
Scanned with CamScanner

2 .• JARO N.º 16 DUONMONATA ESPERANTO- GAZETC° 15 ,JUNIO 1937 • 
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NE NUR . BONA VOLOI 
Estas konven~, spari prudente la vortojn sen brido, por . ekzamene jugi 

Ja enhavon d~ 1~ t~legramoj jus senditaj reciproke inter la sindikataj k poli-
tikaí lnternac101, k1el sekvo de la urga voko, kiun ·turnis al ili la marksistaj 
partioj de Hispanio por helpo, konkreta k trafa, en nía miliro. · 

Net_1iajn av!1ntag?in ni rajtas atingi per troa postulemo aií per egoi~ta 
meto de ma konfhkto k1el unuarange solvenda problemo en la nor'mala vivo 
de alia! !1acioj. Se la kapricoj de l' Destino elektis la hispanojn por grava . 
tasko; 1h mem <levas suferi la plej grandajn frapojn de sía sorto. Tamen, sen · 
ia for~es? pri ~a v~lora helpo donita al nia lukto de ciuj gravaj tutmondaj 
orgamzoJ, neme! m povas akcepti plensate ,' ke ili jam faris, favore al ni , cion, 
kion ili povas aií cion , kion ili <levas. Ni scias, kompreneble, pri la baroj 
kaiírantaj sur ilia vojo , pro politikaj kompromisoj en registara j postenoJ de 
kelkaj statoj aií pro specialaj cirkonstancoj de taktika oportuneco . Agnoski 
tion estas elementa grado de justeco; sed , malgraií tío mem, jam estas sincere 
skribite ke la pot encai prol etaj Asocioj ankoraií ne faris cion , kion oni raítas 
al ili postuladi. La signifo de nia lukto rajtas peti k atin gi taiígajn klopodojn 
pri efika solidareco kun niaj doloroj. Ne sufic as la dankinda livero de man-
gajo¡ k stofoj. Ne suficas jam ec la tintantaj monkol ektoj. Ne sufitas nur, 
kvankam gi estas bona faktoro, la platona simpatio al nia tragedia. La bona 
volo estas multo sed n e plene safica. Ni bezonas, en mezo de kruda milito, 
masivan apogon kun iorna milita medolol Milito estas milito ... 

Nepra kondico por la venko estas, ke la kolosa forto de la internada 
laborista klaso elektu rapid e pozon k movon de batalo, akceptinte, almenaií 
por estingi la dangeran inc endion, stab on je unu sola kom ando. Komuna estas 
la respondeco de ambaií Internacioj por nia triumfo aií por nia fiasko; tia! do, 
komuna devas esti ankaií ilia plenum enda penado por kapti sukceson evi-
tante fatalan katastrofon por la estonto de la modestaj sociaj tavoloj. - ' 

In ter la multaj metodoj, kiujn nía milito elpru vas, unu el ilí estas la 
taks0 k mezuro prí efika kap ablo por decida ínfluo, kíun la tutmonda produk-
tanta klaso pova s disvolvi en ci tiu grava historia mom ento, kíel veto, ínt er 
lasismo k progreso, rulanta tra fajro k sango sur la antikva tero de Hispanio . 
Úis kia grado pezos , en la int ernada politiko, la volo k la intereso de milion oj 
da laboristoj , so!iclaraj - pro <levo k pro gajno-kun la ega . suferado de la . 
hispana pop :ilo? Cu ankaií kruele fermigos por ni tiuj verd aj pordoj de la gaja 
espero? Ni multe ankoraií rezistas akc epti dubojn en tiu demando! Tamen, 
certe la faktoj ja devas forstreki la supozojn . Ne nur bona volo sed impeta 
lavango por trudi konscie, al ciu ajn, la tujan k glitan funkciadon de la kon-
cerna mekanismo . Nur la uzado de masino povas konvinki pri gía utilo , kiel 
·n~rmo por-nia · priva ta 1'omantíka emocio aií por la eternaj severaj jugoj de la 
His_torio. La subtila garantio de la Demokratio k la veterana kredito de la dü 
ekzt~tantaj laboristaj politikaj Internacioj estas r.iun en pruvo, en ekzameno 
antaií la rigora tribunalo de la faktoj . . La diversa¡ sekci0j de la Internacioj 
tudas, pli aií malpli volonte, gravan rolon en nía lukte go; i1i estas, vol e nevole, 
atalanta¡ korpu s()j. La mezaj solvoj k la konfuzaj formuloj tute ne taiígas 

por ili nek p0r ni. Ciuj kiuj vere deziras , a vidas k velas nin helpi-sin hel¡.,i -
d_evas, iam de nun pr~zenti en la plato de' la mano, kun siaj bonaj vortoj, pri 
sia bona volo, ankaií la efektivan volumon d 2 siaj bonaj k praktíkaj agoj. 

Bravaj hispanoj: Ciuj niaj pensoj flugas al vi. La estonteco de 
~kcidento hurgonas en viaj batalkampoj. La sorto de la eiíropa 
hbereco estas Jigita al via venko .. Via Po~ola Pronto est~s nun la 
avangardo de la Oemokratio en tm lukto mter la popoloJ kontraií 

la detruema fasismo. Kuragon en gloro, por vi. kamara~oj! 
Romain ROLLAND 

Gazetara Fronto 
Bed11ürinde, ee 111 plej abomena celo ad 

111 pie l nigr11j lnlencoj eiam h11v11a lert11Jn ad-
vokatojn , kiuj, fripone bombastiganle kel-
kajn punktojn k fie kasanle 111i11jn, pr11vi¡r11s; 
sub jura parodio , soci11jn krimojn k polili-
k11jn monstrajoj'l . Sed ankait tío ne est11s eio; 
111 teknik11j aubtil11joj ne traf11s 111 hom11m11-
son. La popol11 publiko , Qenerale, uzas nur, 
kiel motoron, l11 noblan lmpulson de subi -
raj senroj sub 111 impr eso de moment11 p11sio. 

Por ekspluati 111 popolon , l11 fasismo be• 
zonas, paradokse, 111 popolon mem . ,Err tiu 
senco, la k11pitalisl11 g11zet11ro plenumas ro-
Ion tiel gravan ke 111 knnsci aj homo j dev11s 

· 1re 11tente zorgi pri Qi11j sibl11ntaj zigzagoj. 
En nía milito, en nía dramo, 111 internada 

g11zet11ro estas gravega fak1oro . J11m ee 111 
komenco, afero riel klar11, liel digna, kiel tiu 
de popolo star11nt11 en ddendo de rafto k 
leQo, aper is en 111 cefaj pc,Qoj, de 111 re11kci11 
k 1rust11 g11zet11ro, kiel broa tumulto de cru-
Aah bandiloj . La honestaj modestaj gazetoj , 
de laboristaj k ver11j demokr11taj p11rtioj, ba-

Uoua numero de la ncdcrlandl fnQva PO POLA PRONTO 

raktis dankinde k brave · por •nultgl - 11i1 · serr:::- · 
valorigi 111 falsajn informojn de tiuj venen11j 
jurnaloj, putriQint11j en luks11 ekster11Jo k 
ruze maskiganre siajn dentego j n per rem-
buro de veluro . Ho, gazeta neittr 111lsmo, 
kiom da krimo j ci kovas! 

Eble ni ne m 11lkovras sekreton dirante · 
ke prop11gandi estas faclle se oni pravas k 
se ~ni sen ras la pravon; 11111 111 bonaj 11feroj 
malsa111s la dun gitaj n laüdistojn . · 

L11ü tiu princlp o, PO POLA FR ONTO 
konsi_st11s el simpla materialo, kiel praktika · 
ler~e¡o, en_ av~ngarda loko, pri popol11 Jur-
n11hsmo, km cinfekte, jam peneiras en 11ml-
k11J rondoj de aliaj landoj , inter kiuj Neder-
l11ndo mo nrras aroge la unu11n kaj eron de 
supera kurso . Jam la popolo povas eldoni 
g11ze1ojn kun eblo t rempi la plumon en la 
ondojn de la propraj atteriojl 

. Ullla k milda estas la informada front o , 
k1e Ira p11r11petoj el pape ro oni ne pren11s 
kaptllojn 11ed oni nur g11jnas adeptojn .•• 



2 POPOLA FROÑTO 

DENOVE PRI ANGORA TEMO 

LA LUI>O E?ESPONI>IS ... 
La terura sciigo, pri fasista buc·ado en Kordobo de ciuj esperantistoi, efikis tra la ve rd ª ".1ºnd º ~iel peza argumento, 

f I . . . . 1- no¡· en la rnternac1a katoltka mov d avora por a popola flanko, en la hispana m1llto; kompreneble, la altrangaJ sam rngva ' . . . . a o, 
bezonis rapide mildigi la dornon en sía gorgo k la admonojn de konscienco en sia publiko. Ti~l un_u el tm¡ plaJ gravuloj eleklis 
simplan rimedon: Li skribis rekte al perfida generalo franko ·demandante konkretan informon pri la tikla afer?. 

