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En Hispanio ni defenda s nin ind c kontra11 la fosismo.
La plilongigo clc nia milito · kunportas dangeron pri la
Oni alkonduki s nin ·aJ ·milito. Krim emaj gcneralacoj dispo -· plifortigo clc In nntagoni smo inter _la allaj landoj. Tion
nogis sin al la fasi slaj ' potcn coj . Pli ol 12 monatojn dauras
ekkomprenis ankai1 Anglio , la insulo de la Europa pacifismo.
nia milito por lib erigo k kvankam ni estas ccrtaj rilat c al la K gi komencis armi gi sin. 270000000 sterlingojn vocdonis
venko , pov as pasi sufica tempo gis kiam la malamiko cstos la parl amcnlo pri la aviadado, militsiparo k armco. Tio estfrakasitn komplete. En 1914 la germanoj perdis la hatnlon
as prcska11 Ja trio no de la tuta statbudg cto. K proccdigas al
ce Marne, sed la milito dauri s ankorau 4 jarojn . La italoj
la rcali go de gigantaj enlr cpr enoj: novaj milit iiipoj, munfiaskis la unuan ha talon ce Guadalajara (ni gin gajnis), sed ici-fabrikejoj avi adiloj, kanonoj ktp.
pova s pasi multe da tempo gis la komplet n tri.umfo.
Milionoj <la laboristoj de la tutmondo laboras ciuta.ge en
La dcmokrataj kapitalistoj nc estas pli noblaf ol In fasi- la militindu strio . Laborns por la mililo , por la detruado,
ne por pacifismaj valoroj . Ne por la bonstato de la popoloj .
staj kapitalistoj. Ambau volas iirofiti. K la · milito cstas bona
neg{<;.
~ por ambau. Ju pli daura s la milito des pli iii gnjnns. Jli konstru as milit sipojn por bombardadi sendefen<lnjn ).irb. . ·
Kial~ \ demokraticcaj statoj hezita s helpi al ni ? Malantaii . ojn, por faligi bombojn super virinoj k infanoj.
Jes, finalo de ci konfuzigo estos serio da · ·teruroj,
la regi,¥_a,rojja cslas la intcrcsoj de la kapitnlistoj, en In
antau kiuj palas la fnntaziajoj el la apokalipso.
demok;nt i oj, kiel en la diktaturoj. Provizajoj por Abiscnio
La volumeno de la nuna monda konfuzigo estas· almen• ,
bonege . Provizajoj por Hispanio donaco de la
cielo. Sed en dekduobligitaj kvantoj . La fabrikantoj de nu Liel granda kiel en 1929, antaii ol komencigis ·Ja lasta
armiloj - en la landoj demokratiec{lj k en la fasistaj intcr - ekonomia kri zo.
_La ~eniaboreco ne maiaperis. La mi~cro
k_omprenigas reciproke . La negocoj eslns negocoj .' Delonge ni
la laboristaj
estus finigintaj nian militon venke, sc oni ne estus bojkot- ·amasoj ne malpliigi s senteble. La forto de la masino okupis
tiun de la mano. La tagpagoj en kelknj landoj plialtigis,
intaj niajn pelojn por ariniloj. ·
,sed samtempe plialtigis la prezoj de la prod uktajoj. La tag ·pago do restis lut e egala , cc multfoJe estas P.li -inalalta ol
antaiie. La ekonomia plibonigo estns nur sajna. ....
Ciuj staioj ellabora s pro gramojn pri rearmigo. La fa.
:brikantoj de armiloj :volas akiri bonajn gajnojn. Iii_ tamen
elvokis la spiritojn k kiel sorcist -lernanto rie povas ekskoiminiki ilin. La elretortiginta homonkulo de la militiif
-dustrio aliigas en furion, kiu estigas la mondan ince~diori .
• . La rnondn konfuzigo estas endangeriga. ~i alkonduko ·s .
nepre al hao so . .La proletaro de la landoj regataj 4e la
'clcJ'!lokratoj k socialistoj kreda s, ke laboras por _ la nova
mondo , por la mondo de libero · y socialis _mo. Enver ~ kon ~crna s al la profitoj de la fabrikantoj .de · la , militmaterialo.
Evidcnle ni estas alprok simigantaj kun gigantaj pasoj al
nova kat~stro"r~.
· ·
·
·
·
• En ci hao so la pesimistoj vi4as la finon de la_ mondo.
:Seel kiu hava s konfidon ·al la p'otcnco de la popoloj , Ii trovas
·r,n gi la ekigon de la .nov~ orgnnizado de · 1a mondo . La
okazan taj hataloj estas terur1:1jk neeviteblaj. Tame_n ni de~as
trapn s1 c 1 purgntorion. Oni devas detrui la kadukan mon'don por ekzistigi Tapac•i~perio~ -
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Ln klascamhroj vasta j k ventolataj, la koricloroj lumaj , la
Estis en la decirfigaj tngoj de ]() de j11lio 1936. La p crcnmbroj placaj k oportunaj. Ni su1~rcniras f!ne ~I la -~,
dormo
'
ficlo, kovila en In ofi circjo j , int er la pokcrl11clejoj k en
la kun vcne jo de la st udemuloJ. lnfanoJ k mfahi"bliotcko:
In clrinkejoj, cksplodi s. Tula 1311rcelo110 lcvig is. Sur h
ninoj kun rigarclo fiksita a l la lihroj r esins fremdaj al nia
slraloj flori s In barikndoj. llaldai'i komcncigis sangaj halalveno . Cc la angul cto formas g nrp cto n sim pat ia trio: 2 k-naa
cl la
loj. La placo de Hisp1111iocstis drama sccncjo de 111111
k I junulo kun hmna haiito k fri ~ita _hararo . .Ilia inte- ·
hinoj
oj elpruvi s sia n heroi splcj grnvn j . Tie In lib crcc1111njj111111l
rcso cstis profunde abso rbita de la pritraktatu temo.
mon . La mnlamiko rcstis premita k clisbatila. Seel la hatnlo
Ni ritfetis k pcn sis, ke la nova genc ra cio ha vos kiel ha- '
dniiris k estis necese orgnnizi Ja venkon. Estis n ccesn 111111
ojrr In lihrojn k "kicl batalejojn la hihliote~ _ojr~'. ?e? por
talil
ejo, kie centrigi In komanclaclon, cTcponi k ripari In armilojn
.iiingi tion, cstas rrcccsc.; frakasi la reak cian fasi smon , la
gcnera la
k cecsli por i11rna helpo al In vuncliloj. Resume 111111
centj aran rnulumikon cle la libero k la kulluro .•.
