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is1..ooNO DE GRUPO LABORISTA 
p1f;P.AKCIO K ADMINISTRACIO : STRATO 

ESPERANTISTA 
MAR, NUM . 25 VAL(N[IA (Dupaaio) 

LUDO DE KRU·ELA FARSO 
Sub neb1;1lo de Lo?_dono, ekstarigis internada komitato por zorgi ke 

fa solv_? de la hispana m1l!t~ es.tu afe~o I_Iur_de hispano¡. Jen do oficiala rondo, 
tun fusa partopreno de c1mka1 deleg1to1, km en la diplomara historio trafis 
pleí altan rekordon de plen~ at!ngo de ... la mala celo! 

Apera~ troe_ la pruvo¡ pn la fakto ke la ribelintaj generaloj , sub patosa 
masko de •btspamsmo• , e_st~s nur obeemaj k bumilaj pnlcineloj, kies fade
noj depend~s de la _frem_da¡ fmgroj de tiuj despotoj , kiuj skla vigas la popolojn 
lrG erma~10 k It~ho; tt1;1 vero ne estis baro en la stranga konsisto de la 
¡rava ko~mtato,_ km fo~d1ta,. almenaií sajne, por eviti eksterajn intervenojn en 
ta intima] af!_roJ _d~ H1s_Pamo, entlnis mirinde siajn proprain sabotistojn . 

La faststa¡ stato¡ plenumas ]ojale la malpl enumon de siaj kompro
misoj, laií nova tu!eca koncepto pri sol ena subskribo k honora promeso en 
fraktatoj k akordo¡ . En la komenco, la fama komitato unuanime decid ís la · 
ae-intervenon de fremdaj elemento¡ en la konflikto . Germanio k Italia akceptis 
la akordon; sed ili, fidelaj al siaj sp ecialaj normoj, male ne-intervenís per 
abunda livero de moderna materialo k amasa ekspedo, al ribelintoj, .de sol
datoj-m iloj k miloj-laií regulaj divizio j kun ciuj necesaj teknikistoj. Dnme la 
uiv a aii falsa konscien co de la demokratoj strut e restis trankvilal 

Kun duono da sp 'eno plus duono da fripon eco, tra la nnba vualo de 
londono, la komitato riRardis la suferojn de nobla popolo, kun enno de 
lirurgo aií kun guaco de murdisto kiam enigas klingon de trancilo en la 
laman de vivanto ... La popola opinio int erna_cia flaris _la signifon_ de ni<! 
likto; venís al Hispanio dis e k per propra nsko , vera ¡ volontulo¡ , bona1 
amikoj de la justo k libe;o , por lukti apud legitima : egistaro; t~a] la k?mifato 
dtcidis formale malperm esi la eniron de volontuloJ. Kun se1:~za m1eno, la 
Strvistoj de Mussolini k Hitler en tiu diplomata farso , subsknb1s la akordon 
kits apli~on oni fiksis por la 20. de Febru _ar ?. Post tiu da~o rigor e_ cesis la 
'en? de mternacia j laboristoj por defendt _ ltbero~ kontra_u desr;,otismo, s~d 
ffo!Is la eniro, tra ribel a zono, de italaj regtmentoJ .P.ºr ~abt ~~C<?Jn de naoa 
ftri~?rio. Tamen oni devas sin cere konf esi, ke la fas1st_oJ, en a _tiu okazo, _ne 
hac1s sur sían subskriban signan, ne !, la akordo tem1s nur pn volontuloJ k 
terte ne pri deviga¡ soldatoj ... . . • 

Denove la komítato , kun embrio jam de "!1ro, kons~atis ~e la Jnspana 
P<>polo, anstataií ol morfi pro gíaj medik amentoJ, a_nko:3u ~avi~ buson po~ 
laute denunci la trompan k. .. pugnojn por venkobat1 _la m~dmt~Jn en. e~aJ 
lampoj de Guadalaj a ra . Nova turno de premilo alma g?~go e~hs la fia t~eo, 
la¡¡ fre makiavda sugesto, proponi konfiski aií se_nyalon gt la ncan pro~on 
de. oro, flava metalo , sub aca j>reteksto, ke la legitima t_r~zoro d~ la nac~
rrnkto, el la svito de kelkaj generacioj, kiun nun la .!eiptt~a re~staro ~evige 
tlnnovas por defendí afít ajn rajtojn-apartenas al ctuJ h_1sp_a~o: ~esl _tiu fi 
~nca bazo, unuan fojon, estas je la servo d~ la hi~p~no¡, kmJ kreis gin P~ 
~~o k sufero. La kruel aj ribelintoj ne pov1s rabt m_an kurago~ _nek: povis 
~h l_a statan tr ezoron; nun íliaj advokato j pret~d a~ ¡a stulte eVJ!i la poten-

, ktun la kapitalistoj mem jaluze don is al ftu minera l~ flav~Jo. 
En frenezo de furioze co pro be roa defendo de Madndo, ~u aroge s!<t

~ nevenkebJa la fasismo perd as bridojn de prud ento . La batoJ en !_a milita 
11¡ to, fortira s 'la kurr enon de la komít a ta farso ._Nud e a peras , antau la pu
ft ~o, la misteroj de la kun sida tablo, kiu, se n bnlo d_e veluro , estas _nur ~al
,,.Hkata ligna·o or saltoj de histrio na aií por lu<loJ de _mallert_a ¡onghs!o. 
"''' Rito d,, J J p k"n·s kº la fasis ta¡· «volontul o¡• ne eltros de H1s-,a . .. a •cezaro • par .. , .. • k d kl 

lito Pli frue ol ost la venko de la •n acía • armeol T!u provo ema e aro . 
" estas jam kr:éo · kontr aií subskrib on sed_ ful!"a sto rmo en la malsek<! 
~ osrero d L d k" eble bezonas flan he¡me la bal adzon de basa1 ·"llita· e on ono , tu . 

1 Por veke k eke malfermi la palpebroJn. di 
li ípokrita ludo de farsa pavas esti reala sperfo de trag e ol 

MELODIO DE PRINTEMPO 
La 1,mpo . indiíerenla 11I homaj konllikloj. 

en daüra senhalla 1urnado . dis volvas. dom 
íajras milito . la gaja jn kolorojn de lloroj k 
herboj de sia nun jusa prinrempa sezono. 

En la íron1oj de la libueco, la bravaj 
soldaloi de nia Popola .\r meo jam perceplas 
111 favorajn sang ojn de verero per la mílda 
leareso de varmela ven10 . kiu anslata üas l11 
írosrajn urallilno jn oü la sror maj n mu~ojn 
de la vinrro . Zigzagas rranceoj rra kampoj 
ebenaj. pompe verdiginl aj kun helaj veg elaj 
juve .loj de Uore1oj modes1ai . Rampas para
peloj grimpante s upren al mo nroj impona t. 
majes1aj le alrai. kie la rimian o . kan la roa
m~reno aií kun la lavendo. parfumas la 
aeron. kiu por tas svebe la sek.tn k 11kraa 
odoron de nigra pulv<>ro, kun slrll nga sim• 
fonio de veoj ge:mantllj lt himnoj 11rogaj, en 
11po1eoza mikso , ltiam siblas ltugloj k Ion-

dras ebplodoj de obusoj , laü furioza kon
kuro in1er la krud11 vintro. kiu reakcie votas 
eremigi neQojn le la v!gla s oc ia printempo . 
kiu obsline lult!as por íekunde varmigi la 
racon de r mondo 11tendan1e sur 4in lre 
riean rapison d rozo¡ lt dianloj ••• 

Anbli . rra la vejn oi de la korpo, turas 
llue dun, printempo nova s ango kuo fo rra 
obi geno , kiu jetas dtsieren. 1r11 poroj de r 
haliro. malpurajn humorojn. Balailo de mi
kroboi esras do la eanna sezono de la bdaj 
lloroj 1t liu nova fresa likvoro. ruRa kid pa 
pavo, de la &orna viv iganta salto inciranra 
n&Je 11mnn Ir volup ron ! 

Lit íasismo estas lumoro. lñun fam ku
racas ofensive la hispana popofo. oíeraata 
aunjare la bri lon de 11monj res1oj t la Qojon , 
de vigl aj dan.coi. Pro deviga sorto lt 111111· 
ho_n~ro batah sufere por donaci pacon Jt. 
nm silavecon 11! !Uta cerer« homaro So-
lena devas esri. ce lcun funebra nuan¿o la' 
ra~ o ~e ni:9 pri_nlempa mdodin . Ta~eir . 
H1span10: ki~ ~c,as ko ra ~c ell Pni ftzibjtt 
lurm en101n, rigardanl e pe reo n de sia junu 
lar~ 1t la detruon de sia i mo numenlo j, k mu 
zeo¡ sed anka ií_ h_olrig am e, unua n, íojo■ en 
Eiiropo. la pa so¡n de la ap afo imunacia 
fufe ne POVa~ evil i. nun mem. la evoluon d; 
la_ ':'4lu~o. k1u lrudas ra, ale . sed ho ~ ltiel, 
min!"de. la_ burg onoj n de la arboj k la llorojo 
de c11ro~o1 k or ang o¡ en parkoj ali en 4...,_ 
denof . ~•e dum _la noklo rega s , ew por~nc:"a 
aensua hsmo, dr:skreraj pelaloj de Jasmeno. 
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2 . p O P·O L A F R O N T O 

1 L I K A.J NII 

DU MILITAJ METODOJ 

estas tute simple votontutoj , sed pro 
.. tío ke ta popolamaso m~tamas la 

tiranojn sub la flago de !as1smo.• 
Badajoz Talavera, 1oledo, Mala

gol Tíel pa~olís tíu ekster~anda gaze
tisto, akompaninto de la rt?eta armeo 
en gia tríumfa marso _ gis ta balto 
antaií la sojlo de Madrtdo. 

