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NI NE TROIGU LA ANGLANTD/ION.
de _
eks-regino
· AngluJo,
la maroJ kun krona de vera
esti
sajnas
mara potenoo,
ankatl la kompason
perdinta
.
Ji()~
kaj,Jla sipvoJagkarton.
diau ni vidas la englari · po- < >
la
lit ikon, rest ant a inter
rifCiJ, videbla ·J oe al ta au
malalta .marmovo, loko k::i.en
el
giaj pekoJ,
gin surmetis
la
kiuj la plej grava estis
1
ago kende la 1tala
ebligo
•
'
.
. trau ·Abiserlujo.
·
La konduto de la brita
en t1 u okazo, diregistaro
fereno iga, s :per tranovundo
el. la
· la hodiauan Anglujon,
ne nur lau
gl.ora : pasinte.oo,
sed ankau per - ,
la historic,
ligilvivantaj . kaj latentaj
paroli
oj. Baldwin ne soiis
nek
nek Pitt,
kiel Cronwell,
kaj
nek Disraeli,
Palmarston,
en tiu tago 'Anglujo ' ne estis
kia gi estis
:plu tia lando,
por la mondo antaue kaj oie.
. La · angla popolo kortusita
per la
pro pacamo, nutrita
s:ian .
senkulpigis
senarmigo,
.I
---- - ·- - sed kiam la ang•registaron,
ar fr511:dulo: 11Ho vet rii ne estas
diris
malgaJsenoe
loJ kun velka rideto
la ·funebr- ·
kantantaj
- tiem 111 estis
kiel. oni ' kredisn,
:rortaj,
jam tiel
.
. unua monda potenco.
an oeremonion al la per oian malaperigita
air giaj
La potenoo de . la mal.humila Angl.ujo, ne nur estis ·bazita
:pli res:p~
rigardataj
oie estis
kiuj antau nelonge
kroz- kaj kirassi:poj,
sur gia kredito,
sur gia pruntemeoo,
ankau -bazita
ekte ol time; gi estis
de l.a'' mohal. gi la reprezentadon
havigis
au nemerititen,
kiu, merititen
de mal.:puregaj
okazigitaj
Ell malordaJoj
oemetita
An,µujo,
da honesteoo.
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iolitikuloj,
kies laboro est1s tutprepari
tiun gre.ndegan karnavalan
l)asteoon Hoare - Laval, rid1g1s
la tutan
mondon unue, kaj poste gin indignigis~
nepre dev1s fini dirant e en la Komuil9. Ca:nbro per buso de Lard
Crembrone au
c.le alia Lordo al tiuj
gin regantaj:
nJes,
sinjoroj
deputi toj,
ni soiaa,
ke
la gerill!!.noj fortikigas
la Gibral taran rmrkolon,
sffidube por nin :f'orpel1 el
la kruta stonefP , sed kons ideru,
ke nun est as eks tr eme ne nor mi.la m:tuacio."
Dum la bonegaj
anglaj
epokoj,
la registaro
ne est us perill9 si nta la lokadon oe Ceuta, de l a unua baterio,
nek. ke oni g1 n demand:u en la Parlamentejo pri la lo.boroj de la H1tler' e.j ingenieroj
en ambau rmrb or doj. Tiam
la genMna uFuehrer"
estus rioevinta
lakonan komunika)on
J.)11-mel pli tiel
tekstantan,
uTuj oesigu
la mili tan aktive con en Hispanujo
kaj m la His:Pana. Maroko ;' alie ni iro s gin halt igi,
kaj an tauro rge ni su bakvigos
oi uJn
viajn m111ts1pojn.
Oni belrakontis
su:f'ioe pri la. angla timo. Forportitaj
de la tluo , ~n1
falis
ankau en troigojn
de la timego dirita,
koncerne
la
anglen
:POl!t ik o~.
Estas timego en Fro.noujo,
specie.le • en la Popola Franca Fronto,
en tau .010
pro la necerteco
de la interligo
kun la Brita Unuigo, -akceptante,
ke la
angla po_pola opinio,
k1u este.s profunde mnlkvieta
p:-o la nune.j momentojJ
krede.s . sincere,
ke nesings.rda
paso :f'ari ta de gia registaro,
:povus okazigi
teruregan
militon,
k1es eliro
estus tre mal.klarega
al la Brita Imper1o.
·
_Sed la Baldwinaj
ntoriesu
ne esta."s t im.9.ntaj, kvankaD. 111 sajn1gae,
ke 111 tiJ::l.on sentas,
_por t.eni la :;;mblikan opinion tiJ:mnta.
La mal.trankvilaJoj
de la ntories",
se 111 sentas ilin,
ne ha:va s rilaton
kun ·tiuj ·de la.
aliaj
angl.oj;
111 ne timas :pri la oorto de Anglujo,
sed :pri tiu de la monda kapitalismo,
el. kiu ili esta.s unu el. J.a plej elstarantaJ
branoo -j, eble
la oeta el oiuj. .
.
.
.
V
.
La tragedio
de la angla kep1tal.1staro
enhavas du kauzojn:
Un:u
el. 111
estas
okaza; provizora;
gi estas pro senhaveco de . la d1rak.tantaJ
kapoj,
mal.bona)o alipart e tre dis vast 1gita inter
la konservativaj
klasoj
Ell ciuj
l.andoj,
kaj la dua kauzo estas la s incereoo
de la brita
patriotismo,
ne~
miksebla
kun egoista
sento de kl.aso. Estas tre IIRltaoile
enfiltr1g1
al la
brita
popolo la revoluoieman
·senton.
·
Anglujo estas .falanta
en malpurajn
akvojn·de
kap1tulacenta
politiko,
kiu havas nenion komunan kun la tradic 1a polit iko angla.
.
·
'
Iun tagon la brita
popolo diros al la reg1staro
de la i:naljuna ntory,,:
uNi lasu fle.nken la fasismon kaj la revoluoion;
ni zorgu nur pr1 la oetaj ·
interesoj"
de Anglujo.
Restu ni fidelaj
al. la Nelsona
devizo,
la :pl.ej grava~
ki81!l la patrujo
estas en dangero...
Sed •CUt 1em. la Baldwina regis taro :PO•
vos prov1,
ke -gi ciam plenumis sian devon? ·
,.