1
kaz erno.
Corde
so
A. E. MAMBRILLA.·
Cirkaii In plnco de Hispnnio k en In vnsla kor
tes elstari s bclcga domo . Malgranda garcleno scrvis por cnir ejo. La clomo es tis monahin ejo k esti s okupita de la fasistoj.
Niaj junuloj malfermi s al si vojon per pafado. La konsGi rcspondis al ci uj koncli coj. La
truajo cstis konkcrita.
Liberac~na junularo _jam havi s sian generalan kuzcrnon.
F:oie . venkite la ribelo en la cefurbo, elsp ru cis novaj k
Pardonu, pardonu min, ama knahino,
mnlproksimaj ~atalkampoj. La aktualeco alprenis malsaman
ke ti el longege, lon gege, envere,
fi zio nor:nio!1.Komencite b. milito, estis necese transloki gi la
post niu disigo an korau mi ciri ja
operacion al la frontoj, dum en la ariergardo ekigi's la sonc sk ribi s a lm enn i1 avizan letcron.
pirata agado pri la soc ial s rckonstruado. La konkeritaj faCi scias ja , ke mi kun verva so piro,
sistnj fortikajoj transformigas en ccntroj de kulturo k bonacloris la Hevolucion, .
amegis,
kafarado. La Liberecana Junularo ne heziti s. Ti es genera la
kc estis gi miaj -song -revo, inspiro,
zcrno estis transformita en in stru ada instituto, kie la ' filoj
pro kitr mi prctis ofer i j a cion .
de la laboristoj akiras; lib~ra j de la antaujugoj, la konojn
pri
k la scion, neitajn d e la kapitalismo. Elektigis komisiono
K nun e, veninte al gin krat ero proksime,
.. "';,: ·,.t,./. ,
fa_. refo~migo de la ej.o, pri la se lckto de I~ in struon taro . -·.. -gi min ebriigis ·magie pet virio ,. , _ ·-,
- ·.,_.
kt!(. Kelkajn mona _tojri intensa laboro k la institulo estis '.
·••,
·
--:
ekrcgis min g in beleco senli ina,
·• !
organiz ita .
·
farigis gi 'mia -unu a amatino.
. 'La Libera · ln st i1u·10, kiun patronas k su hvencia s la J;,ibe. Scd cin mi ne povas forgesi, knabir~o,
recana Junularo , en Uarcelono l10dia u cstns modelo pri lerk malgra 'ii distanco, J·andlimoj, monlarof
neja centro. Ni povis konstati tion clum ·1a vizito. En'irinte
I
,; ,;
'disigas k rnalproksimigas _ nun nin ja,
ni tro1·is simpatiarr vidajon. En la garcle no j e plerra suno
I
·
·
,.· mi oftecin vidas en mia revaro.
k aero vigla rondo da cluloj cir kniia s instruantcin. ·Estis oka'
(
i
insLn
zanta kla so. Nia prczentigo 11c estis ·antauavizita.
K jene: ni sida s en laiibo sur henko,
trnanto estis lin anta ci momcntc sian eksp lik ado n. La etu loj
konv ersacian te pri jug , t'irari io ; ·
l1lokis lin por demandi. Ni kon stata s, kc in ter la in strua nt o k
J
pri l' revo lu cio lutmonda k ;cnka
la dif erc nco k la timo. Cis
..., ;
la lern a nloj cstas malapcrintaj
k pri la csto nt n plijusta socio.
r
"ci". Nature · iii nc esta s pli ol kamuradoj.
'
clkore
j,
ziasma
flamentu
responk
juris,
nin
Ni
s
luta
sa
struanto
Fininte la lccionon, ' la in
- I
. cindrigi fordonc cc la b arika doj,
. ...I
,
das gentile al niaj demandoj.
._,,"
tut same en Melburn, Tokio, Nov-Jorko, ·
- Entutc la lcrnantoj es ta s pli ol 500. La klasoj es ta s
car.
Leningrado.
Bcrlino, Londono au en
k.infaninoj- k la in struado scnpaga, ,
miksitaj -infanoj
ciuj els pczoj esla s komperr sataj de la Lib erecana Junularo.
Scd est is ci tamen ankoraii tre j un a, _
- Ni havas tri funrlamcnt aj n se kciojn: prepara au ,eleimpete vivp lena kun · belo floranta
'
!
mentii k Liuj pri unuagracln k du~ gracla · instruaclo. Ankaii
·:
.- k mi j a ne volis, ama nt e ·cin pun;
·
okupigoj.
laboristaj
pri
asoj
kl
noktaj
kelkaj
c~tas
~..
mort trafu cin en la bata lo bolanta
._ ·1;
I •• I •
-La interna organizado estas subt cna ta de plej abso lut a
dcmokraJieco. Ciuj JJToblcmoj, kiuj estigas, ·esta s solvataj
- .-. '· a.
Nun · eb le en cia eta florgard eno
pcre de kunaj _kun\'enoj de lerna ntoj k instrunr1toj. Es tas fa.
ci rcvc hukedas sirin gon, lilion . . .
_cil r komprenclile, ke ci proccclaclo nc ncce siga~ inn direkJa ankai'i Ira nia l and , nun trist ~agrena,
,,
I '
I
toron.
cksonos ba ldaii e · kant revolucia .. .
-P ri multaj nnekdotoj oni ·povns raporli, sed unu cl iii
Pardonu, parclonu rnin, ama knabind
estas specia lc menciindn. Pro int crna afcro mru k-do volis
~
~."J" t
'
tie! lon gege, lon gegc , cn vere,
kc
foriri. Ekkonante lion, ia ctuloj senpr okra sle oknzig is gene.. .i
• " ·!
post nia clisigo ankorau mi ein ju
oraralan strikon . Elstaris improvize kclkaj antaiitempaj
. ..rnc_skri his a lm ena ii nvizan \eteron .
toroj. :Okazis mitin goj k finfinc lriumfi s la knabaro. La k-do
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konsentis rest i k la paco restarigis.
Akompannlaj de nlia in st ruanto ni trairas
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. DAPPERSTR 123 - huls
STADSHAGEN Ja ..A
STOKHOLMO, SVEDIO
AMSTERD/\MO', NEDERLANDO :
· Nederlandanoj pagu lauvolan·:·
Svedoj, kotizu al privialanda
peranto
abonprezon al nia amsterdarha''i·
•
perant,1
La kotizontoj el la cetcrej landuj p,.,vas ser.di abor prezon k monhelpon al nia k•dino·1
A. BOIS, kiu estas samtempe nlo internacla Peranio
Anstota(1 sendi al ni responkuponojn, kotizu do rekte al niaj perantoj.
par VITRE
(ILLE-et•VILAINE) FRANCIO
Frnncoj, ne forgesu vialandan
kotizejon!