Kvankam ne jam aktualaj, jen du 
raportoj prézent ,rntaj du malsamajn 
kondutojn en milito. Ni esperas, ke 
nía Jegantaro eltiros adekvatan kon
kludon. Niavice, ni flankenlasas pluan 
antaúparolon car la faktoj par0las 
sufice laiíte per si mem. . 

S-ro. Edmond L. Taylor, prezi· 
danto de la •Asocio de anglaj k ame· 
rikaj Jurnalistoj en Eiíropo, kores
pondanto de •The Chicago Tribune• 
sin turnis parole al audantaro de Pa
rizo, komence de Novembro, kun jena 
raporto, kiun ni ekstraklas. 

•Mi velas konstatigi, ke nenia dok
trina antaiíjugo influas miajn vortojn. 
Mi ne estas socialisto, mi ne estas ec 
liberalulo k mi ne estas certa pri tío, 
cu mi estas dfmokrato. Mi ne scias, 
kio mi guste estas, sed mi deklaras, 
ke mi ne indignas nek surprizigas se 
oni nomas min •fasisto•. Krom tío, 
mi hazarde estas katoliko, ne tre ak
tiva sed katoliko. Ne ekzistas ia ajn 
persona kontraiíeco ínter la híspanaj 
ribeluloj k mi. Tamen, mi pensas k 
kredas, ke la soldatoj de Pranko 
estas furiozaj hundacoj. 

Mi tute ne povas aprobi la kon
duton de tíuj, kiuj agas kiel sovagaj 
bestoj k sin turnas al tutmondo pro
klamante sin Pioniroj de 1á okcidenta 
kristana Civilizo.• 

Post tío, S-ro . . Taylor, · kiu estis 
akompananta la militan kolonon de 
Yagüe k tiun de generalo Varela el 
Ekstremaduro gis la církaiíajoj de 
Madrido, kiam la regi starano j mal-

havís organizon k militaj~ ilojn 1 ra: 
kontís la terurajn sceno¡ n, k1u1n h 
mem vídís. Lí prískribis amasajn ·ru
silmortigojn, stelojn k raboin, sen
nombrajn atencojn al ciu h ,lma rajto. 
Li parolis prí tíu religíema sinjorino, 
kíu en Talavera pelis de la ribela 
komandanto permeson por envicigi 
ce la tacmentoj da ekzekutístoj . •~ar 
tíu okupo placis al si• k pri kíes dez1ro 
oni konsentis. Li rakontis la masa· 
kron al vico da kaptitoj en Toledo, 
unu el kiuj malhavis jam sian 
kopoh k spite tiun kripligon Ji resti~ 
kunligita al síaj malfelicaj k~n~l~J
Ili estis dudek kvar. Poste h v1d1s 
aliajn kvindek pafmortigitojn, kusan· 
taj kun la vizagoj kontraií la tero.• . 

Ankaií Ji raportis pri la bucado 
en la Hospitalo de Sankta Johano en 
la sama urbo, dírante kiel la legianoj 
murdadis tie per bajoneto ciujn vun· 
dilajn respublikanojn. · 

Mi konvinkigis-diris S-ro Taylor 
-ke jam pereis en tiu milito duona · 
miliono da hi1,panoj. La plejmulto el 
ili mortis kontraií la ekzekuta muro. 
Ne temas nur pri militkaptitoj. Ciu
tage en Burgos k en ciuj urboj regataj 
de la ribelintoj, oni arestas hornojn, 
kun indiferente pri sekso, akuzataj 
estí iam aligintaj la maldekstrajn par
tiojn k ciunokte ili estas mortigataj 

· kiel hundoj Franko ne povas venki 
sen teroro. Ankaií li ne povas sukcesi 
sen la kunhelpo de la trupoj de rnaií
roj k de la fremda fa.sismo; ne pro 
tío, ke iliaj kontraiísta!'antoj posedas 
bonegan armeon, car lojalaj so:datoj 

Ln lmprov lsi111J 11rmi111j grupoj d11 milkanoj, en 111 unuaj momentoj d 1 · 'b 
formi~is jam en normalaj regimentoj de kura~ 1¡ so lddtoj Je e ª rdi elo, lrans-

• n para o de J 
nova Popol11 Armeo a 

· Samtempe, fine d~ Oktobr~, la 
registaranoj atakis Ov1edon. Estis la 
samaj tagoj, dum la fasistoj kruele k 
aroge jam estis apud Madrido, kíam 
la bravaj mílicanoj, sentimélj malgraií 
sía maltaiíga arrnilaro k rnanko de 
munido, atakadis la nordan urbon 
arde k kurage. Tíam la atako mal
sukcesis, antaií la gustatempa alveno 
de fasístaj kolonoj perfekte ekipitaj 
el Galizio ... Sed la milicanoj ne nur 
rezístis, sed eltenis la siegon. Nun la 
tojalaj armeanoj ree ekpenetras la 
urbon k estas oportune publikigi unu 
el ta proktamoj, kiuj tiuokaze estis 
dissendataj, kies teksto estas jena. 

«AL LA ARMBO DB ASTURI0! 

Hodiaií vi elpasos la tríumfan 
vojon, kiun vi laiíiros kun ta alía¡ 
korpusoj de la Norda Armeo. 

Nian venkon ni valorigu per la 
plej skrupulaj procedoj k digno . Ni 
iras liberigi Oviedon, ne gin sango
ptenigi nek detrui. Post ni, alvenos 
la popola justeco k nur gi jugos k 
aplikos la necesan punon. Tiu agma
niero, kiun postulas de vi la milítista 
disciplino, propravole akceptita, estas 
deviga kun pli da forto, pro la nobla 
humana enhavo de viaj politikaj k 
socíaj doktrinoj, pro kiuj vi batal as k 
pro kinj tiom da kamaradoj mortis. 
Ni ne luktas por efektívigi vengan. 
Ni mortas, se necese, por atingi 1·en
kon, kiu eblígos al ni starigi la mor
gaiíon · sur pli justa bazo . 

. . . Ju pli ni povos montri pura nian 
trtumfon al la rigardoj de la mondo, 
des plí grava gi es tos. Homoj de As
turio, popolaj milicanojl Pro vía sen
makula historio, pro la memoro de la 
kamaradoj falíntaj dum Oktobr o en 
1~ ¡aro 1934, ekstarantaj hodí aií en 
sta¡ tomboj por ceesti la malnovan 
epopeon, fiere vidante la frukton d~ 
sía heroeca sinofero; pro cío, kio v! 
.reprezentas, vi ne povas ne plenum1 
la esperojn; kiujn oni havas je vi. . 

Vi estas por la mondo la minístoJ 
de Asturio. Nenia diferenco estas ínter 

. vi. Al ciuj ni nin turnas kun la pe!~, 
.k.~i tion esperas, ke vi faros la de(1• 
mttvan klopodon, kiu kondukos nin 
a~ la venko k al la gloro.• , . 

