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NACIA KONFEDERACIO DE LA LABORO (C. N. T.) 

Tutmonda prolctaro, ni" 12 monafa rczisfado 
mcritas la intcnsiuon de Yiil solidarcco ! · 

Kamaradoj, laboristoj, proletaro el la tuta mondo! Ho- al gi. Ni ja eslas konvinkitaj , ke oni projektas ion kontra ,u 

-diai1 plenigas mm jaro ekde la fasista levigo en Hispanio. hispana popolo , kontrau la revolucia popolo 

La inlernacia fasismo en sia aspiro konkeri poziciojn, su- Pensu, kamaradoj, ke nia celo estas la via. Ke se en 

perregi la mondon·, financis la artifikajon de la ribeligo, Hispanio triumfas la fasismo,- scnprok~aste gi eksuperre&>s · 

realigita de la kapitalismo , la eklczio kaj la militarismo . en Francio. Gemiar)io satigos sian mal amon, kiun sentas 

- -~ -- Oni kr~~~0 e. t:,stu~. fa\:ile S!-fbpx:eIIli la ~ibeleman __ })O· pri_ Francio, kiu gin venkis en 1918. ltalio defiitive an eksus · 

polon. Sed la ·, intenco estis akompanita de la frak aso plej al sia naskiganta imp!!rio ,Austrion kaj Hungarion. Genna

bruega. La popo_l~, la _·hispana proletaro kun malmultaj nio falus _poste super Cenoslovakio. Japanio atakos Rusion. K 

.armiloj kaj multc da kurago jetis sin· al la batalo kaj premis la mondo restus balbau submetita sub la fer a kalklinumo 

-en la pli gravaj urboj la perfid~lojn, la trorican kaston, kiu de la internacia fasismo. -~-i f· 

volis nin subjugigi. Por ni, la hispanaj revoluciuloj , ekzlstas ' riur unu sa;o: 

La duono el Hispanio restis en la manoj de la reakcio, . via apogo. ·Ci estas la ~nika efektivo. ,La unlko , ki~\~ ~ riial

.k kun la senkondica' apogo de la internacia fasismo , kun prosperigas. La uniko ; kiu utilos celkonforme. 

milo{ da mairroj, germanoj kaj italoj, kun la helpo de la Ne malsukcesigu nin. Pensu pri'la tragedio , kiu super

_germana Armeo, kun ~bunda militmateri alo, la perfidul~j · flug?s nin kaj vin.· Faru ciori.eblan por helpi nin por venki . 

. -entreprenis Ja konkeron de 'la cetera duono el Hispanio , kiun ·{Ven~ante ci-tie malfermigos ,maro da ebloj favore al via · 
la proletaro teriis en sia povo. libero. 

Ni batalis kiel ni povis. Ni improvizis armeon kaj clevis Ni konfidas, ke ;i scios pienumi vian devo~. Ni ne pe~s 

·hatali kun manko de materialo. K malgrau ciuj malfacila1oj , de vi homojn. Al ni nc estas necesega via_ ceesto en la ba

malgraii ciuj improvizujoj, ni estis kapahlaj haltigi . 1a · · talo ... Ni kiel batalantoj suficas_ por venkL gard_u viajn h'omre 

.antaueniradon de la am1eoj, superaj en organizado k bai zervojn por · la 'konkeroj _de la tutmonda proletaro . · Pov~s -

-talsperleco. Seil nun, ce la hnigo de· unu jaro, ni dispona's , pre·z~~tigi, akraj . bataloj en diversaj nacioj, k vi devas esti 

florantan a~meon. K ni sekvas antauen en nia batalo ' kun tie por defendi n~n k vi11. Kion ' ni petas , tutmonda. pr~le'. 

rideto, ccrtaj trafi la venkon, per la prezo :d/ se~riombraj_ taro, _esta_s ,armiloj por Hispanio lojala , rev'o)ucia. 

oferoj kaj miloj da falintoj. I . Helpu la hispanan antifasismo~! , ... 

Unu jaro en kies, dauro, dum la fagistiij iJp erioj apo- ·Bojkotori_ al .cfuj fasistaj kom~rcajoj ! . ,,, 
_gadis sc,nhonte Frankon, la demokratioj, sehilnte ·malpurari , Monon· por nia celo! , , 

·vojon, malk~ncernigis si~· per la "neint~rveno' ; unue. 
0

kaj . Vivu la 
0

agadimu eco de 1~ Mmonda 0ptol~tar~( . · 

Ja "kontrolado" poste pr~zentis rektan apogon al i~ fa'sistoj. Ci-~iu . estlis '.nia' ,rarolo e~ I ci --~riu;,ir~ .cl_atrev~no sanga~ 
Unu jnro, dur'n kiu, volante cviti la miHton, oni gill favod~ ; d • · t · ,se . :goJa. , 
permeslmte al la fasismo· plibonigi siajn poziciojn. , , · ,. 

· · · · · La 18 de ,Julio de 1937! ·', • Nun .sajnas elspruci movado pri helpo , p_ri pligustigo de 

']a konduto flanke de iuj demokratioj. Se'd nine tre
0

ko~fidas la NACIAKOMITATo:o,tc: N>r: 
• ! ' _ . , , 

.1 

·•f• ·:' ·/ ,· ·', 

, ... i 

.:· ~-
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lu ~is~urs~j ~e niaj ~omara~oj miuer ~ Montsenv-en Porizo 
Pnrizo.-Sur la pln co Ivcr nntnii pli ol 10 miloj <ln pa - ko,i scnti kc Ja malamiko antau eniru 111rn pason. Nu vi 

riz nnoj I~ kamnracl oj Garcia Oliv er k Fe<lcrika Mont seny, aii<lns, ]~llOristoj cl Parizo k tutmon clo, pro manko <le so--

pr etnj ciam suhl cni lulcnt e an nrki stan scnton, doni s mitingon Jiclareco, per ki aj elementoj ni bntalis en Hi spanio kon-

grnnd grnwc nn, snld ata nl la trn gikaj horoj , kiujn tra vivas tr aii Ja sup ermoclernaj milit aj nrmiloj , kiujn po se<lns la 

la lrispana prol ctaro . fnsismo. Ti el klarig as la cecloj de niaj ka mnrn<loj ce lUJ' 

La kamnrn<lo Oliv er kom cncis sinn diskurson , pnrolante batalfrontoj. Hclpu , lrelpu vinjn lrisp anajn frn tojn , kiuj tiel' 

francc k saludant e j e la nomo cle la Annrki smo Jn ceestnnt- granclnnim ~ ofcra s sinn sangon , por ke venu tngo, en kiu la. 

aron. trnn skura s raporti pri la hislori aj faktoj , kicl de- homnro , t. e. Jn pr olctnro senmi sfitikc ne _vi vu en_ cternn . 

lerminantoj de la hi spnna milit o . " En 191 1. k pa ste en 1917, sufcraclo ." 

diri s la orntoro , komencas enk orpi gi In annrki stnj icleoj La kamara<lin o Feclcrikn Mont seny pnroli s ankai', £ranee · 

en Hi spanio, k ekdc tiu dat o kornencns In kruela pcr sekut- k inter la ali aj inler csnj afcroj , cliris : "Sc en Hispanio ·· pro -

ado kontraii ni , la hom oj de F. A. I., pcrdantc en tiuj Ja interkon sento de Ja int crn acia fa sismo sukcc sos triumfi i 

tempoj sango versnj la plej bonajn batalant .ojn. Poste al- In fnsismo, sciu fran cnj labori stoj , kc fran cio estos ankaii . 

veni s perforte la diktatoreeo k p9 rtante en sin sino kiel viktimo cle tin timi ga mon stro. Ne po vant e opo_ni al gi la . 

ciuj diktator eeoj , la germon de la cletruem~, vcnis pro im- samnri kvaliton de )a armilaro, kvankam kun supereeo en 

pulso sponta k popola la Respubliko por anstataiii la ti- hrav ceo k konvinko, ni batala s en Hisp anio ne kontrau . 

ra.JJian regimon. Kion Caris la Respubliko? La hispana Res- Franko , sed kontraii la fa sismo itala -germana -portu gala, 't. e. 

publiko neniam aspiris kr ei grandan partion plimultan , kontrai'i interna cia fa sismo. Do pro kio la hojkoto flanke -

kiun sentus la demokratio k cleziru s akceli la soeialan evol- de Ja demokratie eaj lancloj kontrair la akiro de armiloj por · 

non k unike la labori staj organizajoj C. N. T. k U. G. T., Ja hispana r egistaro , mak simum e kiam nia batalo estas le--

kiuj estis vipitaj de_ la mal sato k mfzero, grupigis 90 por- gitim e populara k kun dem okratiecn enha vo? 

centojn el la hi spanaj prol ctoj, sufice lrompitaj de la res- Ni volas la unui gon por finigi la fnsismon k tio esta s sen , 

publikaj promesoj. in dubo profit o por la tutmoncla prol etnro . Estus neeesege, . 

