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ZIGZAGO 
, en la nusoj k malflusoj de nia mililo, 

n.,11 oni devas regislri bedaüre la perdon de 
Tcruel, lorIika ciladelo, kiun ni11 Armeo 
c.iinis dum unu semajno; la malamiko eluzis 
es Jongajn monalojn por Rin reakirl, nur 
d,,nk' al imponegaj lavangoj el kanonoj k 
a,·,adil oj, kiujn la kanajla politiko de la Ne
J111crveno havigas al la ribeluloj. La rezislo 
es1Is ebla, per olero de multaj vivoj, k nia 
ll c~isIaro salas pli la vivon de kelkaj sol
da1<1j ol posedon de duongradaj pozicioj, 

Sobraj en la Rojo k en la malRojo , ni ne 
bezonas s vi n gi sablonajn sofismojn, por 
blovi optimismon sur mallavoran aspekton 
de Iiu ci momento. Nia oplimismo-sekura k 
firma, kiel ciam - ne nuIras sin per ajna ele
mera epizodo, lelica aü malleli~a. de hieraü 
hodiaü k morgaü. Nia oprimismo k11s11s sur 
la roko granila de propra konvinko je nepra 
k definiIiva vcnko, ne skizita per van ta revo, 
sed !or~ila per oleroj sennombraj sur la 
baIalkampoj, aü per intensa laborado · apud 
masino k plugilo. Al lio konscie ni fldns! 

Kiam nia Armeo venkis en Teruel, pli 
grava o lla urbo estis la prestiRo, pri matura 
kapablo, porti la operaciojn al elektila zono 
k fiaskil?i tiel danRerajn plan ojn de la mal
amiko. Tiu kapabl o jus elpruvi~is en la per
lek1a bonorda evakulgo de Teruel, delikiita 
operacio.-glora malgraü dolora - kiu per
mesis savi laslan homon k lastan pecon 
de maIerialo, en kontrasto kun la antaüa 
lasis1a garnizono , kun episkopo k koloneloj 
ceíron1e, kiun ni riel plene kaptis. 

Serene k plenfide, ni elportas la zigzagajn 
la_zojr, de nia tragedio. Ni ne salas la blulojn! 
T,u meIodo, ce la fasistoj, estas senbremse 
a~likaIa por senkuraRigi -la liberalan opi• 
nion. Kontraü nia popolo tio ne validas! Sed 
tomeIe ni limas, ke la veneno de la dubo 
lta!u la korojn de tiuj bonegaj eksterlandaj 
geamikoj, kiuj, malproksime de lakla medio, 
Pavas lari erarajn deduktojn. 

Sekvu nian ekzemplon! forjelu la dubofn, 
re per stulta kredemo, sed per pli slreca 
aburemo. Kaj certe, post malmulla tempo, 
en luja prinlempo, burRonos lolioj de verda · 
0 PIImisrno , pro Ruo de venkoj decidaf inter 
abrup1aj anguloj de sama hodiaüa zigzago. 

FABELO TRA LA EPOPEO 
. Por kompreni la gustan signifon de nia lukto, oni_ ne bezonas esti 
marksisto aií liberecano-nek antifasistol-Suficas nur esh normala morala 
persono. Ni prezentu parabole simplan k fac!lan e~z_empl_on: .. 

En modesta cambro el granda domo, m fam1ho ~ogas ~ace¡ _g1 ofenda~ 
neniun; gi plibonigas siajn vivkondic<;>in. p_er e:7olu~¡ . k laulegal metodoJ. 
Proksime, en aliaj etagoi , logas najbaro¡, km¡ env1~~ ttaJn.!ekundaJn J?rogre
sojn. lun tagon, unu filo perfida, el la paca famt!to, pr1stelas 1~ heimon k 
malfermas giajn pordojn al fremdaj r~bistoj, ,kiuj detruas. la mebloJn, ofendas 
la patrinon k murde vundas la cetera¡n frato¡n de la perhdulo. · 
· La bonaj gepatroj k la fidelaj filoj ha"'.as d~, ce _sia flank_o, la pravon k 
la justecon. Malgraií tio, la perfidulo kun la mvadtnto¡, per a p_hko _de la forto, 
kaiízas al ili gravajn damagojn. Tamen , la viktimoj reagas; i~t a~1:as hazar
dajn defendilojn k pretigas sin por vengi la ofendon. Tro na1ve th supozas, 
ke la bono ciam <levas supervenki la malbononl l1i atendas logikan helpon 
de siaj naibaroj, kiuj observante la fiagon devus gin eviti, ec por propra kon
veneco. Sed ili ja ne faras tionl lli rigardas, kvazaií boksan spektaklon, la 
apudan invadon , kies efektivigo okazas nur dank' al ilia pasiveco k silento. _ 
Kiam la viktimoj sercas adekvatajn armilojn, por utila defendo, tiam inter-
venas la ne-intervenintoj, kiuj. forgesante, ke eble morgaií, íli mem povas esti 
la viktimoj, malebligas preni taiígajn ilojn k solvi juste la konflikton. 

Neniel estas necese alnomi la protagonistojn de nia fabelo . Oni donu 
la dimensiojn de Eiíropo, al tiu fantazia domo, k certe oni havos la veran 
scenejon de la dramo. La etiko jam ne pezasl Bastarda¡ sentoj favoras ne la 
~r~va!l :ajton sed. la sekan f~rton, kiu sajnas venki... dank' al la h~lpo de 
ttuJ, ktuJ un_ue forh gas la mal¡ustecon per malfortigo de la justeco k poste 
forlasas la ¡ustecon pro gia malforteco, fariginte amikoj de la maljusteco pro 
gia f9rt.eco ... Ciu prudenta per~º!1º• k~n. sentema koro, eble pensos amare, 
anta u !te! pe_rversa lud~, _ke brtla¡ teortoJ k belaj vortoj, pri harmonio k paco, 
n1;1r est~s _Jaco de fals_aJ?Ji ke la_ r_egado de la mondo <levas aparteni al la 
frtponoJ, ttal ke . la le?aJ garantto¡ malkurage forgesis sian dignon k siajn 
de~endokapablo¡_n._ ~lt ol ~nu ideali_sta filozofo angore-fatale konkludos, ke 
om <levas mstrm la mfano¡n malamt, anstataií ol ami· ke oni <levas instruí 
la homojn ter~re mortigi, anstataií ol hele k bele r¡'deti ... 

. Ne! La h13pa~a popolo _ne konsentas al tia pesimismo! Kontraií interna 
pei:ftdo, m~l~_rau_ naJbara •!1~utralado ~ ~ spite al eksteraj atakegoj, gi fiere 
~1;1r~s batah ~ts fmo , p_or ev_11t, kun l.a ftztka detruo de siaj urboj, la pereon de 
cm¡ morala¡ progreso!·. ~a¡ i:iun, ma popolo-Hispaniol-estas torco en la 
~a_llumo, e~~ero ~e . c1_u1 so1fa~toj, pri justo _k vero,: kiel -digna modelo por 
huJ potenca¡ _statoJ , k!u! malgrau sia forto, kauras ce:la :planko de la malin
deco , por m1zere alt1g1 la vulgaran malaltecon de fasistaj senhontuloj. 

Ce balu11tr11do de parko, en urbeto de. Sovelío, grupo d¡ hl11p11naj lníanof, dank' al entuzlosm J'd 
o so I areco, íorgeees posinlajn doloroJn . 
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BRAVAJ TEROJ 
Por la solda!~ en kampanjo, la 

tero !1av_as: nova¡n valoroJn, pri kiuj · 
antaue h ec ne pensis. 

. Krom la ~eveno de la ,produktajoj, · 
la --~oldato vidas en la grundo sían 
ple1 bonan aliancanon, kiun oni d-evas 
s_tudi k Pt ikalkuli, por . ke la sukceso 
hn a~ompanu, en ci tiu intermiksajo 
de ~ctenco k barbareco, kio ja estas 
ordmare la milito. Pri tío, obstinaj 
pacifistoj, kiel ni, . akiris sperton per 
la kruda postulo de la cirkonstancoj. 

