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EN BILBAO.
TERORO·y..AJ LA PASIVAKONTRAtlSTARO
r.

AL KIU SOPIRAS FRANCO.
LA FASISTA KULTURO
El citij partoj de h1spana
okup1ta de Franco, veteritorio
nas .la komunikoj pri la ribeloj
kiuj tre klare
en ar1ergardo,
de la
monfras la malkontentecon
sur
. \>opol~ kontrau la altrudita
.
g1 reg1mo.
s1gn1fon haTre or1ginalan
vas la komunikaJoj, . kiuj devenas
el la konfidaj fontoj pri la rede _Bilzisto de civ1la logantaro
de
bao kaj aliaj partoj okupitej
est ·as rakonFr·anco. Tre interesa
el
to de iu Basko, kiu forkuris
al
zono kaj rakontis
la fasista
ni la jenon pri Bilbao: .
. nEstas vere~ ke Bil _bao, kelkajn horojn antau la okupado de
tragediajn
italaj trupoj traviv~s
scenoJn, la plej granda parto de ·
forlasis
la logantaro ·, libervole
kiuj dela urban. Tiuj personoj,
faris tion ne pro la
c1dis resti,
simpatio al Franco, sed pro jam
La unuaj enmarantaue prepar1ta plane, par kondamni la pasivan kontraustaron.
kaj ornkaj la balkonojn fermitajn
trupoj trovis la fenestrojn
italaj
sintaj
estis la pafado, pro
kaj baskaj flagoJ; la rezulto
amitajn per respublikanaj
Pro la okazigo de nova parado, devis
kio mortis 11 personoj kaj 23 yunditoj.
kaj
eliri 'en la stratojn
kajvbalkonojn,
la logantaro malfermi la fenestrojn
senrezultaj
restis
Ankau tiuj postuloj
trupoj.
hurra11 al la eksterlandaj
Postaj arperforto.
estie 1 nova bilanco de ·1a fasista
kaj du virinoj
· 888 viroj
spite la
la normalan vivon restis
stabo por restarigi
angoj de la militista
kaj nek la kocar nek laboristoj
minacojn de pezaj pumoj tute eenatentitaj,
la past:i:-oj al kiuj estis
meroistoj malfermis siajn but1kojn kaj uzinojn,
tion. '.!'.,tl pas~roj
kaJ . legi la mesojn rifuzis
ordon1Se malfermi siajn pregejojn
.
pagis per sia viva la persiston.
kaj naudekdu komeroistoj
post~noj estas okHodiau estae Bilbao la germana kolonio, . oiuj ofioialaj
de germanoj, · germanoj
estas gvidataj
upitaJ de germanoj, la magistratpostenoj
la trajnoj 1 trala m,talindustrion,
la minejojµ,
kiuj ekfunkciis
eetis tiuj,
kiuj oetere konfiskis
moj, unuvorte a10 eetae en la manoj de Hitler a subuloj,
la plej bonaj hoteloj por si. La soldatoj kaj 11falangistoj11 estas devigataj
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eble pleJ baldau lerni la germanan lingvon, por ke 111 povu kompreni siaJn novajn .. sinjoroJe"La kontraustaro
de la popolo kontrau la eksterlandaj
subpremantoJ
montr1gas ankau en alia mo.niero, ke viroJ, virinoj kaj ea 1nfanoJ 81un lokaion
forlasas demonstraoie,
se nur germanaJ au italaj
aoldatoj eatas ri~rkitaJ.
Oe
tio
okazas otte inoidentoj,
kiuJ krom oeteraJ ofendoJ, la p1atoloj
subpremantoj taras la finon de la vivo de bravaJ reapublikanoj. de eksterlandaJ
La Jurnalo nGace·ta del Norte", organo de fa~istoj
en Bilbao publ1k1g1s Jenan komunikon:
En la listo de jugesploroj
okazintaj antau la speo1ala Tribunalo g1 raportas pri la specialaj
kondamnoJ kaJ detaloj de la aljugitaj
punoJ:
Monaao Aranguen, el la Karmen'a Ordeno, oar 11 raris predikon anta~· .la re- ·
gistaraJ
trupoj. Je morto.
.
,·
v
Pastro Manuel Arsuaga, oar11 oelebris la ser~on da mesoj dum la -dauro
de
religia
testo organizita
de la respubiikanoJ.
Je morto.
La pastroj Sotero, Legerrti kaj Batia,pro la aama krimo. Je 'tridek Jaroj de
