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DUONMONATA ESPERANTO-GAZETO 1 AUGUSTO 1937' 

,:1-cONO DE LABORISTA ESPERANTISTA VALrN[IA 
111e:cAKCIO KAJ ~CMINISTRACto: STRATO MAR, Nu ·M. 25 t (Uí1paaiol 

VIKTIMOJ DE PROPRA DOKTRINO · 
(?u_ voeój de alta_ prestigo-tiu de la Prezidanto de 1~ Respubliko k tiu 

de la M1mstro por N~cta Defendo-:-jus sonoris, kun profunda akcento en la 
unua datreven_o ~e n_ta traged_io. Per _ili ambaií , parolis nía brava His'panio, 
~lena nun _de tnltmaJ angoroJ, _yund!t~ de kru_elaj ofend0j, sed eiam stoike 
fi_r~a, en sta morala devo, ant_au la_ r1g1da ~estmo. • Ni estos nenies sklavoil• 
d!rt_s p~r klara temb~o Indalecto ~r!eto . • Nt posedas kvincent mil bajonetojn, 
kiuJ _setas pe~fekte st~n rolonl• dtrt~ rekt~, al la P!]blika opinio, Emanuelo 
Azana. Ondo¡n de fresa !e~voro, pla~de svmg.as_ la vero ~e tiuj arogaj deklaroj 
al la trans~ flan~<;> ~e ntaJ landlti:1101. ~~ iargaJ sektoroJ de tiu fronto urgas 
~rgui:11en_tap~mmc~oJ PC?~ ne _pe~d! po~1c10Jnl Tra la revema cerbo de klasikaj 
1~eah_sto¡ k stmpla_¡ pac!flst~~• ktu1_ oft1gas la vortojn je paco kvazaií per tio 
1h ev11us la faktoJn prt . mtltto, kia konfuzo baraktas kia erara kompreno 
ankoraií regas, kiam temas pri nia epopeo... ' 
· Ni mem, ee nun, respektas la noblajn celad~jn al absoluta har~onio; 
famen, respekto ne signifas rezignon pri amika kritiko , kiam kraketanta faj
,rero, ce _kolizio de la . realo kun _ la fantazio, estas bona _sanco por instigi 
defendí fizike 1¡1 spirilan vivan de songoj k revoj . Nia voeo ·estas vóko, al la 

.,,.-.honestaj malamikoj de eiá milito, por eviti ke ilia tre laiídinda naiízo ,al uzo 
de armiloj estus senkonscia-decidal-servo al la perversaj pastroj de sanga 
militismo, sciante lerte uzi mildajn sentojn, por siaj detruaj taktikoj. 
· La ra jto, supera garantio por vera pacifismo, valoras nun nen ion, ee 
en la emfazaj tribunaloj de la Juro Internada . Estas necese- dolore, terure k 
nepre necese - por la hispana Respubliko, idealis ta rrg imo solene gravurinta, 
en sia fundamenta kodo, forlason de eia milita metodo, gajni pompe k draste 
kelkajn grandajn batalojn por akiri, nure ja per tío, prestigon je ebla venk
onto ... kvankam la batalojn ni estus gajnintaj dank' al eíuj abomenaj rimedoj, 
kiujn la barbareco ofertas al kanajloj k friponoj, morala kategorio al kiu ni ne 
!atas aligi, malgraií tentanta konv'inko ke nur tiu kondíeo pezas en Londono. 
La sperto donas pruvojp: sovaga detruado de Baskío, amasaj masakroj en 
Malago, monstra bombardado de Almerio; tiuj ei elstaraj punktoj de tragika 
listó estis brílaj poentoj, favoraj por la fasismo, en la velura intrigo de la 
k~ncelaríoj. Intertempe, nía pravo estis rikano; nía lego, eifono; nía konvul
stanta spasmo, tekníka analizo ... 

Tial do se nía rajto, símbolo nun de eies rajto, iam atingas agnoskon, 
tío certe ne okazos pro sentemo de juristoj sed nur-nurl-pro la earma 
varmo de la publika tutmonda konscienco, ki el spirita apago al senh ezíta 
apliko de forto, granda forto, ímpona forto, furioza forto de nía Po.pola 
~rmeo, kun sírantaj argumentoj de tankoj, kanonoi, fusiloj, obusoj k avia- _ 

• dtloj ... kiujn ni, fervoraj pacifistoj, viktimoj de nía propra doktrino, devas 
konsíderi k akcepti, kun doloro aií jam sen tío, ldel util ajn instrumentojn por 
masoni la fundamentojn de nova socio sen dangero de milito. Jen praktika 
pacifismo! Por garde protektí la rozojn, oni fortraneas la lolonl 

Ni batalas ni militas por la paco! Jen stranga paradokso, kiun eiuj 
devas studi medite k tuj agi konsekvence car neníu hodi a~, en la lera plane?o, 
povas kredi sin situe ekster la f€rmita kurbo de la grandtoza demando, ktun 
reflektas sur la mondo la sopírata rezultato de nía ofero kies resumo peto~as 
tra la digna frazo de Ind alecio Prieto k la aplomba aserto de Emanuelo Azana. 

VIZITO AL EKSTERO 
POPOLA FRONTO ne estas papera 

fikcio; Rin prilaboras k dorlotas l11boris111J 
homoj, kiuj intense . perceptns la ellernajn 
rtuojn de la hispana tra~rdio, lilii eksler
landn takro de la socia puls ndo. 

Kun pasporlo en la poso, ni preligns jnm 
t11s111jn aranRojn de ci tiu numero. Almenaii 
unu fojon, ni 11komp11nas kelkajn ekzemple
rojn en ilia akurala marso al la hejmoj, 
lrnnkvitaj k modcs laj , de amikoj 11ma1aj Ira 
ta pura inlerkonsenlo de samso rl anoj, kiuj 
dejoras en malsama posleno de redakrorof 
k teg11n1oj. ~ekra reprezenro de la hispana 
popol!ront a esperanrislaro, i n la viglaj de
batoj k. speciataj kunvenoj de du proletaj 
Esperanto -Kongresoj. eslos urita por fors• 
treki dubojn k lirm igi kon vink oj n antaii aten~ 
linda 11m11so de nia movado, profitanle tiun 
okazon mem, por siri anonimecon etenda~le 
al vi frataj n mnnojn k montrante al -vi lacajn 
k placdjn, samte mpe, v izaRojn ... 

Neeble esta s eviri emocion pro kelktaga 
baldaüa forlnso de mili ta medio. La kama
rada akompano ' de Renlila kongresanaro, 
kiel ferv .:,ra ambasado de mullaj popolof, · 
es1as milda smiro por volonie forgesi la 
ofendojn de gvidanroj. Ruante ta solidaron 
de gvida1oj . Kun Jia intenco, kun tia iluzio, 
kun tia ekipaj o ni ekvojaRas ekslerlandenl 
Ni voias espr imi danko jn per vi va voco, ni 
vo las prezenli persone argument ojn · kvan
kam Jro konatajn ... Ni v otas ja ankaii sen• · 
lace pers isl i je ta nepra ncceso de unueca 
bl oko konlraü la fasismo, konlraü la rutino, 
konlraü la sekJemo de bur okral oj, de fllis• 
troj, de dile tanJoj ... Ni volas, finf i ne, vidi 
vin, alparoli vin, por rememori vin ciamel 

La komenco de Aiigusro, lipa sezono de 
vig laj rendevuoj por ta esperan1is1oj, koin
cidas nunjare kun la lniernacia Semajno de 
lnborisla agi rndo, por prakl ika helpo al His
panio. Favora sanco, por publika elmonlro 
de nia vivanleco, hazarde prezentiRas por 
verd ig i ta hurtojn de amasaj lavangoj, finllne 
scianre jam nere, ke la limo, en superaj salo• . 
noj, al rasisl aj minacoj, ne cesos Ris kiam 
aperos pirniko 111 forra opinia movado . · 

Tial, ne nul oj , cio estu ni!! Kamaradoj k 
amikoj, et kongresaj urboj. Ristre baldaii! 

•Ne kredu, ke mi pensas pri politiko bazita sur armiloj, aií ke mi intencas militlstigi la landon . Ncl 
La plej granda victo de la popolaj armeoj konsistas el tio, ke m vibras k hardigas por altaj idealoj, 
kiujn ·onl defendas en tranceoj. Kiam la idealo venkas, tiam oni forla~as fusllon k tuj reprenas labo
rllon aií libroo, revenante cu al fabriko, cu al laboratorio por esti la pacemaj civitaooj, kiaj oni ciam 
eatts, Jen estas la carma virto de c_lu Popola Armeo! • Fragmento el diskurso de la Prezidanto de la Res publiko. 