Post dek tago¡, li ricevis «oficialam> respondon kie, komplimente, oni pretendas jezuite, ~e nu~ neadJ la m_asakron al nia¡ 
Kordobaj samideanoj sed ec la milojn k milojn da ekzekutoj k murdoj pro la sola delikto-politika k~imo-:-defe nd1 la legon k la 
dignon--de la Iando. La lupo, por daüra Jrompado . al mildaj koroj, safe respondis ... ke Ii mem sentas ~impation por Esperanto! 

Per tiu papero, kun ribela stampo, la grava celo poluri la sajnojn jam estas atingita. la katol!ka Esperant_o-gazeto preskaü 
dronis, pro koníento, en saümanta maro de entuziasmo: Ho, franko ne plu estas bucisto sed ec kandidato al _sarmdeaneco! 

Tiun gazeton, bedaürinde, ni ne legas ear ni ne ricevas gin intersange. Tamen ni jus sciigas ~r-i tiu _espe~anta diplomata¡0 
en Mero/do de Esperanto de 6. Junio, kolego pritraktinte, krome, la temon Iaü delikata k objektiva mamero, kmn 01 danke agnoskas. 

Kun la alta aiítor1tato de la homa rajto k legitima lego, ni ne bezonas mensogi por veki kompaton, kvankam terure, multajn 
fojojn, la vero mem pri faroj kruelaj sajnas nekredebla. Unu el tiuj epizodoj estas la rabo de vivo al niaj martiroj el Kordobo. 
Kun gemanta kolero, pro sankta malamo, ni nur laütigis la sciigon, kiun ni mem tiam jus aüdis de fasiSfa radioSlacio, kun spleno, 
diranta jenon proksimume: «En Kordobo, ciuj membroj de la sektoj, framasonoi k esperantistoj, ricevis adekvatan punon pro sia 
partopreno en antinaciaj laboroj.» 

Nenion plu ili aldonis; nenion plu la fasista voco diris, sed, ho ve, almenan por ni, hispanoj, tío jam estis sufi~e! 
Zorgu do la advokatoj de la katolikaj konsciencoj, prezenti pruvojn pli konkretajn, ol emfazan c,ficialajon, por pruvi ke la 

fasista radiostacio-ne ni!-mensogis. Ni, modestaj civitanoj, avidas tion, pro amo al niaj amikoj, pli sopire ol ciuj tiuj piaj 
gravuloj dezirantaj, pro politikaj inklinoj, visi aü kasi koagulajon el :sango en nía verda stelo. 

Nur es tus konvinkiga la respondo ·de_ la viktimoj, ne tiu de la !upo ec kun safida nuanco ... 

DETRUANTO MORTIS DETRUITE en norda zono, respublikaj aviadiloj. 
Nun, kiam respublika armeo de 

Madrida fronto atakas fortege k a]. 
proksimigas al urbo Segovia, Mola 
ricevis ordonon iri tien por repusi la 
lojalajn trupojn. Lañkutíme li vojagis 
per aeroplano, k la aviadilo falis te· 
ren; ciuj okupantoj kune pereis. 

La 3. nunmonate, je la 1 Oª maten e, 
mortis fasista generalo Emilo Mola 
Vidal, lañsajne pro aviada akcidento. 
Multaj 9ficiroj k superaj estroj mo11tis 
dum la milito k ni ne atentigis la 
fakton car tiuj perdoj estis negravaj 
por la evoluado de l' milito. Nun la 
fasistoj perdis plej gravan elementon, 
car generalo Mola estis la sola vere 
kapabla lañ strategiaj konoj. Ili per-
dis la plej inteligentan generalon k 
ankañ la plej kruelan politikiston. 

Li estis elektita por prezidi la 
novan fasistan registaron, kiu devus 
funkcii antañ olla fino de nuna duon-
monato. Li havas bone konatan his-
torian pri kruelajoj. Siajn militajn 
postenojn 1i gajnis en Afriko; kie 1i 
famigis pro senkompataj masakroj al 
mañroj. Dum la diktaturo de Primo 
de Rivera lr estís nomata Generala 
Direktoro pri Publika Ordo li hono-
rigis sían famon ordonante pafadon al 
medicinaj studentoj, kiuj strikis. 

Malgrañ tío, la Respubliko estis 
indulgema k donis al lí militan pos-
tenon. Kiam krevis la ribelo, 1i ko-
mandis !a reakcian regionon Navaro; 
malnoble li ordonis mortigon al estro 
de civilgvardio, kiu ne toleris la per-
fidon. Tuj li estris .la korpuson, kiu 
atakis Madridon k fiaskis, kiel poste 
fiaskis generaloj Yagüe, Varela k 
Faupel en la postaj atakoj, kiujn ili 
gvidis. Mola poste ankañ komandis 

la korpuson, kiu atakis la cefurbon 
tra la nordo, kio brue fiaskis en 
Guadalajara, antaii tri monatoj. 

Car la germanoj nur fidis al Mola, 
li ricevis la komision gvidadi la gran-
dan atakon al norda zono. Provizita 
per ciuj elementoj ·grandska1e, 1i atakis 
kun kruela persisto, masakris, bruli-
gis k neniigis cion, lañ germana, sis-
temo, kies sola rekta interpretan to . 
1i estis, kiel generala sen emocio. 

Spite tion, denove li malsukcesis· ' kelkafoje 1i anoncis precízan daton 
. por alpreno de Bilbao. Poste Franko 
mem difinis ordone al lí la tagon. 
Sed lí ne povis trafi tian celon, kvan-
kam en 1a unuaj .monatoj ne ekzistis, 

En fasista zono multaj ne kredas 
la oficialan klarigon pri la akcidento 
k oni parolas pri saboto... Sed tio 
vere ne gravas, car la esenca fakto 
estas, ke vere sovaga bestaco mal· 
aperis, ke pioniro de «tuteco• en roí· 
lito jam ne plu povos flegme ordoni 
novajn masakrojn k de.truojn kiel tiui 
de Durango, Ochandiano,Amorebie_ta 
k Gernika, kiujn li anonds k realigis. 

Dio añ la Destino nepre punas ... 
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oo KUMENTOJ POR LA HISTORIO 

IBIZO KAJ 
Es primi egan indignen, pro la 

kazintajoj de lastaj tagoj, estas la 
epra <levo de ciu konscia horno. Ne 
ecesas estí tre lerta por atingi kom-
renon pri la vera aspekto de tiuj 
ventoj . Unue ni informas niajn le-
antoj n pri koncernaj detaloj. La 29. 
ajo, frumatene, oni .ricevis en nía 

rbo_jenan radiotelegramon: 
«Al Milita Komando de Valencio.-

Dum lastaj tagoj, aeroplanoj sub viaj 
or donoj alproksimigis, kelkafoje, as-
pektanle atakan intencon, al germanaj 
militsipoj, kiuj dejoris en zono de 
kontrolo. Tiu maniero alflugi milit-
sipojn de aliaj nacioj kontrauas la 
i nternaciajn kutimojn. Mi petas, ke ili 
ne flugu super germanaj militsipoj. 
Por ebla ripeto mi ordonas ajprenon 
de koncerna sinteno.-Von Fischel, 
estro de germana eskadro en his-
panaj maroj. » 

n la tuja respondo: 
«Ministro por Nacia Defendo. al 

Von Fischel, estro de germana eska-
dro en la Mediteraneo. - Ne estas 
certe, ke aeroplanoj de hispana Res-
publiko flugis atakeme super fremdaj 
militsipoj dejorantDj en kontrolo. Se 
la kontrolon ili plenumas en fiksita 
zono, k sub la ko.ndicoj difinitaj de la 
Internada Komitato por Ne-lnterveno , 
tiuj sipoj nenion riskas flanke de niílj 
aviadilaro k eskadro; tiu garnntio ne 
same valiJas se ili restadas senpru-
denle k senpravigite en rodoj au ha-
venoi, kiuj estas centroj por agado de 
la ribeluloi, kontrau kiuj ne eblas, ke 
la legitima Registaro de hispana Res-
publiko detenu sian atakon .» 

a germana admiralo respondis: 
«Al Milita Komando de Valencio.-

Vian aserton, pri tio ke ne estas vere 
ke viaj aeroplanoj atakeme superflu-
gis germanajn militsipojn en kontrola 
zono, mi rifuzas car gi ne akordigas 
al la realo. Car la efektiva agado de 
viaj aviadiloj, lau via respondo, ne 
estas sub via rekta influo, okaze de 
ripeto mi alprenos taugan sintenon; 
k mi jam r 1fuzas al plua intersango de 
notoj . - Von Fischel. >> 

La saman tagon, je la kvina post-
gmeze, du respublikaj aviadiloj, en 
serva flugado, iris al Balearaj insu~ 
j. Kiam ili superflugis 1a havenon 
lbizo, germana krozsipo «Deutsch-

1-ld» kiu estis du cent metrojn apud 
~ajo, intense pafis la aviadilojn, 

u¡ tre alte superflugís. Pro tiu seo-
ava k neatendita atako; la aero-

ALMERIO 
p1anoj malsup1 eniris k sin defendis 
jetante dekdu bombojn, el kiuj kvar 
trafis la nomítan sipon. 

