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¡;:1..o o NO DE GRUPO LABORISTA 
Re: oAKC I O K AOMINISTRACIO : STRATO 

ESPERANTISTA VALr•T[IA 
M A R , N u M. .2 6 tll IDupanio) 

NOVA ET APO EN LA KAL V ARIO 
La _du gran_daj d~m~o~r~faj na c)oi de Eiíropo, dum la unuaj flamoj de 

la incendio, kredts-au sa¡ ms kred 1-e rar e, ke en Hispanio ekbatalis du 
bandoj da civitanoj pro politika aií religia malakordo. En la komfortaj salonoj 
de kancelarioj! oni do nis rajto jn de normalaj rnilitantoj al perfidaj generaloj , 
kiuj ef: ne mentas komparon kun la klasika j bandito j el montare de la pasinta 
jarcento. Samrajtigi perfid ulojn kun legitima registaro estas vualíta ofendo, 
kiun ni ricevis de nacioj al kiuj anko raií ni donas nomon je arnikoj. Al ilia 
stranga cerbumado aparte nas la ide o pri rigo ra kontrolo, sub masko de nobla 
intenco. Tiu oficiala internad a ins pektado estos fakte malfavora baro por 
nía defendo car Anglio k F ran cio zorgos gentile pri la ribelintoj, dum Ger
manio k Italio, kies sipo j bombardis urbojn k alportis soldatojn, dejoros ce 
la lojalaj maroj, ne kíel senpartia j observantoj sed kiel cinikaj malamikoj 
ludante farson deziri eviti konflikton , kiun i1i mem provokis. 

La ribelintoj pova s fidi absolute je la kavalireco de la demokrataj kon
lrolinto j. En nía zono, neniu deta lo estas garantio ke la revizoroj ne sekvos 
la ruzan taktikon apog i la pira tajn atakojn al niaj havenoj laií privilegio 
de fripona policist o, kiu estas samt empe stelisto ... 

Po r doni al la kontrolo etikan aspekton, oni jus multobligis la liveron, 
al fasistoj, de armiloj k municioj. Dum kelka tempo do, ne urgos al la fremdaj 
mastroj malobeadi la konfrolon! La fasistaj tiranoj postules, k observes mem 
rigore, la plenumon de I' akordo por fiel malfaciligi nur la situacion de la 
registaro en Jaciga penado eviti la rabon de siaj rajtoj. 

Jene statas la afero; ni nepre <levas akcepti gin tia, ~ia gi estas. Ne 
ekzistas kaiízo nek deziro por prezenti nin al la mondo kiel ploreman aií 
suferantan popolon kun la celo veki kompaton. Estas pref_erin~e,_ en tiu nova 
etapo de nía kalvario, transformi en kuragon la ofendoJn, ktu¡n unu post 
alia ni ricevas de la Demokratio. La hispana ministrara, respondeca kapo de 
civitanaro, estas preta elteni digne k b_rave l_a ba_tojn k ~ekvojn de ~iuj rafinita1 
malbelpoj de stataj superuloj, surda¡ k blmda¡ ant~u _ la_ se!lfOJ k fervoro) 
de siaj pro praj samnacianoj, kiuj fínfine estos la solaJ v1kttmo¡. 
. Hispanio dum mallonga, sed gravega! ~e1;11po lernis multe, gi akiris 
Jam sperton pri la fakto ke estas neeble efekttv1g1 normale, evolue, _la rekta 
pa~t_?preno de la popolo en la publika viv~ laií pa~a k hone_sta mam~ro. Ne 
SUficas havi la pravon, estas necese ankau pose~1 kanonoJn, tanko,n k e~ 
venenajn gasojn k tute ne doni valoran al solena¡ prome~?J _nek al ~ormala! 
lraktatoj. La juro ínternacía, la legoj de socia kun_v1vJdo, CtUJ mo~ala¡ frukto¡ 
ee la vera civilizo pereas, detruigas per la bomboJ ~u per _la h~foJ de la mo-
ernaj _hordoj, kíuj pavas invadí landojn ~ ek~termt rasoJn k1el dum la tre 

lle.bula¡ tempoj en komenco de la homa h1stor10. _ 
. Kun plena konscio de nía rolo ni ~niras la ~~van elapon, atendante 

han baron se tiu lasta ne sufícas por la fía celo evth sukceson de la pravo. 
. Ni luktas por siri vualojn, ni luktas pasie por. venkil en kies f~rvora 

~eiiro, estas karesa iluzío la espero, ke se la stataJ gv1dantoj de la~~oJ, k~~ 
!atno pri demokratio, senhonorigas posteno~, ~a popo_lo mem _d~ tluJ n~c101 
altos kurage sur ilín por veni ldvange al maJ brakoJ k al maJ brustoJ ~n 
~l'i!ndioza cirkaiíp remo. Se tiu iluzio, sopiro en espero, krevas senbrue,_ k1el 
1ªPa vezíko, tiam iru jam tra la mondo la funebra . agnos~o ke la Fé!_stsmo 
levas venki cíe car almenaií gi havas k uzas sen bez1to la v1rton de la audacol 

Kun la kontrolo aií malgraií la kontrolo tuta popolo staras kuragel 

Deka Numerol 
En angora dato, kiam ple) furloze atak11s 

la fasismo internacia en Hispanio, jubi leas 
sobre nia gazelo pri sia deka numero. 

Ói n11skigis en plen11 tragedio, en mezo 
de nuboj de milila atmosfero, kiel fruklo de 
kuraga iniciatemo stari gi rektajn rilatojn 
ínter la esperantist aj popolanoj por veki ce 
ili alenlon pri la signifo de nía lukto. 

Prezento de kolekro kun deko da numeroj 
estas opor1un11 okazo por intime rakonli pri 
la gazeto mem iomere: Ni ciuj, kiuj enrre
prenis la zorgojn de tia eldonado, vivantaj 
malsupre, kicl akliva parto de klaso humila, 
konas suflce profunde la inklinojn k sentojn, 
dezirojn k volojn de nía frataro tutmonda. 
Sen ia dubo k ... sen ia mono. ni adresis la 
vocon, kun sincera akcenlo, al konata kampo. 

Konlraiíe al la opinio de mulraj samling
vanoj, ni ne mulle tldas je la ofici11l11j ins
tancoj por 111 eflka sukceso de Esperanto; 
uzanre, kun aliaj vorloj, 111 sencon de fama 
proleta devizo. ni kredas, ke cl11 sukceso de 
Esperanro dependas de la esperantiatoj 
mem; > fldelaj al riu principo ni ekl11boris 
sekure k firme. 

Eble aií cerre, posl modesta oferto de nia 
speciala lingvoscio, en iu ajn ministeria sek
cio, konsiderante la efikon de eksternacia 
informado kiel pli11n Qeneralan servon, onl 
estus doninta al ni subvencie la artefarilan 
nutrigilon de kelkaj miloj da pesetoj. Tino 
íacil11n vojon ni rifuzis; ni elekris 111 rektan 
soseon vivi nur per 111 subleno Qentila de 111 
verda popolo k 11peri 11kurate, laií maniero 
ke sola rig11rdo al ekstera aspeklo k formato 
de POPOLA FRONTO estu spegulo k baro
metro pri la apogo, kiun Qi ricevas de sia 
p~bJiko. Ne estis erara la vojo elektila!; ho
d1au, anstataií almozi proreklon, en unu aií 
en 11lia oficialejo, ni povas ec donaci ser
vojn, el inlernacia medio, al sup.eraj oficis
toj, kiuj kun ioma miro, devas, ne aprobi aií 
malaprobi, sed akcepti la ulilon k pezon 
de la verko, kiun ni skribas NUR per 111 inko, 
per 111 TUTA inkol kiun de vi, kara leganto, 
favore por nin rajto profanila k danke por 
nia lingvo bela, ofte ni ricevas. 

Tri mil ekzemplerojn akusis la presm11• 
sino por 111 unua numero. Kvin mil Jam pe
tolas, dise Ira la mondo, de ci liu deka ido. 
Sea paQoj komencis, poste ili allernia kun 
la oka nombro, nun ni Jam sciigas, ke ciuj 
numero! aperos fam okp11Qe k ec kun la eblo 
rlcevi aldonojn de bonaj surprizoj, ci11m lau 
honest11 plenumo · de nia promeso dedici por 
taüga ar11nQo de la bulteno la tulan municíon. 

Sugeslojn, proponojn, konsilojn, admo
nojn ni legas k aiídas 111ente. La kapo estas 
kvaiaü sk111olo da planoj k projektol, sed 
kvankam la hela efekriviQo de mulla! revoj, 
povaa okazi jam morgaií. tiu tago aparlenas 
al la estonio pri kiea posedo ni batal11s, ofe
r11nle vivon, en kruela milito dum horo de
cida, kun la drako de I' fasismo inlernacia. 