mallibereoo.
·
Aliaj pastroj estis kondamnitaJ je punoj, kiuJ variaa inter sea kaJ dekdu
J.aroj je perfortaJ
laboroJ, oar 111 alportis
la "Bpiritan helpon" al la respublikanaJ aoldatoj.
,
.
· AliaJ du kondamnoj je ·morto est1s d1ktitaJ kontrau 'Melohor Hospitalet
redakciano de •Jurnalo kaj Demetria Basturia,
trinkeJestro
pro servo de manga!oJ ·
al 1uj membroj el la Baaka Reg1staro.
,
El oio tio oni povas konklud1, ke•la daura kontraustaro
maitrankv111gas la
taftistajn
estrojn,
aar Franco sentis sin dev1gita skribi la deklaron, kies publik1goest1s
en la lasta memento de la cenzuro malpermesita.
La perfidulo
deklaris
inter alie, ~e al 11 estas malagrable sct1g1, ke tiu popolo, por P'ranoo
liberigo,
11 uzia la plej bonajn s1ajn fortoJn ( 1taloj kaj germanoj), ld:es k1es
on 11 ea perdia, per sia aintenado montras kollitra{ion -ai · l1a:J ,ilierito:j.-..... ... ~•part
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DAVIDLEVINSO:NEN HISPANUJO.
Trovigas en Hispanujo la tema usona , advokato David Levinson, detendinto de
Dimitrov kaj Popov en la ptooeso de "Reiohsta8",
de Matias Rakos1 en Hungarujo
kaj de Harry Berger kaj Prestes en Rio de Janeiro.
. .
·1
Levinson dekleris
al unu )urnal1sto
inter . aliaj ateroJ la jenon:
Yi oie.m esti~ pao~r1sto. Mi malamas lam111ton;
pruvo
tio estas la pr•
pagando de Junie gis Augusto 191Z, kiun mi taris de!ende al pri
tiuj -, k1uj tie.m ri!uzia -1r1 al la m1l1 to; sed antau la tahsta
invado, kiun la Hispana
suteras, mi kredas je la m111to kontrau la tasismo premanto de la libereoo .tero
demokrateoo, Je la milito gis ekstremo de la reakoia 1mper1alJsmo. Mia plejkaj granda deziro estas
esti u_tila al la Bispana atero. Mi ne apartenas
mi nur estae demokrato, amiko de la libereoo de popolaj rajtoj kajal de1ulap~rtio,
Justeoo. Mi estae partiano de la Hispana arero ·, kiu estas la e.fero de la Tera
tut•
monda demokrateoo. Mi estas kontraua al la tal\1~.
oar g1 lau oiu ·j liberaj _konsoienooj,
estas la maltelioego
de •la .Romaro. ·
~
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MONDO!
KAJ DEMOKRATA
ALVOKOAL TUTA PROGRESEMA
LA KRUELECODE INTERNACIAF.ASISMOEN BARCELONO.
La unuan de Oktobro pa$1nta devis kunveni la amen Valencio
bau parlamentoj
, kaj Barcelono. Multaj parlamentanoj revenis el ekspor rekomenci s1terlando,
laboron kaj
an parlamentan
per sia ceesto demonstrac11
de
la justecon kaj rajtecon
la Respublika Registaro.
La acomena Kiejpo de Lifojojn scano, jam plurajn
1gis per la radio, ke lapkunsidoj en Vaarlamentaj
lencio kaj Barcelono 6stos
per "hon8rsalvojit
aalutotaj
i
Kaj fakte tuj antau la malfermo de la parlamento en
aperis tri fluBarcelona,
glllBBinaj eskadroj konsist, ant aj de 5 4 kaj 3 faaiskiuj per
taj ~lugmafinoJ,
be.rbara · maniero bombardis '
la o1v1lan logantaron.
En la sama tago de un.ua
,
;j de Oktobro, kune kun la maj . lfermo de !a parlamento,
ankau mal1'erm1taJ la
•·;;1 est1s
por komeno1 la no;~ lernejoj
~1 van lernoJaron.
34 do- •
La .bomboJ detruis
~
I110jn en la konata labor1sta
inter
Barooloneta,
kvartalo
k1u
k1u unu Po:pollernejon,
kun la ·
est1s tute egalita
tero. Jam oe la unua . formeto de la ru1noj on1 trovis
kaj
:Pli .ol 100 mortintoj
1>11..ol 150 peze jund1taj.
Ce!parte 111 estas infa-