Ni klare mencíu: La kontrolaj sipoj 
nur rajtas kontrolí gis dek mejloj, 
ekster la hispana marbordo; la kon-
trolsipoj de 1' Mediteraneo <levas sin 
provizi en A)gerio; k la kontrolo de 
Balearaj insuloj estas zorgata de la 
franca eskadro. 

Germana eskadro, konsistanta el 
krozsipo «Admira] Scheer» k kvar de-
trusipoj, la 1. Junio, je la sesa matene, 
antau la urbo Almerio, elmastiginte 
la flagon de kontrolo, hisís la hoko-
krucan flagon k suJ;>ite bombardadís 

Mapo de Hispanio kun indiko pri la diversaj 
regionoj, inter kiuj nun Katalunio k ' Baskio 
guas autonomion. Du solaj el tiuj regionoj, 
Galegio k Navaro, estas tute sub fasismo. 
Katalunio, Valencio k Murcio estas -_puraj je 
tiu pesto. En ciuj ceteraj, pli malpli konkrete, 
la posedo dividi~as duone inter la ribelintoj 

k la legitima hispana Registaro 

terure la urbon dum duonhoro. Tri 
cen_t obusoj estis jetataj al nía mar-
borda urbo; granda nombro da civi-
luloj, virinoj k ínfanoj pereis. 

Sekvantajn tagojn, du italaj sub-
marenoj torpedis, dum kvar tagojn, 
ses komercsipojn, ínter i1i la trans-
portsipojn «Ciudad de Barcelona», 
kie preskau du cent personoj for-
mortis. Ec velsipoj, kun cementa 
kargo, estistorpedat~l 

Komenti la faktojn estas facila 
tasko, sed necesas komprenigi, ke 
per intersango de radiogramoj, la 
germana eskadrestro celis pravigi 
sían tujan atakon kontr'au registaraj 
aviadiloj. Pretekstante esti atakitaj, la 
germana¡ piratoj rajtas, laií propra 
decido, . fari kanajl~n bombardadon 
kontraií civilaj sendefendaj urboj. 
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Fine, ili minacas k postulas prívi-
legiajn kondícojn por ne forlasí defi-
nitive la sistemon de kontrolo. Ilí ec 
pretendas, en okazo de ((nova atako)) 
al ili, agí memstare por puní kaprice 
la atakintajn fortojn. 

K0i1ante la provokeman sintenon, 
kiun ili observís en tío, kio koncernas 
la sipon ~Deutschland», akcepti tíun 
postulon estus tasi al ili la manojn 
tute liberaj por kanonpafi k bombar-
dadi, laiíplace, la tutan marbordon de 
bis pana Registaro, post lerte aran-
gitaj pretekstoj pri nerealaj atencoj. 

Ilí avidas tion fari malkase, car 
i1i ne §atas manovri en mallumo kiel 
gis nun; krom malnobiai, i1i ankau 
estas tro arogaj k emas fanfaroni. 

Siaflanke la italoj adoptas, inter-
konsente, similan konduton. fü11io 
retírigis, ankaií provizore, de la kon-
trolo k havas samajn postulojn por 
reveni al gi. Tío enhavas unu solan 
klaran signifon; saboti la kontrolon: 
krei k kom plikí konfliktojn; gajni 
tempon kun celo MALHELPI LA 
PLANON PRI FORIGO DE LA 
VOLONTULOJ. Jen la sekretol 

Ambaií potencoj absolute inter-
konsentas pri tío ke se la eksterlandaj 
batalantoj retirigas ambaiíflanke, 
Franko estos rap _ide k nepre venkita. 

Tial, antaií la tiom eta - rezylto 
atingita en kunsido de la Ligo de 
Nacioj (deziresprimo pri forigo al 
fremdaj soldatoj) k antau ol kiam oni 
ekpusus la aferon en tiu direkto, la 
fasistoj provokis la incidenton de 
Ibízo, plenumis la krimon de Almerio ... 
k Mussolini solidarigas kun Hitler. 

Ambaií prokrastigos la aferon tiel 
lopge kiel eble, malgrau tio, ke iii ne 
hezitos lastmomente diri tute klare al 
la Mondo: NE! 

Ili, pli klare ol Londona Komitato ' konscias pri la neevitebla fakto ke 
hispana popolo ne apogas Franko-n, 
kiu rezistas nur dank' al helpo de 
eksterlandaj soldatoj; nenian sancon 
havus Franko se li restus sola kun 
hispanaj trupoj. 

Jen la vera signifo de provokita 
incidento de Ibizo k de senkasa bar-

' bara, atako al Almerio . La kruelajoj 
- de europa k abisena militoj jam estas 

superitaj. Tion dolorige atestas Ba-
dajoz, Malago, Durango, Gernika k 
juse ankau Almerio. 

Dume, demokrata tolerado daiíras ... 

kanona blekado, sur Almerio, estas averto po·r la orela strikado! 
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NlA E5KADRO 
Bruno Alonso, la politika Komi-

sa_ro. de nia Eskadro, publikigis 
Prl ~•a grava laboro, jenan noton: 

< Ni estas silentemaj k ne 1 fanfaro-
nas, car tion postulas nía pensmaniero 
.k la speco de ntaj servoj; pro tío eble 
multaj kredas, ke niaj maraj fortoj r:e 
estas unuarangaj en la milito . 

Por reliefigi nian a~adon antau la 
okuloj de tiuj, kiuj ne konas la vivan 
<le nía eskadro, eble estus necese ke 
ni dronigu sinsekve éiujn aliajn pira-
t ajn sipojn.J<aj tamen ,,.kiom granda, 
:kiom giganta~ estis la helpo de la 
eskadro al la milito, kontrau perfi-
<luloj k invadintojl 
· Cartagena, kiu nin vidas elirí al 
maro, scias kiel ni revenas k kun · kio 
ni revenas, malgrau stormoj, spíte la 
malamikon k giajn internaciajn hel-
pa.ntojn, kiuj nin vidas eliri k ·eniri ne 
disputante la kargon, ·kiun defendas 
niaj kanonoj, niaj maristojl 
• La respublika eskadro plenumis 
netakseblajn servojn, kiujn iam oni 
~iskonigos. Ti,am, éiuj fieros pri eska-
9ro, kiu balais la malamikon k pro-
:vizis al niaj frontoj pri la necesaj 
varoj por longa lukto. 
, ~a respublika eskadro ne petas, 
nek volas, honorojn ~ar silente en 
labo ro, penado, riiemofero k disci-
plino konsistigas la plej bonan pre-
mian; sed gi esperas, ke iam oni 
agnoskos la gravecon de gia ' laboro, 
~iun multaj ne ankoraií konas, envi-
cigante al la maristoj, luktantaj en 
fnara fronto, kiel herooj de unua 
rango, apud tiuj de la . teraj frontoj. 
. La respublíka eskadro formas le-
gitime k honorplene la triangulan de 
la granda Armeo, por Maro, Tero k 
f>i.ero, de la popola Respubliko.» 