Scanned with CamScanner

2 
POPOLA FRON'fO 

GR.A VA AVER.TO 
. Tuj post la redakcla aranAo de ei tlu numero rorvolaAos 11I. R~terdamo k P,uizo, por partopreni en la Kongreso) de SAT k fPE, la du .edredaktorol de 

me gazeto, tia! la ordinar11 n_u~ero de la 15. Ai1gusto NE APEROS, tiu deviga pailzo estas 
konvena 11nk11u por' plenordigi la 11d-:i1inistraciajn laborojn. L11 prokslma numero do aperos 
la 1.-Septembro, eble kun eksterordinara al dono prl la persona] impreso]. en ·eksterlando, 
de nlaj oftcial _ai delegitoj . Profttu la prokraston tui por inlensigi 11mplekse la propag11ndon! 

dico ke 1i fo:las;1 la landon . Sa 
procedon om uz1s kun aliaj ka ~a~ 
Al ciuj estis demandate, kien ¡//º!· 
ras vojagi k ciuj. respo~dis, ke al ¡i1. 
glio. P0st kelka) t_a~oJ oni kondu ~· 
mn. al ha ven~, k1e 1h ~~sipigis Por : 1s 
jag1 al Angho. La sipo alvenis 0

· 
hispana fasista haveno, kie ili es e_n 
liveritaj al ribelaj aiítoritatoj k :1~ 
transportataj al frontolinioj. U¡ . 1ft .O Z A 1 .14 O • i:.au sciigoj el Romo, jus alven· 
en Italia nova grupo da vunditoj. Nis 
temas pri 800 •volontuloj, kiuj vo)o;n 
rev_ena~ al I!alio. lli apartenas a~ 
« N1gra1 SagoJ • k, post resanigo ¡¡
tute •volante• reiros al Hispanio.' 1 

• La fasista radiostacio «Radio 
Requeté• en Bilbao, dissendis la 12. 
Julio dekreton de generala Franko, 
anoncante, ke ciuj gazetistoj en lojala 
zona estos jugataj '<le· milita¡ tribuna
loj. La punoj iiksitaj estas de tri 
jaroj gis morto. La dekreto jam estas 
aplikita en Bilbao kie oni fulsilmor
tigis gazetiston, nur car 1i estis tia. 
• La u sciigoj el Gibraltaro, dum 
lastaj tagoj a lvenis en haveno Alge
ciras tri mil mauroj, kiuj tuj eliris 
vagonare al Madridaj frontoj . · 
· Tiuj trupoj pasis inter la anglaj 
si poi, kiuj · plenumas kontrolan rolan 
en sudaj maroj. Sed la anglaj sipoj 
certe nenion vidis. · 

• Dum monato Julio nial aviadistoj 
batalis sencese k sukcesplene. Anko
raufoje ili elpruvis · ke ili rnastras nian 
cielon. La un11a datreveno de la ribelo, 
1~ 19. Julio estis konvene k solene 

. festita de nia aviadilaro. 
Tiun tagon la fasistoj per~is 26 

aeroplanojn, dum ni perdis nur 1. 
Neniam estis okazinta en la mondo 
batalo en aero tiom grandioza. 
• Niaj propaganda¡ komisaroj de 
suda armeo inaiíguris novan propa
gandan sistemon: Pcr rondaj k mal
grandai krucoj, bone fermitaj, ili 
sendis tra rivero Guadalquivir propa
gandajn foliojn al fasbta zono. La 
krucoj surnagis kunportante flageton 
kun afiso diranta: Vivu la Respublikol 

La forjeto de tiuj krucetoj al la 
rivero estis solene festata k ceestis 
aiítoritatoj k fremdaj gazetistoj. 
• Post la falo -de Bilbao, nova ko-

• Laií fidindaj sciigoj Mussolini sen 
dis al Hitler, en Berchiesgaden nova· 
p_lano1_1 por tuja_ l!kvido_ de. hispan~ 
s1!uac1~. Mussolmt ~end1s_ ohcirojn al 
H1spamo por stud1 la s1tuacion· ili 
konkludis, ke estas bezonataj 15 tliv¡. 
zioj. !talio proponas sendi 10 diviziojn 
se Hitler sendas 5. Sekve de tiu pro
pono Italia akceptas, ke la plumb-k 
fermineralo estos por Germanio k la 
hidrargo por Italia. La raporto de 
Mussolini finas dirante, ke Anglio 
faros nenion por nialhelpi tiun planon 
k ke Francia nenion povis fari por 
kontraustaro. 

En Germanio tiu ·plano naskis 
fortan diskuton k fine estis decidate 

• Germanio estas pioniro de Ne
Interveno, se<l rektaj sciigoj el tiu 
landa k.omunikas, ke dum lasta se
majno de Junio eliris el haveno Ham
burgo, •turismaj• teknikistoj, pilotoj 
k aliaj helpantoj pli valora¡ ot infan
teriaj trupoj Ankaií eliras s1>11cese el 
tiu haveno rnilitmaterialo, gis tia · 
grado · ke - u-e · ekzistas kajo - nomála -· 
ckajo de Franko>. ·· 

Nia gazeto en Japanio jus suferas malperme
.- son . oficiale k rigore. Japanlo estas akIiv" k-4aa. 

Qera avangardo de 111 fasis mo en Orienro. l..d 
praktika solidateco de friponoj k banditoj -e lkio 
devus lerni la Demokratio-Ai atakacas miliregra· 

• La estro de nía aviadilaro, kolo
nelo Hidalgo · de Cisneros parolis en
tuziasmoplene pri ñiaj novai aviadis-

. toj, kiuj debutis la 15. Julio batalante 
kun esc~pta kurago . 

Kiel pruvo 1i raportis, ke du junaj 
pilotoj pers~kutis · germanan aeropla
non, kiu forkuris gis enirt> en portu
gala teritorio. Niaj aviadistoj, kons
ciante pri bezonoj de benzino por la 
reveno, rezignis la persekutadon k 
revenís en nian zonon. 
• La korespondanto de Dolly Herold 
en Gibrattaro, priskribis plendetale la 
fortikajo jn, kiuj cirkaiías la anglan 
rokegon, konstruitaj en hispana teri
torio de germanaj teknikistoj . 

La kanonoj estas el germana de
vena k ilin transportis la germana! 
militsipoj «Detschland k «Admiralo 
Van Scheer• la 22. Februaro k la 
20. Mario . 

Du baterioj estas duonmejle de 
Algeciras, en golfeto de Getares. Alia 
baterio estas apud la Venta de Pela yo, 
ce la marbordo, je sep mejloj prok-
sime al Algeciras. . 

Malantaií tiuj baterioj estas aliaj 
de samaj kanonol k unu de antiaeraj 
kanonoj. Ankaií estas baterioj en 
Punta Carnero k Tarifa. En alia loko 
estas kvin baterioj malpti gravaj . 

\,\;::l:.!:s;;;;::'.'lllllll~ v11jn urbojn de Cinio por elliri proli ton je la ddi· 
k11ta situacio internada k logi atentan de Id opinio 
malproksimen de Hi:spanio. La cina popolo, unui· 
Qinte sub kornuna signo , havas 111 varman simpa· 
tion de ciuj hispanoj. Arnbau ep0peoj esros bona 
e"kzemplo 11nk11i1 por 111 prol elaro de Japdnio, kia 
en lasta b11lot11do komencis rajíe lai1tigi vocon ... 

merca traktato estas sub5kribita de prokrasti la aleron gis kiam la angla Hitler k_ Franko rila te al eksportado projekto pri Ne-Interveno estu akcep-de fermmeralo el nordaj minoj. . tata au malakceptata. 
Dum la jaro 1935. Germanio im- Tiu situado klarigas la saj_ne mo-portis el Hispanio, 110.000 tunojn da mentan pasivecon de Germanio. 

ferminer_al~. Dum manato Majo 1937. e La ítala gazeto /,a Tribuna pa~o!a~ Germamo 1mportis 200.339 tunojn da pri la volontuloj k diras: «La for1rig ferm~neral~ et hispana Maroko k 5.232 de la volontuloj nur pavos esti plekn
1
_
0
u
0
• tunoJn el ma duoninsulo. mata post kvanto da temP?• rtt • : U~u el ta taskoj plenumitaj de nía oni ne pavas antaiífiksi sed ktU 

1
~~naviad_ila:o, dum. la nuna ofensivo en estos longa k kiun oni povos P 1 

madr1da¡ fronto¡ e~tas tiu, kiu rilatas gigi laiíplace•. , . la 
al propagando. Niaj aeroplanoj jetis . • Dum Sro. Eden penas ~rangtniel ~u!11 _malm~l!ai tagoj, sur la fasistaJ aferojn tiamaniere, ke Anglto nepon· hmo¡, 51 m1ltonojn da flugfolioj . partoprenu en milito, Franko r.es • l:f ~u el la. fo:kurintoj jus veninta das al Anglio per kuragaj ag0!· 

0 
k en ma¡n _tranceo¡n_ estas 30-iara ger- L ¡ kap1tan m~no, ktu rakontts novan sistemon • . au oficialaj scii_E;oi, a dleston uz1ta e G · , s1panaro de angla. sipo «Can .0• . n ~rmamo por varbi rekru- Castle• estas arest1ta J de Frank . pt1. toJn al perftda Franko : · 

Li estis en malliberejo k . . . Poste oni parolas a~½0~ª~e )3 avizon, ke oni pardonos lin su~•ckevis ho, ke Anglio estas la «re$in 
on- maroj» . Kiam giganto hezt~I 

La hispana esperantistaro deziras sukceson al la_-lnterna _ciaj Kongres0J· 
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N.º 19 POPO LA FRONTO 

LA PRE·ZIDANTO AKUZIS! 
· ~n la iubilea -•airo P~I Ia unua d11treveno de ni11 milito, en 111 Un iversi111111 Sol enejo, 

anta~ mtnlstrol k 11i1tort1~to1, parolis denove 111 N11cia Prezidanto; kun serena emoclo li 

stud1s la QeneraJan situac1on k ~kuze nudigis la strukturon de ¡11 Londona organismo . El tiu 

parto mem ni prezenta~ konc1zan resumon, pro materia neeblo Je ampleks11 traduko. 