noj, senkulpaj 1n1'anoj sen
brakoj kaj kruroj kun teruvizagoj lrun
re kr1pl1g1taj
d1s&1r1taj ventroj kaj kapoj, prezentis ·la kruelan
. bildon.
kiam la resIntertempe,
publikana Hispanujo seraas
v
montras al ni la ta&1smo de Franco
la vojon al paco lau la ,parlamenta justeoo,
senkulpaj
ke.j mortigitaj
ankore:u 1'oje le. teruran bil::don de terure kri:Pligitaj
~
-·
.·
infan _oj.
La libere. Katalunujo kaj la Respublikan{H1B:PamiJo, turnaa sin lrun nova ap~
·
.
. ·
..,· •
elaoio al 8iuj sinoer _aj homoj en mondo:
v<;>las Europon kaj la oiv111zon de_tru1
Ha1t1gu la murdbrulistojn,_ld.uj
per 1'ajro kaj sango l
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EKZ:EMPLO
DE LA UNUECAFRONTORN KATALUNUJO.
oiuj
En Lerida star1g1s nova Komitato de Popola Franta. En gi partoprenas
politikaJ
Unuiginta Sac1al1sta Partlo,
kaj s1nd1kataj organ1zoJ; Anarft1stoj,
Respubl1kanoj,
U.G.T. - c.N.T. sindikatoj
kaj la Kamparanaj. On1 prezentis
la
komunanAprogramon. Ciuj partoprenantoj
devigis sin preoize teni je tiu progra8
mo. La oefaj punktoj de tiu programo estas:
·
Organize de la defendo de la urba.
Komuna agado kontrau la t;tkvina kolonou.
Komuna agado kontrau la spelrulantaJ.
Komuna agado kontrau la kasada de produktoj.
Krom tio la Komitato de la Unueoa Franta alprenis
al si la taskon ~ mobiliz1 la v1r1nojn par plenumi la ·taskojn prezentitaj
pro 1~ neoesaj de la m111ta.
La krea de la unueoa en Lerida, estas unu el plej gravaj faktoj de tempo
preso en
de stariga
de unueco pere la Junularo Hispana. La tuta kantraufaeista
Hispanujo akceptis
tiun /inioiatan
kun · grabda la,fo ·a. ·
·

EPIZODOEL LA CENTRAFRONTO.
Antau nelonge en Carabanchel (Madrida), niaj di~amitistaJ
preparis
minon.
Kiam 111 realigis
la laboran,
111 r1mark1s, ~e la malamiko, siavioe konstruis
la kantrauminan.
·
.
La nakta estis tre malluma kaj la pafado tre ofta, eble pro tio, ke unuj ·
kaj aliaJ gardostarantaj
celis montri, ke 111 staras vigle.
En la momenta kiam la komandataro kredis konvene, on1 ordonis komenoi la
pafadgn per bombardiloj,
mi traliloj
kaj paf1!oJ kontrau la , malamika j poziciaj,
kvazau temus prt _preparado par 1nio1ati antaueniron:
.
·
La ribeluloj
fa11s en la kaptilan,
kiun preparis
par 111 'la komandantaro
homojn en la antauajn pazioioJn,
konsistantajn
el tri ·
kaj kaj 111 kanoentradis
fortifikaJetaJ
Jus instalitaj
de 111. _
.
K1am_t1o estis atingita,
. la resl)ublikanaj
~rupoj malantauen iris 1am par
ne esti atingitaj
de la esplodaj efikaj.
Oni pusis la kontaktilojn
estigantajn
la oirkvi ton de la elekt,raj
pii., ·3 kaj oka.z1s la terura eksplodo, . kiu tremigis
la terenon do amplekso de tri au . kvar kilometroj.
.
·
samtempe ani Jetis rake~on · kaj bengalajn fajrajn,
kiuj lumigis la spacc,n
pro kia ani povii:s perfekte
vid _i la ampleksan kurtenon el 1;ero, · kiu akvofalforme
falis de granda alteoo.
v
·
.
.
.
Niaj soldato'J,
kun siaj oetoj antaue, salt is el siaj parapetoj
kaj iris
okupi la lokon, kie antau momentaj est1s 1nstal1taj
la _ tri fartikaJetaj.
. samtempe .la respublikanaj
mitraliloj,
strategie
lakitaj,
paf1s al la fo-r. kurinto,l,
multajn el ki~J ani v_idis teren fa}..i senv .1va au vundita. - , .
.
¥amentajn poste ·1a navaj pozio1aj '"est1s tort1k1g1tej
de niaj trupoj.