'Proleto al la celo/ 
(Laií muziko de la malnova baska • 
himno «Gernikako Arbola•) 

Prolet' en éiu loko 
alkuru kun akcel', 
éar sanas popolvoko: 

9'2n5l?it;<i>fot(j),.J.1.l Jet ½tJ:J . 
Vekigu konsciencoj 
éar riskas la POPOL'. 
For restu dif erencoj; 
nur estu sola VOL'! 
Antaiíen, kamaradoj; 
postulas l' IDEAL', 
ke niaj la BRIGADOJ 
sukcesu en batal' 1 

• * • 
Estu sola ~ría,do: 

REVOLUCI'! 
UNI' 1 

Julio Mantada Rosenorn 

POPOLA FRONTO 

Kontrolintaj kanonoj sen kontrolo 
La bruego de tricent karronpafoj _kracante ob~sojn, kiuj detruis 

domojn de Alrnerio k tranéis abrupte 1a v1von de mult~_J per~ono¡, ne sv 
gas nian menson. Nía kapo ankorañ estas memreg~, m~ amm~tato anko 
estas serena. Antañ la barbara fasismajo en Almeno, ma kur~go r_estas 
pli firma streéo. Tamen, ni ja ne povas eviti sentí f~rtan em<?c1on; tm _emo 
nun reganta ce ni, ne sígnífas, ho, tute ne! ~a_lbut_oJn de he~1temo. Ni sen 
emocion éar ni plene konscias, ke, en nía m1hto, Jam sonoris la boro deci 

Kia <levas esti do nía reag0 antañ la kruda realo? La respond0 vet 
ras rapíde, publike aperadi: Ni akceptas, s~n g~moj, 1~ s~tuacio1_1, ~iun 
cirkonstancoj trudasl Kvankam ni atentas prt eblaJ pr?k~1ma1 :se~vo1; m va 
plí aroge la dignan de nía rajto k la respekton por mtloJ k mtloJ ?ª karaj n 
falintoj. Post tíu konkreta ateneo en Almerio, marsas paralele ma utílo 
nía fervoro. Sed eé en okazo de malakordo, ínter ambañ punktoj, nia fervo 
kiel honoro-jesl kiel honoro de hispanoj, de proletoj k de antifasistoj-t 
ne akceptos la utilon se, por tia profito, oní postulas sirajojn de nía p 
konscío, hardita jam dum preskañ unujara sínofero. 

En Genevo añ en Londono, povas dauri, kun videbla sufloro, la m 
lerta ludo de la farso plej kruela; ci tie, en Híspanío, malgrañ Genevo 
Londono kune, nía fiero de hispanoj, de proletoj k de antífasistoj, ankor 
valoras, ankorañ valide gi pezas sur la hístoj de nía konscienco, supe 
tribunalo ne jam 'por nacianoj, ne jam por adeptoj de klaso añ doktrino , s 
nur, ho certel por la sola k nabla morala kondiéo de homoj 

Ni estas sufice spertáj por ne taksi la dangeron. Antañ akuta konklu 
-nur prí zorgo, ne pro tímo-fajfas nía alarmilo . Grava, gravega, estas, s 
ia dubo, la publika germana atako kontrañ la andaluzia urbo. Tío egalas 

perfi1~ deklaro de milito, · sen ultima to, al legitima Registaro de Hispanio; 
e~le c10 ~stas pova ~tapo. de _fripona plano. La fremda fasista ínterveno, en 
ma .,ko?fhkto, JUS forJetls Je s1 I? _maskon, kíel tigra respondo al la papagaj 
dec1do1, de Genevo k al la lupa¡ mtencoj de Londono. 
. . La vuali!a ín~e~veno, la h9ntema in..vado, transformigas jam en apaca 

c1mk~ atako, ~m velk1gas la . groteskajn diplomatajn bukedojn La nova fazo, 
e~ la mternacia panorama, ne esta~ fumo ~_ed lampo, almenau · por la popo!oí-
K~u-n:novan.::p.l'etekston kn.edQ.s.J -ª 1_11gra fas1smo tºr rav 1· · · krirno1n? 

A A. • • __ • ~- • 1 nova¡n 
N1 am~~e ec pensas, ke g11;1e bezonas JaiJl faorilff ··an ·~lajh .~ipro'fojri. La dipl~ 
mata fthstra kolegaro stpd~s fervore por hore parkeri kontentigan rekantajon-~ 

Ne_est_as necese 1ur1 tro ofte pri nía pura pacifismo Ho neniam on1 
povas ami ph la pacon ol dum milito! Tamen 1·a ni·a ·f·. ' estas ill 
Stranga t · · t· d d' , pac1 1smo ne 

eono prt ~mu se_ dorna doktrino, por asekuri la pacon .. 
. En la drastaJ horoJ el et tmJ tagoj Hispanio son A as k revas pri febca 

P?Ca es tonto, sed por m~s~vigi tiujn flug~jn de la fantazf O la hispana popo!Oi 
m mem, plenumas hodtau devon sen hezi·toJ· A t - A! . f • ni· ostaS t · b r A· k 1 k • n au cmJ o eroJ .. re tj SEU ml e 1g1, un a onvínko i1in supervenki, kun prudento ail sen prll' 

en o. n a areno de la mondo la spektaklo 1·a t d · koloS' epo h d' f. ' , m ro enua e ma .. 
A peo avos 1gna:1 mon. Estu certaj pri tiol S t -' d la lasta" pagon de la verko 1am a·n r - . e por eg1 ece . ¡,J 

grav~jn pasojn, tia'm ne nf fau r~alph fr_ue'. estas nec~se _e~fart l~Joi, 
peremtaj por io; pensante je niaj idoj O ~lekt~t~. Pens~nte. Je mat cnor~e ol 
mem, kun nobla egoísmo· unutakte la ' v~von aJ sen bramo; pensante . Plal" 
sos antañen aroge k bra~e tra la . gehi~panaro ne baltos stare, sed ~tt·no-· 

, 1mpona1 kadroj de la pordo de l' oes 
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,tRONtO estas moka dtrm1t11tero, tail ktu ont eaprtmu 
1,n pcnson rule konlreiian d~ lto, kton tnlencu kom-
prcnlJl• (PLBNA VQIHARO) ~wlh , Vollatre, Anatote 
f'rance k Artgalo Oozatmnu estas maJstroJ prl tronlo . BON HU.MORA FENES.TRO 1 

VORTO.J SEN PENTO 
Post ricevo de la manifesto de O . A. P. petole aperanta lomete m11laupre, 

la redaktoroJ de POPOLA FRONTO urQe kunsldis, en subiera rlfuQejo, dum 71 
horoj, 26 mmutoJ . k 14 . sekundoj. Estis amplekse prilraktile eu ti11specaj va rol 
rajtas kontr11band1 en m11 pekema g11zeto; flnfine triumfls 111 hereza decido malpu-
rl_gl spacon per lronia !nko. Nun, kiam bombard11doj sur nld urbo, k ee najbare al 
ma. red11k!elo, .o.kazas ttel ofre, estas p_lej oportuna momento por serce vortludl k 
gaje trai~• ~kv11tbre la dr~ton de kl11iina humoro. Por idiotismo ne valoras logiko! 
- Prt lto sama do, m absolute konsent11s reciproke kun 11liaj estimat11f ko!egol 

..... ... 4~ •~ ~!IP..e~~."!lo :ga_zetaro en laborista kampo. Se nla popola frunto ne vo!as velke · · 
sulklQl, ne pre Qi béioniis fres ini · puaron por pikeme ·1111ogi .. niafi1 ·1eg11ntoltc 'Nt ' n'e . u !'-' '!' " "• " 

rlskas perdí la klien111ron: Seriozo maljunigas. Rido s11nigas. Kaj stullo ldlotig11a. 

EKSTERTEN DENCA KUNLABORO 
LA OAJA REDAKCIO 

VIVU LA CARLATANISMÓ! 
Se nial kotiz11ntol ne estas kretenoj, sendube ili konscias 

pri fa ronda signlfo de sl11 membreco k pri 111 eksterordinara 
salo de Qial fundamental prlncipof. Efektive , kio estus orga-
nizo sen principoj? Aaosol 

Sed Jen nia fajfol La - principoj estas mlnacataj k fiaras 
pereon pro la pasia hepato de kelkaj aiidaculoj, kiuj facilanime 
supoz:as eble vivi sen lli. For la aiidacan oportunismonl 

La adeptoj de tiu nova sekto, kiu danQere forblova:o1 la 
respeitindan polvon de lula klasika strukturo saj ne ne kapablas 
percepti la volumon de nial virtuozaj principoj, ortodokse eks-
tertendencaj. Obstine, la aiida canoj ignoras la esencan dife-
rencon inter «carlatanismo• k ,carlataneco, ne komprenante, 
ke la unua estas doktrino. kiu, sub diskrela formo de cfrakclo , ; 
mareandas sen~ene en la vasta kampo de la dua. Ni kredas, 
ke la afer o estas suflce klara k ni ne jam insistas p!u sur tiuj 
ci punkto k komo. Agitado ne estas carlatanado! 

