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La eiíropa horlogo ne montras agrablan horon 
por la sentoj de justeco. Ankoraií estas pli peza la 
cinika babilado de la Londona Komitato ol la tragikaJ 
realoj en Hispanio. Sen ia dubo, oni povas jam imagi, 
ke Eiíropo marsas al la barbareco-al la senhonorecol....: 
per tiel rapida paso, kiel nía Respubliko flugas al la 
gloro. Laií ia maniero, la fiero de Hispanio estas nun 
ne plu simili jam al Eií.ropo ... 

BAGATELO. 
Klam ankoraü fllrtas la flagof, en honoro 

al M11drldo pro ~ia g/ora datreveno, ni ofe
ras la pompon de poluritaf f1 azoj k cli.:ktitaj 
vortoj. La aütuno estas plej adekvata kadro 
por la emocloj de delikata koro, klu plenu• 
mas slan rolon batadl normale, per trankvila 
tremo, dum la Historio kolektas decidajn 
~apitrojn de la moderna epoko. 

Oni devas rakonti ankaü, por Intima ~uo 
att-eies instruo. kelkajn saine sensi~nlfajn 
eplzodetojn el la epopeo de Madrido. Sen 
hipokritaj gestoj de falsa modesteco, fil violo 
estas floro. Ekster la ekrano restas valora! 
scenoj. Tiuj simplaj scenof, kiuj oknzns sen 
scio de atentema kompilanto. TluJ detaloj, 
malpli lmponaj ol tiuj aliaj incidentoj ~e la 
rrontof, estas areroj malpli patosaj ol tondro 
de kanonpafo, sed lli estas nuni1coj p:i kon
formaj kun la vivo, kun la karno aü kun 
la aentoj de e1u bona homo. 

Jcn cio: Unu virino, lo~<lnta en kv11rt11lo 
el Madrido, en laborista strato kie falis k 
flllas multaj obusoj, skribis lcteron, antaú 
kelkaj tagoj, al iu konoto nia. Si surp11perigis 
serene k senJfekte jenajn frazojn:· 

«En mia domo Jarn falis sep pilkoj; vi 
eble demandas kial mi ne lransloki~as 11I 
alia pli luksa moderna kvartalo ... sed fakto 
c/ltal', ke tie ankaú pluvas ... > 

Ni ne volas, kiel promrslte, elvort11rigi 
hrilajn adfektivojn por laüde prezenti la figu
ran de t!u madrldanlno, klu restlnte tic, apud 
11'.1 fojro, parolas kun ironla tono pri la 
ltrlmaj tigoj de la malamiko. 

Jen, si estas virino, unu el mult11j, kun 
nillura antifasista ideologlo, sen difinito ten
denco. T11men, si, kiel vlrino rekunda, krom 
hlspanino, ankaü estas patrino. Tia! si ha vas 
alían motivan por restadi tie. Motivo por kiu 
ne taügas rlamal dlskursoj sed nur milpaJ 
larmoj. Motivo malnova k universa la, supera 
k grandioza, alkrocita en sía karno, en sial 
pensoj k en sia _ dormo. Motivo eternenta, 
varma k definitiva: Sia fllo-unlkp fllol-ba
tal!ls en la fronto, ce sekt0ro de la Centro. 
Tia! si obstine restas en Madrldo, ear sía 
domo, malgrnü la obusoj ... kusas liom 
proksime de 111 ... 

Bagatela - nla bagatelo - estas hodl11ü 
¡¡-rava 1rnbstantlvo por orn~ml Cefan pngonl 

Ni petas pardonon, pro nía konkludo, al tit¡j 
bonaj amikoj de la vero, kiuj, malgraií sía eiíropaneco, koincidas kun nía 
malsato por la intrígoj de kruela malkurago; intrigoj, kiuj parade sinsekvas 
kontraií la nefleksebla hispana popolo. Vilhelmo Ferrero, ekzemple, saga cerbo 
universala, demisías, !del membro de almozema demolcratio, amare diranle: 
«Eií.ropo atingos sían lastan gradon de intelekta k morala dekadenco, se gi ne 
konscias kompreni la monstraJon, ki11 furiozas en HispaniO jam pli ol unu 
jaronl» Certe, ekzistas kasitaj fortoj, kiuj makleras, pri la. vivo de hispanoj, 
kvazaií pri malkaraj varoj. La agento plej videbla estas Mussolini; sed alme
naií Mussolini havas la sincerecon de sia cinikismo Ida virton de sía aiídaco. 
Lí inventís doktrínon, prí malobeo al la normalaj reguloj de korekta internada 
kunvivado, k Ji aplikas siajn sovagajn normojn sen peti permeson al la ceteraj 
statoj. Tíaokaze, kio vere haladzas, estas la platona influo, en Eiírópo, de 
potencaj nacioj-sin nomantaj bastionoj de justeco k rajto por la paco-kiuj 
taiígas, hontinde, nur por ludí rolon de hel¡1antoj en la terura.ludo, kiun pre
paras, por la tuta mondo, la despotoj. Tiu ci konsidero tusas la problemon · 
scii kiaj estas pli dangeraj malamikoj de nía popolo: tu la malamikoj sen 
vualoj, aií tiuj amikoJ, kiuj kompkzas la malamikojn? Laií nía opinio, tiuj 
lastaj estas pli malutilaj ol la ;:fü1j. Ambau elementoj fripone spekuladas je 
la lega ekzisto de Hispanio, sen agnosko por la morala respekto, kiun me· 
ritas digna, libera k laborema popolo. Ni fidas nur jam en nía propra kurago. 

La tempo flugas; la supozo pri la retirigo de la «volontuloj» estas fan
tazio por naivuloj. Oni devas unue retiri la emon al la fikcio en la kance
larioí. Se estas ministroj, kiuj imagas malproksimigi la militan de sía lando, 
per renverso de la sendependeco de Hispanio, ili eraras de ekstremo· al eks• 
tremo. Antaií ol farigi adepto de la pereísmo, nía !ando kalkulas íe drastaj 
rimedoj, bruligontaj eksterordinarajn k ege dangerajn situacíojn. Eble, neniu 
pensas uzadi tion ankoraií; sed, certe, sen hezito, oní uzadus cion en puso de 
lasta bezo no. Hispanio, nacía korpo, estas preta agi !del siegata leono; gi rezer
vas por lasta boro sían plej imponan saltegon, sían plej sirantan ungobaton. 

Kiu hejme suferas, !del ni, rigoran militon nutritan de nacioj, kiuj 
neníel ricevís ofendojn níaflanke, tiu ne povas stulte akcepti safan pereon por 
ne okazigi genojn al la najbaro; ne, tute nel Se oni ne atentas pri nia rajto, 
tio signifas, per si mem, ke oni permesas pri nía vengo. Jes, reliefa vengo, sen 
la deca pasam~nto, kiun ni ciam aplíkis al níaj internaciaj rilatoj. Al la aiídaco 
ni res pondos per aiídaco, laií eblo de nía provizo, kiu felice ankorau ne elcer
pígis. Al provoko per provoko. Al egoísmo per egoísmo, car ni volas esti 
kapablaj Jernantoj pri la ledono, kiun instruas Eiíropo okaze de nía milito! 
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NEDERLANDO 

LA FARSO DAÚRAS 
VerhJne, du internaciaj komisíonoj baldau venos 

en Hlspanion. Unu el iJi trairos la fa§ístan zonon· dum 
la alía vlzltos la !ojalan teritoríon. Ambaii faros en~eton 
pri la eksterlandanoj bata lantaj en ciu parto de la !ando 
k.preparos ilian ellancligon. La gravuloj de L0ndono, 
la famaj komitatano/, faros statistikon, kiu nepre havos 
kiel bazon la clferojn donatajn de la Respublika Regís
taro k de la ribelinta Estraro al la enketantoj. Kompre
neble, nía registaro diros, kid ciam, la veron dum la 
frankistoj mensogos, kiel kutime, car la konstanta men• 
sogado konsistigas la akson de ilia polítiko. 

Ekzemple, s-ro. Grandí, reprezentanto de la ítala . 
diktatoro díris en Londono, ke dejaras en Híspanio 
·4(fÓ0O ·italaj «volontuloj». Tamen, okaze de la ítala mal
venko en Gvadalajaro, Mussolini µer siaj radiogramoj, 
k la Granda Fasista Konsilantaro pel' sial oficiala¡ 
salutdepe§oj, agnoskis la ekziston tiam de 50.000. Tío 
ja okazis en manato Marto. Nun estas Novembro. Inter• 
témpe, dum lastaj printempo, somero k aiítuno, ne eesis 

. la elsipi~o de italaj kon!ingentoj en la metropolajn ha
venojn de Hispanío k en la maroka mai·bordo. Tion tre 
bone scías Londono k Parizo. Nuntage estas en nía 
Iando plí ol 100.000 ítalaí soldatoj, komandataj de dek
du au dek-kvar samlandaj generaloj. Krome, cirkau 
20.000 germanoj k proksimume 15.000 legianoj portu
galaj, francaj, austraj, rumanaj, hungaraj k. t. p. Oni. 
aldonu fine 40.000 maií.rojn, kiel 1m,ciajn» soldatojn. 