Cl ANIMAL·O

CIVILIZAS
lA 'FASISMO
La l•ombarclndo de Guadalajara fore de la fasistaj aviadiloj estis 111111cl la plej leruraj k sovagecaj, car la homboj
eslis dirckfitaj a l la cenlroj, kic cslas enlogigitaj virinoj,
infanoj k mals anuloj. Jen kiel priskrilms gin ceestinto:
Cirkaii la 11 antau~eznokte 19 de julio . la sirenoj vekigis
la logantojn. Ne unuafojc oni estis bombarrfantaj la urbon.
La homamaso en la tumulto malsupreniris al la sub~erajoj , kasis sin en la rifugejojn. Pluraj iri s al la kamparo .

(;j animalo . . .

Ci animalo gra11dma11ia Musoli ni, rigardas pej zagon .
La piramidoj .
La svinkso .
Egiplio.

K

la
la animalo ~inacas
La unua bombo . bruliga falis en la Libera Lerncjo. La
.
piramiclojn
la
k
Svinkson
flamoj suprenigis la tcgmentojn k videbligis .aliajn kons ~
truaj ojn inter iii la Infanazilo , konstr-uaJo •cJividita en du Musolini . volas por si le tulan
mo11clon.
ciepartamentoj.
En unu departamento . cstis ,cirkai'1 160 ,infanoj . En la K I!}· tuta monclo - falos ~ur
,>>-Jinn· kranion.
alia estis 300 malsanuloj, i_!1fanqj k virinoj. ·
, La acroplanoj -faligis Ja bombojn k utiligante la flamojn La ·piramidoj nomas Jin kreteno.
de la incendioj, mitralis tiujn, kiuj ·ne cstis sin kasintaj en
la rifugejoj. La spcktaklo estis. terura. La oficistoj, la puri- 'Ankaii la svinkso.
La Univcrso forpusas lin.
gistoj k la flegistinoj envicigis , malsuprenigantc al la rifugejo la infanojn. La direktoro kuri s tra la galcrio, kuragiSui-kracas Jin .
gantc la homojn k trankviliganlc In timegigitajn malsanuRcbatas ·_Jin .
lojn. Tamen la vekrioj cstis laiitigantaj.
Unu virino, kiu a11lai1 kclkaj horoj cslis naskinta, levi- La landlimo . de- Libio ..cerbu ,migas iin.
Cis Barka, tranceoj ·k - fortik- · ajof.
gis kun sia ido k jam krozaciis la galerion, kiam la t, ruligaj
· En Barka du '.kontigentoj -da italaj trupoj.
bomboj falis en la dcpartnmc11to de la Hospitalo.
En la · Infan-azilo dum unu horo la infanoj k la malsa- . ·En Tabruk, trupoj k aviadil- oj .
Musoliui, Ja kretcrio, . sufcras ·1a absceso, ; de rabia fre nuloj cstis malsuprci1iranlaj al la rifugejo. La clirektoro ma!nezo.
~upreniris k voli s ccrligi, · kc ciuj cstis savilaj. Li rcgistris
ciujn dompartojn. La homboj cJuiare fali s. La dcparlamento _
·K ·1a rabi !3jn frenezu lojn oni eliminas per pafo al !a
de la Hospitalo ekardis k la incendici transigis la iutim
· .Aii al .la koro,
'· tempi~.
konstruaJon.
Kiam direktoro cstis ~nirnnla la rifugcjon, falis gran<la
Lombo k Ii cstis e11tcrigi1a' sub la cletruajo. ·L; rifugeJo
.
r slis ~topita.
viadilol 8 fojojn mal sar' D11111 pli 01-,1. horoj la fasistnj a_
Kun kurago, rnpidcco aclmirimlaj °lavirinoj k la olicis- 'gis siajn bombojn super la konstruajoj, serianle po. 12 born•
.
.
'
lnro de la laborcjoj komcncis savi . la homojn, cliganlc ilin I' ',
hojn . . Kelkaj fulis en la najbaraj clom!)j, sedla ccloj3iam
:
·
.
·
rifugcjo
la
cc
is
rest
kiu
,
tra In breco
Lcrncjo, La in£ancj .o, La azilo · k . ln-Rugk!uca':.
cstis
La softlnloj, helpalaj de kclkaj lahori sto j, klopodis lokaLa fasislaj acroplnnoj estis lokalizin _taj la Azilon k ·fali•
lfzi la inccmlioju k cvit.i In 1lisvastigo11 ul la najbarnj domoj.

/'

!

Lu

Nun J11 homlrnj falis en la Azilo, kic ci;tis cirkui'1. 250 per- . gis liomboj n_·scncesc. ·.
, ,I-Iomoj ·k virinoj, riskuntc . sian vivon, h~lpis aL la _qi_al de
sonoj: infanoj, nenormaluloj, maljunuloj .k 111uls111111loj"
ciuj mnlsan ~j. Iii c:1lis flegntaj 1lc mouahinoj k flcgistinoj. . sanulof mane-cc mane. La inccnclio] ~cliefigis s~r: iliaj vi~ vi viclas, la aviacliloj <le zagoj malgraciigintaj la teruron. La ,,bombo j -daiire fol.is,
Unu monahino diris: Nu 11111
tiuj, kiuj sin nomas kntolikoj dctruis k inccncliis al ni la -scd la malju1iul~j k la malsanuloj cstis :savitaj . .

.,

•i

.- '. ...,

* * *

azilon k nur pro miraklo ni povis sav( la malsanulojn.
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K;,IEL. Lff· -FHSISTOJ ESTIS VE-NKITRI
i'. ·,

BHRCE·LONo:

·

I I 1· · • · •t ·
In fusistoj,
cc n 1gnaJ1S OJ, Jn un ikn k iu fulis en pov o. de
. •
·
Ticl finigis In plej grnvn b'atnl operacw, .cnr harante
nnon l\lcnnn enmnnigi al ni la nrmilojn , kiujn Ii cslis pro - Paralcl o' n, In militi
stoj irnnt aj cl la_ ka::~rn?J de S~ns k
mesinta ·ul ni por po\'i hnlnli konlrai1 la fnsismo, kiu, kiel Hosp ital cl rcslis izolita
j de la · cen (:aJ fn~1_5 lnJ arm e~J,__tro- .
ni · jnm sciis, intcncis eliri surstrnt cn por subprcmi la po- vigan tnj en Atarn zanns,
Depend encias . Milrt are s, Aduana k
polnn lih cron.
Cnpi tani a Genera l.
.1
Men.no cs1is prom esinta al ni multon , se<l por ne plenumi
Iom post iom ni konkcris Hondu' 1\ k pl a~o~--c~e la Unigin Ii· cVitis renkontigi knn ni, k ni -nc vi<lis !in gis kinm · vcrsil~to, Iasnnl c post
ni ama son ~a ~ada vroJ ,_ClllJII k~mar_ni · nkiri s In certan -komunikon , ke militi stoj k fnsistoj jnm
aclojn , k iuj fa lis antn11 la , f~~1sta1,, ,~ugl?J · . Dufoie la ,
C.s.tas- elirintnJ· surslrnt cn. Tinm Ii veni s al ni k timi gita cliri s:
fns1
.. s 1OJ• para pe 11·1
ui· en rcstornc 10 Patria. Iasis 11111sen homo
.,
.
"Vcn _u. ke mi dorm al vi kelk ajn pistolojn k cli~u rnpid e, cc la masinpaftlo,
kiun ni estis in stahnt nJ kontra ~ic 11~ ii~.
car la militi stoj jam cstns sur la strutoj. "
F ine · ni povis trnpn si k liberi gite la pla co cl~ Umv:rsi tato ,
Mia indigno estis grancln k se ne ekzistus konsicleroj pri
trnn s Pclayo'n ni te nctri s al HnmJ)ln, sek_vn'.i
~c , 11111, v:r~
amikeco intima k . politik a, mi tuj eslus morti gintn Meann'n , kol ono du lab oristoj,
annigintaj per. la armiloJ , forpremJaJ
al kiu mi . diri s. " V.i estas --kanajlo · k senhontulo, mi rb.jtns al In fasisloj.
''· .
.
mortigi vin kiel hunclon, car vi perdi gis al ni la nokl on
Nia. nlvcno nl Hambl a cle S an la Monika pr e7,entis, grav~ •.1
en la konsilantejo pro la prom eso doni al ni . armilojn , por
rcfqrli gon al Du rruti k tiuj ," kiui , esti s bat ~la'.1ta j . ko ntrau
maldkccli la eliron de la militistoj k vi nc plu ap eri~ gis Atnraz nnas. Per nia
masinpafilo k la forpr em t_nJ al In m11lanuri, dirante, kc la fasistoj jam estas sur la stratoj k ~e vi miko ui in iciali s furi
ozan atako1~ s 1'iper In nntikva kaz r,rno ,
volas · ·doni ._al ni ke_lkajn J>istol ojn.' kiujn anta~1c vi f?r ~tel!s kiu clnuris gis in
urlrn r estis en mallumo.
el :Ja arm1ldepon eJO de San s, kiun (clepon cJon) 111 yoh s · Ascaso k mi pa
sigis Ja nokton kun e maldormnnte kun
konfiski, ·k avizante al vi, vi malpcrme sis, zorgigont e pri In iliaj kamaracloj , garclostara
nte por malh elp i al la ma lamiko
armiloj la ofieialajn fnktorojn ':,
st;rprizi nin per snbita ata k·o. Frum ate ne, malfortigintaj pro
Menna cagrenita rediris nin: " Ni for ge~u ci ·cion , lacigo (5 noktojn ni ne
dormi s) ni pensis ku sigi nin k elkajn
p'r 7nu kion povas.
·' \
Horojn . Mi nc remem oras kie, sed · ni trovi s cirkai:i "Bu ena
Ni -sargis la ai:iton p er du dekdu~j da· pistoloj k ~dpide Somb.ra" hot elon, de~tinita
n por amav enlur o fri vola . .Ni ii,is
eliris ai Region ~ Komitato de C. N~ T. kun pistol oj s~rgitaj , ti~n k vidante, kc
al nia alv oko ne respon<lis iu , ni rompi s
elmetitaj je la fe~estroj , pr etaj nc ··1asi nin , ke la fa§isi.oj · in -vitr ojn de la ·p ordo
k supr en_ir int e, antai i la ,cambroj deskap ,lu , nin vivaj , Ni iris ..!l_l) ?u t;?l,o Nuev·o,: ~i a_ gr~l}_da · \a~?tinit 1'j - por , malkara _,am_o ;al . ni . ,ek~~in i.~ n ~ in.~_l),_p()~ ~1:_
volu'ri_stlf kvarta.lo k'' tie 1iia grupci per Iii ar inil oj , kiujn . pos'eclis , eiuloj dormi e~ iii
k forlasant e.nian decidon , ni eliri s denovc
I mitralilo , 3 masinpafiloj , k 20 fusiloj '~Weinchester" c,rga- ' surstr aten por rezisti en
n in clevo, kiu ne estis a)ia ,ol sekvi
ni~is en du sargautomobiloj la ek spedicion ·por _eliri b_atali gajnant e.
kontrau ,la fasismo .
.
.
'
Ge tag igo kom eneigis la atako kontra i'1 Atarazan ~s, ba: Al ni aligis junulo malkvi eta k nerva, scd tre ku ~aga , tal o lon ga k kru ela
. Ni antn11e11irad is pn son ' po st paso .
kiun ni ne konis k r ezulti s esti la .sociali sta verki sto Angel Levigis bar ika cloj
dum etraj, falant e t amen multaj kamarad- .
Estivill. Li diri s al ni. "L asu min veni kun vi, ea~vi _rs ta_~
, oj. _Lab ori stoj k gvar dian oj, k iuj" b~ta lis fr atc kun ni. ·Fin e
la unik aj revoluciuloj en Barcclon o." Ni alv enis al Ra~bl a ni decidigi s j eti nin
al la . solida j konslru ajoj , en kiuj sirk distribui s la fortojn en la sekvant a forrno :
.
migis militi stoj k fa sistoj. La -atak o estis nopriskri b ebla : Kun
· Durruti kun 2 masinpafiloj k kompanio da soldatoj, kiuj
malkovrit aj brust oj ni at ingis· al ·l a muroj de la kaz erno Atatranspasis al ni de Atarazam is, sub la :ordono de la ~ubo- ra:zanas. Ascaso, _
·apucle de · .mi, en Pu ert a de Santa : Ma. ficiro Gordo k la sarg~nto Manza~o ., resti s .p or defendi : dron a, ser~is sirmi
sin .,mal antai'1 sar gai'1tomobilo , sea
Ramblan.
.
'
·
·
: · · cio estis malkovrit a k bat _a t,a de la p afa do de Atara i ana s. En
Ascaso kun la suboficiro Gordo k ali~ grupo da sold atoj - la . momenta .clum m,i
·estis , sar ganta la k al't ocujon de · min
.k kamnradoj iri s trnns la strata Cond e de Asalto p or bati
masinpafilo, ;-1
, 1i vidis ,- ke -~ ~caso snr genne ·-mal antai:i Ja s11rParalelon ccle izoli · 111 militi stajn fortojn , foqfr cnante ,~),. . ga~t?rit?b ilo int~meis_
sargi pli ra p ide sian fu silon , sed .suhi_te·
iii !a. pl cj graven urban straton. Ci mova do estis apo gi~a <le · c½svi~igis h rak oJn en la aei'o
•k ·fulm e falis surt eren en stato ,
'1M,"Jciii' kun ':u1111hp oralo , grupo du soldatoj ; kun nnti 'mas- k,rn__ne dubi gis pri
lia morto. Mi yoli s al\c1~ri~_po ·r _l~~,p~ -al
inpa_filo,. ,la k-cloj Ort iz, .Corte s k. ·alja .,inultnombra grupo ,Ii , sed Baron k Caroll
kun ali aj
doj . malpe n1wsis,
ielcvi
; iii Pnralclo trnns strata San Pablo. , . _ . . , . . d_eteniuite_ min for te k . dev!_gante· ;n~in!-amara
sek vi mii:°
lii"~taii" Iii:'pa•
.· :..~La'.batalo cstis slrcca .k san ga. La milit is(oj estis' pllf ~r- !•~ r ?,. p ~fan .~e ~ont~aua
l la - fe11~stroj de Atara_zan_a ~,_,~ inj
tiginlaj en la breco de S~n -Pablo , ki e iii estis in.st~lint aj e 5 l)s 5 metroJn _de
m:. .
.
· · · '.' · ·
neston do mnsinpafiloj k dum ·duo.nl{oro ni . subt enis·: Id h a: ·
•.'.Ekkonint e pri - la morto · de Aseaso n eni el defali s ·'1a ku talon bru sto ccbrusto, ' gis iii retir is• sin . al domo na j'bara · raga d e la labo ri stoj
. Rekom en cigi~ fr eneza k n eegala atako .
al "Moulin Rouge". Aseaso estis antauenirinta trans P.ar~lelo
gis k_iam fine _Ja '.blankaj tukoj, flirti gitaj de Ja militi s'toj" k ·
k ni disvolvi s decidi gan bat _alon sur _strato · Tapia s, _libe ~i- '.I~fa sistoj indikis
al ni la ve nko~ de la prole taron :.
·
·
gllnte la mnllib cmlojn ', kiuj estis en la mallib erulinejo. Estas
·
· kurio te kon stati, kc. la malliberuloj ne· v~lii clii-i k lestis
GARCI A OI:IVER
necrse eliri gi Hin perfort e. · · ·
·
'
'
, Ni cliris .malant ~-~~y_Oly~p ia front e al "Moul/n ilo,u ... , Ne_e~zista s ~~mo~rat~eca dikt atum Ciu ·..dlf~~-i iiro , ,~~ _sia ·
ge" k dum malpli ol du<inhoro ni atin 'g is retiri gi si'n la ·
natnr e~o esta s hr ~m a, c.a r p or ekzi ~tigi",,sin ~~
gi·.:a1ku_rae al
oficirojn k Iii soldalojn, povante tiel e liberi gi la sindikatejon .
teroro k apo gas sm snr la p erforto.
.
.. ·:
I
i•Dum In nokto :mtni1c In militi ~tn rih clo mi kun Durulti

k A~cnso cstis. en In rcgistnrn konsilnntcjo , nlcndnnlc knpiL-
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ScYilln. Julio . Ekdc ccrtn tempo kon slntigas forkuro de
nrnltnombraj virinoj, apartcnnntaj al cliversnj socitavoloj,
kiuj forkuras cl la urboj Cadiz , Korclobo k cl aliaj urboj
k vilngoj de In cetcraj ·provincoj, kie kun In tuln incleferenlC'CO de In fasi s taj aiitoritatuloj
iii cslas p erforlalaj ciuhore
de la dungitoj de Hitler k Musolini , kiuj nbsolutaj cstrcij
en la priparolataj
zo'noj, procccTaclas kiel en konkcritaj
kolonioj.