Germanio, Italio k Portugalio, en cinika kombino delegitoj de kelkaj regis-

inradas_ la teritorion de ~ispa~io. 'Ant~ií invado pruvita: · taroj reciproke sin gar-

tlmontr1ta k ne provoktta, kton fans la Respubliko? : . dantaj, de kelkaj poten- · 

tl ispani~! na_t~re . k simple, si!1 turnis al la_ Ligo de · coj redproke sin timan-

Nacioi; g1 ne ms tlen por almoz1 la solvon de sta interna taj, cambro kie Hispanio 

konflikto, ho ne, tute nel Ni pledis en la Ligo de Nadoj ne havas voéon, kie la 

por ke, en tiu palaco de. la Juro Internada, oni sdu ke hispana epopeo ne rice-

tlispani~, me_mbr.J _st_ato de ti~ Ligo, es_tas invadita d~ vas studon nek ekzame-

tri aliaj statoJ, el kmJ almenan du ankau estas membroJ non tra la pura )orno de 

de ia sama Ligo. . . . . la rajto, de la pravo aií 

3 

Tial ni iris al Genevo·,-ni iris, n. i iras k eble. poste de la garantio de forma la Lla Ekscelcnca Mo!to 1a Prczldauto 

ankoraií ni iros tienl Ni ne . opinias, ke por eniri en la traktato. La suferado de de la RClpubllk o Emaouclo Aufta kaj Dlaz 

templon de la paco estas necese fari bruon pri milito, ·nía nobla popolo in- . 

car ni ja ne volas kredi, ke la Ligo de Nacioj estas ia fluas tie nur kvazaií empiria afero el faktoj k laií maniero 

komedia scenejo, kie du aií tri cefaj potencoj devigas la kiel giaj sekvoj povas efiki, agrable aií malagrable, por 

modestajn nadojn ludi rolon de pulcineloj. Obstine, an- · la intereso¡ de la kvin grandaj potencoj ludantaJ je la 

koraií ni krede opinias, ke la statoj je dua vico-kiuj, terura sako, kiun ni ciuj spertaj . JPn do la realol 

cetere, estas la plimulto-havas ion utilan por fari, krom Bedaiírinda frukto de la Komitato estis la Kontrolo 

kalkuli pri la ·horoj, kiuj mankas al ili por suferi la · kies ruza apliko sp ektakle komends post elsipigo, en 

angoran sorton, kiun nun suferas Hispanio. Ni pledis . ribelaj bavenoj, de abunda milítmaterialo, sufica-sajne 

serene antaií Óeneva tribunalo car nía . fido, en · tiu sufical-por venkobati la popo Ion k por triumfi la · ribe-

aspekto, estas tre~ge fortika . · 1intoj. Sed, ho miraklol post pluraj semajnoj .oni konsta-

En la komenco, nía aserto pri la invado sajnis blufo tas kun miro, ke tiu impona mod erna ma terialo ne taiígas 

de •ruguloj •. Poste, nia voéo havis ilustrojn de imponar ·· · nek suficas por frakasi nin , ke la kontrolo, spit e ilezirojn, 

pruvoj. Kaj nun, kiam la Ligo de Nadój jarn sdas sen- . . ne kapablas stran goli nin, malgraií ies kalkuloj . Tuj post 

refute, ke fremdaj armeoj invadas kontraiílege la terenon · · akiro de tiu gena konvinko, ekaperas la konataj -·inci

de nia lando, tiam la sola rimedo, kiu aperas ·; ·estas . iu · dento} en )a Mediteraneo, kiuj abomene ne sercas aliajn 

bezitema . rekono, kun · solena tono, · de tiu sl<andalé>'. · celoj~ o! renversi jam, pro netaiígeco, la planojn de -la . 

lransdonante Ta ·aferon al tiu 'fama Koniitato · pri ·Ne- ·· "mara · kontrolo . Tiu perfida vundo efektivigis per la 

lnterveno , kiu funkcias sub nebuloj de Londóno. · · · ·· oarbara skandalo de la fía bombardado kontraií Almerio; 

Kio estas, por kío taug~s tiu populara Komitat<;>? ' ateneo ankoraií sen puno, krom la morala kondamno 

ciam, ekde la kornenco, mi havis dubojn prí giaj veraj ~e la honesta universal<!- opinio, al giaj aiítoroj . _S_ciu 

celoj; duboj personaj , kiujn, pro tío mem, mi gardis por 1am la tuta mondo, ke a¡na eskadro povas fordetrm 1un 

mi k ankoraií nun mi ne konsideras oportune plene laií-:· marbordan urbon sen protesto nek puno . Kia amara 

tígi. Mi provos esplorí nur la oficíalan flankon: La Lon- · : sperto, en nia korp0, kun tiel dangeraj postsignojl... 

dona Komitato certe fondígis por savi la pacon, evi~ ,: .. Alta devizo de la Komitato estas konservi la pacori. 

tante ke la hispana kverelo etendigus tra la tuta Eiíropo . '. Sed por tió estas n·ecese taksi unuavice, laií gusta valoro, 

Bona maniero por atingi tíon, estas nature, ke per la dangerojn , kiuj mínacas la pacon; la Respubliko ankaü 

solena rigora k efika komprorniso, la nacioj pártopre- volas k avidas pa con, ne nur por Hispanio sed por tuta 

nantaj en tiu konvencío neniel Jiveradu al Hispanio -· ~ Eiíropo, por la tuta mondo! stulte estas aserti malsage; 

trupojn, armilojn, teknikistojn nek iun ajn alian mate- ke ni deziras , kun perv ersa j intencoj, ion alian. 

rialon por svelígi la rniliton . . • . , Se oficiale la kancelaríoj ne sciígis pri la vero, alme-

Fakte la Komítato kusas sur falsa ideo k funkdas naií la publika opinio jam konscias pri la rea la situado; 

sub grand~ e raro; jen do la fiaskaj rezultatoj: Falsa ideo pri . la flai:iko k!e kusas la rajto, pri la zono kie pe kas la 

car, en la tasko por savi la pacon estas nepra premiso ~ehkto. Ttu u_mversal~ popola konscio estas multo, mul -: 

respektí la rajtojn k en tiu aspekto la komitato .ne povas teg<?, sed ekz1stas fresa argumento, ec pli trafa : La nova 

anstataiíí la Ligo~ de Nadoj tia) ke, tiu delikata . afero Armeo . de la ~espu~liko k gía obstino gui la liberon per , 

ne dependas de gía liníigita povo . Kaj gi funkdas sub · ' la venko de H1spamol En la komenco, la stato perdis 

~randa eraro car. en konílikto kíel tiu pía, oni povas s_ubite s!~in armiloii:i k, e~ pli rnalbone, estis atakata per-

in_terveni per du manieroj: Ekzistas konkreta' ínterveno hde ~e-ti! !"em. KaJ el hu konf~zo 1 post unu jaro, jus 

fnpona rabema · tiun provokeman mikson la Ligo . de aper1s mtrtnde perfekta armeo, km Jarn pruvadis, ke gi 

Nacioj 
1

devis k 'povis kondamni k malebligi. Ekzistas · kapablas batali k venki . Jen do la hispana miraklol ~ 

a~ka~_alia interveno; ciu ~ura pac~ma inte:veno per !ª · . ~i aiíd3:s, s~n pasio, _ parolojn pri planoj, pri politiko, 

g1~a¡ mstrumentoj k sana¡ metodo¡ de la Ligo mem. Tm prt d1plornaho ; ho por mt ne plene gravas ... car mi scias; 

d t_nterveno ne nur estas lega ~ permesinda sed e_c pli e~ocie, ke ~kzístas konkr ete duona miliono da his-

k ev(ga k necesa trudo, kiun 1~ Ligo nep~e devus_ aph- pano¡, _kun ba¡oneto_i en la tranceoj, firme pretaj ne 

1
ad1 k lamen ne aplikis. Ttal la K~mttato prt Ne- permest ke la malam1ko pasu plu sur ili. . • 

b~terveno, fondita por eviti la fremdan m~ervenon de la Hodiaií, en ci tiu tago al tiuj soldatoj flugas nia 

