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La fasismo de hallo k Germanio, sub komuna signo de malamo al homaj rajtoj, lavadas nian laodon k
rabas gravan urbon al popolo, kiu ne pro tio cesos bataladl por defendo de sia ekzi to, por detruo de
perfido por honoro de modesta klaso k por bonto de rigardantaro, klu sercas emoclon en nia agonio

MALAGO

Sango en nia stelo

Tranenn111.kicl klingo de ponnrdo, venns
Tuj post barbara okupo de Ja carma urbo, perfida generala Franko kruda
i-ci lgo: Lil fasis10) en Kordobo morparoladis per fasista radiostacio; sen tremo en la voco, blasfeme li diris, ke 1igls eiuj n espcranlis1ojnt
L11 espert1n1ismo, verd11 b!ln1o timeme
la bela Malago post la •patriota • okupo denove estas hispana. Preskaií samunuigan111konri nen1oln k land oln, en fll tsu1j
tempe,grava internacia agentejo ricevis depeson, el Gibraltaro, kiu lakone sr11
es111 suspek1indn <manio • aü kon1raümforma : •La armeo, kiu "niri en Malago, eefe konsistas el dek du mil italoj •. n11c1oj
ia jud oj o; sekve, 1ie, kiel • pruden111
, deDek du mil infanteriaj italaj soldatoj, pluraj miloj da germanoj, bar- cido, onl oílciale malhelpis, police konlro lis
baraj legianoj k maiíroj sovagaj . Du germana¡ kirassipoj, en la ribela eskadro, 11ií simple malpermesis lan propagtindon.
En Hispani 1io nur ne sulleas!
bombardis la urbon k la vojojn apud la marbordo. Fremdaj aviadiloj murde
Por ¡., ebriaj k nnalíobernl ribelintnT gef:ugis tr a blua cielo . Du italaj krozsipoi, kun apogo de germanaj submaren(lj, ner11loi,
grupo d e, per11n1isrojesras kvazaQ
man vra<lis ruze malbelpante la movojn de la popola legitima eskadro. Tia eelo de knmunis1,,J 11ü I Qro de rr11m11sonoJ.
e- Esperanto es111scero del rklo kon1raQ In
nur estas la armeo •naciista • kiu kaptis invacie la urbon Malagol
dlrls
Franko sendis publike telegramon al Mussolini, gratulante lin pro unueca enlode nova Hispaniol•
Franko ordonnnle 1uj perseku1on k punon
dika helpo. En gravaj urboj de fasista teritorio okazis festoj k zumadi pregoj, Je
mort o 111ciu e:.peran1is10. rek1i iQ,s 111
pro gojo k danko. Oni gojas k oni dankas car hispana urbo, kun hi pan aj de- barbara uknz.o; kugloj 1r11pikis cerbojn k
iendantoj, estas venkita, profanila k detruita de fremda soldatacarol...
kor ojn de horno). pro 111sola kulpo lerni
La kruela okupado de Malago havis postajn epizodojn por nigra pago fervore 1i uin saQain dek se r gulojn de nia
gr11m11tiLo.Guroj el 11midet1nd s11ngo
de la hispana fasismo, ]ola burgono nuntempa de la lnkvizicio. e estas k11r11
mokulis, en jakoj. bu1onoin kun In verda
necese terurigi la Jegantojn en patosa rakonto, pri la abomena sangavida
1elo k linm akiris lragike realon, unuan
bucado, kiu rapide flagris apoteoze kontr aií la_cJ~ila senkulpa logantaro. E~ fojon en lo mondo, la imbo l11emblemo de
moderna epoko, kun sajno mensoga de alta c1v1hzo, reaper_as kru?e, antau 111proletai e rcranlistoj ...
Esnernnrn hovis pionirojn, naskis aposfrapinrla vizago el stono de demok rafaj gvid?ntoj, forges!taJ ~ceno1 ~ fr~ne- lolojrr
k hodi , ü . post kvindek laroj de pnc11
zigaj bildoj de tiuj militaéoj, laii orienta shlo, dum anh_k_~aJtempoJ,. k1am ekzi Indo. g¡j am povns prezenri e marIlroin