La deka aumerCl est11a do nur burQonol 

~ H· · ·t postul1ª 1·am la respekton de la mondo! ♦ Ispan10 raJ as nun 



2 POPOLA F RO NT O 

VOLONTU LOJ KAJ "VOLONTULOJ" 
ajnas tran e ed estas vere ke 

mul taj kleraj p rsonoj ne havas' tre 
kl~ran b~ld_on nek obj ektivajn opinioj n 
p_ri la ori rno k sekvoj de la fasis ta 
rib elo en His panio, konfuzo regas 
mu ltaj n cerbojn car, unue: la rnenso
goj disvas hgitaj de la ribeli ntoj, kun 
la helpo de siaj potencaj internacia j 
pr otektanto j, trafis multfoje la celen, 
k d11e: car abundas ínter la instr uitaj 
pe rsono¡ tiuj, kiuj anticipe esta s pre
pa rit aj po r kredi ciam la pravon de la 
reakciuloj , okaz e de iu aj n konflikto 
kun proletoj au maldekstruloj . Bedaií 
rin de , tío esta evidenta, tial ke (re 
ofte la kleruloj apartenas al la supera 
klaso ce kiu, kun malmulte da escep
toj , simp atio al la aspiroj de la mal
su peraj tavoloj ne kutimas tr ovigi. 

Sed ni volas veki la ate n tan de la 
lib eralaj homoj k demokra toj, kiuj ne 
hontas sed mate, fieras pri sía kom
prenemo k bonvolo al la idealoj k de
ziroj de la laborista klaso. Ni vokas 
ilin helpi laiípove al diskoni gado de 
la simp la vero . 

La fakto estas, ke en His pa nio ne 
temas pri disd ivido de la popolo en 
du pli malpli samkv antaj parto j, kiuj 
ne interkonsentas. Nel kast o de gene
raloj k oficiroj perfida j, sen honoro, 
levigis per armiloj kontrau ab solut e 
legecaj Registaro k Par lamento ; ciui 
trompaj propagandoj ne su kcesi s vuali 
tiun ci nekonteste bla n fakton. Sed 
es tas ankorau necese ripe ti la vero nl 
La mallojalaj militi stoj klopodis sin 
prav igi antaií la un i v ersala kons
cienco per ar tefaritaj ar gumentoj , sed 
ne niel ili povis nei, ke i1i rib elis kon
trau tute legiti ma popu lara instan co. 

Esta s absoluta falsajo kredigi , ke 
estas kvere lo ínter du preskaií sam
nombraj pa rtoj de la enlandanoj . Nur 
tiu dorlotita kasto de prof esiaj ar
mean oj, en sía plimulto devenintaj de 
ari stokr a taj familioj au en ties ser vo, 
kvaza u lakeoj de pri vilegiuloj , ru ze 
preparis k zorg e arangis la surprizan 
atako n, se n precedenco en la Histo rio. 

La so ldatoj estis trenataj p~r la 

forto de la disciplino, pro la kutimo 
obei la ordonoj n de la cefoj, pro la 
timo esti mortpunalaj; pro manko de 
veraj infor moj pri la okaza joj, car en 
la unuaj momento ¡ oni diris al ili , ke 
ekzistis komp loto kont raií la Respu
bliko; la afer o estis prezentata al ili , 
ne kiel ribelo, fruido de konspiro, sed 
kiel defendo de la Registar o «kiu est is 
en dangero per ata.ko de fiuloj•. Úis 
tia grado ampleks is la perf ido de la 
mallojalaj armeest rojl 

Tial batalas sen entuziasmo, kun 
dolo ra en la animo, tiuj filoj de la 
popolo; ili profitas eiujn sancoj n por 
forkur i al niaj vicoj, pite ciujn riskojn 
por ili mem k por iliaj famílianoj. Sed 
por stop i la brecen, por kompensi la 
perdoj n de siaj so lda toj k por mal
helpi la amasan forkur adon, la fasistaj 
generalo j venigis en nia n )anden la 
fremdajn for tojn, germanaj k ital aj 
tru poj , post elcu pigo de la !'ezervoj 
de mau roj k legiano j. Oni jan e povas 
konsid eri t i u j n koloniajn soldat ojn 
kiel hispanajn civitan ojn 

Nun , kiam oni par olas pri even
tuala r etirigo de la eksterlandaj vo
lontuloj, ni esprimas nian varman 
dezir on, ke tiu onidiro realigu . Jesl 
Ni E:stas pretaj adiaiíi nia jn amikajn 
k verajn volontuloin, kiuj konsistigas 
la interna ciai n bri gadojn , kiujn ni 
neniam forgesos , kondic e ke ce la 
flanko de nia j malamikoj malaperu la 
falsaj «volontuloj », kontingentoj da 
italaj k germanaj trupoj, senditaj por 
morti en defendo de katenoj de la 
koncernaj diktatoroj. Jesl ni faru nur 
ínt er hispano¡ la «civilan » militen. 

Se cío tiel efektivigus, ni povus tuj 
prom esi al la mondo baldañan pacen, 
car nía venko estus simpla afero de 
du semajnoj. Sen alíes spionado k 
sen timo jam pri perforto de fremdaj 
arm eanoj, kiuj agas kiel gendarmoj 
sur la hispanaj soldatoj, la amasa 
forkur o al la !ojala Armeo farigus 
rapida kata:;trofo por la perfidintoj k 
tuj la ferio k la nombro estus en la 
flanko de la rajto k progre!>o. 
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LAÜTA RESPONDO 
Tro of Ie kun bed11üro ni ko nsl11t11s, ke ec 

en kelkaj l11borist 11f medi oi eks1erland11j oni 
ankorau ne Qusre ko mpre_nis !ª. delik11111n k 
speci11l11n k11r11kIero n de ntll m1llI0. 

En la febru ara numer o de «Senrniciulo, 
ortciala organo de 5. A. T . kun supraja aludo 
pr i 111 111sko, ki un ni devos plenumi post (11 
mili 111 periodo, aperas admoneto por ni11 
g11zeI0 pro •nebul11j fraz oj cel11nt11j defendi 
lo sendependecon de Hispanio•. La temo 
merl111s 1ir1lko lon, kiun ni jam promesas; 
h\Jdi11u ni dedicas. al 111 red11kcio de nía esli
mata kolego , nur kelk al n vort ojn, pri kiuj ni 
~ojus se ill estus 11nkaü solvo por dubof de 
kelkej ce1er11j k bona J 11mikoj: 

Nun, en mezo de 11bomeno, frenezo k 
fajro de in terven 11 milito, dum paso de an
gora etapo , ki am l11 venko. bed11ürlnde, 11n
kor11ü estas deziro avi da_ k riskoplena celo; 
oni dev11s, por plenum1 taskon POST la 
venko, venk i unue ! k certe. por gajni 111 mi
l llo n, po r derrui la fasismon, por VENKII, la 
tut11 honesta hisp11r.a popolo; ciuj. kiuj okaze 
de f11sist11 triumfo perdus la vivon aü auferua 
l a pro ían11don de siaj sentimentoi, grupiAis 
fr 111ece k lukt11s fervore sub loj11l11 alhinco 
de komuna sort o . 

Por fari konstruon oni bezonas grundon; 
pri kons erv o k akiro d~ tiu g~undo:, necean 
tereno kie povi mason1 mater1e, lau venko 
aü fiasko, cu liberan eu sklavecan socion, 
temas 11bsoluIe la hispana epopeo. 

Por defendí materiajn k mor11l11jn fakto
rojn, kun reciproka respekto al la diversa¡ 
opinioJ. bata las en sama vico k mortas kune 
en sama traneeo: m11rksistoj k senstatanoj, 
prol eroj k etburgoj, katolikoi k 111eistoj, k11-
t11lun11i k baskaj n11ciis1oj kun eiuspecaj in
lernaciistoi k sennaciistoi; sen atento eu tio 
koincidas kun ajna paragrafo de ajna pro 
gramo. Tomen jen do fakro por ni tre salu
linda car libervola popola unueco, sub po
polt1 komando, ne jam esl"!s revo, aed mi
rinda realo, pli forta k u1ila ol eiu 11ub1i111jo 
de obstina skolaslika rezonado ... 

ia gazeto POPOLA FRONTO, sen 
pordo fermita 111 eiu 11ntifasis10, estas klara 
internada parolilo de tiu mullface111 amase
go, kiu, per armilo k ne per teorio, luk111s 
kontraü la fasismo de ltalio k Germanio in
vadinta la landon hispanan, fakto konl:reta, 
kiu pravigas, almenan por atentinda nombro 
da batalantvj, la konvinkon ke ni11 milito ne 
estas civi111 malakordo sed problema de 
nacía sendependeco. 