·. P O P O L A F R O N T O 

Alkutimigintaj kalkuli ciam kun la 
tero, kiam ni trairas la batalkampojn 
aiítomate k senpripense ,· nia vidad~ 
valoras la terenojn, analizante giajn 
favor21jn aií malfavorajn defendokon
dicoin. Se la fusilo estas la plej bona . 
amiko de . la batalan!o, la tero estas Tiel amas la f.lsistoj sian landon, ke ili 
lía ·plej bona helpanto. Dum la so- transformis Rin en alloga turisla ruinejo 
mero, ko n t r a U la va r m o k d u m vi n t ro V//l//1//,,,,,,,.,//,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,v,,,, ,,,,,,.,,,,,,,,,,,/,//,v,,,,,,,u//1//1//, ,,,,,,,//,,,,u//,;,,,,,u,,,,,,,.,//,,,,,,,,,, 

kontraií la malvarmo, 1'a batalant~ 
trovas sub la tero la plej bonan sir
m ejon. Sed, precipe dum la batalo 
kiam la kugloj krozas la aeron k 1~ .ARIO:LA TAGIGO 
masinpafiloj, koleraj, fajfas mitralon 

1 
, 

k la avié:cio. eljetas tragike sían mal- . 
afablan sargon, estas la tero ankaií; .Ekmarsu ni fratoj ál hela.Ia tag' 
kiu per plenama cirkaiíbrako akcep- Forskuu la sklavajn katenojn 
tas la batalanton, savante lían vivan; _ Finfine ja venís la temp' de la ag' 
k la solda to eklernas tiam ami k studi 

Neniu do timu la penojn · la teron. Tiamaniere, mi ekamis ci 
tiujn bravajn terojn de Madrido. . -Kre _igos en paco la nova epok' 

Multajn noktojn, kiam post la tagaj Se firme ni staros simile al ·rok' . · 
penadoj mi sercas la ripozon rn Ja· I I 
subieran rifugejon fositan de mi mem, Dum ceno da jaroj sub premá jugar' 
mi sentas kiel revivas ce mía irnago, Prapatroj klinigis sufere · 
kun la precizeco de priaventura filmo, 
_ciuj dolcamaraj emocioj pri ne pri- . Kaj durne mostuloj en placa senfar' 
skribeblaj impresoj, travivitaj sur la Traguis cielojn surtere. · 
batalkampoj de ci _tiuj kastiljaj teroj, Nun dorsojn rektigu kun venka fíer' 
tiom fremdaj por mi nur antaií unu Ke sklavo _naskigis neniu sur la Ter' 
jaro, k nun ec pli bone konataj o! tiuj III 
de Valencia. Kaj mi vidas tiam, ke 
Madrido estas io nedisigebla jam de · Al Jumo sopiris prapatroj en tim' 
mi. Tia!, mi pensas, ke se unuflanke mi Restante en Ter' kiel gnomoj 
preferus batali en aliaj sektoroj, en Nin logas la suno el koto kaj slim' 
tiu de Teruel, ekzemple, kiu estas pli Ne talpoj ni restos sed homoj 
proksime al mía hejmo, k kie tiom K -
sukcese jus batalis nía tiea Armeo, antante ni iru al lumo kaj bel' 
aliflanke ~¡ pensas, ke vole nevole, Venkinte ni staros ce suna la cel' 
la milito por mi estas Madrido. En la - IV 
fronto de Madrido, mi komencis la Potenca ja estas Ja mondproletar' 
militan k mi kredas, ke en la fronto Lavango kuñ fort' de torento . 
de Madrido mi finos gin, aií ... gi finos 
minl Ci tie mi partoprenís un u el EksOnu do fine la marsa fanfar' ' 
la plej grandaj bataloj de nia milito, Úín portu trans limoj la vento; · 
tiun de nía ofensivo al Brunete, k Jam korojn batigas estonia bata!' 
espereble, ci tíe ankaií mi partoprenos . Kaj fratojn kunigas la glorideal' 
ankoraií la plej grandajn k decidajn 
batalojn por kapti la venkon. V 

Teroj bravaj de Kastiljol Mi ne Socio falonta pereos · sen glor' 
scias pri lirikaj frazoj ; en la tranceoj Neniu priploros la falon 
oní parolas simplan virecan lingvajon; Por nova socio nun ek' al labor' 
sed pli aií malpli bone, ci tie, mi volas Kreado postsekvos batalon 
esprimi al cí, mían admir0n por cía K • f k 
heroa rezistado, kontraií atakoj plej aJ , rate, omune en plena konsent' 
sovagaj de la internad~ fasismo. . · Ni kr~os la monden sur amfundament' 

Rikardo KILES A. PERSSON 
Sveda prolesoro de Bsperan!o 

· fronlo de Madrido, 16·2-938. lekclanta nu~ en Prancte· 

----. POR GAJNI FIDELECON 
lnter la dokumentoj, kapfitaj al 

fasistoj en la Centra fronto, trov·· la 
• k . igas 

skribaJo tre unoza, per kiu oní ref . 
konstatas kiamaniere ili celas rn o¡e 
h 1 . k I b •· aJ. e pt, e a nom ro, c1utage k 
kanta, da fugan toj pliigu. )a res: 

. k d 1· 1 , onr setas, e gran a p 1mu to el la his 
naj solda~o ne sí~patías al Frant~: 
sed multa¡ ne kuragas eskapi pro 1¡ 
al la punoj kontraií famílíanoj. Nlllo 
tiam, kiam n ekontraiístarebla de~'. 
demo anstataiías la naturan hezito 
pro la sekvoj de foriro, la solda/'. 
f 1 . . . . k o¡ 
or asas sta¡n v1co¡n _ alkuras liujn 

de la regístaranoj. llia sancela sin. 
téno estas pravigata, kiel pruvas la 
aludita dokumento, kiun ni kopi as: 

•t:!odiaií mi ordonas al la milita¡ ins
tancoi, en ciuj provincoj de tiu Centra 
zono, urRe aresti, en konvena okazo, du 
aií tri unuagradajn familianojn- pairo 
palrino, gefraloj. prefere maldekslremai'. 
laií via scio-de éiu el la solda1oj dizer
tinlaj _al la malamiko, éar ·•io estas bona 
1 imedo por ~viti la forkurojn. Vi informu 
pri tiuj dizertoj al la koncernaj arrnees1roj 
(provincaj milirestroj) cele al ur~a ms
tado de la familianoj, ee se tiuj logjs en 
afia provinco. Tiuokaze vi agu pere de 
mi. Vi atentu liurilale ankaií la pe1ojn, 

.. . . kiuin .. faru a.1 vi éíuj .a.liaj militaj aii1ori· 
11110¡ el la zono. En ciu okazo, vi dem 
oportune informi min. • 
Sen tiuj •konvinkigaj • proced oj, la 

hispana soldataro de Franko estus 
jam tute disfalinta. Spite al ili, nepre 
venos la ·tago, kiam la nuna •guto 
post guto• farigos impona torent o. 
'(l//.l/ /l//,r//l//l # h /lY/.l#h/l//lY/I/ / IUl // l//l#,1;7'#1 // l / /l // l // l, ;;,,:.1 ,._ ';ti 

· OJ>INIO. DE OBSERVANT0 
Respub/ikana armeo. - Konsistas 

el 500.000 homoj, kiuj egalas _ al 7 jar· 
· kontingentoj mobilizitaj, unuanimai1 

entuziasmoplenaj al kiuj la popola¡ 
rezervoj povas aldoni duoblan kvan
ton, morgaií mem. · La ariergardo 

.akordiganta kun la avangardo. Pru· 
vo? Sur 1.000 kilometrojn de la franca 
landlimo al Madrido tra Valencio, 
oni ne vidas ec unu ~onton, ec unu 
metron de fervoja linio, gvardata. . 

Ribe!a armeo. - 125 .000 ital0)1 

20.000 germano¡, 15.000 legianoJ, 
60.000 marokanoj; tío signifas duono~ 
da eksterlandaj d u ngi taj so!daf~/, 
80.000 «reketistoj• (monarkianol~ 
45.000 •falangistoj » (fasistoj), 125.00

1 soldatoj perforte rekrutítaj, éiui e 
i1i sancelemaj. Rivaleco, kvereloj. La 
ariergardo en !atenta ríbelo. ou 
homoj dejorantaj en ciu kilometro da 
fervojo k en ciu modesta pónto, 
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J{VN CAGRENO KAJ NA UZO . 