~iu agas laií sía naturo. La fasis
toj agas .fasiste . La antifasistoi _ne 
p_o,·~s agi sammaniere car iliai. P11~: 
cipo¡ estas malsamaj. Malsam~I! se k 
ve, estas iliaj procedoj en mth10 

~~~=-:-~-=~-=-i"::~:-"i~-;;----:--:---:--:-----~d~u~m~r!ek~o~n~s~t:ru~a~d~o~e~n~l~a~p~a~c~o~. _ 

Devizo jam ~ktuala: floru tutm d I p 1 -Í on e . a opo a Fronto Esperanti5ta, 
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O F I C I A-LA .. P ·ROTE s TO 
. . , . . , _____ _ 

pUM POPOLO BATALAS POR EFIKA DEFENDO DE SIA GRUNDO, 

ESTAS BONA KOMPLEMENTO, KANCELARIA PROTESTO, PRO 

ITALA INVAD9, . POR SENM~SKI _Go · DE• FRIPONOJ 
' J, J , 

. La hisp~na minist~o pri eksteraj aferoj :;e~d ;s oficiale k denurice, je nomo 
de ma profamta l_and<;>, Je!1a~ _no~on al se~retario de la Ligo <;le Nacioj: 

«La dekl1u:01 de tta~aJ ohc1ro1 k_ soldato¡ kaptitaj dum lastaj pasintaj tagoj en 
sektoro Gua?a!a1ara, ned!skuteb_le konfirmis la partoprenon de regulaj unuoj de ítala 
armeo, s~n~tta¡ por batal! sur h~spa~a teritorio, en malobeo de artikolo 10ª de la 
Pakto, Iau kt_u «I_a m~mbro¡ de la Ltg~ ~m devigas respekti k sub teni, kontraií cía ekstera 
atako, la t~n!ortan mt _egro!l ~ la po~tt~an sendependecon de ciuj membroj de la Ligo •, K-do . Alvorez del Voyo 

El hu¡ deklaro¡, farita¡ anta u htspanaj aiítoritato1 · oni konstatas 1· enon · La 6 • 
b k k t · t · 1A• •A• ' · • • atí 111 vofo de H1spanio 

Fe ruaro _ . se yan a¡ . ago¡ e s1p1_g1~ en ha ven o Kadiz el ítala . sipo Sicilia k aliaj , muI-
tenombraJ 1tala1 trup<;>J, tute armtta¡ k_ ekipitáj . IIi estis koncentrigitaj en Puerto de Santa Maria k poste transportítaj 
al fro?1to _e!! G?a~ala¡ara p~r komenct nunan of~nsivon. Úin realigas kvar divizioj, nome : la unua, dua k tria divizioj 
de •ntgraJ cemtzo¡• komand_tta_de generalo Nuvoloni, kiu postenas en Brihuega k la unua divizio •Littoria• koman
data de generala Bergonzoh, ktes komanda Ioko estas Almadrones. Tiun korpuson estras generaJo - Manzini, kiu 
dejoras en_ Algara . . La a_tak~ntaj fo~toj estas kompletigataj per du specialaj brigadoj, unu konsista .nta el regulaj italaj 
k germana¡ soldato¡ k alta, km konststas el germana; soldatoj k kvar rotoj de carohinieri motorigitaj. Ciu di vizio havas 
du regimentojn de tri batalionoj kun 650 soldatoj k konsistas el kvar rotoj, tri de fusiloj k alía de mitraliloj •Fíat•. 
Ciu regimento havas grupon de rapidaj kanonetoj de 45, alian de 65'17 , alían de 75'27 k alían de 100'17 , ciuj 
grupoj de tri b..aterioj kun kvar kanonoj instalitaj sur aiítomobiloj k traktoroj ; batería antiaera de 20 mm . k 260 pafoj 
po minuto; bataliono de 50 tankoj provizitaj de mitraliloj •Fíat•, de antitankaj mitraliloj de 8 k aliaj de kanonoj de 47; 
roto de gasoj k flamjetiloj, fajristoj, brankardistoj k rad ioteleg f,afistoj . Ciuj divizioj ., estas motorigitaj. Ciu bataliono 
havas 70 sargaiítomobilojn krom la konc erna rezervo. Inter tiu j batalionoj trovigas jenaj: 500, 624, 824, 835 k 840. La 
aeraj fortoj konsistas el tri eskadroj germanaj k kvar italaj; ciu eskadro havas dekqu aeroplanojn . La italaj aviadiloj 
estas de la markoj «Fíat• «Savoia• k -,Romeo , ; Estas tuj alv enontaj du aliaj italaj divizioj. La supera komandantaro 
celas kapti Madridon dum'itala k germana eskadroj, sub pret eksto de marborda kontrolo, atakos Barcelona k Valencio . 

Tiuj estas la deklaroj faritaí , de Antoni~ Li:ciano, aktiv~ komandanto de re~ula_ i!a)a arme~, es!r.? d~ m_itrali!oi 
de la unua divizio •Littoria•· Ach1Iles Saccht, Ieutenanto de ttala a r meo, de la tria d1vmo de «mgraJ cemtzop; Gm
seppe MClretti, de unua roto de bataliono 835; Andrea Cdppone, d~ bataliono de kanonetoj 835; ··Francesco Lodo , 
fusilisto de bataliono 835· Giuseppe Rossetto, de dua roto de batahono 624, k. t. p. · . . . . 

Tiaj faktoj konsistigas atakon al •la teritoria integ~o k polit!ka s~n_dependec5>•. de ~ispanio . k _montr~s . seri~n 
de plenumitaj faktoj , kiuj reproduktas kun kreskanta da?g ero, Ia_~1tuac101n ko1!_traua¡n al mternacta JUr_?, ktuJ1;] kre1s 
lastatempe la fasistaj statoj . . Tío ankau _ kreas _a pelacton al mthto sen antaua deklaro, nov .a k dangera ~tstem~ 
denuncata de la reprezentanto de Hispant~ antau la Kunveno d~ septembr~ monato . . . . . _ 

La Registaro de la Respubliko konstd era_s, ke ek~e _la sta~tgo de la Ltg o de ~ac101, ?~mam ?ka~ts ~n ~uroí!a 
kontinento tiom skandale grava perfido al cíes mterna c_taJ devo1; k pe_r la sama lo1ala SJ?tr!to a! ttu mstttuc10 , ktu 
p_ravigis en Decembro la pe ton pri eksterordinara k~n_s1d~. de la Ko_ns1Ianta ro por ~~?unct s~tuac1on «kapab]a dange
n_gi la internáciajil rilatojn k minad la pacon•, hod1au scngas_al V1a Ekscelenco tta¡n fakto¡n, kµn p~to urge komu-

_ntki ilin al ciuj statoj membroj de la Ligo . . Julio ALVAREZ · DEL YAYO · 

~.-. ---· ---·""·""'·~•""'""'·""'·""'·""' ·""'·""'·""'·""' ·""'·""'·""'· - -~•""'·""·""•~~ . . 

. - ._,._ ' -:::.¿'. ...._ Franci~ ne 11üdis f~ ~lar~aj~ l:~i~Jn de His~anio.'Cu 41 aÚos 

F R A N e I O 
, E N LA VI e· o . . . nun 111 paíojn de Clichy? cu scios 4¡ taksi la signiíon de tlu s11nga 

prologo? La nun11 Francio, kiel 111 brava Hispanio de Julio 19~6, 
havas interne de s ia propra hejmo k interne de la plej fundamen-
111J org'anoj de la nacio, siajn m11lamikojn. Tie, kiel ci tie, ekzist11s 

ui fasist11 manifestacio de Clichy, kiu !"otivigis _surstratan 
Proteston de franca Popola fronto, transr'.,r.m1!a en pubhka bata lo, 
tun Pli ol !:vardek vundiroj k kelkaj mor11g1101, montras ke den_sa 
PUlvrio, manipulita de Fasismo fakte ekzistns ank~ü en Franc1~. 

Cio ha vas ínternacian ril111~n en fi t~u. tra_ged1a. ~ konvulsia 
~ttr(oro de 111 fasismo. La univcrsalai _gv1d1sio1 de ~• 11: 11~~:fr!1~ 
torio - Romo k Berlino kiel 11kso-, k1am kompreni:i. e · . 
:: ~!(as konkerebla, komencis 11giti si~jn ~un~~~ul l~Jr~:i,~rd:cr~ 
~ u1,.1n111j en la vícoj de 111 mal11perrnt111 ( ª' . . 
ocque. hodiaü kun la eJikedo de la franca So~111

0
t~ª~/ºi iulondaj 

.Pro¡ De la ekapero de nia gazelo , ni_ est:s -f¡~r p~lillkal intereso! 
tn ' 1?1, ke nia bat11lo ne estas nacia,. _e I la molomikol de la 
llb,~1 IJuf momentof estas ligitai al la nlªJ: ~e oi Sed bedaürinde, 
¡1 ,ro k de la progreso ne h11ltos en 1~ . irrne · su;dal k mutaj 
ri14;:ncaf politiki:stof rrontriQis en ~• /~ue 0:i:z~ revolucl11 Hispa
lllo seªdl ~ispanio. K11J ne nurfrllatei II k!e1 ~ontr11s la ok11zlnt11foj. 

ec r1late al 111 proprn ranc o, 

subacetila gazelaro je 111 servo de Germanio k de ltalio; tie, kiel 
cl tie, ekzis1as statoflcistoj je 111 serv o de la rasismo; tie, kiel ci 
tie', ekzistas sub masko de religio, ruz11 pasln1ro je 111 servo de lá 
reakcio; 1ie, kiel ci 1ie, ekzistas granda despora bur4aro malamika 
de la laboristdrO, k, fine, ci tie kiel tie, ekzistas ankaü subfoslta 
11rmeo je la servo de la tiranio... · 

Ni atendas la reagon de la demokrat11 Franclo 11ntaü 111 gr11v11f 