PLI OL UNU JARO EN LA l!'ASISTA ARMEO•••••••••••

La serganta de ·la sanitara
helpo el la gernizono -Sµa30sa,
prezentie
~in
de la :rasisen niaJ linioj
kaj rakont1s pr1 la demora_lizaoia
en la ariergardo
toj:
·
·
,.Neniu vivas -kontente en la r~belul".'" Hispanujo. La "reket{stoj"
kaj ":ralangietoj"
malamas sin - reoiprok~.
~1~J - .:ciculoj kaj la bur~ro,
e& la reakoiO-
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nul • j, pregas je la venko de "ruguloj• 1 tsar tiuj diras,
est as maleble T1T1 .t1el
malto11ae suferi.
Sed venas ankorau pl1, oiu kiu ion enapezas, au havas iun tortunen,
deTas tordoni la monon, mi vidis simil,aJn nl1bervolajnn
donaoojn konsistantajn
de unuduoni miliono da peeet e j.
La torkurinto
rakontis
ankau pri la fremda invado. En Saregoso eatas c1u3
te'8.n1kaj servoj en la manoj de germanoj. 111 have.a la av1adon, la tort1f1kalon
kaj la kontrauaar.atakadon.
En la urbo estaa multaj marokanoj, sed tamen la 1ta. loj estas la sinjoroj
en la urbo. La hispanajn m111t1stojn oni ne plu kalkulas.
Por la italoj
estas en la hospiteloj
la plej bonaj litoj
rezervitaj
keJ en la
publikaj
transportiloJ
la plej bonaj lokoJ.
,.·
.
La nArr1ba Espania" estas 8e tiuj spektakloJ
la akra sarkasmc. HomoJ, kiuj
tion vidis , soias, ke ilia urbo estas kolonio kaj sekrete auskultas
al la re- .,
gistara j radiostacioj
. Eo la burgaro kaj la dekstruloJ
deziras la venkon de registartrupoj.
En la tasista
teritorio
oiu soiaa, ke la militon on1 ne povas venk i , kaj tio estas dirt ta de buao al bui.\o, oar oni diras,
ke· la uru~lOjtt
oe- .
tas minimume hispanoJ. -La venkoj de niaj trupoj estas tie tre bone konataj, la
ven ko de r i beluloj
estas sen entuziasmo akceptata 1 kontraue la plej malgranda
ven ko de la respublikanoJ
revokas la esperon pri la baldaua 11ber1go.
La politiko
de teroro neebligis
gis nun la ribelon , spite ke la pepelo
malemaa la perfidulojn
kaJ entrudulojn.