fllal l 
Ne mankas indico¡ por suspekti, ke la aiítoro de la artikolo • Evoluaj 

faz oj en Hispanio•, aperinta en franclingva gazeto E6pogne Nouuelle, estas 

pagata de Franko . Ankaií _ ne mankas motivoj ·por supozi, ke la esperan ta 
traduko de la menciita artikolo servas· la interesojn cie J' Fasismo. Se niaj 

kgantoj kredas, ke ni !roigas, ni invitas ilin legi mem la ra!ínitajn kalumniojn, 

kiujn gue represis Sennacieca Reuuo en sía numero 11 (59) 10. Januaro 1938: 
Ciam staras, antaií ni, la sama terura dilema: Kio estas pli konvena? cu 

pasia respondo aií digna silente? Kiamaniere kontraiístari la !iajn aku~ojn 
kontraií la homojn, kiuj, kun subteno de la tuta antifasista popolo, gvidas la 

balalon kontraií la !iranio? Kiel agi, por pruvi al niaj kamaradoj, ke la enhavo 

de tiu artikolo celas malfortigi la simpation k helpon de la tutmonda proletaro 

al la hispana laborista klaso, k ke gi samtempe utilas al Franko? ... 
Se ni silentus, tío povns sajni, ke la mensogo estas vero. Se ni simple 

aserlus, ke la artikolo entenas nur falsajojn oni dirus, ke ni nenion pruvis. 
Se ni respondus per ciferoj, citoj k faktoj oni povus diri, ke niaj tekstoj men

sogas k tiel senfine glitus la polemiko. Neniel ni sukcesus atingi tiom da 

disvastígo, kiom postulas la afero, por ke niaj vortoj detruu la mízeran celen 
de la pamfleto. Ja, tiuspecaj varoj-perfíde preparítaj k ruze: dissemítaj--ciam 

havas ían efektivan rezultaton, car aliaj gazetoj kopías ilinl Dum honesta 
refuto neniam povas trafi ciujn, kiuj englutís la venenon. Hardilaj en tíu ci 

peníga batalo, en kiu ni havas tiom da kontraiíuloj, tiel diversaj k ankaií tíel 

strangaj, ni miras pro nenio . Nenio surprízas nin! Nenia, car nia malamiko 

estas potencega, k gí uzas malavare siajn rimedojn. Sed ni ankoraií ne kapa
blis kompreni la amíkecon de kelkaj amikoj, kíuj pretendas subteni la hispa

najn proletojn, kontraubatalante iliajn respondecajn statajn gvidantojn, per 
argumenloj placaj k helpaj al Franko. Ne taiígas diri ke oni kritikas la minis

trojn k ne la popolanojn. Necesas pripensi, nur iomete, por kompreni, ke en 
Hispanio, la sorto de la popolo tute dependas, en la lukto kontraií la Fasismo, 
de la serlo de giaj regantoj; sekve tiuj abomenaj · demagogiaj atakoj mal- · 

varmigas, nepre k fakte, la simpation, kiun sentas 13 laboristaj amasoj de _ la 

mondo por siaj hispanaj klasfratoj. Jen simpla bedaurinda vero! 
Sen pruvoj, nur per mencio de kelkaj ciferoj k de sengenaj nekonsta

leblaj asertoj, absolute kaprícai, oni jetas fían koton sur honest~lojn, kíuj 

respondecas pri la venko sur la fasístajn hordojn de _ la bandito Franko. Kaj 
tío estas faríta en la nomo de la Klasbatalol Ni bataladas str ece k kurage, 

sencese k senlace. Ni ne jam povas-ec ne rajtas-atenti la bojojn ce nía 
vojo. Tíu cí babíladeto estu nur kvitanco prí tíu abomenindajo, kíu inside 

ínformís en E6pagne Nouoe //e k represe aperis en 8ennacieco Reuuo el kies 

puto cerpis la slimon de sama artíkolo la franca esperantista monatajo 
Nia Gazelo, kíes , koketulinaj okuloj nur havas placajn rígardojn por la ínter

naciaj fasístaj bravulacoj . Kun naiízo k cagreno ni konstatas , ke, pro malamo 
al popola unueco por la libereco, jam ekamindumas la «rigora» Klasbatalo _ 

kun la •rígora• Neutralisnio. Sed, hove, kia klásbatalo k ec kia neutralismo!... 

j 

ORDONO PL~J AB5URDA 
Kiam la parto el la ~íspflna popolo, 

kiu gemas sub lé! fa~1_s_taJ botoj, su
pozis; ke jam elcer~1g1s la ka~abl? 
por novaj kruelecoJ de la fas1stoJ, 
aperís dekrete iu nek_r~debla o~~o~o 
per kíu oni nuligas cm¡n _g~edz1go¡n, 
kiuj okazís ekde la 1~. Juho ~936. e!1 
la regionoj falintaj sub la nbeluloJ, 
post la menciita dato . La b~rbara 
ukazo konsistas el jenaj regulo¡: 

UNUE.-Konsiderante, ke la cefgene.; 
ralo Franko decidís eksterlegigi la 
kontraktojn k interkonsentojn apro
bilajn de la rugaj lribunaloj, oni 
nuligas ciujn geedzígojn okazigitajn 
de post.la 18. Julio 1936. en la eksaj 

- marksistaj regionoj .' · 

DuE.-La geedzigoj, kiuj okazis je tiaj 
kondicoj, dissolvigos, Jau tempo
dauro de 48 horoj, post la ap_ero de 
ci tiu ordono . La geedzoj disigos k . 
reíros al siaj fraiílaj hejmoi, kun 
averío pri gravaj sankcioj okaze de 
malobeo al ci tiu ordono. · 

TRIE.-La autoritato, per siaj agentoj, 
zorgos je la nepra apliko de ci tiu 
decido, arestante · cíujn personojn; 
kiuj, aluditaj de la ordeno, daurigo ·s ' 
sían geedzan y.ivon . · i 

KvARE.-De nun , estos nur Jaiílegé 
. valida¡ la geedzigoj kiuj okazos laií. 
oportunaj kondicoj k ritoj starígitaj 
de la religiaj diocezaj aiítoritatoj 
de la Katolika Eklezio. 

Kelkaj demandoj sprucas nature, 
post tralego de tiu «jura» mcinstrajo: 
~ia es~as la_ ~it~acio de la gefiloj? 
kiamamere d1v1d1 la komunajn hava
jojn? Kiel solvi la kreitajn problell}ojn 
pri heredorajto k t. p.? La afero anko
rau pli komplikigas tia], ke la koncer
naj ~eedzigoj ne povas revalidigi, 
":ntau pastro, sen konkreta speciala 
permeso de la Vatikano car, por la . 
fas!s_taj . r eé!k~iuloj, ciu geedzigo · Jau 
leg1hma1 lego¡ de la Respubliko estas 
nur ia speco de konkubineco . 

Ni ripetu nun biblian sentencon: · 
Per la frukto oni konas la arbonl. .. 

HISPANAi EPISKOPOJ RIBELINTAJ EC KONTRAÜ LA PAPO 
len gralika pruvo, ke ni ne mer.sogas, kiam ni parolas ' pri komploto de dlkaj e isk · 

perlidaj generaloj, kontraü la legitimoj rajtoj de pacema popolo. En kurioz~ bildo apupd ºP,OJ k 
b k I kt d t" j f J •· • d K · · . • e s aras 

?na ~ e .º e 1u ~ sat r~prezen tantoJ e '.1s10. lh pretendas Jungi, al sia mal pura caro 1 
s1mpla:.i1ma1n kredantoJn Je D10, prezentante la h1spanan luktón kiel duelon inter de · k ' 

11 

1 J S d l. j · " J · t · · 1 • . ' monoJ an"e-
o . e 1u grasa¡ «an,.e oJ• es as nur 1r1v1a aJ korteg anoJ de la ric aj sinjoroj Ciuj 1• • • k " 

ec jam ribele malobeas la sanktajn ordonojn . Spite al konkreta admono e~ 1 r .'.ª1 epis o poj 
Hispani?, la pastroj ne Je~is Jaüte 1~ l~st an enciklikon de la Papo, pro jena • subs~arit~

st
J~ zon o de 

grafo, k1un ctu vera karohko, en la in11meco de sia konscienco devuu zorge • d" .P na para -
F'k 1 ¡ r · · • • u prime 111· 

. . • 1 _su'. ama a rato¡, v111n ote~ton Je la kreskanl a mis uzo - aperanta sk "b · · 
aphk1 la 1r1fo1an sanktan nomon de D10, kiel banalan etikedon por produkto I' n . e k parole-por 
el homaj ambicioj. Z orgu por ke tiu herezo trovu inte r viaj diocezanoj 1 'P 

1 
.ª.u malph ~aprica, 

supr11j11j s pi ritoj povas erare paroli pri nacia Di~ pri nacia reli gio k • ? m~rttll an _repuson. Nur 
taskon enferml_ Dion , _inter ta limoj de unu sota popolo aü in ter la ni 11_e~ en r~preni la absurdan , 

La papa¡ s11go1 celas ta aüreolon de Hitler sed Hitler r 
11 

<lr,.eco. e un_u sola raso , . 
multe pli ol la P_apo malgraü la fakro, ke la Vatlk~no •am O egas_, en !ª. Htspanto de Franko, · 

¡ Pranko. Kaj 111 h1spanaj _eplt1ko-poj levas la brakojn sed nJe lev/" 1º
5.kis. ofi c ia Je I? masakr ojn de 

s II vo~on por leg1 la enciklikonl 
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E~tas interese konstllti la konscian aspirort dc .nia prolctoro al kunfandi~o k al ab:ioluta kunlaborado en lortika bloko sen brecoj, kiel dccas inter kl11slr11toj kun sama celo. Tiuj klopodoj · progresas k la du granda¡ Sindikatarcj, C. N. T. k U. O. T. de tago al tago pli inrimc kontaltli~as, kunigantc siajn lortojn en la sama ' i:lirekto. Ni ~ajas, prczcntantc hodiaií, al nini Jcgan.toj. amplcksan resuman de la konkrctaj proponoj, kiujn ius faris la U. O. T. al C.N.T. La hispana Jnboristaro tcndencas ni unueco k rnontras sian strccan volon al solida lrontot La respondo, kun ta proponoj de ta C. N. T., sckvos en nin vcnonta numero. Tomen, ni ~ojas antaiídiri, kc jam ta 17. Fcbruaro okazis en ta domo de C. N. T. en Barcelona. la unua kunsido de rcprezentantoj de tiu Organizo kun riuj de ta U. O. T. En tiu kunsido, ta cecstontoj ekzamenis la bazojn de siaj rcspcktivaj organizo¡ k pritraklis la metodojn por labori pluc en proksima diskulado, kiun oni 111:sis por ruja· dalo. é:iuj koincidis ~n tlo kc el ci tiu historia kunvcno. estu scndatn frateca saluto al la hispana proletaro, k al 1~ brnv _aj batalantoj .de 1~ Popo!a Armco. Ni inlormos ~ustarcmpc niajn Jeganlojn pri 111 sekvoj de tiu gro va kontakli~o (t. e. de tiuj intimecaj konversacioj, car kontnkti~o k -amikcco cinm ekzistis) de In du grandaj Inboristaj Sindik11laroj de Hispanio. 