Nla 111sko specifa estas objektive informl 
ka roge pravig1 la lukton de tuta popolo. Se 
la nud11 vero estas argumento por forblovi 
111 biufojn de fasista propagando; 111 redak· 
1oroj diverslendencaj de ci tiu modesta bul
teno, observan le la faktojn interne de propra 
medio, malgr11ü si11j priv111aj inklinoJ k emol, 
je la servo de la libero, neniam ailentosl 

En Volencio ok azis imp~neg! 

m11nlf estacio por 11tesli 111 Re

gistoro plen11n obeon 11I Qiaj de

cido!. La urba esperantistaro , 

sub 111 verd11 k ruga makulo j 

de si al st11nd11rdoj , ceestis mul 

ten omb re por publ ika elmont ro 

de konsento kun la dezi ro de I' 

popol o. En Ja bild o aperas nia 

Grupo, kun Oagol k afisoi, dum 

pasado sur ponto. La verda pa

rado allirís scl vo lemal n rig11r

dojn , kun atent o k isimpal io, de 

la lo~antaro k de 111 Regis taro. 
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~~¡a ~un~o tra la parapeto¡ 
FRAGMENTO DE LETERO 

La milito ec;tas tre serioza afero, 
ed la bata lantoj ciam trovigas bon

~urnoraj. Car ne ciuhore ni havas pa
fojn, ni pasigas la tempon sercante, 
ec kun la malamikol Mi rakontu do, 
hodiaií, al la legantoj de la simpatía 
gazeto POPOLA FRONTO, per kia 
bagatelo ni amuzigis dum lastaj tagoj. 

iaj 0 najbaroj• de la ~kontraiía 
trotuaro•, je okdek metroj de niai 
tranceoj, havas tre belan hundon . Ni 
nornis gin •Franko• k versajne la 
hundo eble estas nomata iel simile, 
car kiam ni alnomas gin, la petolema 
besto movas la voston, pintigas la 
orelojn k startas . Tial ke ni scias, ke 
giai mastroj sufice malsatas, ce la 
mangoj ni jetas al gi pecojn da vian 
do, pano k ostoj. La besto estas saga; 
gi elmontras la kapon de sur la rando 
de la parapeto, kusas sternite k subite 
eksaltas, kaptas kion ni eljetis k for
kuras englutí gin trans la sirmejo. 

Neniu pafus kontraií la hundon; 
sed, ja ni volis forpreni gin al la fasis
toj. Por reali gi tion ni jetis la mang d
joo ciufoje pli proksime de ni por 
gajni konfidon kun •Franko•-hundo. 
Sed, kiam ni metas la mangajon tro 
proksime, la hundo timigita, eble pro 
tio, kion gi aiídas ce la fasistoj pri la 
•ruguloj•, forkuras al la parapeto¡, 
kusigas k, sekura, alrigardas nin por 
se ni sendas ion. Kíam pafoj sonas, 
ni ne vid;is la hundon, sed, hieraií, 
linfine, •Franko• falís en niajn ma
nojo. Kian gojon ni havisl Ec al Ma
drido alveni~ la novajo ke ni estas 
kaptintaj Frankonl Kaj lamen estis 
verel cFranko • estis sub nia kontrolo . 

La •najbaroj• treege alarmigis k 
komencis pafadi, pli koleraj ol se ni 
estus kaptintaj la veran Frankon. 
~uonhoron daiíris la «skandalo• gis 
~~am ni redonis la hundan, bone man
ginta k trinkinta k kun unu ruga kra
vato en kiu ni skribis: 
. . • Ni redonas al vi •Frankon•, car 
gi estas kuraga kiel horno. Klopodu 
~enigi kun vi la alían Frdnkon kiu 
11.a!·· • igas kiel hundo k ni jetos kapto-
snuron, sed ... ni ne resendos lin.• 
• Post íom da tempo ni ricevis 

•st0nan telegramon• kiu tekstis jene: 
d •Tre dankaj pro vía afabla regala-
o al •F k S 1· k . Po ran o•. e venus la a ta v1 

al v~s casi lin, ni petas ne resendí lin 
ni. Antaudan kon •I 

·~·~·~·~·~·~·~··~·~·~·~·~-~•~: 
' ' •· SAGETOJ SEN MALICO • 
' ======= ' 
♦ • La lula mondo konas centojn k cenlojn da rorograíajoj . monlranlaj la ruinojn I 
' el Madrldo . Miloj da konstru &foj estas rule sterniraj. Tamen, generalo Von Franko f 
♦ cinike deklarís , ke II ne konkeris la eerurbon CAR LI NE VOLAS DETRUI ÓIN. ♦ 
l Kaj la demokrataro lulmonda ne levigas abruple konlraü liu monstrol l I • Laii <Le Petir Parlsien :t, cirk.u lis onidiro, ke 111 ilaioj enigis en Hispanion ♦ 
l venengasojn . cTiaf gasoj - diras riu jurnalo-rapldlgls en taüga momento la italan } 
{ venkon en Abisenio. NI esperas. ke temas nur prl onidiro. La malfelifajoj de la f I hispana I0:anlaro jam estas suflfe grandaj por ke oni fallgu sur ~in riun novan t 
{ plago n k la Ita/a nacio hav113 koncepton tro afian pri homeco por toleri, p/ie f 
♦ esti kulpa pri uzado de tiom barbara detruigilo .> ♦ 
l Je la nomo de la venkitaJ abisenoj, ni hispanoj, eventualaj viktimoj de } 
{ novaj gas11I11koj, protestas kun Indigno pri riu stranga paragraro, laü kiu, Jdam f l temis kontraii Abisenio, riu mililprocedo esris aprobinda sed se temas kontraií t 
{ hispanoj estas neeble akceprl ~ían eblecon CAR ITALIO HAVAS TRO ALTAN f 
♦ KONCEPTO PRI HOMECO. Nur mankis al ni konsrari tiu j n flatajojn, 111 111 ♦ 
l Faslsmo , de la civilizi111J demokratoj. l I • Finíine eíekriviQos la plano pri Konrrolo. I 
• Unue, la demokrataj potencoj blokadis nin per la Akordo pri Ne lnlerveno, : 
• rama elpens cjo de nia sarata najbaro 5-ro. Leono Blum , 
j Nun la eíektiva blokado 111 nia iando estas fakte, rekta inlerveno, PER KILI f 
♦ ONI PLIFIRMIGAS ABSURDAN EGALIOON KUN LA FASISTAJ INVADINTOJ. ♦ 
l Tiu spekraklo pruvas, ke cerraj etikaj principoj flllis jam en rubejon. l I • Estas íakto ke, la ribelinroj havas la simparion de ltalio k de Germanio, ili I 
l ricevadas el liuj nacioj armilojn k militrimedojn. l 
{ lntertempe, la simpalio de la demokrataj regislaroj regalls nin per embargo f 
♦ de mJlltiloj. Post agnosko de la bandestraro de Burgos tare de Germanio k de ♦ 
j lralio, la amasaj ekspedoj de fremdaJ rrupoj al niaj cnaciisroj:t skandalis la mon- ' 
♦ don , escepre la flegman Lordon Plymourh. ♦ 

l Sekve de riu skandalo, niaj simpatiantoj fermas la hispanan pordon al niaj } 
{ inrernaciaj amlkoj, la aütenrikaj volonruloj venanraj sponranee al niaj vicoj. f 
♦ Jen la klara signifo de la m11lpermeso: ♦ # Se raslsmoj sin inrerhelpas tiel k demokratioj bojkolas demokralion, tio f 
♦ simple pruvas. ke ekzisras pli da sofidaro ínter la lupoj ol ínter la safoj ..• aü ♦ j ke eslas soro¡ kies agado sajnas lup a. } 

• Ni, per tiuj sageroj, ne aludas la popolojn, sed la realstarojn. Nur en du f . ~ . l landoj kunfandi~ is. favore al ni, la popolo k la sraro: Soverio k Meksiklo! 
{ Po:it nía deklaro, povas la krerenoj fikani ke ni estas komunisloj • .5ed f 
♦ ambaii estas la solaj landoj, kie la senro pri homa digno, koncerne la hispanan ♦ 
' areron, estas realo k ne objeklo de makiavelismo. f 
• ·~·~·~·~·~·~"~·~·~·~·~·~·~·~: 
Kanajla sistemo 

En la tuta mondo jam estas bone 
koaataj la fotografajoj de infanaj ka
davroj. senkulpaj viktímoj de fasista 
bombardado al hospitalo de Getafe, 
apud Madrido. Tiun murdon faris la 
germanaj avíadistoj de Franko la 4. 
de lasta novembro. 

La fotografajoj d~ la 90 infanoj, 
krípligitaj pro fa§ista mitralo, estas ja 
konataj en la grandaj aiíropaj urboj, 
kiel plej teruriga atestilo pri krimaj 
agoj de hispanaj ribeluloj. 

Malgraií multaj evidentaj pruvoj, 
germanoj plenumis la plej senhontan 
k cinikan agon, kiun iam oni povis 
koni en gazetara historio. 