~sena tragedi<;>,. sukcesis eviti nur la mtervenon de a~miro k ni_a d_an_k~, kui:i la 'aserto ke ilia oferó tre estos 

1¡,¡_o de Nac101J Jen do grand~ vero.. . ut!la por svmg1 ma¡n ra¡tojn , laií sola nun ebla maniero. 

k t1uj, _ki_uj ate_ndas de tiu stra~ga Kom1tato aserto¡n N1 ne ~ulpa ~, se l?ºr ga_jni prestigon estas necese gajni 

l rezoluc1o¡n, pr1 konkreta prmc1po, fu~de ~raras . ~a batalo¡n. Om trud1s al m la kruelan dilimon akiri la rajton 

·aºndona Komitato, pro sía deveno, kons!sto ,!< funkc~o p~r la fort<;>. Cu forto do? ... nu bone, jen la tutan de Hispa-

~b~e kusas sur bazo de la Juro Intemac1a au . su_r~ aha mol Post ma venko, sur tiu kampo de la forto certc br•los 

J>I Jektiva fundamento sed nur gi kaií:as sur la mo_vi~ema · la pura rajto ~e la Hispana Respubliko· gi b;ilos tiei" in-

. anko de politika sablo . Tíu Komllato estas , f1kc10.el~~ - • tensek hele, k1el brilas nun, en cíe.lo, la ;uno de. Madridol 
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KAMPO F,a~cisko-Jozdo Guntor estas dudekjm fu· ~ EN · LA M Al I KA 
tt~

1rd'~lr~1~~::r;l~~'t~~:~~t:~!:i;~r~.;o~:: AVENTllROJ Il~ ~tiil VOLON"'11LO k partiema de Henleln~no.r1•organb:o d.t _sudetal'--ger• ( U manoj, logantaj l!e la nordo de Bohem10, e~ i!enos• lovaka teritorio, proksima al la german~ hmo. En urbo Teplitz•Schoneau togas la pairo, ~1re:kl?ro ~e l.?k kvin aliaj iluziemuloi al !tatimpo_slo\. Francisko e~tas P.le¡ juna,fllo k h ~tudts vortoi: •El Lisbo no, mi ' st15 kond ti ¡;~·,,.'.'.,,ro de Badajoz akceptus nin en mona ha \ernejo. Poste h se:kv1s kurac1stan kantron. la zono regata de Franko. Mi SUJ>a · \.'.:'\ ' nek por Franko nek po r ni. Por fini ~in, mankis al li du jaroi, Sendependa voto, ~oje k gentile,_Sed ni ne vid.is entutia la u· ·:1~'¡5 nin kiel trudemulojn •. forta karaktero, rezulfü.?is ce 1i di si¡o n kun. la p~tro. Ni tut e ne eSllS bonvenataJ . Male la · ~11.>:·' 1 Sevillo, kie 1i deioris dek Celante arangi mem sian vivon, li ek~rns1s ve~~ en Po st mall onga res tado en 
1

Ba · 1r,:~_ ~1ni sian dutinon, lia sen temo Hi spanio n , lldante _al 1~ bel.aj .r~porto¡ de la f_as1s:· i~s:j:~i~~~ ~i1'~~eº~¡~;~~! ~ i~ 1fa \IJ P"'. r,,roin kiuj batis per vipo du 