• . Cío ci estas la stormtrupoJ de J;l'ranko. Pank'al i1i k. 
· al la abundega iµilitmaterialo,-prQvizita:de Germanio· 
· k Italio, povis Franko en sep monafoj de' ekstermamilito,. 

konkeri Baskion, Santander k Asturion, kiuín -Ja Respu;.: 
bliko-pro geografiaj baroj-ue povis h~lpalkuri efike. 

,¡. * • 

Venos la nomitaj komisionoj. Ili englutes¡'~ ofiéia
lan veron, k!u estos tute hela niaflanke k mízera falsaJo 
ce la frankísta kampo. Po_ste, la enketantoj reíros al 
Londono k tíe la diskutado rekomenclgos. 

Tiu procedo estas maksimume prokrastiga. Ree 
Mussolini k lía germana kunulo sukcesis gajnLtémpon. 
Ili esperas, ke Franko pere de iliaj militrimedoj, mal• 
avare sendataj, pavos atingi gravajn venkojn en la 
orienta, suda k centra frontcij. Tiucele oni konsíderas 
nepre necese, ke la franca landlimo kun Katalunio restu 
§losata, por ke Hispanio elportu plue rigoran blokad01r. · 

Cíuj francaj malpaciencoj dum Septeinbro jam tute 
formalaperis. Hispanio, la sole vera Hispanio, tiu kiu 
luktas ne nur por si sed por la universala Demokratio, 
pludaurigos sían sangversadon .. ,: ... · · · 

Cu absurde? Cu hontinde? Ja jes, sed certe tiel. Tia 
estas la efiko de la sinteno de registaroj k popoloj sin 
nomantaj • de m o k rata j •. Sed tutcerte ili pagos, per 
sangaj larmoj, sían malkuragon k sían egoismon, kiuj 
ne povas resti senpun.c1i, kiam i1i sin' \iido~ .atakataj 
de la nunaj perversaj bucistoj de nía popolo. 

,· Jen un'ú:Ín'r'hñacia voíbntulo er· 

nial Brii11doil L111 pensema 
mleno esprimas imprese.111 nr

_dan konvinkon, kiu ,bruias post 

lla nobla frunto: Yern volcintulo 
li estai,, car libere II venls de• 

fendi Justeé:on, sen 111111 ordono 

l<rom liude 1Jl111 idealo. Nur piel 
eta detalo, en la mieno, de tiu 

11nonima kamarado valoras Ja 

multe pll ol Ciul sablon11I viz11Qol 

de ciuj malfeliCaj <Volontuloj• 

en fashira armeo. Kla diferenco! 

FOR6ESITA INTERKONSENTO 
Kun aubskribo de !r1111cil depuIito Gabriel 

Peri, en P11r!z11 g11zeto operas artikolo, el 
kiu ni cerpa11 jemrn pclJ'ton: 

Delbos re<1po11dis: «Tio nur dattros mal
mulle da tempo». Del Yayo demandis: <Kion 
vi opinias malmu//e da tempo?» Delllos 
asertis: ,Pleje, dek ta¡:rojn~. 

alia aran~o; li rifuzis parloprenon de Lon
dona Komitato k fiks!s por la 10. de Oktobro 
la flnon de la komedio., 

Del \'ayo komunikis tlon al hispana 
reglstaro k ni estas jam;., en Novembro. 

(Dum su0ee da tempo ni sancelis memo
rlgl prl incidento okazlntH en priva111 kunsido 
de tiu Komltoto, kiu en óe,1evo prcparlt1 l11 
rezoluclon rilate al hisp<1na problemo. La 
reprezentanloj de Fnrncio k An¡.;lio penis 
konvinki al hispann delep,ito Del Yilyo ke Ji 
ne estu tro postulemil, ccir ill dezirls ne 
endan~erigi la lasran dcmandon, kiun ili 
t:stis tuj f11ro11taj al Mussolini. 

La hispilnél delegito denrnndis al Delboa 
kitJjn estís 111 intencoj de Francio, k lu franca 
ministro respondis: «Mi peras al llalio l<e ~i 
respondu al nía demando, kiu estoti la lasta. 
Po11te, 11e la rcsponuo ne esla11 favorn, ni 
denove konsideros la proble111011 k malíer
mos la landlimon ce 111 Pidneoj». Tiam Del 
Yayo demandis: Duri1 kiom da t11goj vi estas 
pretaj atendi la responden de ]talio? Kiom 
do t.:mpo vi bezonas por tiu celo?• 

L11 angla delegito, kiu ceestis. aprobís 111 
11sertojn de la franca ministro. Tiu konver
sacio okazis 111 j11üdon M. de Scptembro, ~¡ 
esris 11üskultata de kelk;,j ceestantoj. La 
franca ministro fo11nale rifazis la eblon pri 

Cu la promesol de franca ministro ne vali
das respondecígi la frnncan registaron? De 
klam Francio ne honorigns :siajn formalajn 
promesojn?Eble nur Angllo povos respondi. 

NI REZlGNAS PRl CIO, ESCEPTE PRI LA VENKO! 
L¡i c.efd org-ano de C. N. T., Solidaridad Obrera el Barcelono, la 10:Novcmbro 19117. 

aperlgis, apud portreto de Durruti, belegan I< instruan artikoleton, klun ni, tre plezure, 
komplctc tr11duk1:s. Modelo ~¡ estas de anarkísta hone:ileco: 

<LI parolis por ciuj, esprimdnte, per majstra sintezo·, la penson · de Jar¡a amasa 
movaclo, kiu estas resumo de la piel rervorn sindonemo. Li parolls metanta en siaj lipoj 
la acído11 de la vero. De tiu vero, kiu ne havas etíkedon, kolOron de partio nek odoron de 
sekto. Kun kora krudeco, firma konvinko, clstüra volo k rígida karaklero, sen retoriko, 
sen cirkaiUrazoj, kun alsopiro por trlumfo grancüoza, li dlrls: 

NI REZIGNAS PRI CIO, ESCEPTE PRl·LA VENKOI• 

/ 



P O P ó t A FRONTO 

'Eldona entrepreno, ec plej modesta, bazigas ne sur fantazia 
grundo sed sur reala koto. Mono estas la sterko kiu seku
rigas fruktorican arbeton. Nia sola financa balo estas ln 
helpo d_e la ?feremaj legantoj de nía bulteno-la sola depen
deco, kmn m satas-Se morgau, por pluviví, ni devus akceptí 

eti)<edon de íu dífinita partía koloro, ní'preferus malaperi. 
Se ma legantaro konscias pri níaj nuntempaj ekonomiaj malfaci
lajoj k se gi aljugas gravecon al la voco de POPO LA FRONTO, 

· . estas necese, ke per regula ofero de kelkaj moneroj oni certígu la 
r:egulan aperad~n de la gazeto. Se tiu espero ne efektívigas, ni 
Jam de nun scngas, ke ni antaiívi<las la neceson laiítigí nian 
voeon unu salan fojon cíumonate anstataií du, ekde Januaro 1938. 

Gekamaradojl Samideanojl Nía sorto estas en viaj manoj ... 
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SAGETOJ SEN MALICO 
- • ,\penali ni sciiQls, ke lo Konferenco de Bruselo eslls ku11voknt11 por prltrokti !JI 

la konflikton lnter Japanio k Ctnlo ni antaüvldis la solvon. 
-Jenl.Oni jam starigls Komltateton ... 
Ñia sperto rajtlgas :nin dirl al la einof, ke lli forla:rn eJan espe1·on k ffl 

konsill al 111; aran~i mem In aícron kun la j11pnnoj per rekta metodo, t. e. 
per batalado Qis finvenko . 
. . Tlu estos 111 ple] efika procedo poi' persvl'ldi la jnpanojn, ke la tlnoj 

.· komprenis bone llian celon, k ke lli volas kunlabori... . 
- • Klam la !tala konkero de Abisenlo, kvindeko da ste;toj kuraQls prlstudl eC 111 

· eblon decid!, kontraü la atencinta Nacio, embargan pri la petrolo. 
,Okaze de la Invado al. Hispanio,,cu onl ne 11lvei1os fine al la embargo 

de la petrolo kontraü F'rancio k Brllio, fore de Mussolini? 
La afero Ja estus amuza ... Cetere, «la du grandaj Demokratioj, sen

dlskute .meritas tiun punon de la Dlktatoro ... pro sia hezilemo. Sajne, !talio 
11am limls tiun decldon, ~ikapablas decidi tion kontraü la allaj ... k In aliaj 
kapablas rezignocii servutece. Aliaj tempoj, allaj moro!, allaj mastroj. 
Kia dekadencol Kia farsol 