BA.ZOJ · ·PROPONITAJ · DE L·A u. G. T. 
AR!\\EO.-La lntcrlign Komitato agnoskns la gravajn pro · 

gresojn nlingitajn pcr 111 kreo de ta Popola Regula Armeo. Úi 
konsldcras, kc ta laboristnj organizo¡ devas apogi viglc la Rc
gistaron, por pliigi la porencon de nia armeo k tics ~nrilasistan 
spiriton k _pliíortigi la lratecajn Jigilojn in ter la kunbatatantoj. 

La Komiti'llo decidas, kc ta cela tásko de In Sindikatoj 
estas cviti dilercncojn en· la aricrgardo, por kc la Rcgistaro 
povu sen~ene dedici sin al la organizado de ta finvcnko. 
1.-La Sindikatoj helpos intense la Rcgistaron por krei fort~jn rczervojn k, tiuccle, ili prccipe klopodos por ta elcktiva mobilizo de siaj membroj, plenumantc kun entuziallmO la ordonojn de la Registaro. !li obcos k obei¡ros antaümilitan instruadon k la lcrnadon pri la uzado de a rmiloj. lli evitos malhc!pajojn, ce ta induslrio, pro foresto de la viroj k tiu• cele iti penos kapabligi la virinojn por anstataiíi la virojn. 2. - La Sindikatoj de la U. O. T. k de la C. N.T. k!opudos akceli poti!ikon de lortikigado, de riparado de vojoj k soscoj k tic! de fcrvojoj, k de konstruado de rilugejoj por · la civila lo~antaro, kontraií atakoj de aeroplanoj. 3.-La tntcrliga Komilato penos atingi, ke la ekzisIanI11 intcrkomprenigo de la ccloi de la armeo, cu m11lnovaj, loja!e agintaj, cu novaj, eli~intaj de la popolo, kun la komisaroj, krcsku klopodantc por kc tiuj komisaroj, nervoj de nla armcó, estu vigle hc!p'alaj de In Siadikatoj en sia loboro. 4.-La Sindikatoj prelerc 11tcnIos sian intiman kontakton kun ta . b11tal11ntoj, por kio ili p!ue konsidcros ilin kicl membrÓjn, k atentos zorgc iliajn bezonojn k liujn de iliaj lamilianoj, sen kc tio signilu enmiksi~o en ta mitila lunkciado . , 

INDUST~IO.-La Komitnto konstaI11s !11 ncceson, .11kceli 
la industrian produktadon de la lando, prccipc liun de !11 mili!· 
industrio, p!iigonte la k!opodojn de ta Sindikatoj riuritatc. 

La Komitato penos konscrvi ta aricrgardon, firma k discl• 
plinita; ankaií vcki, ce ciuj laboristol, la spiriton de abnegado 
k slnolero, kiun postulas la nuna situacio, por kc ili ne negleklu 
ciun klopodon en la laboro, spcciale ce ta mi!itaj bczonoj. 
1.-La sindikataraj organizo¡ C. N, T. k U. O. T .' kunlaboros kun la Rcgistaro por rapidc krcskigí la mititindustrion k i¡!i ~in plcncfikc potenca. 

La sindlkatoJ havos al si la urgan ta:ikon, krei intcr ·ta taboristoj viglan spiriton kontraü ciuspccan sabotadon k . pasivccon en la laboro. . . · 2.-Oni adaptos, al bczonoi de la militindustrio, ciujn íabrikojn k laborejojn taugajn, pro ~inj kondicoj, kun ilul k masinaro. 3.--Kontroto sur ciuj krud11j9j, speciale sur tiuj, per kiuj &In nutras la militindustrio. 
4.-Militisligo k trc rlgora kontrolo de ciu) transportiloj. 

NACIIOO DE é:JUJ BAZAJ INDUSTR!OJ 
ó.- Ur~e onl entreprcnos la naciigon de ciuj bazaj induslrioj. La Registaro dcvos centrigi tiujn industriojn k ordigi 

tics disvolvi~on. 
6.-La industrioj naciigitaj estos gvidat .aj ~e kpm~e!cnta_i tekni· kisloj de ciu lako, cleklotai de la konccrna mmIstcr10, sed atcntantc por tiuj poslcnoj la o¡iinion de la laboristoj. · 
7,-c-Naciigo de la lervojoj. , 
8.-La . Rcgistaro cc l u ccntra!izi la bankajn l!lcrojn, tendencc al 

naciigo de .ta Bankoj. _. · 
NAC!AJ KONSILANTAROJ PRI INDUSTRIO K 

SUPERA EKONOMIA KONSILANTARO . 
9.-l ~ler!ig a Komitato proponas, lorÍni tuj la Nacia .jn Konsi-. la ntarojn pri lnduslrio, kún parloprcno de la SlndikatoJ. kies tasko konsislos en tio: rcguligi la produktadon de ciu Industrio. Fiksi ta prézójn, starigi Iá ·saIÍl'jrojn, difinÍ la profitojn , prlstudi !11 eksportodon k la importndon de vároi k krudajoj, ciam en konsento kun ta p!11noj de ta Registaro. Tiuj Konsitanlaroj dcpendos de la Supera 'Konsil11nI11ro pri .Ekonomio, kics krei~o estas ur~a. cele 111 la adckvata organizado de la produktado. 

PROFESIA KAPABLECO 
10.-'Krom la dccidoj de !11 Régistaro , k 111 jam 11lprcnit11j me· zuroj pri la prolcsia k metio knpableco, la Slndlk11Ioj helpos 11ltigi la kulIurnivelon de la laboristora amaso , pcrc de spccinlaj kurs o j. 

. KOl\1UNUi\1IGO DE PUBLIKAJ SBRVOJ. - La lnler· 
_lig11 Komitalo rck onas la bezonon pri elcktivigo de plnnoj por 
reordlgi k reorganizi la urbajn scrvojn, sur 111 bazo de ilia 
komunumigo, laú ilia graveco k strukturo, por lorigi la kon· 
fuzon, kiu regas nun en tiu alero. · 
<'.'.:ar 111 lo~cJoi !1 bienoj ciuklasaj, ap11rtcnlntaj ai'la le! ribetinlai posedanl~j, estas nun stata proprajo, la urbaj domoi cslos íruktuznta¡ de la Komunurnoj, taií Jc~oj de la Rcgistaro. 

INTBNSIGO DE LA AGRO-PRODUKTADO. KO-
LBKTIVOJ K KOOPERATIVOJ EN KAl\lPARO. - Lw. 
lnlcrliga Komiloto deklaras, kc la du Sindikataj Organizoi 
faros ciajn klopodojn por ke la produkloj de ¡11 tero, lrukto de 
la laboro de nia kamparanaro, estu ciam rcspcktataj k jusle 
v11lorigat11j, !ali sin rilato kun la produktoj de la induslrio. 