.................................................................

•

...... .

L

LA REGIST.!RKRIZO EN KATAI.UNU.TO.

La k:rizo de la Kata;um
Registaro,
· kiu 1>ro la
por trovi
la
solvon nekut1me longe daur1s, montras le. stabilecon, graveoo
kiu regas en n1a:
lando.vSpite
la m111ton kaj la 590ialan
revolucion,
spite
kelkaJn
akrajn
kontrauojn
sur la 1deolog1a tereno,
ne okazis dum la tuta kr1zo - 1a pleJ ,
malgranda
e.koidento.
Tion on1 pova~ nur de· unu bam konkludii
su::i;,er 01·- ·
uj diveraaj
konoeptoj
de la kontraufaststaj
orga.n1zoj,
stara~
enoo kaj la rorta volo por komuna detruo de naoia kaj eksterlandala konsc1ra&iamo. Do la esperoj,
k1ujn nia malamilto 8e la okazo de tiu kr-120 hav1s
ea•
tis denove nu11g1taj.
'
-
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MAN
OVROJDE LA POPOLAARME
O.EN KATALUNUJO.

I

La h isp a na po11910 es t as ek ste ~ordi na re kontrnumil1t1sta.
(He. m111ttekn1ko sst ns p ro tiu kauzo tre ·ma.1ant e.u re sti nt a . Krom tio v ~nao l a fa kto , ko iaj
p s ik olo ga j fakt or 9 j , la r i le. to in t er la tempo ka j l a Illtl.teri e.lo , kiu~n oui ·opiaub te nas l a mode r na n a m0 on . L n vioo de kon t'likto j, , le.
n i ~o ha v i . sup er flue
konsvi oo d e eta poj ahr ~iuj t er e noj deve.s es t i traku rint e.J, antau ol eblos,
trui l s.. m111t ka pable.n a.rme on k a j l a p r odu k c i ok a:pa bl~ m111tindu atrion.
Ankau
l a. ekze r o i go d e 1nd1v1du a j ~olda t o j es t as j am hodiau kun p11,. gre.n da zorgo entre p renat a. ka j plue la ant e.um111tiata
edu ko de' junularo ·est1g1a gr ave. instrument o po r l a vs nko super la·fe.B i smo.
.
Ne nur la analfe.b et ismo e ste.a lmn tr auba t e.lat e , ·no nur es t a.s al la juna
·
s ol da t o de la Popolarmeo instru ita l a u za do de d1v era a j • arrdloj,
ae C,
. an lcou la
t akt U;a j ka j s t r ategiaj
kono j. Ekonomio de la fortoj,
ate.kgvidado
kt p ~o 0s ta s
dona t a al l a e s tonta s olda t9 de Pop olarmea .
En la l as taj tagoj okazis en Katalunu ,,jo la unuaj manovroj da. la ku r~~a j
v i r oj el la Popola arm.ea, kiuj eytis orgru1izitaJ
.de 1~ Kataluna ~om1tato por
P opo l e.rmeo. Ili esta s la komenoo d e la ·ser ,io - de manovroj,
kiuj regule ·en la
t u ta K~t al unujo okazos.
Unu el t i uj manovroj okazis en la proksimo de Elona a , kie est1B simllita
l a ·al bor91go de t asis t aj t rupoj el la maro j e la di s te.noo de :proksimume 15 km.
kio an.kau esti s disvol~ita
la ba t alo. Kelka j motor1 g1taj br1gadoj
estis
en la
albo r di gtrupojn r ei et1 al la meron.
b &ta lon )et ita j par la fasistajn
Al i aj manovroJ havis la. taokon . def endi la vila gojn . Ciuj tiuj ekzerooj
ma nt r as la'Valoron
de nia juna Popolarm eo , la zorgema in s truado de niaj · trupoj
k a j of i oiroj,
kiuj grand:parte
devenas el - la labor a popolo kiuj al la Respubli~
ko fi de la j r on t 1ntaj ofioiroj
plej bone lrur..laboras.

LA

'

I

RELIGIA.KULTOEN 'BASKOLANDO.

L a Baskaj katolikoj
~, kiuj no fort1k1g1a
3in lrun ·1a armilo e'n la msno malant a~ · 1a muroj de la temploj,
kie 111 adoras ~ian Dion kaj kiuj tuj ·komenoe de
l a milit eksplodostarigis
je defendo de la Respubliko
par kontra~ag1
la unitor·m1t ajn kontr a~ulojn kaj la komeroistojn
en pastra vesto , s ·olonigia
kiel kut<lme la eve.ng e lan okaz1nta3on
:pri la mort"o de Krista.
· .· ·
·'
··

