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FACI LA DI LEMO

En nia epoko, hodiaü mem, kiam 111poGracie gi kusas en la gusta mezo de la hejma lando. Intelektula centro, estas Madrido, krom oficiala stata cefurbo, citadelo de popola konscio. . polo en amaso, la Homarol, ddendas sian
Nesto p<;>r
la _ko_menco
-d~ la socia laborista movado en Hispanio, la unuaj ekziston, nenlu povas, nek devas, nek rajtaa,
vocojpn s~aahsmo au Je defendo _de la internaciecaj doktrinoj aiídigis tie. dlri splene ke li restas neütrala.
Eeperanto, fontano de alla idea lo. liveras
Paulo Iglesias, vera apostolo, fondmto de la Hispana Socialista Partio estis
gentile, jam de multa tempo, la fresan plumultfojela sola marksista deputito en la nacía parlamento.
'
Poste jam, sub monarkio aií en respubliko, serce aií serioze, la politika veton de siaj sleloj slmbolaj 11nkaiisur labo kontrolo, de tu_ta la cefurba vivo, apartenis plene, sendispute, al la proleta rlstaj distriktoj. La generala movado ricevis
pro tio injekton de fort11 energía. Dílígenla
klaso kun la efika helpo de grandkvanta liberala oficistaro.
En Madrido, dum la februara balotado, la popolo, kun gaja mieno nova kolegaro certe ne lacigas en laboro
k bela rideto, sto¡.,e remburis la balotujojn per vocdonHoj favoraj al Popola paca. En saga logíko, paco ne eslas a1endo
Fronto. Tiu sama Madrido, kvin mo- stulla de frapo, sed oportuna b11lo 111pronatojn poste, bardita en sankta ko- vokem11 fraponto.
Al perflda atako de bandito, kontraü holero, kun saiímo en la buso k brilo
en pupilo, sen pliaj armiloj krom pie- rno plugant11pace sían kampon. oni rajlns ja
doj k pugnoj, ne jam ridetante :;ed reepondi per cia defendilo. Tinokaze certe
dentojn premante en propra defendo ec la plej giba ferajo montrus hele delikatan
atake alsaltis kazernoJn, detruis sur aiíreolon. Cune ga¡no d 1m;,.ur<ttt pr.::.::1t:la strata pavimo la nigran perfidon de gon nia lingvo bela, kiel nobla instrumento.
generaloj sen honoro k aroge, tre Je la servo · aktiva de ofendltn tavolo socia?
Spiri111 kerno de la espe_rantismo estis
vigle, balais la sterkon de fasista signo, sopire guante la heroan rekonke- honesla, kvankam nebula,sento kun religi11
ron de sía urbo post ekstermo, en la nu1mco sub nomo de lntern!I Ideo, nspiro
ovo mem, de la germoj de abomena felica pri konkordo k nmo ínter ciuj horno¡
socia epidemio.
bone komprenanlnj unu. la nlian. BednürinEn najbaraj lokoj blekis la bes- de, 111homojn ne nur ligns pli aü mnlpli beln
taco. La madridanoj ne havís do tem- kombino de vorJoj sed In komun11 sorto de
pon ankoraií por dormo en laiíroj de sufero ~k doloro nil la snma volupto en
heroa venko. Tuj post rapida prepa- plezuro k diboco.
ro, la malamika bando atakis furioze
En nía lando la popolo, kun sia regís•
laií helpo de fortikaj masonajoj, kons- tnro, sen ia prepnro devis akcepti dilemon
truitaj tiucele de la iama reakcia re- je vivo aü morto. Ln fasismo cinike, sen
-Mi catas la progreso, la civlllzo,
gístaro en la proksima abrupta mon- ero da honto, en 111intern11ci11scenejo snnta kulturo!...
taro, kiu en alta cenego, de Guada- Ais la terminojn akuznnle kanajle la popolon
--rrama gis Somosierra, ja por Madrido je 111freneznj krimoj, kiujn Qi mem farndas.
estas kvazaií protekta brovo. Inter pinoj k abioj farigis fama la brava devizo:
Obeinte severan admonon de nía kons•lli ne pasos!• Certe tiel okazis, car la dentoj de la monstro rompigis antaií cienco, ni, espernntístoj, parto de I' popolo,
lnütigis la vocon sonoran de nía lingvo. •
ol povi mordí konkere, en tiu parto, ec unu futon da tereno.
.
Ni11gazeto estas nek burga nek proleln;
.
•Antaií la brua fiasko de siaj planoj, la hokokruc~ stabo st?dts novan taktikon:.ataki sude la cefurbon sekvante la bordojn de r1vero Ta10, glate fluanta Ai estns nnlifasistnl Jen karesa 1i1olo de civiIragranda ebenejo, etendita de la limo de Portugalio gi~ la per<?_no
_deMadri~o: taneco pri libero ail mallibero. Facila dilemo,
Kun abunda provízo de tankoj italaj, kun _trupo¡ de m~uro¡, forpre~_1ta¡ por klnsbnlalaj knm11r11doj,inler grandn kaper trompaj allogoj de iliaj sovagaj gentoj el Afnko, komenas metoda fas1sta pitalismo k proletaro; sed nnkaií facila dileofensivo.La popola armeo, sen taiíga armilaro por ebena_ batalejo, preskaií mo, por demokrataj snmide11noj, inler stagno
sen artilerio nek kavalerio, perdis poziciojn, vilagon post y1lago, tute s~npova k progreso. Paciln dilemo por tiu, kiu volns
Por eviti la marson de fajro detruanta, per kiu, la eterna¡ malamanto¡ de la infane rigardi In carmon de blankaf lanugoj
en alta lazuro, k nnknil facila dilemo por clu
tnodesta klaso sukcesís fari vojon al Madrido.
111i11
apud ni ba1nlant11 Ais morlo, en pleTamen la sojlo estis abismo, ~n laJ>Or~o Ja!uze ekape!_1sdomo1J .
. . Madrido ankoraií estas Madndol c1ufo¡e ¡.,l~se~ura, cm!age ph ft~ra numo de sankta la devo.
~Vth sían falon sub la hufoj de lakeoj de la sennac1ecaJ p~tenco¡ de ! kA~pttaFnciln dilemo por 111prospero ail pereo
hsrno, por meriti, sen makulo, nomon de eefurbo de la umversala anhfas1smol de nin, lre mulle ja nía, Esperanto!
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lnternacia solidaro, en fluanta lavango, iru brave tra la mondol
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Bazo de abomena
Por ni, hispano¡, kiuj travivis la
antauajn k unuajn momentojn de ci
tiu lukto, estas bone konataj la trajtoj
de fas ista taktiko, car ni povis spertí
ciuminute la faktojn, rekte k pro pra ok ule.
Sed eksterldndanoj ne povis akiri
s e n pere gustajn k precizajn ínformojn
k restis nevole sub la influo de lerte
organizitaj propagandiloj¡ tia1, í1i konis nur la «veron • , kiun oni liveris al
ili, laií diversaj formoj celantaj la plej
perfektan trompigon.
Sendube, la fasistoj antaiíe k zorge
preparis sían propagandan
planon,
car ili tuj komencis konstantan blufon,
lau tute jezuita sistema, kiu konsistas
cent procente el hipokritajoj.
Komencis la krimoi k samtempe la
fasistoj inicialis akuzon al ni pri cío
imagebla k neimagebla . La akuzadon
ili uzís kvazaií densa vualo per kiu i1i
kovris siajn abomenajn murdojn.
En kunlaboro kun internada
fasismo i1i mastris radiostaciojn, kinojn
k gazetaron k per tiuj elemento¡ kreis
atmosferon
en la tuta mondo, tute
malfavora al nia popolo, kiu estis
prezentata kiel sovaga bordo plenumania ciajn monstrajojn.
Finfine la vero ciam elsprucas tra
ciaj kasiloj. Nun la situado alvenis
en momento kiam la veraj okazajoj
estas ekkonataj cíe. La fasistoj murdis
k murdadas senlime, ili morlígis ciujn
maldekstrulojn
k iliajn familianojn,
car tiamaniere •j.=imne plu restos tia
semo•; íli eraras ne atentante ke ciu
ateneo kontraií libero nepre naskas
milojn da líberemuloj.
Ili intencis senkuragigi la pacan
logantaron en la ariergardo per malnoblaj bombardoj de nemilitaj urboj,
kie i1i mortigis grandegan kvanton da
vírinoj, infanoj k maljunuloi, sed kontraiíe al siaj esperoj la logantaro ne
malkuragigis, gi tremís k vibris intense pro indigno, mobilizis tutajn siajn
fortojn k pretigis al baldaiía k fina
venko.
Kiuj akuzís nin pri barbareco, intense detruas valorajn artajojn kiam
m malsukcesas ne atíngante siajn
celojn, kiam siaj milítaj planoj k
sínsekvaj fanfaronaj anoncoj rídige
fiaskas antaií la popolaj tranceoj.