La Komltato agnoskas la progresojn, . kiujn tlurilalc lar is 
· ~is nun, per ie~ol, la Popotlronta Rcgistaro. Samtcmpe, gi 

1.- Ji 

2.- ~ 

3.-

ligo 
mol 
cvid 

Cedo al la cedoí de · ·pe•fidul _o 
· · ' ¡ras La konservativaj lordoj de Anglio jam foi-jetis ·1a maskon, . el falsa respekto por l,a Juro, k · JllO~ ~ «demokrataj" regantoj de Francia dubas k hezitas~ sen detrui la · vastan reton el spionoj, provoléistoJ l< se la proletaj k Iiberalaj amasoj el ciuj minacataj teritorioj,- «ankoraií• ne fiaras la dangeron, k, cedas -ni 

1
~ , sin mem, k ili certe spertos frutempe similan tragedion ol tiu de Hispanio ... sen la alta . glO 

. , . 
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,e estas necese kulluri ec la plej apartan k modes
rcreno, Por tio estas neceae, ke la rilaloj inter 

fstu fratec11j. intensig11n_1e (ª ~ovadon por kolek- · 
•rativoj, Jau l11 sekv11nt111 prrncrpoj: 
r 

ga Komitato deklaras sin favora 111 l11 naciigo k 
¡¡v de la grundo, kiun oni liveru fruktuze k netrans
rl la kamparanaj _ la~o_ristoj, _ kiuj rajtos kulluri ~in 
k plenle~e cu rnd1v1due, cu koleklive . L11 m11l
prC'Pr11joj de la laboruloj, kiuj per si mem kulturas l devas esti respektalaj . 
indikataroj d~fendos la jam alingitaín konk~rojn . 
parai amaso¡ k klopodos aktive 11I inlensigado de · 
kulturado . Tiucele necesas: . . · . 
srimuli 111 produktadon, oni povas starigi ce la 

¡ la laborojn laü tasko, gar11n_li11nte aHa laboristaf' 
ci minimuman salajron, revizebla ciutrinionate. 
uiico de la lerkullurado, por ke la individua ter
d,> ne malhelpu 111 kolektivan . . 
oaigi la vivnlvelon de l11 kamp-laboruloj per reva- · 
Ja produktoi, akorde kun -111 kosto de l11 industria¡ 
n i l i konsumas k por kiuj oni deva~ establi takson . 
Rq:i sraro havigos 111 la kamparanof masinaron, 
scmajojn k. t. p., pere de N11ci11 Banko de 
rt diro. · 

disvastigos Agrarajn ·Lernejojn, almenaü unu 
giono, cele al formado de teknikistoj por la 
¡ k Kooperativoj . 
inrensigi .Ja kreadon de Ag raraj Kooperativoj, k 
ur~e la jam ekzist11nl11jn Kolektivojn, · 
oni devas grupigi la Koo'1>er111ivojn, federante 

rcgionoj , k ali~ante la nacian k · l11 internacian 
van movadon . · 

OJ, PRBZOJ K PROVIZU1\1ADO.-L11 plial- ; 
ivelo ce la l11boristaro k 111 lukto kontraü nun11 
de 111 nulrajoj k ~ic1 m11lfacil11 akirpov~, estas. 
onoi. Tia!, la Komilato konsideras necesaj la . 
jn jam 11plikebl11jn. · 

~

toj akcelu k plivigligu shm agadon kontraü spe
jn k a~iotistojn, helpante la Reglstaron tiurilate. 
entrepreni la krei'!don de fortaj konsum-koopera
ndaj Eksport-centroj sub 111 konlrolo de la Stato. 

· oni devas eslabli planon por importado de varoj 

toj, nepraj por la nutrigo al la laboristoj k 11I iliaj 
e konvenaj prezoj akorde kun 111 salajroj. 
istaro reguligu la enlandan konsumadon . de tiuj 

'¡, konsisti ganraj la bazon de nia Eksp ort-Poliliko. 

Komitato opinias , ke decas fiksi m1mmuman 
tn rilat o kun la vivkosto, laü la profesiaj katego
la produkto-kapabio en ciu laboro, defendante la 
: <iu pli bona k pli granda laboro, des pH11lta 
kiel premio, indiferente pri sekso aü 11~0. 

STA KONTROLO.-La Komitato konsideras. ke 
_ontrolo signifas unu el 111 plej valor11j konkeroj 

¡pri ~i, por difini la rajrojn k devojn de 111 (abo
la Komitato konsent~s: · . 
aró publi kigos ie~on pri L~boris_la Kontrolo, kiu 
tvojn k r11j1ojn pri laboro, admrnistrado k pro-
rkondicoj k defendo de la social11 it~aro . . 

prganismoj estos elektat.ai per balotado de ciuj 
/1 en ciu fabriko aü laborejo, piel demokr11tece k 
r urigo de la inieresój de la laboristoj. . .. : 

AJ LEÓOJ .-Konsideranle tre konvene aubteni 
~ atingit11jn de la pr_oletaro , la lnterliga Komitato 
J oni devas ekzameni k revizi 111 nun reg11nt11n 
lron. por aldoni 111 Qi la Jam akiritajn, ~is nun, 
sli11jn nov11Jn aekvojn rezullBnlajn el ti tiuj bazoj. · 

. . 

UNU Dl$RUUSO RAJ. UNU D~MISIO 
Eksterordinare pligravigas la internada si

tuado. Du faktoj okazis samtempe, preskaií para
lele : La kla cema parolado de Hitler en Berlino k 
la sensacia demisio de Eden en Londono . Ce pli ol 
unu punkto, ambaií aferoj havas rilatojn kun la 
fluot d·e la milito en Hispanio. Ni ekstudti koncize 

Sir.Joro Eden do la aspektojn de la du okazintaj oj: La germana . 
d~spoto akcentis la provokeman tonon kontraií la DemokratiÓ; kon
traií la politika regado de la proletarol Li absurde svingis ciferojn · 
por svelígi la blufon l< kasi la tragedion de sía politiko. Kompreneble, 
en lía kalkulado mankis la ·homecaj sentoj. Tiu lía masiva Germanio, . 
bruna k sklavigita, kiu mehanike ekzercas laií ansera ¡:iasmaniero, 
nuligis la homojn por fabriki pupojn, . kies Jigna sk eleto jam ne bezo
nas liberecon nek panon; tia], freneza kolero, kontraií ciuj Jiberaj 
popolói, estis la kerno de lía diskursa kriegado. Ciu humana kon-

~ cepto-nun fundamenta kondico - pri la rolo de la stato je ·la servo 
de la homoj, sokas la histrionecon de la moderna Nibelungo , ldu . 
insistís je la zo ología doktrino pri la raspurec 0 . Finfin e, Ji bombastis 
pri la kolosá rearmado de Germanio k ec Ji cinike kuragis malper
mesi al ni, hispano¡ , arangi niajn aferojn k elekti niajn regantojn, 
uzante kiel fadenon por nodi siajn insultojn-ho, st~anga para-

: ' doksol--:1~ saman principon , kiu mendas respekton por la rajto 
' de ciuj popoloj k ankaií de Germanio mem. . 

Vomante provokojn , antaií la silento de preskaií ciuj kancelarioj, 
·Hitler sigelas la unuan periodon de sía pirata politiko, pro stulta
añ kanaj)a-sinteno de la superaj tribunaloj por la Juro IntertÍacia. 
Kvankam estas anko raií tro frue por dirí, ke la -f_priro de Eden, el la . 
brita Registaro, sígnifas; ke la.gardistoj jam kunlaboras kun la rabistoj. 

La ideo pri la mitoj cedis lokon al la i1eoj pri la praktíkoj . Ni ne 
kuragas asert i, ke la nacía kom;cienco de· Chamberlain ne pentos 
pro ·perfido al la interesoj de Britio, car kvieteco antaií la apliko de 
barbara¡ k rikanaj metodoj, kiuj sajnas akiri kat egorion de normalaj . 
normoj por aktiva politiko internada , domagas ne nur la liberon de 

_ plurai popoloj aií la sendepend econ jam de kelkaj tre dignaj nadoj, 
sed ankaií rekte siras la dubindajn prestigojn de tiu fiera k tradicia 
Imperio kies metropola cefurbo estas Londono ; 

Sub _ tiu impreso, la borso kverelis kun la publiká opinio, subí
gante la int ereso jn de la brita popolo al la sekretaj bilancoj de siaj 
negocoj . En tiu decida ludo, Chamberlain situis a·pud la sennaciecaj · 
bankieroj k Eden ir is, almenaií s~jñe, al la flanko de la na ciaj interesoj, 
kiuj hazarde koíndidas kun fü1j de la demokrataj landoj . . 

. ~ra la nuna f~zo de la an~la politiko, la kl~saj antagonismo¡ 
kolmas. La popoloJ evoluas, Jau la moralaj kvahtoj , kiuj envolvas 
gíajn materiajn interesojn. La kreskanta pro vokemo de la fasistaj • 
statoj rompís la falsan ekvilibron je cedoj post cedoj . Ce la sojlo de 
la printempo, adekvata sezono por mílitaj operacioj, la dilemo por . 
Anglio estas klara : aií fakte ataki la ataknntojn aií dipl omate kunla
bori kun ili. La unua sinteno povus kalkuli kun la ap robo de Francio 

· Usono . k Sovetio, ki~s kunigitaj fortoj estus sufica garantio po; 
plena sukceso. Sed tío mem estus plifirmigo de vera demokratio 
k, per potenco de la liberero, detruo de la fasist a dang ero. ~•d ' Tial la konservativa estro de la angla Registaro rifuzis tiun pe•1111 ■ º• solvon; ~e pro !imo ª! la forto del' Fasismo , sed pro timo gin detrui. 

j Ne pro flmo esh venk1to, sed pro timo esti venkantol La reakcio d • _ n bekon· de kapitalistaj akcipitro • La . e E- , k e1O . 
ras 1amL en ent ra uropo, ontraií cía socia progreso kun la h' • 

oj. Se la popoloj de Anglio k Fraoclo; · krita helpo de la angla kapitalismo. La tradicia duelo 'ínter 
1 

ipok 
e perfiduloJ aii senkurag°uloj, m, per~da~· · mallunio prezentas nun tragikajn konturojn laií kontrasto l<t' ud~f.0 

1 d l'k • ·· . ' , u 1 mas l rikoltaa suferaote la hispanoj! _' ... , .. _. a ~ I atan s1tuac1o_n ✓ per - unu diskurso ·k per unu demisio. 