'

' ·• /
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PATRIOTISMONATURA
PATR!OTI.SMPOLITIKA
O
KAJ ESPERANTO.
P.AROL&DODE DEU'I

DAIJUU DUM LA EKSPOZICIO n50 J'ARO.T
, ESPEIUR'ro- ··1m· BARCELONA

Dolfi Dalmau elstar1g1s
ke a1a home agado devas esti tavcra al la naturo,
al aoienoo, alvvero.
La tuta mondo produktas por satige kaj r1a1go de la tuta
hpma.ro. Kontraunatura
estas politike,
kiu malliberi~as
landojn kaJ naoiajn h•. marojn; aar tiam por unuJ troas la naturaj produktaJoj
kiuj mankas al aliaj naoioj. Naoiaj diferencoj
estas naturaj diterenooj,
kaj tial oni devas respekti ,
ilin , kiel ekzemplas, pri tio, la malgranda SV1sa Kentederacio,
kaj medernaj
ltatoj:
Sovetunio, ·cenoslovakujo I Belgujo, k.a •• LingvaJ diferenooJ
estas naturaj: neniu popolo . antauelektis
s15n nacian lingvon. Tial oiaj naturaj
lingvoj
meritas plenan respekton.
Homaj au homaraj problemoJ povas nur per superade es. ti aolvataJ,
neniam per detruo; tial Zamenhot, geniule ne intencis
selvi , la
1nterlingvan
problemon per detruo de iuj lingvoj,
sed -por kreo de superlingvo;
ne~trala,
helpa, komuna, kun granda ideal.o - 1nternao1a
ne kontr~unaoia. - Natura naoia lingvo est9s patro, dum state., lega lingvs estas1 bopatro; kaJ estia v
kaJ ie estas ankorau politikadoj
de bopatro kontrau la :patro, de trudo ··kontrau
rajte.
Tial. oete, Zamenhot, :pro interna. ideo de justeoo kaj .homano, el8erp1s
sin per kreado de nautrala
lingva fundamento;
11 1 Jude kaj polo, sin sentis
sklavo, subpremato,
en· la 1mper1estra Rusujo. Kaj oar 11 estis preoipe !5'1-lturule, 11 sentis plej a~te
en la l~ngva a.tero la vipon de pgl1t1ko kentrau la _nature,
de lego kontra.u justec•,
de lingva kontuzigo kontrau lingv! k:ultun. ·
,
N1 1 Kate.lunoJ sent1s ·, sentis kiel tiuj poloj kaj oekoj antaumilitaj
la lingvan trudon kontra~ lingva rajto,
keJ tial ni :protu.nde komprenas la internan.
ideon de justeoo interlingva
sur ijautrala
lingva tundamento, kaj deziras akoelon
de fina venko esperantista
kontrau oiuj pretendej de superrego de stata lingvo
kontra~ natura,
de eksterlanda
kontrau enlanda.
,

,.

oar

' ,

.!

'

;

,I•

>·

, .. . ,'

t ._ •
..

.., .•

•-.,;:,.

.}
,·.
-~

,

__

•t

_ _.' '

'· 1

• I~

·1

·• .

.;

l

..,, : ,_...""
~

~' ..

'

·,·l

,.,
:',. 1,:,

Scanned by CamScanner

~i

I•'

t-1·\ ,

.£ ' )

\

- 7 -

NO. 22.

' '

\

. ..

I,

l.