Gazeto «Stuermer • aperigis la 6. 
Februaro, artikolon sub jena títolo: 
«La sanga soifo dé talmudisfoj,. Tiu 
artikolo estas ílustrita per tri foto-

grafajoj de infanoj murditaj de la 
hitleraj bomboj en Getafe; malsupre 
tekstas enskribo «la ínfanoj de na
ciistaj familioj ankaií estas murditaj 
del' ruguloj •. Kiel origino de la foto, 
oni citas pri •Arkivoj de Stuermer•. 

La artíkolo diras, ke Talmudo or
donas al hebreoj la nepran murda
don al ciuj nejudoj k, ke tiu ordono 
estas nun plenumata en Hispanío. 

Germana leganto, vere kortusata 
pro vido de tiel impresigaj fotoj ne 
~ova_s diveni ke temas pri rektaj ~ik
ttmoJ mem de germana¡ aeraj atakoj 
Ec pli malsupre, en sama artikolo· 
oni <liras per dikaj literoj •La jud~ 
venkas per la mensogo sed mortas 
per la vero •. 

. La __ gazetoj, submetataj al hitlera 
tmperu _sm_o, ekspluatas malamon al 
hebreoJ k mformas tiele germanan po
polonl La honesta opinio respondu ... 
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. Estas du solvoj por atingi konkeron de urbo: per 
r_api~a atako aií per siego. La atako al Madrido plene 
ftask1s en la unua momento . La soldatoj de Franko jam 
estas kvar monatoj antaií la pordoj de la fama urbego 
k ta~en _ la defendo ankoraií brave persistas; la juse 
alv~nmta1 germanaj trupoj neniel sukcesas rompi la 
reg1starajn limojn. 

Antaií kelkaj monatoj komencis ci tiu sangoplena 
lukto, kiu detruas la landon . La 15. Julio alvenis en 
~aroko, el Kanariaj insuloj, generala Franko, kiu voja
g1s per aeroplano financita de la direktoro de konser
vativa jurnalo • A B C•; li facile ekmovis la dangeran 
masinon de milito. La naciista armeo komencis ofen
sivon sed Franko ne estas generala laií ortodoksa kon
cepto. Li gajnis meritojn sur batalkampo, sed liaj ideoj 
pri militado ne estas ce1·pitaj el teknikaj libroj. Li mar
sas antaiíen, blinde, rekte al la celo k multfoje ne atentas 
la necesan zorgon pri kontakto de la armeo; kun nekre
debla nescio, li riskas la eblon resti envolvi1a k izolita . 

Tiu strategio sukcesis gis la atako al Madrido, sed 
kiam li konstatis la neeblon kapti tiun urbon ki~l aliajn, 
li estis devigata krei novan planon. 

Dum cent tagoj, mi akompanis la armeon de Franko 
k estas certa fakto ke miloj da fremduloj, cefe germanoi, 
italoj k portugaloj luktas sub dukolora monarkia flago. 
lli partoprenas kiel « volontuloj» sed ne estas ia duba 
pri tío ke tiuj trupoj estas senditaj de siaj respektivaj 
registaroj, malgraií subskribo de traktatoj. 

Antaií ol montri ekzemplon, pri fremda · partopreno 
en hispana milito, mi deziras aserti ke apud la ribeluloj 
luktas maiíroj, fremda legio, t, karlistoj•, armeaj trupoj 
k fasistoj. 

Kiel jam oni scias, estas precipe maiíroj k legianoj, 
kiuj plej suferis gis nun. Laií miaj informo¡, cirkaií dudek 
mil maiíroj estas portitaj en hispanan teritorion. Oni ne 
povas nei ilian kurag,,n k estis grava ilia partopreno; 
ilia rekrutigo estis facile abunda dank' al promesa de 
ebla k libera forraba. 

Kelkafoje mi vidis forsteli sisteme forlasitajn do
mojn. Nenion ili lasas; mebloj, vestajoj ktp. cio estis 
transportata al •Maura Borso~ en vilago Carabanchel 
kie cío estas aiíkcie vendata. Poste mi vidis kelkajn sol
datojn en la postejo, sendante al siaj familioj surnojn, 
kiujn oni skribis per kvar ciferoj. 

Sed ankaií estas multaj mauroj, kiuj pagas la aven
turan per siaj vivoj. En la lukto antaií Madrido la pro
cento da perdoj estis grandega¡ kiam Franko, la unuan 
semajnon de Novembro, celis atakpremi Madridon, 1i 
metis la maiírojn en avangarda linio malantaií la tankoi, 
kiuj facile antaiíeniris en dekduaj gis dekvinaj grupoj. 
La respublikanoj defendís k konservis la poziciojn per 
manaj grenadoj, kaiízante gravajn perdojn al la mal
amikoj. Ambaiíflanke oni luktís kun granda malestimo 
pri la vivo¡ kapítulacio estis tíe absolute nekonata ideo. 

Mí ne scias kiom da perdoj havis la trupoj de la 
resgistaro, sed la atakantoj perdis cirkau 80 u¡0 , k el i1i 
30 º10 da mortintoj, ec kelkafoje la perdoj atingis 100 0/o. 
Kun tiom gravaj perdoj, estis neeble daurigi la atakon 
laií primitiva plano. Ankaií la generaloj de la hoka 
kruco estís devigataj atentí la fakton, ke en Maroko jam 
ne estis goje ricevitaj la, gis tiam sencesaj, mendoj 
pri pluaj soldatoj. 

La armeo de Franko ankaií sin apogís sur la fremda 
Jegio, fondita antaií 14 jaroj de generala Míllan Astray. 
(ji enhavis 25.000 soldatojn, bone ekipitaj; por i1í la 
mílíto estas metío bone konata. En giaj vicoj abundas 
germanoj k aiístroj. Pro la atako al Madrido, la konata 
optimismo de legianoj krev~s¡_ la mitr_al_íloj de ~ilicanoj 
kaiízís gravajn perdoJn al tmJ profestaJ soldatoJ. 

Ankaií estas la «Karlista» armeo; gi konsistas el 

KrOniko de Kons 
enp11rti11 koi 

raporto objektive ' 
jurnalo cBerlingske 
s111bon dum kelka¡ 
prezentas al intern I 

40.000 volontuloj kiuj konservas religian supersticon al 
regoj Karlo la V; k Filipo la llª. Tiuj fanatikaj ba_talisto¡ , 
luktas kurage en la n~rda fronto ~. _estas la _ple1 b_on~¡ 
volontuloj de la nacnsta armeo; tita rekruttga ohce¡o 
esta5 en la urbo Pamplona. 

Poste venas en vico la vera armeo, la regula armeo, 
kiu konsistas el laiílege varbitaj soldatoj. Dum laste 
pasintaj semajnoj mi vidis ~rupojn ce Madrida fronto 
k i1i vere ne gojís pro la dev1ga tasko. 

La ribelintoj emas armilojn k uniformojn; sed la 
plimulto da uníformit!'í f~sistoj estas ~e la ari~rgar~~
Hispana fasismo burgoms lastate1!1pe, cef~ _pro timo; gt~ 
organizo imitas la ger~a~an k ~talan_, 1h salutas lau 
fasista maniera k multfo¡e r1gardo1 de timo akompanas 
la etenditajn brakojn, car tie nur regas simpla dilemo: 
rnorto aií obeo. 

La fasista armeo jam estas nun atentinda faktoro, 
sed la oficiroj jaluzas pri la estroj de •Falange•, nomo 
de la aütenta hispana fasísta partio. Franko ne estas 

jam populara, ínter la nigracemizuloj, post la malfelica 
epizodo okazínta apud vílago Robledo de Chavela, kie 
la soldatoj, erare, fusilmortigis cent dudek fasistojn, 
kiujn ili kredis milicanot. Se Franko venkus 1i restus 
inter la ambaiíflanka premado. Se la diplomatoj, la 
oficiroj k la ekleziuloj, el kiuj konsistas la nuna kor· 
tego de Salamanka intencus regí, certe i1i kverelus 
kun la •falangistoj •. 

La 7. Novembro Madrido estis en terura risko fali 
en manojn de Franko. Respublika artilerio silentis k 
fasístoj kredis tro facile, ke ili jam triumfis definitive; 
cio estis preparita por eniri la urbon. Sed tiu espero 
dronis en vento k pluvo; la vdero k subita neantaiívidita 
atak? de ~espubl~~~j trupoj haltigis la antaiíenmar§on. 
La s1tuac10 sang1gis tute; de tiu momento grenadoj k 
manbombo1 ludís cefan rolon. 