• En la haladza ne-intervena Komllato prl Ne-lnterveno, la lntervenlstoj inter• 
venantaj en Hispanlon konsentis kun la ne-lntervenantof, kiuj ne intervenas, 
alias! sin interven!, por kalkull pri la intervenaj ne•hispanaj trupoj interve

.. nantaj. Tiu. cklilra> interkonsento si(lniflls: 
1-e. Ke la 1.n.tervenlstoj lntervenantaj sukcesos ree trompl 111 ne-lnter

venant11jn ne-lntervenistojn. 
2-e. Ke la ne-intervenistoj, kluf ne lntervenas, denove lasos sin logi 

. per la trompo de la intervenlstoj, kiuj intervenas. 
·. _ 3-e. Ke ambaüklasaj komitatanoj (lntervenantaj lntervenlstoj k ne-lnter
.:venlstoj ne-intervenantal) kunlaboras fervore kontrafi la lntervenaton, 

. Jen eto,. kion la hispanoj klare komprenasl 
• Klon celas la pacemaj statoJ? Evidente la pacon. K!u kulpas prl la nuntagaj 

milltoJ en Oriento k en Okcidento? Sendube la tinoj k la ,hispano!, kiuj 
obstine r~zistas la invadon. Ja ill estas kulpaj pri daürigo de milito, per sia 
kontraüstaro al In pocemaj klopodoj de siaj konkerantoj. Se tiel parol11ells ~ 

)a atencantoj sen protesto de la cDemokrataj• Potencoj k sen renkonli forran "" 
baron de la iaboristaro ... k se ties senagado k si lento celas evltl ~eneralan 
m!Ilton ni propones, ke la Nobel Premio por la Paco estu dividata tiel: unu 
trlono por Mussolini k Hitler; alla por Demokriltaj Registaroj k Parlamentoj 
k la lasta por le ccelkonscia, organlzila proletaro tutmondn. 

Kaj eiuj restos tlel kontent11j ... 
• En la reglstaraj rondoj de Japanio'-informes la gazetero-onl pridiskutas 

nun la oportunecon, dekl11rl mlliton kontrali tinion. 
Sed dume, la japanoj almilitas Cinlon ... 
Sekve la diskutado estas maloportun11, ear Qt estos nenecesa. 
Tlel la potencoj, kunsldintaj en Bruselo, povas senzorge 

lgnbrl, ke milito eksplodis en Oriento. 
Tute s11me, kiel en f-iispanio. Cu onl povus prave akuzi al 

Mussolini k al Hitler, ke ili deklarls militon al la hispanoj?Nel lll 
simple rar,ps defendan mili ton kontratt la hispana, «bolsevismo>, 
klu ruze penls ensoviQi en la Mediteraneon ... La mondo gapasl 
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Ln prezidt1nlo k 111 sekrererlo de 111 Orupo 
Loboristil Eaperanlista de Valenclo elatas 
meze de vigla grupero da junaj espert1ntlstoj 

novnj reltrutni de frcsdat,1 kuntl.ngento 
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AGRABLA VlZITO 

SES CINAJ STUDENTOJ 
En Cínio, same kiel en Hispanio, 

la Junularo staras en la avangardo de 
la batalo. Kamparanoj, metiístoj, ar
tistoj k intelektuloj anstataiíis siajn 
la!Joriiojn per fusiloj k luktás k martas 
kontraií la invadantoj, por ciu colo de 
tere:no. Antaií la japana minaco, rniloj 
da (inoj, logantaj disígile tra la sur• 
faco de la terglobo, a lkuras en la nas
kiglandon por defendí gin. Tiel, ek-
1.emple, tiuj ses stud!?ntoj, kiuj pasigis 
l<elkajn tagojn en Valencia. • 

Junaj, fortaj, optimismaj, jen. iliaj 
por ni strangaj nomoj: Wan-Chih· 
Lung, Lu Tsung Hua, Djin Lin, Han 
Hsien Yang k Tchen Sjou Dian. I1i 
studis en diversaj urboj de Europa. 
l1i ."stas teknikístoj pri Metalurgia, 
Mehaniko k Elektroscienco·. Survoje 
al Cinio, tiuj studentoj kun ekzotikaj 
nomoj, volis koni propraokule la luk
ton en Hispanio; i1i celis konatigi kun 
nir1 Popolarmeo k manpremi niajn 
heroojn. Ili deklaris: -Ni volas lerni 
el vi pri viaj spertoj, pri vía organiza 
laboro. Ni volis koni, k adiaiíi 11ntai1 · 
ol forírí, vian nevenkeblan Madridon. 

Same kiel en Hispanio, ankai1 en 
Cinio renkontis la invadanta fasismo 
la stalan muregon de tuta popolo, 
unuigita per Ja sama deziro pri li
bero le venko. • La popola antifasista 
unueco»--diras tiuj kamaradoj--•estas 
de tago al tago pli vigla en Cinio. Oni 
konscias tie, ke nur dank'al la streca 
unueco kontraií la japana imperia• 
!ismo ni povos elteni k forpeli la 
ofendantojn de nía !ando». . 

La ses cinaj studentoj havas la 
saman skeptikan geston, kíam i1i pa
rolas pri la europa Demokt•atio. 

•-Kiel la hispana popolo, tiel la 
.ci11a lernis je sia propra dolora, koni 
la okcidentajn demokratiojn. Niaj po•. 
poloj elevas sin pretigi al la vertko, 
sen-au ec kontraií-la helpo au lá. 
simnortiga indíferenteco de la babile
maj demokratoj. Kio gravas, tío estas 
nía pravo k ke ni sukcesu konservi 
un uecan fron ton. Tiel, Hispanio k. Ci
nio venkos spite al cío, kun honto por 
la- egoísmo de tiuj potencoj, kies inte
resojn, ni defendas, rnalgraií ilí, kun 
nía propra vivrajto k sendependeco~. 



4 PO fo LA F RON TO . 

La vlla~ol de l(astil.jo estas brunaj kun la karnpof tre ampleksaj k ebenaj. La premo de la dcspotaf terposedantoj forprenfs la ~ojon de In 
aimpla vila¡lanaro. Nunlempe, fa milito kontl'dü 111 lnvadfntoj anlrnü estas milito konlrai\ la propraj vila~aj tlranoj k se, pro tio, 111 flloj 

batalas en fronto, 111 patroj kulturas Ja karnpojn kun la intima konvinko ke ill, nur nun, fosas k sernas fekunde sían propran sulkon 

A~ITADO INT~R LA MALAMIRO 
Nial militc:1J komisaroj bone komprenis la gravecon 

de agitado ínter la malamíkaj vicoj. La propagando en 
la fa!ista kampo kreskadis tiom konsiderinde, ke nun
tempe gí farig!s unu el la decidaj armiloj por la atingo 
de la popola venko. · 

Jam en la 1:1nuaj tagoJ de la atako al Madrido, oni 
organizadis bab!ladojn por la soldatoj de Franko. Tío 
okazis pere de potenca lai:itigilo, kiu atingadís 3 au 4 
kilometrojn. Ói trákurís ciujn sektorojn de Madrido. La 
elsendojn.,oni farís cíam dum la -nokto. Se la germana 
Stabo komandis atal<on tra El Pa!'do, tien alkuradís 
tuJ la •Laittigilo de la Pronto" por alparoli la malamikajn 
soldatojn, batalante la fatismon, ne nur per armiloj, sed 
per la vero kun la pravo k la rajto de nia memdefendo. 
Alifoje la lukto estis ce rivero Jarama, au en Gvadala
jaro; tíe ankau prezentigadis nía malnova k glora lauti
gilo. De fronto al fronto, senripoze, gi trakuras ciujn 
sektorojn de la Centro. En eiuj traneeoj oni auskultís 
gian voeon k centoj da transkurintoj alvenis allogitaj 

· per giaj vortoj. En iu fronto gi ricevadis lc.1 jukadon de -
la kuglo k en alía la gratadon de la obusoj de murtero, 
sed, neníam gí sílentis. Tío okazadis antau kvín monatoj 
ankorau, kiam mí alvenis al Madrído. Nuntempe, nur 
por la centraj sektoroJ, ekzistas plí ol 40 lautígíloj, kiuj 
dumnokte direktas siajn busegojn al la «alía mondo»,. 
tiu, k~u staras kontrau níaj liníoj. Kíam la babiladoj 

finigas; tiam komencas populara muzíko, kiu enigante 
íliajn' korojn, memorígas al la fasistaj soldatoj Hian 
popolan df'.venon. · · , · · ·' · · 

Alíajn agitmaníerojn oni realigas ankaií per flug~ 
_ fo!ioj. Dum unu jaro, Madrido eljetadis sur la fasístajn 

tranceojn církau tridek milionojn da flugfolioj; Per 
raketoj, per kanonpafoj, per aviadiloj oni eljetadas 
nubojn da flugfolioj. Por germanaj k italaj soldatoj estas 
presitaj en ilia gepatra língvo. Oni ne malatentas unu 
detalon. Argumento estas kvazaua kuglol 

Lastatempe otii elpensis novan tre originalan rime
don por la propagando, kiu havís grandan efikort. En 
la fasíst¡i. kampo treege malabundas la cigareda papero. 
Do, ni mem havigas al la soldatoj de. la kontrauaj tran
eeoj tían paperon. Sur ciu kvina. folio, estas presita 
alvoko de la Ci tieaJ fratoj. Multfoje, kiam. alvenas 
forkurintoj, iJi kunportas ankorau duonuzítaj niajn 
eljetitajn libretojn. 

