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INfOR.MA BUL'TENO INTE.A.NACIA Pf:ll HfSP/:4NA l.UKTO l<DN'T'RAÚ LA FA~ISMO 

ELCoNo oE GRuPo LAeoR1sTA ESPERANTISTA VALrlT(I" · 
AEOA.KCIO KAJ AOMINISTRACIO: ST~ATO . M A. R, NU'M. 26 tll ti (Oispanio) 

KRISTNASKO LA VERO ESTU NIA ADVOKATOI 
. · . La brita deputito miljoro Attlee, k liaj akompanantaj kolegoj, komencis 

En la malnova Eilropo, ec por homoj, plenumi sian promeson disvastigí la klaran veron, kiun ili vidis okaze de 
indiferentaj al la mitoj de la kristana religio, jusa vojago tra Hispanio, Tamen, la sobra vero, kiun proklamas nun aiítori· 
havas ian carmon In ciujara jubileo pri la tataj lipoj, estas nur okula vero, car la jura vero estas jam sttfiee konata. 
nnski~o de Kristo. Eble ne estas fremda 111 Jesl pri nía rajto k pravo, honeste neniu povas dubi, eé ne la dikta
tio la rneteorologio de ci tiu sezono: Ne~o toraj statoj, kiuj abomene atakegas nin sen antaiíaj ofendoj niaflanke. La 
sur kampoj k rigora frosto pelas la homojn funebra Komitato de Londono evitas singardl:'me lrnnkretajn deklarojn pri tiu 
al paca kuni~o en familio, apud la kares¡i punkto. La <liplomata rondo jongle kasis la etikajn principojn, f,mmte mal
varmo de la hejrna forno, dum Legendo, lertajn kapriolojn por ne fari nor·malajn posojn ... Sed rnalgraií. tío, en la 
tiu milda feino, spinas sinsekve la linon de cifona Komítato-kvankam en gi abunde grimarns forgitaj cinílrnloj-neníu 
siaj naiv,ij delikatoj historio!. delegíto estus kapabla superi la rekordon pri senhonteco akceptante: unue, 

Kun cerbo iomete forgese11111, multaj ke iu legitima registaro, ahrnpte atakata de ribelintaj militistoj, estas egala 
plenkreskuloj satas ank11lí rememori prl la en rajtoi, antau la lego internada, al la perficla bando; k due, ke ajna !ando 
infanaJ tempoj ce la kristnaska epoko, kiam povas esti invadita de fremdaj regulaj armeoj je preteksto de gíaj privataj 
la simplaj revoj efektivi~as, en agrabia k problemoj. Ni ripetas, tre laiíte, ke neniu kuragus publike defendí, per .propra 
<loica realo, tra la artefaritai brancetoJ de buso, füm absurdan doktrinon. Neni11l nek Germanio, nek !talio, lduj aplikas 
simbola arbo, pli nü malpli sar~ita de ludilof la metodon. Nek Anglio, nek Francio, kiuj aplilws ... la kc nsl:'11!011. Ne, mílfoje 
k marcipano. Sekvante la turnojn de la nel nia rajto-la Rajtol-neniel estas en jugo. Tíon ciuj agnoskas, almenaií 
fabela spinilo, estas afabla ripozo k tasta en la kalaj eeloj de sía propra konscienco, spíte al la triviala forso de banala 
plezuro fesli, apud tablo, en kara akom- ignorado, kíun ludas ehle por trornpi sin mem, trompínte jame neniun, la 
pano, la naskiQon en Betlehemo-cu vero? grandaj demokrataj potencoj de la kadukígínta Europo. 
cu fant_azio?-:--de la bona Dio-infa~o, filo La eksterlandaj delegacioj, vizitantaj la urbojn k la frontojn de la 
de Maria edz111o de Jozefo la carpent1st0 ,. Respubliko, ne bezonas defendí nian rajton, pri kies pureco ne ekzistas dubo 

En la m_oderna tei:npo, la bas 11 voco de en kapo de amikoj k malamikoj. Por tiu bonanima, sed tro simpla, celo ne 
la krlstana¡ pastroJ ripetas la vokon: «Paco valoras la peno eluzí la plandojn de suoj au la kaucukon ge automobilaJ 
sur _te~o inter ciuj ho~oj kun bo~a ~ola?~I• · radoj. Sen rekta vojago al Hispanio, kiel sen rekta veturo al Cinio, oni scias 
Optimista aklamo, kmn an~elo¡ P1.e dtrts, tute trafe sur kia flanko staras la morala vero. Nu, k la falda vero? aií pli 
ª! la tuta ~ondo, okaze ~~ la humila ~~s- vulgare dirite, la vero prí nía forto, ne la vero pri nia raj to. Tío, nur tío, 
k1~0 de D10 sur pajla kuse¡o, nur varmigita ricevas definitive plej altajn kotizojn éirkaií la temo de diplom?.ta babilado, 
nature dank' al spiroj de mulino k bovo... La anglaj k francc1j parlamentanoj, honorindaj gastoj, durn kelkaj 

Pacon al homoi knn bona volo, •• ho, tagoj, de niaj obstinaj emocioj, povas malkovri novajn-mirín<lajnl-aspektojn 
kiel bela k satata melodiol Sed, ho ve, kiel · de nía epopeo. Ni, la hispanoj, en nía historia tragedia, ne jam nur havas la 
rikane ~¡ sonoras hodinü en Hispanio, kie pravon sed ankaií la fortonl Nía entuziasmo, nía diligenteco, nía konscia 
p.o nia bona volo venls kruela milito; kie, disciplino k nía tradicia sato al la libero faris la miraklon. La seriozaj dele
pro nia bona volo fldi al ¡uro de perfiduloJ, gacioj el bonaj amikoj <levas rakonti éion, kíon ili rigardis per la fizikaj 
jam duan Kristnaskon, niaj buboj ne man~as okuloj ne tra la favora lenso de politika aií. simpatía koincido kun la fina 
marcipanon nek ludas per noval ludiloj, celo de nía deviga batalo. Nía vero ne almozas komplimentojn; nía doloro 
sed ili fa las k mortas terure dispecigitaj, ne satas la retorikon; nia nuna eta po estas fmkto de níaj amaraj spertoj pro 
kun malfermaj okuloj-en malbeno aü ape- hipokríta rifuzo de nía primitiva vero, kiu sangigis pl?rforte en armita vero, 
lacio-pro la dikai bomboj de l' fosismo sola vero, kiu pezas konvínkige en la speciala pesilo de multaj kancelaríoj. 
intenrncia, kiu murcias k murdris, sirás k Tiu vero, do, estu nía advokato. Pri tiu, sajne, stranga kneda¡o el 
detruas uzante, sen krevo de Iango, la pravo k forto, devas agítadi en siaj landoj la sinceraj amikoj de la hispana 
nomon de Dio-ho. kia blasfemof!.....:de tiu civitanaro. La lastaj vízitantoj lrnnfesis, ke antaií o! la ekveturo oni parolís al 
sama Dio, kiu estis infano k naski~is pre- ili inside pri tumultema popolo, k ili trovis ei tie ordigitajn amasojn; oni 
cize sur trogo por oferti pacon, kiel altan aludís pri hordoj sovagaj, kili trovis ei tíe perfektajn briga
premion al homoi havantaj la simplan tre- danojn kun disciplino, konscio k kurago, éefaj kolonoj de 
zoron de animo kun tre bona volo... taiíga armeo, kiu batalas ne por unu kasto sed kontraií ciuj 

Flokoj de ne~o ornamad kruele la pejza- kastoj; ne kontraií unu popolo sed por ciuj popolojl Dum la 
~on de la batalkampoj. Tie, la frosto vundas la soldatoj batalas he roe, rapidigante verdikton kun lauroj 
pli olla kugloJI Sed tie, kun flamoj en koro, de venko por justo, Hispanio prezentas ankaií, kiel akson 
ataras firme la antifasistal soldatoj eble me- de sía potenca kurago, al la universala jugantaro, la veron 
morante, okaze de la l(ristnasko, ke Jesueto, de sía ekzemplo, kies reflektoj estas decidaj car, sur la 
kh1m farl~is viro, ankai1 fermis la pugnon · fronto internada, la mensogoj estis por ni pli damagaj ol 
por svingi skur~on kontraii la filistrojn, kluJ blekado de kanonoj. Kaj la saga instinkto de aliaj popoloj 
transformis la templon en borson de mar# vekigos k marsos fin fine, por frandi mielojn, sur la sama 
Candoj, kiel faras 111111 multaj filisteoll vojo, kíun sígnis unue per sango nía romantíka vero! 