íl 
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1 LHTEREl'O Et CINIO I· _ ~ ~ ~ Al la Redakcio de ~ ~ -..--1111..,;)lrt POPOLA. FRONTO ~. ~ ~ ~ . ~ ~ 1 Tre estimataj kamaradoj! ~-
~ Kun granda emocio, korege ?. ~ . . 1 ~ mi dankas pro via satata gazeto. ~ 
~ Ciam mi pavas goje ricevi gin, ~ ~ laií ciu numero, kiun entuziasme mi legadas k :ec f i ~ ~ tradukas ion por la jurnaloj. Tamen, mi sentas ~-~ ~ 11 iometan nekontentecon, car mi trovas tre malmul- ~ ~ tan materialon pri Cinio, kiu ankaií suferas gran- I · ~ dan atakon k kruelan bucadon de 1·apana Fasismo ·, i ~ ~ ~ kvankam prí tío, eble níaj tutmondaj kamaradoj ne ~ 
~ bezonas mian babiladon. Sendube, Cinio jam deci- ~ , . i dadis longe batali kontraií ja~ana despotismo . Tial, 1 
~ miaj samlandanoj devas gajni la grandan simpa- ~ 1 tion de ciuj antifasistaj geamikoj en la tuta mondo, ¡ 
l s ed ankaií oni devas gajni grandan helpon pli ~, ¡ i . ~ praktikan. Bedaiírinde, ankoraií multaj homojne ~ 

1 

\ 

\ -
1 

~ · scias, kial la cinaj soldatoj tiel arde militas kontraií i . ~ 
~ ~ japanaj invadintoj. Oni diras, ke ni estas trompitaj ~ i , ~ ~ d~ Sovetio, aií ke ni obstine ofendas la japanajn ~ 

~ civitanoj-n. Ho, ne, ne! ni <levas batali por la justeco ~ i· k paco de 1' mond~. Fasismo:estas minaco kontrau j 
~ la paco. : Ni, kun ciuj similaj fortoj, <levas serci ~ ~ ~ ~ reciproke unuecon, kunhelponl Jen mi forte espe- ~ 1 ras legi multajn Ln-Jtajn artikolojn pri nía defenda ¡ 
~ milito! Kun altestima saluto, vía · ~ f ~ ~ CHANG CHING CHIU -~ ~ ~ ~ 27, 1 - Shin slrato - JUNNANFU (Cinio) ·. -~ 
~ -- -- ·~ ~ ., ~ NOTO DE LA. REDAKCiO.- Tre plezure ni a¡,erigas ~ ~ preskau se·nsan~e. kun 1uta ~ia carma simpleco; la·leteron . ~ ~ de nia juna orienta leganlo, kies portreton ankaü ni prezen- ~ 
~ 1as. Se ni ricev.as:.u1ilan '.materialon de [nía cina legantaro ~, ~ certe ni kontente publikigos ~in, ec utile al nia propra ~is- ~ ~ pana afero, car sama malamiko~atakas en Oriento k Okci- ~ ~ denlo. La hispanoj komprenas la surerojn de Cinio, kiel la ~ ~ · cinoj, Jre sperte, komprenas la dolorojn de Hispanio. ~ 1 ~ "- 1./.;i! V//I//.IHIU,Y/l//lh'l//,//,r//✓//l//h/l//,//1//l//l//,//l//l//l//l//l//l//lh,//,//I//A-Vl//l//l//,/N//,//lh~.S:>~ 

TRE.EGE 
' ' . La Nacia Patronado pri Turismo preparas la eldonón de tre luksa esperantlingva dukolora brosuro, kun lmponaj fotografajoj, pri la detruado de hispana arto ·sub la rasistaj bomboj. Ni ricevis 

la honoran komisión zorgi pri la teknlka arnn~o k pri adekvata ~ia distribuo tra la tuta esperanlista mondo. La manuskrlptoj k la klisoj jam kusas en plej kompetenta lilografe!o de Valenclo. Laü nla supozo, la eldono estos prela komence de proksima Aprilo. Oni povas ánticlpi, ke ~i estos ple] bela eldonajo k plej eíika argumento favora al nia luklo. Kvankam la eldo:ikvanlo estas limlgita je 10.000 ekzempleroj, ni decidís sendi unu almenau al ciu legan10 de POPOLA FRONTO; la restantan provizon ni distrlbuos laü konvenaj k prave rundamenlitaj petoj. kiujri ni jam atendas por taüga prilaboro. Bonvolu do tuj fari la mendojn lall tre rigora kon
lrolo de viaj bezonoj, kiujn ni penos oportune kontentfgi.. · 
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Skribu al POPOI.A FRONTO- Mar, 2f>-Valencla (Hispanio) : 

·""'·""'· ""'· ""'·""'··""' ·""'·""' ·""'·""'· 

' .. _·En Hispanio, la virino suo l~ mon1l;rkio ~stis ia Pa
siva elemento, ek~\er laA~ase~oloJ k poto¡ de s_ia kuirejo 
Rilate la vlron, crnm si _ estt~ en malsupera¡ kondic : Jen · kia maljusta situaoo, ktun la Respubliko 50 ¡/l • 
gravurinte en si_a Kons~i_tu_cio 1~ ~rincip _o~ P:i egaleco ~s; virino, kun la viro, en cm¡ socia¡ k polthka¡ rajtojl e 

Ne mankis susuroj, atribuintaj al tiu kuraga le' 
donado la kulpon de cío, kio nun okazas. Mizera opinr 
de kelkaj kanabaj cerbojl La _virinoj el nía popo lo balo~ 
tis entuziasme-ec pli kompakte _ol _l~ viroj-la kandída
tojn de la Popolfronto; sen avart sia1n klopodojn kiam ¡~ mil\tista ríbelo eksplodís. La jusa pasiva mastrino de 
hejmo farigis aktiva batalantino sur pavimo de la stratoj S~ o~upis. sian lokon, he~pante fi~n edzon, sjan frato~ au sian hlon por . defendi la le~aJn konkera¡ojn de la 
demokratio. Poste, ne malabundis ec fervoraj junulino¡ 
kiuj brave luktis k heroe mortis en tranceoj de la fron'. 
toj. Tamen, tío ne estis sía rolo; ekzistis aliaj devoj pli 
adekvataj por la komuna afero. Tuj, en la fabriko, en la 
kampo aií en la hospitaloj, la virino plenumis delikate k 
profite la utilajn taskojn, kiujn la viroj forlasis por envi
cigi en la batalionoj de la juna Popola Armeo. Kiel 
laudinda es_ta~ nun la ~~oika . konduto _de ni_aj virinojl ·tar agnoski hon ne suhcas, m danke diskomgas la de
cidan apogon de la virinaro en nía terura milito. 

'. Oni povas aserti, ke la virinoj fidas pli forte, je la 
· venko, ol la viroj mem. Si estas patrino, fianeino aií 

, edzíno kiu, laborante sen halle 
, .aií inokulante kuragon, por 
· la batalo, al síaj filo, edzo 
k fianco, scias, ke nur pro 
elt enemo de la nunaj krudaj 
cirkonstancoj, si restos felica 
-plene felica k liberal-a pud 
la amataj estajoj, kiuj nun 
batalas por ne plu batali . La 
·virino el popolo ne konas la 
egoismon. La patrino ne man· 

· gas se la filo malsatas; la 
edzino ne ripozas se la edzo 
lacas . Pri karesoj si ne avaras. 

-En ciu problema, si trova s la 
gustan solvon k bonan me· 
moron por la viroj . tiam si 
<liras-sen emfazo: - Ili unuel... 