.

civilizo

La fasistoj nur pafis kun kurago k
trankvilo dum murdadoj en siaj urboj,
bombardante sen lukto pacajn urbojn;
antaií niaj trupoj i1í forkura s , kontraií
nia j aeroplano¡ ili ne votas batali.
Bataloí okazas nur kiam ·ni devigas
ilin al lukto¡ la sukcesoj kiujn ili sajne
atingis k propagandis trogandigitai,
venís al ili ne pro ília kurago, sed pro
nía manko de taiígaj bataliloi, sed tia
situad.o jam malaperis k ilia malespero kreskis tiagrade ke ili jam perdis
cían prudenton,
minacas persiste,
pliigas siajn krimo¡n k tute malatentas ian ajn noblan senton.
Genera lo Queipo jus diris al fremda gazetisto , ke nia defendo k kontrauatako en Madrido ne surprizis
lin, ke li bedauras pri tio ke ni estas
ricevintaj batalilojn, per kiuj ni male~
bligis al i1i eniri Madridon, kies logantaron ili tuj fusilmortigos almenaií
gin duonigante.
Li aldonas: «Estas barbarajo pretendí savon de I' vivo de tricent aií
kvarcent mil ma'd'riaanoj. Mola, Franco, Cabanellas k mí opini.as, ke kiam
ni mortigos ilin, jam la milito estos
finita k paco revenos en Hispanion.»
"Ni mortigos ciujn virinojn, ínfanojn k maljunulojn, kiuj baros nian
vojon. i cían projektis interkonsente
kan Germanio k Italia, k ni decidís
ke necesas mortigi tri aií kvar milionojn da hispano¡ por ke nía venko
estu definitiva. Se ni ne mortigas ilin
sur la batalkampo, tion ni faros ie1
ajn k mi certigas, ke tiu tasko estos
plenumata per niaj Fremda Legio k
maiíraj trupoj».
cNi ne povas ne plenumi nian
!Jromeson al Germanio k Italío, car
ni estas homoj kun honoro.•
Tian senskrupulan
promeson ih
komencis jam delonge plenumi; ciuj
viroj k virinoj, kiuj ne 1.JOVis
sendube
atesti pri sía fasisteco estas murditaj,
k kelkafoje post nekredeblaj turmentoj. PLI OL 200.000PERSONOJ estas
mortigitaj de la fa§istoj k la furiozo
ne cesas, gi ankorau soifas sangon
de estuloj kies sola kulpo konsistas
el amo al libero k progreso au el
neaparteno al fasistaj vicoj.
La ribelintoj j a m su peris siajn
aliancanojn, la italaj fasístoj, kiuj en