DELBOS 
voja~a mtulstro 



.,·2: POPeLA l'ItONTO 

la C. N. T. kaj la Unueca Agado lnternacia · de la Proletaro 
' - ·• ·, \ . 'f •• ,_ 

· Kl11111 111 p11rol11s prl 111 fakta ltutendenc11 unueco ekz/~· kio povus esti baro por akordo kuti la U .• G. T .. en la. 
tánta en Hlspanlo kontrat\ l11 fasiamo, moke 111i skepllke sindikata kampo k eC kun la sektoroj marksistai k res• 
rldetu kelkaf aektemuloJ, rnjdante sur tordlt11f informoJ de publikanaj en la politika k soda medioj. Sed nia Orga-

~ aenreapondecaJ lzoluloJ, NI bone 1ci111, ke ne auncu eatl • 
honesta, onl devaa tion pruvil Jen do pruvoJ: Antat\ kelkaj nizo ne devis limigi naciece siajn unuigajn klopodojn; 
t11¡0J, fattdon 9. Decembro 19117. en Valencio, ~e unu cenrra La lukto kontrau la fa§ismo, kvankam en Hispanio ~i 

. or¡ano de C. N. T, fragua Social (Socia Por~tjo) tiperla, 1Javas la neiíralgian punkton, estas precipe afero ínter-
.· kun l11 11upr11 titolo, nktuala k interesa redakcin eerartikolo, nacía. Jen do kíal la e, N.·T. reflektas eksteren sjajn 

klu s11Jna11 originare verklta de ni mern por nia i11ze10. ti zorgojn pri unueco, celante ke samaj kauzoj nasku 
aúbe ni prezentíls ~In preskatt komplet11, Jat\ treege ftdela 
traduko, Jdun certe multe ~1105 k prontos ¡11 verai amikoi de samajn bonajn efikojn ol ~iuj, kiuj okazas sur la duonin-

. 111 unueco, kluJ es111s eamlempe la veroJ amikoJ de Hispanio. sula areo. Larga mobilizo de ciuj proletaj ,nergioj, sen · 

La lukto kontrau la fa.sismo interesas tute same al 
e!uj branfoJ de la laborista movado. Neníu el íJi povus 
po5tvlvi la katastrofon, pro reakc!a venlrn, k ankai"í 
izolite neniu el ili estas en kond!foj por alfrontl sukcese 
la defendan batalon. Malmultaj cirkonstancoj estos tiel 

· favoraJ, kiel la nuna, por efike unuigi la klopodojn de la 
prol.etaro, el tiuj landoj, en komuna agado celanta la 
detruon de 1' fa.sismo. Antau la pezaj bato¡ de la realo, 
fendigas la malceclemaj pozicíoj, kiuj disigis nin, unuj 
de la'aliaj, en la flegado de privataj qpiníoj pri tendenco 
ai1 metodo. Ni konstatas nun tre fortan unuigan fluon, 
kiu akiris gravan aspekto11 pro la kolektiva aligo de la 
sovetaj sindikatoJ en la Sindíkata Internada Federado. 
Se tio jam estis ebla¡ se, por trafí tiujn ci rezultatojn, 
cedis la sektoroj pleJ pasie rifuzintaj fandi siajn fortojn 
en -unusola bloko¡ ne estas do Jam tro malfacile por 
la laboristaj organizoj, el cíuj landoi, atin2i nun tuJ 
fratan interkonsenton. 

La C. N. T. estas movado, kiu, en Hispanio, levas 
kun pleja energío-aplikante en la tasko fervoren k 
lojalecon-la principojn por unueco, en la lukto kontraií 
la invadíntoj, Ekde la unua momento, gi sciis kompreni, 
ke por venki en la ekzerco, kiun tmdas al ni la milito 
kontrau tri potencoj, estas nepre necese forlasi provi
zore la intencojn efektivigi, tutece, la privatajn idealojn 
de eiu el la sektoroj en lul<to kontrau la pel'fido. En 
honoro al tiu bezono, la C.N.T. lernis forfeti el si eion, 

distingo prí nuancoj nek doktrínoj, forírínte de' la tak
tiko rígardema au de la platona simpatio, pové!s kon
tribui, lafi ímpona ritmo, rapidigi la venkon, por la 
lojalaj armiloJ, en la hispana areno. Cefaj punktoj de 
tiu urga programo povus esti: 

UNU!.-Aktiva agitado internada por devigi la r,gis
tarojn restarigi la liberon je komerco kun la 
Hispana Respubliko. 

Ou!.-Bojkoto al ciuj varoj destínitaj al la ribela zol'lo, 
TR11.-Lukto kontraií la spionado de tiuj provok,maj 

internaciaf bandoj de la reakcio. · 
KVAa.-Ekonomia k teknika helpo al la popola zoño. 

La C. N. T. plenumas sían revolucian d,von pe.' 
nante vivigi la proletan fronton per tutmonda premo 
kontraií la fa.sismo. Jen do: aü la proletaj organizoj 
agas Jau postuloj de la cirkonstancoj, aií tragikaj rezul
tatoj ne malfruos. La fasismo gajnis gravajn postenojn 
en la mondo, car la proletaro ne kuragis akccpt; la 
duelen en sía vera senco, nek povis kompreni la rolan 
de fakta universala solidareco. Dum oni batís nin, en 
unu Jando, la organizoj de ceteraj nacioj konsideris sin 
kvazau neutralaj. Ankoraií estas tempo reagil C. N. T. 
montras vojon: Liberecanoj, socialistoj, komunístojl cíuj 
kune en la krozado kontrau la reakciol Vasta mobilizo 
por la defendo de Hispanio k fundamenta¡ akiraJoj de 
la proletaro loganta en demokrataj reQimojl -----------------------------

.SKOLTA VOCETO 
Tan~ero (Maroko) 26. Oktobro 1967. 

Al Dirtkloro de POPOLA FRONTO. ,cr tiuj ~l linioj, mi vin. pet1111 bonvole publiki¡¡-i Jenan refuten: 

c~n 111 polo revuo •Skaun mi legis le.teron de la 
111el11 a¡¡-ento de SEL (Skolta Esperanlisra Ligo) en Hi■• 
,anlo s-ro Marqueta, el z~rngozo; ll pretenda!! paroli Je l1 
aomo de multal skoltol de Hispanio, sed ne Je la nomo de 
fluj ver11J skoltoj, ear nial hispana¡ geskoiloj estos nun apud 
tia lelil'ltlma Registaro, kiel bonnj civitanoj k lojalaj skoitoj, 

S-ro Mc1rque111, eri sia le/ero, parolas cprl la tukto 
kontrat\ la komunlsta f11nlomo,; eed, eu II ne acias, ke 
multaj polaj skoltoj ne oplnias kiel 11? llnu el la slcoltaf 
leQoj m11lpermesas en sial vicoj politikan 11g!l11don P.Or evlrl 
barojn en la vojo 11I la univenuila paco k frateco. Cu ¡¡ ne 
acln ankorat\, ke la fasisrno detru11di1 en Germanio k 
ltalto la 11kolt1111 movlldon? 

S-ro. Marqueta! mi komprenaa perfekle, ke vi esta, 
,. en foslata zono de invadito !ando. Sed, cu vi ne trovl, 
'· tenoJn por akribi al eksterlando sen dlrl, ke vi lakt111 por 

cliberigi l11 patrian de la komunista fantomo?, 

Ant11ftdank11nte, estfm11t11 Direktoro, pro vl11 komplezeme 111I 
vln a11lutu skolte k aamideane. 

M. DODO 

MORTIS HONESTA PIONIRO! 
Ce 111 unuaj horoJ de la dimanCo 1!. Oecembro, 

mortis en ~11rcelor.o AnQelo Pest11fla, kur11Q11 ploniro k 
fondinto de 111 .Sindikatista Partio, Ekde piej frua lnfo
nato ll 1perti1 la batojn de mlz:era vivo, per propra 
penado ll t1kiri1 kulturon k presriQon en I• l11bori1t11f 
medioj; sen forl11110 de 11ktiv11 pr11ktik11do de 1i11 horlo• 
Qista metía, en kio 11 estia tre lerta ~voliffkila 111kulo, 11 · 
dedici11 1i11n kroman tempon por orranizl l11 proletaron. 
Li eatia unu el l11 rondintoj de la C. N. T. k ,ureri, da 
·rravafn arencojn de la monukia polleo, kiuj, ae ne 1uk
ce11ia morrig-1 lin, 11lmen11t\ treere dlfekti, lían oriani,
mon. Poat la starigo de la Rupubliko, 11 konsideri, 
nec·esa l11 partoprenon de l11 prolet■ ro en la politiko, fon• 
di11te tiucele la .Sindik11ti1tan Partion, kio direkti1 al 11 
lalídojn k cenzurojn el la vicoj de l11 C, N. T. Dum la 
milito, li kun aia portio 11pori1 aenkondite la diveraaj11 
¡,opolfrontajn relllatorojn, kv11nk11m en ill, ne eati, · Ji 
rekte reprezentl!ln. La ftguro de Pestalia esta ■ rir1111rklnda 
por la esperantistoj. ~n la jaro 1920. kiel delegito Je la 
C. N.T., li proponía en aindikata Konirruo, ok11zlnt11 eu 
Moskvo, la aipreno• de ~•per11nto kiel proleton linll'von. 

la esperan_tisto nepre devas esti horno sentema kaj civitano liberal ' 



:N.• 2& 

5ali¡rantg la hltnon per altea vl11ndo 

BLAGOJE, PAROVIC 
La Brigada estis mobilizata por. 

partopreni en la ofensivo de Brunete. 
La Brigado ne havis tíam komisaron 
k, por la proksímaj batalta·goj, estis 
bezonataj bonaj komisaroj. 

La antaiían ta¡,?on, por komenco de 
la ofensivo, estis etektata komisaro 
de la Brigado jugoslava ·karnarado 
Bla¡zoje Parovic. Komencis la atako; 
la soldatoj per manbomboj ekmalfer
mis al sí la vojon. Apud ili marsadis 
ta· tankoj k, interne de unu ü íli, ta: 
komísaro Parovie · kun kelkaj oficiroj 
de la Stabo. · · 

Estis nepre necese ap1iki • plejan 
energion por malantauenirigi la mal
amikon. Urgís la ceesto de la komi-

- saro cefronte de Ja. Brígádo. Parovic 
maUermis la pordetort M la tanko k 
elsaltis teren... "' · 

En tiu gtista momento,: senkom~ 
pata kuglo alportis al li subitan mor~ 
ton. La soldatoj vidis Hn fa}i, k 'ans• 
tataií senkuragigi pro tío, i1i sin jetis 
kun impeto sur la fasistajn tranceojn 
por lin vengi. La Brigada il'is al la ata
ko kun kurago neniam antaue vidita. 

Parovic mortis ce la pordo de his
pana vila~o, kiun 1~ ne konis .. Li esti~ 
veninta el Jugoslavto por akhve helpt 
la tutmondan Popolfronton. tiuj líaj 
kamaradoj en batalo ploris lian mor
ton·' k akom pan is Hn gis la tombejo. 
En simpla tombejo ripozas liaj res
tajoj. Florkronoj kovras la teron k 
en la rubandoj ankoraií oni povas 
le¡zi la dedicojn, iom formalaperintaj 
pro la aero k la pluvo. Tie estas kro
noj de Jugoslavio k Polio, de ciuj 
partioj k sindikatojde Hispanio. 