La labori sta klaso esperantista-en ciutendenca mlkso ·, laii 
onidiro-ne forgesu, ke nía tasko estas eduka k tial tre klerige 
ni rajdas sur objektiva s~lo . Impertinente _oni pretendas, ke 
okazis sanQoi en la monda panoramo post 
oscedoj en la jaro 1922 (•). Sed ni kon -
tentige konatatas, ke r i ve ro i , montoj, 
valol k oceanoj restas en la sama loko k 
ec ke nial antipodoj loQadas ankoraii en 
la kontraiia flanko, trans la maro. Cu tío 
ne pruvas hele, ke tiuj babilantoj pri 
santoi tute mistike malpravas ? 

Sub banala preteksto de Fasismo, 
oni diskutas · la principojn, sen atento al 
la scienca fakto ke Fasismo estas kvazaü 
ia morbilo, kiu certe formalaperos post 
afna periodo da temp o, k nur restados 
senmoya la sata patino de niaj reguloj . . 

Nur ni , kiul tronas komforle en glacia · 
zono, povas fllozofeme observi k juQi 

· •acnkolere .· Nia spe rto · pri neQO pi-üVi~i. - · · 
ke ni ne vane kulluras kosmologian api-
ritostaton . Kaj se en la nuna tempo, nía 
sendogma kapelo apogas sin nur sur 
mernbraro lo~anta en demokrataj landof, 
tio la ne signifas , ke f iam daüros same, 
tar ankaü en tluj landoj povas spruci aü 
venki Fasismo k malpermesi aü perse-

ail defendo de la hejmo. Ciam restos anguleto, el kle ni povos 
prediki nian doktrinon k flirtigi nlan malneiitralan ~,andardon . 

Bedaiirinde, kelkaj bigotoj de nía Asocio devoji~is k erare 
vagas Ira la hispa .naj evento!, kiujn ili rigardas kun troa Inte-
reso. Tiuj safetoj pretendas, ke ni loQas en la Luno .. . Ankoraü 
ne, ankoraü ne! Sed car ni esras civiranoj en la Mondo, sciante 
elliri logikajn konkludojn el la fak1oj zumantaj cirkaii ni; ni iras . 
ofere Qis la lastaj konsekvencoj. Kaj se subite varmiQus nía 
glacia zono, ni ne rifuzus rifu~i en Groenlando aü en Alasko. 
Ee se necese, ni ne hezitus translokiQi al la Norda Poluso por 
konservi nian cerbon en glacia stato. 

La princip oj estas .. . la princlpoj. Nla devizo estu: «Savn 
sin principoj kvankam pereu popoloj!, Víktimoj estas herooj! 

lntertempe , niaj kverelemaj hispana¡ kamaradoj, kun fiuj, 
kiuj simpatías al ilia stranga anrifasisma ainteno, dev11s stude 
pripensi la aplikon de niaj sanaj princip oj al la varma-eble pro 
somero-situacio . Kontr11üstarante nian leorion pri ignorado de 
landlimoj, ili klopodas konservi revolucíe sían nacion. Cu ne 
estus pli efike eesigi militon? Fasismo estas mililema, sed 

Esperanto konsilas dissall igi la for1e sta-
rantajn murojn de miljaroj , inter la po-
poloj dividitaj . Saltoj estas gimnastik o! 

Kompr eneble, se Franko venkus, 
Hispanio konsisri gus, kun Germanio k 
!talio, tutecan unuon, kiu estus paso k plia 
stupo al forigo de ciuj ceteraj naciaj obs-
tinaj baroj. Ci tío estas premiso por daiira 
posta stariQo de aiilentika socialismo en 
Tutmondo. Ec se Fasismo regus en la 
lula Universo dum jar centoj ; oni devas 
mediti ke unu jarcenro estas tempereto 
kompare al la sentina Eterneco . Aliflanke, 
la triumfo de Franko estus efemera, ear 
post sia, pli malpli longa, regado Ji mor-

,, tos, kiel mortis k nrorla s ,l l á'úlonge i dl?l lá 
generacioj, fiuj tir11noj senescepre. 

kuti nian movadon. 
Oni forpelis nin el Kolonjo; ni Insta• 

liQis en Maraeljo. Se oni forpelus nin el 
francio, ni translokiQus al Cikago. NI 
kapablas anliclpl, ke ni ne perdi~as en 
nebulajfr11zoJ prl sendependo de la naclo 

OLACIA JUONIO 

Nial hispanaj kamarad oj do, ne sin 
okupu pri popolfronraj bagatel oj de fllis-
troj. Kaj tiuj , kiuj suspekt eme aserias, ke 
okazis san~oj postulantaj novajn taktikojn 
ne faru al si iluziojn. «Sociali smo en unu 
sola lando• estas revo, k sekve ea du 
landoj estus du revoj. Nur kiam Jo tura 
mond o estos unu sola lando, povos la 
proletaro masoni socialismon . Tlu helpa 
rolo apartenas al la Fasismo , kiu laboras 
_naive por ebenigi al ni la vojon. 

-1•1 V,a. - ~- - - · · •--•· · - "'••~ de 25. Majo 1937, 

En la mondo eio estas efemere relativa! ee la 
domol, kiul fa legas pro eflko de faslstal bom -
bof. Tio havas tamen la urllan sekvon, en e¡ 
tiu kazo, ebligl ri gardi, ekde la supro, la ln-
ternon de kelkal eambr oj de la ejo kle okazis, 
antaü tri jarol, la XIV. Konsrreso de 5 . A. T. 

Nia redaktejo ja luze situa s prokslme .. . 

Restu vi do hedere fidelaj fükaü la 
akso de nia Organizo, hernie klasbatala . 

familia Komllalo de 6UCIECA ASOCIO PUNEDARA 
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6 POPOLA Fl~ONTO 

BULOAR 'A KUNI.J\BORO 

E9RAGMENTOJ EL LE.TERO 
Slmplo letero, -n111urc verklla latt lamlll11 11110, povea 

call ln11rua dokumento prl 1c:rlozo temo. l<un plnuro ni 
prealltere aperlgna ti-sube lrei,mentoln de unu el mul1nJ 
leteroJ, klul tlu111ge venas el nlol mnnol, Lo bona kama• 
rndo el Sollo, J. N. H. certe pnrdonos la cperfldeton• ... 

~Is flnvenko. Vi servas al la progreso, vi defendas la 
llberon. Vi havas cerbon, kiu tre bone komprenis la 

· lecionojn pri ta tragedioj germana, aiístría k. a. Vian 
imltindan ekzemplon aliaj popoloj sekvos. Vi devas 
konserví k firmigi vian Popolan Fronton ec ankaií post KaregaJ k~maradoj k fratojl ta venko. Strecu fortojn, hispanaj kamaradojl Al vi estas 