--

Abisenio montris al la mondo gis kia
grado estas monstra la fasista taktiko¡ hispanaj fa.sistoj ne nur murdadas civilnlojn, detruas hospitalojn k
bruligas cion, sed ankaií inventas
novajn procedojn por terurigi nin.
Antaií kelkaj tagoj, la respublika
avia disto fosé Antonio Galarza estis
devigata forlasi ~ian aeroplanon dum
aera lukto k per parasuto 1i falis en
fasistan zonon. Postan tagon, el itala
bombarda aeroplano, venís en Madridon monstra sendajo¡ kun mirego
en malferrr.itaj okuloj la madridanoj
vídis ke per la sama parasuto la fasistoj sendis la kripligitan kadavron
de la aviadisto, :¿n ligna kesto.
Estas tiel granda tiu monstrajo,
ke ni ne povas dubi pri cíes indignigo.
Cu estas eble ke povas ekzisti homoj,
kiuj kapablas elpensi k realígi tian
krimon?
Ni ciuj, homaranoj,
respondas
kie1 decas tian konduton. Ni hontas
pri la ideo ke tiuj sovagaj bestoj
povus venki ec kun helpo de internacía fasismo. Ni rezistos, ec per lasta
guto de nía sango, iliajn atakojn k ni
venkos ilin. Ankaií ni esperas, ke
ciuj demokrataj
popoloj helpos nin
entuziasmoplene,
kun h.eroa grandeco, en nia tasko por finigi tiun ondon
de barbareco kiu post la detruo de
nia lando intencas inundi la ceteran
mondon.
Poste, ankoraií okazis nova barbarega fakto kiu diñnas senvorte la
fasistan koncepton pri etiko k homa
digno. Per bruligái bomboj eljetitaj
el fremdaj aviadiloj, la fasistoj detruis
en Madrido la
acian Bibliotekon,
ldu entenas du milionojn da libroj k
brosuroj, kelkiuj valoregaj au unikaj
ekzempleroj.
Cinika I< kruela tributo al fa.sista
civilizo!
Tion ili ne faris hazarde¡ zorgeme
iJi planis tiun agon, car temas pri
granda konstruajo, facile videbla, kiu
estis trafe sercata k bruligata intence
k sisteme, per bomboj jetitaj kun tiu
ununura celo.
Nia koro ne sirigas pro dolora,
niaj larmoj ne elfluas el niaj okuloj,
niaj pensoj ne iras al kompato¡ §tormo
de indigno pelegas nin al firma plenumo de nía devo, al hardigo de nia
decido. Ni venkos tian novan «civilizon•, ni evitas l<e gi povu sukcesi, ni
triumfos por la bono de l' progreso
I<de la Homaro .
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Klara respondo al tikla demando
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En la plej multaj leteroj, kiuj eiutage aivenas al nla Redakcio

·
• '
, oni povas 1eg1 ,
,
'
Kamaradoj : eu vi vere deziras ekscii, ki11l daiíras liel Jonge la milito? N b
. ~
•¡· d •
A
• •
u, one.
1· ¡ 1
l.ll 1111
110 auras 1e_ onge, .:ar v1111reglstaroj lnlerkonslllQis por malebligi la justan ~
_la h1s~an11popoto kontraií la perfldaj generalol, kiuj ribelis kontra ií
5¡0 delendon 111
· ~.
5¡11propr11patrio. Oni malpermes11s al hi 11kiron de armilol dum al la r'ibeli 1 •
*º
k'
•¡¡ d .
n OJ un1 ,
havigas .:1om, 10m I
ez1ras; cu vi ne sciis lion?
,
Daüras la mi!ito, ~11m_aradoj,car al la intern11ci11demokratlo man kas 111necesa ~
kuraQo por alfron11 111s1tac1on. Sciu: oni timas pli 111revolución olla rasismon Al 111 ~
riel nom11tajdem_okr11tiojni suldas la iniciaron de la fam famiQlnta interkonsen;o pri ~
, nein1erveno>, -~Ju nur í11voris 111rasistemafn ribellntojn malebligante al ni rapidan '
vtnkon_super ~• tlu terura, monstra, nevortklarigebla batato, en kiun ciuj aliaj demo• ~
kr111ec11J
l~ndo1 falus, se ni flaskus. tu vi jam tute atentis pri tlo, kamarado?
~
C •• Dauras an~or~il la milito, eksterlanda samideano kiu korpremlre legas e¡ tiujn '
1in1
_01n f~bre verk1ta! en la konvulsianta Hispanlo, car la kruela fasismo - ni riperu '
Insiste tion, centío1e-ne konas skrupulojn k kíam per unu mano subskribas inler - ~
konsenton pri «neinterveno•, perla alia h11vigas la plej modernan mílrmaterialon al ~
ta ribelintoj sen rimo pro tío al ies admono tial ke g¡ scias kiel dlsvotviQas en frazoj '
111
liriko de la t. n. demokralioj.
'

1d •
d on: • K .111
d em11n
, In 8 11m11n
aur11s llel longe la milito? ,

.
~a~ras an~aü la milito-la
plej hílrstariga hombucado, kiun registras la Hisro rto el ciu( epoko1 - car 1.a internada solidaro de la laboristaro al la hispana; proletoj,
bat11lanta1kontraü la internacia fasismo, estas solidara dankind11, sed ne sufice
efika por la graveco de ci tiu milito, tial ke ni ne luktas per bulero, sed per fuslJoj k
ltanonoj ~ ne estas per haringoj per kio ni gajnos, sed per taokoj k avJadlloj ...
Ni ktel esperantlstoj, kiel pacamantoj, devi paroli rlamanlere ... Ni, kluj kon 1r11iístarisec al la armilaj ludiloj por infanofl Sed, ni ne venigis filliun karakli.smon ,
ni ne deziris militon ; rial, kiu neos al ni la ra)ton slnddendi konrraü la plej rnons1ra
k sovaga atako? ...
Kaj daiíras la milito, fine, kamaradoi, car trans la Pirineoj ne ankoraú sufice
atentis pri la tola, pri la granda graveco turmonda de la epokfaranla kontraiífasista
batalo de nin !ando.
·
Kamaradoj : rlal daüras tiel longe la milito ... Sed, spite eio •stu certai pri nia
triumro, kiel ni estas certaf pri via klasa solidara. Ni venkosl Kaj ni venkos, car nun
ni jam h11rdigis en la milito k ni luktos senlace gis kiam la rasismo restos absolu1e
neniigata el nia k el viaj landoj . La barato, kiel di rite, ne esras nur nia, sed turmonda.
Kamaradoi, nun ne iam demandu ckial daüras la milito tiel longe , . Vi jam
sciaa tion.
,
Do, akagulll
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La fasistoj emfazas per siaj informiloj ke oni celas starígi ordon, k i1i
bombardas hospitalojn k muzeojn .
Ankaií i1í jetas bruligajn bombojn
sur laboristaj kvartaloj.
. C:iuj fasistaj potencoj persiste íntencas, pli k pli atakeme, detrui ciujn
demokratioin Nur forta digo staras
antaii ilí: la kuraga sinteno de Sovetio
k la heroa batalo de hispana popolo.
Kion atendas Blum k kompanio?
Kion atendas la •Trade Unions ., de
Anglio? Kion atendas
la socíaldemokrataj laboristoj de la tuta mondo,
kiuj ne kunigas al siaj fratoj? AL VENIS HORO DE FINA LUKTO.
Aií, kun la hispana popolo, l<iu
luidas por nova laborista homaro .
Aü, kun Germanio k !talio kiuj celas
al barbareco k sklaveco.