.

.,, . ··'

.

:

-..-

.'

K la mauro nun estas libera, nepunite de la autoritatuioj
pri lia "heroujo".
·:
Oni ekkonis ankau, ke grupo da germanoj, kiuj 'trovigis
jc ripozo en Ecija, sciigantc, kc ·en· la ·11Talliberejo trcivigas
detenitaj ll_ knab-inoj akuzitaj de la falangistoj · pro simpa~
tio al la Hcspubliko, prczentigis nokte -. en la malliberejo,
proprigis al si Ja malliberulinojn _k seksperfortis ilin; · batantc ilin postc harharece por ,,prornenigi · ilin Ira la urheto
· • ,, - 1
tutenudaj.
.•i

La scnlima scrio da pcrfortoj, torturoj, malbonnj traktadoj k atencoj kontrar. lu honoro de In virinoj estigis granEkcle pli ol unu monato la teroro en Sevilla plifortigis.
dan indignon k ncniu povas ckkomprcni, kicl la fasistuj ~ Nu11 nc n'ur viroj cslas tiuj; kiuj troviga _s .<lispecigltaj kugle
ai1toritnt11loj atingi s al tiaj mnlnobleco k pervcrscmo, nepro .:' en la fosajoj sur la vojo de Dos Hcrm .anas ... Durntagc apetcstantc la indcco _de hi spanoj k pntroj , frntoj k cdzoj _ko11- ms korppartoj clc murditaj inoj. La korpoj de ciuj . virinoj,
trai1 tia senhonteco. La malmoraligo clis'vastigns timige k la
kiuj cstis cfctenitaj. La <letaloj pri ci nova krimo estigis propopolanoj sufcras la fingojn de la invadantoj, kiuj nc priaf unclan indignon. Oni ckscias , ke italoj . k germanoj, akomtcntas ec la sanktecon de la hcjmo.
panataj oftegc de falangistaj frat1loj, 'alkuras ciun nokton
.Antiir. kelkaj tagoj en la parko <le Marin Luisa promeal la mallibercjo en Sevilla k clevigas -la oficistojn per _pi~nadis komandanto k kapitano <le la fasista armco ; akompatolo en rnano livcri al iii difinitan nunieron <la detenitihdj.
Per pusoj k batoj iii venigasilin al . la gastejoj sur la vojo
nataJ de siaj cdzinoj. Pluraj germanaj soldatoj intermiksigis
kun la geedzoj k rigardis voluptcme la sinjorinojn. Unu el
al l<ordol.io, malrespektegas ilin gis ; satigi siajn bestecajn
la soldatoj, JJli decidigcrna ol siaj kunuloj, alproksiinigis
apctitojn k poste por ne konfesi sia~ ·_martirecon iii rrioral la du virinoj k direktis al iii lascivajn frazojn . ..·,La kotigas ilin en la cirkaujoj. Pli ol du centoj da inoj pereis tiel
mandanto k_ la kapitano a11tar. tia konduto rnortigis la solterure. Cio restas senpuna. La perfidaj ~·gencraloj, krorn ke
daton.
ohforve~das al la Hitler k Musolini pariojn .de Hi_spanio; k_
La kuriozeco de ci okazo !amen estas, ke ambau oficisentas kun ,lakea gesto, ke oni malrespektegu la ·honor'on · de
roj estis detenitaj post cluonhoro, submetitaj al _mallongiga
la hispana 'virino. K la diverslan<laj fasistaj gazetoj nomas
jugproccduro k mort pafitaj la sckvin'tan tagon por konlentigi
iliri "naciistoj". Kiel sarkasme k ironie sonas tfo ! ·
·
la rigoran postulon de la ·supera gcrmana komando. ·
r_'
.'-,_.;..~
: ~..,.
.
::!.
: . . ).
'J :
La pasintan · sernajnon : gvardinnoj de ' Asiilto clevis cliri
al Carmona, kie maura sarg"ento penetris fruma1!!nc en gas•
tcjon, trovigantan en la cirkauajo, k post kiam Ii murdis la ATENTU KORESPONDEMU.LOJ !
geedzojn-gastejestrojn,
rnisuzis mallcrte la filinon _de la vik. KOHESPODENCA CENTRO .INTEHNACIA: H,il.
.. n:iersfraat, 22 , Amsterdamo, h~~iga ·~. ciuspecajn ~ore~timoj, kiu estis 11 jar'ulino ...
La karnparanoj, ckkonante pri tio, le,vigis k ·Ja ai1toro .
pond~dre sojn al la : ci!1landaj espcran~i~toj : pr~ ctuj
de la krimo clevis rifugi en la kiizcr•~on· de la falangistoj . · leJI!oi, Petu . detalojn ..
0
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:NIA HUMORO

r

bON JUAN K SINJOR Bf;_NITO

l

-Cu

chla~?

- Eniru!
Enira5 la oficcjon rlc Duce ~injoro clcgnnlc \"Cslita, kalvn
k kun ngln nazo. Li alpn~,~ -al Mmolini por prcmi linn
manon, 5cd Ji nc ntin gns sinn strchon. Kiam Ii clcndas
manon al Duct\ la lasla lcrn s suprcn la 1111111011k la sinjoru
·cltg3nlc n .<lita, kalva k k1111agla nazo resins kun !romp·
~urprizo. Nt'niam ja Ii havis simil an okazon. Krome ncniam
li •cslis vizitinta Duccn.
~ Kin vi cstas?
· -foan
J\larch .. .. la (Ii volis di ri kontraba1idisto, sec!
rcmcmoras, kc nun nc t'Slas tia) dclcgito de generaio Qucipo
de: Llano , cstro de la nacii staj fortoj ccla Sudfronto .
-Al mi cstas agrablc konaiigi kun vi.
Ripctigas la sama ceremonio. La sinjoro clcgijnle vestita,
kalrn k kun agla nazo _ctendas manon al Duce , .k la lasta
suprcn lcrns la manon ~ la dua restas kun alia trompsurprizo.
Unu cl i:i paro da trompsurprizoj March cnposigc1S kiel re•
n:cmorajo . pri sia intervidigo kun Musolini.
, Musolini trafoliumas notlibreton , en kiu estas enskribitaj
multaj
nomoj.
Li sercas unu nomon k !au gesto, kiun faras,
.
.
eajnas, ke Ji ne trovas gin. Li nc . trovis ·gin . Tiam Ii turnas
.-sin .al la vizitanto dirante;
-Vi cstas mensogulo, vi cstas mistifikulo, vi'- ~st~s senhontulo, vi cstas ...
-Nu ne sercu . Mi cstas dclcgito de Queipo de Llano, ·
- est'ro de Ja.'n~~iista f fbrt~( ~~ I~ Sudf;o~i; : ' . - _ .
-Mi .delegis neni1.in general on nomitan .Qucipo de Ll~no
por komandi la operaciojn cc la Sudfronto ...
· Juan March, ruzul~ sperta, ekkomprcnas la okazantan. La
sekrctariaro forgesi s diri al Duce, kc en Hispanio ·cstis ge:
neralo ; kiu . nomigis Qµcipo de Llano ....
-Finfine
kion vi volns? Dim pli rapide , car estas ia
kvina posttagmczc k tpi devas cecsti 8 dcfiladojn, prononcj
3 .paroladojn pacifistajn, provi 4 novajn uniformojn ...
-Jam
finigis la lasta forsendajo da volont~loj, kiuj1i
vi vdurigis al ni k mi volus , kc. . .
.
·
-Mi komprcnas, · mi komprenas, Vi volas de mi forsendi
al vi pli da...
Sonoras sono rilo . Eniras sekrctariino k fotografi sto. 'Muso lini igas pli 5crioza laukutimc k diras al iii.
·
- Ciuj jurnalistoj morgaii ·disko11igu dcklarojn de Duce ,
dirontc, kc mi cstas prcta retiri la ·italaju volontulojn, kii1j
mililas en Hi&panio.