Pri la ekzlsto de POPOLA FRONTO mi eksciis dlrektataj la okuloj de milionoj da premataj homamaso¡ per a·miko tl l:francio, klu sendls al mi ekzempleron k kun simpatio k fido al vía heroa sint"no. ekde la sepa numero mi regule legas ~in. La jam trate- · · Karaj kamaradojl Mi estas filo de malgranda sed gitajn numerojn mi dlssendas al miaj multenombraJ baraktanta popolo, kiu ankaií meritis gloron antaií pro-
enland~j konatoJ k cion trairigas multe da.soifilj okuloj. gresemaj intelektoj en nía terura epoko; la bulgara Efektive, estis granda mallelifo por la homaro la popoto donis al la homaro la avangardan batalanton ma,trumo de !tata respondeca posteno fare de tiu he- Dimitrov, la kuraga senmaskiganto de fasísmo ce Leip-iitemulo L"on Blum, malfelica elpensito de la • Ne- zíga proceso; kiu laiíte elvokis: •Mi protestas kontraii la Interveno•. Pro tlo estas ebla ta monstra fakto, ke ta kulpigoJ al bulgara popolo je barbareco. Barb~roj estas la 
cefo de popolfronta regtstaro embarasas ta delendon de butgaraj fafütoj. Sed, kiaj fasistoj ne estas barbaroj? ,. 
la Hispana Respubliko k eblis la organizado de kontrolo Nia popolo estas la unua, kíu spertis la •belajojn, ce respublikanaj marbordoj pere de germanaJ k italaJ d, fasista civilizo. Je 9. VI. 1923 j. per nokta statper-!ipoJ, kiul tiomfoje kase sendis siajn detruajn donacojn forto, ce ni starigis diktaturo. La unua horno en la lande, al la registaraj havenoj-oni metas la vulpon gardi la prezidanto de Ministeria Konsilantaro, Stamboliiski kokinejonl-; permesante, ke dum la Komitato pri Ne- estis kaptata, vrnigata en sían domon, ce vilago Slavo-Interveno kunsídas en Londono,' samtempe' miloj da vica, k 'ta tu tan nokton, rajdata kiel cevalo, de kapitano italaj k germana¡ trupanoj elsipigas k invadas la his• Harlakov k aliaj agentoj, kiuj pikis la okulojn, detrancis panan teritorion, dum gravaj demokratoj, kíel struto, la orelojn k langon de la malfeliculo k finfine la kapon. kasds la kapon en la sablon k §ajnígas kredi, ke ta Dum septembra popola ribelo en la sama jaro, gvida!a paco · estas seknra, kvankam sajnoj ofte trom.Í>as.'.. de ta komunista partio k sange sufokita de Carikov, oni La fasismo ja estas aiidaca sed nur pro tio, ke gi ruinigis tutajn vilagojn, perfortigis la virínojn k kndbi-ne renkontas decan kontraiíagon k pro tío, ke ínter gia nojn; dltm ludo de nacía himno, oni masakris dekojn k ideologio k la ideologio de Albionaj demokratoj estas centojn da kaptitoj k portís la kapojn de proletaj gvi-tntima simileco. La aventuroj de fasístaj apostoloj dantoj en la pinto de stangoj ... 
Hitler k Mussolíni ne estas tiom indignigaj . Ili fidele, · Venís Aprilo 1925. Oni bruligis 'vívantajn homojn firme, defendas siajn ideojn pri homa sklavigo. · Sed en la mezo de Sofio, en la Obstesvenasa, kies malbono-indigniga estas la sínteno. de la fusaj amikoj, preten- doro dísvastigis super la urbo . Oni bruligís la faman dantaj defendí la Demokration k la Progresen. poeton Geo Miler, ankaií deputitojn, advokatojn, jurna· Tamen vi venkos, car vía batato ne estas · loka · listojn ... Oni starigis publikajn pendigilojn. Sensigne mal-
ribelo, eleme.nta eksplodo, SED RE!.VOLUCIO, kiu aperis 30.000 homójn, la floraro de ta laborista popolo. ·metas limojn ínter du epokoj. La tuta hispana popolo La fasismo venkis ce ni, post terur~j bataloj. Kai batatas je la nomo de sopirata ideo pri transformo de ree, dum Septethbro 1932, ce komunumaj elektoi en )a ekonomia k socia vivo k jam ne estas forto, kapabla Sofio, laborista partio ricevis 20.000 vocdonojn k 19 revenigi la estinton en Hispanio. La premiso de vía konsilantojn dum -la tuta burga bloko ricevis nur 14 senduba venko estas la fera um1igo, kiu ekzistas ínter postenojn. Jrn malbona simptomo ... · 
'ti~j progresemai, _organizoj en vía !ando, ec la anar- Je 19. V. 1934.; per nova statperforto oni forigis la kístoj;•kíJJj.,en .la;:pasinteco ciui:i partían k statpotencon lastajn restajojri de parlam"ntismo k ia tegeco. éio kontraustaris . La vivo estas malfermita lernolibroi' ''' .,.. ' ·'! " 1oki1zis tí~lVfo la eraroj de.la popolaj organizoi, kiui ne 
, · ~i legas p~roladon de la ba!a!antino . Montsen_y . k kunigis por ~omima batato, kiel vi nun . Sed ni ~stas admiras la log1kan evoluon de hu¡ doktrmanoj, km¡n .. malgranda lando k popolo; nía ekzemplo lernigis nen1un-: en la tuta mondo oni taksis nur kiel detruantojn. l1i Nun kreigas Popo la Frontó en subtero. Ni ankorau komprenís, ke ne ekzistas nur armeo kapitalisma, sed ne povas rompí fa feran ringon kiu preme zona; Ja ankaií popola armeo k ne nur perforta disciplino sed · tutan landon. Ni ege simpatías al 'vía. batato. Ce ínter· 
an~aú konscia, revolucia dísclplin_o k k~ ambaií estas naciaj brigadoj trovigas samlandanoj niaj. Ni ne Jllal· necesaj por ase~uri la ~ukcesonl 111 ankau eble ko':'pr~- . esperas . La karceroj krevas pro abundo de popolf11°1•. nos, ke Id terura¡ vorto¡ •stato • k •potenco,, se om em- l,Inu post la alía, politíkaj procesoj sinsekvas. KugloJ gas en ilin novan enhavon, a_kiros tute novajn kvalit_ojn ofte trafas mortkondamnitojn. Sed ni daurigas la sub· k tlí estos kvazaií tute nov~¡ formol de popota, polihko. teran batalon. Ni venkosl Ni revidos la lumonl 

J1i donís al Hispa.ni~ s1a~ senmo~tan_ ~eroon Du~ · Akceptu ba'talsalutojn, hispanaj kamaradojl Satut~JI 
TMltí, Ciul proletorgantzoJ doms heroo¡n . ha¡n .. La res- de bulgara popolo al viaj honestaj k amataj ~vidantOl··· tanto!, kíuj vivas, tnterkomprenigos k daurígos batalon · · . ... ; . . G}or~q sukceson al vía batalol Morton al ta fasist11°1 
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eé EN L.A GLACIA ZONO. Antaú kelkaj tago¡, !a ciuta ga radiotele- . 

grafía depeso de la soveta ekspedicio al Norda Poluso post . f d . 
·1 · ¡ b k . . .•. , m orma o prt Johano March , 

Ja bona s1 ua?? sur a. an 1zo,_f1mg1s per jenaj vortoj, kiuj pruvas kortuse la funebra mi-

kiel la kuraga1 soveta¡ polusa¡ esploranto¡ · sekvas en 1- 1 1 k . lionulo k «ho-
d 1 • d , 1e ma pro s1mega 

regiono, _meze. e g a~1a ezerto, la epopeon de Hís¡;anio : • Kun forta kolero, nesra, konrra-

ní setas pri la kr1ma germaf!a fasista bombardado kontraií Almer1·0.• bandisro je ra-
bako. Li esrns la - lftOZAIUO 
plej rica bankie-
ro el Hispanio. 
feuda masrro de 
Maljorko k cefa 
financinro de la 

• La ítala gazeto Regime Po6ci6fo nrralo. Tíuj ciferoj elokvente montras ribelo. Liai ne• 

díras: •Se la ~ª~tifasís\a gaz~ta_ro n e kiel kreskas iu int eresa «ideología" gocoj ~uis aií-

estas ankorau mformrta pr1 tto, ni aspekto de nía milito. reolon ie krimoj 

rapída~ ~cii?í, ~e 1~ • N~graj Sagoj • • Milita komando de Asturia fronto k rnboj. La po-

esJas ma¡ •ntgracemtzulo¡ •, estas niaj 
· k. · d 1 k lk • . kom_unikas, ke dum monatoj Marto, polo donis 111 Ji 

soldato¡, JUJ e an au e ª 1 monato¡ Aprtlo k Majo dizertis el fasista zono 111 nomon je, 

heroe albatalas la komunismon. » k . 1 1 
«Pi rar o de 111 

Ni ja m sciís kiaj íli estas; ni ankaií vems a a nía 1.357 soldatoj k 

scias, ke íli ne luktas ko ntraií la ko- 1.437 civilu loj . 

munismo sed favore al fasismo, kío Tía tran skurado sencese daiíras 

ne estas same. Ankaií ni .scias kiel en ciuj frontoj, kio efike parolas pri 

Medireraneo, 

7 

f • 1 
la vera sinteno de hispana popolo . 

ili ugas . 
• Neniam ni kredis , ke oni povas 

Kaj, fin e, kiE.'I fartas Ne-Int erve no? • Kiel en Belgio, en lastaj balotoj rnensogi tiel cinike kiel faris generalo 