~
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soldato: •En Carrion estas senfina la
nombro de fíuj, kíuj pagas per sia vivo
sían antaiían politikan sintenon.•
'

En la sektoro de Robledo de Chavela, post longa batato favora al niaj
armeoj, estis trovitaj interesaj leteroj
en posoj de arestitoj. Unu el tiuj leler?i,subskribita de pastro, di ras:
•N1petegas Dion ke ilía mitralo ne
trafu vin k ke la nía detruu ilin. Ni
~u_¡
_ kredas ke dank' al Dio, ci tio
ft~1gos baldaií car ni havas generalo¡n~raaco k Mola, kiuj estas angeloj
sen~1taj de Dio al Hispanio, por prePan la grundon kie deziras regí Jezuo.
k' Rn..poso de aliulo estis letero, per
11~ scngas al amiko: •Antaií 15 tagoj
al~s en Calzadilla aeroplano, kies
~Vtd
an!oi estis arestítaj Ili deklaris
lene:V1 morrigos nín sed vi ne enitos Madridon. >
'

,,,

-,,::,,
;, :,1, ."7,//l«,
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mortis sur batalkampo. La verkisto
llya Ehrenburg, skribís:
• Alían fojon mi vidis Durruti 'n
ce dometo proksirne a I Bujaraloz .
Denove mí vidis Jiajn okulojn plenaj
je volo k amo, k liajn grandajn manojn de laborista . Apude funkciís
lcanonoj. Li parolis al mi pri rusa
revolucio k sovetaj laboristoj, kiuj n li
multe amis . Li estis nía amiko, nía
frato. Li estis vera revolucíulo. Kiam
la rnalamiko proksimjgis al Madrido,
Durruti tuj alvenis defendí gin.
Post la ricevo de sciígo pri lía
morfo, mi vidis lin, viva, gaja, kuraga;
k kiel lasta saluto mi <liras al Ji:
Vivu Madridol •

Letero de fianeino diras al fasísta
,ff, r,, '1#1.v, .,,,, Q, //, r, , ,-,, ~r,, //, ~,#//A-/1//l#b#A'Jw~

La 19. Novembro, Julio Carrasco,
komandanto de bataliono •Libero•
detruis per manbomboj du ita]ajn tankojn k kaptis la ses okupantojn. Pro
tío li ricevis krucon de Milita Merito.
Lí apartenas al la Unuiginta Socialista Junularo.
La 16. Novembro se.rgento Antonio Coll, ankaií per manbomboj defruis kvar ita]ajn tanko1n ce la Madrida fronto. Pastan tagon li mortis
dum nokta atako.
C:iutage pligrandigas la nombro
da 'popolaj herooj, kiuj jam ne plu
timas la fasistajn armilojn.
Durrutí, bravega estro de kolono
kiu bonege bata lis en Aragona fronto,
k nun batalas en Madrida fron!o,

Ligna keato kun 111kripligajoj de aviadisto
Galarza, kiun jeris 111ra·istoj, per
parasuro, sur Madridon

1 1

Esperanto gaje

fieras povi diri krie nun la veron

pri Hispanio
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Dum preskau tri monatoj k duono
la tuta logantaro de Alikante trankvile laboris k apenan serioze atentis
la enlandan militan. Ja la milito an·
koraií ne est;is antaií la pordoj de la
urbo. , Civila milito• estas misnomo,
car la milito ne estas ínter du partioj
da civiluloj, sed estas en unu flanko
nur MILITISTOJ, kiuj militas kontraií
la civil a popolo.
La vivo estis dolca al la nepensema amaso. Gajo, senzorgemo, agrabla vivo, trankvileco regadis ci tie .
La gvidantoj de diversaj laboristai
organizoj konsciis pri la graveco de
la situado; ili strece propagandis por
varbi homojn al la volontula armeo,
Kio do estis tio subite vekanta la urbanojn? Jen la sekr~to. La fasistoj
mem frapis la risorton jene. Matene
de la 5ª de novembro, je la 4ª hora,
du fasistaj aviadiloj bombardis
la
urbon jefante grandajn bombojn. luj
bomboj falis en la maro k du trafis en
la kajo, de kie metalpecoj difektis la
hispanan siµon , Ciano•, kies sargo
estis karbo. Unu el la sipanoj estis
mortigita.
Alia bombo falís sur la avenuo
kaiízante difektojn ce la fasado de la
filio de la banko •Hispano Am~ricano•, kies nokta gardisto estis mortigita. Tra la tuta urbo ai:ídigis la signalo de alarmo k estis estingitaj ciuj
privataj k publikaj lumoj. Starante
sur la balkono d~ mia logejo, mi povis
superrigardi preskaü la tutan urbon;
nenie mi vidis Juman, krom tiujn · de
la germana k ítala militsipoj, ankrantaj en la haveno. Tiuj du sipoj lasis
ciujn siajn lampojn pornpe lumantaj
en la nigro.
Tiu epizodo je la 4ª hora matene
vekis la dormantajn urbanojn, k nemultaj reíris al siaj lítoj. Ciu viro en
la urbo komprenis de nun, ke milito
estasafero serioza. Miloj tuj enlistigis
en la volonrula armeo. Fasistoj perta
aeratako instigis ilin tion fari.
Ankoraií neniu en Alikante estas
devígata enlistígí
en la vo]ontula
armeo. Ankoraii ekzistas multe da
libereco. Mi, anglo, estas nun tiom
libera kiom mi estis en la jaro 1934.
k 1935.Neníu demandas min l<ien mi
iras; nur, se mi vojagus al alia ul'bo
mi devus akíri speda]an permesilon.