..... E;t~;.ci~.;;;;ki~-;. d;.i;. ;;~bi;~~ -i;. ~k;i;t~·a.;.k~~t;;ftr~ii;i;
~k;t~iik~:.
lojale
ata.ranta
ae ·1a vioo,1 de la Reapubliko;
_la alia,
la poli tiko aekvat a kono erne -la Eklezion kaj la neoesa -j me.lpermesoj al'trudataj
al giaj aktive- ·.
coj ekster
la aferoj
de puraj religiaj
sentoj.
.
. .
. .
.
..
La plej granda parto el la hispana episkoparo
kondutis
sin kiel ribe+uloj
kaj la pertiduloj
·de la ,popolaj ·sentoj.
a l la l e ga · registaro
'Al tiuj
81 rib~ . •
La · lrulpulo ' devas esl u l oj ka j 1>erffduloj
est as n coe se trakti
lci el tiajn, tilin.
ti punata,
sed tio, ke la reala politiko
deflankigu
la lrunhelpon de la D1okreka.J .:ne . akoeptu Hie.n kunla'de.ntoj, k ies lojaleo6
este.s respublikane
pruvita,
bor a don n eoe s an ~n·.1la giganta t aeko por rekonatru1 · libe:tan kaj prosperan Hie~
plezuron
de ilia Ic:ulto.
.·
.
pe.nuJon neanta al 111 · la spiritan
u. s. s. R., aolvia la religian problemon per perfskta revoluoia .1ndeoo '.i ·
ke.j pre. ktikantoj
de o1uj lrultoj ~ k1~j ne sentaa .siri.
En gi akzista n pregejoJ
, mal lib ar a J p r i la ekzero a do de aia religio,
ne estao · same malpermeai
8ian
r e gi atara.n · intervenon
kaj l a monopolon de la ekonomio kaj la inst:i.u,ado, ol bar1 · 111ajn dialogojn
kun la Dioj, 11m1g1ta al ilia
runkoio de a.n1m:pastroj .
Est a■ vero,
ke la hiapana Eklezio te.r1g1s kulpa pri . teruraj
krimoj kon- :
tr au la popolo.
Oiaj e:giBkopoj ka.j g1a .ootua
pastraro
sindonos al la perfida .·
oolo ka? ve r &is kontr !luta s iatan sa.n·gon -: J'tuj 81 , krimo.1 devoe esti pQD.9:·taJ
.
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no erns.nte

la ~unon,

j ,

komproneble,

ne devoa kuniri

( el nTreb _all"-

KI'EL STARAS LA &fCIOJ

la kulpuloj

kun .1a sen-

;

'?rgano de PSUC.).

DE LA RIBELULOJ,

1

Kaj ae ni parolen la lasta tempo .talis.
ribeluloj
de hispanaj
La skcioj
ke la 1ndu atr ipaperoj
Fakto estas,
do n1 pensas _nur bilde.
ss p ri l a akcioj,
borsoj forte falis.
ds ~ibelint oj en ia eksterlandaj
montras malbon an veLa borsobarometro
Tiu s1.rlptono havas sian signifon.
•
· ·· .
·
t e:;:-on i)Or la ribelintoj.......
pri la notoj de la borsoj - l u 3.rstil:.aj
Se ni gi s nun ne multe interesigis
.
::-e_portoj el Parizo permesas al ni ta.men ion audeti.
porskomunjko legi ;. 11P,osta g_.,·::•·
Due la last a Vendredo oni povas en la Pariza
ri'."'
de hispanaj
kaj -mine 'jaj valoroj
de oiuj industr1aj
:::eze ~e!lis !'o:rta refalo
notoj de la plej gravaj paperoj konfirmas la veron de tiu
~B i.:l·o · . n Kelkaj
~J:in:o .
la maltermita
el Riot into fermis matene . je 2,970,
La n}font laborakoiojn
je 2, 725. La Te'."'
tago kun 2,910 estis ce la fino notitaj
k~ ~ ?O s t gi sekvita
·
~tlo ~"Onsistis do dum unu tago de 245 frankoj.
je la sama tago kun 445 kaj fermis gis al
malfermis
-akcioj
~? e~a:..""TC>yan
almenau ke gi antau dek tagoj
fortan refalon,
nCe ~iu okazo gi rilat~s
rondla Pariza gazeton. En poli tikaj kaj la financaj
skribas
signitan,
es'tis
grandan impresonn.
postlasis
o~ -;iu refalo
.
en la ekonomia fronto.
koncernas la refalon
?ak: e,tio
c·e la eksterlande la ribelintoj
de la industrivaloroj
!,e nur le refalo
simptomoj, permesas supoz1, ke eksterlendo
a:J.kau la v1co de aliaj
d.s.j borsoj,
Per tauga proke Franco ne povas venki tiun militon.
~ i ka . pli konv1nk1gas,
, ~er pl1 ol malpli puraj ri~edoj kaj per subteno de iaj interesigintpc~io
ekveki la kredon, ke 111 gajen eksterlando
sukoesis
la r1beluloj
a j rondoj,
Kaj eo baldau venki. Sed spite tion montr1g1s jam tre klare,
~os l a I:liliton.
·1a argumento por rapida venko de fas~smo. Kaj hSdiau pli kaj ,
ke ne ekzistaj
• .
ke Franco, nek hod1au,nek morgau, nek · .. 1am
la konvinkon,
1)1-1 oni r!Darkas
su k cesoj de la Pg:Polarmeo, k1u . konLa lastaj
sian aventuron.
povos venke.fini
kaj ankau ne malpli -al tiu ,
pli potenca armilo de la Respubliko
stante estigas
•
e~ internlando
organizo
plibonigita
la konstante
ko.nvink o,e.l.portaa
sur la ekonoke la borsoj komencis la retiron
?ro tio ne estas mirinde,
:ne f:ronto . Ue n1o est as t 1am influa kiel la ka_pit a lo, ne nio montras pli bopolitikistoj
Ciuj kapitalistaj
k1el la Qarometro de la·borso.
ne la situac1on
jam
montrigis
vetludis,
de ..la ribelintoj
kiuj por la ludkartoj
regist aroj,
kej
komencis jam la horo ae tetiro
adorantoj
sell11uzigi taJ. Por 111 kaJ por iliaj
·
·
kaj oalvenko.
I·

_-,o.