A

LA NOVA AGRARLEGOEN Y.ATALUNUJO•

La Kataluna Reg1staro (Generalitat),
eldonis post longaj kunsidoj la dekreton. kiu estas h1stor1a paso antauen sur la vojo de nova agrera ·rormo en
Katalunujo.
Diferente
al la resto de Hispanujo estas la terposedo en la formo
de farmodonado, pro gia apeoiala h1stor1a evoluo tute nekonata. La cefa formo
de ekspluato estis la farmo, kiu prezentigis
en d1versaj formoj, La 19-an de
Julio estis la farmo abolio1ita.
La farmistoj
estigis
pro tiu lego liberaj
kamparanoj.
Post kiam la furmovestis
forigita
kaj la fasistaj
posedaJoj senproprafigitaj,
kaj post kiam ankau oni faris la finon al la eksperementoj
de kolektevigo, la kataluna terkulturigo
aspektis
proksimume tiel:
Unualoke est is kamparanoJ, kiuj sen eksploato de fremdaj fortoj :povis kon.:.
tentigi
siaJn bezonojn; due estis ter-ma.lricaj
kamparanoJ kaJ terlaboristoJ
·
sen tero kaj fine estis grandterposedantoj,
antaue farmistoj,
nun potencaj k!IIllkiuJ posedis tiom da tero, ke ne auficis
al 111 aiaj propraj laborforparanoj,
toJ, do prenia fremdajn laborfortojn
por labori,
kiujn 111 .ekspluatis.
devis ·la Ke.taluna Registaro
Al tiu situaoio
fari la · finon. La d1fen1t1va
·peso al la solvo de la agrare. sango en Katalunujo • sfgnifas
la nova dekreto de
de la felica
Genere.lite.t,
kiu malfermas al la krunparanoj la novan perspektivon
estonteco.
La oefa signifo de la dekreto konsistas
el tio, ke al ciu kamparano
garantiaa
kaj terlaboristo
la rajton posed1 la teron. La dekreto d1f1nas inter
alie,
ke oiu kamaprano kaj terlaboristo,
kiu ne posedaa, au ne aufioe posedas
la teron, povas sin turni al la M.1n1strejo de Agrikulturo.
La Gen,eralitat
devas post 30 tagoJ de . la ensendita peto d1apon1gi al la petinto
lanecesan
teron.
La kond18oJ konc:ernataJ
la novan distribuon
de la tero, .estas, ke la kemparano
·
es~as defendata kontrau ciu eksploato,
~aj permesaa al 11 perlabor1
la teron
lau propra volo inter Ia limoJ de la lego. Ciu klopodo por malut1lig1
le. re.Jton de kam:paranoj per deviga kolektevigo
kiel kontre.lirektp., eatos rigardata
La registaro
dispooas pri la tero konvoluoia ago kaj punita de Popaljugejo.
tero 1 kaj pri la tero de rioe.j kampa- -·
f1sk1ta de fasistoj,
pri la neperlaborita
ranoj, kiuj sen fremdaj fortoJ no eatas en stato perlabori
gin.

:..

~

I'

I '

SOLDATOJDE KATALUNUJO.

la

Kvardek mil katalunoj
.bat alas en
Centra kaj . Suda frontoj.
-Tiuj vcirtoj
.elparolit
.aJ arita,f' kelkaj monatoj fu.pr .esas kiel granda ciferG. Tamen, ankore.u .
krom tiuj • ,aliaj dekkvar mil k~talunoj
iris pl!grand1g1
la heroaj d1v1z1oj, kiuJ .
d~reodas Madridan fronton antau la perforta · fasista
okupo.
.
Tiu est as, inter multaj aliaJ aspektoj • la kunlaborado de. KatalunuJ• • en
le. milito por sendependeoo de Hispanujo.
.
·
Jem de kelkaj tegeJ la Kemisarejo . de Prope.ganp.o de Generalitat
de Catalu.;
Hi este.s la ,soldato .J .
nya este.s vizite.te. de amasoJ de junuloJ plene enttizfasinaJ,
de la Respublika Registaro,
kiuj venis ser81 la 1ns1gde la lasta militvarbado
non, kiun la Komisarejo de Propaganda faris kun la Kataluna emblemo kaj •surskribe Kualunujo.
·
· .. . . .
· ·
Oentoj da aoldatoJ pretaJ pretaj por formarsi at la front ·o dezinas . anta~e
ak1r1 la 1ns1gno~ de ~atalunujo.
Ilia · Jurie. gaJeoo plenigas
la domon kun ~J•
kaj entuzie.smo. Ciuj scias la kial•n pro kio 111 iras al rronto batali,
111 bo- ·
n• soias, ke n1 batalas
kontrau la italaJ ,- germanaJ entrud~loJ
kaJ nur deziras
la mementon . trovi sin kontrau la amlamikoj • , aed tiu · dezire.ta momento estas prokrastata,
la novaj s•ldatoj
bezenas unue la neoesan militistan
edukon. Ili
estas la entuziamna kaj optimisma jurieoo de , nie. vive.nta karno sur . nia ,tero, kiuj
estas pretaj
doni 81on por e.t1ng1 la 11berecon de · Katalunujo kaj H1.spanujo, tial
ke, dum t1uj deklcvar monatoj de m111to 111 ekkon!s le. kruelaJon
de perfidaj
generalojkaj
la . krimej de le. ra&iataj
e.rmeoJ. · Kun ~Jo 111 pertas sur la bruston
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la insignon de uquctre barres".
Ni estas kaj estos katalunoj
- d1r1s unu el 111 au Saragoso,
en Kordovo a~ en Astur1o kaj c1uj, k1uj estas kun auni enni Madr1do
kons1der
as
kiel
fratojn.
Unu1g1nte o1es fortojn
kaj klopodojn en unu tuto, ni detruos la fasismon.
Dudekjarajn
lmabojn 1 K1om da 1luz1oj,
konv1nkoj, opt1m1smo kaj plena fido en la plena venko.
T1al parolas n1aj soldatoj,
k1am sur 111aj ,brustoj
kaj koro pendas la !'mblemo kun la vorto:
CATALUNYA.