ventroj gravedaj k Qorgoj infanaj spasme k true malferm1g1 per tranco de ni to filis1ra mondo. klu rii:-ardndas nin 11nkor11ükun indiferento k mokoj.
ponardo, kiel fatala orto de venkitoj sen rdjto .
La korp oj 1rnp11
fi1aj de ni11j nmikoj el
_ Oni laiítigis ofícialan deklaron pri mortkon_damno k tuja ekzekuto de Kordobo
e tos daürti akuzo pnlosa por 1iuj
b O civiluloj, sub akuzo de komunista estreco. T10, kompreneble, e~tas nur verd telano), kiuj Ir terlnnd •, n komror111
preteksto car la konk~rinfoj, por inspiri timegon, nepre bezon_asvers1 sangon medio. rt!?ardn supraje In hlspan,rn epoabunde· ili kiel desvrto en funebra festeno, mortpafas dekoJn k centojn da peon, kv 11zaü Qi e tus nur priv 111t1 kverelo
ter pollllkej pariioj en pito re. k11 !ando de
mizera¡' prbletoj. ~e tiaj krimoj «laiílegaj • daiíras, ~mi_povassupozi kiom da In
torendoroj. koloni11 konílikto inl r sovaQnl
•eksterl gaj• ekzekutoj okazas paralele. Elok~en~a md1co e tas .Jª.
la kolekttva ind iQenoi eii ... runinda r zislo de cruQuloi>
Protesto de ali1andaj jurnahstoj loganfaj "º hu mfero. Mussohm,_ post ko~- 11!ordo k obeo m,dicin .
Brava Junut11roel tu111 popolo, en divizlo
kerok kontrolo de tiu andaluzia marbordo, kun grava haveno Je strategia
de ar rr eo. b,111111 en fron10. lukt11 en para Valoro, povas revaci kvankam provizore, pri la eblo starigi tie la bazon de pelol, morras en 1r11neoj def nd11n1eliberon
sia proksima atako kontraií la paco de alia popolo. Fatala S?r~o trudis al k pro¡?re or.: "irmanle li ujn h lajn kondili'.spanio la rolan oferi la vivan de gia junularo, la arton de g1~1monu~e~- ~ojn, ili ciuj, kun flama de p ro en 111
bru to. e~ ci11111emult a! nek vor1on prl
101k la prusperon de giaj kampoj por elmontri uf":e la metodo1n k takhkoJn
Esperan 10. defendns pl i írkc ni 11
n li ngvon ot
deabomena doktrino je la serv~ de k_ruela eksplu~l1smo. .
.
lini semtin1?vnnoj, k1ui. anlr•Ü a1 ko de !upo
. La fasisrno ne havas patr1on; hu vorto sentJmentala ~s.tas nur, en _g1~ konlraü Soro, flec,me r z.onos. sen volo nek
busego,allogílo por facile knedi la homojn, tra~sformante 1l~n
. en orgamka1 deziro el kll rt" nko11di! kruda tlilemo.
En 111ni11rn Hi panfo. Espcran10 ne Jnm
0 b~em
aj masinoj, devigataj eterne Hveri sian sv1ton por gra 1g1 la malmolan e les
ludo. ~¡ csla ri ko je mort o! e 1us ja
.arnon d" sennaciaj kapitalistoj.
. .
- •
intere e cii. klu en decido horo neo
ien
l,:1. Malago fafol jen epizodo tro dolo:ª Pº: ne dens1g1 ~nkor~~ ph forte aparl non 111v rda m1t\11do, e nei11rnt 1,
kº 1 ,co1n kun Ja firma celo Raini la perd11an ¡uvelon k reb1spamg1 la lokon letentc fore, kun mnldanko k p11niko, ta Qen1ilan verd oi n n de nia kv1npln1n hl 11
zono.
i~~ 1ni gemas nun sub leroro de ma:ca?dí~toj k fiaj genera.loj,_kiuj m,u:da
eniom ni po rtis. kun 1iom" fie ro l11ver~ r I nojn k disvendas nacion por .:11ing1,k1el almoz~n,_la ru1~o¡n de 1;11~rmda don s1elon
ot nun . kiom nta embtemo e111ns
~ loro eleHíspa nio k la kadavrojn de la plej nabla¡ hispano¡ . ed m Juras, per si m m, place IIU rnnlpt nee, ed fak1e
konkretti signo 11n1ifi,si 1111