• El Gibraltaro oni komuníkas , ke de Nederla ndo la fasistoj .perdis gra- Von Blomberg dum intervjuo kun re-

kelkaj centoj da germana¡ «volontuloj,, va n nombron da vocdonoj . Ili nur prezentanto de Stefani-A ge ntejo . Lí 

kiuj labo ras en fortik ajoj ap ud Alge- alingis 50 % el kvanto atingita dum díris: • Estus absurde atr ibuí a l mía 

ciras, estas tra nslokitaj al orienta antaiía elektado. vojago kasítajn polítikajn íntencojn . 

flanko de Punta Carnero por konstruo Ni gojas pro la fakto , sed ni tim as La Duce k ankaií la Püh ref' nur plene 

de aliaj fortikajoj kíuj baldaií ric evos pre la kc>nsekvencoj, car ankaií en dezíras la pacon d e la mondo • . 

pezajn kanonojn . n ía 1ªnd0 ili perd ís en balotado k pro • En germana pavilono de Pariza 

Cu sinjoro Ed en jam enketís ? tío mem ili • patriote , ekribelís. Ekspozicio ekzistas du arboj sub kies 

t Angla tekníkisto Maxim Wood • Jam nur ekzistas maskoj en di - scie nca nomo, germane redaktíta, 

publíkigis raporton pri detruado de plomataj meclíoj. Ekster diploma ta estas la índíko ke íli devenas el Ka-

Gernika . Li pruvas , ke la bombardado kamp o o ní komen ca s tre senvualígi nariaj Insuloj . 

estas farita per avíadíl oj ger mana j, la okazintaj ojn. ltala registaro jam Ki el oni vidas la germanoj elmon-

tipo •Heínkel 300•. La bo mboj ankaií publikigis kelkajn lístojn de italaj sol- tras publike, anta ií cíes nazoj, la 

estas germanaj fabrikitaj en 1936, latí datoj mortíntaj en Hispanio . ak irat an proprajon en tiuj híspanaj 

malnova sed efika modelo . Ankaií Ji • Kelkafo je ne estas agrabla afe ro pro vin coj. Ne cío estos tiel facila. 

diras, ke tiuokaze oní uzis, la unuan deziri kontrolí la veron. La korespon- • Germanio retirigis, ec provizore, 

fojon sur urboj, la aerajn torpedojn, dantíno de angla gazeto • Daily Ex- de la kontrolo. Tuj g i sendi s al Medi-

kiuj es tas terure efikaj detruiloj. press , vízírís en Silezío la patrin o n teraneo s ían eskadron. Nun estas jam 

• La 26. Majo kelkaj fasistaj avía- de germana aviadisto Wandel; mort- en híspanaj maraj akvoj, tri kiras-

diloj atakís k faligis fran can postan kondamnita en Bilbao, celant e enke- . sipo¡ , tri krozsípoj, dek torpedsipoj k 

aeroplanon, aparrenantan a 1 1 in í o ton. La se kreta políco sin arestís sub ses submar enoj; enlute 22 milílsípoj 

<Air Pyrenees • . La a vi~di sto k pasa- preteksto ke si sercis tendencan de- kiuj ne venís por kontrolí sed ku~ 

gerino eslís vunditaj . klaracion. Post energía reklamado, al~a s~eciala misio. Eble' gi estas, 

Tamen, Francio ne atakis iun sí estis liberígíta. Jau om povas konj e kti el nunai 

!asistan urbon ... rnalgraií fía rikano . • Laií la kor espondanto de la gazeto eventoj, kasa k perfida blokado al nía 
tuta marbordo. 

• . La ítala gazetaro anlaií 0 ¡ kiam New6 Chf'onicle, en San-Sebasti ano L M 

nia R · d k · 1 BI k multaj íta laj so lda toj ribelis postu- • a adrida políco malkovris gra -

L.b eg1staro is onig1s a • an a !ante tu¡·an revenon al s1·a !an do . van orga ní zon de germana fasista 

1 ro•-n anoncadís, ke gi nur enhavas 
•dokumentojn, kiuj pruvas nenion • . Esras a res titaj du cent soldatoj; propagando, kiu laboras sub la es-

Post I f k. • · k - · la polico pafis ree al civíluloj, kíu¡· treco de Gustav Red er Kind eli, en 

1 ª sensacia e ekto, tun g, auzis, kies log·e¡·o estas trovita¡ · multa¡· doku-

a sama gazeta d ' as Iiu¡· doku apogís la. soldatan postulen. 
ro tr : • - men toj, pruvantaj ke Reder es tis 

tnento¡ nur pruvas la perfekl econ de Lastatempe, ítala registaro dekr e- del egito de germa na registaro por 

llala !asista organizo.. tís malperm eso n pri reve no al •rn- spionado k propagando. 

• La tribun alo de Douai kondamnís lontuloi • kiuj venís al Híspanío; ver- Estas arestitaj du kunkulpuloj. 

~u ~i~landanojn k enkarcerígis ílin sajne gi Prd e ras la mo rton de 1' Reder tro vígas nun en Parízo. Ni 

car tlt íntencis vení en nian la ndon volontuloj. Ói timas ke ili re venu lro gratulas la francojn, kiuj havas Ja 

Por lukti vo lonte en niaj vicoj. babíl emaj en Halan land0 n. plezuron ricevi tían gaston . 

1 Cu tia trí bunalo ne kapablos jugi • La haven lab oristo de Bremen re e • La 8. nunmonate a lvenis en la 

a germanajn k italajn «volontulojn •? denuncis , k~ en tiu hav eno oní kons- g~lfet<;>~ de. P~llensa (Baleara j Jnsu-

: Lau o_fícíalaj statistikoj de ger- tante organízas sendojn de militma- lo¡) tr, italaJ htd~opl ~noj ! kiuj pliígi s 

s ª"-~ reg 1staro , la hispana Maroko teríalo por hispanaj ribeluloj, mal- la nombron da itala J avtadiloj kíujn 

7~001s al Hitlerio, dum mona to Mario, graií la Ne-Interv eno. jam posedas tiu milita b~zo 
1e) kie 

A. ·5?2 tunojn da fermíneralo; dunt Konsek~t>nce la ~<;>l~co kr~ís ~er- oní <;>rgan_iza s la ata ko¡n 'al niaj 

129.839 tunojn da sama mí- von por sp1onado al c1u¡ labortsto¡ . mara¡ urboJ . Eden estos kontental 

Esperantismo ne estas dogmo de sekto, sed instrumento de progresol 
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REKTA KONTAKTO KUN LA POPOLA MONDO 

Nia partopreno én du Kongresoj internaciaj 
En la komenco de proksima Augusto , okazos sins ekve , en Rot erdamo k 

Pari zo , la gTavaj laboristaj internaciaj Esp eranto-Kongres o¡ de S.A.T. k !.P.E. 
Post serioza studo, nia redakcio jus decidis sendi oficialan reprez enton, 

je unu ai:í du delegitoj, al ambaií viglaj rendevuoj. Tia!, kompreneble se la 
cirkonstancoj la :;thore tion ne malb elpa s, nia gaz eto, defendant e solidan 
tutpopolan unuecon, klarigos , antaií diversnacia publiko, inter esajn , ins truajn 
k ee intimajn detalojn de nia milito, ne jam per la sekaj figuroj de presitaj 
literoj sed per la varmaj fluoj de viva parolo . 

Respondecaj amikoj, el la koncernaj - ai:í aliaj gravaj - urboj, estas 
petataj arangi , se eble, kun tempo , en konvenaj lokoj , prelegojn aií parola-
dojn. Tre volonte ni akceptas jam proponojn k sug estojn , en tiu senco, por 
pretigi almenaií iun provizoran program on, kiel normon por nia vojago. 

MiM MEME &M,IMIM»eE 1ii 

NIA MUNICIO 
Val encia esperanli slaro • . 
L. S . - T amper e. 
J. Disk o.- Alb ace1e. 
P. S .-O rihu ela . 
J. A . - • M adri d . . . 
S. P .- . ... . . 
M . G . - Puebla Valverde . 
A . P. - Caspe . . 
J. S. - Albacele • . 
L . J.- Marseille .. 
R. D.-T ours . . 
A. R. - Malung .. 
V. H. - Avesla . . 
L. O ' C. - Melbourne . . 
H. S.-S1o kholm . . . 
F . G .- Dammarie s/ Loin g .. 
B. R. - La Gen ey 1o use . 
J. E .- Ro uen . • . . • . 
P. L. P .-Wes1moun1. 
Groupe Esp. Ouvrier .- Or -
leans (an1aüa). . . . . . 
Gr oupe Esp. Ouvrier. - Or-
leans (lasla) . . . . 
D. - S ainl El ienne . . 
R. J.- Sain1 EIi ene. 
H . L.-G enev e. . . 
Gr oupe Esp . Ouvri er . -
Clerm o nl Ferr and . . . . 
Th . K. - Trebec .. . . . . 