•

•
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LA HIDRARGO DE AI.MADEN.

havaa ekonomiajn oelojn,
Ciuj militoj
-mal.pli 1ntereaa v1d1 kiom da tojoj la
est1 d.o1"endataJ kontrau la tre19-daj env1oj.
Al.made on, kies la
Pri 1.10 konoernata
estu
la historic
1.aJ de la Roma anU.kreoo,

•n~•

kaj ne
la tuta mondo soie.s tion,
minaj r18a~oj de H1spanujo devis
.
. ·.
mina,oj aajnas esti koni~
hidrargaj
r18a je raktoj_ kaj okazalo _j.
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en Sieapon - kiea _
Tiu mete.lo estisvonkau~ tre bone konata en tiuj lokoj,
kelkaj minoJ. La Karkie trovigie
ruinoj kusas j e cirkau 10 km. de Alme.den-,
332j. a. j. K.,
de Teofrasto,
La skribe.Joj
tiujn tavolojn.
ekspluatis
taganoj
aar oni eltiestis bone konataj,
ke tiuj tavoloj
pruvas,
k aj tiuj de Vitruvo,
.
al Grekujo
kaj aenditajn
al la pentroarto
destinitajn
ris el 111 produktojn
...,
ke.j al. Romo.
la maura krokiel atestas
ekspluataj
Sub la Araba regado tiuj minoj estis
ke .en la _padiraa,
Lafuente,
la historisto
:rtasis; moderna kronikisto,
nikisto
laco de la Ke.lifoj de Medina Zaheira, ekzista.s m!lrkuro devenanta de Almaden.
pro oerte.j
La oees~o de araboj en la Alme.den's. regiono estas ankorau videbla
en +a lingve.Jon.
enkondukite.j
terminoj
en 1151, Alfonso YII alpreniB Almaen la regiono,
Konkere.nte la vilagojn
genataj per la ,
konatante
Sed ci tiuj,
de'on, kiun 11 cedis . al la templanoj.
- 1nkluz1ve de
de Kale.trava,
oedis la tut an teretorion
enkuroj de la araboj,
,
la ilmadenaj minoj - . al Sanco III!1,. :
, konsentis la Alme.di~najn min_ojn'- _al e.lia
En 1168, alia rego, Alfonso _v1n 11.
·, - - · ·
;
ordeno, al tiu de Kalatrava.' -- k1u tie.m ekJ)osedis 111n. . .
ofte je rn:a:noj, fr,is 14 92, post kiu 'de.to 111 estiLa famaj r.iinoj sangigis
Dum tiu tempo · 111 estas la ak1raJo de
regoj.
gis la heredaJo de la katolikaj
k. a ••••
Cenovanoj,
Italoj,
0rdeno de Kalatrava,
koncesi1stoj:
l a d1versaj
. de la 11proion graven en la historic
okaz1ntaJojn
En 1525 oni registras
.
fitemeco11.
di~
par 200,000 dukatoj,
Karol.o I oedas al entreprenantoj,
La imperiestro
tiun de la Almadenaj minoj, kiujn la diritaj
inter aliaj
verse.Jn priveligiojn,
de 1525 gis 1545. Tiuj oi · sukje grands. produktado
ekspluat1s
entreprenantoj
je
ilian privel1gion
kiu ·plilong1gas
kontrakton,
cesas dum tiu tempo aprobi~i
Pas~
de. miners.lo.
kompense de oiu Jara livero · je 4,500centfuntoj
unu jarcento,
·
..
j e posedanto J.:,
164 5 , la mino j resangas
de la ~eknikistoj,
suferado
De post t1u de.to komenc1gas ankau la Kalveria
kiu proponis erikonduki :pro.oedojn de la ·moderna
k h :l de tiu Juan Bustamante,
La eksperemen~
pro l~ nesoio de siaj samtempuloj.
eks pluat ado, kaj kiu fias~is
fine soiis klare .vidi kaj eksed la negooistoj
eb la malrioeoo,
finigis
tisto
·
·
lie.Jn laborojn.
spluatis
tempo oni konstruis
la minojn. En la sama
En 1775 granda brulado prirabis
ankorau nun.
ekzistas
la tuton gis 16, kies plejmulto
du fornojn pli, portante
en la minoj, sed 111
prenis la direktadon
En 1776 germanaj teknikistoj
al tekredonita
estis
ilin gis tioma grado, keen 1791 la direktado
malzorgis
·
_
hispane.j.
'nikistoj
la produktadon •
kio pl1grand1gis
tie la vapormasinon,
En 1800 oni instal1s
·kvankam oi tiu
malfac1la,
En 1810 la franca invade igis la ekspluatadon
Generalo Viktor okupis je tiu jaro Alme.de- non
je ilia profito.
farita
estis
·
g1s 1812.
komande.nte 36,000 homojn, kaj tie 11 restis
La partianoj
la regionon.
venis malarangi
militoj
En 1836 la "Karlistajn
..
de Don Kar loo siegis Almadenon kaj kauzis granda~n rabe.Jojn- e·n la cirkaue.Jo,
prenis la vile.gen kaj ~orm.is milioojn
En 1838 la Karlistoj
cefe ae lu ministoj.
.
por la defendo de la minoj.
sed en 1874 aka- .
direktadoj,
sub diversaj
En 1840 la laboro reorgan1z1gis
estis mortigipro la enkonduko de ' la masinismo kaj unu direktoro
zis ribeloJ

.

'

.

La malwno al la masiniBinll rapide m.a.laperia. En 1918 on1 ·. enkondukis Diesel- .
de novaj forkaj la konstruado
kaj en 1922 komenoigis la elektrigo
motorojn,
·
la malnovajn,
noj por anstatauigi
kiu denove estas por
la histori,o ·de peoo da tero,
Tia estaa, mallonga,
niaj mnlwnikoj objekto de ambioio de la nuna m111to.

I
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LA AKCIOJ DE FRANCOMALVALORICAS.
eks _L::;:;:~~~

•

oni registris

okazintaJoJ~

.klare

starantajn

_en la -pasivo _ d,e la.