En 1936 ni ne diris al la kamaradoj iri vocd oni, sed ke In laborist oj el ciuj landoj -faru kion jam fnri s la his- -

oh! ni diris al iii esti pretaj defencli sin sur la stratoj per pan aj por fiinigi foje la tfranion. La ekzemplon j am donis -

~ 
', ., tl I 
·-,.-· j 

. 'J 

,, 
' 

ar rriilo e n- la mano ;-se Ja-reakeio-re aligos-p erforton . La la sta- 7 Hi spani o k kons ideru nian _venko~ ekura , se la soli<lareeo, 

okazi s k en Katalunio dum kelkaj horoj oni piedpremi s la ne estas mito , .k ~rmiloj- k munieioj ne mim.kas al ni , car . J 

fasismon, k la samo okazis en Valencia , en Madrido k en bona pruvo pri tio ja esta s la -frakaso de la italoj en Guada- - • I 
multaj aliaj urboj. K nun mi diras al vi laboris toj el Pa- laj ara ." . . l 
rizo, cl tuta monclo : la fa sismo estas malkuraga, vi ne timu La ·kamaradino Feclerika Mont seny finis, clirante , ke la , , 

gin , kiam vi hava.s gin sur ]p. stratoj , P! etigu . vin _ doni faSismo estas la rnilito k kontr aU. · 1a rnilito k kontraii la : 1 
rcnkonton al gi, kiel ni fari s en Hi spanio k vi vido s gin fa~ismo guste rii batala s nun en Hispariio . -! 

venkita , ki~I ni · viclis gin en Katalunio ." · · · · ::-::-::,::-::-::-::-::-::-::,::,::,::,::,:::::.::,::-::,::-::-::•::•::•::-::-::-::-::-::-::-::,::-:::-::•::•::•:::-:::,::-::-::-::· _,,/" ~; 

Li raportis pri la tagoj de la freindlandanoj , kiuj iris al >,-,/ . \ 

Hi spanio por · eksplu ata'di giajn ricajojn per la samaj _pro- Antauen ! 
ccdoj kvazaii gi es tus k~lonio , k nome kontraii tio k kon • 

traii la tfranio la hi spana popolo batula s aktual e. "Ni, la Antaiien! 

homoj de C. N. T. k F. A. I., daurigis la ,oratoro, havis en 

niaj manoj la , Pavon , car la Povo estis sur la stratoj; ce la 

hai-ikadoj , en la plumulto , kiu batali s, estis niaj kamaradqj, 

sec! ni ne voli s altrudi nin perforte , car . ni ja ekzereus clik

tatorcco11, kiu n ni ciam mal arnegis k ni prefcris kunvivi 

lojalc kun ciuj antifasistaj sektoroj , k tia konduto opi 

nlnomi s amhicia k sekt eca . Kiuj estis la unuaj , kiuj _dir ektis 

11in al la aragona ' fronto, sc ne D,11rrnti, Jover, Ortiz k aliaj 

konfcdcracianoj? 

Ni ne viclis nin hclpitaj ·c1e la intcrn acia proletaro, es

tant e kom111111 la prohlemo solvota , car ni batalas por Hi s

panio. sed ankni, estns por In tutmonda proletaro. Do 

·pro kio mnnko de cfektiva help o en armiloj , municioj de la 

ciul anclnj laboristoj? Elc crpant e la blank an pulv on, ni ne 

Antaiien! 

hispana j antifa §istoj. 
. . . ' . 

Per sup era streco 

por ciam vi abolu · 

la fian fa sismon, 

Jiu nutra
1
s sin per karn ?JO 

·c1e viaj fr a toj k fratinoj . 

La kapitalistaro in tern~eia , 

la burgaro . k ·la 'eklezi o' 

inilitas kontrar, vi. ' 

barbareee k furic . 

Hitler k Musolini , 

mal sati geblaj simgosucantoj, 

al via lando 

hnvi!' nlinn rim edon ol utili gi la nig ra n pulvon , kiu dum senla ce sendadas 

mnlmultnj pafoj krevi gas Ja fu silon kun ccrla dangero por 

Jn knmnruclo , kiu gin tenas. K la knm a racloj cc la fronto 

diri s al mi , ke se mi sendos al iii pli da ni gra pulvo, iii 

min mortpafo s k mi diris al iii , ke iii devas pafi per la ni gra 

pulvo, cnr de la hlnnkn ne plu estas. K kinm la nigra · el

ccrpigos. vi dcva!' pnfi per ;1onoj, per kio ajn antaii ol 

trupojn , 

aeroplanojn , 

tankojn, 
venengasojn 

por clezertigi vandal e 

viajn fekunclajn kampojn, 

,. 1 . .. •.·. · - ·-

~or detrui , ruinigi 

viajn ' flor'antajn urbojn 

k primitivajn kabanojn, 

· por masakri ·k senvivi gi 

virinojn k .lnfanojn. · 

Seel vi , antifasistoj , 

str ecu supera jn fortojn 

k pe r fera pie c1o tretu 

la kapon de la fa sis ta bestti,_ 

La· prol etaro tutmonda , 

soliclarig ant e k hclpante , 

. rig ardas vin rev c k · esperas, ._ 

ho · idoj de la Lib ero. 

A'ntauen! 

Antaiien! 

brav ege k aiidae e, 

hispan aj antifa sistoj : 

. Per epokfara gesto. 

starigu tra la t•1ta mondo 

liheron · k ju stecon . 

PARIO 

. f . 
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19 Julio 1936 
Oknze de ln 19 de Juli o In Hegio nn Komitnlo de C. N. T . 

. k F. A. I. di skoni gis tre vastnn mn11ifcsto11. cl kiu ni cks
trakta s In j eno n. 

Ln 19nn de Julio 1936 C. N . T . scnartilik c pl cnumis sinn 

-devon . Ciaj hatalnntoj kun pisto loj k ali spccnj anniloj , 

• kiujn iii snvis cl In pcrsckutadoj de In r<'i;nntoj de 1931, 

ni i;rnj k blankaj, jctis sin sur s trnlcn. Tie s brnstoj ~tis 

-elmctitaj kicl linri cro mnlforig cliln al In pnlidnj militi stoj , 

-emlrn skitnj pnstr oj k :worn kopitoli smo. 

Tngojn nntni1c tomcn C. N. T. en ciuj pro vincnj ccfurh oj 

_proksirnigis al la rcgantoj cl<' In maldckstrcco. pct is clc iii 
.annilojn , per kinj di shnti lu mmk nntnn sin 111•rlido11. Ln 

:rcgnntoj rifnzi s. Iii ha\'i s In rih clignn. ~cd iii nnkorni, hnvis 

la annrkistojn. Per si 111cm tio c~tis ~nlica motivo , kc ni 

lnsu ilin so lnj , scd rcspumlccnj pri ninj ogoj , 11i cliri s 

sur slrnt cn. Ni ja lia\'i s kon sidcro n pri In cb tcrnnlin arn grn

veco de In fnsista tr inmfo c11 Hisp1111io. Cn~tc pro tio , kinm 

· "Frentc Popular' ' lPopoln Fr onto) pclis la popolon vocdoni, 

·C. N. T . diri s : "Ne gra m s. cu ni rnfa lonos ni, ne vocclonos. 