'
uu olena konscio ke la sufero k ofero de Malago ne estos vana!
1
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de minaco k dan~er~ ektr ~migis ciujn
i mpo na silen~o ~ion m~ad 1s;_s e~,kia
la radia disaud 1go temts prt hispan
( J{.,l(.,..,n,t ...¡.o)
mililo, ge nerala k vigla d~sku tad o ko
M...t;.t"S!',
iclu'
mencis no rm a le kv aza u temus p
.c.,_,.:..,.t~'
incidento en sa klu do .
...n~w-o-t..
....;
Mi estas tute certa ke se iam símil
=-~~.,.,,(
.'
milito es tu s okazin ta en apud a Fran
:,c.,_,.,t"..,.<..
~ ¡,;_,
cío k nia r egista ro agus, rilate al gi
tutsame kiel la franca ag as nuntem pe
~~t
·~~o.
]a híspa n a j sin dika toj, tuj de la ko
r
r-:i:~~.!!:i:!!!~'r
men eo mem, es tu s praktike h elpanta
H~o
~!
'1'"7"_,{v ""':' k_..,.,_ 1c.....-...;
•
~-franca n popolo n pere de s.mcesa
"'.~,.LJ-""\ F...,,.:
"""'..,, ....
,
A,-..,t-..,r._.:t.. kv.,,,. L-t" ) .,..,,Í ""' '""...,"", '
kon fliktoi a l Ja r egi staro, pere de tut
j.:,,k,,.a,.... ..,( ¡..;."'"''."'..L'MJ ~ k.-.-'t."toj-"'1"':
la nda ge nerala strik o k de ciuj ebla
cJMl:u ~.
~,~~·k.,.1t,.,,.~•
ri medoi. Ec pr o e] oismo de propr
1"- '"r': f'~
·~
¡t.:,~c.<. lo.~
tra nkvil ol
~.A·~~
rOl.-;¡~l
' ·" \Jr\ l'l-"\\.vf""~'4.A.
k_u,,rt cvnJ,,,o
~-~~~~~ 1
Mi spertis en Au s trio k Germanio,
C,,s r..,t;... {c.
~ h....-lJ.~1,-..,
.
ke tiu land aj laborís toi pli guste kom
T
~
prena s la situación, sed ne ciuj laiíti
A¼,~
~ f~ ":' -4 f.J,.r.,.,..,..vl... Wl 'r
~ .. ~..t, ......
,.-..J....(.o.=~·
gas sían opmion, pro ko~pr~n~bla
1 "" rt,~"\ <.o.
_~~~• • . ,
motivoj tamen estas multa¡, km¡ es
~r,c( ,...:._~
"'-<>j «-n h~
pr imas, 'ma lgraü cio, fortan simp~tion
lc,-~~-al ní a po polo . Sed , malmulton au ne
1\1...,C,wel.o kU<>t. ~.
nion ili povas fari¡ tre insiste ili de
.....,.~r"""""."''
f ""'"'!::¾
~ ~ ~ ....
mandis al mi kíon faras anglaj k fran.Jt,,,\·"¡/e,r"-"'
' !
caj sin dikatoj .
Pli konkrete, kelkaj demandis pri
agad o de Sindikaraj I_nt erna~i?j, k tre
KOMENTARIO..J
an gore áema~de _ pet,_s: Cu 1h 1:olas
ankaií surpas1 man t1om maltaugan
vojon? cu eblas ke la historio ripe
tigos laií okazintajoj dum k post 1
Mo nd mihto?
En Germanio ekzistas, Hitler tre
Hispana
kainarodo . espe r a nt isto
mo nda ga zetaro; mi nur deziras as"rti
bone konas tion, pasiva kontraustaro
el ribela urbo kiu vojaAis Ira Eií ro po
pri g ia vero, gravo k rea lo. Tion po- de pluraj miloj da germanoj al la rekiam elsprucis la r"sis ld ribe l o. li va s asert í ank aií la sindonaj kama- j,?istaro; kreskanta malplibonigo ªde
ver is 111ni ci-suban raporro n, ki un
radoj de Internada Brigado, kiuj per- financa situado, nuntempe endangeni 111ksassuflce interesa pro rio ke
sone tion ko11statis; tiuj kamaradoj
rígas la politikan situación de I' subAi reflektas tia m an div ersla nd11n
bo ne komprenis la prob lemon, ec pli premaotoj a 1 ti u malfelica popolo,
opinion . rekte cerpita.
bo ne o! iliaj respektivaj registaroj
kiu ankoraií ne tiom malsatas kiom
k tial i1i venís libervole en la batalAntaií malmulte da te mpo, mi po- front o n por kontraiístari praktike la la ítala.
vis senpere pul opalp i la ekst Prland an komunan malamíkon.