. ~i sp~rtis, f:eege proksime, la signojn de nova 
s1tuac10. Kiam la Jurnalistoj elektis dometon en konata 
parko, kiel logejon por taiíga observado, mdtmultaj gr~ 

lnternacia popolano: Rigora kontrolo, je nomo de paco, estos certe no~ 
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atiua Obseruanto· 
mi vizitis· la realo superas éian priskribon . Ói estas 
organizita rnurdado k apoteozo de la malkurago. Frem· 
dula en Hispanío ne rajtas jugi dekstran nek mald~ks· 
tran flankon, car nevole lía persona simpatio devoj1gus 
lin, sed Ji pavas konstati la veron pri okazintajoj. 

. ia el nedu bebl a fonio, ve.nas al nia j mano¡· ('.'¡¡ esras ou1n . . . 
¡;bbe Menck, spe~1ala . send110 _de grava konservariva 

J(openhago (Dan10). T,u raport1s10 akompanis fasisran 
k 8¡ ¡¡i, plumo ap~rtenas la paro~a priskribo, kiun ni 

• por s1udo, medito k ampleksa d1svastigo . ·n 1orO, 

adoi alvenis_ ciutage el Madrído, s~d de 12. Novembro 
··urage alvems _pluvego de grenado¡. La unua eksplodis 
1 ud niaj kapoJ, la dua en la gardeno k dum ni fugis f subterai<?, la supra part~ de la dometo dissaltis. La 

J!Ja!amiko ha m forte ekbatis . 

Estas ronda fakto la fremda partopreno, kiu ko
encis ekde la unuaj tagoj. Naciista komando tuj kons

atis ke specialaj servoj devis esti plenurnataj de frem
aj 1sper1uloj; ayiad!st-0j, tan~ist?i, i~genie_roj ~ aliaj 
eknikaj postenoJ eshs zorgataJ ph k ph per 1talo1 k ger
anoj ... Kiom da fremduloj luktas nun apud la naciistoj? 

li ne pavas nun difini gustan kvanton sed mi vidis en 
eviljo alvenon de 4.000 soldatoj, krom tankoj, kanonoj, 
eroplano/; car jam ekzistis multego da ili k poste alve
is oovaj amasoi, certe nun estas pli ol 10.000 germanoj 
n naciista fronto. Sed, pli ol la kvanto, kio valoras 
stas la prof esia kapableco; la germana parropreno 
onsistigas la teknikan metodon, tio estas, rekta ago de 
itlera registaro por helpo al Franko. 

La g"ermanoj e11 _Hisp~nio ha v_a ~ spe~ialan uni· 
on k oni devá.s agnosk1, ke la ~1vila l?gantaro_ ne 

!?fas ilin kun plezuro. Por Ja unuaJ at~koJ al Madr1do, 
uzataj germanaj k italaj aeroplanoJ. 

En grandaj atakoj flugis grupe 2! a~ 27 avi~diloj 
r bombardado k 50 casaeroplano1; k1am atak!~ 1~ 
istaraj, kelkafoje estis en aero pli ol cent flugmasrn°1: 
Plej grandaj bomboj fetitaj sur Madri~o estas P~ª! 

250 kgj., íJi estas germanaj A~un !lektra tlo por ~a~~1 
eksplodon k ciu valoras c1rkau 7.000 marko¡n. Ltu 
~Oplano kunportís kvar grahd~i!1 ~rom aliaj malgran
. La tuta kosto de bomboj fahg1taJ, dum un_u granda 
lllbardado estis pli ol du milíonoj da pesetoJ. 
La bombardadoj estís faritaj laií programo, escep~e 
~ respublíkaj aeroplanoj trovigis jam eLn ae~od ~1~ 
gis ofte al forkuro de la ,nacíístoj ».. a ":via eJOJ 

restas provizore instalitaj car respubhkanoJ atakas 

n, ~~rucele, tre ofte. l onoj kiujn 
15Pana milito estas naiíza afero, en ª z ' 

En hispana milito intervenas militistoj k civiluloj 
kun arda malamo pasie kreskanta. Temas pri mílito de 
besta murdado; gis nun, en milito ínter nacioj, la bara
lantoj havis la esperan postvivi en koncentrigaj kampoj. 
En civila milito ne estas pardono, ne estas kaptitoj; kiu 
falas en manojn de ribeluloj povas esti certa ke li estos 
fusilmortigita k multfoje tio okazas post rafínita tur
mentado. Miaj okuloj vidis sufice por kredi ec kion mi 
ne vidis . io estas ebla en la hispana tragediol 

Oni konas bone la okazintajojn de urbo Badajoz; 
tie pereis pli ol dek mil personoj k la urbo nur kalkulis 
ses dek mil enlogantojn. Kiam naciisloj konkeris la 
urbon oni ekzekutis amase en publikaj placoj. Mi alpa
rolis personojn, kiuj estas devigataj kasi monstrajojn, 
sed malgraií tío ili ne puvis ne konfesi la veron. 

Certe estas malfacile klarigi la kruelegon per kiu 
oni •purigis» la urbon Toledo. Mi ne volas priskribi tion, 
kio okazis en Hospitalo de Toledo ... 

Ankau estas malfacile klarigi aii kompreni la kialon 
de murdo al kvin kamparaninoj, kies kadavrojn mí vidis 
proksime al Santa Olalla. lli estis apud la vojo, kun 
vizago al tero, fusilmortigitaj tra la dorso; oni diris, ke 
m estis spioninoj, sed mi ne pavas kredi, ke virinoj 
nesciantaj legi k skríbi, estas dangeraj spioninoj. 

En naciista zona oni faras ekzekutojn antaií ol la 
tagigo. Kiam mi logis en Tala vera multfoje mí vekígis pro 
abundaj pafbruoj; oni sendís kondamnitojn al eterno ... 

Tuj post la komenco de milito, multa; soldatoj au 
gvardistoj luktis en zono kie ili trovigis bazar9e; kelk~j 
el ili, kaptitaj, povis a tingi pardo non, sed tio okaz1s 
malofte k ili estis tuj sendataj al la fronto. Tion oni 
faris post mallonga, rapidega proceso. En korto de ka
zerno mi ceestis procesan ee la fino de Novembro. Ko
lono de du cent soldatoj dlvenis sub gardado de maiíroj, 
ligitaj kvazaií bestoj; kelkaj ploris,_aliaj montris malsa
ton al fasistoj per levitaj pugnoj. Ciuj estis ekzekutitaj. 

La viktimoj estis enterigataj frumatene. Kíuj falís en 
batalkampo restis tie pluraj tagoj, gis haladzo; plejofte 
ne estis sufice da tempo por enterigi ilin, oni smiris la 
korpojn per petrolo k i1i estis tuj bruligitaj. Hispanaj 
vojoj estas konturataj de amasoj da cindro, lastaj 
restajoj de sennomaj falintoj. 

La ribeluloj traktas la falintojn kun plena indife
rento. Kelkijjn borojn, post eniro de naciistoj en Naval
peral, mi ricevis permeson iri al la vilago. En vilao kie 
estis gis tiam hospitalo, mi vidis en teretago dekduon 
da kadavroj, tute kripligitaj pro grenadaj eksplodoj. Tio 
forte impresis min; tamen, en la unua etago estis diboeo 
k gojo. La venkintoj festis la triumfon, ne atentante la 
teruran spektaklon de malsupra etago. 

En naciista fronto la virinoj vigle dejaras. En Tala
vera servís min iu knabino de •Falango» tiom okupata 
pri hejmaj bezonoj, ke mi tute ne kredis kiam si rakontis, 
ke dum la nokto si partoprenas la taskojn de ekzekuta 
patrolo. Tamen, mi povis konstati ke tio ne estas serco. 

En urboj konkeritaj, la nacíistoj devigis la knabi
nojn iri kun ili; nur restis tie maljunulinoj. Dum ekskurso 
al parko apud Madrido, m~ vi~is kadavron de 18-~0 
jaraga knabino, tute nuda. S1 esfls bela. Kuglo trapas1s 
sian koron. Soldatoj díris al mi ke si estis kaptita k 
fusilmortigita post perfortigo. 

En la militzono, kiun mi vizitis, ne estas ia dife
renco nek gentila atento kaiíze de sekso. 

Por I h· 1 Kontrolu vi mem la kontrolon de via registarol a 1spana popo o, 
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LECIQNQ PRI DIPLQMATA ETIKQ Estas la teksto de honesta dokumento, kiun la re-
?ista ro de Meksikio jus publikigis por montri tutmonde , ke sía Jando estas vere suverepa k sincere demokrata; ien la 
int eresa deklaracio: 

«Mek ikio ne sangis la normojn de sia konduto, kiujn oni starigis kiam la legitima registaro de 
Hispanio. kiun prezidaa la mosta sinjoro Emanuelo A zafia, petis al nia laudo militan materialon. La regle. 
taro de Meksikio daií.rigos la liveron de armiloj k municioj, el nacia fabri~ado, ~iujn hi~pana Re~publiko 
b zonos. Rilate la materialon el fremda deveno, nur gi povos eliri de la nac1a teritorio, ktam Ja au~oritato 
de la koncerna laudo esprimos konkrete pri tio sian plenao konsenton. - La Prezidanto, Lazaro C'ardena1. , 

OPORTUNA 
Iu supertendenca proleta organizo 

esperantista, tre grava, al kiu apar
tenas ciuj, kiuj laboras en la redak
tado de POPOLA FRONTO,obser vas 
pri nia batalo tre strangan sintenon . 