· Vo c<lonantc a11 nc rncdonant<' , sc vi rnlas konlrn111nr1i vin 

• al In fasismo , al In rcakci o,, vi dcrns cliris snr~trntcn k' gnjni 

la Latalon cc la Larikadoj. Unu fojon pli C. N. T. <lemons• 

, tris sian gustan vidpunkton. K kiam In rib eligo efcktivigis 

iie respondis niaj batalantoj. K kic trinmfi s la fosismo, 

-estis pro kulpo de la regantoj- tion iii trokure pagi !-kiuj 

·-en sia timo de C.N. T . viva popola cnkorpigo, nc ,loni s nl 

gi _facili gojn por kontraii stari al la atako <le la fasi smo. K 

pro tio brav a Sara gosa, konfederacia Sarago so cstis super

regita de la fasi stoj-perfiduloj . Pro la scnkapab leco de la 

aiitoritatuloj nefa sistoj. K tie! falis Gnlicio k parto cl 

Andaluzio k Malnorn Kastilio. Pri tio havis _kulpon nek 

la anarkismo, nck C. N. T . Ties batalantoj doni s sian vivon, 

.hatal,.nt e en senpoveco ... 

La . 19an de Julio 1936 neniu demandi s la kumarndon 

. ce la barikado al kiu partio apartenis , kicl opiniis , kion 

deziri s. Ciu ja sciis gin: bati la fasismon, konkcri 'giajn 

poziciojn. Nur Lio. Posle, harita t la pcrfiduloj , vcnus la ce

tero ... 
K la unueco estis efoktivigita. Cin sankt igis la vundoj k 

la sango. La dolorkrioj de la vunditoj k la gojeco de kiuj 

konkeris pozicio a l la malamiko aii krevigis kontraiilon. 

Belegan estonton inaiiguris al la proletaro la tagoj de 

. Julio 1936 ... 

, Finigi s en la urhoj la batalado . La popolo venkis. Orga

nizigis la unuaj kolonoj entuziasmaj, gojpl ennj kun senlima 

fido pri la triumfo cliris scrci la rnalarnikon ... 

Pasis monatoj. La rnilito plilongigi s. La indefereteco ce 
. : kelkiuj. La prozelita aspiro ce aliuj . La duhinduloj, kiuj aki

ris konfidon k aperis sur la karnpo de la socinla vivo, spe

·kulaciante , forrabante k ricigante malprofite al la popola 

forto . Ln senhonoru loj , kiuj aperis por kolckti sian forpren

;::ajori, k sin kasis dum la popolo estis batalanta. La ciam~j 

-eiinukoj . La oportunemuloj iniciatis sian interrompitan in

:trigadon ... 
K' tie! _la unueco, sanktigita perla sangaro de 19 de Ju. 

· lio csti s dissol vita ... 

Sed C. N. T . plcnumis sian devon. Ni cliris surstraten , 

·.kunlaborante, intense k definitive al la batalado. Ni donis 

. la fl oraro n cl nia batalantaro .. K C. N . T. organizis sen-

prokra stc l11 produkta<lon. Funkciigis la fobrikejojn, for• 

luitojn de In fnsis toj, K ni malcbligi11, kc la polilik.lstoj regu 

la lnn<lon, kiam per iomll fort o ni derlankigi.9 llin kicl mu

tr ojn de la socion. Kiu ja povis kontraii sta.ri al nia potenco 

cli! \·olvignnla k superr cga nta . 

Pn5is kclknj mona loj. Ni vidis. kc la politikistoj uc cstis 

kapablnj oricnti la popolon a l la vcnko k en Scptcmbro 

C. N. T. nkordis intcrvcnon pri la dir ektado de la milito . .. 

Ni ofcri s cion antai1 b o£c-rejo de la kulmina intereso gajni 

In militon ... 

K fine kiam In afcrnj ma r;is malbon e, oni doni s al ni 

pnrlopr enor:i en la registnro. Estis en Novcmbro. 

Scsmonntn militrlircktnd o. ,\gaclo f\\Hn k hon esta. Dura 

k mnltrankviln kai11.c de la mnnovroj k intrigoj de I.a: financa 

l,nruliln rn. K ·cs tis tin rcg is tar o. kiu organ izi3 In Po-polar• 

mcnn. Estis kiu rlonis konfidon nl In popolo gis la mom en

toj de 111 plcj granda clnngero. en la plej durnj okazoj. Es1a 
riu rcg i, lnro . kiu prizor gis lion, kion permeoi3 nl la laLo

ristoj la opozicioj k la intcrc,ioj de la bnstar,loj , h la pw

duktejoj nc restu paralizitnj . Estis kiu organizis la evakuadan . 

Estis kiu ini ciati3 rcformon pri la jurkodo. Est i, gi, kiu 

donis cgal ccon <le la rajtoj k devoj nl la virino kun la Yiro. 

J::5tis line kiu fari s kion povis k kion pcrm esis la cirkon:5-

tnncoj ... 

Unu jnro de dura cb perim entado . pova s ~ti5 pli ol SU• 

lien, por kc ciuj rekti gu agadojn k poziciojn. T . e. ke ~ 

intimn unueco , sen formal a kunlnboro k honesta loja leco ne 

cstas eblc atingi venkon k malpli akiri gin per la necel!.! 

rnpi<leco. 

" K ci kunlaboro , ci unueco clevns fondamentigi !Ur du 

principoj: 

I. Rekoni implicc. ke 19 clc Juli o eslas eCektiva l1&J1-!,, 

formigo de la enlanda socia k ekonomia k politika struk 

turo . 

2. Kc In popolo nc batalas nur por bati la ftili!mon, 

sc<l onka11 plibonigi sian situacion en la ekonomia vivo k 
pri sin scndependo . 

De<luktnntc cl ci neohlikvigeblaj principoj, ~tas fund:i

mcntcnda la unueco de ciuj antifa5istaj sek toroj . Por gajni 

In militon. Por rekonstrui la kadukan ekono mion . 

Al tio ni dcvas iri scnprokrastc , senrczen-e. K lame lmn 

In antifasisto unueco, la alianeo de la sindikatoj. 

Tio cstas la konkhuloj. kiujn ne forla sns C. N. T. Pri 

kiuj gi levas flagon. Por kiuj gi Inborn ~ int ense k di~potiigas 

cion. 

K ciu rckonu tion k Carn gin. Oni ni ripctign al ni la 

embarasigan ckcston de " Frcntc Popul:ir" . Ci cs'tis util:i. ha

vis sinn epokon. Scd l'l'tis superito. Ni nur rcmemorign pri 

la 19 de Julio 1936. Kion estus farintn "Frentc Popular" 

(Popoln Fronto) per si mem? Ciu demandu vin honcstc: 

Cu oni estns vcnkintaj kie ajn 8Cn C. N . T., sed U. G. T., 

sen F. A. I.? La lastaj cstis kiuj donis k kiuj batis la ma!• 

amikon ... · 
La popolo prijugu k alpremi tiujn, kiuj kontraiias al la 

· rapida unu ecigo antifasista. · 

Ni manifestas niart malprofoncblan de:ziron atingi gin. 

Vivu la antifa.sista fronlo ! 

· Vivu In nlianco C. N. T.-U. G. T.! 

Ekviglu, popolo! Sur postenon, proletaro! 

Por la venko ! 
Nacia Komilato dt C. N. T. 
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Bila ii 12 ilifo-
Ni jam cnpa ~as ln 12 monnl on ck1le la levigo de la 

hi spana militi ~taro . S11fokit e d11111 mnlnrnltaj tagoj la ribcla 
movndo fari gis ciYila mi lito. Kclkajn monatojn posle la 
tragcdia batalo, kiu su11gigns la ilicrian teritorio n, transfor 
migi s C'll in1nnaci an militon. 011111 la lastaj monntoj ger
mnnoj -k i1aloj pcnadi s ka si antnii la mondo la vcron pri 
sia n :kta int cn ·eno en la hi spana rnilito. Scd la ncllelo1igaj 
dckluroj de unn lciilona milita aiilori tatnlo okaze de la 
cnlerigo cle la viktimo j de "D eulschland" , k la artikolo pu
bl ikigita de "Duce" en unu romn gezeto reprc1.entas ofi
eia lai1 deklaron de ambaii regi staroj, kiu konfirmas la reklan 
inten ·enon de la samaj stntoj en la ·hispann batalo. 