La armílo de la propagando estas nevenkeQla, kíam 
~i defendas tiun noblan aferon, kiel la sendependecon de 
la hispana popolo. Ciam kíam ni atakas µer gi, la mal
amiko volas silentigi tion per pafoj¡ sed, cíam la lautigilo 
dauri,gas parolante k eljetante, per siaj busegoj, Ta veron 
prí nía justa memdefendo ... : . _,.,.,;.;:c;·"'·• , ·- . : 

De tago al tago pligrandígos la nombro de niaj 
laiítigiloj, k i1i estos unu el la decidaj &rmiloi, kíam 
cirkulos la komando de nía finvenka ofensivo .. 

Rikardo KILES 
Madrido, 2- 1 t -1937. 

PbPotA ~RóNTO 
-----------

PROEILEMOJ DE NIA -re:Noo 

E~PEHANTO rrn P~V!~ E~TI N~ílTRALA INTEíl LIH~Híl K~J TIHANml 
La vento blovas el Danio kun fluoj pruvantnj, ice ce multaj nefüralaj csperantistoj 

ne pov11s elrení sian 'neiílralecon ~is la punk!o, ke ~i estu tin, ril,1Ie la ve10I1 ínter Tilsismo 
k clc111okrn1io. La interesa EJ'ilZeto «Lu Scmajno•, de 13jerringbro (Danio), raporta3 ke rezulte 
de sinteno de la prezidanlo en la tfe11 Esperdnto-Asocio, la rcgi1<tc1ro riíuzfs permcson prl 
re~tado al germana profesora de Espcran10, devigata eksterl,rndigi pro opinldifercnco kun 
~iafanda diktatoro. Tío estigis grandan ekscftigon in ter la neiílralaj e:iperantisloj de Danio; 
lle\ pro la agado de ilia prezidanto, kiel pro solidaro lrnn ilia pcrsckutilla samide11no. 

Ankaü la sama gazeto plendas pro la mal11kcepto trakti rczolucion de multaj ger
mnnaj esperantistoj-el Germanio mcm-prezentil-!I al la unfvcrnala Kongrcso en Varsovio. 
La i;rermana rezoluclo estis porpaca k celanta la efel\livigon de la ideo por kin Esperanto 
kre;fgls. La straro de unu el la neütr11laf fnternaciaj n~ocioj rifuzls pritrakli la rezolucion 
de la germanoj, pro ~ia politika tcndenco por paco. 

Ni volas atentigí la neütral,111 esperantístaron pri la historio de nia lingvo. En unu 
el la unuaf kongresoJ intcrnaciaj, kelkaf partoprenlntoj intencis devfgf la movadon ludi 
nu~ rblon de helpa mondlingvo, nenlo pi!! tfo estas, ke la movado forlasu slan «internan 
ldeon> prf paco k fratlgo de la homaro; pri toleremo inter éiuj ldeoj k kontrai\staro al In 
ajn despotismo. La nomltaj proponlntoj dlris, ke mullaf personoj povns simpatif kun la 
mondlíngva ideo, sed ne kun 111 specialaj sentoj karakterizantaj la rnovadon, k tío estus 
do1na~a 11I Esper11nto kfel nura flo por interkompreni~o. O-ro Zamenhof starigis sur la 
eslrndo por respondi tfajn sugestojn k rnetante en sinn ¡,11roladon la plej deiikatan fervoron 
de ala granda koro, li dfrfs ffere, ke tíu deziro ne povas esri 11kceptat11 car Esperanto 
devas ei-.lí ldealo pli alta ol internacia kodo por komercaj k turismaj rilatoj. Lia fluzlo 
eslis I.11 humaneco de lía verkol Tondra aplaüdego montrfs la 1lprobon de la ceestin1aro. 

. Kaj nun stari~as unu grava demando. Sciante lo superan idea Ion, kfu Iulis la unuojn 
b11lb11tofn de nia língvo, cu la esperantistaro rajtas restf neütralo, t. e. indlferento antlli1 la 
nuna gravega problemo prl demokr11tio. 1111 fasismo?. cu 111 Espcrnnto-Asoclof ne clant 
11kceptis la opinion de la plirnulto r;nst11taü tiun ele fu privilegiulo trudanta la malpl1111ullt11t 
ordonon? Zamenltof cfam cstis kun la demd'l<rataj metodoj. Okaze ele tr11ktodo, pri la eve11-
tu11laj estontaj san~oj en la lingvo, onf dernandadls al li, kiun meto don oni prenus por 
akcepli flin, I< lf ciam sorne respondis: Oni devos akcepti la opinion de la plimultol Ncniarn 
Ji intencis stari~i kiel sola individuo kun la rajto ellabori la llngvon, m11lgraü lio ke II esris 
Qia kreinto. Li nur donadís konsflojn, sed nenfarn li fiin trudis. 

Nu, la koncepto prl la neütrnleco de Espcrnnto povas nur rila ti 111 diversnjt-1 politikttjn 
medodojn, direktataf al la plfbonigo ere 111 ekonornillj kondicoj de la Hornaro. La neütralcco 
devas konsistl je la neali~o al íu ajn el l11 diversa! skoloJ. Sed lndlferento antaü despo
tismo k teroro, neniaml car tiuokaze la neütraleco ne estas neütralcco sed favoro al la 

-- .... despoÍismo k komplczo al la teroro. 

Esperanto havas gravan rolon, kíun ~¡ devm, plenurni kun fiero k digno; Esperanto 
estas alta grlldo, pro ~ia facfleco, en la popol,1 kulturo; restu ~¡ sur sia postcno, helponle 
l11lí sia forto 11I la savo de la Homaro. La nobla ideo de Bsperanto ne triviali~u restante 
lndiferenta 11nt11ü ln homecaj problemoj. Óf b11t11lu por la demokratio, k savante ~In, 
Esperanto savos sin meml lnter lf~ero k despotismo la neütraleco ne estas neütraiecol 
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Abomem1 Nacisocialista Tríunuo 

l\(ladrl,do 
. :s. Kat.•p 

Ho, Madrid', Madrid', Madrid'! 
Vin memoras tuta mondo,· 
Urbo de l'popola fronto, 
Urbo de proleta spit' 1 

Kiel nova sun' vi ardas 
Super la kruela ter' 
Kaj sur viaj bul (e) vardoj 
Demonstradas la Iiber' 

Jen levigas barikadoj, 
Bomb' eksplodas-tondra krak', 

, Kaj al viaj sangaj stratoj 
V~nas Franko en atak': 

Ho, Madrid', Madrid', Madrid', 
Urbo de l'popola fronto-
Vi11 observas tuta mondo 
Kun respekto k ekscit'. 

Ne pltt sonas la muzikoi, 
Cesis kanto, seren¡¡d'; 
Morton jetas malamikoj 
En terura kanonad' 

Bastion' de l'ru~a fronto, 
Venkos vi en la mili!' 
Vin memoras tuta mondo, 
Ho, Madrid', Madrid', Madrid'. 

(El Sennacieca Revuo) 

.......................................... ..-... • ......, ............... ~(>-"ltil,, • ......, ....... "".""'· .......................... ~ • ......,."".""'·"""···~""'·""··""'·""'·~· .................... ""' ....................... ......, .................................................. . 