okazintajof de Clichy. Sed ni atendas sen ia espero ... Nur 111 
sinteno de la proie1aro povus esti decido en ci tiuj d11n4eraj 
momentoj. Pro 1io ni 11plaüdas la deklaron de 111 duontaga str lko 
k 111 postuion pri likvido de la rasistaj JigoJ. Sed ni 11tend11s 11nko
r11i1 pli gravaj k energiafn decidojn fare de tiuj, kiuj verkis 111 piel 
briialn pa4oln en 111 historio de 111 progresem11 homarol 

Preskai1 groteskaJ epizodof okazis en Hispanlo, kiel 11nonco 
de la nun11 tragedia milito. Malmultaj respondecaj gvidantoj sciis 
111ksl 111 mlnacoa. Ke 111 11ver10 de Clichy ne estu van11 11larmol 
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SANKTA HISPANIO! 
Estas necese aparteni al iu registaro por guste 

kompreni kiom malfacile estis por ni, socialistoj, montri 
nian aligon al la politiko dE «ne-interveno•. En Belgio, 
Svedio, Norvegio k Ceboslovakio, ministro pri eksteraj 
aferoj, ec se li estas socialisto, havas preparitan res
pondon, kiam oni riprocas al li pri neutraleco rilate al 
konflikto ínter a!Tlika registaro k militista ribelo.-•Kion 
vi deziras? kion ni povas fari? cu estas ni solaj kiuj 
devas esti helpemaj? Estas la registaro de franca Popola 
Fronto, kiu havis la iniciativon. Ciuj grandaj potencoj , 
Sovetio inkluzive, estas aligintaj al tiu akordo• . 

«Hispanio, Hispanio! • Tiu estas la titolo de la 
verko de Jean Richard Bloch, eble la verko plej agrabla, 
kiun oni kreis pri la kalvari0 de hispana popolo . La 
aiítoro klarigas kiaj estas la influoj, kiuj decidigis his
panan registaron aceti en Francio armilojn k munidon; 
kiel Francio decidís, la 7. Augusto, antaií ol aliaj landoj, 
la embargon de milita materialo destinita al Hispanio. 
Oni povas skribi, retrospektive, longan epilogon pri la 
decido, en tiu aspekto, kiu rilatas al riskoj de milito, 
kiel natura sekvo de malsaga sinteno. 

Miaflanke , mi tute estas konvinkita, same ol Richard 
llloch, ke dangero pri milito estus nula se franca regís
taro estus atendinta almenaií, antaií la starigo de mal
permeso pri seudo de armiloj k munido, ke la aliaj 
landoj estus alprenintaj similajn decidojn kun efektiva 

-plenum!1do. Sed en -nunaj mornentoj estas senutilaj ; }~ 
diskutoj pri tiu afero. Kio nun estas int eresa, certe ne 
estas scii du decas politiko de ne interveno, sed scii se 
oni povas gin subteni, post apero de certaj faktoj. . 

Malago falis, k anglaj jurnaloj diris, ke temas pn 
ítala venko. La heroaj milicoj defendas Madridon kon- · 
traií atakoj de dungita armeo, konsistanta el maiíroj k 
germanoj, sed ne el hispano¡ tiu fremda sol~~taro k_lo
podas formi siegon . Miloj da fasistqj alvenas cmsema¡n _e 
en hispanajn havenojn . Kaj dume, en Lon~ono , 1~ d1-
plomatoj misuzas la tempon per senfrukta¡ vortoJ, en 
kiuj moleco k malvarmo kunigas kun mal.sato pri rajto 
k lego . Tiu spektaklo provokis krio)n ~e rib~lo k naií~o 
en laboristaj medioj; en ciuj lando¡, k1e om amas His
panion, oni suferas pro gi¡ ili farigas solidaraj al ti11 

brava !ando ne nur pro komunaj sentoj k ideoj sed an
kaií pro klara antaiívido de estontaj rezultoj, koncerne 
al ceteraj liberaj landoj de Eiíropo, se internada fa.sismo 
vénkus fanfarone preter la Pirineoj. _ 

C:ie rip etigas sama demando : «- Cu tío daúros 
ankoraií multe da tempo? Kiam cesigos Anglio k Francio 
tiujn vanajn diplomataioin, kiujn profitas fasistoj per 
sendado de soldatoj al hispana; havenoj, gis atingo de 
sufica kvanto permesanta forlason de novaj sendoj?,. 

Nía amiko Camille Hujsmans, prezidanto de belga 
parlamento, kiu-kune kun al~aj sociali st?j - ju s voj_agis 
inkognite tra Híspanio, revems kun la firma konvmko 
ke kontraií la nefleksebla rezistado de tuta popolo his-

ana al fremda invado, la forkoj de fas ista ínfero ne 
~enkos¡ sed se oni permesas la intervenon de Germanio 

Esiingante la incendion per gazolino kun pelrolo 

k Italio la demokrataj registaroj akiros la respondecon 
pri senfina -plilongigo de tiu teru ra milito, ~iel okazis en 
Rusio dum jaro 1918, kiam la fremda mterveno ne 
donis la venkon al Koltchak k Denikin, sed prokra~
tigis dum kelkaj monatoj ilian finan _ malve__nkon. . •. 

En Belgio, kiel en Francio, k1e la _statestro¡ mi 
defendas Ja po!itikon de ne inter veno k tto nur • por la 
bono de la patrio• ofte oni aserias ke, la d~mokrata1 
registaroj nur havas jenan alternativon: la ne mterv eno 
aií la perforta interveno, kiu iniciatus, tere, mare k aere, 
militon inter la eiíropaj fasistaj k antifasistaj poten coj. 

Sed tiu milita interveno - laií inversa senco sed per 
-samaj rimedoj ol dum tempoj d2 la nomata •Resta r_igo, 
-ne estas, kion petas niaj hispanaj amikoj. lli sim ple 
deziras ke oni .ne liveru ilin, kun rnanoj ligitaj, al krimaj · 
intencoj de la internacia fa.sismo. 

Tial oni devas esperi, ke potencoj kiel Anglio k 
Francio, kiuj havas-pli ol Sovetio-la sorton de His
panio en siaj rnanoj, decidas elmeti al fasistoj jenan rli
lemon: aií i1i akceptas tuj efikan kontrolon rilate al n ·o
lontuloj• k al materialo, aií oni redonos al hispanaj 
amikoj la liberon ric evi helpon, per sold atoj k materialo 
senditaj · al 1 egi tima registaro, kiu gismorte luktas 
kontraií perfidaj ribeluloj k' fanatikaj frenezuloj. 

Sed ínter tiuj ekstr emoj ne estas io kroma: unu aú 
alial se i1i ne findecidas k daiíre dubas, la demokralioj 
rneritos la severan jugon de Sankta Paiílo : • Vía frato, 
nuda k vundita, petis al vi helpon k vi ne atentis !in; 
vi !in mortigis •. 

Emito V ANDERVE~DE -
;~.--N í GR A B I LA N C O 

Laü oficiala¡ informoj, kiujn jus aperigis la konsi_lan.1ar\~: 
Madrido, de la 7. de Novembro ~is 15. de Mario, la av1ad1lo1 U· 
obusoj fasistaj detruis , tute aü parre , en la interno de la_ urbg, 0

1
~0¡ cent okdek domojn; el ili dek kvar lernejoj, ok pre~ejoJ, na . ª~ dr 

por maljunul oj k inlanoj, kvar hospitaloj, du muzeoj k la e1o1 
Akademi oj de la Historio k de la Lingvo. ,u11 

En la bilanco, pri vik1im oj pro fasista bombardado, la un· 
sumo atingas jenajn ciferojn : 907 mortintoj subitaj kun 2.809_v10¡. dito j. Et ci tiuj mortis poste l>70. Plie oni mencias 4l>O malapen~aill 

_U~u el pl~i belaj kvartaloj estas plene fordetr~ita . E~ l_a ª~vtr 
ª!ª'!Sllko, om ne kalkulas la cenlojn da modesta) lo~ e1O1 re dilOÍ 
sllaJ en ta apudaj antaüurboj kie falis 214 morlintoi k 693 v~ºeol 
pro aeraj atakoj al tiuj laboristaj zonoj. Jen la ~ =========;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

La sendependeco de Hispanio estas nun liberiga f aktoro 
. • 1 

intérnacia, 
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KLASBATALO l<AJ DEMOKRATIO 
l.11 voCo ele nin hul1enn llil"kl11 vl1ele li11lli111 ~1i,111 , 11 l!"llllrllfllli,, Tre 0111: ni rlcevu llkl11l11 der1111111lofn prl 11111 sil11" 1111,r kln"linlnlo k ,l t ,111,krnllo, NI 11~1 vol11s IMI kelknln ko118l1terol11 k 11111111,rll 11111 1~ In t k1,111,1c1111 ,le nin lt1tilnl11rt1, 