La vivnivelo de laboristoj en ltalio
publikan opi nio n ori nía_t_iam j_us _koestas terure malalta; certe Mu,;solini
Laií
mía
sperto,
en
Francio,
la
men ó ta milito, pri. tiu m1ht o, ktu 1am publika opinio, plejparte diskutas fa- scias, ke 1i regas multenombran poposangigas nia n hispa nan te ron per
lon, kiu konsístas grandparte el presvore al nía afero; tui oni komencis
sepmonata m •1rda do krue la.
kaií
malsatmortantoj, ke grava mizero
monkolektojn por hispana popolo, la
Kompre neb le mia u~ua konsta!o
regas senbride k tia situado vere ne
sindikatoj
en
siaj
kunvenoj
aprobas
estas ke en Fr an cio, Itah o, Germamo
al hispana Respuhliko, k la estas solvenda.
k Aüstrio oni ne hav as, g enera le, subtenon
C.
G.
T_ (Óenerala Konfederacio de
Necesas, amikoj, agnoski ke la
simílan ko ncep ton pri la situ ado nek
pri niaj celoi; se on i rígard_as la afe- Laboro) decidas resti kontraií la poli- internada fasistaro serioze entrepre-nis la hispanan aferon, car eble ~
ron trans la Piri.n ea j mont o¡, la pan o- tiko de ne interveno, tiu jure monstra
ramo tio m m u 1t e san gíga s, ke tuj elpensajo de Bluma registaro. Sed, esperas eltiri el nía lando la solvon
konsternas nin la ideo ne ni el kom- krom la entuziasmuloj fervorege labo- al tia situado; cetere gi proprasperte
prení la sin ten ~n ~e la resp_c ~de~al rantaj niacele, la aliaj - la granda pli- bone fidas al manko da kurago de la
estroj de labor ist a¡ Int erna c101, km¡ multo - misuzas sían enet'gion en neu- tiel nomataj eiíropaj ceflandoj (ni u~
nur alprenas pla tona jn decido jn dum lila diskutado; la tuta atento nur sin ankaií ta kancelarian esprimon) k1u
internada fas ismo ma lkase ín1erve - turnas al germana landlimo; mi opi- facile permesos al gi ciuspecajn pernias, ke tie ne estas tuja risko por fortajn aventurojn.
n a s en nía lando .
niaj
na¡b a ro . Dum la daiíro de hisNe forges u , eks!e raj _k a mara doj,
Sed ciuaspekte Ja forto de Musso•
pana
lukto, germana filsismo ne inik e la i nternada fas1s_mo_11:1te
n:e 1~lini
k Hitler estas diskaten<la; mi kon
1TER VENAS; kiam m1 aud1s ~u leg1s ciato., entr eprenon, rekte minacanta
kludis, ke tiui du • pigmeoJ • ne p1u
Francion;
unui>
gi
at
endos
la
rezulton
t íun la stan vorto!l ei:i Franc10, v~re
fanfaronus se oni montrus al iH a
mi ne kaplis la tr1gedian realon , kmn de nerek ta a tako en Hi s panio.
necesan kura~on. Se ne aperastos·
Kiam mi vizitis francan urbeton
~¡ sig nif as. Eb le okazas ~a-~e al fran_:tatempe ti u nuda kul'8Ao,ta ttoDI
Nimes, Germ anio jus st ar igis legon multe diskutata nova monda kataS~aj k an~laj popo la maso¡, 1h ~nkorau
ne ko m prenas klare la kons1ston d~ pri triiara mi lirservo, kiu vstis large trofo estos reato, kiam i1 konsidéí'OdS
. in terven:>, kiu vere estas la . ple¡ diskonigata per ciaj rimecloj: gazetoj,
oportuna la momenton, por d ten
ti u
faktoro dl nía Jukto. Mt ne radíoj, ktp. Kiam radia laiíti~ilo, sursde la putraj interesof de senstmtpult
t
gra ya . eti ankorai:ífoje , la di ver- trate, dískonigis tiun novajon, forta kapitalismo,
e~iras MP e~to i·n 1 publi kígítaj de tut- emocio skuis la aiídantaron, ombro m nur estas.kte dresitaj m rtoneto
Jn ar gum