LA LASTA l'OEMO de Jaume Grau Casas, 28 paga,
Bnrcclono , 1936.
Estas ncdubeh lc, kc la kon sidcrindeco de . la pritraktota
tcmo komlicas grandgrade la litcraturan ~•aloro11 de la verkajo. Tio validas des pli pri la espcrantistnj vcrkistoj, '.kiuj
11e tlevas sargi la Espcrantan litcraturon per halastajoj. :K
iiajnas nl ni, kc ankau Casas forgesas kclkiam ci eleme11tan
rcgulon. Kiel ja cstas klarigehla la cccsto de la triviala
pocmo "Erotika Pocmo" en la liom be la pocmaro?
"V,i donu vin al mi , ho belulin'o,
k mi 1ic volos plu nlian .gojon, .
mi havu vinjn brakojn kiel vojon ·
k vian luman vcntron por vojfino."
I'

Cu la .'sindo no de, belulino povns esti supcra gojo p_~r
idea csperantisto k sia luma vcntro-por
lia v9jfino?
Bontrarc k sence cstas ckpensitaj In sonctoj "Al mia Patrino", "A l _mia Fratino" k Ja''vcrsnjoj "La lastn Poemo" k
"Saluto de Gnsto" , cledicitn al la - 8 SAT-kongreso. "Saluto
de Gasto" , estas vcrc literatura p'cr lo. Suficc profunda sociale, cc la aktualaj cirkonstancoj gi sonas _ankotau pli
forte.

)

.'•.>..

Snluton varmn1i, eL la kor,
al laborista mondk~ngreso,
-al viaj penoj k labor
cstu triumfo k sukceso.
· voc kuragiga jen por vi
de gast -c u tuj kunbatalonto .?cn !'!Unatemp de dolor :kri, :.
·d_e bruta fort, fasisma · honto.
Prcfere -,-, rugo de standard
•flagranta kiel batalsigno, ·
,Jiliol perfido de pon 'ard
mortiga por la homa digno :
Milfoje sanga mortbatnl
por na sk de ju sta homsocio ,
antaii ol mort <le i ideal
.
i:e l'burga ideologio . .
Kun abomen mi krias : Ii!
-al hipokrito de la mo;do .'
• Del Justlarigi volas mi
jam kavaliro ,vagabondo !

La generala impre so pri "La lasta Poemo" estas, ke Jaum e Grau ·Casas posedas nepridubebla _n talenton de pocto .
· Nur Ii ne _foruzu gin pri ·nepritraktindaj k ba~alaj temoj ,
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PARIO .

NEK.ROLO .GO

.,

Oni informis ·nin pri la morlo · dc nia .._··
k-dino ' MARGUEIHTE ASPE.5

de Foi.--.;Ariegc
· · Francio

'

Si cslis abonantino 'de "I. B." , pri k\es disvastigo
ii fcn ·orc klopodis. Krome iii hclpi s monc "). B'."
La familion ni sincere konclolcncas.

011i infonnis nin ; a!1k.ah1 pri la inorto de
·K-do JASQUES MAND.ARD
,
l
.
, · de Bpis

:]:rancio·
· Li estis 1.11111cl la junaj ·•k ferv ~raj funkci~loj
nia movado.
Ciaman memoron!
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20000 laboristoj. Paroladis la k;doj Cortes, Fr; lsgleas, ·R.
''
' .
.
.
Liarte k Federika Montseny.
R. Liarte, kiu -paroladis jc la nomo de JJ,LL., diris inierali~: _·"bum la milito k la revolucio ni vidis iujn faktor~j,,;,
kiuj, kiam la Liberecana Junularo markis la padon de la
socials rcvolucio, vomis kontraii ni la kanajlajon de la ·k~pitalismo nacia k internacia, scd ni finkonklu<lis el. la procezo cl~"nia hatalo, kc In Liberccana Junularo nkceptas · nenic~ dikt~turon".
. .
~

U1111
-cl In rcdnktoroj de la gazeto "La Libertad" starigis
al 11ink-clino Fecleriko Montscny la sekvantajn clemandojn;
-Kiel la iberaj a11orkistoj akceptis nc nur la ideon pri
_la registara povo, sed -kio estas pli grava- kc iii mem
partopre1rns ci povon?
· -Estis pro obsoluta . ncceseco gajni la militon. Kiu poms cgali kun ni pri la 1grandeco ·de la elmontrita ofercmo?
Antaii la oferejo de la ·~enko ni ofcris cc la proprajn idcojn.
Ci-cio pro la libero.

K-dino Federika Mon·tscny, p~rolariie _kicl_ _ciam _palose,
konsilis: ·"Estus ncccsege, ke la popoloj · ko~irauu energi~
· f,iujn as1~/~oj11al cliktaturo. Malgrau ke ciuj, revolucioj finis
-Se socialistoj k ·komunistoj kunigos en ununura partio,
en la manoj de iu Napoleono au diktatoro, en Hispanio ni
kiun formos ne nur la laboristoj sociali staj k komunistaj, .devas clo.ni ekzemplon : por ke nesurtr~lligu diktatoro ... Ni
sed plie tiuj de ciuj J)Olitikaj nuancoj el Jojola Hispanio,
estis ahsohitaj regantoj en Barcclono. Ni estus povintaj per•
cu oni ne povas diri, kc realigos la rev·o pri la 11nueeo de
fekte cnkonduki 1111 libero~ komunismon, Seel ni subtenadis
In hispana proletaro? ·
, I
la antifa§istan unuecon por montri al ia mondo la princi-Kiel oni _povas formi unuimran portion, se nc priaten- •
pojn · de libero k r_njto. Tamen ncniel ni perme~o~. al iu ajn
!as nin?
e,ti diktatoro super ni."
-Kion -vi opinias pri--la eniro de la barbaroj en Bilbao?
" • *
1., ,~·
-Ke 1,Ja plej humana estis la · detruado k la bmligado.
Grupo da Maclridaj <lefendaTJtoj sendis frateean leleron
La romantismo en tiaj limigaj dangeroj ne estas nur malal la cinoj defendantaj Pekin'on, instigante ··ilin al abnegacia
virto, sed signifas havebligi al la malamiko rimedojn por
esti pli kruela. Malgrau la kordoloro pro la detruado de la deferido kontrau · la fasistaj banditoj de la japana imperiaaminda urbo, sed mi JCla nomo de mia _virina koro estus lismo.1La letero finas: "Hispanio . 'y ~inio por la ·l_ibeto ~e
. detruinta la belegan urbon antaii oi . forlasi gin.
la po~.~loj ! Cis la morto de la fasismo!"