· Oma~e al Jugoslavo Blagoje Pa
rovic k al kubano Pablo de la To
rriente, alía komisaro, pri kies heroa 
morto ankau mi raportos alifoje, am
baií. trovintaj la rnorton je def,ndo 
· de Madrido, la Popo la Fronto de nia 
tefurbo jus dedicis rnemortagon. 

Hodiaii, sidante ee ta loko, kie ci 
falis, Blagoje Parovic, mi ankaií velas 
dedici al ci ci tiujn humilajn liniojn 
por ke cía laiídinda ekzemplo estu ka
. nata de niaj eksterlandaj kamaradoj. 

Rikardo K I LES 

l"l'oDIO lle. 8runete; 4 • 12 • 27. 

PePOf.A'P~ONTO 3 

S E la !ar~laboristoj, cu ,n havenoj eu en fervojoJ, en la demo
• •· • krata Europa, k eiuj trafiklaboristoj en la demokrataj 

landoj estus rifuzantaj prilabori ciujn varoji1 k militilojn, 
kiuj ,stas •ne-infervene• destínataj al la ribeluloj ... 

S E... la Síndikatoj de la samaj landoj estus bojkotintaj la 
· komercajojn el ltalio k Germanio ... , 

S E... la organizita laborista ro estus rifuzanta trans
porti cion, kion oni sendis al la frankistoj ... 

La hispana popo lo es tus rícevinta multe pli efikan a pogon ol perla mona, nutra 
k sani~a helpo, kiun ~i ricevis, malavare sendita el ciuj siaj <1lilandaj amikoj. 

Car la aluditaj rimedoj estus la plej taugaj por kontraustari la ogadon 
de la Internada Fasismo; eble iomete tro insiste, ni asertas ke la movon ont 
pruvas per movo. Jen simpla vero, kiun gis hodiau neglektis niaj kamaradoj 
el Eiíropo. Bedaiírindel jes, bedaurinde por ni k ankaií por ilil 

" 

■ 
Sagetoj sen Mali(:o 

• La francoj komencaa ■In gratl. L11 Jukon lcattzis la mal-
kono de komploto konlrai1111 Respubliko. L11 c.Sekret11J 
MilicoJ Revolucl~j), 111men, ne esJi,a bnndoj de bnn• 
ditoj, ekipilnj per arrnlloj italaj k germana! por renveral 
111 fr~ncan Popolfronton ... ne. Konaisli¡r11s llin la au
perpatrioloj, kiuj celaa lraduki franclin¡rven l11 dc,·izon 
«Supren l-lisp1111io!• de 111 hlspnn11J falanglstof. 

Se eat11 ■ hezllo en la Pranca reglstaro, ni 11ilguru 
al niaj n aj baro l. ke lli havoa tre oportune ai11n 
«Komlteto prl Ne-lnterveno-n>, 

O Tre utila eatls la Konferenco de Bruaeto, leal NI ek·sclla 
per ~i. klon pens1111, pri 111 Japann lllenco al Clnio, la 

• 
, 11 

Angla, la Fr11,ncn k 111 Usona registaroj. Ctl>.UTl!lMPS 

La mondo lremls 11ntail. In 11enaaci11 deklaro de la Cefm)nletro ele f'rancla 
Konferenco, ke 111 kunvenintoj ne pens11a diskuli plue 
kun la Japanoj. Bravel Sed la Konferenco ankaü donls 
okazon por naski~~ de tio, kion ni povus nomi In Sk,rndinava doktrlno, la11 

'kiu Svedlo, Danio k Norve¡rlo ne voedonia 111 kolektivan respondan al J11p11• 
nio ... ear tluj tri l11ndoj ene h11v11s lntercaoju en Ekiitrcm-Orlenlo>. 

Tute ne aurprlzlgn es111s I!! d,iklrlr10 akandinava. La malgrandaj Demo• 
kralloj lernns el 111 po1enc11J Demokratloj. La kolektiv11 sekur~co k 111 lnter• 
n11ci11 Juro, ba¡rotelojl Alloga panor11mo .. , por 111 rablstof. · 

8 Kiom la germ,rnoj 11vl11dls1ot bombMdls An¡rllon, dum In mondmilllo, ill utl■ 

kaniijlaj k murctlstoj senhonoraj. Nun, lli estas k,walirof, kluj meritas 111 piel 
~entilaitr vizitojn. Kial? Car iliaJ hodlaüaj vik1imoj e~las «n_ur, hlap1m11J 
infanoj. Cu ekziatns ali• pli logik11 konkludo? 

• Diversm11nlere onl komentas la ctecidon de Brltio, sendl apecl11lajn ogentojn 
t1I la lcrilorio de Franko. La Brllil Registnro lamen, emfllzis ke ne temas pri 
dlplomatiaj konsu!oj, sed simple pri komercaj rcprez~nlantoj por prizorgi 
le brilojn intercsoJn. Kici povus la Briln Registaro agnoski 111 111ili1rnjlon de 
Franko, ae 4¡ t1nkaG. ne konsentis 111 samnn rajton al nia le¡ritlmn regislaro? 

Evidente ne ebiaa auspekli. firme neütralo estas Brilio. Tlnl !li llegas 
karese la ¡¡,nlvani:z.itlln Knmitnton. Aü cu la 11uspektemulol kredas, ke 111 
fema Komitato servas al Franko kontrnii ni? Sirttpl,1 nrnllco .... 

• en 111 ,~sial tagoJ rondirls onldlro prl ebla b11!clhallo k lcompromiso, per klu 
111 milito en Hispanio flni~u11. Anglnj gnzetoj akceptis ~in. · 

Prezidanto Negrfn, pridem1mdite de aksterlandaj Jmnallstoj dementl ■ 

tion, diraríte, ke ne estas oportuna nun la ()kdzo por lia11pecaj sercoj. 

La flléil6J venkol eleerpi~is Jam· por 111 frankistoj. E11111s el ties kornpo, el. 
kle devenas la falsa nov11jo, 111 premo el certaj pnlencoj k.t.p. liia nunn milil11 
sit1111clo Sñfnas 111 Ui favora por eventuala kompromlso, ear ekde nun 111 
n1111ko11 k foruzi~os en tiu ofensivo. NI estas for111Jl Tlucele, lllol amlkoj en 
la ·cdemokrataj> lnndoj help<1s al disvastlgo de tute ·sen boza klacato, 

Jn nin milito. !ro d11ür11s, por kelkaJ «amikol• de 111 hispana popolo. Nla 
rezlslo plilonglg-as c~enan, konflikton. Dnnkon 111 111 bonlntenculoJ, kiuJ 
'fOl11s evill 111 ni suferoJn ... sed ne ankoraü 111 popolo venkis k ~¡ lukto• 
~l:sfinc konlrai1 franko ... k konlruü lo bondeziroj de 111 bonkurtii dlsva■-
tlgantoj de tpla~a¡, falsa,oJ. Almenaü 1111 estas nla «m11lbon11, lnlencol 

•• •• 
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-.St.JLDO DE JUSTECO 
MaJoro Atllee, unu el 111 eer111 gvldantoj de la Brlta L11borpartlo, jus venia al 

Hfapanlp. 'Okaze de ll11 vlzlto al Valencio, la 1ocialiet11 jurnalo de tiu Ci urbo 
Adel11nte (Antaileri) dedicis al II arlikolon, el kiu 111 cllir11s fragrnentoJn: 

«Ni aspiras diri kelkajn vera
Jojn. Ni akceptas kun estimo ciujn 
vizitantojn, kiuj meritas tion. Vi 
rajtas estí akceptata tíel. Ni pre
zentas al vi krude nian doloron. 

Vi ankau meritas tíonl 
Ni agus stulte aspektante kon

tente por esti agrablaj al vi. Tío al 
vi ne placus. La vero ne kunfandi
gas · kun la hipokriteco. La vero 
estas, ke Hispanio suferas. Al nía 
popolo oni forrab!s la ridetkapa
blon. Vi sclas, kiu forprenis, gin. 

De sra ~lta fiero, kelkaj europaj 
politikistoj vidas nin tre malgran
daj. Ni ja estas tiaj. Sed en la fundo 
de nia eteco restas ankorau salivo 
por kraci sur ilian grandecon. 

lli aljogas al ila rajton"damagi 
nin. Kaj ni silentas. Sed i1i postu
las niart dankemon. Nel Tio ne 
estas iHa raJto; gí estas nía. Kaj 
ni rifuzas ~in al ili. 

Jam de pli ol dek ses monatol 
Hispanio · sangas k ruínigas. Úi 
pzrdis siajn plej bonajn filojn--niajn 
plej bonajn kamaradojn-Fremdaj 
armeoi ku_n helpo de perfíd«ntoj 
invadas k detruatas ~ian landon. 

Kelkaj miloj da malindaí hís
panoj, kredarite sekurígí síajn po
sojn, fosís kavon, e11 kiu estas 
enterígotaj iliaj monujoj kun iliaj 
korpoj. Du fasistaj potencoj sub
tenas ílin, sercante ekonomían pro
fiton k strategiajn poziciojn. Nek 
la perfidíntoj nek íliaj subtenantoj 
estus ekagintaj, se aliaj personoj 
ne restus senagaj ... 

Híspanio estis pacema popolo. 
En sía Konstitucio-ekzemplodona 
k naiva-gi estis rezii;?ninta pri mi
lito. Óía sola alianco estis kun la 

· t. n. «Ligo de Nacioj•. Subíte, eks
teraj k enlandaj ambicioj pusis nin 

•en la terurajojn de la Jukto. Estis 
sur.priza atako, sed ni venkis. Kiam 
ní estís venkíntaj la ribelon, enve
nís la eksterlandanoj. f1i venís, car 
oní toleris al ilí veni. Vi scias, kiu 
permesis tion ... 