Cu Hispani~ POYOS rezis,i? 
Jullua Deutach, 11ktlva ku.nl11bor11nto en 1, defendo de Hlspanio, Je la servo de la Respubllko, pro 

mala11no estas devigata interrornpi slaJn mill111jn postenojn, por kelkaj aemajnoj. Post Insista peto 11 
verkls, por Jnfornmtiom, lnternationales grnvn perlodaf o eldonita de 111 Sekrelariaro de la Laborista 
Socialista lnlernacio, Jenan interesan studon prl la nunternp11 situaclo de 11!11 ll!ndo. -

Apenau jus trapasinta la landlimon, mi 
·estis supersutata de timoplenaj demando¡ de 
multa¡ amikoj, kíuj avidis scii eu la hispana 
Respubliko estas en kondícoj por nzistí la 
atakegojn de la fripona fafüta koalicio. Mi 
ekprovos respondí ei tie lademandoJn,kieleble 
plej bone, en la·kadro de mallonga resumo: 

Dum la jaro, kiun mi pasigís en Hispanio, 
la fínancaj, ekonom!aj k mílitaj problemoj de 
la Respubliko tre multe plibonigis. Antau unu 
Jaro, la milita .situado de la respublikanoj 
bJnis senespera k preskaií sen solvo. Al la 
perfekta milita aparato de Franko, kontraií
staris nur la popolaj milicoj rapide pretigitaj 
k tre fuse armitaJ. Oni ne povis eviti tiel la 
antaueniron de la fasistoj gis Madrido. Sed, 
~uste en tíu momento, ekkomencis la metoda 
rezistado. Kreigís armeo tre bone dlscíplinita, 
post granda penado-mi ne Beos tíon-sed 
la celo efektivigisl Hodiaií, en la frontoj, dejo-

ras potenca respublikana soldataro, kiu el
pruvís sjan efikon. Gvadalajaro, Brunete k 
Belchite estas elokventaj atestoj pri tíu aserto. 

Oni devas trafe konstatí, ke jam ekde 
kelka! monatoj, la fa§lstoj evitas la riskojn 
de ia ofensivo sur la centraj scenejoj. Post 
sinsekvaj fíaskoj anta u · Madrido, ili konten
tigls nur per abruptaj atakoj al la avangardaj 
pozicioj, sen sukcesa rikolto. En la sudo falis 
Malago, malproksima, je pluraj centoj da 
kilometroi, de la milíta akso de la Respubliko; 
en la nordo, la fasismo detruacis Baskion, 
por kiu ne eblis helpo pro gia absoluta izoleco 
kun la cetera ]ojala zono. Kontraií la baskoj, 
preskau sen defendomaterialo, oni jetís kom
pletajn italajn diviziojn, armitajn gis la dentoj, 
kun la abomena germana tekniko pri modérna 
milito. Malgrau cío, la baskoj rezistis pli ol 
tri . monatojn. Sub strategia vidpunkto, ne 
estas eksterordinare, ke Bilbao, Santander k 

Gijon fínfine falís, sed nur ja mirinde estas, 
ke Italia k Germanio bezonis tiorn da tempo 
por atingí tion. · 

Tamen, tiuj relativaj sukcE2soj de la inva
dintoj, sur duagradaj kampoj, tute ne signifas 
ian decidan rezultaton. La sonvo nur pavas 
aperi tra la batalkampoj de la1 centro. Kom
preneble, oni <levas su¡:iozi, kie la trupoj de 
Hitler k Mussoliní, sen celoj Ja1m en la nordo, 
estos jetataj internen de Híspamio, k pro tío, 
kiel natura sekvo, bruegos novaj grandaj ba
taloj. Se en tiuj bataloj restus S;olaj la soldatoj 
de Pranko, pri la certa rezulti;ato ne meritus 
la penan 'dubi ee unu minutc:;n. Tiam, post 
malmultaj monatoj, Hispanio trestus libera je 
la fasista pesto. Tion oni bonee scias, ne nur 
en Seviljo sed ankau, eble pli ftunde, en Romo 
k Berlina. Tial, ,evidente, HítlJer k Mussolini 
tute ne retiros siajn •volontu 11o¡n,, se alme
nai:i la okcidentaj demokrata,_j potencoj ne 
konsideras serioze la aferon ... 

Cu intertempe Hispanio pavos atendí? 
La_ reSJ?O?do _al !iu dema~d(b dependas ~e 
oma op1mo pr1 la generala _s1tu1acio. Hispamo 
transformigis en la centra pumkto de inter
nada politiko. loerio mem Eestas guste la 
loko, kie int~rp).lsigas la intere~soj de la gran

. daj potenco¡. T1al ee povas okcazi, ke la prok-

sima tutmonda milito komencos en Hispanío. 
Tie, oni jam n·e plu luktas por Hispanio; oni 
jam luktas por Ei:iropol 

Nunmomente, la grandaj demokrataj po
tencoj cedas· k cedas, pasan post paso, antau 
la fasistaj statoj. Sed, por kioma tempo, tío 
ankorau estos ebla? La esenco mem de la 
fasismo estas la militemo. Ói ne povas forlasi 
la entreprenitan aventuran s~n risko de sía 
propra ekzisto. Certe taugas por nenia, al la 
demokrataj nacioj, la dangera ludo ignori 
neprajn kompromisojn. La fino ne povas esti 
alía ol nova granda milito se, pro impona 
koalicio de fortaj potencoj, la fasistaj landoj 
ne estas deoigofoj cedí. 

La hispanaj popolanoj <levas rezisti gis 
kiam la ekstera opinio revenos al ilia favoro. 
·rn devas batali gis kiam la aliaj demokrataj 
nacioj de Eiíropo ekkomprenos la komunecon 
de siaj interesoj kun tiuj de la Hispana Res
publiko, agante konsekve-nce. La Respubliko 
iome similas al síegata citadelo; gi atendas 
helpon el ekstero, kiu malfruas. Cu kapablos 
gi rezisti gis alveno de la apogo? Lau mía 
opinio, jesl Óia milita situado large pravigas 
111ian optimismon. Malgrau ciuj histeriaj 
venkaj kríoj, kiujn pafas la fasístoj, ilíai 
armeoj ne sukcesis fari ec plej etan progresen 

sur la centraj kampoJ; mate, en diversaj lokoJ, 
i1í estis atentinde forpusataj. Ankai1 estas 
vero, ke en tiaj aferoj ne nur influe decidas 
la armiloj; oni <levas serioze konsideri la 
fínancon k la ekonomion. Mi ne l<uragas tusi 
tiun ci temon car, tro okupita en militaj aferoj, 
mí ne h~vis tempon nek sancon studi am
plekse la ekonomiajn problemojn, kvanl<am 
sufice longa restado en la !ando permesis al 
mi vidi multajn detalojn, kiuj povas glate 
kontribuí trovi gustan jugon pri la generala 
situado. Estas ja vere mirinda-mirindegal
la fervoro per kiu la hispana popolo labo
ras. Nun, la agrikulturo, kiel la industrio, 
estas en vigla aktiveco. Oni devas specíale 
rimarki, ke apena u ekzistas ía socia diferenco. 
Tío ei estas tre valora atingajo por ties nacía 
ekonomio, dum tiel terura milito. 

Restas ankoraií problemetoj pri la interna 
politiko. N eniu ne scias, ke gi estas tilda k ee 
pli jukanta akno ol povas pravigi la socia 
strukturo de la !ando. En la nuna situacio, 
gvidadi la internajn polítikajn fluojn estas 
laboro au tnsko, kiu aparte·nas, antaií cío, al 
la proletaj ot'ganizoj. De ilia politika matu
reco, zorge k konscie aplikata al la bezonoj 
de la milito, dependas ne nur la sorto de His
panio sed ankau la sorto de la tuta Europo • 
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.-LÓJALECO ÓIS LA MORTO 
(VERA. EPIZOCO) 

Voco de observanto, dejoranta en avangarda pos
-·-ten.o de Hu fronto, fendas la silenton de la faJrolinio. · 

. -Atentul Alvenas iu forkuranto el la sudo ... 
La komandanto fajfas, lau especiala maniere; ktel 

averto por ke oni ne pafu. Tamen, fusilo¡ k mitraliloj 
v!glas. Ne por pafi kontrail la alvenanto-nia frat.o, kíu 
alproksimigas-sed por defendí !in, se necese, je ebla 
persekutado. · 

Daüra pafado el la fasístaj tranceoj pruvas, ke i1i 
malkovrís !in. La forkuri'lnto jetas. sín teren; 1i restas 
momenton senmove. Subite, 1i faras grandegan salton. 

· Unu el niaj pafmasinoj funkcias, ce la dekstra flanko, 
por misorienti la malamíkon. La forkuranto flugas, els
tarante enmeze de la ribela plumbo. Ni timas, ke iu 
kuglo trafís lin ... Je dek metroj de niaj tranceoj 1i krias 
« Vivu la Respublikol.. k la cifonulo fa las finfine en 
ta lojalan pozicion. 

tiuj cirkauas la jusalveninton. Li estas alta, forta, 
bruna kiel bronzo. Lía hararo spÍitigís sur lía vizagu. 
Liaj piedoj sangumas tra la restajoj de la tolsuoJ. Li 
trinkas avide glason da vino ... N eniu parolas. Lí liveris 
siajn plenplenajn kartocujojn, sían novan pafilon ... Li 
prevas paroli, sed lía vofo krevas en to rento da plorsin
gultoj. -Murdistoj, kanajlojl--li krias, Jevigante sur la' 
parapeto. Kaj Ji finas, falante en angoro, sur la fundon 
de la tranceo, plorante kíel knabo, kvazaií freneza. , 

-Lasu lin trankviligi... Lia angoro nur per plorado 
kvietígos; <liras la kaporalo al la soldatoj. La forkurinto, 
post eksplodo de lía emocio, sterníta pro lacigo, do1·mas 
_klel trunko ... Poste, Ji rakontis síajn travivajojn. Rekru
-tita perforte, 1i estís enkondukata al la tranceoj kun dek 
aliaj vilaganoj de Carballino (Galegio). Iun tagon, en la 
frua mateno, llaj dek amikoj foríris fari servon, kiun 
onl cirdonis al ili. I!i kunportis fusiloJn, bombojn k 
abundajn- kartocojn. 