EKSTERLANDANO

- k !ti pri malvenko. <'.:iu fidas en
aus u
-.:1 • N
..
si I< en siaj kamarauoJ._
emu instigo
i aú por defend1 estas necesa
por a t a k
k
,
eiu scias sían devon
estas preta
¡ ttin. lli batalas ne pro mono
1
p 1enu 111 5
.
1
ne pro g loro , sed por sta 1 ea o de

·a

Oni estas libera ci tie iri al iu loko
laií la kaprico de sia volo.
justo k libero.
•. .
.
Neníam iu haltigis min; neniam mi
Legan to, ne kre?u ~c1~n1 k1on vi
vidis soldaton aií iun alían homon
legas en víaj jurn~l~J au. aud_as per ¡~
ebria, aroga aií insultema. Kion neadio. Kiajn falsa¡o1n m1 leg1s en ahpre ni vidus dum nokto sur stratoj de ~andaj jurnaloj k aú~is p~r radío el
aliaj urbegoj, tion mi neniam vidas
Italia k Anghol M1 montru al
ci tie. Fakte policanoj preskaií ne Seviljo,
vi kiel interesatoj
mensogas
k sen,
ekzistas¡ tamen, cío fluas en bona k bonte misgvidas fídemajn aiiskultanpaca ardo. Vi ne kredas al mil do,
tojn de la radio 1< lega?t~jn __dela
venu mem al Alikanle k kontrolu.
jurnalaro.
En oktobro om d1saudigís
Hieraií vespere, mi iris al la cefa
radie, ke Madrido falus antau ol la
stacidomo. Kion mi vidis? Centoj k
fino de tiu manato. Fine de oktobro
centoj da junuloj trovigis tie, ciu en
la ribeluloj ankoraií
estis ekster la
spirito de kamaradeco I<gaja hu moro,
cefurbo. Poste, je la 10ª de novembro
eiu havanta unu celon-iri al la fronto
la radio-stacioj
lai:íte fanfaronadis al
por defendí la laiílege elektitan regisla kvar ventoj, ke «estas nur afero de
taron, por defendí Madridon, por ba•
boroj, ke la ribeluloj
eniru en Matali por sía idealo de justeco k Líbedrido•. Itala stacio diras «naciistoj-.
reco-kun
majusklo-.Hispanoj
ciam
Kaj kio okazis? La ribeluloj ankoraü
insistas pri individm, libereco. Neniu
estas devigata iri militi, sed ciu mem · fra pas por eniri en la urbo.
Kaj kíon ni" diru pri alia blufaiol
vale iras. La estontaj okupantoj de
-pri
tiuj 17 sargveturiloj
portantaj
tranceoj jam es tas kamaradoj.
luj
municioja
al
la
ribelula
armeo,
k kiujn
sidas sur la perono antaií la stacidola
lojalaj
trupoj
díspecígis.
Kion
diris
mo k füas el siaj pakajoj mangajojn.
Kun rideto ili intersangas mangajo ;n la estroj de la ribelula armeo? tegu,
aiískultu. Jen la ironio: «La trupoj de
k spritajojn; oni vidas, ke la plej sinla
defendantoj
de Madrido detruís
cera k fervora kamaradeco regas in ter
trajnon
da
sargveturiloj,
portantaj
ili. Nenies mieno estas malgaja¡ neniu
mangajojn
al
la
logantaro
de.
Madrivirino tie trovígas kun larrnoj fluantaj
do». Cinika fabelo por infanoj. Do,
sur la vango :; cu tia junularo pavas
esti venkata? Nur, se rnankas al ili neniam kl'edu cion, kion vi legas k
la necesaj armiloj. Tempo diros. Alaiídas, sed ciam kontrolu.
menaií nuntempe neniu batalanto de
E. E. YELLAND
la legítima regislaro mornente volas
A_likante (Hispanio) 25•Xl-1936.
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Esperantistol