Francujo havis sian periodon de la Dupes, sed la ribelinta
cefo ·ankau havis sian sernajnon de la komplotoj.
Carte baldaua kaj senkompata punado povis
remeti p or kelka tempo la aferon en ordo, sed oi tiuj aferoj
estas kiel la fulmotondroj:
ili lasas la postsignojn
••• .••• ·
·
La ribelula
kampo konis ankoraufoje
la malvenkon: al tiu de Guadalajara
aldonigis
tiu de Pozoblanco.
Anstatau preni de ni la Almaden'an hidrargon,
estas ni, kontraue,
prenontaj
la mineraJon de Pefiarroya.
En la borso, tiu renverla
so sur la militista
tereno sentigos
sin - renverso,
kiu nur povos haltigi
ribelulan
atakon sur la Baska fronto,
kiu sin montras per pli da masakro de
senkulpuloj,
kiel tiu de Durango - per progresoj
sur la tereno,
kiuj e st u.s ··kom- aliflanke,
per la antaueniro
de la Santardaranoj
sur Burgos' on.
· •
pensi taj,
kr _eas malagrablaJojn
Tiuj malsukcesoj
en la komandantaro. ·orgaz dimisias ·
deklarante,
ke 11 ne volas plu batali
kun la .Italo j.
·
Sur la internacia
plano la aferoj _.de la ribeluloj
ne funkcias multe pli ·,
bone. La germana Jurnalaro
akcepltis
kun kontentiga
malestimo la malvenkon de .
Italoj,
konkludante
pri la milita malsupereco
de tiuj ci lastaj,
La repacigo
Hitler
- Ludendorf estas por ' ni de la plej altt; graveco,
tial ke gi farigis
sur la jenaj kvar punktoj:
l) La bate.lo kontrau la germana katolikismo
. ( cu la
revivigo
de la uKulturkampfu)?,
2) Rifuzigo
Je la Itala alianoo;
3) Forlaso
konsideras
de la inter:veno en Hispanujo,
kiun la . direktantoj
de lauReichswehr"
kiel dange~an aventuron;
4) Forlaso
de la politiko
de la -umalgrandaj
konkeroj» kaj koncentrigo
de ciuj klopodoj- por _.preparo al la tutgrarida
milito
tia; kiam
.
.
. .
_pri_pledis clam Ludendorf,
Tiuj kvar _punktoj, malgrau la krima karaktero
de la lasfa,
estas fakt ·oroj
- eble provizore
- klare je nia fervoro.
La dua punkto · interesas
nin speciale,
oar kion povas Mussolini
sen Hitler · ? kaj se -la uDuceu sin retiras
el nia ba/
talo,
/
kion povas Franco sen li?
_
Sur la maro la siparo "frankista
m1+1te manka, kat politike,
0 montrigas
kaduk a . Gisin
konsideras
nekapabla haltigi
la operaciojn
de nia siparo,
kiam tiu ci prenas la inioiaton
agi. Tial estis bombarditaj
militaj
laboroJ en Motril,
1'!.
alaga, Mallorca,
Mell.ila.
La flosantaj
kanonsipoj
de la ribelinta
cefo
sajne ne estas tre spertaj
en diplomataj
aferoj,
kiel atestis
ilia duonultimato al Anglujo. Se ne estas,
ke la internaoiaj
provokistoj
disponus pri la heloni ne komprenas kiel la Burgosa Komitapo de la Italaj
kaj Germanaj siparoj,
to povus puni sur la maro la uHome Fleet" 'on!
·
·
La definitiva
retirado
de Germanujo el His~a~ujo dependas eble nur de la
likvido
d e la suldoj kontraktitaj
de Franco al gi ••••• ·Sed tiu ebla sinretirado ne s ajnas, ke gi kuragigis
la uDuce~'on, _s~ .on; kredas la parolojn . d!:l •Dino
- la Propogunda t,linistro
- , lau kiuj ci tlu · deklaris
al ·la: interpacia
Alfieri
Jurnalaro,
ke Italujo
ne sendos pli da soldat~j
a·l Hispanujo.
,
.
_
,..,
Ekzistas
aliaj
indikoj,
ktel la -prezaltigo
de~la peseto ; - kiu estas pl~ ol
sentebla
- montrataj,
ke la kauzo de la hispana fa s ismo estas rimarkinde ·kompromitita
- por ne diri plie.
Le.. proksini.aj .semajnoj estos · sendube deoida ,j por la
rezultoj
de nia ba talo; post la malvalo r igo de +a ribelulaj
akoioj ,· ni atendu
·
·
vidi ban kroton !
-'
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Pro diversaJ
raalfervoraj
cirkonstancoj
ne . eatis por ni eble ·efektev1gi
la pro mes itan eldonon en Esperanto
de ga z eto "NOV.AIBERIA11 •• Al ciuj,
kiuj ·send is al ni la monon au la respondkuponoj
ni - resendos •. Nuntempe oni povas aoeti
"NOVA I 3ERIA11 nur en la lingvoj:
Hispana,
Katal.una, Franca kaJ Angla.

-·
l ·! I '•'.. '
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LA AflI' Afu HLITISTA

EKZERCARMEO DE KATAL'l.mA JUNULAHO.