*

"

* • *

*

.

Fondigis en Barcelono •no~a teatro nomita "Popoln Tea- . - ).ll'EI ( Diirmi tailt oni fnfo/mis,.. ke . la ',riatroJ cfe I~ so.ldatoj,
tro". Dcmandite de la ' jurn~li ~toj ' pri ·.Ja celo de la uPopola ' kiujn J!itler sendis perfcirti ~I. 'ffispani~, ku.nv~!'1
.is p·or proTeatro", gia regisoro Guillermo Bostjuets afable klarigis:
iestis a~/au la nacisoci~listaj ofieejo{
la ·sendo ·de sol"Nia celo estas akceli la renaskigon de la _hispana teatro k ~atoj al i~ndo, kun kiu Germanio ne militas. La· kun~enin'doni . 111_la venontaj poctoj koncepto;1 pri ~ceno. Ni laboras
toj . manife,stacie marsis al la diritaj ofi~ejoj. Post iii tamen
ne ·nur por hodiau: ~i vidas laul_o;1ge _de la procezo de la eliris .polico k' estigis interpusigo . 40 el la mailifestantoj
hispana revolucio la .renaskigon de la teatro kiel esprimo
estis -d~~enitaj. Ci 'okazajo ~stigis gi-andan sensacion. Cin
de la grandaj socialaj fortoj ; kiuj kanalizas ci periodon, k pligrand!gas -la informoj, kiuj j~m cirkula s inte~ la)>opolc;>,
nia provo, sendubc modesta hodiaii, tenclencas akceli ci re~ pri la gt;irmana hon1perdoj en .Hispanio. De _buso al bu~o cirnaski~on. Ni jugas, kc ci rena~kigo _ven~s por _don_i_sian kula~., I~• sciig~j pri la fi~skoj, ki~Jn s~feras la , g~~anaj
11rtan· efikon al la vivo · de la revolucrnlnJ amasoJ, ki~J ne f,ortoj, ."kiuj estis . senditaj al Franko: :oni . ekscias ankau, ke

p~l

!
(

r

),

vane hatalos ."
Kiel direktoro de "Popola Teatro" estas la granda argentina -revolucia verki st o Gonzales ~acheco ;
19 de julio "Popola Teatro" prezentis kiel . unu'a la dra·
mon' "Vi venkis, Monaikoff" de. la rusa dramaturgo I. . N.
Steimberg ; kiu estas ekskomisaro soveta k kunlaborinto de
Lenin. $teimberg ~st~,s . ~ul!)ro de s~rio da v~r~ajoj, kiu_j karakt~~i-~li~~- pe~ ;i~j pr~(und~c~ le ampleba , pano_rain-koi;nplekso.
"Vf venkis, Monatkoff", plenumas _ la postulojn pri .Ja
mociernn koncepto de -la social a arto. La grandeco de ci
verk~ ; }au diro ·de Pacheco mem, ko~sistas en tio, kion gi
poitns al la Arto, t. e. , la konflikto inter la du ekstremoj
de Ja homo sentemo: popolo k stato, libero k autoritato.
... • • ·

~nu aviadisto, sendita ·al Hispanlo de·. la germana registaro,
Ge ·
·
'
pereis en la batalkampo k -ke la kadavro alportita al
rma• .
nio. estis enterigita an tau unu· monato, k . ke en Jnffenh,msen
~ti~ entori{bigit~j J\l kadavroj de ~u aliaj · a via~is~o'h ,~iu_j
i~kau pereis en Hispanio . Konfi~migas; Ice la polico ordo·
.
nis . al la familianoj silenti pri tio . .
f<,.-,,: ._ _ __
;: * ' ; · ~.. -.:-~--:; .,.,·. . ·. · :· ' r· : ~,. : ·.:.
-· ' . ',
.
0

·,. · La .:Bulgara Konfederacis de la .Laboro aperigis ma11ifes"'.
ton ku~ titolo "~ hispana revolucio _-k la . bulgara laboris- .
tar~", el kiu -ni . eltira,s Jn , sek~an_tajn fragmentojn:
"Ekde unu jaro I~ intern~cia _ l1ibor1star~ sekvadt1s kun
yigla ntento Ja batalon de la hispana proletaro kontraii .l!i,
fasismo. Al la provo de generalo F_ranko ;por statperforto
kontraustaris la ene·rgia rebato de la hispanaj ..}aboristoj ,k

c. N.·T., F.

J:,..I. 'k }J : LL. okazigis en kamparancij,- kiuj diference · de la i ger:nanaj ' estis edukitaj
.
·
•
,. ·k'rn,n_ ceesIiS ·· 'cirkaii , , 11e,,·e,n_ :la ;spirito ,_de.,la-, halot_ado :_k:10\ieemo~11J
, .lal gyid,a~_19jU,
teatro Olympia ' ·grancl 10zan "m1tmgon,
La 21 de ·julio

A
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Scanned by CamScanner

8-

•• · ; •n••

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

. . .. . .. • • :: : ... . ....

. . " ....

INFORMA BULT ENO
• . . .. . .. .

. • . . • • . . .. . ...

. : . • •.• : . . ..

~eel prnktikndi s po r dC'fc.ndo _d e sinj int crc~oj In rcktan rcvolucin n ng mlon . Komc11cc pr rsk au scnnrm ilnj , iii frnknsis
per ·s'inj frrn or gnni zitcco k mcm.clisciplin o In ;lrcsitnjn ho rs
1loj11 de In ~ovng nj mni1roj k legi~na noj k 1for sin snngo
. vrrkn s In pl ej glor~jn pn gojn en ·la bata lo . .cle In tntin ond a ·
nipl on pri revolu cia
proletaro, don nntc sc1H:kz1•111pln11~k:,.-c
.
'
co'
poten
g11· nin , fou " Rulgnraj l:tbori~toj k kampnrnnoj, ni 111111i
dnntc komitat ojn p r i la clefen do clc la hispnn n i-evolu cio. ··

Agitadu --In - nut cntik iij n idcojn , kiuj dona s kurngon al In
h~p11na ·prol ctaro k scncigon de gin sc nekzempln hcroi smo! :• Ni fondu komitatojn. Ni nkeclu In· unu ecigon de In
ginta , kvank a m cinme multfa ccta kn- .·
prol etaro kontrau 11n11i
p :talirn-10.'. -Viv11· la hi spana revolucio !"