. Ce~te estil:s intima plezuro vidi en reato la plenumon
te
~dion om fo_rte deziris. Ni aserta~, sen risko pri eraro,
. e a e _ono de ma bulteno POPOLA FRONTO
advokato
~nt~rnacta de afero !re no~la, estas por vi la maf~ria formo
~ ma revo_ k aspiro pr1 efika uzo k praktika servo de
n~a mmunaThngvo en la saiimanta
ond;iro de la aktuala
vivo mem. amen ni
Ia k onstruon
t
d
.
masonas
sur la funda·
meo.do nur ke n¡a entuziasmo k per la mona briko de cíu
sam1 ~ano onforma lcun nia intenco
Nt studas la elekton de
·
centrigi la donacojn. Dume
Pkran~o ~n ekst~rlando
por
rekte, por glita funkciad
orau llli;l ma§mo bezonas
1
Kolektu monon tu·?• ª 0 ! 1?0 d~ Vta subteno.
.
k sendu gin prefere perlb~~kb.f 1fl awm1koj, en é:iuj grupoJ,
1
kupono, se aliel ne eblas
1 . e ? au é:~ko,et: per respondma Jena financa adreso:
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Sango k mitralo
funebro k doloro plenigas la
n de la Madrida popolo. E!>tas
.
0ro
·oza ta malespero de la malam1ko,
fu~aiíJa kurago k arogo de nia Aera~ ro kiu celas , Jau normoi pli hu·1pa ,
nai de 1'milito, n e al malfermaj k
ma
defendaj urboj, ne al la hospitaloj
senk al la lerne¡o¡,
· · k.1el f aras 1a f asisne_sed al tíes vivofo ntaj centroj, al
101
. . a 1 arm1g1
. ·ta1· k oncenl'i'adil-gar d eJOJ,
ªr¡goiaií al stokejoj de benzino k mu~¡cioNiaj aviadistoj fluge sercas tfon
cniliai propraj nes toj mem, detruante,
kunaiídaco epopea, aeroplanojn k
pormilitajn eleme ntojn. La kolero k
rabio de la monstro 1 pro sia fiasko
antaií homoj aiídacaj, estis febraca
instigo por daiírigi sian sangan tradicion, respon dante per malkuragai,
malnoblaj agoj, nigraj kiel sía malbela
animo.
lli flugis super la cielo de Madrido,
kasite de la nuboj por ne alfronti la
pafojn de niaj trafaj mitraliloj kon traiíaviadilaj k faligis sur nian sendefeodan popolejon
sían mortigan
sargon .
Virinoj k infanoj estas muráitaj de
la malamika plumbo . Kíomaj? Multajl
Sedne gravas la nombro ; ni konstatas
la fakton. Inter la viktimoj falis ec
dumoaafa bubeto. Li falis samtempe
kun sía patrino 1 kiu estis doninta a 1
lila vivon.
Premite de la patrinecaj brakoj,
en íinlast a cirkaiípremo je defendu k
agonio, lía mortlito estis la strataj
slonoj.
Fiberoa farol lnfanoj k virinoj
falcitaj de la rabobirdacoj, denaskaj
metodojde la internada fasismo.
~u protestos la landoj 1 kiuj tiom
sentemaj montrigis pro la enkarcerigo
dela kunkulpuloj pri tiom da krimoj,
o~azede tiu monstra faro? Cu,Fran~º-k Anglio sentos sin vunditaj en
S!a¡humanaj sentoj.
il' _Niaj_viroj sufokis siajn larmojn;
1
1 1ascras, ke temas pri lukto je moro, ke la malamiko estas ·malnobla k
Perfideca
. no bl an om. povas
, k e nemon
de t!a fripono. Tamen el la
Pr O de ciu koro honesta levigas
omesoPri veago 1 juro pri respondo.
A

~!t
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La m~rdistoj estas nun ce la sojlo
de Madri do; ni iras serci ilin ni iras
neniigi
.... ilian
. . provokemon , ni ir~ ankaií
veng 1 ntaJn morti~itojnl
Gloraj flugiloj de niaj aviadilojl
Fl~gu aHen, fiel alten kiel niaj aspiroj
pn Justo , kiel niaj ideoj pri libere co.
~onfirmu vian historion; daiíre trairu
v1an gloran tradicion kun respekto
por la senarmaj vivoj, laií la humanecaj legoj de 1' milito, lconsiderante la
hospitalojn kiel ion sanktan k netusendan, same ankau la malfermajn
urbojn, la sendefendajn vilagojn ...
Sed flugu je la necesa alteco , kiel vi
faris tiom glore, tiom heroe k tiom
!rafe super la fasistaj urboj .. Energie
detruadu la kavernojn de · la fasista
besto; desiru gia jn ungegojn k giajn
bekojn, renversu giajn flugilojn.
Faru la militon kiel bomoj. Neniam forgesu, k la racio prezidas
niajn agojn.
La malamiko intencos ankoraií
flugeti sangavidece, sed ne gravas!
i gin detruos k ciuj niaj mortintoj
estos vengataj.
Dolores lbarruri (PASIONARIA)

Noto de la Redakcio. - La eisupra artikolo ap~ris en jurnalo la
14. de Novembro . La okazintajojn de
la tagoj, kiuj sekvis, niaj legantoj jam
konas per siaj naciaj gazetoj. Estas
rimarkinde 1 ke la mortigaj flugadoj
super la urbo ripetigis k okazigis
sencese senkulpajn viktimojn . Okazis
ankaií interaeroplanaj bataloj super
la hispana cefurbo .

MENSA MALSANO
Iu kompatinda fiulo, kies cerbo
kriple funkcias, sin turnas al ni per
anonima skribajo el Parizo, kun insultoj k acaj esprimoj je la nomo ... d~
la «interna ideo• de Esperanto (!?).
Estus ja ridige, se ni ne havus pli
urgan laboran k mankon de spaco
konatigi al niaj Iegantoj la senseca~
jojo 1 per kiuj tiu •Pacifisto kiu abomenas la rugan fasismc,n» celas elpruvi sían nekuraceblan stulton. Ni
nur diru 1 ke li p I en e sukcesas en
sía tasko.
Koncerne la minacojn, kíujn Ji
brave kasita sub sía anonimo, eljeta~
al ni, nía re,;pondo estds la signífoplena k historia vorto de Cambronne.