:::::::·.~-~~ -;;::: .~:~:;' i.:ªl.~:tntt~;~k~~;~~:;_:J'ri'_!:~!~~t:~:·

0

:, ¡: ~~~tj~:i~J~."f~~~~g~~~:/;:·;:;;~ t :l

11

'~i,.•:::~,~:::i:i::
1

,::~· ¡::::::~ rol en ld i~1e iu11or10. nokta mallumo, li saltis e l la ple¡ unuhma tranCeo, k . pri Sev\~J~"~c_~et~~ ~~;sef::~?o e_r~¡ ~r;r11,:, aút om?bilo baltas . . Oficir~j kuris avidege al la r esp ub]ik~~ªi -iozicioi, dum faSiSla dt Franko eksallas , monlras dok 1, • intan ihn, sen plua1 zorgoJ, mitra~~i!l
1
~f~e~~ sl~~ ~f{~~~!~~m~i:d~~r~~a1~f\~~r~tki~~ 1r~;¡¡; jus trafinta kunporti Cion, kion ili votas. La rn ra~.;~' paroli pri tio. K~lk~j , kiuj la lofalan tranCeon . La rifuganlo fikse alrigardis la r egis taranojn k n spond is: flustris anstataü silenti, estis mortig ·~s plu,1tado al la lab5'r 15!0! estas -C.ar neniu horno sentema povas e\porti vivon ·tie, en tiu sovagbestelo•. teruu peza. On i postulas de i1i n lr1h,irfor t';)n k?nlrau mm 1mum} ,o, ,o, ,o, sa lajro . Multa ! taboristoi, ofi.cistoj 1101 perdis s1an v1von pro kontrau• Francisko Gunter konatigis en sia urbo kun ulo , sin nomanta Ber_gman, staro al tiu eksp1uato malhom eca ' ¡ r;n1<1rkis, ke la tuta popolo nur kiu diri s al li: -Mi pavas havigi al vi liberiAon. Vi hz.vos bonegan sal3:1~n k celas, liberigi si n el tiu teru rsqn go. ;dis. \del tiuj fihomoj sin •jetas sur brilan es tont on, k vi kontribuos al trium(o de nobla, justa alero. E.n la v1coJ de la viktimojn k barbare ce bata s ¡¡· raü pll naú zis l!li.n la 5!nmo:a1aj la •liberiga• a rm eo de Pranko, vi farigo s fama kuracisto k vi samlempe havos ekscesoj de la oficir oj de Frank o, k' ndas idm ak cephg , en Hispamo la okazon por pentrado, pri kio vi estas amatoro. pederastion aü •la kultur o n Roh La 15. Decembro \i motociklis al Berlina. En la faSista ambasadorejo dt Von Franko, oni donas al li leteron por Hamburgo. El la tiea konsuleio 1i estas sendata al •Au slands Deutschen Organisation•, oficejo en Avenuo Hohe Brueck e. Ti e li ali gas en la San itara Servo de la Naciista Armeo Hispana. Per germana Sipo •G eneral Sa n Mar tín• 1i slarta 's al Lisbono la 8. Jan~aro, je la naüa k kvar o no vespere . Sur Sipe li am ikigis al tri aliaj ~olontuloJ, sin prezentantaj kiel german 1Jj. Baldaü h \'idis, ke ili est a s hi spano J. lli konfuis al li, ke 

~~~!~ i~ .e\;i~¡ai~~\1¡:
1 :{ªg~\~ºd~~~:e~1

:;ln ª~ª~!:!i!~º~Jnp;raesp~~t~Ín~eé1fr::~ 
okce:nt persono j , partoprenintaj aú kompromititaj je la ribelo en Madrido, sukcesis eska pi da nk' al liu he lpo. 

La 14. tagmeze, la Sipo a\venis li sbonon. Neni u doga.na geno, Car ~li estas germanaí volontulol . La ambasadoro de Burgos don is al ili veturbileton Ais Badajoz (Hispanio) . Spite. , al la konlrolo, samvoje t ra nsira s al Hispanio sennombraj ek sterlandanoj por plil ortigi la armeon de firanko. Miloj k milo¡ da viroj trapa hs la portu¡alan limon, kie:I fari s Gunl(l', tul e sengene . . 
la alveno en Badajoz kaúzis fortan impreson al la germaQo. Je:n liaj 

VORTOJ DE GENERALO MIAJA 
Gencrelo Miala femekonale ddenden10 de glore Madrldo. ute11 homo de malmul• laj vor1ol. Llal dekl11roJ al le jurnali1110J t:iam es111a koncfu j, Klel pruvoj prl lie atllo.jen du proklamo) lu1a1empc dísaend ilaj al le aold111oj k al te dvl\ a loQantaro de I• tcfurbo . •K11maradoj! Vi c1ponu 1am hula¡ran ba1aJon k vi monuiQis 1lal, klal vi t:lam ca• ria. le oftnai vo !lom aopira1e de l:luj, komenc!Qis. Avladl11oj. er1iler\o k lnlanlcrfo luk· raa erdt , kicl hard i1aj vCltrenoJ. Jt vi n11tra11 la an1ifdi a1e Hispanlo la vcnkon dt nlaJ armlloj. Ant41ien acni~ncelc, pensante ncnlon krom le vt nko! LaOroJn por la hcrool falin1ej! Vla gcncr.,lo, Miaja.• , cMadriden of! KomenciQla por nlef umll ol 111¡01 dc luklo. Nla Pop0l11 Arm'to ba• 1alas bravcge k venku. Teg on po$I 1ago, pBIQaa Qia bateltme diko k Qi konkuaa no• valn ¡ravajn poi iciojn dt lo melemlko. klu por venQI lluln perdojn, kanonpafadea mal• kurate la urbon , Tlu bomb11rdedo utes plcl bona al:nplomo prt Qle malvenko aur la belelkempo . le aricrgerdo hevas gnven rolon en 1lu olenslvo de nle Armeo: cn la lebortlol lnttnsl11antt la produk1adon, k 111,n111n1, pr\ la kdai melemtkoj. pi! danQuaj ol tlul, kiuj konlreOstaru al ni per fil~II(! l:e le lron10J. Eatu foal lt: la elttco de llul, kiul belalu k morfas por la aukcuo de n,a 1us1e ldu lo. 
Vlvu nlaj aukcuenreJ ermfJoj! Vivu le Rupubllkol - G,ncralo Miele• 
Ant~O. la mikrolono dt: ~~dlos1ecio Madrido. 11 m11\lon¡ze ankeO. Jua perol11dl1 tlel: cOn, lores konuaa ni m1h1on, ne havinlc ero¡o n deklari Qin. Onl ataku popolon •~ble vldo de la dcmokrata.J polcnc?J de 111 mnndo. aenkonaclal prl te lek10, kc la ra!1smo ne almplt 111tikei;ras nin, acd t1ujn demokretloJn. Se ni u1u la unuaj vlkllmo) 110 ca1111 t:ar . onl r~nkontis liulujn, kiu) vendia k perfidia a\an p111rlon, atd H onl n~ ulin¡u le fa¡ron, Q1 a1ingo s t:1ujn demokra]n lendojn dt E.Oropo. 
Tiu Juk1e¡o u1as milllo de la Kapi1alismo konuetl; la lab oria111ro En Hiapanlo la pcpolamu1:>, klu Jem de unu jaro be111la11 por !orft:11 la lnttrven isloJn ~I ala ltrllor to' lukluje port1cavenko, Ni vcnkoa el: H kun!Qu konrraft ni l:lul fdia1oj dt Je mondo! • Deloru t iu el ni sur ala poa1eno. La 1e¡o de 111 trlumro ekapcru aur la horlionlo .l 

t· R,nlcontint, no · . • -1 tstas terural lli rv,g an am.1kon, tiu ti diras, kt li e:stas trompita . -Tio komenco, Ciujn la '. sta¡ murd1stotl Malgraü la tempo jam forpasinta de la ~u_roj de la tomb/ 0Jn . rumat~ne, la murdoj kontinuas ... Hieraú, konlraü la v~nnoj . Antaü kvlº 't 1s .mort!gataj ¡:,ti ol sepdek personal, lnter kiuj dek unu mcifabriko t.ar O !~. agoJ om morlpafis tuj sesdek du gelaboristojn de mu • same, Cium'at,ne ; 1 ira s, ke !ª tieaj bomboj ne eksplodas ... C:iunokte. okai;as vesptre, estas tre dr 1~ !oseo1, aperas kadavroj kripligitaj . Post la naúa. b or o Irinte al T 1 anKtre .tra1ri la urbon.• 
· okdek kvin cent~ ª"."'º• h estas tut e el rev igita. La salajro utas tri pestto l kun fronte Ce la hist~n:' 01 _entule. La. nutrafo ne estas abunda . Oni sendas Un al ria rw ereto Jarama , en la unua linio kun bataliono de. la Leg io. 

tri mon~~o~~ ~a~alfrontoj, .apu d 1/ Celu;bo d: ta Respublik o, Gunter postenis forgesita ¡La k uo~on . L)a s!n ltm o. estas fordetruita, lia fa Sista idealo estas la batali~no d rue_eco. Clrka ~an1a h_11 estas sufoki¡;:a. Oum teruraj bataloi, C:iu' rakont e legia!1~l perdis c!"! ?l t_l da. ~omoj. _lli estas nun en Aravaca. allol . as terura101n. _Pr eskau c1u1, la ud u e, tshs varbataj pe?forte k per ki elg.a¡ Amfn.sog~I. Mul~aJ,. kies .Patroj aü familianoj estis antaUe mortigalai .. ~K~ ok¡•, o~serv1s s1an v1von kondiCe ke i1i aligu la le gio n . lli utas env1C1g1ta1 . ontrauvole. lli estas tre kompatindaj vikli moj l r Tur ;rn la_kapon dum milita go signifas du ku gloj n ,n la nuko. La discibinon ~m aph~as P!r teroro . La ofici roi drinkas , punas senmotive so ldatojn. . u ta go 1n antau º! s1a forkuro, Gu nter vidis, ke iu kapilan o or don is fusi1mortigon al dek un~ de1orantojn, kiuj rigardante \a forkuron de sep legian ol ne patis. . En la anergardo, la spek1aklo estas senkuragiga. Neniu laboras t.ar la l~b o1:star o estas ekstermita. La kamparo estas s,nsema, pro manko ele tu\abonstoJ .. Est~s . gener.ala mals~t ~ . La popolanoj mizera j, envi ::igas Ce la kaiemoj por d1spu11 m~er s1 la restaJOJn de: la malriCa nutrafo donila al la soldatoj. . Po..51 kvmtaga npoz tem po, Gunter aperas nun Ce la lranteoi, kiui situas pl e¡ anta~e . L~ .moralo_ tie estas ka1astrofa. Per terti ra i procedoi oni retenas la homo1n . C1V1lgvard1stoj, okupa ntaj nekonata;n obse rveioin dedi Cas sin al Casado de forkurintoj. lli ricevas po Ciu, kvind ek pese:tojn. R;mpas 1aciQ,o Ce la so ldat aro . Neniu esperas la triumfon d e f.ranko . 