Oni slosis por ni la Internacian 
Juran. Estigís la «Ne-Interveno• 
por malhelpí al ni akíri annílojn, 
sed gí ne estígís por eviti la tru
dojn de Germanio k !talio. La por
tu2ala landlimo malfermigis por la 

ribelantoj; sed la franca landlímo 
fermigís por la legitima Registaro. 
Alflu~ís el Koln la Helnk .. /-aviadiloj 
por detruí Gernikon; sed la lojalaj 
aeroplanoj ne povis flugi 1:l Tou
louse por savi Bilbao-n. 

Oni perdis la tempon en la Ko
mitato, prezidata des-ro Plymouth. 

B9skío estis bruldetruata. 
" Santander estis okupata. 

On; nun turmentas Asturion. 
La vandaloj konkeris Malagon, 
Madrí<lo suferas daurajn tor-

turojn kun stoíka fiero. 
Okazis la monstrega k hontínda 

krimo de la bombarda<lo alAlmerio. 
Oni malhelpas, ke la franca 

registaro malfemu sían landlimon. 
Estas nomitaj kelkaj ukomercaj 

agentoí" en Salamanka. 
Oni volas agnoski batalrajton 

al bandita perfidulci Franko. 
Vi scias, kin kulpas pri cio ci. 

KaJ ni ankau. Óuste tial, ni taksas 
bone la grandan valoran de la 
he1po sindona, kiun vi k ,,:iaj kama
r;¡doj, kiel socialistoi, faras al la 
pravo k al la justeco. 

Vi povas díri en la Brita Pzula
mento, Ice la hispana popolo konas 
síajn bucistojn; ciujn siajn bucís
to/nl Ke oni ne sukcesas trompi 
nin per afablaj gentilajoj; kiuj kasas 
reale mallojalajn manovrojn. 

Diru tion, kamarado Attlee, 
Diru, ke la hispanoj ne votas petegi 
plorante; sed, se necese, ni scios 
morti abomenante. 

Díru tion, nianomeí en ·la nomo 
de ci tiuj etuloj, al . tiuj, kíuj sin 
kre<las tre granda/. Diru ankau, ke 
ni vidas la anglan popolon, kiel 
fratan popolon. Ke ni ni~ miksas la 
liberalan Anglion kun gía konser- , 
vatíva registaro. Pro tío ni ankorau 
esperas, el la regatoj, la justecon, 
kiun jam longedaüre rHuzadas al 
ni la brítaj 11:legantaj regantoj.• 

Madrido tente lo¡¡-aa, aed ... 

TEORIA BABILADETO 

Ft-ÜDAJ FALROHNlA MODtDNA UMPO 
~iu aocla reformo estos dl'!üre utoplo Qia kiam, en tutmond11 kolliio, • 
ekmezuroa alajn fortojn la prolet1:;1 reyolucio k la fcüda kontraiírevolucio. 

· (Karl Mt:1rx en KapJ111/o kaj Laboro) 

Ag~oskita jam de Marx la bezono de tutmond .. a revo1ucio, por la starigo de ekonomia 
si.stemo pli justa, nun la teoría ricevas konfirmon,trai la okazintajoj de Hispanio. La lando, kíu 
malkovris novan mondon-kiam trovi estis preskau :,kreadi-surpasas hodiau pezan periodon 
de sía prívata historio, kun tie\ yasta influo en;htunhersala evoluo, ke· giaj sekvoj estos pliaj 
bataloj, cíe de la mondo; por plena emancípigo dda laboristaro, suferanta klaso, kiun la marks
ista filozofio akceptas kíel hazon por la transformigo1 de despotaj metodoj je normoj de paco 

. k generala bonstato. Jen do la graveco de la decida I enomeno, kiu nun furiozas sur la teritorio 
de la ídoj el keltoj k iberoj. Unua ideología lukto, ki l, .sen pura specifa karaktero je proleta 
revolucio, akiras tiun aspekton pro la fakto ke gí est, 1s opozicio al la barbaraj intencoj por tiu 
feuda strukturo, ldun ambicias la malgatinda fasism, )-kankro, en rnalantafünerna írado al la 
primitiva! sociaj formo/, !del natura malamiko de cía progreso k civilizo. Ne nur en Hispanio, 
sed ankaií en A~io, la fasista hieno enigas fü!? siajn ungotn en la noblajn korpojn de homoj, • 
kiuj faris la teruran pekon defendí, ee atako,· siajn el· imentajn rajton dum la momento, kiam la 
kapitalistaj korvoj · církauflugas, en freneza ·volupt< >, grake atendante la eblon forman~i la 
karnajn cifono;n por satígi sían monstran apetiton. 

Kapitalismo k fasismo estas du malsamaj ko11ceptoj, tamen la dua estas sekvo de la 
unua. Se oni analizas la kapitalon-konsiderante git kiel ekonomian valoren de unu eksplua
tanta klaso, kiu viglígas la industrian k la komerc, m, eiam kun profitaj celoj k neniam pro 
socia b.ezono-la fasismo estas do, tute simple, la ple numanta instrumento, kiu devas ciurímede 
gardí ti1;1n absurdan sistemon, per .science organiz ta barbareco, lau kruda respondo al la 
maturaj klasaj aspi1'oj de la proletaro. Tiuj kapitalíst ~¡ tendencoj signifas strangan revenon al 
la feudaj epokoj. Moderna stato tl'ansformigas- tiel · en impulsílo por korporaciaj normoj, el 
arkaíka sortimento, kiuj sufokas ciun- alían metoqon ekster la kontrolo de tiu cíopova akso. 
Restas do tuj sen valoro,Ja fundamental reguloj por¡ >olitika au sindikata organizado k sekigas 
la fluida substanco de la vera demokratio. Oní kovra s tiam la malgojan panoramon per kurteno 
el demagogia salivo, kun brilaj stofoj pri la Tradicio Ordo, Familio ... kio, tradukíte en popola 
lín~vo, sangígas je Servuteco, Teroro k . Mizerol 

Oni revenas dt la moderna tempo, irante m !lantaiíen k pasante sur la literojn de la 
Historio. La tuta verkaro·de Marx, estingita dum Me rto 1883. kiam li mortis, ce brakse~o, tiel 
serene kíel lí vivís, staras majstre per videblaj signoi, indikante al ciuj homoj, kun emo al libero, 
la salan manieron atingí la dífinitan ce Ion: Sincer, 1 k fakta unueco, spertaj strik<:lj k sa~ai 
bojkotoj, kuraga atako kontrau la armitaj. nestoj, dis :iplino k organizo en la batalejo dum la 
<lauro de socia milito. Ciu konsda laboristo estas fet vora ade¡)to de la paco; jes, sen ombro de 
duba, sed ja nepré oni <levas respondí al la abomem I drako, .kia estas la fa.sismo, per la samaj 
efikaj armiloí, kiujn gi mem funkciigas kontrau nin, kiam gi regacas detruante ~isradike la 
amajn esencojn, edukajn k familiajn, de ciuj sentime1 ttalaj principoj de la vivo .. 

La kapitalistaj evangelíoj pravigas jezuite ciuj tt rimedojn por atingi konkretan celon; tial 
la grandaj. negocistoj montras siajn faukojn-P.os t la groteskaj afisuj de la fasista propa
gando-vokante pri harmonía anstatau klasbataló, a vare gardante la oron, akirita el honesta 
laborista svito. Kiel paroliloj de tíu maljusteco, flua~ gravaj jurnaloj, kiuj liveras ciutage al Id 
pópolo la venenon pri konformeco kun la mizer, 1 sorto k prezentante sinonimecon ínter 
laboro k sufero, ínter vírto k malsato. · : 

Intertempe, la krizo siegas rigore la pordojn d e ciu proleta hejmo. La pala hero1do de 1a 
kapitalismo scias ruze, ke_tiu k alía laboristo, pli au malpli frue, estos sensua piedirauto ce la 
sama senlaborula kohorto ... En la ,·egno de superprc 1duktado, la plus\taloro knedas k dístribuas 
la ricecon kreante samtempe sinjorojn k ~klavojn. Kc ,j se iam la servutuloj ec ne estis mastroj 
pri sía vivo, hodiai:í la_ µialaltklasanoj ankau ne gvid, is la sían, car la ciopova posedanta Mosto 
estas la kapitalista ekonomia sistemo, kiu, sub forme > de trustoj, karteloj k monopoloj, premas 
íom post iom, ciam pli k pli intense, la produktantojr I devigante ilin al submetigo k forjetante 
ilin senkompate en)a malesperon, kiam ília elcerpita kapablo k lacaj korpoj jam ne plu liveras 
la muskolan aií mehanikan profiton en la fako kíe ili kadukigís por alíes prospero. 