ARnosklnfe li1 ek1.lston de lll klí1~1Mtnlo, l<!,•I 111µ,1111111 11vkvo11 el!! l<ílpl• 13¡¡1111 i;oclo, <lil<a kerno clv, l11 11fvro k11~a11 v 11 111 dv11,,111d", t 11 "1,1,111 mlMlgl ~11aln ~kraJol11 per evolu(ll procvclol - 1. "· 1,vr l!·Aol c¡,111111,,1 ¡,lllu,111µ,I l,1 vlv• kon,llcojn <le líl lahnrl111a_ro, 1<1111 lm•,•,kanlíl d1111111Ao 1,or 111 1,rlv11111J llifrrv,1101 !le 111 pn!'l"'lanl a l<111:w ·- 11fí t u la snl11 vlirvoJo, por ordlµ,1 111 111<111díJ11 11101wn
1 e~liH ¡H•_rf?rla prol1.1fa revolnrlo 11entwrnta l'lbru¡M la "Írn¡,lu/llí11Jloj11 11' 111111 prlvih:!~!•OJ. Ko(nprenl'lile, 1~ rlvmolm11oj dalírv < oh11tf11¡, kmlw 1, kv 1111flfas veril '1e!nokrat10 1><1r Mi111{¡1, lom post lom, ¡>11 l,0111111 1ill11i1tlo n. /\llllírnk{', 111 revoluetuloJ asvrtas per.~lst1.1, l<e nur prof1111111 11rnM111 rlhvliAo renvf'r111111t11 la funrlamenl_on de la s.o~lo, kap;i.hla!'I 11olvl la prohlemon. é11r' in fa rnonrlo tlo estas relativa; ~l~o!>1r11v, arnbari tezoJ ~u11tn11 parle k ¡rnkalí pílrte rnalprava11. Ni provos klar1g1 man ¡,e1mm tlurilat e. 

l,a clemokr11tol clevus a_tentl la fakton- klun ta klallhata lanoj 11lafl,,nke devus ne malatenti - kv teor1ol fiallka11 antalí la real al evento! nuntempaJ. lfodiau nur valora s la ¡,rnktika s perto kun la 1111f!Ca kapablo perceptl ke 11ur la scenelo de la mon_,Jo a ¡,eris nov11 metodo, kun lerla &ajno ,Je emfa~11 dok• trino, heroeca k m1stlka, por la Intima¡ si>ntoj de Aenerala horno· nova taktoro de kruela polílíka perfortlgo: PaSl11mol ' Kíam, 1::l la cerbo de filozo!oJ k saP,uloj, fluarlls diversa! social proRra• mo¡, por w1la stato k nobla felífo de la l lornaro, tlo po11fe 11ln nomanta •fasismo,, kuJis en densa mallumo. Nenlu povi11 tlam ~nt111:ívldl ¡).In atl anti· cí¡,i gían rlangeran k teruran ~prucadon. Pakte - nl ne rllsk11tu- fasi11,no e11ta 'I nova as¡,ekto, nova taktiko, plí •sclenca• k pll e!ika p<1r la nu1111 tempo, de rnalnova sí!llemo: la kapltillísmol Se oni akc1q)tas, ke P.i a<lo¡,tís maskon k novaln batalílojn, ní neniel <levas restí n;iive katenígi!lilJ ill nial ClamaJ, s,ihlonaJ, aparlaj progrnmoj de partic,¡, sín,JílrntoJ íli:í org,;n!wj kun multaí kver~loj ínter sí, tro orte nur pro símplaj ekster;iJ detalol. Ni uzu ankarí novaín procedojn por lukti kontratí la moderna Mmilo de 111 eterna malamlko, for}elanti> rlhputoln k masive unuli:¡anle komunaJn k ¡,arencaJn fortojnl La 11fero statas tíel, kun sama valoro, ínter antaurnemaj homoJ. L11 ununura díferenco estas, ke la demokratoj alJugils 111 evoluaclo absolutan efíkon, durn la revolucíuloj fidas nur al revolucía a~a,to la sangon de la un!· v~rsala panoramo je alía plí Justa sociorclo. Nun, kíam la fasísmo ekspluatas ruze nían dísrlíví<lígon por plí facíle sukcesí, esta11 do alero de lnstínkta sin• garclemo la alíanco de la proletaro kun la mezaJ tavoloj por alfrontí la komunan dan.(¡eron de subita atako, venkobatí ~in k libere mar~í pluen al reata efektivígo ele son.(¡oj k revoj. 
Cu demokratio? cu klasbatalo?: Unueco anlífafütal ní estas firme certaj prí la fakto ke la kunfán11í.(¡o de la laborístoj kun la líberalaJ íntelektuloj sen for¡.reso pr¡'Ja progresemaJ, kvankam he1,ílemaí, etburgol en ampleksa Popola Pronto favoras la kontraufasis man lukton, ¡ier forpreno rle grundo al mal· amíkaj 'radikoj. Se oní ne ¡iríatentas tiun ci nekontestelil.an ve~on, oní. rískas, ke líuj me1.klasanoj, pro dubo, timo au_ ~<?níuw, ~a!ura¡ en s1_a mel)10, e,tu varbataj de la fasísmo, kíu provas log1 1h~ y e: _éwJ clem11gog1aJ k tmpresaJ rím"r!oj, Tamen í\ia propra intereso pusas 1h11 1r~ apurl la proleta klaso, k?n kíu ílí ha vas komunan sen ton de libero k homa digno en sam11 nal:ízo al fa~1s• mo, mo<lerna instrumento polítíka de ekstremil !iranio. Po¡,olí:1 l_'ronto estas ja, en éiu lando, pafo antauen en la volo de klasbatal_o tau prak11ka m~todo, , . Nur blíndaj rlo_(!memuloj rajtas ne kompr~m 1~ a¡,e_rc~~' de t1uj -socia¡ fenomenoj en Id aktuala situad o. Krome, la teor10 pr1 d1V1d1go rle 1~ hom~l en rlu solaj klasoJ rícevis, lal:ílonge <le la tempo, fortan skuon. Se nt _ko~st· d_eras la ekzíston ,te Rrandnombra klaso, kiu /itMas_ en 1~ me1.o - k ~bJe~t1va ry¡.¡artlo pruvas, ke tíel oka1.as-es tas konvene_, prof1te k m!erese far1 sohdan h¡.¡on kun fíu homa grupeRO, anstatatí permes1 stulte ke g1, erar e sed fakte, kuru al la )Jutraj vicoj <le la fasísmo. . . , . La temo estas prí vivo atí morfo. En m1hl~ per1od~ ne111u horno, tu J,roleto fu demokrato povas rífuz! sían !~jalan ahgon k hdelan subtenon ,al Pútenca l'opola Pronto, kíes estaMRO k phforflgo, sen forlaso, ~e kun gentt)a ru¡,1'.kto, prí a 1,ar laj prowamoj k doktrínoj, estas necesa kond1~0 k garant10 ~e ~randío1,a venko kontraií la abomena monstrafo, kiu hod1atí ne vante ,. hah1las se<! frene1,e atakas k furíoze murcias... , . . . Ku · · ~· f toJn Jºn astas la nuna devo de t1u konscta anhfas1sto-

" 
mv,1 '-1es or , .. .. · K 1 • Y. 1 ¡ 1 · · Jara unuí a vorto- latí postulo de la cirkonstancoJ on riluS ar, ~er eor1a1 lbbtilaJoJ, 813 plenumon <fe tíu ur~a be1.ono e.stus ~angera fanahkemo afi lialainda mallerteco, tíam malfacíla baro JJOr pld demla ! tupo en la supren• Irania marAo al vivo sen sufero. La ¡,ropril sperto, por ni, estas instruol 

l'rede rlko M1,11111cny, mlnl111ro de ~11neco k ~ ocln tn1erht tp11; 11 11p11rlt11118 111 1tndlk111n or"nntw C. N.T . k e,1,111 111 unu11 vlrlnu, en 1 t1111Mnlu, klu 1,kup1111 p1,111enun de mlnl11ru. 
~ # , /ll/ /l // l // l /ll // l ,l/l l'/l / /l / /l /l'l // l //l //l // l // l/ /l /l'l /11/ l'l // l // l # I //A I I II ~ 

~PIZDDDJ l~L LA FUUNTU 
Rn Madrido, kíam fa!ísta armeo estls jam tul afí:lkonta la tefurbon, oní urP,P. a lvokís la laborístajn organízoJn '-'al rekrulígo de bezonataj miloj 

da defl>n<lantoj. 
J\ma11e alfluis laborbtoJ, kíuj pretíP,is ,,¡ batalo konfratí la ríbeluloj, sed ta r ne e~tis suíít e da armíloJ por eíuJ, oni el•¿kfí~ tiujn fizíke plej taügajn soldatojn. I!ntuzíasme ílí tuj ekmar!ís al frontal tr,.,,nceoj k tiam oní rimar• kh , ke malanfafi tíu tatmento kun• marsís, en amasa gru po, granda kvanto da lahoristoj sen armiloj, l1í estís la Jus rifu1,itaj volontuloj. 
Kelkaj demandis al íli: • Kíen ví íras7 kíon vi povos fari sen armiloj?• 
Serío1,e, kun firma decido, ílí res• pondís • - Ni iras ankatí al tranceoJ, car certe kelkaj mortfalos. Tíam ni prenos la armilojn ... 

• • • Dum la unuaj sema)noj de l' milito oní luktís improvize; iom post íom kreskas forta k potenca organizo, entuzíasma disciplino je la servo de popola regístaro , jam donís fruktojn, 
Jen epízoclo, kiu pruvas éí supran aserton: I!n Asturía fronto k dum afako al Oviedo, grup0 da milícanoj -naií soldatoj kun kaporalo - pro erara fimo resti envolvítaí, forlasís strategían malgran<lan pozícion. l1í 

estis tuj jugataj k morfpunítaj. 
Kíam ilí scíi.(¡is prí la ¡,uno, unu 