Diligente· laborante Por la· Respubliko , est~s 
. . . ..- . . agrabla celo flegi la bezo~?lº ?~ sia1 bona¡_ ~tr~no¡. Dum la milito, k -post la It}Jlll0, 

tita laboro k tita mfluo estos <leca al ilia rango, car l_a socia k politika transformígo pri kiu ni sopíras, efekti
vígos nur laií ritmo de komp~enemo · en la koro k en la 
~ago de la ~iri~o. Sen sía helpo estus tre malrapid a la 
trado . Konvmkt la virínon al niaj ideoj estas fundam_e~ta 
bezono; por tío, oni n eniel <levas uzadi lirikajn flataJOJO, se~ ½onkrete apliki siajn virtojn k siajn kapabloin : Be· daurrnde - ho, kruele ca grenel-la milito forrab1s la 
pl~j ko~s ~iajn k lertajn virojn . . Hodiaií, oni ne. plene 
setas prt ho . Ankoraií oni ne lcalkulis la mortinto¡nl Ja~ 
v~no_s la ~o.lena momentc, k tiam oni vidos la vak_!ln1~\~ lc_iko1n, kmJn nepre oni devas stopi, per tre gentl 
smdonemo, por la normala marso de la vivo . . 

Kaj la hi s_panaj virinoi, akurate k ser ene, dejor0: 
en respondeca¡ stabloj, por la definitiva k bela re~0?5

0 truado tle la !ando .· Por ke .en oportuna horo , la _v1r1.0 . e~t~ komp etenta k tauga, jam zorgas oficialaj instttuci~~ 
ktu¡ nemult e bezonas peni por modli ·la animojn k ~r. 
~iti la intelektojn de tiuj kamaradinoj; kies milda intu)c10 

, per~ eptas_ la vok_on tre v~rman, kiun jetis ,~ere~ ~ .ti0fa da Junu_lo¡, morhnte anontme, por eies plengojo, )'.ª 
r ' epopea¡ k obstina¡ parapetoj de nia brava Hispanto, 
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• La tuta mondo scias jam, ke Franko 
vendas cion por atingi la bezonatan 
helpon. Tiucele 1i sendas la fermine
ralon de Baskio k Maroko al Germa
nio; la asturia karbo estas sendata al 
ltdlio; la kupron de Huelva mastru
mas germana societo; oleo , ledo, bo
vinoj, terfruktoj k. t. p. estas sendataj 
tra samaj vojoj. Sed nun ni legas en 
svisa jurnalo jenon: «Antaií la Granda 
Konsilantaro je Nacía . Defendo, por 
konvinki la ceestantojn pri la sendo 
al Franko de 50.000 soldatojn, Mus
soliní asertis, ke Franko solene pro ~ 
mesis sendi al 1i la hidrargon de la 
rié:aj minoj de Almaden. Tiamaniere 
!talio kontrolus la tu_tmondan pro
duktadon de tiu rnineralo.» 

e Japana generala Matsui diris, ke 
plej grava pruvo pri apogo de Anglío 
al Cinio estas la fakto, ke la cina 
l'aluto konservas bonan valoran. Tut
same ni pavas aserti la samon, car la 
Franka valuto konservas va}oron, ne 
havante orajn rezervojn. · 

• En Melilla estis arestataj 25.0 h~
venlaboristoj, pro akuzo pri komploto . 
k sabotado kontraií italaj k germanaj 
sipoj, alvenintaj la afrikan haverion 
kun militmaterialo. . , 
• La «Oficiala Bulteno de la Stato • 
eldonata de la frankistoj en . Sala
manka, publikigis dekreton, kiu teks
tas jene: «Dokk>ro Negrin, Ferdi
nando de los Ríos; Jozefo Gira!, . 
Jimenez Asua k Pittaluga estas fori
gi!aj de siaj postenoj, kiel profesorój 
en la Universitato de Madrido.• I1i 
ne bezonas materie konkeri urbori 
por ~símbole» ordoni punojn ... 
• Statistiko pri bombardadoj sur 
Barcelono ekde la 13. Februaro 1937. 
gis la 10:' Februaro 1938, fiksas la 
nombran da murditoj je 913 k tiun de 
vunditoj je 2559. La nombro da bomboj 
jetitaj estas 528 . k krom la menciitaj 

La aorta skota . melodlo 
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viktímoj, okazis disfalo de 862 domoj, 
plejparte en laboristaj kvartaloj. 
• En Francia estas arestítaj kvar 
hispanaj fasistoj, kiuj surhavis am
polojn, enha'.antaj venenan substan
con, per kiu ili celis mortigi tri elsta
rajn respublikanojn, kiuj trovigas nun 
en tiu !ando, . En tiu afero intervenas 
diligente franca jugisto. 
• · Reprezentantoj de la anglaj labo
ristaj organizoj, vizitinte urbojn k 
frntoín en nía !ando, deklaris i. a . «Ni 
venas al la konkludo , ke la · politiko 
de Ne-Interveno estas mantelo , sub 
kiu la diktatoroj portugalaj, germanaj 
k italaj metode invadís Hispanion, 
pere de la fasistaj internaciaj trupoj . 
La frankistaj fortoj estus venkitaj, 
post kelkaj monatoj, sen la amasa 
importado de trupoj, armiloj k mu
nido ei la fasistaj landoj . Tere k 
mare i1i efike k meldece kunlaboris 
al la 

1

blókado, kiu malhelpis la hís
panan Registaron _ c1aiírigi sian laií
legan k normalan komercon. • 
• En respublikana zono la situado 
normaligis, laií financa aspekto, gis 
tiel tre supera grado , ke la· lojalaj 
provincoj pligrandigis la pagojn de 
impostoj dum la dua duono de 1937; 
kompare al sama periodo de · 1936: la 
pligrandigo atingis 60.391.256 ptojn. 

• Emilo Vanderveld e,. ínteralie, de
klaris en Barcelono al jurnalisto: «Mi 
estas áktiva batalanto en vía lukto, 
pro diversaj kaiízoj . Kiam elsprucis 
la militistara ·fasista ribelo, granda 
parto de la tutmonda opinio kredis 
bonfídeme, ke la venko de la ribelintoj 
estus tuja. Mi ne! Mía gojo estas nun 
duobla reveninte el Madrido, k mi 
pova s diri ke nur la Respub liko povas 
gajni la militon, k gi gajnos koi:-itraií 
ciuj k super cío: Lastan jaron mi 
eksigis el mía posteno en Van Zee-

. land - registaro, guste car mi havis 
opinion kontraiían el tiu de miaj ko 
legoj pri la afero de Hispanio•. 

• Fre sa statistiko, pri la murd emo 
de la fasistoj en Baskio, starigas cife
rojn pri la agado de la germana k 
ita la aviadilaro en la se rvo de Franko. 
De la 31. Mario 1937, gis fino d·e 
Junio 1937, t. e. dum tri mona toj, la 
nombro da bomboj disjetitaj sur la 
lando estas 162.000 kun pezo je 2.842 
tunoj, laií sekvanta de talo: 1.900 bom
boj de 250 kgj.; 1.200 de 100 kgj.; 24.300 
de 50; 134.600 pli malpli pezaj . 

• La gvidantoj 
de • Fondajo 
Carnegie » en 
Usono vocdonis 
en Nov-Jorko 
rezolucion , el 
kiu ni .e 1t ir as 
jenan fragmen
tan: •Ni · konsi

GRAND! 
La fa!lsta Maklavelo 

d era s, ke mondo tia , e·n kiu oni. ne 
diferencigas tiujn, kiuj · subtenas s1an 
parolonde tiuj , kiuj gin perfid a_s;_int~r 
tiuj , kiuj vola.s viví pace kun s1a¡ na¡
bároj k ti uj, kiuj sist eme ateneas la 
aliajn, estas mondo kondamnita al la 
regado de la glavo. En mondo tia ne 
estas nacio, fu granda cu malgranda, 
kiu pavas sentí siñ selmra; ankaií ne 
kontinento , ne ec la amerika konti
nento ». Grafo Sforza, pridemandite de 
amerika jurnalisto komentis ti-un- re
zolucion tiel: «Fin e jen homoj, kiuj 
ne praktikas la politik.on de la struto, 
k kiuj agnoskas la tragikan veron: la 
abisman ínter la du Eiíropojl • 

• Delegitaro de francaj bat~lantoj 
de la mondmíl ~ v!zitis la de~on~j?jn 
de artajoj en tI-Im'ndo ; dum sia vm to, 
ili mir is kun entuziasmo pri la mirin
dajoj zorge kolektitaj k sirmitaj kop
traií ciÚj dangeroj, k deklaris skribe: 
•Kol ektante ec en la plej etaj vilagoj 
k protektante, kun ekstrema zorgo, 
kontraií la gr _enadoj k obusoj de la 
fasismo , la sennombrajn a rtajn _ tre
zorojn de Hispanio, la Respubliko 
savis dek jarcentojn de historio k 
preparis la estonton. La mondo scios 
iam kiom da klopodoj faris nun His
panio por konser vi sia jn artajn rica
jojn . Ni atesta s, ke ni miris pro cío 
kion ni vidis en la muz eoj, bibliótekoj 
k lern ejoj de Madrido, en kampo de 
arlo k popola kulturo•. 