La amaso, la po.polo- proletaro k etburgaro- -en unu !ando post alía, rezistos la atakon 
de siaj tradiciaJ ofendantoj k efektivígos la sencon q le malnovaj aspiroj, sed unuavíce, en tiu 
parado, flirtos la standardo, kiu tríumfís jam en la en lkonduko de nova politiko gvidanfo. la plej 
gravan okazintajon de nia jarcento, ce la historia Je,,. •ígo de tuta nacianaro: Hispaníol kiu bata
lante celas forígi la dangerojn mem de a!iaj bataloi,, anstatauig(lnte la feudajn ,falkojn, kiujn 
dresis 1e-nobeloj por frívola caso, per blankaj kolum boj, carmaj emblemoj de la eterna amo k 
paco. 1...u vere estas nepre necese farí renverson por gajni sístemon, liberan k gajan, sen 
regado de ekspluatado nek ia perforto?... · ' 

· Ce tiu punkto restis la redaktoro flikante, ne t tute lerte, síajn privatajn pensojn kun kla
sikaj teoríoj, kiam abrupteta movo, pro banala kauzc :>, interrompis la skribadon k, tute haza.rde, 0 

la plúmo vundetas hauton de la fíngro; t~j fluas ruge i guteto de sango, kiu falas precize sur la 
vorton •amo» ... Eblt tío sí~nifas, ke la felico ve1 ~os, ne kiel pluvg ele la providencel 

NEÜTRALECO EN LA VIVPRAKTIKO 
El nrlíltolo vcrkila de D-ro lvo Lnpenno en L11 Suda Ste/o terpfs par/on nin 

tre t.etimata kolego L11 Kritíka Observan/o, C:ar nia opinlo kolncidu plene '.kun. 11 
ldcoj de la vtrkinto, ni ankd decidla rcpre1i kelkajn p■ ragralojn: · 

•Anta u cío ni <levas akcenti, ke tute homa k normala.' Neiítralaj_: 
ntniam ekzistis, nek povis ekzisti, eble-povus esti nur tiuj homo·f, 
horno; plene neútralaj. Precipe, tío kiuj ne vivas en la homara socio, 
e¡ validas por la hodíaiío, kiam la sed kiuj riiiardas ~in el ekstere, 
sodaj diferencoj k la el ili rezul• kiuj do ne ekzistas. Sed ee supo
tantaj kontraue.coj, ínter la díversaj zante, ki ilí ekzlstus, estas tre du
l<un~rupigoj, estas tiom akrígitaj, binde cu m restus neutralaJ. 
ke ofte necesas preni la armilojn Estas do klare, ke ankau la 
en la manojn. esperantistoi ne povas forgesi sían 

Ciu opulo apartenanta al tiu e¡ socian pozicion, au eligi el ~i k 
au al tiu grupo havas tia! difinitan, farigi neiítralaj rila te al okazantatoi 
pli malplí, fortikan mondrígardon, en la mondo nur pro la faldo, ke íli 
kiu rilatas ne nur la pure materian ellernis la internacian lín~von.• · 
vivon sed precipe ankau la spíritan 
sferon, ampleksante ec la plej etajn 
mal¡¡ravajoin el la eiutaga vivo. 

Riceco k mizero, imperialismo, 
milito kaj paco, senlaboreco, arto 
k scíenco, edukado, religio k multaj 
aliaj gravaj problemoj, kíuj finfíne 
en la lasta Hni.o rezultas ciam el la 
sama eeffonto, estas hódíau ne nur 
kritike rígardataj fare de la largaj 
popolamasoj, sed a nka i1 science, 
au pseudoscience, plej detale pri
traktataj. 

Ee kiam oni surstrate renkontas 
bone nutrítan degenerítan hundon 
au lukse vestitan virinon, au cifo
nftan almozpetanton, au kiun ajti 
alian, oni, koncerne al ciuj cí faktoj, 
eiam havas ian difinitan opinion. 
luj aprobas, la alíaj malaprobas. 
Unui opinias, k~, estas tute juste 
zorgege varti superfluan hundeton 1 

kuirante al gi plej delikat11jn man
gajojn, la alit1j pruvos, ke eble 
tamen estus pli homece, pet la 
monsumo elspezita por tiu hun
deto, satigi e.c tutan familion. En 
la kulturaj k ankau en la pure 
sciencaj rondo¡ la afero samas. 

Ni kompreneble ne deziras nun 
detale ekzameni, kial la homoj ri
gardas la okazintajojn el kontraiíaj 
vidpunktoj, sed ni konstatas la fak
ton. La hodiaua individuo ne estas, 
nek povas esti neutrala._ Tio ci estas 

La leono vekt:aa pre Jukoj tn la vo,10 ... 

Tre trafe la autoro ·de la repre
sita artikolo demonstraciis., ke neií
traleco en la vivpraktiko estas nun
tage neebla revo. Pretendí, ke 
Esperanto estas kuracilo pe:- kvie
tigi la kverelojn ínter homoj kun 
diversa\ celo!, estas alrigardi la 
problemojn de la mondo, aií tro 
naive au tro ruze. Refoje ni asertas, 
ke la ~interna ideo• de la inter
nada lingvo utilas nur por ke mat-·· 
samnacianoj interkomprenigu k 
lernu sin koni reciproke, tíel ebli-
2ante pacon inter la diverslin¡vai 
popoloj. Tíon prikantas nia himno 
•La Espero». Sed D-ro Zamenhof 
neniam diris, ke Ji celis per sia 
kreltafo estigi amon ee la eksp!ua
tatoj al la ekspluatanto\ aií inverse, 
au semi la teron per dogmoj nedis
kuteblaj, t. e. indiferentigi la ho-
mojn pri la aferoj, kíuj ilin <lívidas. 
Tiamaniere, la progreso stagnus, 
la evoluo cesus 1< 1a lertaj mastro} 
regus por eiam. Tia situaéio certe 
ne efektivigus la ideon pri unu 
homa familia, sed fu.se pliakrigus 
la rilatojn ínter guantoj de luksa 
cambraro k.logantoj kaüraj en sub
tegmenta mansardo. 

La scntenco: •Mi estas horno 
k nenio homa estas al mi fremda•, 
validas ankaií por la esperantistoj. 
Se iu esperantisto renkontas sam
lingvanon (ni ne satas la esprimon 
•samideano•) kiu bombastas pri 
Esperanto, prezentante gin kiel pa
naceon por eiuj hodiaiíaj malfe
lícoj en la mondo, li prave pensu, 
ke tiu, kiu ti~l prezentas la aferon 
au estas stultulo, aií apartenas at 
la klaso de la privilegíitoJ. 

Beporanto ne 11tu. narkotlko¡ 



AL -·HOLANDLINGVAJ --ESPERANTISTbJ 

KIHL NI MERITHS VIHN 5llBTENON7 
Cío nova, ~u gi k~sas sur ~oda,_ ekonoÍnía, poli-· do ripeti~a~. Tamen, la nederlandaj_ entreprenintoj, 

. tika; en-sur re1igia, filozofia, cu teknika aií alía tereno, . konsciante la gravecon k praktikán valoran de sía 
komence renkontas malfidon, kontraiístaron k, en plef _ . tasko, sercis rimedojn por konvinki siajn samide
favora okazo, indiferentecon. Tiel okazis, kiam- Jesuo ·-.... - anojn. Sed, car i1i ne_ estas monhavuloj, ili ne povis 
ve~ís surteren, kíani la unuaj krístanoj prédikis la.< \ fari grandskalan prop·agandon, kiu:-sugeste ,kotÍ-s-
novan religion, kiam ajna sdenculo maikovris la rela--: vinkus la skeptikajn esperantistojn. ..-~-

. tivecon de «eterna• vero k tiel okazo5, kiomlonge nía _· · lro tío ilí kompilis •tiun · ci skribájon. kpetis-·ta /~ 
planedo trovigos en la Universo k, denaske konser- . redakcion de POPO LA FRONTO engazetígí gin. Kial · 
vatívaj, limake malrapidP. pensantaj dupie'duloj legos vi; leganto, ne povas donivian simpation k apogon 
.sur gL Iamaj revolucíuloj poste farigis reakciaj, eé al viaj samlandaj amikoj7 Kion celís la' nederlan- . --. 

•·. kontraiírevoluciaj, kiam ilíaj idealoj -realigís k_ tré danoj per sía traduka laboro? ~efe, ekspluati ak-
progresemaj homoj faris glacian mienon, kiam: .io tualajn okazajoj n en la profito de la poresperanta. _ 
nova ~in anoncis k petis ilian atenten; Tíel okazís tra .'i'.. propagarld,o. Sed ni bezonas la daiíi:ari interesigon 
ciuj jarcenfoj. Kiu ne lulas sin per íluzíajoj k trompaj · _; · de ne-esperántísto prí nía lingvo. Tfon: ni sukcesos 
esperoj konsentos, ke koncerne al cío éí, la regulo·~; ;-, akiri nur per regule aperanta k ankaii ppr Ji legebla 

· ankoraü validas nun k ni, nuntempanoj, multe-dev~i~:>; gazetol KeH interesígos pri nede
0

rlanaa -tradúko de. -
instruigí perla lecionój del' estinteco. _ . . .. - <x::: ;.: \- .POPO LA FRONTO jam antaiíe estis cértigeble~\éar 

- - ~;, -.-.., ,. T _._· - " .. : --;,-:--_, /: ,,-Ja temis pri afero, prl kiu éiu antifasista laborísto·~--
>.> ,. ·· · - · · _. <· ne povas ne interesigi. Temas pri nenio alía ol pri- -

• ._. Tiu fi peza enko11dÚko ne timigu vin,_éar cid, kio\:ft Hispanio, lande en kíu 1uktadas unu popolo.kontrau:\ff 
- ei'."sube sekvas estas nekpeza nek timÍga,'..sed 'male;< ·< la malamikó de ciuj dvilizitaj popoloj. Per nla gazete> ·• 

facife kompreneb1a; gí estas la vero k la véro esta~; :\ 'H ausku1tos ·la vocon-de titij, Jciuj, ankaii por li, ba:. > 
símpla;.,; Bonvolu' do atente"auskulti:' •.. · - · .. ;¿{ft:'.·táJásl Ka{sámt~mpe:li .d,evas mémori i>i:i: Esp'erant<l.< 