Ok tre longajn monatojn dauras la 
lukto en Hispanio k ni kredas, ke 
nenia duba ekzistas jam, por ciu 
konscia laborista en la mondo, pri 
gia signifo por la tutmonda proletaro . 

Tamen, la aludita laborista asocio 
alrigardas la okazajojn kvazau even
tojn en alia planedo, neniel tusantaj 
la interesan de la laboristaro . Óiaj du 
presorganoj ap enan pritraktas nian 
aferon, krom per etaj notoj, preskau 
nerimarkeblaj, en generala rubriko. 

Ni vane atendadis gis hodiau lar
gajn raportojn, vastan agitadon, alvo
kon por helpo, instigan al subteno de 
la popola klaso en Hispanio. Felice 
por ni, la anaro de tiu asocio ne be
zonis ti es stimuladon. Plejparte gi 
bone komprenis tuj sian devon, kun 
malmulte da esceptoj, k gi staras so
lidare al ni per vigla sindona apago. 

Unu fojon pli, la amasoj, flanken
lasante sían gvidantar0n, agadas Jau 
propra inspiro. Sed estas interese 
konstati, ke la respondeculoj de tiu 
asocio, kiuj kutime akuzas la gvidis
tojn de la laborista¡ partioj k organi
zoj, pri devojigo de la gusta linio, kon
dutas simile niaokaze, pravigante tiel, 
per si mem, sían malnovan tezon. 

La deklaro, ke giaj gazetoj nur 
koncize okupigas pri la hispaniaj oka
zajoj pro manko de rektaj informo¡, 
tute ne suficas eé kiel preteksto de 
sistema silentado. Cu la redaktoroj 
ne posedas hejme abundan novajma
terialon, por eerpi el gi interesajn ra
portojn? Cu la asocio havas nenion 
por komuniki, Jau propra konto, al sía 
membraro en tiu ei grava okazo? 

Óís nun , ni ankoraií ne konas la 
veran sintenon de la estraranoj de la 
organizo car ili neniel eksterigís gin. 

KONSTATIGO 
Kvazaií ne temus pri •Fasismo aü 
popolaj digno k rajto •, la koncernaj 
revuoj ne ap erigis, laií nia scio, ian 
originalan artíkolon, donanta la opi
níon de la redakcio. En ambaií gaze
toj speguligas speco de glacia indife
rento pri la finrezulto de nía lukto; 
sajnas, ke la instancoj de tiu asocio 
rigardas la aferon kiel spektaklon au 
kiel vetludan sportan macan, laií ia 
diletanta vidpunkto. 

Neniam ni povis supozi, ke la kle
rigaj k la kulturaj kvalitoj de tiu sen
partía Esperanto-Organizo atingus 
tioman gradan de neutralecol 

K vankam ni ne deziras polemiki, 
ni nepre bezonis konstatigi tiun ci 
fakton, almenaií por trankviligi nian 
konsciencon de sinceraj homoj, kies 
konscio ne bezonas instigojn por ple
numi la pezajn devojn, kiujn postulas 
kruele la milito, sed kies fido al efiko 
de principoj suferas disrevigon en la 
solena hora de la kruda realo. 

Nobla krio 

l\tendante vldi sían bild on en la rompila 
spegu lo . klun prezenras la Fasismo 

POPOLA FRONTO A 
ESPERANTISTA. 

Esras voko jam, por ebla k prekIikn dr 
tivi~o de la fama dev ,zo pri unu gran 
rondo familia inter eiuj esperan1is1aj amlk 
de la socia progreso. Unueco de forro! 
momento de dan~ero, estas n11rur11 m rin 
d~ vivanto. Kíel homoj ni delendos n· 
v1von por defendí ankau nian lingvon! 

el Anglio 
. S-r?. William Ross, Majoro de la Brita Armeo · t · 1 reAo 

Angho, per ¡ena teksto: , sm urms a " 

Mr. Eden•~~~~~r~¡uL~:11~t~~f;~~~~ 1: ~egistaro dekl~~as, ke. 1~ _poli.ti!º 
dirí, unue: ke la Ne-Interveno k' 1 ,. nfor~a al ntaJ trad1c10¡. Mi 
ec parte unuanime a roba ta ' te .gi e5tas aphkata de la Registaro, ne es. 
tradicia~ politikon, ml kuragasd!s~~t r;pol?' DuLe: en. tío, kio koncern1·ªse~ 
Iberia Duoninsulo dum la h' .. ma on. a Br1ta Armeo bata 1s 
sendependo kontr~ií Napol~~ªºt m~ito pro regoelekto, dum la mili~O 
jaroj. Tiu lasta interveno esti no 0 . aze de la Karlista ribelo anta~ 
gistaro. Iris al Hispanio bri as organ~zata de volontuloj k apogata ~e .nt~ 
helpi la legitiman iaman reg~sfdao el pdh oMl 12.~ angloj, varbitaj k ek1p1taJ 

. . ron e adndo. 
Protekh Htspanion ko t - . . . 

afero pri vivo aií morto por la n :ª~ .m aJn ~ontraiílega atako, est1~ 
en la XXª jarcento, sajnas ke 1 brita¡ mteresoJ en la pasintaj jarcen!O)· 
konsentis al ateneo kontraií l!r ª .ras~ de Palmerston k Pitt elcerpt~ 5· 1 
d~ ~pglio al sía politika he e~~t1~, ktel sek_yo logika de la senrimeda for 
giaJ statestroj, mi ne aludas iri .~?10h en Europo, car mankas jam kU!'3 r0-

1 1ª onesteco. Via, William Ross, MaJO 
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IQOZAll40 kampo. Ke gis nun, estas transpor
titaj 70.000 mai:íroj el maro~a popolo, 
kiu konsistas el 500.000 logan_toJ. ~e 
la situado de mauroj en Htspamo 
estas malbonega, ec rilate al nutrado. 
Ke la riffanoj, kiuj venas en fr~nca!l 
zonon rakontas pri la turmentoJ aph
kitaj de hispanaj aiítoritatoj al .~aií: 
roj en tiu zona kie nur restas vtrmOJ 
k infanoj. 

utn unu el oftaj luktoj apud 
~ D Jarama, a peris kelkaj italaj 
rt1'f¡ Jduj haltigis mom ente niajn 
1311 ij~ Subite, eksaltis el tranceo 
trLlP to. je kroma nomo ., la kampa
soJda kiu per manbomboj k dinamitaj 
ran~;éoi atakis kurage k difektis unu. 
k3'. aliai soldatoj sukcesis repusi la 
Tr1 jo La tankoj estis devigataj a 1 
~tad~ k niaj trupoj povis daurigi 
1 atakon. 
: En prov~nco. _Leon, kelkaj gr1;1poj 
d JaboristoJ fug1s al montara k1am, 
~ la komenco de ribelo, ili ne povis 

!enki la fasista n armeon . Dum la 
ookto tre ofte i1i ekskursis silente k 
dise di malarnikaj tranceoj por preni 
fusilojn. Tiamaniere i1i sin provizis je 
armilaro k starigis novan fronton . 
Nun ili jam ricevis necesajn elemen
tojo k niaj kanonoj sonis unuafoje 
taií komenco de lukto en tiu provinco. 
Ni devigis la fasistojn forlasi tran
ceojn k poziciojn¡ ili sin rifugis en 
,~lago La Robla, kiun ni atakas efike. 
• La aiítonoma baska regiono elek
tis demokratan registaron . En liu re
giono estas detruita neniu pregejo; 
fervore dauras la diservoj car ne estas 
konflikto tie ínter la respublikaj aspi
roj de l' popolo k la religio. Estas 
granda la kvanto da pastroj baskaj, 
kíujn fosilmortigis la fasistoj, ne nur 
la popolo ceestas pregejojn sed ankaií 
multaj batalionoj, organizitaj de la 
•Baska Naciista Partio». La tieaj pas
lroj <liras: «Por serví al Dio ne nece
sas porti armilojn¡ sajnas ke en kon
lraiia flanko estas pastroi, kiuj luktas 
per armiloj en mano. Ni, la baskaj 
pastroj ne deziras lukti kontraií nia 
popolo. Aliflanke, ni nur akceptas la 
ekzemplon de nia episkopo•. 