47'25 ploj. 
50 1.mk. 
10 ptoj . 
6 , 

14'25 • 
5 
2'50 • 

25 
25 
5 rrr. 

10 
84' 27 , 
56 
3 sil . 

27' 77 ffr . 
10 • 
10 
20 
2 Do l. 

5"50 ffr . 

t 1 '50 • 
20 
10 ff r . 
40 • 

10 
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INFORMEJO 
ONI SCIVOLAS PRI 

S- ro Arnold Pulver • Righeli. Liaj fralinoj 
1im~s li an malaperon car ili,jam de longe , 
ne r ic evis resp o ndon . Lia nacieco eslas 
svis a k lia Aisnun11 ndres o es1is: Ho1el 
Col o n, Barcelono. 

K-do feli cian o M<irlin, slr11I0 Molin o de 
Viento , 2, M11drido . 

K- do Paul Pr11bucki, ce 111 snm11 adres o. 
K-do M11rIi Juli o !, C11ssa de 111 Selva . 
K - do. A. D11ms1eeg, kiu dej oris l11sIaIempe 

en lntern11ci11 Bri g11do. 

llriiili 15 Piidli 111difl Nbiillld 1115&4Wiiii II iilf 1H 11 91:11"1& i1 :¡¡¡ ilí 

K - do. Manfred Ho lmberg, de Malmtl . Sve-
di o. Sipano, vizi1in111 nin kelkfoje en Va-
lencio. Li 11noncis an111ü kel ke da tempo 
sian novan alv enon en nian urb on, sed 
li ne venis. Ni l imas pri lia sorl o! 

AMIKOJ EL NEDERLANDO! 
Per la bild o sur la unud paAo vi povas 

konslali, ke j am eíekIi viAi s la intenco reel-
doni ni11n gazeto n en vi a nacia lingv o. 

La k- do j , kiu j enl reprenis la lask o n ple-
numi s sian devon, nun m11nkas nur via ulila 
kunl11boro. Skribu luj , r11pide, al k·do : 

H . J. N IEUW ENHU IZ EN 
L1111khof, 37. - HAGO (Nederland o) 

LASTA HORO 
Kontraií Bilbao denove la fasi smo 

u;rns, en forta prem ego , la germ anan 
rnat erialon k la italajn regimentojn. 
La baska popolo esta s preta defendi 
la eefurbon je eiu kos to. En la ara-
gonaj Pirine oj la popolaj soldat oj jus 
gajni s valorajn poziciojn . En la fron-
toj de Madrid o, la situacio estas ciu-
ta ge plej bona, malgraií la daiíra 
artil eria p a fado. En la andaluziaj 
sektoroj la limoj ne suferis sangojn. 

La eefa at ento, por st_reca zorgo, 
deva s sekvi la dfrekton al la baska 
zono. La Prezidanto de Baskio jus 
sendi s, al la demokrata k sana opinio 
de la tuta mondo , manifeston kie 
aperas reli efe la krimojn de la inva-
dintoj , cinike celante trudi despotis-
mon al pa ca popolo, antaií 1a indif e-
rento de ciuj registaroj k ec kun la 
a probo d~ tiu Komitato de Londono ... 

Est as jam videbla la malamikeco 
de kelkaj •amikoj ». Por Hispanio , la 
kolero ne e,5tas bona armilo, sed la 
morto estas eble bona ekzemplol 
Presej o de J. Olmos, Alic11n1e, M, Valenci11 

POPOLfRONTA LETERUJO 
R. P.-Gr11ngem - La mo no , kiun ni rice 

vada s k kvitancas sub rubriko • Ni a Municio, 
taügas por subteni la eld o no n de nía buiteno 

T. E - N y nashamm -Ag rable ni ankafi 
memoras pri via pers o na ko na1i~o. Via 
11miko J. G . jus sold111iAis , sed proviz ore li 
ankoraü res111s en nin urbo . 

J. s -Heerlen - Neniel kredu li on, kion 
skribas la re11kciaj g11zetoj. Ni ne batalas kon. 
traü kat o li k ismo, nek ko nlraü la katoli koj. 

J. R. - Puigcerd á-Ni 1ute ko nsen1as al 
vi11 prop o no k 111endas novaj n scii gojn. 

W . M. - Louvain • Ni ~o jas, ke vi senpa. 
ciencie a1endas ciam nian gazeI on. Vian 
monsendon bone alvenis k ni j am kvi1ancis 
en pasinla numero . 

J. R. W . - Lo ndon - Laülon ge de lula ga-
zeto k pro Aia malamplekso, la uzado de K 
anslataü kaj sparas gravan spac on . Cetere, 
ni tiel so lvas prob lem o n po r 111 presejoj, 
kiu j alimaniere bezonus pli gr11nd11n sIokon 
da prestipoj j car Esperan lo postul as eksier-
ordinaran nombron da liu liler o. 

N . S. P. - Nahtahne ,_:Ni d11nkas vin ko-
rege pro viaj interesplenaj skrib ajoj, kiujn 
ni 1re salas. EvenIuale ni profil os ion, sed 
111enIu, ke nia bul1eno havas malmu l1ajn pa• 
Aoin. Vi ricevos lele ru n. 

J. H. - Loka -Jes . Alvenis la respondku• 
pon oj. Dank on. Ni konsi las, okaze de nova 
send o, uzi la svedan perantejon, kies anon-
co n vi tr ovos en ali a loko de ci Iiu numero. 

R. J.- Sainl - E1iene ·- La fil o de K-do. 
Larg o Ca b11llero mili1servis en Segov1a ée 
ekspl o do de 111 ribelo. Li eslis p11fmor1iga1a 
nur car li esIis _filo de la lobo r is1a gvi danI0. 

S . D. · Alcar acejos . Amb aü monsendoj 
lrafis nin akurale Ni dezir11s al vi gl oron ven· 
kon en esI o n111j balal oj . Ve rku ion por P. f. 
ni pelas . K · doj . G, k J. Bos ch d11nkns viajn 
mem o rajojn k recip rok as. 

H. v D .-Utreh1 · - La monse ndoj de niaj 
per11ntoj ne okazas ciu111ge , k 111 k-doj. ne 
senpacienciAu se ne' 1uj aperas jam ilia j no-
moj k sum oj en N IA MUN IC IO; cetere, mal· 
granda pos la malfru o prok rasI ig11s duonmo- l 
n111e la aper o n. En n.º l b ni kv i I11ncis ambaü l 
mo nsend ojn. La K-doj . de vi al udi1aj merila5 , 
d11nkojn en sia oferem11 laborad o. 

J. S. -C11mp o Quij 11no . -E n la 9.' nu· 
mero de P. F. ni jam kvilan ci s vian mon· 
sendon de 5 pesoj. Hodi aü ni dankas pro S 
v i11j resp o ndkupon oj . ll 

C. H.- Shan ghai. - V iaj n r i ma• koj n ni no- d 
In· ¡ 111s kun inler eso k d111_1ko . K redeb le, via 

1 
¡ 

di ko pri 111 lingva s l il o r ila 1as specialc ª s 
kelk aj 11rIikol oj , sed ne al 111 Iu1d gazeIo ~e-
nera le. Ni penos ko nte nli gi v i n. 1-'ri la karak· Ji 
ler o de nia revuel o , gi klopo das esli informa 
sed ne po v11s ne esIi s11m1empe argumcn~a. Sj 
Bed~~rinde , mult aj k-doj . pro neeblo d:¡ g, 
po ni Je pr ol eIa aü dem okr11Ieca gazelO, k al 
pro neko mprenebl aj k11ilzoj , nu r legas rea·: n¡ 
ci11jn jurn alu jn . Ni sc i11s ke kun maloflaJ R\ 
es cepIoj, la IuI11 kapilalisn; II jurnal 11ro sabo· 
111s la sci ig o in de la lojal 11 flanko ,1e Hispo• a 
ni o . T ial ni dis v11s1igas dok umen1oj n k ro: ~li 

• k" • konatlll . por101n, IUJ plurf oje ne jam es111s ts1 de ni11j legan 1oj , kvanka m kelk lo j e 111 ne e~: \1 
tils novaj o j por 111 plimu lI0 el nia j k-doi , n Qe 
kaü ne fo rg esu ke ni send11s, lii ileble , ~111 lt 
gazeIon 111 fasis111j land oj.' B111alsalulon O 