__ Antáií jaro k duonó-eksplodis ~il~toen HispanÍQ~'~_\· -J'ial nl konservis por nía eldono la esperantan tit~ / 
_ provokita ne de Sovetío, kiel asertas la purgermanoj, ·'i{ lon, k metis sub gi nederlandan klarigon, • ke· tiu , 

sed de la hispana reakdo, kolektiginta sub_Ja flagoi\r 0;,<gazeto'estas eldonata k\Terkatade hispanoj k tra:du- ; 
,,. de Í' ribel-generaloj . k~ konservativaj eklezíaj altran.:. . _·_. kata de nederlaridaj esperantistoj. Kamaradoj, éu tío\ 
·guloj: Tfo: "Dlilito atakispopolon/ kiu post jarcenta'· .. -. ne.estasunika propagando por Esperanto? Cu tío··-~ 
· subpremado sukcesis havígi al si multpromesan es!on-) · samtempe ne estas perfekta ligilo, kiu kontaktigas la 
ton. Tion -gi konkeris per tutdemokrata maniera·· 1c · nederlandajn laboristojn kun ilíaj hispanaj klasfratoj? 
tion decidis malebligi la ribelularo pe11-perfida, fri- . Cu·eblas senínteresigi pri tíu afero?. · . 
pona metodo. Heroe 11rotestís la popolo k per plej Preskau tri mil gazefoj vendigasmonate en pli 
kara sía vivo-sía vivol-gi ankoraií nun pagadas ol _30 urboj de Nederlando; tío sígnifas, ke preskaií 
sían kóntribuon en luktado, kíu koncérnas ne nur tri mil ne•esperantistoj konstante aiidas pri Bspe- ·--
la hispanan popolon, sed la tutmoridan civilizan. Tuf· ranto. Gek-doj, nine rajtas postuli pÍi longan spa-
post la ribelo, ekestis ciulanda simpatió, kiu inani-< - :. con, pro tfo ni ne po~as lµmigi aliajn principajn ~ 
f estigís milmaniere. Ankaií el la vicoj. da verdstelulÓjl -· · argumentojn. Sed kiá ain vía opínío estu, tiel pri nía · ··· 
E_n Valencío aperis P9POLA FRONTO, heroldo de laboro, kiel pri la aplikata politíko en Hispanio, ·-
la vero pri Hispanío. "'Mílojn da amikúj gi baldaii pripensu, ke ni estas en sendangera regimo, ke ni · 
bavígís al si k en Nederlando fondigís filio por nací- _ _ estas la sipestro sur la bordo; ke la hispana popolo -, 
lingva tradukeldóno. Ekde tiam tamen, refoje mon-:,:\f estas la sipo, kiu minacas perei, k ke·gía Popolfronta _· 
trigis, ke io nova malfacile konkeras sían Iokon. Tuj Registaro estas la piloto, kiu <levas konduki gin en 
estígis malfido, kontraiístaro k malinteresigo. Oni ne . _ sendangeran h~venon ... Tial, subtenu nian laboron k t 
komprenis la utílon de la entrepreno k car gi estis io , anoncu vin tuj,}hodiaií mem, nun meml é~ 
nova, oni sercis argumentojn por pruvi, ke gi estas· . p Ó p OLA F RON To 
frenezajo, au almenañ afero tute superflua. De emh 
nenta kamarado ni ec aüdis, ke tíu nederlanda laboro_ · 
estas kontraupropagando al Esperanto! Jen, histori<?; 

. -. .,;), -

,. BOLA.NDUN&VA. ELDONO 

Looaduin11ew-eg, t79 
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,, POPOLA l'lONTe 

K I·A M o@.. Hitler manovri¡zas antal 
. . Mussolini sian potencan 

tTQ57 53 f:iiiil ar111eon, tia esti.S por paco. 
Kiam Mussolínj montras al Goering la arrnitan 

forton de !talio, tio ankau estas por la paco. 
Kiam Sovetio, okaze de la XX.ª datreveno, rnontras 

siajn trupojn k Vorosilov deklaras, ke la rusa armeo 
povas ~respondí ian atakon•, la fasistaJ diktatoroj inter
pretas tion kiel "mílitminacon al aliaj popoloj •. Esti 
preta al def.>ndo estas deziri mili ton. La italaj k germanaj · 
mitraliloj estas por la paco; la francaj k sovetaj armiloj 
estas por la milito. 

. Kiam Franko, agente de la internacia kapitalismo, 
murdas siajn fratojn, lio estas por la paco k la ordo. 

Kiam Japanio ata kas tinion por kapti la cinajn teri
toriojn k sklavigi la cinojn, tío ankau estas por la paco. 

Kíam naií potencoj garantías, per solena traktato, 
la integran de Cinio, k Japanio perfidas sían subskri
bon, la a!iaj ok potencoj atendas en Brusela la opinion 
de la ataldnto k la komedio ripetigas kiel en Úenevo k 
Londono, tio estas por la paco. · 

Kiam Litvinof forlasas Bruselon, tío estas car la· 
rus·oj torpedas la pacon k deziras militon. 

Kíam Para¡zvajo k Bolivio luktas por la petrolaj 
kampoj del Cako (kies petrolan ¡¡¡ravecon i1i ne konis 
~is kiam la Standard Oil k la Ropo/ Dutc:h interdisputis 
pro ili), tío estas ankaií por la paco. 

Kiam Usono k Anglio líveras petrolon le benzinon 
al Japanoj k al cinoj, kiel ilí ankaií liveris aliokaze al 
Italío, tio ankaií estas por la paco. · 

Kiam oni pr;nsas ke tiuj potencoj povus eesigi mili
tojn ne liverante petrolon al luktantoj, tiu penso estas 
militctla eraro. Necesas líverí daiíre benzínon al ata
kintaj nacioJ, por la paco; por la paco de tombejol 

!!n 111 internacla tdrdeno dejoras du bon11J :ardeniatoj 

··MlNERALOJ DE HISPANIO 
En ciuj rnodernaj mi1itoj k kvereloj la ekohomiaj k 

politíkaj problemoj estas cimn lígitaj; hispana milito ne 
povas konstrui escepton. Gi komencis kiel milita ribelo, 
bone organízit.1; spite tion, gi ne tríumfis subite, kiel 
ciam okazis en la historio de nia !ando. Poste venís la 
milita helpo de Germanio k !talio por subteni la ribelon 
k starígi kontrolon de ciuj hispanaj krudajoj. 

·Nun en GermanioJ la importado de fermineralo el 
Hispanío kreskis gis dekoblo, kompare al lasta jaro. La 
rezervoj de fermineralo en nía ]ando reprezentas prok
símume 711 milionojn da tunoj, el kiuj óni supozas 349 
milionojn da tunoj ele pura fero. La rezervoj de sama 
rnineralo en hispana Maroko estas 25 mílíonoj da tunoj. 

En distriktoj Huelva, Riotinto, Tharsis k Santo Do
mingo oni trovís manganeson. En Galegio, Montoro 
k Kordobo estas anlrnií trovita volfrando. En pl'ovínco 
Huelva elczistas du mil mílionoj da tunoj de kupra 
piríto; tiuj rezervoj supozas, minimume, 20 milionojn 
da tunoj de metala kupro. 

En la zono de Almaden ekzistas rezervoj konataJ 
k eblaj de hidrargo, kíuj formas la hidrar¡?an minon 

• 

MRNSOGADO EK6TER NIA TRNDO 

PUONOBATALANTOJ 
Sub tiu ei titolo aperis, anta u nt lon¡e, artikolo en 

la nederlanda fasista ¡zazeto "Popolo kaJ Patrio». Oni 
r,presi¡zis la frontan pa~on de nía holandlin2va 
POPO LA PRONTO k komentis :in. Tiu komento estas 
por ni, esperantistoj, lerniga k amuza samttmpe, tial 
ni pli atentis tíon ol kutime. 

La fasistoj estas kontrau aplikado dt internada 
·un2vo, timante ke tiaj ínterligiloj estas nerompeblaj. Ili 
riprocas, ke: nía devizo: •La Esperanto-stelo je la servo 
de la luktanta hispana popolol• portas ne nur la espe
ran tan stelon sed efektive 2i estas la komunista sovet
stelo. Ili, verdirt, presia:ís tíon... k ·aldonis: · «Estas 
ankoraií boneí"Zai popolanoj, senlime sensuspektaj, kíuj 
opinias ke Esperanto ,stas nenio alía ol .eltrovo por 
interfratí¡}o de la homaro, pa!o sur vojo al eterna mo11d
paco, al kío sopiregas iliaj najvaj sentoj. Ilí vet'e nur 
estas tiuj, kiuj formas la plej bonan propagandterenon 
por la komunismo. llia objektiveco estas tro malmulta, 
ilia verdireco tro malforta por vidi, tra la bona iluzi.o de 
Moskvo, la sangan realon de la komunismo. Esta,. 
wfice doni al ili devizoin kitl: «por la rnondpaco• k 
«por fratígo de la homaro> por kapti ilin en la retojn de 
Moskvo. Ankau Esperanto servas al tío; praktike evi
dentigas kíal socialdernokratoj k komunistoj tíom sub
tenas Esperanton, ili nome bezonas gin por la mond· 
l'evolucio. La soveta stelo, kiu ,~amt~WP~ --~ery,~.Jie_l_

4
,~ 

Esperanto-stelo malkovras la veran celon.» 
La stultecon pruvitan per tiu riprofo ni ne konsi

deras serioze, nur la aserton ke la plimulto_ el ni estas. · 
naiva, malobjektiva, ni malakceptas. Fiere, ni cíuj daií
rígu nian laboron sciante, ke kiam la du nomitaj ins
tancoj vere subtenos nin tiomgrade, kiom la fasistoj 
imagas, ni posedos potencan aparatan. kíes tímigeco 
por la fasistoj estos pli celtrafa ol nía individua laboro 
jam nun efikís. Obstine, persiste, ne nialobjektive k 
naive, ni daurigos nían Jaboron tiel, ke ni finfine atíngu 
nian celon: Esperanto en la servo de tutmonda prole
taro, por krei la ilojn por internacie pereigi nian klas
malamikon, nome: La Paiiamol 

P. de I' BRETO 
Amaterd■ra 

plej gravan el la tuta mondo. Óís la Jaro 1936. oni atin• 
gis 169.000 tunojn da tia mineralo, kiu entenl:}s purecoµ 
de 8 °lo, La hispanaj rezervoj de tiu mineralo estas suficaj 
por provizo de l' tutmondaj bezonoj dum 100 jaroj. 