. La 25. Majo, la iuna febo, je la deku nua nokte forkuras. Aliaj konas han ~lan~n sed ili n~ ~u~agas s!kvi \in. -Ne timu, forirul Mi palos alt en per !ª m1lr~l)IO, por ~a1n!g1,. ke m1 ple nu~a~ mian de:von ... -diris al H ma\gaie tu d UU! homfas1sto\. Ftnt Gunter e.tmg1s la \ojalan tranCeon kriante: - Ne pafu , kamarad oj, mi es ta s forkurantol ' 

-Oni atentis min plej zorge, kun eslimo. Oni donis al mi tabakon k nutrajojn . Tio t.i ne estas tiol C:i tie: esta s homoj, ideoj, kamaradeco . Tie: tstas sovaQ aj besloi, mi skompreno k mort igaj penso j. Ne plu restas Ce mi faiistat ideoj. Mi honlas, ke mi ilin havis. !\un mi volas batali por la Respubliko , kie k kiel a jne: oni ordonos min. En Ci tiu kamp o, la lukto sig ni tas savon por \a kulturo, po r la civilizo , k por la li be:ro de Ciuj popoloi de la mo ndo . 
Oirinte tiuin vortojn, Francisko -Joze fo Gunter pr o mena s tra la stratoi de, Valenci.o en gaja kam arad eco kun aliaj homoi, a nk aü fuQintaj el la ldista infero. 

ALVOKO DE LA ARMEA MINISTRO 
lndaltclo Prieto, socieli111e mlnls1ro dt Nada Odendo, okeu de la unua d111revt no denle mili10. edru l:s. el 111 lri branl:oj de le Popole Armeo, vermtin el\·okon el klu ni pub\lklg1111 be\en frag-men1on: 
,La dupo1i1mo, l:iem ebomeno, nin mllfoJt p\l neau klom QI torturaa pt:r , lremde \mpctiolismo. Trc iokes 1io kun la ltadh:111 aplrilo de Hlapanlo, aobra lull\o de neclol, k\em la fr,nuo de kt:ikaj hispano! nukle la iancon por ata 1la honlo .. 
Std ..,¡ gerdos1eru, lo¡alal soldelol de ltrO, mero k ecr o por tvhl 1\on, VI envi• clQis por l1opl 111 voion 111 hispana 1\r11nlo. V\ de\oraa nun por rt.nvenl le f\uon dc t:la 

fremde 1lr11nlol 
le mlli10 u1as akra; l:iu mililo u.taa krucle\ Rczisll. nur ru\111, aufiha por venki Tamen ni devas elproksiml¡i la 1riumlon por hahigi lo fluon de sango k mono , Ni devu lrut repldl¡:I 111 pecon frue kap1an1t le venkoh. La SerQo, k\un la Hlalorlo mella aur le ~ultrol de lo nuna ¡enuacl o el hispen ol u1u tga. NI luk1aa aolel, konlrtid la polenco de le unlvu1<al11 dupollsmo, lnttr la i talO lndifcrt:nlo de 1111111 nacloJ, atd , klo grava,? Ju pll ri:ske le enrreprcno, des p\l ¡lora la aukccaol 
Soldetoi. 1idtl11] 110\dalol de lu o, mero k acro : Al vi, nur al vi, apar 1fnaa 1\u loro. }(onken:a Qin! VI ne \uk1aa por la br.no de dlnaallo nek por la prlvll~ol de !uptra reo.da kallO. Vi lukln por _la dl¡no k libero. S1arlgu 1\on~ f.bll¡u_ do kf: Hlspe-nlo u tu nulo por 1lul home\ kvahloj. poven1e, poa1 firma t:nrod1klgo. d1•don\ la malu• \ ra]n fruklojn al lti lula mondo; aame kit\, anlti\\ J11run10J, QI malfcrmls vo\o\n por la clvillio. ddendentc, anleO propraj rtQol, le rajlojn de popo\enot. Sotdetol de la Rupu• bllko! le Homero vln rl¡erdu, la H\11orto vln eltndn, enlallen, entetl;en tlamh 
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loj akordigas, k .. ci,uj .iliai_ h_om?j scias 
ciam kion ili devas fart en cm rno. 
ment~ de _la bata lo . Ci?i posedas po
litikan spiriton, klara~ k kon~retan . 
Tiu estis unu el la premisoj, kiuj ne 
sajnis tia al _ ctui .:"~iuj pe ; povi~ ~Otn
preni, ke nía Armeo bezoms esti 

0 .FENSIVO DE .. NOVA ARME.O 
! Diri, ke ni venkos car ni pravas, de ia retirigo k la iacigo . de centoj ·da 

estus nur romantika argumento. De- kilometroj-akceptis ilin -kun gojo k 
komence, fidante cion al la improviza . espero, k ekmarsis pos~ la masinoj, 
impeto de la popolo, tio riskis pereigi · · revante pri n.eebla rekonker3 . 
la plej bonajn klopodojn de la amasoj. Nuritage la Popola Armeo portas 

Gis kiam la vorto •organizado• • .antaií ·si, en sía Iiberiga vojo, longain 
ne estis ripetita multfoje, Iá popolo vicojn da tankoj, kiuj forigas ciun 
ne sukcesis havigi al si taiígan armi- baron. La tankoj de la popolo estas 
}aron. Nun jes, nun la popolo po- armilo bone uzata. La hispanaj junn
sedas armeon, kapablan armeon, po- Joj, kiuj gvidas ilin , posedas gústan 
tencan k aiídacan armeonl sencon pri la · vivo. Ili scias, ke gi 

Kun tiuj soldatoj; harditaj, forgitaj vaioras multe por lukti . Tre malmulte. · 
en · la fajro de la milito, ·oni pavas · en la hora de la morto. 
trakuri kilometrojn k transsalti la vi- Oni rigardas , kiel la tankoj grim
lagojn, kiujn okupas la fasistoj . Insta- padis la montetojn , en atakó al vilago 
ligis la malamikaro en tiuj vilagoj . . Ili Quijorna . Kelkaj falegis sur sia dorso, 
kredis, ne plu esti devigataj forlasi vundite de la kanonoj de la fasistaj 
ilin. En la plej ·bonaj domoj, ili stari- pozícioj. La aliaj kontinuis k pistís la · 
gis la oficejojn de • Falange Espa- · tranceojn de la civilgvardistoj. La 
ñola • (•). El la stoploj ~Iigis la vicoj de tankoj cirkaiíis la vilagon. 
«kacikoj • ( .. ) kaiírante, por .igi ree . · 
vilagestroj. La bretaroj de la ·vinven- · 
dejoj -stopigis per boteloj de brando 
kun etikedoj, kies tekst ·o estis: •Vivu 
la cefgeneralol-. 

Oni ne tirnis genojn tra tiu flanko 
de la fronto . Nek ili supozis, ke ¡.,ovus 
süoíte alveni armeo tiá,- kia · gi pré- · 
zenti gis antaií iliaj tranceoj iun ma
tenon, bruliganta de suno. La fasistoj 
dronis en siaj tranceoj. IJi atendis, 
pleje, kelkajn disigitajn batalionojn. 
Sed , neatendite, ili konatigis kan tiu 
vorto: •kapabl eco»I 

Alvenis du eskadretoj de aviadiloj 
kun la flugiloj rugkoloraj. Je sescent 
metroj , ili bombardadis la poziciojn. 
La bomboj falis en la tranceojn k en 
la remparójn brikfaritajn . La casaero- -
planoj rnalsupr enigis rapidege k mi
trali s la pikildratarojn. Je tri mil 
metroj , flugadi s intertempe la italaj 
«Fíat •, rifuzante la batalon. Tuj ka
meneas nía artil erio . Niaj soldatoj ne 
malsparas obuso jn. De la rnontetoj ni 
vidis trali la celon , situanta en kva• 

Almenaú per emblemoj, la hispana fasismo 
trompds nen!un! ·Jugo k sagoj, kiel klara 
blaz ono, malindigas muran de grava vila~o 

jus rekonk erira en la fr onto de Madrido. • 

Fera cirklo cirkaií la fortikaj~j de Ja 
fasismol Kaj ili sufokis la reziston de 
la intervenistoj . Fine, i1i saltis far el 
la tranc~oj k kuris, kuregis supren al 
la monto, aiídante la mortigan avizon 
_de niaj tre laboremaj mitraliloj. 

"' . . 
Ciu revolucio kreís grandan ar ~ 

mean. Armeo malsáma de ciuj aliaj . 
La Fran cio de 1793. k la Rusio de . zaií nigr a funelo. Ekves ·perigante, la 

kanonoj daiírigis sían senlacan pafa 
don ~ disfalig ante murojn, kun afisoj 
«falangistaj• pri jugo k sagoj . 

_ 1918. scias multan pri tia. La re~o
luciaj armeoj havas multajn man-

. k_ojn, gis íli alvenas al organiza 
?unkto ._Ili estas impetaj a rmeoj, sed· 

Oni memoras tiun vojkrucigon de sancelaJ . Armeoj rapídaj, sed rapi
Pinto, ce ·la soseo de Toledo, kie oni ?~co _pavas fluí plurdirekten . Poste, 
vidis ekaperí, en Oktobro, la unuaj ih far1gas grandaj armeoj. Kiam tio 
tankoj de la solidareco . Estis tre mal- okazas, _ la f!~º de la revolucio, de la 

.... 

1 