La Juna Popola rmeo de hi ape.ne. popolo pr ena s gran dioz a j 1n etru1t a j r ez ervoj. Tiuj rez ervoj kre i ta j en r~p 1cleco,
kiujn la m111to po atul a B n& p ovaa ·ea ti
, de e pli
la sol a t ask o de la arme o r!lf:Jn
ke la konatruo de nrme o po at ula ~ 111an
nk1c
tutan en er gion :por ti u c el o , aa r W:3
pres kau . cio. De la s ta~i go de la kaz ernoj gi a la 1natro1' ..adroj de la m111tlerFronto kun gran da enLa Junulara
nejoj.
tuzjasmo d1spon1g1s s in al la Re giot n r o ,
ke la rezerkontr1bu1,
por sin tiucele
voj por la arr aeo de l a ~e eyubliko eatu
kre ataj,
Dank al la inici ato de Y.ataluna Jukiu kun l a he l po de l a Regista~
nularo,
Generalit at ka j Ko~i tato por la rte rode
gula Popo la rmeo , en la "t ut a Katalunujo
aran gitaj antaum 111 t 1sta j ekz ercarestis
malmeoj, kie l a Junul ar o en l a r elative
multe da tempo ric evas l a ~ 111t1 s tan inn ekalkulebp er k io eatas kreataJ
struon,
trupoj.
laj rez er,aj
La malfer mo de l a unua in s tru o - kampo en Pins de Val les apud i3ercelono,
sangis en vera f e sto de 7.atalun a Junularo.
Je la sesa ho r o matene marsi s el ci~
forde Barcelono l a junularaj
uj partoj
de l a
macioj sub la gvidado de oficiroj
de la -m111ti s Popolarmeo kaj lernantoj
al la kampo. La ke.mpo de Pitaj lernejcj
ns de Valles kusas tre cele . Ci tro v igas
monteen ebenaJo cirk auita per arbaraj
toj. Sovagaj ro ko j , gr a.ndaj ar baroj,kiuj
rompas malgran da j l umetoj, faras de la
En la mezo de grandioz e. ke.mpo es t1 s star1g1ta
kampo la 1dealan manovrolokon.
la m111t i st an ekz econ p ovu tien
partoprenantaj
kie la Junularkolonoj
la tentaro,
•
la noktojn.
pasigi
sov e l i loj.
marsas kun aursul t ritaj
soldatoj
Kelkaj grupoj de la estontaj
kaj tuj komencig a s l a l e rt a konstruo de traprenas la sovelilojn
La suboficiroj
Intertemp e on1 peya r aa la kuirvetur1lojn
nceoj.
1 la sa n it ar s ervo n r..aj ali a jn
Je la 8, 45 , post la. ma,teD.IIBngo - komenci s la ef ektiv a j :cianovtekni kajn servojn.
ro mov ad oj. §ep au ok grupoj olup1s la cirkauku santan mont eto n . Re.pide 111 mal- .
sub l a s in:10
Depos t proksimume .unu hero 111 kasitaj
aper1s antau njaj okuloj.
trup o j
enJ)ro ks imeco planto) ' preni s siajn poz 1c1ojn. S!Jecielaj
de kreskantaj
- ke j se leron - 11n1oj • .Al p11 ·
ar angis la telegraf
la ko:?lalldan postenon,
arangis
Je la fiksita · tempo ko- .
kuaigitaj.
est1s mas1npaf11 - nestoj
montetoj
proksimaj
ebli gis al
kaj krakoj de fusiloj
mencis la m111to. La pafado de mesinpafiloj
enteriga1rkaue sur l a montetoj
kiuj estis
ni malkovri la aparte gitaj kolonoj,
kies
int er al ia j, tiaj
en la manovroj,
Kelkaj miloj da junuloj partoprenia
itaj.
- au rezerv - ' tru po j .
ekze r cado Jus ko menc1 s , s ervis k iel-help
Tiu ne koncer nas , cu tiuj manovroj lau m111ta vidpu nk to ·plene kaj -ekze.kte
La p leJ grava afero estas la s erioz a ka j la Sallltempe ga ja vokondukitaj.
estis
kaj la arton de la mlito,
la uzadon de armiloj
rapide lerni
le de la Junularo,
trupoj de la intern a cia
el subacetitaj
sian patrujon
sian popolon,
por liberigi
sekvas la 1nstru kciojn de la
per kio la junaj viroj
La diligenteco,
tasismo.

NA
KATALU
J UNULARO
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ekzercado,
montrus ke tiu Junularo
estas preta,
cion fordoni
por libereco
de
sia popolo kaj la sendepondeco
de sia l a ndo.
·
en tiuj
kampoj havas eksterordinaran
utilon,
La wnase},zer codo de Junularo
ke ci tie ne rezultas
ia sanginstruo,
la instruo
teoria,
sed la estontaj
soldaestas
eble - la praktiko
de la milito
toj jam - gis kiam sur lo nanovroj-kampo
- rezervoj
povas csti
al 111 a~ir .,bla. Per tio gajnas tiuj
libervolaj
de Junularo iun sperton,
kiun la milicanoj
dum la unuaj sem~jnoj de la milito
per multaj oferoj
devis akiri.
,
La sp irito,
kiu en s ~ iras tiun Junuloron,
e3tis per vortoj
de la prezidan:o de Generalitat
plej bone esprimita,
~iu inter
la entuzjasmo
de dekmil junaj
aliu j diceestanto, i , pt;r :..::. ul.vnrol.:.i r;!alfermis
ofich:.l,_
l:1 kampon, i,ie :a .inter
ris ;uC : w .! ni c1ev ::i.s _;;ens i, k io estas
la fundamento
de nia venko: discinlino
er.
de ln nilito
lu fronto
unuecko n una o or anizudo
disciulino
ka · ordo en internlando • .1'li ,,aj 1,11 est igas tiuj
devizoj
la komuna ono por nia po_polo, Y
; ,:i lu sama amaso kres};as
nia for to ke.j potenco.
Estus krimo,
se niaj Junu } , ·'
- .:
.tus en tiuj
hi s toriaj
kaj gravaj horoj,
kiuJn ni travivas,
preterla:c
-J
,:.. .
· : cu ::: s in al arnuza)oj,
dun ni konst=s
nova::i pe.trujon.
Ni ci11j devas
ci,n ,t., ·':.:.ri nov a jn gigantajn
penojn.
Car kontrau . ni s t a re s la malamiko,
kiu
detrui;
car ni esti;.s en milito
kaj tiu mili ·to estis
elvokita
de la
vol~ s !.
mi.l u.mi:i:::oj de nit. popolo kaj nin liber E:co; ko.j en t'iu milito
estas
11.;.libereco
k,;,j l ,, honoro de nia p opolo,
en ludo, s a:.1e E.iel la civ111zo
de 1£: tut a hor::iaro» •

. . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............
-

~

....................