AtfSKULTU RADIODISSBNDOJN

o

DB VALBNCIO

de Komuniato P11r1lo-ondlongo 41,87 metrojk vendrede Je 11117ª horo (hlap11n11
tempo)
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Grava Manifesto ·
Laboristoj de la tuta mondo: So lidaron al Hispaniol
Nía )ando estas invadita de internada fasismo kiu plenumis la plej
brutecan krimon, kiu registras la His torio. Pli ol 200.000 per s0noj estas
fusilmortigitaj, post plej teruraj turmentoi, de kripliRO gis bruligo de
vivantaj korpoj.
Virinoj, infanoj k malju úuloj estas
trancumitaj. Germanaj k italaj aeroplanoj bombard as vartejojn; folobildojn aperigas ciaj revuoj . La kripligo
de nía aviadisto Galarza, kies kripligita kadavro estis poste jetita en niaj
vico¡, estus plej granda mon!>tra fakto,
se ne estus sekvata de la konstanta
murdado al senkulpaj hispanoj. La
noktaj
b0mbardadoj,
per bruligaj
bomboj , kontraií nia cefa urbo montras la malku rago n de la fasisto , kiuj
ne kapablas venki nian popolon sur
la batalkampo.
La bispana1 laboristoj verkas nun
la plej glorajn pagojn de la Historio.
Per siai nesuficaj elementoj m kontraiíbatalas la germanan, italan, porlugalan k hispan an fasismojn k la
sturmtrupojn elportita jn el Afriko.
La Generala Unio de Laboristoj
proklamas laiíte tiun gis nun nekonatan barbarecon k sin turnas al ciu j
laboristoi, al Socialista lnternacio, al
La Sindikata Internada
Federacio,
al Komunista Intern acio, al Ruga
Sindikata Interoacio, al Amerika Federado de Laboro, al Amerika Federacio _de lndu_striaj Laboristoj, al
Internac~a As_?ctO de Laboristoj, al
lntern~cia Rug~ Helpo, al niaj fratoj
de Latma Ameriko 1 al ciuj laboristoj
k_ kampar _anoj s~~ partio nek orga~!Z?,al hberala¡ mtelektulo j¡ fine, al
cm¡ demokratoj, por ke i1i levigu kiel
sola horno k devígu siajn . regístarojn
por ke nía Respubliko demokrata
povu sin defendí kontraií banditoj k
murdistoj.
Necesas ke tiu tutmonda protesto
k~ntraií la fasistaj monstrajoj estu
ehka, nekontraiístarebla,
efektiva.
Laboristoj de la mondo: Antífasistaj intelektuloj: Se vi deziras konservi k pliperfektigi liberan situacion
kiun la fasismo celas detrui per maroj
de sango:

Levigu urge k hel pu nin!
Por la •ne interveno• ! Por la libero k demokratio de la mondo!
Generala Unio de Laboristoj
Direktanta Komitato

PRl H~SPANA SITUACIO BN BSPBRANTO I
St11c10de Socialista Parlio-ondlongo
41 metroj lunde k sab111efe 11112• horo (hiap11n11
tempo)

6

POPOLA

Manif esto de la lnternacia Brigado
Fratoj de Hispanio!
La Internada Brigada sendas al vi varmegan k tratan salutonl
·
ti tiu Brigado konsistas el laboristoj, kamparanoi, intelektuloj, el
ciulandaj proletoj diverstendencaj, kiuj vere esprimas la sintenon de la popoldlilasoj de tuta Eüropo. En nia Brigado ekzistas komunistoj, socialistoj,
respublikanoj, demokratoj k ec anl<aü katolikoj.
tiuj landoj estas reprezentataj, cefe kiuj teroras pro sanga diktatoreco
de la fasismo: germanoj, italoj, poloj, hungaroj, portugaloj jugoslavoj, k. t. p.
Ankaü estas reprezentataj demokratai landoj: francoj, angloj, belgoj, svisoj,
k. t. p. La membroj de Internada Brigada venís volonte al Hispanio kun la
sola celo k arda deziro helpi vin, helpi niajn heroajn hispanajn fratojn,
defendí vian respublikon, vian liberan k vian sociordon.
Tial la Internada Brigada, pro sía konsísto k pro sía celo, estas
BRIGADO DE LA POPOLA FRONTO DE EÚROPO . Óí montras samtempe
la batalunuecon de ciuj laboristoj k la unuigon de ciuj eüropaj popoloj en sía
komuna luktado por libero k paco. Ni bone scias, ke malantaü Franco k
Mola - la perfidaj generaloj, malnoblaj murdantoj de 1' popolo - staras
ma1kurage kasítaj, Hitler k Mussolini, kiel aborto de l' kapita1ismo.
Heroaj fratoj de Hispaniol
Dank' al krima helpo, kiun plenumas ciuj fasistaj regístaroj al ma¡
malamikoj, la lukto ne nur rilatas al vi, sed al ciuj laboristoj de la mon<lo,
kiuj batalas por la pano, paco k libero. Kun granda emocio, ni sendas al vi
nian saluton, sindonaj fratoj de Hispaniol Ni satas vian kuragon k tiun de
viaj beroaj virinoj. Frakasante híspanan fasismon ni defendas demokration
k liberan de la mondo. Kuragaj, admiríndaj defendantoj de Madrido, ni
salutas vinl Madrido estos la tambo de hispana fasismol Hispanio estos la
tambo de tutmonda fasismoll
Car ni estas konvinkitaj pri tío, car ni posedas Irakcan spiriton, en la
lukton ni alportas vivoplenan solidaron, la sinceran solidaron de sango
komune versita, proleta sango de l' ciulandaj proletoj ...
Ni luktos brako en brako, ni luktos k ni venkos, fratoj de Híspaníol
Mario NICOLETTI
Politika komis11ro de la lnlern11cia Brigado

NIA

MUNICIO

Valencia 8aper11nti11111ro..
523 ptoj.
F. A.-Cocentaina.
. . .
4 •
P. G. - Suec11. . . . . •
2 ,
«Nova Sento•. - B11rcelono.
12 •
e. Y. - Alicante. .
6 •
M. C.-Alm11zora . . • .
3 •
P. M.-B11rcelono . . . .
2 •
l. S.- Benlaano. . • • .
6 •
P. S.-Orihuela.
• . . . •
ó •
W. Esp. Movemenr.-Londono.
10 sil.
Oeamikoj el Zwolle . .
10 guld.
P. H. M.-Birmlngham
. .
1 funto
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LA ADMIN15TRACIO

POPOLfRONTALETERUJO
E. E. y_ -Danke ni akceplis vian kunlaborajon, sed pro bez.ono¡ de spaco de nia
malmulrpaQn revuelo, ni nepre d~vls redukli Aln.
Al kelkaj kores~onda~roj.-Se
~¡ devua
atenli elujn su¡¡-esror_n k l.omplezl c1e"Sdez¡_
rojn, necesus eldon1 16-p11Aanllus1rit11n revuon ciusem11jnan. Monhel_pu 1;1o
_r ebtlgi lian
bullenonl Ju pli ~11mon_o ni pr1d1sponosdu
pli rieenhava far1Aos me nun modesta 8'0ze10 duonmon11t11.
Al katalun11j s~mcela~oi.:- Por iníorm¡
sved11n k•don . hav1gu 111n1sc1lgojn, ae eble
pri Josep Tusel k lgnaci Lladó, 11mb11ü
M11nresa. Ant1Jiíd11nkonl
e. E.-Oo1ebor.-L11 portre1on ni repro.
duklis de tilia jurnalo k kred11a ke vi povoa
fari la samon el la nin. Ni ne posedas la
klison j11m.
M.-Uliel.
- Car niaj p11Aoiea1a11
oesufifaj por la celo de la bulteno, ni bedauraa
ke ne estas eble enpresi anoncojn. lntereaan
m11llongan raporton eveniuale ni akceptua.