La hispana zono de potaso situas je kvar dek kilo
metroj proksime al Barcelona. Úi ·estas longa je 28 
kilometroj k larga je 10 kilometroj k povas bone konku
renci en graveco k riceco kun la germana zona de 
Stassfurt k la franca de Alsaco. 

Jen resumo de jara produktado de hispanaj miné
raloj, dum lastaj jaroj: Fermineralo 2,7 mílionoj da 
tunoj. Kupro pirito 1,5 milionoj da tunoj. Kupraj mine-

. raloj 20.610 tunoj. Hidrargo 1227 tunoj. Blanka fero 250 ... 
tunoj. Volfrando 350 tunoj. Manganeso 693 tunoj. Karbo · 
(lignito) 7,3 milionoj da tunoj, k sulfuro 31.130 tunoj. 

Se generalo Franko venkus, !talio "k Germanio. 
povus solvi la gravan problernon nutrí la fasistan indus• 
trion. Cis nun Anglio importis el Hispanio pli ol unu 
milionon da tunoj de fermineralo el giaj minoj . 
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• La fa~ista radíostacio Radio Fa
lango, el Valladolid diris la 27. No
vembro: « Ne estas nur la jurnalistoj, 
kiujn oni <levas silentigi, sed ankai1 
la personojn tro optimistajn, car ili 
kutimas maldiskrete diskonigi sci
igojn, kiujn oni ne povas poste kon
firmi. Per tío ni celas nur eviti la 
nunan haoson¡ jam diris Generala 
Franko, ke hodiaií la respublika ar
meo farigis vera potenco. Kontraií tia 
potenco ne estas eble anonci trittm
fojn je difinita tago•. 

• Jen kiarnaniere la germana fasismo 
ne-íntervenas en nía lando: Germana 
aviadisto, kíu apartenas al regimento 
de norda Germanio k kiu dennas d 
Hannover, rifuzis sinsekve tri fojojn 
partoprení en •specíalaj manovroj•. 
Tíuj manovroj, al kiuj oní sendadas 
trupojn, estas la milito en Hispanio. 
La patrino de tiu avíadisto aserias 
ke, malgraií la rifuzoj, sía filo estís 
<levigata eeesti la «manovrojn•. 

a En Linz ·(Austrio) estas arestitaj 
du germanaj avíadis_toj, kiuj ·fugís el 
germana •paradízo• por evití novan 
vojagon al la suferañta Hispanio. 

• Antaií kelkaj tagoj eliris 

forrestis en la lerneja lahoro. Oni 
dedicas preferan atenton al la prak
tikaj metiaj Jaboroj de la lmaboj por 
ke ilí jam frutempe, lernu la urndon de 
la laboriloj k sistemojn pri laboro. 

• La fasistoj starigas seninterrompe 
fortikajojn en la hispan-franrn lami
limo. Laií niaj sciígoj, sep baterioj de 
160 mm. estas starigitaj en Guada
lupe (Fuenterrabía); tiuj fortikajoj es
tas konstruitaj de maiíroj k dum la 
nokto. Ankaií ili estas kasitaj per 
arboj, cefe pinarboj. Aliaj baterioj 
aperis ankaií en Mirandarena, en 
marbordo apud la Jumturo de Cap 
Figuier, k en la najbaraj montoj. 

· • Hitler cion kapablas, ec anticipi. 
En Augsburg 1i asertis: < La fremdaj 
landoj ne volas auskulti niajn vortojn 
pri kolonioj; post jaro i1i jam estos 
kutimigintaj audi nin; post tri jaroj 
ili konvinkigos, ke necesas fari ion¡ 
k post ses jaroj ili estos devigataj 
redoni al ni niajn stelitajn koloniojn». 
Por elpruvi la pravon de tiuj asertoj 
Hitler intertempe luktas en Hispanio. 
e La ítala anonima socielo •Ernesto 
Breda• fabrikanta preskaií cí11ja aero-

L11 gl'audeco de fosl11to est111 eiam l11i1e 
pro¡,orcin al la etcco de demokrato 

-------·---------
tataj «kontrau la fremdaj invadintoJ, 
kiuj f,His el Hispanio la novan Be1-
gion de la nova tutmonda milito•. 

• ~efgeneralo Franko nuligis ciujn 
sindilrntojn en norda Iiíspanio. An
gla g¡;zeto Doil¡, Hero/d komentas 
tiun <lekreton k <liras: «Tiu sciigo 
devus konvinki. la simpatiantojn de 
Franko en Anglio, ki11j intencas pre
zenti Fra11ko11 ldel libcriganton. 
• Per histriona gesto de Mussolini, 

Italia jus forlasis la ruínigi

el haveno Hamburgo (Ger
manio) la sipo «Kaíserslau
_tern• kuntrupoj en vojago al 
nía lando. Oni malpermesis 
al la sipanaro eliri el la sipo 
dum la tuta vojago. Oni pro-

AEHONORIGA TELEGRAMO 
tan templan de la Ligo de 
Nacíoj. Eble, tío estas la re
kompenco al la komplezoj de 
Óenevo¡ kiel kutime Hispanio 
observas alies ludojn perfek
tígante siajn defendilojn k 
uzante Hin treege efike. 

.\nt11tt nur uno seíneino, ni rlcevfa el l",11rcelono jenen 
tclegramon, kiun ni ci sube aperi¡¡-aa sen plia lr.ornc111,irio: 

noncis ofte sovinistajn paro-
c.A.I r!aper11nto-011zeto POPOLA. l"RONTO 

V11lenclo, .strcrto M,n M. 
Dume la intrígantoj intri

gas k la naivuloj gapas ... 
ladojn k eiu soldato ricevb 
postkarton, ldes en}J.avo estis 
jam masinskríbita. La teksto 
klarigis, ke la sendanto vetu
ris al longa vojago, dum kiu 
ili ne pavos skribí denove. 
Ciu el ili apartenas al fasista 
asocio l<ra!f Durch Pr•ud• 

La unu11 tener11l11 kunveno de la Kontr11tlfnsista 
r!aperanto-Komitt1fo de K11t11lunujo, vol11s esprlmi al 
vi alaJn piel profund11jn esprfmojn de _estimo k ad111iro 
pro vla 11!111 t11sko, kiun vi pfcnum1111 por In f?c11publiko 
k E1per11nlo. Le kunveno eprobis vfan sintenon en 111 
Koniresol de S.&. T Ir. !PE k dan kas pro In bona rcpre• 
zcntado de nia !{omitato. 

• En Madrida fronto estis 
kaptítaj la direktoro k kelkaj 
kunredaktoroj de fasista ga
zeto Heraldo de Rraqon kiuj 
eniris en Madridon kredante 

(La Forto perla Gajo). Vivu la Popola l"rontol Vlvu f!aperantot, l<e la eefurbo jam estis fasista. 

'.!...:====================-= Tiuj jttrnalistoj estas jam ju• - -= gataj k kondamnataj resti • En nia zono okazas nun 
monkolektoj por aceti vintrovestojn planojn, k i u i venas al nía !ando, 
por la soldatoj. Tittj monkolektoj bo- okazigis generalan kunsídon en Mi
nege k kontentige kreskas; la C. N.T. lana. Estis decidata pliigi la kapita
,n sía Barcelona jurnalo kolektis Ion, de 80 gis 127milionoj da liroj k la 
231.000 ptojn; la sindikatoj de U.G.T. administran to ra portis, ke gajnoj es
pli ol 600.000 ptojn. k la Interna cía tas kontentigaj k la p~rspektívo bone
Ruga Helpo pli ol 700.000 ptojn. Tiuj ga se la milito daiír~1s en Hispanio. 
ciferoj bone pruvas la oferemon de o La fasista brazila <líktatoro Var
ia b.ispana popolo. 2as nuligis en Brazilio ciujn politikajn 
• Novaj rdormoj en la unua2rada partiojn. Tie neniu rajtas paroli krom 
instruado ce la lernejoj en la ]ojala li. La tutmonda fasísmo komcnds 
Hispanio, donas gravan lokon al vi- jam invadí Amerikon; _balda u dafírí
zitado de infanoj al laborejoj, fabri- fOS la vojagon ... 
koj, minoj k ciuj ind.ustriaj branéoj. • En la tuta hispana Maroko ko
Oni celas per tío kontaktigi la lernejon mencís granda kampanjo kontrau la 
kun la reata vivo de la laboristaro k fasistoj. Kase estas disdonataj folioj. 
kun la íloj de la. produktado. · Ankau. En tiuj folioj aperas jenaj devizoj: 
oní enigas tíamaniere en la klerigado · «Hispanio por la hispanojl• «C::asu 
sociekonomiajn temojn, kiuj gis nun la invadintojnl» La folioj estas redak-

1.ll'~sfitaj dum kelkaj jaroj. La fasistoj 
en Bilbao ka ptis la redaktoron de 
E'uzkcr,ii Esteban Urdiai;a, la redak
toron de l,o Tardo Hcríberto de Es
tella k kómaradinon Jminita Mili, kiu 
verkb la po~íníanajn pagojn de tiu 
sama gazeto. Ci uj estas fnsilmorti
gitaj en Vitoria, apucl tombejo. 
• La fasistaj autoritatoj de Romo 
decidís alnomi kelkajn stratojn de tiu 
urbo perla nomoj Malago, Gvadala
jaro, Bilbao k Santan<le1·, kiel memo
rigo de la italaj bataloj en nía ]ando. 
Se iii decidís utiligi la nomojn de ven
koj k de malvenkoj, baldaií ili havos 
novajn nomojn !por sama celo, car 
Hispanio ankaií scias la suferojn, 
kiujn tiuj nomoj vivígas por trans
formí ilin en simboloj de la venko. 