La ekiercar1.'.leo de . i,at a luna Junularo
en Pins del Valles,
la ser io da 20 ka~poJ,
kiuj nunte mpe ekst a rig a s. En tiuj
ci
aro l er na s defendi
sian popolon k[:j sfan es tont ec on.

? os t s es tagoj
de la mP.lfermo
taluna
Junularo
en ? in s del Valles,
plena
fermita,
kii.: ankau Jam estas

•

:

........... .

est as -la unua el
l a Katalun a Junul~

ekzercarmeo . de Y.ade la unu a antaumilitista
est is jam la dua kampo en Vila 'decans i;o.alJe libervoluloj.

ALVOY.ODE L!, LIBEREr.:ANA JUNULARO

La proksima Unua de iJajo devas esti elokventa
demonstr aci o de la solidareco de la internacia
proletaro
_por la decidiga
helpo al la his:i;anaj
kontrautasistaJ
batalantoj.
Kapitalismo,sekvante
la montritan
postmilitan
direkton,
uzas eol1de kunordigitajn
movadojn por =lfo:-t1gi
la moralon _kaj revo'J.uciajn
la barojn,
kiuj fatale ·
de la l11bor1stoJ.i,ki 1al solan riIIBdon par forigi
!ortoJn
starigas
al gi dum la dauro de ' lJi hi storic.
.
.
La grandega
kaJ heroa agado · de la batalantoj
ce la frontoJ
de la Sudo, ·
de la 1-,ordo,
de la Centro kaj de Aragono, batela ntaj por dis:p:-e mi · 1a grandeg- ·
an malemiE.on de la prol e t ar o, ne estis
ankorau komprenita
kun l a ail!Plekso kaj
transira
gravaco,
kiun gi meritas.
La erara kaj hipokrita sinteno de la regimoj pseudoliberalaJ
kaj aliflanke,
la ma.lkurage co de 1liaj
reprezentaj
.J:lomoj,
1ntenc1s
okazigi
nion malvenkon,
kiel. formulon por eviti
imperialistan
m111tse ni venkas la inv !idantojn
de Hi~anujo,
on, k1u nur povas malsukcesi,
Du popoloj
donae a l ni l.a ateston
de sie. materia
kaj_ morala
simpatio
por
la lib cre ce a!ero,
u. s .s .R. kaj Meksikio, Escepte tiujn, ekzistas
landoj,
eo
lat1naj,
k1e nia propugan ·Jo est as barita
pro la kolektiva
memblind1go de grandaj rondoj da hoooJ r,ekap ab lej kompreni la ~avecon
de nia be.ta.lo. ·
!Ii deziras,
ke la Unua de Majo ne farigu
unu aldona fe s to. lh devas esti
la tago montronto
on lo mondoka zan taJoj
11.l!OOron, kiu rompos la =llumon
en -k iu
restus n1aJ rratoJ
ol ItuluJo,
Germanujo,
PortugaluJo,
ktp.,
kaj samtempe, kiu
pl1fortigo11
lu sol1de.recon
kun ni, la homoj, kiuj de Hispanujo
volus etarigi
o1v111zon kaj novon mondon.
· ·
IJ

(
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staj areP-nizkontraufasi
T iuo e l e ni ad.resas nian o.lvo k on al la junularaj
8ere el. Barcelono,
k aj sport aj a s oc1oJ de Kata.lunujo,
a~oj k a j al l a kultura.j
kaj tra la
per ke n 1 a 1deo es tu tuj kunordig1t a ka j r ap1de pe r c 1uj l1ngvoj
l a im:Pre s o de m111onoj da hiapl an d li o o j a l ven u ea la tut mondan laboristaron
per ak1r1 la
lo. neoesan m te rio.n s olidareoon
arde de z 1ro.ntaj
anaj l a bori s toj,
etapon de la esp li a kr igitan
tiamaniere
i n1cio.tante
ne ce saj n mil i t o.~n ilojn,
i s t a lukto,
t an t a kontraufas
Esta s la .antitast1un klopodon.
La graveco d e la nunaj mamantoj po s tulns
devas kun1g1 aiajn .
la 1deolo g1ajn faktorojn
is t a j J u nu l e.roj, ki uj ap ar tigante
je la interna ·c1a rekona d emonstracio
ener e;1ojn :pe r ke l a Unu a de li!aJo e stu i lllJ.)
kaj al. la mala mi koj
k iu montru al la ho ~bucistoj
ta ag ad o de l a pr od uk tantoj,
da
milionoJ
per ko munaj vivl1g1loj,
unui g itaj
ili,
de l a L ib er eco, k e kontrau
ke
el nia lukto,
pruvant a j per s i a kunhelpo
e ksp l u at a toJ l evig a s, klarvideble
sur n1a lando,
fo s itaj
f a s i so o es to s e nt eri g ita en la tranceoj
HisTiu c1 Unua de _~ ajo devas esti l a se nmorta ta.go de la kontraufas1sta
a.taken de la
surport a s la ba rbaran
urboj kaj vilagoj
Dum l a lojalaj
panujo,
est a s s ubp r emataj en lo koj, kie
f asi s taj e:--li e.dil o j ka j milo j el. n i aj tratoj
homoj el la mondo sen-celdi s tingo 1 devas sin dofa s i smo reg as , c i uj lioeraj
mo, ke giaj intencoj,
al - l a kapitalis
ni pe r plifo r t ig i tiun daton montrente
kiuj scias
popoloj,
kiam . ekzista.s
fiaskas
sovagbestaj,
kv e...ru::5:lle st us l a plej
p l enuui si an de von per maks i r:ru.ma lib e r i ga pe nado.
per
k iun gi meritas,
t ag on _per la intensiveco,
Iii dezi r 11s so l en i g i tiun
en Eu~opo,
al niaj fratoj
ef ika na ci a k a j int ern a ci a pro_pe.gan d ado a lsendente
niAI;ierik o, k • . t. p. l a se nton, ke ni konfida s al ilia h e l p o kaj ke kontrau
kaJ k iu j h e lp as ilia.Jn imp e rio.l _istajn plane Jn, stauj jarce nta j iwntrauuloj,
r igo s ~oten t:a univ e rnala rnovado de l a tut monda :prolet s.ro per la helpo al la
.
ICO!ltr e.u.fasi Rtl\ Hi ~ enujo.