-Per síaj okuloj, í1i sciigis min pri sía íntenco. Ni 
tíuj estis konsentintaj forkuri en la unua okazo ... Post 

· kvar horoj, iu kaporalo díl'is al mí: -Tiuj dek galegoj 
estas tuj fusilmortigotaj tie, sur tiu monteto. --Kion do ili 
farís?-mi demanclís, penante ne malkovri mían angoron. 

-Kion multaj faras k vi mem eble faros morgau-li 
respondís-. I1í interkonsentis transírí al la «ruguloj» k 
i1í kuris tien, !de, Jau ili supozis, estis la rngaj para
peto¡ ... Sed ílí eraris k ili falis kaptitaj de patrolo de la 

· Legio. Mi ne volís audi plu-daurigas la soldato-mi 
kuris al la montdeklivo. Tíe i1i estis, senarmal, fleksitaj 
al la tero, fosante per píoco k sovelilo. Jen kío okazis, 
laü raporto de sergento. Apenau ili estís kaptítaj k oní 
malkovrís ilian íntencon, ilí estís admonataj de la leute
nanto, kiu laiísajne estís konvinkita per íliaj vortoj: 

-Ni tute ne celís forkuri; sed ni misoríentígis k 

kredinte, ke ni fa lis ei{ la respublíkanajrf traneeoJn, ni 
vivuis la Re.spublikon k levis la pu-gnojn, por eviti; 
ke i1i morti~u nin... . , _ _ , . _ .-· _ _ _ > · ... ·- _ 

-Nu bon e, knaboj. Vi. ágis _:}erte:;: Necesas esti 
ruza-respondís la legía leu.tenanto:-, Nun, okupu la 
avangardan parapeton k ekpafu al la «rugaj» tranceoj ... 
Mi volas vídi, !del vi scías uzí la fus1Ion. La dek mal
felicaj soldatoj rigardis sin, unu la alían, kun pala · 
vizago. Estis hezito dum sekundo. Fine, 1.mu el ili ekpasis 
k alparofü la leutenanton . ....,Ni... vi komprenu, ni ja 
· estas laboristoj ... ni ne sen tas: 1a fasismon ... k ni faris 
promeson, neniam pafi kontraü .niaj klasfratoj,..-díris 
trankvile, levante siajn grízajn pupilojn al la leiítenanto. 

- Bone. Se vi do, rifuzas pafi, fosu tranceon tie, 
apud la montdeklivo-blekis kolere la ofici1•(). En tiu 
momento alvenís mi, ktln alíaj legianoj. Mi vidis la 
malfeliculojn, klinantaj super la sulko. Unu el la kom
patinduloj diris al la oficiro: -Kun duono da metro, la 
kavo jam estos sufíce profunda por enterigi nin. 

-Kiu pensas pri tío? Temas konstrui parapeton ... 
-dirís rídante la leutenanto, kun demona gesto, kiu 
glaciigis la sangon de ciuj ceestantoj. Unu el la fosantoj 
malvígligís, oni vidís, ke liaj krúroj fleksigas, klia mieho 
igas pala. Iu kunulo subtenis lin k diris: -Ne perdu la 
fortojn, estu viro! Oní mortas nur unu fojon-, Daiirigís 
tiam la laboro, i1i ensovis pli strece la piocon. Fine, la 
funebra tasko estis farita. Mi ne· fargesos la teruran 
momenton. La leiítenanto mem vicigis ilin apud la trnn
ceo, kiu estís fokte tombo. Jeunu signalo lía, iu germana 

_ . sergento,. nomita.'Vilhelmo, pet automata>fusílo,tllitralis 
ílín senkompate. J1i falis, farante strangajn saltojn, mor
tante k11n la kapoj k dorsoj sprucigante sangon .. ; Net<?sis 
finmortigí ilin. La leutenanto pafis sían longan pistolon · 
sur la malfelirulojn. Poste, kelkaj teramasoj per sovelilo. 
Mankis ankoraii j.eti teron al du; La serg,mto Vilhelmo 
malaritaueniris du pasojn. Unu el la viktimoj jus ~~s- · 
taris, kun mortinta vizago. -Vi ne _tusis min, murdistoj ... 
Sed mortígu min, ne enterígu min vivanta ... -petegis Ji. 
Tímn la monstro, per bato de sóvelilo, fortega bato, 
falcis la ka pon el la korpo. Oni finenterigis. i!in ... Mí ni 
povis mangi... Mi ne kapablis dormi. Mi• tuj decidís for
kuri, apenau mía de¡oro korrieucus. Mi ne kunportis 
bajoneton, ear mi lasis gin en la korpo -de la germana 
ser~ento, kíam Ji venís al mi por preni la novajon ... Tiu 
diablo ne bucos pli da galegoj ... 

* • * 
tjnj aiískultis mute en la respublikana traneeo. L11 

forkurinto, kun strecitaj manoj en la kapo, singultis.kiel 
infano. La angoro de la forkurinto frenezigas la gardis
tojn de la tranceo, kiuj eksaltas al la para_petoj. En la 
nokta malhelo, b fusiloj zumas k la_ mitraliloj tondras, 
tondras, dum aiídigas kriaj vocoj de komaudo k fajfo
sonoj en la fasistaj linioj montrantaj malkvietigon k 
tímon pri atako... En la fundo de la !ojala- tranceo, 
la forkurinto ree dormas kvazaii trunko. 

·Dum la· Reakcio atakas, la Demokratio dronas en torento da·,vortojl 
e.Se ni votas defendl la Demokration, anlall ciuj kritikof, kontraü la forra konkurenco de 11li11f jdluzaj sistemoj, necesas esti pretal 
f11rl por QI la samafn oferojn ol foras la adeptoj de dlversctj politikaj doktrinoj. Tío estos fragmento tre grava el la pre-zo, kiun 

ni elevas p<1gi por asekuri la pacou,» (Vortoj de Eden en Llémdudne, 15. Olaobro 1957,) _ 

•La faklo, ke Mnssollnl kur<1Qas agnoskl publike la ltnlan invadon en Hlspanio, estas pruvo pri 111 ho11so Ira kiu-b11rakt11s 111 mondo, pro 
la provokemo de 111 diktatoroj k la malkurl!Qo de la demokratof.) (Vorloj dfl Orumbach, fin /11 franea -Parlamento, 27. Oktobro 19J7.) 
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• La 21. Oktobro oni ekzekutis 20 
virinojn en San Sebastiém; franca fa
sistema gazeto <liras, ke la sola krimo 
de tiuj · virinoj. estas, ke . i1i fugis al 
Francia kiam la fasistoj okupis Bilbao. 
Nun i1i revenís, fidante al fasistaj pro
mesoj pri plena respekto de la vivo 
al ciuj fugintoj k kaptitoj. En Francio 
ciuj rifugíntoj estis petataj pri elekto 
d~ zono por reveno; i1i pr~feris returní 
tra Irún k ... atingis fusilmortigon. 
e La itc1la ·gazetaro, intencante iel 
rajtigi la· plenan k malkasan ínter
venon de !talio en nía landa, kulpas 
la aliajn pri tío; kioti ili mem faras. 
La ítala gazeto Btampa asertis ke ili 
ne sendis aeroplanojn al Franko, k• 
malgrai:í tío, Francio séndis al nía 
rzgistaro 1214 aeroplanojn por la mi
lito. Estas vera domago ke tío nm· 

:estas romano k ne historio; alía estus 
nía situado ... •. 
o La 30. Oktobro, radiostacio Radio 
Bilbao anoncis la malkovron de kons
piro en Bilbao kontraií la fasistoj. 
Tuj la provincestro ordonis, km:i. mi
naco de-mortpuno, ke: cíuj enlogantoj 
liveru anta u olla fino de postmorgai:í.a 
tago ciujn armilojn al la ai:í.toritatoj. 
Ni demandas: cu la «liberataj» enlo
gantoj ne estas kontenfaj sub fasista . 
regímo? Tian sintenon oni nomas 
«maldankemo• 1 
• Niaj trupoj, en sektoro de, Norda 
Aragono, observis la alvenon de no
vai fasistaj trupoj. Nun temas pri 
negroj kiuj estas koma11dataj de italaj 
oficiroj. Eble i1i devenas el Abisenio. 
Certe Italia eltiris jam fruktodonajn 
rezultojn el la novq Imperio. Tiuj 
trupoj plifortigas la «naciistan• nttan
con de la armeo de Franko. 
e La 1. Novembro, frumatene, la 
1rngla siparo spertis novan perdou. 