. N' . ld revoluc1a m1hto-en nia '·azo · . . 1 mu taJ. ta¡ so atoj-kun la angoro .1. "' , c1v1 --- . . mt 1to, ne provokita de ni - ¡-· •. 

,., •H ispan• Palan¡o,. - Sprclf • lollsf• movado, poste . . . d ' a 11g1nta 
pollllk• kun o de la mllllrlbelo. • Je tnVa milito _ · proksimigas. 

¡• ! ) •C•clquc• .-Pollllkatcafro. klu duonltGdr rr¡ls , Tto e ble okazos en Hispánio. Tiu' 

politika armeo. · 
- Pro sía spírito - forta spiríto, kiu 

kapías la jus alvenintajn rekrutojn
tiuj hoinoj sin jetas blinde kontraií la 
malamikp _. en la fronto .k .,.!!:.ªP ASas, 
sentí me anta~ la terura pafado, s·uper 
la abismo de brulanta tranceo .· 

Ili . estas soldatoj, kiuj griinpas 
moriteion , enmeze · de la krucigantaj 
obusoj de la ítala ar _tilerio, k~n la 
fiero de kanto proleta en la buso : la 
grandioza kanto de ·«La In!ernaci o•. 
'V//,,// ,r,'/,r//;/ /,V/,r//~': /' //;,w, :/PV #,1V/,,//,W ':/~~// ,, //~u_, , , -r, u, n,, '/ll 

KONTRAÜJ.D~A PROPAGANDO 
La fasismo etendas siajn intrigojn 

al la franca zono de Maroko. Spe• 
'Cialaj agentoj ekspluatas la tradician 
malamon de la mahometanoj al la ju-

.. doj. Oni enkondukis en tiun regionon , 
verkon en araba lingvo; kies tilolo 
estas •La juda dangero~, traduko de 
franclingva eldon o . . - ' · . 

En la kovrajo estas jenaj vortoj: 
•Tiu libro enhavas la informojn de la 
publikaj k sekretaj kongr esoj de la ju· 
doj k ilian gvidlinion por disvas tigi 
si~~ jnfluon sur la Terglobo. Ói pu· 
bhktgas nun en araba lingv9, por ke 

. ~a mahom etanoj konu la judan dan
geron · k po vu sin gardi kontraií gi. La 
verko konigas la celon k intencojn d~ 
la malamikoj de la mondo.• 

La _ver~o enténas antaiíparol on, 
•VortoJ de Junulo », per kiu oni incitas 
la mahometanojn kontraií la judojn k 
la framasonojn . En gi estas .dirit e: «La 
civilmilito hispana estas frukto de la 
Fr~"!~sonaro k de la Judaísm o; bal· 
dau g1 ne pavos esti detenita en la 

1
limoj de Eiíropo, gi etendigos tra 
Norda ~-friko k eksplodos fajro de 
nova mthto tutmonda · .• 
• Car la · yerko estas malpe rmesila 
en la franca Protektorato de Afriko, 
1~ Juda Ligo _de Rabat petis de la Re· 
g1staro, ke la ekzempleroj trafintai 1~ 
ma rokan teritorion, estu forpr enatal-

. La- Fasismo ja ne perdas · tempon
Ú1 estas agemal Zorgu ciuj •pri gil 
~ W✓,Atr#l//~R~,/Vh'l#IH,Hl//,//1//ll-"Y✓#l,-,,,r,V,P,//i'//,#/,#,l,:(I f 

_N Eb E R-tA N DAN OJ! 
:
11 

La dzn'l.r~ k traf4 · npero de ta nederl0nd
0' ngvn reeldono de POPOLÁ fRON T __ 

-~evas esrl, por vi ciuj, honor a nero kole~ 
~vn ._ Ln kuroQal ini ciarinloj , kiuj tiel sukcC'! •lv~~t: 1am · du numerojn dezlras rerv~[u 

. un vi la laudojn k : zorg oJn de. i:11~~ l~boro. Helpu llln tuj senhezitel SkribU 
0 11 mem al Jena adreso : 

•nkor.O ;•anla!i ,. mllllo, ■ur •• hlapan11 vll•t ol . . • korpusoj estas .pretaj . . 6u1··.·l·11·a1· . J . ,ar.mi.,__" · K-do _H. J. NIBUWENHUtZBN 
L1111khof, 'fJ7 • ..:;. HA.00 . (Nederlando) 
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TRAGEDIO DE RABISTOJ La batkoJ , ett mlrfndel2• kootraato al b■rbaraj fdl1toj 
metodoJ, detrult morale la eftkoa de forlaseoda 

. maSinaro aur per volon ta forlro de la bomaJ brakoJ. . . 
MAS-IN ARO SEN .U-TILA 

Kiam la germanaj aviadistoj detruis la baskan regionon k · ekstermis 
senkompate la enlogantojn, Franko sin turnis cínike al la mondo k diris, ke 
Durango k Gernika E:stas fordetruitaj de la •ruguloj• . 

Neniu kredis tiun kalumnían mensogon de la éefgeneralaco. Des pli 
granda estas tíu falsajo, post legado de la manifesto, kiun Prezidanto Aguirre 
dissendis al la lula mondo. En gi, la Baska Registaro proklamis, ke forlasinte 
la cef~rbon, cío restis en ordo, sendifekte funkcíebla. La baskoj povus esti 
ruinigintaj en cindron la fabrikojn, la masinojn, ciujn ilojn de laboro de sía 
rica zono, anstataú Jiveri ilin en bona stato al la okupontoj , kiuj uzus cion 
tuj kontraií la evakuintoj. Sed la baskoj amas profundege sían naskiglandon 
k i1i ne volis fari al gi malbonon, laií kruda, sed natura lego de milito . 

Tie restis do, pretaj por funkcíado serve al la novaj mastroj, la kolosaj 
fabrikoj, kusantaj eirkaií Bilbao, apud la rivera, kun. la neeviteblaj damag~j 
okazigitaj de la fasistaj artilerio k aeroplanoj. Krom tio , la laborejoj restis en 
bonaj ko!)dicoj por tuja produktado. Kun dolora, la laboristoj forlasis cion, 
sed iJi ne kuragis detrui gin. Tío sajnus al ili, ke ilia koro estas samtempe 
detruata ... Karese ili adiaiíis la laborlokojn ce sía necesa forir~. 

La tragedia de la rabistoj estas instrua k plensignifa . La novaj fasistaj 
mastroj ne trovas brakojn por la fabrikoj. Ankaií ne por la tiom sopiritaj 

. LI digna htnlih Prezidaat, ~'y Baskio Aatoao Aguirre minejoj. Nek per petoj nek per minacoj , ili sukcesas var bi laboristojnl Soleco 

egas cirkaií la senfruktaj ricajoj. La gigantaj kam entuboj staras senfumaj . En la ciam ete rné bruanta zono, pezas ·• 

lumbe nun densa silentego. Mankas brakoj por pagi la fakturojn de Hitler k de Mussolini. :Mankas brakoj p9r 

rodukti milifmaterialbn por Franko k liaj aliancanoj. Urgas solvi la probl emonl Ilí supozis, .ke la konkero de Bilbao 
onus al ili senlimán ricecon k. eblojn senlimajn. Sed ne restas laboristoj en Bilbao. Se restas kelkaj, ili sin kasas, 

e atentas la alvokon k sereas la manieron, profiti la noktan mallumon por kuri for, al siaj klasfratoj . 
.:...: .. La •;iadistoj • k, la invadistoj ja pavas fari perfortan varbaddn en la cetera parto de Hispanió sur kiu ili regas 

ií importi sklavecajn homojn el ie ajn. Sed ' ili rapidu ; íli gajnu tempon, car la cirkonstancoj _es .ta~ a:1 ili, de tago ai 
ago, pli malfarnraj. Ka j fine, ili bedaiíros, ke j1i ne eltiris al si eiujn promesitajn rezultojn .el . la konkero, kiu laii 

eklaro de Franko mem , kostis al ili dudek-du mil homojn. Konkero, kiu-ili esperis-estus la slosilo de Ja milito. 

ed la milito koméncas ·nun, niaflanke, post longa unujara streca rezisto de la popolo preskaií sen armeo, gis · nun ... 

n1pArA gr11LAMO Ordin a ra k gentila 
tll b tli . kutimo, J nte~ ko~egoj, 

estas la mtersango de 
ilíaj respektivaj eldo

najoj. Fidela a l tiu elementa norma POPOLA 
FRONTO. vizitas akurate éiunumere la redak_:
tejojn de eiuj Esperanto-gazetoj el kiuj,_ preskau 
ciuj komplimentas nin per s~ma r_ec1prokeco. 
íamen unu el la esce pta1 kazo1, de sistema mal
atento' al ní a gazeta ekzisto, estas la kon~ta 
periodajo el Budapesto •Literatura Mondo• km, 
Ira bonanima kampo de nía verda movado , pe
dante k memlaiíd e fosas nur sían propran sulkon 

Ni ne almo za~ amikecojn, kiujn cetere ni ne 
bézorías . Ni mericias nur kolegan «samidrnna.~• · 
konduton por publika jugo . Kompare kun g1a 
luksa papero k dika paga ra, nía modesta revu elo 
ne gajnas poentojn. Sed ankaií ne; ho, tut e nel 
gi perdas la moral¡m pr~stigon de humana ".erk?, 
kiu ricevas, por sía mate_ri a vivo, la cent1mo1n 
de kvin miloj da legantoJ , k gl~tas, s~b pr~mo 
de angoraj cirkonstancoi, ho_ro¡n de. npozo, i:e: 
zervojn de sano k ec pecoJn da vivo de s1a1. 
prizorgantoj, srn forgeso, en kruda k tro seka 
temo al stila es telíko kun atento al arto k sen 
ofendo al la bona eduko k socia deco . · 
. Car la negoc o estas la negoco, el tiu ei 

s_enpaga reklamo por •Lí~eratu~ a Mon~o•. proÍ 
file ni faris ankaií memlaudon, 10mete imit e_ ª 
grava tre komerca paro, en lula argenta duopo ... 