Dum rnultaj monatoj jam la regi stnro de la hispanu 
rcspubliko povis dernonstri_ al la mondo In invadon de sia 
territorio flank e de la re gulaj armeoj de Gerrnnnio k Italio. 
El datoj prenitaj al la malamiko oni venis al la ekkono' ·ke 
la dungitaj fortoj, kiu j militns ce la flanko de la ribel~loj, 
diskornponas j ene: 

soldatoj italaj .. ; 102000 
solda toj gerrnana j 87000 
soldatoj rnauraj 60000 
soldatoj afrikano-abisenaj 29000 

_soldatoj irlanclaj, pol aj k c1e aliaj na-
cieeoj . ;- • ~--;--

3TOOO ,.....-
.... 

La homoj oferitaj al ii:i batalo sovaga k pas ia ne po
vas esti kalkulataj kun ekzakteeo en ci rnomentoj. Se bone 
konsiderigas la oficialaj statist ikoj cle amb au militantaj 
flankoj k la informoj , kiujn al ni disponigas la lnternacia _ 
Ruga Kruco , la cifero cle la hornp erdoj superas 300000. 

Estas kurage konstat i, ke la rib elintoj imponis rapide 
sian hegemonion en la agrikulturaj zonoj pli submetigemaj 
al la loka tiranio, t. e. en tinj lokoj, en kiuj lu logantaro 
sekvis ln •direktricojn de la eslroj. K _ en la iildustriaj zonoj 
-Baskio, Valencio, Katalunio , orienta Andaluzio ktp . la 

-miiitista movaclo estis sufokita r·apide . 
La ckonomin fak to inlervenas !au tre peza .formo en 

la. primitiva rezulto de la hatalo. Zonoj integre agraraj •el
metitaj a l muhtaga malsalo, sen sindika la unueco k kun 
nesufica ekonamia potenco falis rapide sub la fasistan boton. 
lndustriaj zonoj aii kun ·fortika ekonornia hazo, kun forta 
sindiknla or gnnizo k en kiuj ·1a propreco estis bone disdi- ' 
vidit.u, ekzistas ekonomia sendcpendo, khi pcrmesas agi Ii
here en la publikn vivo, la fasistoj e,stus detruitaj k premitaj 
repid e. . · 

Kin cstns ln ckonornin bilanco de ci 12 rnonata milito 
Kiomn estas tra<lukita en mono In perdaro kauzita al la 
hi spnnn nncio en ginj terkulturo, minaro k in<lustrio? Cu 
C'$las el,lc tradukti en ciforojn k iomon la hispana popolo 
e'stns pcrdintn gis nun konccrnc nl gia arleca, intelektn k 
scienc n trezoro? 

Ci bilnnco cslas reale drnstn . Kvnnknm gia komplekseco 
mi prizorgos koncizigi gin en kclkajn anoncojn k klopodos 
rcflC'kti en kelknj · i:iferoj gian egnn .volumcnon . Eble oh• 
i;crvnntc k rneclitante super tio, la konscienco de pluraj le-

vigos k kontraiia gos anta ii In sccnajo , kiun la mallojaleco , 

<le kelkaj uloj pro<luktis en nia lando . . _ ., 
Duin la invadado de Abisenio flanke de ltaho gran ~,a

num ero da nei',Lra laj Jandoj , in ter ili ankai', la nia, utili'gis. 

ia provizoran fo rir on de la italoj el la dctc rm ila j merknt_iij 
por ~kupi poziciojn k por asekuri al si cliroh por siirj 

kom crcajoj. 
K hocl iaii, kiam . Hispanio · troviga s en sama okazo k kiu · 

estas su ldata al la ckonomifina nca ofcnsivo, ki un In inl cr-
nacia kapitali staro entcprcni s kontrau nia land o, sekve ·iil" 
la rigora hlokado , kiun ni sufcra s rilal e al niaj rnarhorcloj" 
k landlimoj, nin imp ort -k eksport .komcrcoj rcstis praktik:e 

nuligilaj. 
Anknu ne estns determinehlaj en ekzaktnj eiferoj la per

doj, kiujn suferis Hispanio pro In elnrt ikigo de sin eks ter-
' lnnda komer co. Al mi ne estas eble diri gu ste In ekznktan • 

volumenon de tiuj kom crcnjoj, kiuj an'taii 19 cle Julio eliri_s
kun vojo a l la determin itaj _eksterlan<laj merkatoj k kiujn. 

nun ni ne pova s eksporti. 
Vastaj sektoroj de nia in<lustrio faligis -yertikalc · siaj_n· 

rnerkatajn operaciojn . En kelkaj el i1i la pcrdo atingi s 80· 
pr 6centojn konccrne In cksporton k en la cetcraj la paralizo• 
estas integra. , 

Sekve de la regimo de " rnonhelpo" , per kiu vivas 3: 
kvaronoj el la inclus'lriaj labori stoj, estigis konflikto kun 
eksteror<linara 'graveco, sekve de la rnorncnfa pcrdo de· 3: 
kvaronoj de la interna kon surnmerkato , pro tio ke gi tro
vigas en fasista povo , altrudiga s al Hispanio a lia prob lerno_ 

K la vegetaja produktado de la hispana popo lo tro
vigas en grava rnalsufico. Oni ja scia s, ke la grandaj pro 
cluktadzonoj de tritiko esta s en la rnanoj de la fasis toj, 

0

k 
_ pro In milito ni povis savi hur tiun tri tikrikolt on en 
Do estas nedub.eble, ke se esios re lat ive pano en la lando., 
kelkaj kastiliaj provincoj , kiuj ne estas en la rnilita sektoro._ 
suldos al la ak~mul itaj ekzistoj en la _ grenujoj de la antai:ia'. 
rikoltoj, t. e. la pano , kiun ni mangos en Hispanio , akirigos , 
el la multnombraj kvantoj, kiuj ekzi stis antaue 19 de
Jul!o .. 

La naci a rentumo m1\lpliigas lau tim iga prol?orci o. Ci~
kau miliono da homo estas · rekrutitaj · en la pormilitaj for
macioj. Aliaj kelka j mili(?noj d~dicas , siajn akti~eeojn · al 
la akir ado de rnilitrnateria}o , ne · knlkulante krome Ja aliajn:, 
granda jn kon_tigentojn da urbanoj , 'sin dedicantajn ai fo

0

rti--
kiga~o. _ . , 

La amph ;kso de la 'prit raktataj problemoj rilate al la: 
hilanco_ de 12 inonato · milito ·devigas nin lasi por alia arti •-
kolo la fin?n de ci pristudo . Ciuokaze ci konciz a antaupa, , 
rolo perme sos al ni akiri ekkonon super _ la amplekse co de: 
ci kata strofa scennj o de la militista levigo ·gis nun.' · 

.Fininte la militon Hispanio' estos amas o · da ruinoj It. 
restos kun sia forkon sumita ekonomio. Ci kata strofo impli• 
kos la sorton de kelkaj gene_~acioj, la ne~iigon de nacio, •la . 
~etr~mdon de ·ek.ono~io k ebl e·Ja _perdon de multaj perspe~-
IJVOJ P?r unu lnstona · estonto . t . 

J. ·P. FABREG~S 

prezid~rtto 'de la· sci~n
1

ca instituto eri Kataluriio- , 

• : ~,J. 
. ~· -: . 

' , 
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Bi.I bao- La rekta -ao·ado de . la .univer~ala p_r~let~ro 
. r1 falo de 

, ' La ciiropaj demokratioj ne modifas sian poz1c1on nlate 
1111 ra; i~ta r:ulin clisscndis sciigon rilnt c In evakuadort la hispanian problemon. Nek iii modifos gin. Depost la 

de Hilhan clc In lu:ronj clcfcndnntoj. Ln sciigo cnlcnas an- forpreno de Mnlago, la krimo en Almerio k la falo de 
bii i-i frnzon : Venka glnrn cir. lia impericstra mosto Bilbao nenio estas atendebla de la t. n. demokratioj. Ili 
Fra11kci". sekvas dialogi kun niaj hodiatiaj_ murdistoj, _kiuj estos Hiaj "\ P11kn glnrn imp ericstra ! · De kin im11crio? De kiu ven- • · ~ morgaunJ . . . . . . .'· kn ? En Bn~kio opcrn ciis unuflnnkc kun multmiloj da italoj, · Ni atendas "cion de la univcrsala proletaro. C1 umk~ 
gern::rnoj. lcgionnnoj k mnitroj 200 acrop lanoj de Hitler povns snvi la hispannn revolucion ·k sin mem, . aplikante . 
k CL'ntoj dn kanonoj. sendituj de Gcrmnnio k funkciigntuj . la rektan ngaclon. K jam komencigis tia movado. ~ra la 
ck germ:mnj trknikistoj k nliflankc ncmultcnombrnj bravaj lutn umerika kontinerito orii •jain · propagandas por H1spana 
milicanoj. lnboristoj. fiskapti stoj k knmpnrnnaroj , kiuj sen Milico de Amcriko k Intemacia Brigado de Ameriko. 
Yinimrdoj, sen bnzoj de rczistndo, izolitnj inter maro k ·Ni rcproduktu Ja tekslon de la manifesto, kiu11 ,la his~ 
montnro , rednktitnj al mmsola forto, defcndis sian teron pana-amerikaj . proletoj diskonigis por ½oriienci perioclon 
sultro cc ~ultro dum 80 tagoj, mirigante la mondon k ens- de rekta agado en la batalo kontrau la fasismo. 
kribnntc en la historion pagon nevclkigeblan. La manifesto cliras: 