Ln fervoro,· kion mi vidis en Mndrldo, Bnrcelono kai Valencio estas vere mírindo! 
Titl a1rabl1 aoneri, la unuaj vortoj d• la majoro Attlee revene en Londono post veturo tra Hispanlo 
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NIA MUNICIO 
Valencia esperantistaro • 
A. f.-Albacete • • 
P. S,-Orlhuela , • 
Ri.~. ·· Ouadalaj11ra 
P. :S. M~-Ar1rente • 
f. o.~sueca. • • 
J. e •. -M11nzanares. , 
P. D;--Albacete. • 
A. S,-C11l101111 de enearrla. 
J. O.-Molll'rlll • • • 
R. Q.-Centr11 fronto • 
J. O. Sariñena , 
A; M. - Benetuser 
O. K. -· Barcelono 
R. P.·· Castellon 
R. D.-Pozoblilnco. 
J, LI.-Pozobldnco, 
P. R.-Almansa. 
P. J,-Almansa , • 
D. D.-Barcelono • 
S, D • ..:pozoblanco. 
R,-Beyne Heusay, 
J. B.-Antwerpen • 
Germana k-do • • 
f'LE Sekcio.-Bruxelles • 
L. H. - Ostende . • • • 
Kolektita de M. D. k W, en 

SAT-kongreso • • . , 
H. v. d. B.~Hoorn .. , • 
FLE Zamenhofa Sekclo, -

Amsterdam V. • 
O. J. W.-den Haa¡ 
A. N.-Haarlem. 
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P O P O L.A F R O N T O 

KORESPONDADO 
Slmpla trlllnla anonceto 4 f. fr. 

BELOIO.-K•do Beeckmans Joseph, Dam• 
pleln 8, Antwerpen, dezira8 ·kore8pondl 
kun esperanlistaj laboristoj el aliaj lan
doj. Eventuale onl lnterianAos postmar• 

· kojn. Korespondado tre regula. Res• 
pondo garantiata, 

ANTIFASISTOJ ATENTUI 
La Esp-klubo kun la Hispana Help
komitalo k la P11kslndikata Ceforganizo 
d~ Sodci-tiiJJe kune, meze de januaro 
aran~os ekspozicion antifasistan. Ni 
insiste petas materialon esperantistan 
k alillngvan. Ekz. libroj, brosuroj, ga• 
zetoj, a!isoj, flugfoliol, propag-andkar
toj, insignoj, statistikoj, ktp. NI resen
dos se estos dezlrete. La ekspozlclo 
poat la loka .prezentado migres Ira 
Svedlo. Adr.: Korl Axelsson, Dais-a• 
I11n 7, b. nb.,Sodertalje (Svedio). 

HISPANIO.-K-do Luis Torres, Juneca Es
peranla filko de la Grupo «Paco k Amo, 
Salmeron 56, Bnrcelono. Dez. kor. kun 
tutmondaj junaj proletoj 14-16-jara~aj 
p. e. t. Nepra respondo. 

A. K.-Rotterdam • 
A, d V.-Halfweg • 
O. v:t1. B; 0-Velse11 
O. D.-Zutlen 

0'116 , .q - · 

HISPANIO.-K-do Frnncisco. C11samoyor, 
krozsipo «Mendez Nuñez, Cartagena 
dez. kor. kun Nord-Amerlkaj junuloj, 

HISPANIO,-lniernacia kontraüfaslsta bata• 
Janto petas individuan k kolektivan ko. 

"_respondadon kun _g:ekam11radoj el. la~ 
lula mondo. Cerra respondo, 

O. E. ·-Zaandam . 
L. v. d. Z.-BelswJrd, 
J. J.-Heer:en. • . • 

1 
1 
1 

, 
• 

1'M • 
NOTO. -- La 15 f.fr. antaue kvitancitaj sub 

llteroj M. l?. estas kolektituj en I PE· 
Kongreso. · 

A. Fulgenci. Plazél Altoznno, S. R. l., 
N. 341 Albacete. 

LA PAPERA PROBLBMO 
Laü niaJ supozoj, 1 a venonta numero 

aperos jam kun normal¡¡ papero. Tre kon-
Eble pro kaüzo de la posto, ce la fina tente ni anticipas li! sciigou al uiaj karaj 

kompost11do de el tiu numero, ankorau ni ne 
rlcevls la konipletan liston de dorlilcoj. Tial legantoj, kiul en tiu aspekto, per lastaj nu• 
nun ni ne povaa plene kvlt~nci, l1lon certe meroJ, onkilQ spertla pacience k dankind• 
ni faros en prokslm11 numero, la nrnlfacll11Jojn de 11l11 milito. 

i 
. r---i. + c::=::::i ◄ol> c=:::::1 ,c::::==i• c::::===i•c::::==iO 

A B O N~AN I E n O Nia gazeto ne havas fiksan abonprezon. 11 
Ói eldonigas nur per lauvola individua manhelpo de. sía legantara. LJ 

· · Ni elektis tíun sistemon car tiel, ciu krorna sumeto de tíuj, kiuj pavas • 

íl 
pagí íamete plie, ebligas la ricevon de agrabla legajo al multaj, kiuj íl 
pro senlaboreco, au aliaj kauzaj, ne p0vc1s pagí sían propran katizon. 
Tial, se la enhñva k celo de la revua estás µar vi aprobínda k placa, 

• pagu vian liberan abonan al iu ajn el níaj internaciaj .c1gentejoj: .,. 

□ ÓENEfULA INTERNACIA ADRES0 NEDERLANDA ADRESO □ 
~ GUSTAVEr
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POPOLfRONTA LETERUJO 
J. W. f',....,.Hull.-Kun emocio ni legis 

viHn estimaran leteron, llies fratajn espri-
mojn ni kordanke,akceptas. •/1 · 

D. C.-Ymuiden.-Vlajn emoclajn vor· 
tojn ni donkas tre kore, salutante amike vin 
k li.l grupon da popolfrontanoj en v.(a urbo. 
Pri la pag mantero, temas pri kroma pernn
to, sed vi k ciu, kompreneble, povas daürigi 
la saman procedon, kiel antaQe •. 

O. Y. D.-Zutfen.-Via moka rlproeeto 
ne 1usos nin, car ni ne posedas epar111on, 
notanta aülomale la adresaron _de ciuj, kiuj 
deziras aboni, se ili almenaü ne sin anon
cas al ni pri tio. Ni regule sendos. Dankon! 

· Aiístria_no.-La peranto j11m• respondis 
al vi persone. Tamen ni diras ill vi, ke ni 
~ojas pri ekzisto de homoj, kiuj kura~as 
ricevi nian gazeton rn ierorlandoj, Multaj 
jam ricevas ~in k tio es.tas fa renda .por aliaj; 

H. v. d.· B.-Hoorn,-Kun. pleiuro ni 
legls vlon satatnn leteron. k ni· Aojas, ke ni 
sukcesls kontentigl vin. NI notls eiujn adre
sojn. La enhavo de vla letero estas tre lnte• 
re1:1a k tre eble, ni· skribós. ill vi pri Qi pli 
malfrue. 

A. M. ---Montpe)Jier. - E!koran dankon 
pro via fervora letero._ Vla· -ideo estas. sen• 
dube bona, sed nereílligebla en ia nutempaj 
kondiCoJ. Krom aliajaspektoj de la alero, ee 
ne facile solveblaj, · malhelpas speciale la 
fakto, ·ke ne ciuj lo~as kune k ,estus pro
krastro k malfacilajoJ por la regulí! el dono, 
Pri la cetero de via skribajo, ~I meritas nian 
plej bonan atenten k konaenton. 

K•do. Tours. -Ricevita via estimata b, k, 
kun salutaj vorhJj, kiujn ni reci pro kas, de
zirante al vi sukceson en via Iaüdinda 
laboro. 

Esperanto-Orupo.-Nittedal.-Kun gojo 
. ni konstatas vian aprobon _ k dilnkas viajn 

korajn esprim.oJn. Kplekti_van saluton al ciui 
-ano}! D11nkon ·i,'ro'.Vf111tft51ffendo;,-~ ..... ~,,-' 

J. B.-London.-Ciam ¡lojigas nin la le• 
gudo de viaj regulaj leteroj k ne estis escepto 
ee la lasta (18.11) kies tekston ni. bone notis 
kun agrabla konsento •. , 

MULTAN ATENTON! 
Sub la patronado de la Generalitdto de 

K11tulunio, la jurnalisto K-do. O. Kuµper
man, gvidanto de la Esper«nto-Fako en la 
komls11r.eJo de Propagando, komence de la• 
nu11ro, vojagos eksterlanden kun mlgranta 
ekspozlcio por prelegl en samldeanaj rondo! 
pri la epopea batt1lo de Hlspanio. Estos 
vizitataj jenaj landoj: Franclo, Belgio, Ne• 
derlando, Britio, Norvegio, Svedio, Danio; 
eventuale Estonio k Finnlando; llnkaü eble 
Polio k Cchoslovakio. Krom en Esperanto 
la oratoro parolas ankail. en aliaj lingvoj. 

éiuj kluboj k grupoj prelaj oran~i ves• 
perojn t1ucele estas petataj tuj interrilali 
kun la vojagonto: 

O. KUPPERMAN 
Comlssarlat de Propaganda· 

Av. 14 d' Abril 442 bis· · BARCELONA 

AL TBRORLANDANOJ 
Ni kaplis jenan sciigon el terorlando 

(Aüstrlo): ,Regule mi ricevas vian gaze1on 
POl->OLA FIWNTO. La jurnalo ciam lrnüzas 
grnndan ~ojon en nia rondo de samideanoj. 
Mi petas al vi daürigi la sendadon samma
niere. Tiu via metodo por atingi tion, estas 
trc, ec la plej, bona•. Niaflanke, ni aldonas: 
Terorlandanoj, kiuj deziras ricevi POPOLA 
FRONTO•n, sin turnu 'al nía peranto en 
Nederlando, kiu zorgos tuj pri la alero. 

PreseJo de J. Olmos, Alicante, ~~. Valencia 