La sipo «Jean Weems• estas dronr 
gita, malgrau tío ke gi kunportis du 
observístojn de la Londona Komitato. 
Unu el ili estas la svedo Gustav V. 
Chasom kiu portis la kontrolan mem
brokarton n. 0 520, k la alía estas la 
litovo Arnold Kiftf kun membrokarto 
n.0 501. La sipo, kiu transportis triti
kon le lakton, pereis k la angla sipa
m ro hazarde sin savis. 

Jen kíamaniere, malgrai:í la konfe
renco de Nyon, la fasistoj malfortigas 
iom post iom la anglan potencon. 
e La kuraga fasista aviadilaro dailre 
atakas «militajn» celojn. La 2. No
vembro, je la kvara posttagmeze; naií 
trimotoraj aeroplanoj bombardis la 
malferman urbon Lerida. La víktimoj 
estas 225 mortintoj (inkr i1i 50 infa
noj kiuj ceestis lernejon) k 700 vun
dítoj. La aviadistoj unue jetis la bom
bojn k poste mitralís la stratojn. 

Pc:r tiu metodo, tre baldai:í. ni 
akiros la fasistan kulturon. 
a Al 11ia fronto de Ekstremaduro 
alvenis, 3. N ovembro, 22 laboristoj, 
luktintaj en andaluzia montare, de la 
unuaj tagoj de la ribelo k kiuj mm 
trafís niajn tranceojn. Ili estas kam
paranoj de Stzviljo, ministoj de Río
tinto k laboristoj el diversaj zonoj. 
I1i kunportas fusilojn, bombojn k mu
nicíon, kion i1i kaptís al fasistoj dum 
pli ol unu jaro. Ili efike malhelpis la 
iradon de fasistoj tra la montara. 
e Ses cent hispanoj, kiuj ne povis 
toleri la fasístan kunvivadon en Alge
ciras, fugis alveninte en Gibraltaro 
lastan semajnon utiligante diversajn 
rimedojn. Ili estis h(dpataj de kelkaj 
soldatoj. Pro tiu fakto, la fasistoj 
denove arestis amase. 
• La 6. de Novembro eliri~ el Como 
(Italia) nova divizio de «nigracemi_ 

Orela'Oarbo, la fama estelo» de la kino, ne estas 
la frívola pupo sed delikata progreserna virino; 
si, kun ali aj gravaj kinaj geaktoroj, stal'Os senhe
zite npud l,1 hispana popolo. Nur ant,111 kcllrnj 
semajnoj, dum prlvata konversacio kun hispann 
popolfronla jurnalisto, si dirts plenemocie: «Se mi 
rajtus far! deklaraciojn en la gazetaro; mi asertus, 
ke en via terura milito nilr devas venid la popolo; 
nek mono nek armiloj sukcesos velkigi la fervoran 
de la respublikanoj. Tamen, kvankam la reg·uloj 
de 'miaj kontraktoj malpermesas al mi publille 
oplniadi, mi konfesas al vi, hispano, ke mi legas 
viajn gazctojn k ec morale mi suferas viajn dolo
rojn. Antaü kelkaj tagoj, mi estis vidante, en 
kinejo, informan fllmon pri bataloj en Hispanio. 
Mi ne povis-evlti larmojn pro tiom da senkulp,1j 

· lnfanof detruitaj de la mitralo, kiun jetas kruele, 
de la aero, tre.malkuraQal k tre perfidaj homoj., 

VIZITO DE KORVO 
Vittorio Mussolini riknnc fanfa

ronis pri scnpuna bc::mbnrdado kon: 
trnü la mizernjn vila~njn de Abisenio. 
Nun,' alia fllo de la monstro, Bruno, 
jus ftu¡ris super Vale11cio k bombardis 
la urbon. Multaj modeslllj labol'isféli 
domuj restis delruilaj pro la «he
roajo,. La korvo, ido de lupo, ekve
tu, is al Hisµanio la 16. de .Scplembro, 
el itol11 avladefo Ciampino, eub la 
lwmar1do de Kolonelo Fisco, kiu 
instrnis lin hombordi trnfe, nnstc1taü 
sovn~ajn ofrikajn k11banoj11, cüropnjn 
civilizifiljn urbojn, eble lcun permeso 
de la clfona Londo1111 l{omitato ... 

zuloj• konsistanta·e1 nau bataliono:. 
Unu el i1i estas la 24.ª Bataliono de 
biciklistoj, kiuj dum pluraj semajnoj 
elczercis en la církauajoj de Como. 

Kiel oni vidas, Mussolini !medas 
sencese «volonlulojn». 
e Kelkaj ekleziuloj, mr1latrntante la· 
predi k o j n de Kristo, pro pagan das 
daure k favore al fasistoj. En urbo 
Riga dum diservo en pregejo 8,1/aa
cion la pastro F etler suprenlevis la 
Biblion k diris: « Nttn ní paroltt pri 
Franko». Unu el la ceestantoj nomata 
Eglitís, laute demandis tuj: «Kiun ni 
dcvns kredi, cu Franlton au la Bi
blion? » Lí e~tis forpelíta el la pregejo 
k kondamnita al monpuno. 
• El Svisio oni sciigas, ke ft1s 
alvenis en havenon Genova 300 kva
lifikitaj militistoj el Germanio. l1i 
vojagos tuj al insulo Maljorko k posté 
al urbo Seviljo. 

Malgrau tiu seneesa alveno de 
«volontuloj » la Londona Komítªto 
ankau anoncas la sendon de •volon
tula»tlelegitaro al nía !ando por efek
tivigi la ne-intervenon. 
~ Mussolini denove parolis pri la 
afero de la italaj «volontuloj• k aser• 
tis, ke ílí ne forlasos Hispanion gis 
kiam la milito estos finita. La fasista 
diktatoro povas cion deklari k" cion 
entrepreni; la membroj de Komitato 
pri ne-interveno estas tre «volouté• · 
surdaj k blin<laj. .,. . 
• La gazctaro ,,naciista» de Bilbao 
anoncis, la 30. Oktobro, ke 9.000 
maiíroj estas alvenintaj en fasistan 
zonon k ke alíaJ 23.000 mauroj nun 
faras militajn ekzercojn en kampoj, 
de Tefuano k Arcila (Mc1roko). 

Latí jurnalo Diru•io de eadiz nun 
estas 160.000 mai:í.raj soldatoj en la 
«naciista • armeo por savi civilicon .. , 
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' ALDON~ SA.GE'I'O Enladiplomatajmedioj, oni mult¿ 

·==== !dacas pri retirigo de . la «volon· 
tulol•, Onl akuzas pri ekzisto de almenau 110.000 italaj soldato/, bata• 
lantaj en Hispanio. Mussolíni k liaj reprezentantoj asertas modeste, ke oni 
troígas la nombren. Regas konfuzo, suspekto, prokrasto, stagno. 

Vane oni babilas pri la nombro da fasistaj volontuloi k ni volas helpi 
al disrompo de tiu •kontraufasista manovro». Car la ítaloj ne estas volon• 
tulof, sed regulaj trupanoj ordene senditaj de sía registaro, sufíce jam 
pri la •italaj volontuloj•l La Londona Komítato do, ne semtt konfuzon 
en aferon, kiu malgrau sia komplika aspekto estas tre simpla. Se la temo 
estall nur pri volontuloj, ni atendas forigon de la internadaj brigadanoj, la 
solaj volontuloj en Hispaniol Cio alía estas perturbi la pacon, cu ne? 
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NIA MUt\JICIO 
Valencia esperanti.~taro 
J, M. B.-Cedrillas, 
t•. C.-C11rtagcn11 . 
M. L.-Cocent<1ln11. 
V. R.-Barcelona. , 
J, ·o.-Sariñeno • • . 

· S. P.-Fronto Tcrucl . 
J. R.-Boltafia .• 
J. T.-Torrev!eJa. . . 
J. v.-Cartageno. • . 
M, L.-Los Jerónimos. 
M. W.-Angleur. , 

. O. S.-L11 Hui pe, , 
H.-Wandre •. , • 
0. C.-Antwerpen , 
L. 0.-Antwerpen , 
A L. --ttuy. . • 
J. t<.-Zaandam • • 
A. B.,--Arnslerdam. J 

H. H.-Zoandam. . . , . 
F. v, E.-Sonburg. , . . 
M, H, v. d. V.-·I<nollendam. 
A, R, L.-Jl.msferdr.m , 
f.'. v. d. M.· ·· l!irccht. . . , 
FLB Sekclo HI.-Rotterd11m. 
O. J. W.-Den tiaafi• 
J. J.-Hcerte.n ... 
J. Th. L.- Haarlem. 
D, L. Haarlcm • 
C, ··· Ymuldcn. , . 
V, D. L.-H1111rle111, 
O. D. A.-Luton. 