; ·nin a~ko t'ilil ..
KAIU.Vt GIF.R.-VAL ENGF.' o' AGEN: 'Ne, k:do
.~·~ . .. ,_' .
nc trafi s la sc nclitnj res. kup.
K-no KF.T.-G ENT. Ricevit a. ~ankon. -~i ja n;i send _is, al
vin adr cso pnknj on dn hisj,a nlin gvaj gazctoj por In rifuginfoj . ·
_LUDO K;\ST~:L -Tom .o"usF.. ·via in'tere sa ·1e1ero ricevit a1.·:
· uti- ·
Dank on · pro · la prir cspondki1p ona klarigo . . Do · nr povns
n-~:'·
de
Esccple
.
it~j
send
jnm
eroj
num
lig, ilin . La petntaj
,
do
Koresponda
..
elcerpita
cstas
kiu
·
,
ra
eksterordina
26 k la
kun fa sistaj regionoj kclki a m ebla s cscepte , de_ S.ar~g~ _~o, · .
Sed pri via k-clo - nu ni Taro s la fn reblan. Ni 1<:~i ras _al
·
vi cion honan dum la vojago. Gis r evido !
to G11,,- f'tH>NTODE AnAG6N. Lii mono rice'vi:
Kn ESENC
:1
i ·
la , Elkoran clnnkon !
·peseta
10.
la
·.
pri
Dankon
G.-R oTEHDAMO.
A. DAMSTF.

clon~co.
N.-STOKHOLMO, Vin interesn . ,lete r o ,ri AIJlllAN P F.HSSO
pri la konsilo. Al la novnj ndresoj
nkon
da
ccvi tn. Elkoran
Ni atcnde gas· In promesitan · artier1on.
bult
la
sendndos
ni
* * *
1· ,.
kolon . Trnn sdonu ni nn rcvolucian snluton al la k-doj.
Jes , ni plue sendaclos-- gin.
RonEH'.fO IlONELL.-Lll,LE,
Kiam In rcspublikaj trupanoj eniris en Brun ete, iii ·kap.
i:erpita
ero--el
num
pe•.1ta
Ln
tis au flegistinojn, apa~tenantajn al la jam malaperinta ari~Elkoran dankon pri .la rcs,
.-SvEDtO.
llJl::N CAnLSSON
tokrata ka sto. Iii nomiga s Maria Lui sa . k Maria Isabel k es- .
k110. Vi a snml a;Hlnno Nil s Lath jam cstas sann k lobl)r.ns e!'
tas filinoj de eksmarkizo Mar~al el Lanos. La trupanoj lroeco N:!~ ~!!!, ·
Ar ~gona kol ektivo . Lia aclres o ; Compnfiero 1:111
.
. '
'.
sp.anio
ejo.
Hi
,
pajl
vis ilin kasigintaj en
Fabara (Zara goza) Via Cerbere
.··Lo
kup
·
s,
re
.Iii
pri
nkon
a
D
~- , MALTE CARLSSON,-AnY, ·
Demandite pri , ties politik a ·aparleno , iii konfesis sian
de
antau c scnditaj nnkau ricevitaj .
.
,
fare
traktadon
korektan
s
jesi
Ii
i
tio
e½ster_
k
fa sistinecon
. l'ylE., D,UFLET.-LJLLE . Avi zu nin · •pri _la kiomo d~ la
la lojalaj trupanoj aldon ante: HCiuj ni ja esta s hispanoj.
bezonataj numeroj de la ga zetoj.
Tamen kiam oni aiudis .al ilia la morton de la 27 .lojalaj fleJ . REHORTs.~ ROTERDAMO. Dankon pri la res. kup.
gistinoj de la hospitaloj de Tol edo k Tal a ver a , kiuj estis . Via k-do ri cevado s. "I. B." La klarigo ne kontenti ga, La vor•
murditaj apud la litoj mem, kiujn iii prizo rgis , vola nt e mon.~ .: to ebl e estas · cehoslo vaka sed ne · nederlanda . Ni konigos 'al
,
fri al 'iii la elczista ritan ,l rak'ta d..-dif eren con~'il( d; vfs-r;~ ign Ll a , yi posl e ·gian et_imoligi ii11 ae veho1i°. - ·' ·
kamaradeca
la
·
·
pri
·
Darikon
·
!GNY',
~~~
ERE.
ko~e~
•
P
ERE
. . MrGUJ
arogante ·con, elmontritan
- · ·· ·
·
let ero·.
''

* * .•
SAT-an .oj k 'ILES ne
povi s esti repr~«;~titaj per ' sia dele goto k-do A. Mas dum
.cirkons]a '·SAT -kon gre~o --~r o pri p asport a:j malhelp .njoj.
t~nco dolori gis . ni~n · k~ron ; ·sed sa.:ntempeinspiris al ni pli
· "Info rms Bulteno",

la · Barcelonaj

Ci

d~ · volo k'·ku;ago · 'J or ·la :batalo k~nti-au In i:eakcio k f~sis; knsa CU nialkasa , K klopodiga s nin nnko ra ii .pli ohsmo , CU
line por la triumf~ · d~ la se 11naciismo: kies · ~enl~ca ·h~roldo
esla ~ SAT./
•

J

I

I

J. BouT .-ROTERDAMO. J es, .ni sendado si a) la in'dikita
nvoliJ
ndreso 15 ekzempl ero j n. Rilalc al "Sindikalist"-hQ
denove.
scnd i gin al ni
I •
.·w. M. L1NUER,-ROTERDA~IO.. ·s e~dita .:
L'a ~<lresaro' ric evitn.
FoLKF. Ros F.N,-STOKHOU.io.
,l.lO. . ·sen °di1a·. ..
RoTERDA
......:.
.
M. J: L. Y Ho UTEJIT
- HOTERDAMO, Materi ~l011"por . lri: ~ksWi1.LY GARDJF.N.
·pozicio ·ni jam seiulis.
' VlTA-L MoNTtil ET,-Ln :cF.. Ni' sendos . . P~oksimt.imn
du res. kup . ...
.'- KUNCSHULT.· Dan~o ·n: pri In 5 ~vea :
'. ; NiLS HENRIKSSON

prezo.

aj ,kronoj, kiujn ni sialempe ricevi s.

·' . ·-·-

'

AJNA. Kordanke ni riceRESTITUTO ALBERO.-CoCE C:,T
da ekzempleroj ni -~n~n
vant
k
atan
vis " ia·• monon. La p et
1
•
'
- • •
·
dado s.
-p~i.Viaj
ri"cevita,
erc;>
let
kortusa
Via
J . _,,W ,.:_ FRANCJO.
vi
al
sendas
ni
enprokraste
S_
pravaj.
jugoj ' estas absolute
pri
endion
p
·
,kom
k
_
rifugint9j
.
la
·
por
gazetojn
n
hipanlingvaj
la hi s pan a lingvo .. .
, H. N .'- BELGJO. Ni -ntendns definitiva~ : avizon de ' la lac•
~ente stro pri la farto de via pri de~andit~ . Ci~ok aze depost
½ontrolo de ni mem en la Barc elona statistikejo _ni !=~rtigi s,
kc lia n·omo ne figuras en ; la nomaro de la moi:tintoj ,
A . .Ro1c.-F -noNT0 1DE AnAC6N, . ·La letero ricevita .. Jes ,
la t ri a numero ·es"tas pr e sita ce JJLL -pt esejo . Ni ii.tendas ·de vi
baldauan ··raportajon pri ' la . vivo :de niaj milicanoj . Cion

.
, . .
_ _
bOlll\11! .. '
. SA'{-ANO 50,:- ~0NTR EUIL, Ni ko re dankas -vin pri 111,
.r~s. -~UP:. k pri la ' disvendado de la I. B.. La · ensp ezojrt ~endu
al nia internacia nd r eso, ind ikita en ci' num e ro de ·"I. B."
_Ni ricevi s re spondkuponojn ankau de la j e~aj ge k -doj', ~1
1
kit(j ni dankas: Al var Tilin g, Vast eras ;. W, Neuhaus, Molino;
sp eranto , Mache ·coul;
M. de · Jong, Roterdamo; . Bonin .a..:...e
. ..
·
H. Si einen ;' Am sterdamo.
.·, ·. · PRESSERVO

DE ,ILES ·

'I

~ P,res~jo ,,.Llbe'recana . ~ui,turo" .

! ,'

str, -~~lmeron 241, . Barcelona.
,-
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