• En amaskunveno, okazinta en 
Val encia la 20. Februaro ·por festi la 
datre venon de la kreigo de la Popola 
Fronto en Hispanio, par topr enis ora
to roj el ciuj tend encoj , nome: r esp u
bllkanoj, socialisto, komunisto, anar
kisto k repr ezentantoj de U. G. T., 
C. N. T. k liberecana junularo ; ciuj 
esprimis sían bonvolon al kunlaboro 
k sia ·n fidon al la popola ve nko. Simi
laj miting oj okazis ankaií la saman 
tagon en ciuj urb oj k vilago j de la 
tuta !oja la !ando, par topr eninte re
prezentantoj de ciuj politikaj k sin
dikataj tendencoj e.n plena harmonio. 
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NIA MUNICIO 

. Valencia esperantista ro 
E. M. - Castuera.· _. 
P. V.-Albacete . 
5 . P. - Pelan . . 
J. T.-Ad ecinca . 
P. S.-Orihuela . 
R. P.-Torrello . 
J. B.-C11rtagen11 . 
J. G.-Malgrat . 
R. M.-Madríd . 
A. M.-Buga rra. 
M. V.-Pol11n .. 
A. B.-Ma<lrid . 
A. S. - Amposla. 
J. B. -Bazo 7.ª . 
G erma na Kamarado. 
F. C .- Bruselo . . 
C. P.-Bruselo . . 
E. 5.-Molu par Modave. 
C. C.-Walvourt. . . . 
M. D. Venditnj brosuroj. -

Charleroi . . . • 
F. L. E Sekcio 10 D. K.-

Amsterdam . . 
D. K. - Leenwarden. 
P. A.. v. E. - A.rnhern 
J. v. B.-Amstcrdarn 

.) . J. S.-Amslerdnrn 
J. M. F.- Utrecht . 
H. t. H. - Amsterdam 
D. J.-Am s te rdam . . 
V. D. S. - Schiedam • 
J. v. d . V.-Schiednm .. 
L. V.-Listo é3.-Haarlem. 

, , 4. - Haa rlern . 
, , 6.-Haarlem. 
, , ó. - Haarlern . . . 

M. J. B. -Ulr echt . 
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D. J.-Arnsterdam .. 
FLE Sekcio 8, R.-Ro llerdam. 

> > 8, J. B.-Rot1erdam 
> ~ 8, W. S. · Rollerdam 

O'é36 • 
2 • 
0'50 , 
0· 20 • 

A. 5.-Finnlando ... 
R. G.-La Ferie Alais. . 
M.- Malville par Savenay. 
D.-St . Come. . . 

20 f. rnk. 
20 ll r. 

A. S .-To ur s. . . 
A. M.- MontP.ellier. 
J. J. - Husov ice . . 
F. H.-Pros tejov .. 
C. P.- Vaulx en Velin. 
L. E.-Páris . . . 
A. R.- Valenti g ney. 
L. E. S.-Anrhus 
M. L.- Tours. 
V. Z.- Prahn. 
H. B. - Pari s . 
J. W.-Z ur ich. · 
E. J.-Prahn .. 
J. ) . - Prnha. . 
V. S. - Hradiste. 
J. B .-Frystnl. . 
S. Corshnrn. . 
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10 
10 
30 
50 
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AV E RT o' 
· Ciuj aíablaj eksterlandaj s ubt e nanloj de 

POPOL A FRON TO estas -insiste petataj 
sendi ciam s iajn mo ndona cojn k ec la res 
pondkuponojn al iu ajn el niaj interna cia j 
finan caj pe rant oj. Al nia Redakcio se n.du 
rekte nur la skribaj oj n! Ate ntu la averton! 

A TENTIGO AL NIAJ 
IHJUBAJ PBRANTOJ ♦ -

W. v . B.-Amsterdam.•Via kura~ioa let 
. k . k d k · " ero bonc alvems m or an as ~lftn enh avon 

.. J. C . -Nice . -Treege ni ~ojis le• · . I k' ¡ d Rlnle v111n cte ro n, 1u~ n repon as. Viaj aserio· 
tute pravas k m esperas nepran k d 1 

. ccan venkon. Tre Interesa estas 111 de vi send· 
• k' 1 r · 11ª 11r1tkolo, 1u mon ras _ne orgestndnn asp k-

ton de ni n lukto. Tutlrate ni vin sa lutas . e 
J. N.-Hag ~ .-Ni ricevis vian leteron k 

kopion; ni plenumis viajn indik ojn. Trec ge . 
estim .as via jn salut ojn. Amikan manprcm o ": n. 

F LE Sekcio.-Bru se io,-:-Vian leteron ni 
ricevis ~ respond a s. Vere v1 pra vas ; tiijl do 
la afero estos aran~ata laü viaj indiko j. Vian 
helpern o n ni kordankas . Kamaradan sai u1on! 

R. S. P.-Beograd .-Kun granda emocio 
ni legi s vian ko lekt ivan leteron . Ni sendos 
regule P. F. tra sama vojo, kiel ~is nun. 
Bedai:írind e n i ne povas sendi la aliajn ga
zetojn de v i pelitaj. Ni es per as k deziras . ke 
vi daürigu ankaií vinn lu kton konlraü la 
ciulanda fasismo . Frn ta n saluton! 

O. T. N.-V oss .-Viajn salutojn k sim
.pat ies prim ·on ni dankegas. Ni sendo s P. f. 
laü via deziro. Kora n saluton! 

L. E. S.-Vaasa. - Vian leteron ni ricevis 
k, lau vía pe to, ni publikigas 111 11nonce1on. 
Ankai:í ni ricevis la r . k. Kamaradan s aluion! 

J. M. -T royes. - Vian leteron ni legis kun 
~ojo k danko. Tiu tas ko estas vere plej efika. 
Antui:íen, ~is la ven ko, kara arniko! 

· Ch. Ch . C h. -Y unnanfu .- Elko ran dan· 
kon pro via lete ro kun v ía portr eto. Vi k ni 
hava s dev o n batali kontrau la azian k eúro· 
pan fasis mojn ,_ k ni esperas, ke ambaü ven
kos en tiu lukt o por , la lib e ro . Vian leteron 
ni publiki gas en ci tiu numero. 

J. E .-Falun. - Ni ricevis la ekzempleron 
de Da/a -D_emo kraten kun~traduko de la arli· 
koloj . Da nk on por v ia sindonn laboro. 
'V//,/✓,//l//_,//,//✓/.~#l//1//1//✓/U//✓U✓//,//✓//A'l',~✓,:;,;z:,-,r,:✓~"//,-, / / l 

KORESPONDAD0 
S l mpla trlllnla anonceto · 4 f. fr . 

SOVETIO . - l<-do B. Sat un ovsk ij, pos1kesto 
15, As chabab (T urkmeni o) , dcz . kor. P· 
c. l . k inlersangi k. c. l. 

FINNLANDO. - Ni aran~os lnlerna cian kart· 
k leterve spe ron l11 17. de Aprilo. Salu· 
!a nte samideanojn bntalantajn kontraü 
int ernada fasismo, ni atendas mullcnom· 
brajn respondojn. Adrcso : Lab.Esp.S oc, 
«Labor o, , Vaas a. Tyov. talo. · 

Hl5PANIO . - lnterita cia brigadano. kania
rado S . . Vatkov, S. R. l. 65 A., plaza 
Altozano, 4 g. p. Mijailofr, Albacctc, d~
kor . precip e ku n kama~ado j en la nor ª 
rcsp ublikan a Hi spa nio. , . · . • onl TAN CERO . - Por ara n~ota ekspoz1cio H. A. B.-Bussum . . . . 

T. Z.- Heer len . . • . . 
FLE Se kci o 5. - Rotterdarn . 
G. J. W.-Den Ha ag 
H. C . M.-Hanrlem. . 
J. A. V.-Maashuis . . 
D. v . M.-Arnst erdarn. 
L, - Arnsterdarn • . . 

1'20 • 
1 '15 • 
2 
1 
1 '50 • 
0'20 , 
o·o~ • 

Ni ~entile petas , 111 ciuj nlaj klubaj pe
ra ntoj, rari tui rirnar kojn pri sens an~i go 
pliigo ail rnalpliigo de la kvanto da ekze rn: 
pleroj, kiujn ili riceva s per p11k11jeto. Zo rgu 
aku:ate, ka marado j, pri tiu grava a tenligo! 

bezonas rnate rialo n pri his pa na k ~!~: 
mililoj . Adreso: G rupo E speranll 
•Paco kaj Amo, Es1111u10 62.-Tangcr . 

HISPANIO. ~ Mi de z. lnt ers!l n~i p. m. k. ~-
1
~ 

popece au lilü Yver1-kat11logo. Ne sen i 
unue, sed ~la m respondosl adreso : '

1 
r 

Francisco Cosla, Pop o/a Fronlo, ~ 0 
' 

25, Vale ncia . Filatelista honestecol 
Presejo de J. Olmo s , Allcantc, 111!, V11Jencla 