Ei1 la senordo dum In unuaj Lagoj de la ribelo restis La hispanoj, la hispano-a 'merikanoj k la_ ur~imoj . el 
en la Nordo disigitaj de la nntifasista bloko kelkaj ccntroj nlinj lnndoj, kiuj npogas Ja Hispnnan Respubhkon, . lo-
sindonaj al la rcspublikana · rcgimo. De Gijon al Irnn Ian• gantaj en Ameriko, . nombrigas miloj. Citij iii clevas kon-
longc de la marhordo_. Tiu-ci parto povis clisponi nur Jn sicleri konstnnte, kc Ja invadadmilito en Hispnnio flrinke de 
resulton de sin defensiva k ofensiva forto . Knrlista Navar- Ilalio k Germanio devos esti gajnitn en la ariergardo k en 
ra premadis g-in treege Kastilo, superregata de la ribelintoj la fremdlando pli 0 1 en la batalfrontoj mem. . · 
ferrr.is la vojojn al Sudo. La nordokcidenta gallego sendis Germnnio estis venkitn en la mondmilito nc milite, .sed 
kontrau gi siajn kolonojn el miksitaj rekrutoj, plifortigitaj clank al Ja potenca armilaro, kiun uzis la kontrauloj-la 
poste pro ties militneefiko per afrikanaj trupoj. nigraj Jistoj k la ekonomia blokado. ·. 

Irun falis pro manko de municioj. San Sebastian pro D,o la hispanaj rnilicanoj k la Internacia Brigndo ~e 
la sama kauzo. La baskoj entranceigis sin en la rnontaroj . k · ·Amerlko venkos Ja intemacian fasismon , uzante la samaJn 

· la valoj k kuragis malsupreniri al la ebenajoj, clum la san- sislernojn; t. e. bojko_timt~ ekonomie la .P,roduktajojn de 
,tanderanoj invadis Bu'rgos 'on _k .la asturanoj , cir!cauante . Ja' menciitaj laridoj k de la ribelula teritorio: :Ciu centavo, 
Arondam · k Oviedon, ne timis entrepreni militiradofn al la · kiuri ·oni ne do'ri'o's por kornercajoj al la menciitaj lnndoj, 
provinco Leon. Plie ~enis la tago, .kiam la ribeintoj suferis multigote milionoble de la Hispana Milie~ de Ameriko k ln
frakasbn en ]¼adrido, konfidante al la itnla armeo · ternneia Brigado de Ameriko, estos moraln frnpo por in• 
la herkulan taskon malfermi al iii la vojo11 · al Va- · · ternacia . fasismo k . kontribuos al .In venko de la Hispana lencio. K tiu invadanta armeo estis ·venkita en Alkario inter .. RespubJiko. · . · 
la ridegoj de Er,ropo '... . . . . · Pro tio estns necese sekvi la jenajn instrukciojn kun Oni clevis forigi la malagrablan impreson, fabnki suk- pleja fervoro k . plej perfekta disciplino: 
ceson, sekurigi triumfon. La fnlo de Malago ne estis pH ol · L REKTA AGADO' Ne aceti komercajojn k produkt• 
epizodo. Kie oni sercis In bruegan revengon, kapablan so- 'ajojn : germanajn k tiujn de la ribelula teritorio. Ne u~i la 
niai la epikan trump eton k la sonan klariono _n? . · · · kablaron k la • vaporsipojn de la menciitaj landoj . · Ne frek-

" Mola k la germanoj pensis pri Bilbao. Ni malhavis venti la kunvenejojn de italoj, germano j k personoj de kin 
en Nordo acrop lanhavenojn. Iii havis multajn. K,ili ,akiris ,ajn naci~co, kiuj ne estas deklaritaj" kiel antifasistoj ktp. 
de Ger~anio k Italio multajn aeroplanojn, graxitlnombre . 2. MALREKTA AGADO Fari alpremo super komer- · 
trim otorajn . K iii albordigis en Portugalio k Galicio k la ste cistoj . ciu

0

loke, por ke iii detenu sin plenumi petpjn de ger• 
en Pasa1es-oh mirakloj de la "Neinterveno"-dekduojp .manoj, italoj k tiuj' de la rib~lula teritorio, deklarante boj-

. cla baterioj. La .tuta materialo 5urtera k aera ·es.tis funkciigi- .koton : en okazo, ke ne priatentas la indikojn . Bojkoti la · 
· ta. La supereco estis alprema. Tamen iii ne ·konfidis .al gi l<omer~istojn, kiuj anoncas en fas istaj gazetoj ktp. 
k alkuris al teroro . Estis deiruita( vilagoj k , urboj . Ciut.age 3. PROPAGANDADO Reprodukti ci tekston, presigi 
80-100-120 aerop lanoj flugis . super la malfelica Baskio, .~in .'~n la gazetoJri, l~gi gin en la mitingoj, influi kon

_forjetante -perverseme siajn :hombojn k superversante ·.,i;inj_n st!1nte al la paren<,:oj,. a~ikoj k konatoj, por ke iii eniru ' en 
stratojn k vojojn per sinj iliitraliloj. K la humane_co e~trerrps Hispai;ia Milicio de Ameriko au -en Internacia · Brigado . de 

,PrQ teruro.. . . . .
1 

•• • :i~eriko, · t. e. por ke kunlabor~du al 'Ja he~oojr kiuj ha• . Vcnkn glavo de lin . mos~o .1mpcnest ·a .... La fas~sta _His- :.talus en Hispanio 'k kiuj suferas , en Hispanio, nting11nte ven
panio nc esla alia ol trista . karikaturajo de _ Hitler k Mu- '.kon· en la ariergardo per~ de la Nigraj Listoj k ' Ek_onomia 
solini . Ci perdis sian kntegorian moralon. Cin poscdas .Blokado super la fasistaj landoj . . :f rcmdlandaj arrneoj. Generaloj kun ckzotiknj nomoj ~?!1fS ' .: ......... ~ ..•... ~ ............................................................. . 
orclonojn al siaj militistoj -snbuloj.' "Oni venkis_ en .Bas~lP sian gloran urbon de la italoj, ge~manoj ,' matir~j. apacoj de 
dank al Ja italaj nigraj plumoj , .diras fa_~~ar<!~~ la,. roma ,lii ·1e~cio, ··reketistoj, falahgistoj . Iii . preferis .emigri al la 
.gazetiiraco" .. K Jn germann sinvj.~1.; prikan _tl!s .l_a glorojn _de la _'in_ontn!o· de Santander k A~turid. Tutaj kvarta_lcij_ restis sen-
. germar:iaj aviadodo k nrtil~rio_, <leh\iantoj de pilbaa ferzon~,.. :.fidiiuif:' K ~n iii nur la malgaja ulul~do de la' ~ -alsataj .hun-\ , 'iso. Jllilo_j ~n ])Ils~nj lo~anl?i; . f~rlnsis _ ,sifjn fajr _e:rojn po,r . ·l1oj:•vai;abohclo/ nkdcpiis la · p~radan ·defilon · de la ebn'aj · ~e suferi la jii'gon cle·la invadnn t oj : Antai't ol vidi prcifanita ;d1Yrigiroj .: . . .. , . ·:.: . . '- '.,• ·,,(: .\ 'l .: , 
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" Ciulandaj laboristoj helpu tuj 
Ni kon stutus la rloloran faklon: clnm ln fosistnj regi staroj 

jnm interv enis k pin e inl encnadns senhont c ko11trar1 la his
pann prolcta popolo, dum In "dcmokrnticcnj" stntoj sankcia s 
pro sin kunkulpcco liun krimon,la l'.'iulandaj lahori stoj, kiuj 
dcva s plcj c alkuri al hclp o, ne agas decide k ef1kc, kicl la 
cirkongt:111c-oj postulns. 