SPRITA

SA LUTO

DE GENERALO

MANGADA

•

...,..i ...

-'·

( '

J,

,_:,.,

,,.,,

~.'

~

INTERNACIA

RAPORTO

°

----Pano ramo

1

1
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el ribela

Kicl ekzemplo pri kia estas la vivo ce la landparto
rrl!ata de la fasistoj, ni p'.ez~ntas_ al _nía legantaro tra\'irai ¡n de tri kamplabo r1sto¡, fahnta¡ en la manojn de
la rib luloj en Teruel. Ili mem rakontis cion al unu el
niai r daktoroj.
.
. . .
Tiuj tri kamparanoJ trov1g1s he ce eksp lodo de la
ribelo. El Valencio ili estis velurin taj sin proponi, dungíte, por falci. La rib elintoj facile sukcesis en Teruel,
amekiel en a Iiaj malgrandaj urboj, kie la laborista klaso
e tis malforta k ne ekzistis vigla proletorganizado. La
falcistoj, pri kiuj temas ci tiu raporto, estis devigataj
por avi la vivon en la unuaj momentoj, lerte detrui ~iajn
indik;:itajn membrokartojn . Tute certe, se oni malkovrus
sur i1i tiun dokumenton, i1i estus pereintaj senrimede.
p0 t tiu singa rda ago, iii pretigis sin konduti kiel fasistemuloj, car en fremda nekonata loko, ili sil'_]trovis abolute senpovaj kontraií sia j mastroj.
Malgraií tío, ke ili sajnigis simpatii al la fasistoj,
om traktis ilin kiel sklavojn. Ilia rekta mastro estis
mezag3 pastro, kiu bone ekip ite per pistola k vipo,
de¡oradis apud i1i k aliaj malfelicaj samsortanoj sub la
fasista jugo . Car tiuj laboristoj estis nejunaj k oni suspektis pri ilia sincero, oni ne sendis Hin bata Ji, sed Iabori
en konstr uo de fortikajoj. Ciutage frumatene, ili estis
kondukataj al proksimaj altajoj, cirkañantaj la urbon,
kie ili restis gis vesperigo. Tiam sub la ciama senkompata viglo de elektitaj •falangistoj • gvidataj de la pastro,
ili estis rekondukataj, per sargaiítomobilo, al sia mizera
logejo, kvazaií karcero.
Tiel forpasis mon at oj. Dum tiu tempo ili vidis terurajojn, ínter alíe la konstantan ekzekutadon al maldekstruloj k ties famílianoj, ec ne kontraiístarintaj la ribelon.
Tuj post kiam la fasistoj starigis sían estrecon en la
urbo, i1i senprokraste mortigis longan serion da personoj, kies nomoj estis jam de antaiíe enskribitaj en listo.
La murdado estis kruela, gi atingis ec infanojn k ne respektis sekson. Sed la ekzekutoj ankoraií daiíras ínter
la logantaro ec post cíes submetigo al la fasista aiítoritato. Multaj kunuloj de la tri laboristoj malaperis, viktimojde suspe kto. Kompreneble, ne mankas pretekstoj
por pravigi la mortigojn. Suficas, ekzemple, ke oni observu sur strate du personojn, kiuj, renkontinte unu la
alian, interbabiladas. Subitt>, la lakeoj de la fasismo
izoligasciun parolanton. Aparte oni demandas al ciu,
~ri kio ili konversaciis
k se ambaií respondoj ne
interakordigas, ambaú estas enkarcerigataj k plej ofte
Palmortiga taj.
k .. La_•falangistoj • amuzigas ordonante al siaj sklavoj
."' cV1vula Fasismol Supren Hispaniol• k trude kantiga_sal í1i fasistajn himnojn. La kompatindaj viktimoj
P~c~e~ce
espe ris havi okazon, pri kiu ili sopiri:;, forkuri
~ sia¡ gvardis toj. Sed la sanco malfruis ... Ili ja ne povis
t'nun iki al siaj kamaradoj tian planon, pro timo esti
~nuncataj. Nur ínter si ili kase priparolis kun zorgo
r eviti suspektemon .
~m
veturo al la laborloko, i1i aiídb konversacion