..

LA. OrtGAI!I ZO DE LA UNUAVICffi IG ADOJ E':

•

•

IA KATAI.UNA tl ILITilID US TRIO.

de
de Y.at alunuJg decidi .s la 1Fganizon
L& Unu i g inta Sociali s ta Junularo
kaj
Si ndikatoJ
l u Unuu vic brign doj, la 1F ga n1 z on kon s ente kun 6Jlbau grandaj
kaj m111ti:;o de _produ kta do en ciuj mil.itper l a p lialti
fubr i ko j ko1Ji t atoj,
e stas substrekita;
tas ko de tiuj Unu~icb r igadoj
v e.r u J u z in o j. l:iel np e ciala
La
de la nova produktadplano.
kaj la stariep
11:1intonoi v ig o do lo p roduktado
flego per ma!iinoJ ko.j man1n·strumov i to de lu mut o r 1ulmn l b onie:> ka j sP3ciala
flej
kiu j persone
e n t oJ; l o 11.utoritut p li gr a ndigo p e r maj stroJ kaj rajtigitoj,
l e en"'oko de 1ngemult u dovu a o nti i nt or os itaj por l a p r odukt adpligrandigo;
postl abori stoj p r o s okvado de tekgikaj
n1eroJ I tolmik i ot oj ka j dip lo mitaj
per ke ili povu anst a taui la virojn
ku.r a oJ; l o i ns trui ~o de inaJ laborintoj,
ne suferu pro tic;
on lu. okoz o do l o gcno ral a mob1li zo knj ke l a .prowktado
lokoj.
lb urune;:, do bi bl 1ot oko J, kiuj ne es tos mag o.zenoJ, aed veraj ' kulturaj

LI\ POLl Til G'\J CEl.OJ DE U

F,\SI sr A OFENSIVO AL BILBAO,

spesulaa pli
e,"Tandu o r ond vo a!e lctiv 1ga t o. de .lll fa i;111toj tr a Ba okolando,
Jen unu
soj.
oo
m
mi11t1staJ
ri
p
e
or
v
ol
mot1voJ,
mhJ
no
,ko
j
lcb
_pr1 ,volit1kuJ
.
. .
ol t1uj moU vo J .
ae GuaP o nt 111 .fflt.llV(illlto tlo gooo r al o t r11noo mJ li oj itnl. riJ kunholpentoJ
l,ti
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lee la ,
nedubeble,
estas
da lajera,
de la ple Jmulto da
publ ika opinio
· lando J, ape c ia.le en Granda · Bri tus lreptika . konoerne raj o, f a rig1s
venkon de la
pidan kaj decidigan
Ci ti u ekephisp a naj rib e-luloj.
dum
elmontrigis
pli klare
tikismo
al
la Jusa malpl1aJ.t1 go okazin'ta
'de la :r~vistvaloroj
la financaj
kaj Lon- ·•
oj en la. BorBoj de Parizo
grupfinancaj
dono. Krome, kelkaj
BUbite r e tiFre.nco'n
oj apog1ntaj
la
Tiel eatigis
ris aian apogon.
kaj kiper ia ajn riioodo,
'neceso,
la
pliaJ.tig1
bal.dau,
el eble plej
bonfamon de la ribelinmilitistan
okuloj.
toj antau la eksterlandaj
havce Guadalajara
La fiasko
_
neestigis
konsekvencon;
is alian
Von
generalo
inter
interkonsento
en Burgermana ambasadoro
Faupel,
La reprFranco.
gos , kaj ge neralo
interkonde lauFuehrel"l
) ezentanto
ce
pri la oferu,ivo
Mola, elmontr -1s s 1an· malkontentecon
sen te kun generalo
la .
tiun
ofensivon,
kaj tamen, 11 opin11a :pli saga generalan
Gua dalajare,.
··
la mil1tb:ta
tiun ci opinion,
pravigis
f r onto de Aragono~ ear la. okazin:aJoj
gvidaa
Pro tio geooraJ.o Mola persone
plial. tigis.
bon.ramo de Mola automate
uzas
la fasistoj
tiun ofensivon
Por e!ektivigi
en BaBkolando.
la operaoiojn
oni
Escept e de ke lka j 1tala. ·j aasaviadilo.1,
g:ran degan tel m ikan mili t-ilaron.
,m la Be.aka lando
de la ribeluloj
pova s oe rti g i, ke ln tuta militmaterialo
,
'.
·
·
es t as el ger rmna deveno.
fae1:s1iajn ·
.Je:s, e konomie parolan te, oni povas difin f la mal.sukcesintajn
de '
por la konkero
se.ma la batalon
de Pozoblanoo,
ce l a aektoro
op e r e ciojn
enkau ni
de Puertollano,
l a h i dr a r gaj minoj de Alme.den kaj la karbom1noj
de la ferminla. konkeron
celas
p ove s d iri , k e le bat a lo oe la Baska rronto
o j k aj la pe za baska. industrio.
·
perforle.intenoas
unaciistoJ"
h15Panaj
la ribe ·lantaJ
Kr om t io, cefe,
la p lenan 11- ·
,proklamantaj
a nk au nac11stoj
s 1l en t1 g 1 la ba s kajn katolikojn,
.
de la
la flanko
a l e kaj senhezite,ce
ber o n , k 1uJ de ko mence stari gis sin,loj
est as priokupi taj ant au · ia: ekz1stado
La ribelintoj
l eg a Hi s p,rn e n eg istaro.
/ ./
grandegan
vek1gis
- kontr au 1l1,k1o
batalanta
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