Jes, ni scias. kc en pluraj landoj la pezcgo <le la <likta
rorcco bmta malpcrmesas al iii grandskalan aga<lon. Ni 
scias ankai1; kc mult aj prolct nj mcclioj cntreprcnas la eblan 
por kunhelpi nian batalon. Sed cslas same ccrle , kc grandaj 
organiuij oj , kiuj clisponas forton k liberon pri sia mov~do, 
nc provis hclpi la hi spanan prolelnn popolon, kiu estas 
ekstremata de la ht1cistoj de la internacia kapitalismo. Ja 
ne eslas helpo elbu sigi deklarojn , prononci diskursojn, aii 
kolekti ioman monsumon. Estas necesa io plia ol ci-cio, io 
kongruanta al la egaj oferoj, kiujn fordonas la ibera pro
letaro. Estas bczona inlensa agado, kiu embaras~ la regi
staracojn k forlasigu sian kunkulpecan Judon pajacan. 
Praktika enlreprcnado k efektiva solidaro. K plie kiel agi
tado, kiel propa ganclo, kiuj kontraiiagadu la senhonoron
montratan de niaj malamikoj, ni rajtis alendi de la inler
nacia proletaro multe pli ol gi faris. 

En momcntoj, dum kiuj urgegas agadi rapideg e k de
cidege , oni ankoraii . inter-diskutadas, . sondada s k -rnarcan
dadas intcrnaeie pri la solidaro demon str enda al la hispana 
proletaro. Jen cstas la tra gedio · de la hispana .proletaro 

. . . -· -; · 

k In tragcdio de la int crnncia proletaro. Oni diru s, ke la 
viru so, !a putrigo de la clemokratio inf ektis ankaii l,i. la
hori stoj ,1 k . viktim igis il in al la sa ma sistemo de prokra stoj 
k inten lisputoj-la parlam cntado . 

Ta mcn ni, la hispan aj prolctoj , ankoraii atenda :;, kc la 
int ernacia prolc t aro cstos kontraiiagonta . La malamiko, kiu 
sen feku111ligas niujn kampojn k murclas niajn _pli bonajn 
hom ojn, eslas la malamiko a l la lib ero, al la bon stato de 
ciuj pro lctaj popoloj. Ties triurnfo en Hispan io cslus snrn
tempe la premado de la ciulandaj rnovacloj antaiienemula j. 
Pro tio nc nur rnemclcvigo pro solida ro, sed ankaii pro legi
tima dcfendo p~stulas <le ciuland aj laboristoj alkuri rapi-, ' 
dcge k ef1kege a l nia help aclo. 

Ni frate atendas , pcta s tiun rapidegan, senprokra sta n 
helpon . Sen konclicoj, sen marcandoj, scn dcmandoj pri 
partio aii doktrino. Antaii k super cio cstas la ncceso k 
la dcvo $avi popolon, savi elem cntajn principojn de civilizo 
k kulturo . · 

Ciulandaj lahori ,toj, ni atcn<las ciuminute via n helpon! 
Statis tacoj k la rcgantocoj de la putra clemokratio demonstris 
siajn subten on k kunkulpccon nl la fosisloj , al la bucis toj, 

· ~I In in tcrnaciaj apacoj. Ja kor vo al korvo okulon ne pikas . 
Cu tion vi, fratoj, ankoraii ne ekkomprenis? 

. Nur via soli darig o firma k fruktoporta povas savi la 
hispa najn pro letojn , viajn fr atojn , viajn samklasanojn. Nur 
la solidarigo de la ciulandaj laboristoj senven tri gos la fa. 
sismon . 

Ciulandaj 111-boristoj, ni atendas ciuminute vian helpon: 

.. , 
,_ •-t • • • I I , ~I ...................................................................................................................................................................... 

POPOLtfEROOJ 

FRANCISCO ASKASO 
Unu cl la herooj de la hi spana revolucio k kontrai1fasista 

batalo , chic la plej adorata de la hi.spa na popolo ·, estas 
Franci sco Asknso. 

Kia I la popoloarni s Francisco Askaso? Gi ami~ !in 
pro lia humileco k 
pro lia boneco. Fran
cisco Askaso estis 
homo sincera k ma• 
lavara. Kiuj kredis, 
kc I::. anarkistoj estas 
speco de kruelaj lu
poj , de sakaloj, san 
gis sian opinion, ek
koninte la fruepe• 
reintnn heroo n. 

Fr . Askaso estas 
naskita en Aragono . 
Lia · patro mortis tre 
junn . Tre juna k tre 
malrica . Ki~I mort
as ciuj noble bato 
lantn j por la panpe• 
co de sia j filoj k por 
\a triumfo de siaj 

idcnloj. K mortnntc Ii Iasis sen vivrimedoj sian ekzin on 
Emilia k siajn gefilojn, Domingo, Aleksandro, Frnncisko k 

Maria. Do la zorgitoj restis for lasitaj. Alrnudevar, lulilo 
de la farnilio de Askaso, situata en la ptovinco Huesko , kie 
naskigis _ Francisco en 1901, cesis esti amata loko por iii. 
Baldaii iii ekkonis la bru\alan indeferenton de la homoj. 
Kion fari? ripctadis la malkonsolata patrino antaii Ja tra
gedio de sia ruinigita hejmo. K iii decidis · translokigi sin al 
Saragoso ·, kie na skigis por ili nova vivo , nesenofera, sed 

. multe pli horna. 

Fr . Askaso komencis labori en "CAFE ROYALTI" . Por 
30 pesetoj . monate laboradis liorojn k horojn . . . Li la vadis 
telerojn k glasojn. Akompanadis la mastr .inon al la vendejo. 
lradi s por ciukla saj alpor totajoj. Puri gadis botelojn en la 
drink ejo k tol eradis riprocojn. Kvar ja rojn Askaso suferis 
la stu ltan taskon iradi ace tadi , lavadi glasojn k esti kon stante 
je dispono al la unua idioto , kiu eniras en "CAFE ROYAL
TI", nepova nte eviti la devigon priaten ti Jin k toleri liajn 
impertinentojn. Sed unu tagon la pacien co de Francisco 
elcerpigis k Ii decidis enpasi la pan ejon de sia onklo por 
ilaiirigi sian panistlernndon, kiun Ii komencis en Almudevar 
en la panejo de sia patro. La sup erm ezura laboro k la eta 
rekompenco , la cksluatado, kiun kiel Ii suferis ankaii . miloj 
k miloj da knaboj en la aragona cefurbo, vekigis lian sen-
temon k komen cis formigi lia revolucia spirito . . 

Multajn fojojn Ii diskutndis kun siaj fratoj, · kiuj jam 
estis en la sindikata j vi\!oi de C. N. T., super . la interkon sen
to uzi tiajn k aliajn procedojn por atingi la emancipi _gon ·de 

. ' ,, 

\ . 
. :-:.-e.' 
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l.1 J;ihoristoj, cksplotataj senhonte de la labordonantoj. 

Kiel 15 jnrulo Ii pnrtoprenis nl.tive pnnistnn strikon, 

fro11tn11lc enl11ziasme ciuspccnjn defcnrlojn de ln burgaro. 

Srd ~ckvis lo triumfo de In patronoj k Askaso estis detenitn 

k jcliln en kar cclon, en kiu sufe ris 15 tagojn. Pro Lio,' ke '·Ja' 

striko mal sukecsis, Ii perdi s In cblon reveni lobori en Sora

gorn, tia l kc csti~ krnlifikita kiel dang era anarkisto. 