,¡

c.

S. E. U. - Moskvo.-Laiíeble
ni atentos
vi11jn indikojn rilare
la enh11von de nía
gaz.eto. Ni multe esperas pri vi11helpo.

J. B .- Rotterdam.-Via longa lelero pruvas, !<e vi eslas observem11 k pripensema
homo kun nobla spirilo. Sed lial ke la luta
parlo de la skribajo neniel 11IQua1iQ1111
al 111
rea lo de 111fakloj, ni bedaiír1111,ke vi eares
fuse informila. Ne sub Az.aña (kiu mem u1ia
enkarcerigata k senindulge peraekulata) aed
sub Alc11l11Zamora, okazis 111Aa1uri11k 111
K11111lunaribeloj en jaro 1934, dum kiu 111
registaro Lerroux-Gil
Robles sufokpremla
la popolamasojn
!)er afrikan11j k legionaj
trupoj.
O. M. K. - London.-La
lereroj bone alveni k ni dankas, sed ne alvenía In mono.
Cu vi forgesis enmeli Qin?
M. B. - Levallois. - Pos1m11nd1110
1monclta per via bildk11r10 ne alvenia Prefere
sendu monon en bimkceko 11ii monbilelo.
Bv. lnformi nin pri vi11monsendo.

E. L O . Ealing. - London.-Vi11 monsendo Qia nun ne tr11ft11nin. Ki11n vojon
vi uzii,?

F. Th.-York.-Ni
ciwin monsendon.

ne ricevis vian 11nonVi11jn vortojn ni d11nkas.

J. G.-Bres11nd.-Vi1J

La generala situacio videble plíbonigis . La dangero pri la kapto de Madrido ne estas ja tiel angora kiel dum
la apero de nía lasta numero.
Fasistaj flugmasinoj daiíras sían
kruelan bombardadon sur lojalaj urboj, jetant~, mortígan sargon, sen miS. W. A.-K11rl11kog11.. .
6 svkr.
lita
celo, kontraií civila logantaro.
A. N.-Am111erd11m. . . .
to guld.
Vlncent.-Parra.
. . . •
líO ffr.
Nia premo aktivigas vigle en AsPLE. Sekcio 6.-Rotterd11m
lSdol.
turio k Aragono. La popolo, pro
Esp. Societo el Dallln¡ton.
6 sil.
T. S.-Gl11sgow. . . .
2 sil.
sperto, akiras konscion k akceptas
J. B.-W11llon . . . .
1 sil.
senplende, kun fiero, la malagrablaPLE. Sekclo 2 Rolterdam
2 dol.
L. c.-Toulouae
• . .
líO ffr.
jojn
de la milito. Sed en plena konW. Ch.-Bdlnbur¡.
. .
4 sil.
vinko pri absoluto venko.
E. L. O.-London.
• • •
6 sil.
PLE. Sekcio 1.- Rotterdam. • 60 ffr.
La registaro en Valencia, kun bona
J. S. R.-Wandre • • • . • líO belgf,
disciplino, gvidas serene la militan.
PLB &ekclo 16.-Rotterdam .
6 avdkr.
J. 5.-Poruba
. • . • • . 20 ke.
Nia urbo akiras aspekton de vigla
P. J.-Anrby.
. • . . . .
6 avdkr.
oficiala eefurbo. Nía penad o estu
SemldeanoJ el J11ll,ny. . • . líO ffr.
Krom tluJ mon•l don11coJ, ni recevla k efikal En la kruda vintro estas varmo
rlcev11■ mul111Jn
rapondkuronoJn de diveraaJamlkoJel dlveraal lando . Al flul kvlt11nce karesa la helpo de la proleta mondo.
ni d1nkeal

-

FRONTO

PreaeJo de

J. Olmos,

Alicante,&&, Valencia

plano plaeaa 11Ini

k ni petas vin 11glr11pide.
H. O. - Amslerdam.-Ni

dankaa 111 aalulon de vía Grupo La monaendon, kiun vi
11noncas, Qis nun ni ne ricevis.
L B - Wormerneer.-Ni
notas vlan dez.iron, sed 111monsendo ne 11nkorall tr111ls
nin.

K S.-Wormer.-Ni
agos lnü via dulro.
Monon sendu nepre per bunkceko au monblleto en rekomendit11 koverto.
M. C.-Axv11II.-Vi11n poslksrton ni bone
rlcevl11, sed ne la reapkup.

A. V. Amstetd11m. - NI sci1111,
ke II bon·
ínrtas k loQas en l11a11m11
11dreao.
Sekcio !i-11. F. L. E. -Amsterdam.-La
enhnvo de vi11 letero estas en bona ordo.
Dankonl
Senlaborlaborista
Movado. - London.Korruslte ni legas vi11n leteron k d11nk11s.

J. D - SoiHons,

Respondkuponol

11I·

venia k bone 111ilgaa,sed dum 11Ivi ko■ta•
mullo por ni e11aa m11lmullvaloraj. Pretere
sendu monon per bankfeko 11umonblleto,
post kunmeto se neceae de mono I kelk•I
don11c11n10J.
. Tlu rekomendo validas ankail por ~iul
prrdemandlntoj.
L11 lzolltal k-do., temen,
povas aendt re pondkuponoJn, Car al IU
eat11apll f11clle ae temaa prl eta aumo,