el ilí antal:íenpasis k dírís: • Ni eraris, sed se vi p¡,rrlonas nin, ni promesas rekaptí, hodíaií mem, la forlasítan pozicíon•. Oni permesís al ilí la ple· nomon <le tiu celo, k dum vespero la dek solddtoj ínícíatís la prt-mesítan konkeron. Post trídek mínutoJ la po
zicío denove estís en mano! de tíuJ b aval ~oldatoj, kluJ tíamaníere el• montris slan entuziasmon k dísciplí
non, momente forgesítaj pro konfuzo. 
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Nia unua venko 
. Ni atingis nian unuan venkon sur ebenajo, apud 

vtlago Arganda kun milda horizonto de pastejo. 

~takoj, defendoj, marsoj k kontraiímarsoj ... sed ni 
perd~s, tagon post tago, vilagojn, urbojn, montojn k 

valo¡n . Forta obsedo, la obsedo pri aeroplanoj k tankoj, 

dum la unuaj momen\oj, semis malordon k nevenkeblan 
angoron ínter niaj nespertaj milicanoj. 

• ~i _militis senorde, im~rovize, kun ma lfidoj, kelkafoje 

~u~taJ sed alifoje negustaj. Mankis taiíga materialo , 

f~dmdaj teknikistoj k konkretaj planoj. Jen cagrenol 
Kial malfruis tri monatojn la fasisto J, en marso de 

E_kst_rernaduro gis Parko de Madrido? l1i estus povintaj 

kaph la cefurbon post kvinsernajna vojago . Sed !U mal-

; º I J • 

havis aiídacon, iniciativon k atakemon; rnale, i1i h~vis 

rutinon k malkuragon. l1i tirnis ·siajn proprajn venkojn, 

tiom facile akiritajn . _ 
Plie, i1i estis mallertaj car preferís la sentimentalan 

celon de Toledo anstataií la praktikan k strategian celon 

de Madrido ... k ili marsis apud riv~ro Tajo anstataií 

marsi per centra soseo rekte al cefurbo. 
lli organizis en najbara vilageto Leganés urbes 

traron por la cefurbo, keka jn rnuzi kistarojn por festi la 

eniron k sep rnilitajn tribunalojn en Segovia por orga

nizi, laií lega aspekto, la vengadon, guado de dioj ... 

_ Sed kiarn i1i entreprenis la eniron, barikadoj k 

fusiloj konsistigis n edetru eblan bari eron, antaií kiu la 

centroeiíropaj teknikistoj bruege fiaskis. Tiam ili haltis 

k meditis . Kion fari? cu manovr i por tranci komunikojn 

inter la urbo k montaro? cu ataki laií Saü er'a taktiko? 

Franko decidís lastan solvon. 
Tiu kojna atako ankaií fiaskis, k oni sekvis, kon

sekvence, la unuan planon. Estis jus alvenintaj germa

naj k italaj trupoj; kunigante ilin al maiíroj k legianoj 

oni formis kelkajn densajn kolonojn sturmajn , kiuj ata~ 

kís ·la sudokcidentan partan _ de Madrido celante rompí 

niajn liníojn ínter la urbo k montaro Gvad aramo, kíe m 
povus kapti níajn milicanojn k provoki katastrofon. 

Multenombra aviadilaro, potenca artilerio k granda 

kvanto da tankoj apogis la atakon , kiu progresis mal

rapide sed senhalte '. .. gis kiam ili alvenis en platajon 

Las Rozas, pozicio praktike nedefendebla, kiu havis 

plej strangan garnizonon; la treege kurioza bataliono 

konsístanta el razistoj k viandistoj . lli rezistis kiel vete 

ranoj gis alveno de helpo k la batalo dauris pli ol du 

sur ebena kampo 
·semafnoJ. La ataklntoj perdis, laií l1i mem, kvar~il solda. 
tojn . lli konkeris Las l~ozas, Pozuelo k Aravaca d • k , se 
nenion plu . Tle 111 es tas ankorau nun estas niaj truw 

kluj atakas hrave k reko nkere. l 

Post la nova fiasko, Int er venís la ambasadoro v 
. , ere 

milita gvidanto en fas1sta zono, germana general a u 

Faupel klu devigis forlasi la antaiían planon k sta .º''. 
1 . 1 . tlRt 

novan, pli ampleksan. A e pensts vastan man ovron 

klu oni devigos nin akcepti ha!ahm sur ebe11a karnpt ( 

onl l<aptus la vojon de Madr1do al Valen cio Ka¡ . · on, 
tion sercis. Gen era lo uon Fau pel, staba komandani o d 

german-ita l-maur-irl a nd-portugala armeo, abrupte a,~ 

kis la zonon kie fluas riveroj Jara ma k Tajufia. Li cel~~ 

konkeri, pleje dum kvin ta goj, Arganda k Ciernpozuelo 

iri ~is Alcalá de Henares, kunigi tie kun la kolono ds, 

fasista generalo Moscardo, kiu venos el Sigüenza ~ 
tiamaniere tranci cían komunikilon de Madrido k venki 

Ja respublikan armeon de la centra sektoro, kiu estas la 

piel potenca k plej bone organizita el ciuj, kiur deíendas 

laulegan regimon . 
Tuj pos t komenco de tiu atako, la fasistoJ anoncis 

nepre tujan sukceson, ec pajaca generalo Kejpo anoncis 

per radiostacio Seviljo, ke antau ol fino de ·Februaro 

Madrido apartenos al fasismo . ' 

Sed la defendantoJ de la cefurbo ne malkuragigis 

pro:tio; alven is helpantoj, oni · koncentrigis artil ~rion• 

aeroplano¡ intense laboris. Niaj trupoj rezistis la atakon 

k tuj kontrahatakis. 
Nía ofensivo plifortigis la mo ralon de niaj soldatoj 

k senmoralígis la fasistojn. La popola armeo atakis la 

tranceojn de Faupel ne timante fusilpafojn, gr enadojn 

nek rnitralilojn; la fasistoj sin defendis rnalfacile. 

Ni gajnis nian unuan batalon sur ebena kompo, 

kontraií germano¡, ildloj, maiíroj k legianoj, konlr i1u ger· 

mana generalo k kontraií stabo veninta el Posldr1m ... 

lllllllllli --llllllllllillllmDB llilllllllllllllllllllllll~ '-

OENERALO FRANKO 
SUPERA ESTRO DE •NACJA> ARIEO 

. L11i1 rigor11 sti11lst1ko. bon e zor
gl111 k klu konsis111s el det11iol k 
clferof kontrol11t11f, hisp11n11I ribe
tulol rlcevls jen11n sold11111n helpon : 
78.00íl m11üroj • ~9.000 germ11nol 
82-000 i111toj k 12.000 i r l11nd11noJ; 
pol o!, por1ug11l11noj k 11lt11J. 

~nrure 21 _1.000 cvolonluloJ, de )11 
f11s1s1111 reg1:1111roj; iiuj c1rerol re
prez en111_s nur 111 send oj n, alvenln
laf en nll'I lando ~Is komenco de 
Marro •. Ankor11ü 11lven11s 11enh11lte, 
11'd pr1 noval kvantof ni r11por1011 
en t4 üg11 moment o. 

Dume, nia popo lo iukt1111 k kon• t11ü 5roras la 11111kon de liuj kolos11j 
ortoj, k en Lond ono rondeto de 

grllvuioj serlozmiene disku 111s 
11tend11nre 111 pereon de dlgn11 P~~ 
polo! po~ 11kcep1i r11bon kiel nor • 
ma an d1plom11111n fakton . 

bu7!~f1111% iiu farso, kontrai1 tiu 
d oro, Hlsp11nlo ataras k 

on1111 rtspondon per arog11J l>dtof. - -- ~~ ~---~ 
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lftOZAIUO JEN PRUVOI 

Ceta Ollcefo de 111 Slaho • Belgaj parlamentanoj jus -vizitis la 
~efurbon k bar a lf'ronton; ili aperigis 
en gautaro jenan noton: 

•La kamaradoi Nevse k Van Eyu
donck, senatanoj; Saint k Delsonck, 
-deputitoi, salutds la nevenkeblan po-

olon de Madrido, kiu tiel heroe re
~istas sangajn atakojn de internada 
fasismo. Pli ol iam ni estas konvin
kitaj ke hispana lukto estas lukto por 
la paco k libero de tutmonda demo
.kratio. Ni, belga¡ parlamentanoj, pro
mesas kunhelpi per niaj personaj 
.klopodoj al urga k efika apogo al de
fendantoj de la libero en Hispanio.• 

• Laií kelkaj italaj ka ptiloj en Gua
<lalajara, oni promesis pagi al ser
gentoj ciutagan salajron de 100 ptoj. 
k al soldatoj 20 ptoj., sed gis nun ili 
enspezis neniom. Krom la perforto 
aü trompo, ili ricevis mokon. 
• Anglaj ekleziuloj, A. S. Duncan 
Jones, Dean of Chichester; Frands 
Muderhill, Dean of Rochester, Henry 
Brinton, vizitis Hispanion por raporti 