La maúro Yírilli 8elmosta Moha
tar, 40 jaraga, forkuris el urbo Oviedo 
~ rakontis plendetale cion, kio okazas 
tnterne de la siega ta urbo . Estas pli ol 
1.500 maldekstruloj fusilmortigitaj. La 
lusilmortígoj sin sekvas sencese k 
karcero¡ estas plenplenaj. Fasístoj 
~~soge diras, ke la forkurintoj estas 
~I moi:_tigitaj en nía zono, sed 1i aiídis 
k t~an~ea lautigilo la vocon de for
liunnto1 k tio instigis lin agi same k 
. esperas ke la aktuala fluo da forku-

~~to¡ pli k pli keskos, spite la fasis-
tn mina-:ojn. 
z ~gla _loganto de Gibraltaro, kíu 
sf . e sin trovis en Malago, diris 
rd stk reveno, ke la fasistoj per po-

Prolllº 0ntrau la kolo, postu1is de li 
·dis eson ne rakonti tion, kion li 
emd e~ Matago tuj post la eniro de 
tsli:1 trupoj en la urbo. Li estis 
nk' ª en h_otelo k savis sían vivon 

Bas¡)~k~ap1!ano de angla milítsipo 
.ªristo· ., k1_u k_un forta skorto de 
lentori seras 1m. Sed 1i promesis 

l<etk·~·l f •. . 
8is l>ro . as1sta1 aeroplanoj super

Vtncon Tarragono k sercis 

grav~n hospi~alon en vilago Flix. La 
hosp1talo eshs tute detruita pro la 
b?~bardado kiu kauzis 41 viktimojn. 
l',;au morti1:t_oj k tridek du vunditoj, la 
monstra faststa taktiko sukcesisl 
• La 25. Februaro germana casaero
plano, marko Heinkel, kondukita de 
germana leutenanto, volante alvenis 
en niajn liniojn de Navalmoral. La 
aviadilo estas tute nova k bona el 
lasta modelo. Ói ne estas la unua k 
ni esperas ke ne estos la lasta . 
• Ankaií nía provizora cefurbo, Va
lencia, estis atakata de fasistaj aero
planoj. Dum la atako, bombo falis sur 
la poiípo de angla militsipo «Royal 
Oak• k kaiízis vundojn al tri oficiroj 
k maristo . 
• Apud Madrido multenombra grupo 
da soldatoj forkuris al niaj tranceoj. 
Nur kelkaj atingis la celan car la fa
sistoj tuj fusil pafis al ili; kelkaj fa lis k 
la plimulto sin ka.sis en neiítrala zono, 
dum la nokto niaj milicanoj portis 
nutrajojn al í1i k kiam tío estis eble 
akompanis ilin ce ni. 
• Antaií du aú tri semajnoj komen
cis radiodissendoj de fasista propa
gando sub la nomo «Radio Veritas" 
per kataluna k hispana lingvoj. Kata
luna registaro povis konstati ke tiuj 
radiodissendoj aparten as al radiosta
cioj de Roma, Milan, Genova k Flo
rencia. Tiu propagando estas kontro
lata de ítala registaro, kio denove 
pruvas pri la •ne interveno• de Italia 
en hispanaj aferoj. 
• En Orano estas publikigita grava 
manifesto, subskribita de kvin mil 
marokdnoj k mil eiíropanoj, kiuj kun
sidis sub prezido de Cheil Mohamed 
Said Zahiri. La manifesto <liras inter
alie: «Generala Franko haltigis la 
terkulturadon en hispana zona, trans
portante devige ld maurojn al batal-
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• Duro kelkaj, malmultaj tagoj, estas 
tri fremdaj sipoj kiuj ricevís karesojn 
de germanaj mínoj. An¡;ila « Landa· 
vory Castle•, franca «Marie Therese» 
k greka «Lukias». 
• Dum februara manato, en Del
menhorst k Bremerhaven (Germanio) 
estis enterigataj 22 germanaj <1;víadi~
toj, kies kadavroj venís el H1spamo 
per sipo de la Kompanio Neptuno. 
Fa.sis ta gazeto • Wanderern publikigís 
sciigon pri la morto de le~tenan~o 
Wilschik de Hindemburg, klU luktis 
en Hispanio en antitanka bataliono. 
Sekve de tiu sciigo la germana regís
taro oficiale malpermesis publikiga
don de sciigoj rilate al soldatoj k ofí
ciroj mortintaj en Híspanio. 
• Nía ministro de Maro k Aero 
anoncas ke dum februara manato, ni 
faligis 22 aeroplanojn fa§istajn, el kiuj 
unu restís ce ni en perfekta funkciado. 
La fasístoj faligis 9 aviadilojn niajn. 
Kiel en januara monato, ankaií la bí
Janco estas favora al nia armeo; certe 
ld germanoj ne multe povas herí pri 
siaj armiloj. 
• Fasista generala Cavakanti, kiu 
ripozas nun en portugala urbo <liras 
per letero al amiko loganta en Parizo: 
cSe la triumfo alvenas, ne estos la 
triumfo, kiun vi k mi deziras. Nia mo
vado estas gvidata de viroj, kíuj ne 
komprenas kion gi <levas esti. Se la 
ruguloj atingas la sukcesGn ni perdos 
nian patrian, sed ni ne trotaksu la 
naciistan tríumfon, car gi apartenus 
al Italia k Germanio, kiuj trudos al 
nía popolo siajn koloniajn ambiciojn. 

INTERNACIA 

\ 
estas ankaií_ plej grava k decida batalejo, kie la vigla 
paf~d_o _de m~ gazeto pavas helpi konkeri tre valorajn 
poz1c101n svmgante la veron kiel gloran standardon. I La metalo de vía subteno estas la sola materialo 
por nía dai:í.ra ofensivo kontraií la blufa propagando de 
la fa.sismo universala. Vía kupro superos gian aron. 

ÓENf.RALA INTERNACIA ADRESO 
n11r por mono 

GUSTAVE FARENC 
66. Rue du Pare 

Postcekkonto 13944 Orleans 
ORLBANS (Loirel) FRANCIO 

NEDERLANDA ADRESO 
nur por mono de holandanol 

PETRO van der PLANK 
Van Speijkstraat, 48-1 

POSl~iro 24'lf>-42 
AMSTERDAM W. Nederlando 

REDAKCIA A DRESO POR Cro ALIA 

POPOLA f'RONTO-Mar, 25, Valencia (Hispanio) 
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?z:i KONORESO DE LA PEDERACIO DE LABORISTAJ ESPERANTISTOJ 
(8N LA REOIONO DE LA NEDERLANDA LINOVO) 

NIA PUBLIKA SALUTO 
La 28.-29 . de kuranta monato okazos en Gente (Belgio) la ci-jara 

kongreso de la laboristaj esperantistoj en la nederlandlingva _ r~giono. _ 
La plej lañdi nda k reliefa kondico de la kamaradoj, ktuJ ba ldau kan: 

gres?s, estas ilia perfekta k trafa organizkapablo. i, hispanoj, en nunaJ 
tagoJ trageuiaj, kiam brue rompigas normoj k procedoj, s~_ia~ 1~ valo~on de 
zorg.a metodo por efíka uzado de fervoro. Je nomo do de c1uJ h~spanaJ _€.spe
ranttstoj, lau. so bra maniera, ni velas Iañtigi nur síncerajn dez1roj~ pr1 alta 
S?kceso po r la ce[a kunveno de tiuj bonaj amikoj, ínter kiuj ma gazeto 
cir kulas grandkvante kiel satata familia objekto, ku n placa solidareco. 

NIA MUNICIO 
ptol. 

> 

guld. , 

Valencia esperan tistaro • • 48 
A. D. - Benictisim • . . . 10 
S. D.-Martos . . . . . 10 
FLE Sekcio X.- Amslerdam 5 
F. L. - Ámsterdam . . . . 10 
Sekcio V. G rupo Zamenhofa 

;;•56 , 
9'8 , 

- A-dam ..... 
FLI~. Sekcio Zwolle . . 
G. A. v. M. - Amersfors . 
A . S.-N. Beets N. H .. 
V. B.-Budapesl. 
J. E. --.Barcelono. . 
H. C. - Lille . . . 
E. P.-Hudiksvall . 
J. R.-Chalons . . 
Orupoj el Verviers . 
P. L.-Toulon. . . 
l. H. - Marseille . . 
E. P.-Skovde. . . 
J. K.-Verviers • . . . . 
Lab. Esp. Grupo.- ilted11I. 

. Y. 11 Grupo LEA -NA. -
New Y,,rk. . . . . . 

SAT-Londono(pere de E.M .) 
e. E. Y.- AspremonI . 
H. N.-Malmo . 
P. G.-Evreux . 
K. H. - Corseaux 
l . M.-Liberec . 
A.. F. - Huslopece 
A. B. - Orleáns . 
L.-Orle tins . . 
H. P.- Orleáns . 
E. Y.-Jellicoe . . . . . 
Esperanro Grupo.-Karlstad 
L. M. S . Quentin . . . 
H. D.- Sancarne . . . 
P.- La Varenne . . . . 
V. R.-Marseille. . . . 
S. k A. Paris. - Mal11koíf. 
W. A. o . ..:...croydon .. 
E.M. O. - Los Angeles . . 
A. B . F.- Esperanto Klubo. 
Germ11ni11 k• do . . . . . 
Paco k Amo .- Barcelono . . 
Dislrilo QoIIerdam 2. • sek. . 