83'25 ptoJ. 
16 
12 , 
11 • 
5'2!'1 • 

15 • 
¡; , 

10 • 
¡; ) 

10 • 
20 
20 b. fr. 
20 
20 , 

1'> • 
16 , 
10 , 
O'l>O ¡d. 
0'17 , 
1 
1 • 
O'l\0 , 
1 , 
2 111 

t t 
2 • 
1'[l() ) 
0'80 , 
2 '611 • 
ll'lll • 
11'70 • 
1 sll. 

J. W, F.--Hull. . , , 
B. M.-Cowdenbeath. 
E. L 0.-London 
N. L,, .. Moonah . 
S. R. M.·--Biggln Hill, 
]. L.-li~ls!nkl 
H. Jl.-P1ir.lalllt1u 
B. W. ···Annemaase, 
f:,, V.-Brno ...••. 
Gr. Esp. Ouvrier.-Orleana. 
B. l?.-Nimes. 
11. V. ·· HouUles . 
0.--i\snleres. . . . . 
P. T?.-Villenueve le Rol. 
E. B.-Pt1ris 
Ch. L.-Meudon, 
M. 0.-Besancon 
B. B.--Macon, 
A.. J.-Mont Oavet • 
P. C,-Oyonnax. , • • 
M. A.-Sz,lnt Petersbllrg, 

WiiW W44 

2 6 sil. 
1 
216 , 
4/2 • 
2 6 , 

80 ffr, 
1 O 
20 
!íO , 
22 , 
10 • 
20 • 
10 • 
10 , 
10 • 
20 • 
60 , 
10 , 

;• 20 , 
, 6'60 • 
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NEKROLOGO 
l{-do Jim Coomes, 1rngia volontulo el 

Eolir.g, fo ria, sana Junu\o mortis en Belchlte 
en lo atako kontraií la rasistoj. Li ricevis 
ordonon st11rigi paflleg·on tute apud fosistaí 
sirmejoj. Kvankam II lwnsratis 111 dan~eron 
de tlu poziclo ll okupls la posIenon ~Is 
perHd11 kuglo tr11fls !in, !{11r11n snluton al 
lla memoro! 

ABO N MAN I ERO Nla gazeto ne ha vas fiksan abonprezon. 
Gi eldouigas nur per laiívola individua monhelpo de sia legantaro. 
Ni elektis titm sistemon car tíel, ciu krnma sumeto de tiuj, kiuj povas 
pagi iomete plie, ebligas la ricevon de agrabla legajo al multaj, kiuj 
pro senlaboreco, au uliai kauzoj, ne p0vas pagi sían propran kotízon. 
Tial, se la enhavo k celo de la revuo estas !)Or vi aprobinda k placa, 

pagu vian liberan abonon al iu ajn el niaj internaciaj ogentejoj: 
0eNERALA INTfRNACIA ADRESO NEDERLJ\NOA. ADRESO 

nur por mono 

GUSTAVE FARENC 
M, l~ue Briec-Paln 

PollCel<l:or,to 1i'i944 Orleans 
. Oí~l.Ei\NS (Lolrcf) !-'RANCIO 

nnr por mono óe holandanoJ 

PETRO van der PLANK 
Van Speijkstraat, 48-1 

postQiro 24líM2 
AMSTERDAM W. Nederlando 

ANOLIO.-K·do O. MELTON.-2.!i Fowler Sir. Nechells, BmMINGHAM 7 

SVEDIO.-ARBBTAR ESPERANTlSTEN.-Barnhusgatan .8 l.l. ¡, n. b., 

PoslQiro n.0 íiíi411, STOCí{tiOLM 

BELOIO. - K-do M. DELFOROE. - 33, Rue de l'leigne, 

Post~iro 199!06, CHARLEROI 

REDAKCIA A DRESO POR C10 ALIA 

POPOLA FRONTO -- Mar, 25, Valencia (Hlspanlo) 

..... 
POPOLfRONTA LETERUJO 
K. B.-P11rfzo.-NI pfenumas vfan peton 

en 111 koncerna foko. Oankon pro .·vl11j sen
Cesaj klopodoj. Ni sclsa, .ke Cie k fü1m vi 
estas frntu lrnmarado k kunb11111l11nto. Ellto• 
ran bondezlron! ' 

J. B. T. «Nova Sento> • ..;;.B11rcelono,-NI 
bone nolis, kun danko, la enhavon de vla 
posIkarto k reciprokás amlkan senton. 

V, R. O. Parl:rn. - La <super:raciulol• 
estas fokte zelotoj, svebantaj super la bono 
k la m11lbono .. lli nepre estos forb11l11itoj per 
la forto de la faktoj, kune kun la balasto de 
siaj elcerbajoj. NI korespondos al vial fra• 
tecaj esprlmoj. Vi ricevos la mankant~n 
numeron. ' · ·· · 

E. L. (B. L. E, A.} Stepnez, Londono,
Rlcevlnte salutleteron, .ni penos allngl res
pondan. Danke ni agnoskas. vian laboran. 
K-do V. B. k ni ~iuj kore vln aalulasl 

P. Z. H. - Svendborg,-Se nla enkelo 
1rnkcesas, ni lníormos vln prl la l<-do, kiun 
vi prldemandas, Kun danko k estimo ni 
nolis 111 ceten:rn p11rton de via letero, spe• 
ciale tion, kio koncernas niojn geinfanojn 
en Danlo. 

l. B.-Londono.-Vla lasta tetero, klel 
Cluj el vi, ~ojlgis nin. (ji konsistigas bel11n 
pruvon pri v!a amikeco k taügas por nova 
konstato pri via fervoro. Ni jam forsendis la 
peIit11jn akzemplerojn, lcrom liu de num. 2 
tute eleerpita. 

E. L. 0.-Brentham.-NI kondolencas k 
dankas vin pro via valora helpo, Flaman 
a11lutonl . 

O. N. - Stockholm,..:: Vla &atala tetero 
bone alvenis, Ói entenas arnarajn k trafojn 
pensojn. Ni nun prfstudas planojn, samcelaj 
kun vla propono k Qustotempe ni komunlkos . 
al vi la rezultaton. Tradukilafojn el g11zetoj · ,,,. 

.__ ni rlcevis, kon~t11til!~ ~-~ja13.gg:~p~,,, 
D;rnke ni s11lutas vln p1e · a e> · · · ,._ 

M. K. B.-Uf11.-Ricevfnte vian leteron 
aen dato, la 9, Novembro, ne eblfs korn
plezl vin 11kura1e. Dankon pro via alndono 
le intereso. 

M. D. F.-Villanueva de 111 Ser~nn.-En 
nfa numero 21-22, dato t. .Seplembro ni , 
kvitancis vian monsendon en r11 ko «Nia 
Mnníclo,. Amlkan saluton! 

~' R.-Oumferline.• Pardonu rilan silenlon 
en el tlu rubriko, far ni ne konflrm!s 111 rice• 
voI1, eaperante prellgi leteron pll rrue, B11ld11ü 
vi havoa Qin, reaponde 111 la vfa, pro kiu ni 
sincere d1rnkas. NI salutas vin popolfronte. 
V#JY/IY/l#.1r//,l',Yl//i#l//l#f//lRl#I//I//N''7UJYl#IN//l#N:l'IYIRl#l4~ 

INFORMEJO 
ONI SCIVOLAS PRI: 

t<•do Eberl lzidor. Lla antata 11dre110 estis: 
Socorro Rojo, Chambre 104, Albacete. 

K-do. Jozejo Anglada, c11lle Sltjer, num. 1, 
pral., B11rcelono. 

KORESPONDADO 
Simpla trilfnia anonceto 4 f. fr. 

A.NOLIO.-K· do~. R. M11rshall, ,La C11slt11>, 
Biggln Hill, Kent, dez. kor. kun aocia
listoj en Sove!io, Hispanio, Cinio, Ce
hoslovaklo,Japanio, Meksikio k Francio. 

HISPANIO. - Juna militmiiristo dez. Icor. 
kun Nord-Amerikaj junuloj, p, e. t., 
nepra respondo, Adr.: Manuel Bort, 
Capitania General, Cartagena. •• 

FRANCIO.-K-do. Carlos Lyraud, 6 Allée 
Mozart, Mendon. (Selne-et-Oise) dez. 
kor. kun Esp-istoj eksler sla landa. 

FRANCIO.-Junpopolfronlano dez. kor. kun 
tiuhrndaj junpopolfrontaninoj, Ne p ra 
responde, Francls Oué. cLea Halea» .. 
D11mmarie 11ur Lolng (Lolret). 