Ofcnditc pro tio· maljusta enkareeligo, li donis sin 

komp lete ol ciuflanka agodo soc iala k revolucio. Ce Ii ve• 

kigis la studemo . Li legis multajn librojn. Studi s diversajn 

problcn :ojn , kiuj agitos la proletaron k kun admirinda ab

ncgacio atingi s intelektan kapablon , nckutiman por liaj ago 

k kla so. La saragosa j labori stoj ne malfruigis taksi la inle• 

lcktan avanlogon de la ela panisto. La burgoj interkon sentis 

ne doni al li labor-on. La poli co spionis ciujn liajn movojn. 

En 1920. kun moti vo de ribeligo en la soldatejo de .Kar

men en Saragoso , movado estigita de Chueca k aliaj kamar

adoj, kiuj siegis la soldatejon, mortigis la sergenlon k la ofi

ciron, la aiitaritatuloj profitis la okazon por persekuti la pli 

agemajn elementojn de C. N. T .. Sufokit e la _ rib elo, unu 

kanajlo denurici s la soldatojn •partoprenintojn k 7 estis mort

pafitaj. Depost kelkaj tagoj la denuncinto estis disp ecigita 

kugle apude de sia domo. Kiu mortigis la denuncinton? La 

polico ankoraii ignoras pri tio. Ciuokaze pri la morto de la 

denuncinto estis akuzita Fr . Askaso. K se la Sara gosa pro• 

letaro ne estus deklarinta general an slrikon, Fr. Askaso, · 

malgraii sia senkulpeco, mortus sur la esafodoi' 

Liberi gita depost 2 jaroj el la karc elo, kie lia kamo 

'estis barbarece cifita kiel en la tempoj de la Tnkvizicio, li: 

forlasi s Saragoson, translokigante al Barcelona. 

Dum rnalmultaj tagoj depo st sia alveno en _Barcelono, 

Ii sukcesis dungi sin kiel hotelbubo, ne rnalfruigant ~ par

topreni la sindikatajn batalojn, kiuj tiam sangigis la stratojn 

de la urbc go, karnaradante kun ·ourruti , · Garcia Oliver , 

A. Fernandez , L. Calleja s, T . Escartin, Monserrat k aliaj 

rimarkindaj rncrnbroj de C. N. T. k anarkistaj grupo,i. 

Aska so restadi s en Barcelono 6 rnonato .in, travivante 

ciuspecajn dangerojn. Poste Ii iri s al Konmja kun intenco 

tran slokigi al Ameriko , scd ne povi s realigi sian projekton , 

car la polico metis sur Jin manon k pusis Jin en karcelon, 

akuzatc kc eslas alveninta al Galicia kun a~piro mortigi 

Martin ez .Anido, krimeca generalaco . .K de Korm;1ja liberi

gite 1i revenis al Saragoso. Alvenante al. la aragona cefurbo, 

Fr. ·Ask~so trcivi~s•:ch 1'n'ov~· malagrablajo. La " Liberaj siri

·dikatoj ", fonditaj en Barcelono de Arlegi k Martinez Anido, 

agadis sangc laii la ordonoj de la degenerifo kardinalo 

Soldevila . K malgrai1 ke la diboccrna kardin alo disponis 

lcgionon da murclistoj salajrataj, ciuspec ajn subtenojn de la 

slalo k de la cklczio k de ciuj jugorganisrnoj, unu tagon 

guste kiam cslis eliranta cl sin luksa restadejo en la cirkau

ajo , kir onidirc Ii . amuzigaclis _kun la pl cj bclaj "filinoj de 

Maria ", In knrdinnlo cstis morlpunita senskand ale, kun plej 

gran da korffeneco . .. Ununura pafo sufici s, por ·kc la vo

lnplema kardinnlo likvitlu _ciujn siajn krimojn . 

Al kiu oni imputi s la mor ton de Sold evilo? Al Fr. As

kaso k nin heroo estis detenila k enknrceligila ktine k1;1ri 

uliaj knmaracloj. Seel vcnis 8 d_e deccmbro 1923, 6 monalojn 

,Icpost lia cleteno, k per ununura frapo Ii sal dis ciiijn siajn 

~ulclojn . Kiel? Li fugi s el la kar cero, trornpi s la policon 

k poste tran.spasis lu fran can lan<llirnon. K en Francio de-

<licis slan vivon al studado k laboro, gis povis foriri al Ame

riko por prediki siajn liberigajn id~ojn ai la Novli Kori

tinenlo. 
En junio 1925 Askaso revenis •al Francio, kunvenante .en 

Parizo kun Liberto Kalejas , Buenaventura Durruti, . Garcia 

Oliver , Jo ver, Fernandes k aliaj kamaracloj-r _efugintoj, de

cidante fondi "Liberion", anarkista gazeto eldonita hispan

lingve, kiu kontribuadi s Ire cfike pri la enabismigo de la 
<liktatoreco de Primo <le Rivera . 

Ankai1 en Parizo Fr. Askaso estis pcrsekutita en kelkaj 

okazoj, suferante mallibercjajn torlurojn. Fine decidis trans

lokigi al Belgio k poste al . Germanio, de ki~ rcvenis al 

Ilelgio , fiksante si~n restadcjon en Bruselo, en kiu vivis 

felice kun sin ·arnata Berta, gis la tago de la proklamo de 
la hispana Respubliko. 

Reveni al Hispanio estis gran<la kont entigo · por nia 

heroo. Sed Ii ne prokra stis konsideri, kc cstis nccese daii

rigi la hatalon por la libero, car la Rcspubliko estis regata _ 

de la reakcia militi stnro, de la Bankaro k de la Eklezio. K 
Ii bataladis kun plcjaj flarno k entuziasmo, kiel' neniam, en 

la sindikatoj, en la Komit atoj, en .la fabrikejoj ken la uzinoj; 

en la kolonoj de la tula gazetaro konfederacia k anarkista. 

Li labori s dili gcn te en la barcelona ,sekretariejo ce la Re

giona Komitato de C. N . T. Kelkfoje pers ekutit e k ekzilite 

au enkarceligite; Ii unua alkuris, kiam venis 19 de Julio, al 
la elm'etitaj je granda _dangero karnaradoj. Li batalis ener

'gie bravege ... Li alfrontis ciujn rnalamik ojn gis kiam la 
mortv~manta faiiko de la kanono , kiu defendis Atarazanas, 

se11cese -pafante, k kies mitr alilo fi,nigis lian '\ ivon , dispeci• 

gante. lian korpon. . ·) . . 

. ~stas senclube, ke tiujn ta gojn , guste la 20 de Julio 1936 
·la hisparia proletaro perdi s unu cl siaj plej bonaj opostoloj. 

Fr. Askaso predikaclis ciam ekzemple. 

······················································~·-······················· 

Filoj .de la popolo 

' I I 

'· . 

, .. 

anarkista hirnno 

•, 

Filoj ,de l'popolo, vin -su bpremas ht ~no'j, 

k ci malju sto ne sekvri·plu, · 

se via ekzisto estiis . mondo da pen oj, 

antaii kiuj skfav' morl~n preferas nilp . 

En la bata_lo la hieno fasista 

per eos de nia ·granita fort, 

k l,a tuta popoJ°o kun ia anarkistoj 

tripmfigos ia liberon ·tra la inond. 

Laboristar, 1ie ·pli da •ve ; 

la premantar inda s.-j e'_.per c·; 

Levigu vin, pop () lo . vi; 

· ce l'krio de l'socia: revoluci •. 

- I ' I 

Forta unuec de fid ·k .-agad 

' . Ja .revolucion esii_gos ja ·. • ._, · : r ·~ , • • • ' 
. ·;·· 

K nia stan dard' c;t u uriu nu; 

:sole en ,Ja iimi'ec estas. la· vcnkotr itiinfr ,:· 
: !.1 ':;: ':. ~.: _, T·• ·o·; .. , ·r. 
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INFO~MA .BULTENO 

1. Kr.oniko 
La jurnuli sto .Joan Louguct p11hlikigis en Purizu · gnzeto 

Adikolon . kuri titoloj "Krucuniita lli spanio". "Ln sovagaj 
krucl ccoj "'dc ' Fra ·11ko l'll Bilbuo'·, ·cl kin ,ii cltira s la · sek
,i,a:ittiljn fragm cnlojn: 
· : _ 

0

"En Scstao mnlt aj laboristoj cstis mortpafilaj sen Jtrgo. 
Aliaj cstis morpalitnj sur la slrat oj , kiam estis forlasantaj 
la urbon ." 