pri la situado . Ili publikigis longan k · 
-0bjektivan raporton per kiu ili sincere 
informas laií propra vidpunkto. 

Ankaií ili raportas pri registara 
organizo por gardi artajojn k pri pro
testantaj diservoj, kíuj regule funkcías 
en Madrid k Valendo, pri la antikle
rikala movado en nía !ando, kiu ne 
agitas kontraií Dio nek kontraií religio 
sed krontraií klerikaluloj, kiuj eks
pluatis la popolon. Fine ili montras 
sían simpation al hispana popolo. 

• En Galizia regiono, post laborista 
malvenko, granda¡ grupoj da labo
rista¡ fugis al montaro kie ili rezistas 
ankoraií. Ci u ta ge pligrandigas gia 
kvanto; ilí okupas nealireblajn pozi
ciojn k diversfoje senditaj trupoj ne 
sukcesis venki ilin . 

Tiuj grupoj trancis komunikadon 
kun Portugalio tra tiu loko. 

Eble baldaií niaj bravaj soldatoj 
Pavos helpi tiujn heroojn. 

• tiuj italaj kaptitoj - jam estas 
grandega kvanto da ili-deklaras ke 
Oni anoncis al ili ke la trupoj marsos 
~! Abisenio, sed poste oni transportis 
thn al His¡,anio . Ciuj facile raportas 
Pri la organizo de ítala armeo, pri la 

"' tstro¡, pri la armiloj k pri la ricevitaj 
Ordeno¡. Tamen, Mussolini daüre 
aserias ke Ji •ne intervenas•. 
; Fasista gazeto •Diario Vasco• el 
an Sebastían anoncas la 1 t. Marto 

ke la provincestro eksigis pll ol du 
cent vilagajn instruistoJn . 

Tion oni faris post la eksigo de 
profesoroj en universitatoj k Jiceoj. 
Cerle la fasistoj komencas krei novan 
dvilizon laií pli nova sistemo. 

• Komandanto Luciano Antoni Sil
va, ítala kaptito, ínter alíe deklarís ke 
per ítala interveno en nía !ando oni 
intencas starigí en Hispanío interna
cían fasistan Ligon. 

Eble estas tia la intenco, sed certe 
ili ne atingos tian filantropian celon, 
car hispana popo lo scias lukti k morti 
por eviti tion . 

• Aliaj kaptitoj deklaris: «Oni anon
cis al ni ke ni iras nur por partopreni 
filmon sed malgraií tío ni estis sen
ditaj al Hispanio . Oni parolis al ni 
kontraií la hispana¡ • ruguloj • sed 
nun ni konstatas, ke hispanoj estas 
samkiel ni, italoj, ili nin konsideris 
kiel fratojn . Kiam la aliaj italoj sdos 
tíon certe ili deziros veni kun ni.• 

• Laií informo¡ el internada gaze
taro, generalo Franko interk~nsentis 
kun Germanio la liveradon de 300.000 
tunoj da fera míneralo tiujare dÜm 35 
jaroj kiel pagon por milita materialo, 
kiun Ji nun ricevas. Cerre Hitler ne 
faris bonan negocon car la realigo 
de tia promeso neniam estos efektiva. 

• Ni ricevas informon, laü kiu la 
arestitoj en italaj karceroj estas libe
rigitaj k sendílaj al nía lando kiel 
.volontuloj ». Ciuj estas senditaj al 
haveno Specia por ensipigo k vojago 
al Hispanio kie ili jam pliricigas la 
•naciistan•armeon de Franko. 
• Nía registaro ordonis la_ülegan 
rekrutigon k la alvoko sukcesis tia
grade ke la unua tago sin prezentis 
85 °lo da viroj kalkulataj en la kon
cerna dekreto. Neniam okazis, ec dum 

J\rco11. In 1~. Mnrro 19~7 (111.ª farci 
de ra Al111a Brao). Numero 27&9. 

Celo : Telcllrarno de I' Duce. 
MI knmunlk1111 111 11ekva11111n 1elc1tra• 

mon klun 11cnd1111 la /Juce: ( MI rlcev1111 
en !1,po POLA , clum vof111!1J 111 Llbl11, 111 
11cll!l'nfn prl . In Jlrancln 1>1111110, klu ok11zn11 
en cllrckro ni Ou11clnl11J11rn. Ln lnclclenrofn 
mi 111cnro11 kun flr11111 kurnj!o, ~ar rnl e11111a 
cerio ke la l111peto k oh11tlno de ni n/ leula
nof vcnko11 la mnlnmlknn rezl111adnn. Pro• 
kaal tn Jnrernaclnln fortnfn es1011 f(r11ncl
v11lor11 k pollllko 11ukce110. Scllgu la 
teglanofn ke mi aekvna Mente fllan luk
ron, klu 11enclube nnl~oa per In venko .-
Mu1111ollnl.> La dlvlzl11 generalo, 

Manzlnl (Sub11krlbl1a) 

no~mala situado, fiel plena sukceso . 
Oni <levas kalkuli ke tiuj, kiuj mankis 
jam luktas kiel volontu!oJ aií laboras 
en militaj industrioj. 
• La ribeluloj denove sercas maií
rojn. Por arangi la aíeron i1i interkon
sentis kun la granda viziro de Maroko 
Sidi Mohamed Ben Ali, kiu ricevis 
ínviton por vojagí al Híspanio. 

Li vizitis fasistan zonon kie la mi
litistoj festis lin. k pelis novajn sen
dojn de malfeliculoj 

• Speciala posta oficejo funkcías en 
fasista zono je la ekskluziva servo de 
ítalaj trupoj . Ói estas nomata:Speciala 
Postoficejo numero 500 V-17, k gin 
regas leiítenanto Bartolini Romano . 

• La Internadaj Brigarloj, kíuj tiel 
bl!r.oe lukras sur batalkampo kontraií 
la fa.sismo, ne nur donas sían sangon, 
sed ankaií helpas ariergarde por la 
venko. Jus ili donacis al konsilantaro 
por defendo de Madrid, por la cívila 
logantaro, gravan kvanton da nutra
joj, laií ci suba listo: 80.000 kgj. da 
densigita lakto, 30.000 kgj. da . sekaj 
legomoj , 20.000 kgj . da pizoj k 100.000 
kgj. da viando . Tiun donacon konsis
tigis la sparoj faritaj de niaj interna
da/ kamaradoj, .kiuj batalas ne forge
sante virinojn k infanojn. 

S P E G U L Q . sen makulo de vía fervoro k de vía subteno 
=====:= . === estas ciu pago de POPOLA FRONTO, kiel 
reflekto de la grado de vid aktiva partopreno. 

Mpnereto, sen celo en vía poso, povas esti grafika argumento en 
nía gazetol Kombino de vortoj p0vas esti balerío se vi donas mupidonl 

GENERALA INTERNACIA ADRESO NEDERLANDA ADRF.5O 
nur por mono nur por mono ,·e 'hola , danoJ 

GUSTAVE FARENC PETRO van . d'er l'LANK 
63, Rue Brlse •Paln Van Speifk11tra111, 48-t 

Posttekkonto 111944 Orleans pos1Airo 24!ili42 
ORLBANS (Lolrel) FRANCIO AMSTERDAM W. Nederl11ndo 

RE:DAKC!A ADRESO POR C10 ALIA 

POPOLA FQONTO-Mar, 25, Valencia (Hlspanlo) 
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NEDERLANDLINOVA REELDONO DB NIA OAZBTO 

Frukto de _ praktika laboro 
La kresk11nt11 dlsvolvlQo de nla entrepreno pre;entos boldaü en Nederlando mnturoln 

fruktojn; dank' al entuziasmo k nrdn rervoro de kelknl ainlkol el Hago, nperos · nkurote 

presita reeldono de POPOLA fRONTO en nederlnndn llngvo por In ne esperontlstn oplnlo. 

Sur bazo de rada plnno k post In nccesnl pnsol , nin unun ekalerlandn filio nn11klQ11s kun 

bona rar11n1io prl sukceso. Se onl studas serl oze la níeron, onl certe komprenos In vnloron 

de tlu projckto ear, por In nunn dclikntn etnpo de nin lukto, In obletlvnl lníormol, rekte 

eerpitdj de ron1,1 nuanta el ori1rln11 punkro, fnlluo11 bonSnnce sur lnrQo clvltnnn amnso, klu 

nnknü nepre ekscios snmternpc, ke Es~cro nto ne e111c111 bogntelo nek ludo sed u1ll11 lnstru• 

mento, kiu mlrindc k sn~c pcrrncsos la!ltlgl klare traíaln argumentoln k e~ metl Jlln, sen 

peno, en 111 ccrb o n de ciul homoj . 
La amikol, kiul respundccas prl Hu laboro, meritas eflkaln gratuloln klea piel tollga 

esprimo estas la helpo k subteno-nl esperas tlon-de Clul upcr11ntl11tol el 111 reglono de lo 

nederlnndd lingvo . por komunn k proHtn semndo de vero ekster nla verda ·movndo. Petu do 

lul lníormoln ni le1111 adreso: H. J. Nll ! UWBNHUIZEN, LAAKHOP 37, HAOO (Nederlondo). 

. Ni ba1nI11s pli firme post tio k reve sentns emoclon klnm ni pensns prl 111 vnstnl horl