ANGLADELEGACIOEN LA HISPANAPARLAMENTO.
William Doobi kaj Ernest Thurtle,
du anglaj d1put1toJ el la ,.Labour Party"
alven1s per flugmas1ao H1spanujon por oeestt la unuaj kuns1doj
en ,.Cortes,. (parlemento).
Esprimante la kunsentojn
de la vastaj
lll!lasoj , de angla popele, 111
deklaris:
,.N1 venis al H1spanuJo por pagi la suldon de eat1mo
al la re prezentantoj de la h1spane popolo, batalanta
t1el energie por konserv1 la demokrat 1on
en s1a lando kontrau t1ran1o kaj d1ktaturo.
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HITLER SEND.ASCIUTAGETRANSPORTON
AL HISPANUJO.
,

'
V
l:':l tre benaj rontoj n1 sc11g1s, ke la 18-an
de Augusto pas1nta,
ror11r1s
la transporto
de germana ,.Re1chS1fehr,. 4/31/1 el Orienta Prusujo al Hispanujo.
Tiu transporto
estas . desango de la 6A bater1o de 23 ~ re~imento el Veimar, kiu
nuntempe trov1gas
en H1spanujo. La nova transpo~to
4/31/1, est1s en Rudoltstadt
en Thur1ngen kunfandita.
La ·soldatoj
r1oev1s oksemajnan kurson en hispana . lingvo. Oni promes1s al 111 400 markojn po monate k1el salajro.
La duonon oni pag1s al 111 en Germanujo kaj la alian duonon on1 pa.gis kun valoroeko
j,
kies monan valoron 111 povos r1cev1 depost ·s1a reveno en Germa.nu
jo. On1 1nform1s al
la transporto
4/31/1., ke la tuta korespondaJo por gf kaj de ~1 devas est1 sendata al unu adre ·so en Berlino.
•

KION' RAKONTASFORKURINTOJEL FASISTA PARTO.
La komandanto de -iu Bas~a batalion~,
kiu anta~ ne longe sukcesis forkuri
el. la tas1sta
ter1tor1o,
estis ~testantq
de s1stemataj
tusiladoj
en Sntander,
depost l.a okupo de la .urbo per ' 1tal9J.
Ciutage estas de la marbordo metitaj
ttitaj montoJ de kadavroj .en la maron •. La . forlnlrcmta komanda
nto v1d1s la t\1s11.adon de 250 m1lfoanoj ·pere la ·.maSinpafil.o.
La teroro re ·gas en '_l.a tuta reg1ono ·: . ._ '
kaj la m:arokanoJ rabas sistema.te.
· '
·
·
'

,.

····· Al.1a
···· ····
·········
······
··· ········
.•········ al·········
~·-···
transkurin
~---····
to ·· .el
la r1bel.a
parto·••in:formas
n1, ke
la komerc1s
to ··•j ···
. en ·

Burgos kaj V1ttor1a transir1s
al la pas1v ·a kontral!staro,
novan monon eldon1 ta a~tau nelonge de Franco. '
·

rituzante

akoepti
·

·:·rT

f,j

·1a ·

l

EL ARAGONA.
·FRONTO
ONI' RAPORTAS.
stojn

'caa nun,

-

dum iliaj operao1ol en la , ~agona - f'ronto, · ni kaptis
kaj prok _simume l.888Dlll'.kvanto . transkur1s
al. ' n1a · tlanko. ·
.
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