"Nur de umi strato · 10 laboristoj familioj cstis barba
i-ccc nmnlitaj. Entntc la numcro de la murditoj en Sestao 
atingas 150." 

"Portugalet e ccntoj da so\datoj k popolanoj estis mort
palitaj sen era jngn kondico". 

"En Arboleda Ja fasistoj pafadis al unu ejo, en kiu estis 
rifugintaj multnombraj personoj ne batalantoj , plejparte 
virinoj k infnnoj. Cenlo da i_li pereis hruligitaj vivaj". 
·- "En Ortuela mm junulirio , pro tio ke· ne \Olis konsenti 
la kapricojn de unu maiiro estis dispecigita de li perpo 
nardc ." 

* * * 
De la 5 gis la 12 de Julio okazis sinsckve ~n Valencia, 

.l\1a9~ido k Barcelono -Ja dua Intcrnacia kongr eso de la An
tifasl staj Verkistoj pri Defendo de la Kultur~ . La kongre
son partbprenis kelkdekoj da diversland aj verkistoj inter iii : 
Jlfarla~x, Ilend;i, Chanipsom (Francia), Ludwig Renn, Sten , 
(Ccrmanio), A. Tolstoj , I. Ehremburg (Sovetio), M.A . Nexo 
(Dania) , Pablo Neruda (Cinio), Nicolo Pot enza (Italio), 
_Evakn , (Cehoslovakio), . Marinello ; (Cuba), ;cortecao ~ (Port;;. 
galio), Pcllicer , Blanka Sidio Tr ~jo, Manisidor (Meksikio), 
L. Stoja11ov, Grubeslieva (Biilgario) . · 

'Nicolo Potanza interalie ri~arkigantc , ke vera Itaiio · ne 
. estas tiu de Musolini, sed kc la itala popol o stibtei1as la 
Jtispanan popolon, diri s: La italoj ne povis fari /:ion kion 
volis por helpi al la hispana popolo . Sed en la lberiaj 
t~anceoj k en Italia mem iii batala~ entuziasme. 

· Kolonelo Redondo renkontante en Madrido la kongres
anojn k reprezenlante gcncralon Miaja, diris inter ~lie: "Niaj 
malamikoj batalas sub la flago de la civilizacio k de la ka
pitalismo . K por atingi tion iii venigas al si italojn, germ : 
anojn, irlandanojn, maiirojn, ktp. Cu per tiu-ci miksajo iii 
vola s konkeri Hispanio por civilizi gin? Civilizi Hispan.ion? 
Hispanio estis la patrino de la civilizacio k ne bezonas ilin 
por konscrvi gin! "K poste: "Ni bezonas helpon pli efik
povan, cstas necese, ke ciuj antifa sistoj en Ja tutmondo gni• 
pigu por doni bataladon . al la internacia fasismo, kiu aspir
as nin piedpremi. K mi volas, ke vi ciuj, reveturinte viajn 
landojn, cstu heroldoj pri la trag e~io.' '. 

...... 
ui 5, 6 k 7 de Julio okazis en Valencio kunsido de 

la Plenum :Komitalo de la· Rcgionaj Komitatoj cc F. A. I. 
La cccstintaj clelegitaroj rcprczcntis entutc 158, 680 anojn, 
malestantc la reprezcntantoj de Asturio k Nordo. Dum la 
ku

0

nsido interalie pritraktigis lo problemo pri la nova or
kanika stmkturo, kin cstas doncnda al F. A. I., transform• 
ante la organizon en grupojn k aliigante gin Jail grupigoj 
publikaj, lokalaj, distriktaj k regionaj. 

••• 
Nia kamarndo Gonzalo de Reparaz, pri kies nresto ni 

raportis e11 la veninta nu~~ro, jam estas liberigita. 

--------------------

LETERUJO 
K-IJINO. D,, r ir 'r uN1:AY:._L6N!)ONO. Ni" ~icc~ls 1~· stcr

iin ga11 fn 11klo11 pro ki~ ni clankas ·vin, sed :1-iedniirinde ni ne' 
plu povos sangi al ,,( la rcsp. kup., Eai: ekd·e nun p·ro nov_l~ 

1 egaj afero j la sai1go ·.,e 11tilus nin. . 
.K-DO. ] U,\ N SAIJ,l'ff;:-Il uENOS AlllES. La <lu pcsoj de 

vi senditaj estas jam en nia k·aseto. La antaiian pakajon kaj 
letcron kun rcsp . kup., ni anknii riccvis, se ni nc menciis 
iliu en I. I3. cstis pro nevola forg eso. La lastnn pakajon, 
kiun vi send is ni ai1korai'r ne ricevis. Ni elkore dankas vin 
pro la . monh clpo kaj pro viaj sinsekvaj tradukoj : Antaiien 
kam arado! 

M. W. Woirr.-AMSTERDAM. La prczo nc sangigis k-tlo. 
Po st la numero kiujn _ vi menciis sckvas jam la presita dek
kvinta ga I. B. 

K-110. JUAN Boc,-r..:... VALENCIO. Ni dankas . vin pro ia 
~ scnditaj postmarkoj. La adreso de I. L. E. S. Grupo estns 

iuvenludcs Libcrtarias · Valencio. 
K-oo. N. ALEKSANDR6v . ....:..N. P ETERHOr. Dankon pro 

la librct oj' kaj letero, kiun ni bone- ricevis. La libretoj estos 
kompren eble senditaj la Ja cebatalfront!li kamaradoj . 

· K-no . G, WoLMEH.-TUNGESTA. Elkoran dankon pro la 
senditaj 5. 2 siling oj, kiujn ni bone ricevis. 

J. F1GUERAS.-SALT. Via letero ' ricevita. 
K-oo. D,UPLAU.-ALGER. Jes, k-do, ni ricevis la kolekton 

de "Bri[i sh Esperantist". Dankon. Jes , ni bone a~ceptos 
la francajn gaz. Momente la Bulteno estos dusemajna .- Ni 
darlkas vin pro respondkuponoj. _ 

·· .K,oo : Nonia; ·J ./1.NSSON.";':'-Oa:EBRO,'' J i;:s, /c•do vi ,,pravas ,la - · · 
fasis"toj tizas ciujn firimedojn por montri nin 11;! la 'mondo 

' kiel sovaguloj , sed felice la tuta mondo jam konas cinikecon 
de tiuj kanajloj . 

K-oo . R . .J. H.-HAco . Ni sendas la materialon .. Unu 
el la du gazetoj, kiujn vi mendis ne plu aperas , car gi estis 
malpermesita . 

1 

K-oo. ,HORACE _WALKER.-LEEDS. Ni · dankas ·vin pro 
la jurnaleltrancajoj k resp. kup. 

K-mNo.' TERESA. FERRER.-ALCOVER. A,l "Laboristo" ni 
ne povas vin aboni, car gi ne plu aperas. Anstatau gi .vi 
ricevos "Informan Bultenon". 
. K-oo. T. C. KIJN.-AMSTERDAM. Ni tre dankas vin pro 
~ia ofero. K-do Bout ne respondis ankorau al nia propono pri 
postkonto, se _Ii n_e respon,das en kelkaj tagoj ni akceptos 
vian oferton kaj puplikigos vian nomon k adreson sur la. 
venonta lnforma Bulteno.' · 

K•DO. · AXEL,. BoMGREM.~ UPPLA~DSBODARN,i.. Dankon 
pro la senditaj kuponoj. 

· K-DJNO. WILLY GARDIEN.-;--ROTTERDAM. Elkoran dank
on ' pro la gaz. ''Wij" ., • 

K-oo. FoLKE RosEN.~TOCKHoLM. · Ni sendas pakajon 
da lnforma Bulteno · al via adreso en Rotterdam pere de 
k-do. C. van Essen, de. la kaj 2a numeroj. 

'Koncerne vian prititolan pro 'ponon ni · lasas la saman. 
K-oo. ·H. N.-:--BELG_ro.: Kamarado, vian aferon m Jam . 

prizorgas, sed ni ne povas sciigi ion al v.i gis l_a pro_ksima 
numero. '' 

K·DO. J . Garganla sciigas al siaj diversaj g~kores~~n: 
dantoj, ke Ii estas provizore devigata cesigi la ko~espbn· 
dadon pro mals~_~igo. 

Presejo "DEL TA" - Str. Kortes, 312 - Bar.celono 
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