1 > 
1 > 

20 ploj. 
5 > 

10 ffr. 
25 • 
30 , 
;;7•52 , 
30 • 
f>O , 
20 , 
18 , 
5 ckr. 

6 dol. 
27 ploj . 
46 > 
25 rrr. 
20 , 
48 '65 > 
37'04 > 
14' 1 • 
10 > 
O 50 > 

10 > 
10 dol. 
52"65 rrr . 
27 , 
16 > 
10 • 
10 , 
10 • 
6 , 
2 dol. 

10 svd.kr. 
28 ífr . 
14'60 ptoj. 
2 dol. 

Nial 11mikoj en Hago ne necesns 11endi 
sían kontribuon al nia nederlanda peranto 
en Amsterdam. sed prelerinde ill transdonu 
Qin al k-do: H. J. Nieuwenhu izen, Laakhof 
37 en Hago. 

Du aií tri donaco j. k iuj a peris malbone en 
antaüaj lisroj, !ali indíko de niaj peranto j, ni 
kvitancas ilin denove, korek1it11j. 

AL SOVETIANOJ 
Mulr aj k doj el Sov etio demandas kiel 

1ranspagi monon ul POPO LA FRONTO por 
subtenl Qian eldonadon. Ci u tlucele kol ek
tltn mono estu endnta plene al C K. s E u 
Moskvo, .Spiridonovn a 15. 

Tiu org anizo ankaii zor gas pr i la ekspedo 
de cP. r., al ciuj nial amikoj el So vetio; ili 
do sciu pri 1101 

I N F O R M EJO 
La adreso de k- do: Galdino Roura estas: 

Cuarte l de Intende ncia, 2. • C enturia. 

Barcelono . 

ONI PETAS INPORMOJN PRI 
Kapitano León Luango, esperan listo. kiu 

ribelis en Oktob ro de jaro 1934 en 
Léri da k estis enkarceri gata en Kastleo 
Sta. Catalina. 

K-dino Consolación Vera, kies adr eso antnú 
la milito estis: Ventosa, 10. Madrid. 

K.do : Jacques Barloli, ll ala Legio, ko lono 
Ascaso, bc,talfron lo de Huesca. 

K-do Isidro Vilnplana, de Sa badell {Bar
celono). Pri eiuj ni atendas sci igot n. 

T✓T~.V,,VJ(,/' ,.✓,,/ 7 z;~r,Nh/;;:,4,z;:,,y///✓//L1-1-r.,r, -~~ ~~~~~ 

LASTHORA IMPRESO 
Paralele kun la a pliko de la in ter 

nada kontr olo, la fasis ta potenca a r
meo, kiu konsista s preska u nu r el 
italaj regime nto¡, ata kegas, en dire kto 
al Madrido, tra najbara pro vinco 
Guadala jara. La inva dinta sta bo s cias 
pri la neeb lo rekte kon keri la eefurbon 
tial ~ia celo estas nun si.egadi gin . La 
streca volo popo la dejor as fiere k pri 
t~o gi_d~nis jus plena n res pon do~, por 
fia~k1g1 la marson, kiu sa jnis estis 
f~c1la. Tamen n i ne volas kasi la opi
mo~, ke _ la nunaj mome ntoj estas la 
pleJ dee1daj, la plej da 11ger aj ne nur 
por 1~ hispano j sed por eiuj liberaj 
horno~ de la mond o. Madrido estas 
alta ~1mb~l_o, gi es tas historie preta 
venk1 por c1es felieo au pereadi detrue 
por tutmonda ho nto. 
V// L ~-',.4(,r//1# 1.Q'-' ~~ :t, .u, ¿ '7tl'I .V, R;#J'YQ l :V-' .U 

Wll'-'/4"'1# .r,;: :;;,¿,1#,.,w~ 

AVIZO AL K-DOJ BN LA PRONTOJ 
Lnü pero de mul taj le • 

tre place mallon . gantoJ, m akceplus 
k lravivl!joj en I i~J n raportojn pri anekdotoj 
la gazeto NI a ronto por aperi gi ilín en 
propono . k' esperas pri bona rice vo de nln 

dum rl poZC:::~:nt e~ti ec agra bla distro 
ran eo. Ekverku do tujl 

Presejo de J 0 1 . . mos , Alic ante, 116, Valencia 

------------POPO~ f R? ~TA LETE~U 
S. P.-N1mes. 1 notos k Jo 

artikolo interest1s vi n tia'I ~ 111 ko0 
estonia numero de via ºªZ Qi ª Per0ct,Q~ 

S . e,u ero a 
. P .- Mabat- Kala: Kiel. • ~ 

ne povas disponigi lok on JIIIIJ klar¡.,;1 
k d Por an ~•t. 

man o a spaco en nía balt 0 nco¡ . eno k· , Pr 
stan tutan amplekso n por info • 10 bezo ~ 

A . S. - VoroneJ: En k ek I rma 1e4 10~ 

Brigada, ekiistas mult a¡ e 8 t r la lnr,1'11 • 
• d speranr ªti¡ 

lanto¡, se kolo no konsisr i 13•a¡ be 
ranlistoj estas ankoraü en:~: ~urde e.: 
gas malmul rajn bildoj n car «~•o. laPt 
malam pleksa k la íoto j alprenus 1; P., ta1'i 
posIu l.i ta por la teksto. 0 dnalla~ 

T. J.-Consln ntine: En la k · 
de ci I l_u numer o, ni prideman~:: er~a ltkQ 
zo n. N1 esperas, ke estos sanco _vran 4 
k ke o ni ricevo s inCor mojn, Pflaukc~ 

S. D. - Martos: Ni ricevis d 
de via fron ta gazeleto. Pri 8/. numero· 

k "b K 'ªI afero· s rr os a parl e . . ora n gratulan k b . 1 
ku n la kugloj! ons., 

N. 0 .-A:a rk ov: La petoj pri ko 
dado íla nke de eksterl andanoi· r~ 
S . Pft t1pe 

ov etro, estas amasegaj. En la . . . nunIern 
ctr konstanco¡ estas ¡ a mallllcile pi 
tiajn dezir ojn. E:stonte la afero ea ea 
facil e sol veb la. loa 

D. E. k A. J.- Kar lslad: Kun ..,. d . . -. a 111 
sento nr legrs vian ko rtusan aalullet 
1 h. . . . 1 N ' eroa 
a Ispan11J vIr1no . 1 tram1donas Al 1 . . p . 11,n a 

vmna revuo e as1onari 11>. En okizo d 
bli kigo, ni send os al vi ekzempleron. ' 
vo l u tr ansdoni nian fervoran dankon al 
peranl o-klubo pro Qii., helpodonaco k 
~ia kur aQiga .letero. 

C. H. - Krivo j-Roj : Ni enmelas vian 
mand o n en la clnformejo , . Eventuale 
scii gos vin. Pri la celero de via skribajo 
jam vidis , ke ni klopodls arenti vi1n d 

Camescasse: Kun prolundad1nkstnlo 
legis vian estimntan bildk11rton. Akc 
nian am ikan saluton. 

J. L.-Pouy: Efektive lrafis nin slal 
la respondkuponoJ, el kiuj kvin dcvenia 
germana k -do. Oankon al vi k al la ano 
donacinlo en Hillerlo. 

Th. J. -Oyllorp : Akceptu, kara temar 
ninn plej sinceran dankon pro via lral 
letero kies legado donis kuraQon. 

R. R. R.-Melbourne: Via aprobo al 
laboro pusas nin al plidailrigo de ola 

W. E. P.-Middleburg: Via ko 
danto J. Apnrici farlns bone k II dlra.,, 
antaü neJonge li skribis vin. Momeatcprial 
povas komplezi vinm aüstrlan amlkOD 
peto. Pr i tiaj legantol ni pensas emc,de, 

J. O. K. - Akarp: Kun alteatllllO al 
vian intereun leteron. Prl Qia enbeVO 
esta diskutoJ inter ni . VI pravas. -~ 
graú uzado de safne sensencol n•I'' 
la tlncelo ne estas forlaslla k temas prl 

• e11111 
ko k komprenemo de In ailuaeto tarlll 

S. N. - Goleborg: Pro vil 11111111kOI 
dan kas vln. Ankaü ni dankas pro 'ªn11..« 
mono oknze de la reato de eapet• 
via urbo. 

J. B. P.-Cowdenbcath: Vla ld:al 
post la dato de via kunveno, 1ªivl 1 
dls al vi materialon k skrlblS 1 ,.. 

Pri la cetero de via pelo, ni csP'pl.,.rol 
plezi vin ankaií. Tlu laboro ptll8 