zontoj, kiul nnturc aperas por nla lingvo. Ln t1111ko, klun ekprenas tlul lervorulol devos 

esll instigo por nlinl lokoj . Klam Horos slmll11 kurnQo en ceternl demokrntal londol? klu 

amikn rond o el Angllo, Frnncio, 5vedlo nü Cefioslovnklo k. t. p. aekvos unue lo ekzem• 

pion? NI ntendos 1am, kun tremol de koro, konkretnln respondolnl Antnllen ni loboro! 

lflllllII1ffl1111,lll"lllll l'IRllll!DlllllfflllII1II1JlllllllllllI111111DllllQDIPlllllll!lllll,lll!lllllll!Mll11lllfflllllli,llll!lllll1lllJIIIIIIIII 

NIA MUNICIO 
Valencia esper11ntist11ro • • 38 
J. ll.-Jarom11-lron10 . • . O 
Sveda ko mu n u m l11 borlsta 

ptol. , 

· Slndikato filio 37• trnmistol 
en sudo Stockholm • 100 svk. , 

A. Z. -5tockholm 6 
O . K. Koping. . • . 11 
E. E.-Stoclrholm • . 7 

;_ 
, 

M. M.-Snmpedor . . 6 ptoj. , 
P. S. - Orihuelo . • • . • 6 

svkr : 
ploj . Esperantoklubol en Ooteborg 40 

W . R. Gu11dal11lar11-lronto • 10 
R. V.-Albncete • . • 10 
F. D.-Albdcete • . • • • 16 
Unu . - Villel-fronto . . • . 20 
R. A. · Cocentnlnn • • • . 6 
V. E. - J11rom11- lronlo • • • 10 

, 
, 

guld. , Sekcio 8. F. L. F.. llo11erd111n 2 
W. S. k . 11. - Arns1erd11m. • 2 
Grupo ,Ciam Antaüen• Ams• 

terdnm. . . • . . 
W. K.-Beverwifk • . • 
H. K. Zwolle .••.. 
Olgengdek. Velsen N. . 
A. C. H.- Rotterddm . . 
Dis1rikto U1recht f. L . E. 
S. M.-Amsterdam •••• 
C . de J. dek. E . -Rotterdam . 
Sekcio Alkm1111r F. L. E. . . 
Tlmrners. -Arnhem . • . • 
A. v. d. G.-Amsterdam • • 
J. B. T . Rollerdam . • • . 
L . Venko . - Ha11rlem (2 .0 1 ) • 
J v. d. V. Schiedam • • • 

• Sek .-io Vierpolderb f .. L. E .. 
Rotterdomol Esp . Pnstistol . 
Oroupe Esp . Ouvrier. - S. 

Etienne . . . . 
W . J. Str1111bouri . 
B. ll . Plzen • • • 
R. R. R.-Melbourne 
J. L.-Pouy ..•. 
Oermanl11 kamor11do. 
B', P.-Nlort. • • . • 
Pater. Vaul~ en Velin . 
~ L-Tours. • • • . . 
tlgn11li11borl11to l per Esp. 

Grupo. -Gablonz . • • • 
K -doJ. el K11rvlnn11 • • • • 
O•lneur - Rlxens11r1. . • . 
FET-i:nol.-Toulouse (2." l.). 
H. E. Oundsvall • . 
M. B. - Orle11ns • • • 
J. A. P.-5 . Poul , • • 
D. L. (ewlsl -Llverpool • 
C; W. R.-Long Eaton . . 
V. 5 . -Uherské-Hradeste. 

1 
1 
O 35 • 
1 
1 , 
3 91 • 
1 , 
1 , . 
2·00 , 
1'70 , 
0'60 , 
t , 

10 60 • . 
1 25 , 
2 60 , 
2 60 , 

60 ffr. 
20 
44'44 > 
10 s11. 
10 llr. 
10 , 
r, , 

to , 
to • 

80 fkr. 
14"8í rrr. 
30 
811 
22 
6 

, , 
21 > 
4 !11. 
2'6 > 
1 dol . 

L. R. • Monchester • 12"6 sll. 
E. W. Morgea 20 rrr . 
V. R.· Poris • • 10 
E. B.-Tours. 10 • 
A. S. Tours. 10 , 
N. S. Borns. 170 , 
Mandln. - Anger11. . 10 , 
V. l. L.-Welllngton . 1 !unto 

INFO RMEJO 
K-do. Manuel Moreno, lo~os nun en l11 a11m11 

ndreso k r11rt1111 bone . 
K·do. J. Worms, dejoras en Albacete. Lla 

nunn adreso estas: S. R. l ., Plaza Alto• 
zano t, T . Alb11ce1e. LI bonlartas. l11ii 
scllgol, kluln ni ricevla 11nt11ii nelonge. 

ONI PBTAS INPORMOJN PRI 

K-do . Federico S11nz, Abarca 29, U!iel. 

""""""' -, 
1 

Kiel di rite en 111 antniia numero, 

POPOLA FRONTO montros jom duon• 

1 
monnte ok interesajn p11Qojn kun pro

meso pri tíkl11I surprizol. Nur kaúzo de 

m,kulelo estas 111 m11l11bundo de bona 

1 
papero, pro militaj cirkonstancol, kio 

devigas nin uzi, por parlo de nl11 eldono 

k eble dum 11111llong11 periodo, pli mo• 

1 
des111n paperon. Tamen, en letero gravas 1 
la enhavo k ne 111 koverto ... 

~- tMAlll'll -........: 

LASTA HO -RO 
En la nardo di:! la Guadalajara 

provinco, brila sukceso estis decida 
por la sorto de Madrido kíes risko 
pri siego jam preskaií malaperis. La 
popolo scia.s, ke novaj atakoj venos 
pro tío la jusa grandega venko taií~ 
gas trafe por hardi la impeton kiu 
permesos eiam fiaskigi la kríma{n in
tencojn kapti la eefurbon de la tut
monda t1ntifasismol Aríergarde la no
v~j rekrutoj atendas la momenton Jaií 
v1gla organizo, marsi al la fronto{ por 
?efínítiva ofensivo . La Popola Armeo 
¡am estas ankaií tekníka instrumento) 

POPOLfRONTA LETERUJO 
Bdk11 toe frydek . - Vf11n 111lut1e1eron ni 

tronsaendls ol urbeatro de Modrldo. Ni ~o

Jua. 11e ni rlcevus, el liu nlllorl11110, reapon. 

don klun ni aendus ni vi. frotan monprrrn,,n, 

M. v . d. L.-Aalene•Delnze: Vio elnct ro 

iconfeso pruv1111 vldn noblan anlmon . Jea, ni 

kompren1111 la lenomenon, kiu ok11zla te ~i 

kit! fe mulial aenpnrtial hnmo), k11ptif11f lru. 

tempe per 111 reto de menaogol . lolaafo¡, 

blulol k k11lurnniof de 111 renkclularo kon1rao 

lo cru~ulol•. Pinflne: lo vero ektraf1111 l11 or.u. 

loln de lo mondo, klu lnrn vid1111, ke l11 h(). 

neste .. , k 111 digno es111r11s te nía fl11nko. NI 

Qol1111 h11vi en vi nov11n amikonl Pri tio olía 

de via lelero, ni skrlb os 111 vi 11p11rte. 

N. 5. Odessn: Ni fc1ro11 lo eblon Por 

komplezi vin . 

J. S.-8,dklri o, Ufo: Danke ni le¡ls vían 

s11111111n snlulon k ni reciprokea. 

M. H. v. d. V. - Knollendam : Kun _1ten1() 

ni notls 111 enhavon de vio e111im11t11 letero. 

W. J. B . - Too1ing, London : Ni deziros 

111 vio entrepreno plenan sukceaon. 

K. K.-Kioto: Ju pll molproksime k mal

íaclle 11g11d11a, ravore 111 ni, nial 11mík1Jj, 

des pll ni s11111s illan laboron k elkore dan

k11a llín. J11pano) ank111i lernoal 

A . L. Moakvo: Nian gazefon vi povas 

rlcevi regule el CK . SEU. en via urbo. 

J. Th.-Mohjeln : Rícevinfe vialn lerno

libroln , ni dankegas vin. 

J. S. L.-Ter Neuzen: Pri via monsen d~ 

de 111 14. Jonuaro, !ali via índiko, bonv ,,la 

doni 111 ni kromaln detaloln, por ke ni povu 

enketi pri tio. 

AL SOVETIANOJ . - Sekve de 111 amo 

en nin l11atc1 numero, ni interkonsen1is b n 

S . E. U. ne plu ekspedi rekte POP OL\ 

fl?ONTO-n al nial k11mar11dol en Sove:,o. 

Ciuf petontof do, mendu ekzemplero jn ét 

CK.S!:U, .Spiridonovka 15, Moakvo. al kiu 

ni l11m transdor:is 111 liston de nial amw ,i. 

rlcevintaj Ris nun la bullenon aenpere. 

J. H. k 11li11j.-Lok11 Brunn: Varme ni 

d11nk11s vian kamarade:can s11lu1on, s , tdeit 

nlte 111 ainoleron de vial 8ilm!~nd11j k~n

b11111lan101. 

f. L. E. clnter ni>.- Hoek: Tre 1rdajn 

konceploln entenas via eatim11t11 letero k ni 

eaprimas al vi nian dankon. 

L. R. - M11nchester: Akceplu, koro 1<¿m~ 

rado, nian dankon pro 111 de vi 11rnai1ai 

lernolibroj. 

A. I?. · Zeisl: Erare ni akribis, ke ni 

nenlun artikolon ricevis de vi. Ni Rin v r Sf• 

das. ÚI ne 11peris 11nkor111i pro la ¡ ,ar, 

abunde realinta presmaferl11lo . Ni in1enctt 

nperigl Rin tui láiieble . 

A. H. T.-Turku : Vio letero tule Prª~ª' 
~ar vi h11v11s klaran percepton pri la ~¡,ua· 

clo. Ni Rojas leganfe 1i11jn Rust.-,jn vor10Iª· 
d n•· 

L. l. l. Wel "ington: Kun elkora t , 

aento ni konst11t11s vian aindonan hclP"d
1
.' . ,,,a . 

karo k-do. Leck! Estas forta Qoro ·rro 
ke en lokoj, tiel m11lproksim11I de: nía crn_ ~ 
oni h11v11s lntuicle kl11r11n Jcomprenon prl 

almbolo de 111 11k1ual11 epopeo. _..-:: 

.. v,1,-cí' 
Proejo de J. Olmos , Alicante. .,.,, 