.. 
KOMITATO PRI 

NE - INTEA.VENO 

La apaco' prezentas csenkulpl~ojn, -111 Ía iuRistoj. ------- ---------------"-
La fid .el _a · -ns ·ulo 

· Unu sola 'insulo, renvers inte antaü unu jaro 1~ internan 
fasismon. reSJis fidela al la Respubliko; Ri estas Menork11, dua laü 
11mplekso k_ unua laü slraregia vidpunkto, el la kvin insul oj de la 
~aleara arkrpelago. _Mahon , gaja cefurb eto de liu polenca popola 
c11adelo , ~? la Med11eraneo, rezistis jam mulIfoje la atnkegojn de 

la ita la _ras1~m_o; sed ~ah?"• ~un obslinaj delendantoj, per laügaJ. 
kanono¡, fallg1s mulla¡n nrgra¡n aviadilojn . La sola respublikana 

in~ulo, m~delo_ de sindonemo k logo leco estas unu mirinda ek• 
zemplo pri kuraRa loRanlaro, k i u bl oki ro cirkaüe de malamika 
maro eltenas gardos rare la ra¡·ron Jiberon I< d. d 1 H" . . . , 1gnon e a nova 

ispanro, k1u rrgardas klel juvel on la solan insulon, kiu nun bala• 
las k,?nlralí la plej modern a! pirotoj de lo ontikva maro !orina. 
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··o NATUBA KONSEKVENCO pro nia terura mi~~t~ estas la kreskanta plikarigo de la papero, posto, presado k khs~¡ por la eldonado de POPOLA FRONTO. De la unua numero g1s nun triobligis la prezojl Pliaj vortoj superfluas, cu ne? ••. 

POPOLfRONTA LETERUJO v. s._ Srrunice, Pr11i111, - Responde al 
via p. k. ni K-do. forenc, vi ricevos stnpa¡t 
nian bultenon . ' 

ÓENERALA INTERNACIA ADRESO 
nur por mono 

GUSTAVE FARENC 
M, Rue Brise·Pnin 

Postcekkon10 1b944 Orleans 
ORLEANS (Loiret) FRANCIO 

NEDERLANDA ADRESO 
nur por mono de hol1nd1nol 

PETRO van der PLANK 
Van Speijkslraat, 48·1 

pos1Airo 24~42 
AMSTERDAM W. Nederlando 

o. N.-Srockholm- !<un estimo ni tlankaa 
pro via monsendo k tre specinle pro via 
interesa, elkorn k ~usta letero. Akceplu sin. 
cernn saluton! Ln gaze1eltr11nc11joj kun · Ira. 
dukoj 1rafis nin. . 

ANGLIO.-K •do O. MELTON.-2b Fowler Str . Nechells, BIRMINGHAM 7 
SVEDIO.-ARBETAR ESPERANTISTEN.-Barnhusgata '! 8 B. g. n., b., 

. J. A.- 97 Brignda Mixln -Carl11gen11 - t,¡¡ 
sendos al vi ·ekde nun POPOLA FRONTo. 
La 11bono estas l11üpov11, ne deviga ksen 
fiksa tarifo . Ln elspezoj kreskas! • 

F. V.-Tarrasa-Ni nolas, kun danko, la 
enhavcn de vln pos1karto. PostAiro n.0 M411, STOCKHOLM J. M. Ta.rr11s11 - · Danke ni ricevis leteron 
kun sciigoj k nlablaj vortoj por ni. 

BELOIO.,- K•do M. DELFORGE .. - M, Rue de Heigne, 
K. B. - Albacete • Ni ricevis viajn ieterojn, 

Monon ni kvitancas en 111 koncerna rubriko, 
Ni presigas 111 alvokon, de vi indiki111. l.4 
numerojn, kiuj mankis al vi, ni jam sendis. 

. PoslAiro 199106, CHARLEROI 

REDAKCIA ADRESO . POR t10 ALIA 
POPOLA ·PRONTO-Mar, 25, Valencia (Hispanio) M. M. - Tnllin - Ni leg is kun danksen10 

vian s11t11111n pos1kar1on. Libervoian mondo
nacon vi povas ser.di al nia Perant o tn 
Frnncio. 

Bldonkvanto de ci tiu numero: 
5200 ckzempleroj · 

NIA MUNICIO 
Valencia esperanlistaro . . 
O. P. de G,- Barcelono .. 
P. S.-Orihuela . . 
K. B. - Albacete . . 
J. M. B.-Cedrillas, 
L. C. - Cedrillas. . 
F. C.-Cartagena.. . . . 
A. M.-Beneluser.. . . •, 
J. R.-Villareal.. . . . 
L. V.-Haarlem .. . . . 
Sekcio FLE.-Aalsmer. 
D. v. M.-Ams lerdam. 
H. W.- Amsterdam . 
H. S.-Amsterdam. 
A. L.-Amsierdam. 
A. L.- Sonburg ; . 
FLE -anoj ·noklpromenantoj .. 
Sekcio FLE--Sehagen . . . 
Sckc io FLÉ • Zwolle. • . . 
Sekcio FLE !i-Rolle,dam,. 
G-kdoj. V,-Meppel. 
K-do. L.-Meppel.. . 
J. T .-Skarblacka .. 
C . . f. N.-Tillberga. 
L. ·A.-Skovde. . . 
A. M.-Monlpellier. 
O. N. - Osiergatan. 
). W.- Morlaix . . ·. 
L. A.-Minneapolis . 
Oroupe Esp. du Travail .-

1.ens. • • . . . , . 
tek os lovaks . , . . , . 
Mlle. L. L. -Toulouse. . . 
Klubo Esperantista-Ama!., 
C . V. - Vaulx en Velin. 
V. S.-Praha ... 
M. D.- Charlerol. . . 
M. L.- Sr. Quentin. . 
K-do. M.-SI. Quenlln .. 
A. A.-Savig ny s/ Orge . 
J. B. - Oahlonz .. 
) . K.-Plzen .. . 
P. P.-Parls .. . 
K•do. D _:P ar Is . 
G . N. - Stockholm .. 
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INTERESA PE TO · 
Ni insiste petegas ciujn enlan-

. dajn · esperantistojn, kiuj dejaras en la 
Popola Arroeo, cu en la batalfrontoj, 
cu en ia arierga.-do, sendi al ni sían 
nomon k adreson, por pretigi korople- . 
tan liston de esperantistaj armeanoj . 

M. E. - Córdobn {Rep. Argentina)- Alve
nis via letero kun bankceko, kiun ni pravos 
enkasigi. Se ni sukcesus enspezi , ni kvitan
cosen •Nía Municio•. Snluton k dankon! 

INFORMEJO 
ONI INFORMAS, KB 

KONSTANTE vi devas diskonigi la en• havon de niaj 11rtikoloj por helpi la luk• ton kontraü la fasismo. 
FERVORE vi deva~ popul ~rigi Aenerale ni11n gazeton, ínter viaj amikoj k korespondantoj , por helpi 111 praktikan aplikon de Esperant o je la servo de la popolal 

libero , kulluro k progreso . 

K-do. Enrique Martín Rubí, kredeble mor1i1 surfronte, batalanle kontraü la lasismo. Plu11j detal oj haveblaj e~ •Laborista Esperanlo •Grupo>, Sir. Milicies Cata· lanes , 56. - TARRASA {Barcelona) . 
La Austa adreso de nia kunredakloro, ltama· rado R. Kiles estas 1iu, kiun ni publi· kigis en nia anlaüa numero, sed sin la vor10 GUADAL A)ARA. KONSCIE vi devas kompreni, ke kiam·ni skribas la esprimon •nla• gazeio, tlo plene signilas ke Ai esl as kune yla k nlt 

ENTUZIASME vi devas labor i
0

p~~ k: ';a kom_una verko estu grava gaú:10 espera!111sta kun multaj, 1re mulla!, milo¡ plt da kon1en111j legantoi en la tuta mondo . Tio es1as ebla, et la rile atinge• bla! dependas nur de via kunlaboro ... 

LASTA HORO 
N ea tendita eslis la popola ofen

sivo rn la sektoroj d·e Madrido. La 
malaroiko perdis gravajn poziciojn el 
~iuj gi, per fur ioz aj kontrauatakoj, 
mtenca s repreni kelkajn . En ciuj cete
raj frontoj la s ituado n e montras 
reliefajn sa ngojn. En Ja aero, la res
publi _kanaj !lugiloj plene roastras · la 
fasistoj perdi s, duro unu sema jno' r 
ol kvindek aviadilojn; en tiu s~!~ 
spa~o ni perdis nur sep . En la inter
ºª:1ª fronto' ni a prestigo kreskas 
da~re en la popolaj tavolo j , duro la 
sa~~tad~ tr e per sis te agas en la angla 
1\1msterio por eksterlanda¡· af . eroJ ..• 
Presefo . de J. Olmos, Alican1e, 311, Valen~ 

NOVA GAZETO HISPANA La esperantista¡ kamaradoj de la C. N. T. en B!lrcelono aperiiras jam, kun nova k placa pres1sta ve~to,sian satatan ga zeton ,ln!orma Bulteno • k1u detale k en1uziasme de!endas, en ril~to kun nia lukto anlilasista, la speci· fajn v1dpunk1ojn liberecan ain Je tiu veterana :sindikala organizo . Anlaüen, amikoj! 
V//,//I//I//I//I//I//I//I//I//I//I//IUl//lll7//I//I//I//I//I//I.Y,//✓,}/.' , .. ~~ 

HOL!MDU VOLOftTUlOJ KM HISPUI0 
ATENTUt 

Nun «Popol a Fronto• ankdií ape· 
r~s . holandlin gve, la prizorgan!oj ~e
c1d1s se ndi gin se npa ge al ciu, en H1s: 
pa~io, batalanta k -do . Bonvolu se?,d~ k d1s_vasti gi tuj ci tiun novajon al ciu\ 
loko¡, faru peton pri tío al k-do : 
P. G. v. d . Plank - v. Speikstraat, 48, !). 
AMSTERDAM W. (Nederl ando 
'I//IL'lll~L,,,//l//l/.;r//.r,;;:,,;;'l//✓//l//l//l#l,Y,r/,-,,v.r.,:,/~~;-.r,:,,.~,~~> 

KORESPONDAD0 
Slmpla trillnla anonceto 4 t fr. 
HISPANIO. - SAT•ano batalonta en 1ª Internada Brigado peldS !o1oma1erialon p,,r . r apara10 •Kodok 620• 1. c. lllmrulo de gr~~ 

deco 9 x b 1 2 cm. Por ciu filmo unu [olOiJ 
interesan de la fron10 mi sendos kun fil 1. 
subskribo. )ohano de Slrasser, S. ¡¡. 
Plaza Allozano n11m. 71.-ALBACETE . 