ariergardo

de la gvardistoj pri jusa forkuro de mortkomdanito, kiu
sukcesis liberigi lastmomente dum la nokto . La pastro
diris al siaj amikoj: «- Vi kulpas pri tío. Se vi estus
mortigintaj lin hieraií vespere mem, li ne estus forkurinta. • En la komentarioj pri la afero, la pastro aldon is:
.- Vi tro fidas al la vortoj de tiuj malbenindaj laboristoj
k eble tiuj, kiujn ni kunportas nun, estas •ruguloj •,
celantaj ankaií forla si nin. •
Hazarde tiun vesperon, pro nekonataj kaiízoj, la
sargaiítomobilo ne alvenis repreni ilin . 11i atendadis
Ionge, kun alia laborista el Andaluzio, kaptita de la
fasistoj en la samaj kondicoj . Tiu andaluziano tre ofte
fanfaronis kiel konvinkiginta fasisto . Sed noktigis jam k
supozante, ke la automobilo difektigis, oni decidís reiri
la urbon piede. La tri amikoj mallaiíte interkonsentis,
ke estas favora okazo por efektivigi sian planon forkuri
al la linioj de la registaranoj ... sed la apudo de tiu
andaluziano komplikis la feron . Li marsis antaiíe . La
aliaj intence pasis malra pide por pliigi la distancon gis
Ji. La andaluziano, de tempo al tempo, instigis ilin marsi
pli rapide por ne alveni la logejon tro malfrue, sed i1i
respondis, ke 1i iru sengene car ili ne emas kuri sed
prefercis promeni.
Vane ili klopodis kreskigi la spacon de ili al andaluziano . Kvazau en ci lasta estus vekiginta suspekto, 1i
ne plu rapidis k preskaií halte, kantadis fasistan himnon . Tiam ili komprenis, ke urgas agi decide k sin turnante al 1i minace, ili prezentis krude la aferon, dirante:
«-Ni volas transiri al la tranceoj de la popolanoj. Diru
tujl Cu vi estas kun ni aií kun la fasistoj?•
La demandito, kun gojoplena
mieno respondis:
•-Hol mi estas felica, ke vi konfesis cion al mi... Mi
nepre iros kun vi. Mi estas vía frato, mía obsedo estas
kuri al la Popola Armeol•
Post eksplodo de tiuj sinceraj esprimoj, ciuj brakpremis sin reciproke k tre kontente ekmarsis singardeme
en direkto al la pozicioj de la registaranoj. La tutan
nokton ili pasadis sancele kun timo fali en la fasistajn
tranceojn.
La morgaiíon, ili dumtage restis kasite, k nokte
\agadis gis lacigo. Je la sekvanta tagigo, m estis tenue
lacaj k malsatis . Subite, i1i ekvidis soldatojn sur monteto. l1i kun ektremo dubis ... Cu i1i estos fasistoj? l1i ja
ti mis esti perditaj k retrafintaj Ja malamikaron. Sed estis
neeble daiíre sin kasi denove, car la soldatoj estis vidantaj ilin. 11i do decidís sin liveri al kiu ajn estu. Kun
angoro i1i alproksimigis k baldaií i1i ekgojis, konstatante
ke i1i falas en la vicojn de la •lojaluloj • .
Niaj legantoj imagu la ceteron, t>Cla postan gajan
surprizon de la edzinoj k de la geinfanoj d~ la liberigintoj, priploritaj jam delonge, kiel viktimoj de la fasismo.
Teroro, krimo, malsato, suspektemo, timo, larmoj k
doloro. Tia estas la panorarno de la fasísta ariergardo.
Kiom da kazoj similaj de sajna submetigo de antifasistoj, ne povantaj ec paroli unu vorton, pro dubo
rilate al siaj kunulojl...

Ju pli granda suferado des pli forta unueco en la popola familio
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Estas publikigita raporto pri aragonaj okazintajoj ekde de la 18. Julio
gis unuaj tagoj de Januaro.
Kiam la registaro sendis generaIon Núñez del Prado al Zaragozo por
alparoli la ribelintojn li estis kaptita
k batita de kelkaj fasistaj oficiroj.
Dume, la laboristoj, surstrate, pelis armilojn k cirkaiíis la kazernojn
kie kunsidis militistoj k fasistoj atendante taiígan momenton por eliri.
La saman tagon oni sciigis ke la
legitimaj autoritatuloj jam kusis en
karcero. Ekde la 3.ª matene komencis
rapide la arestadoj; je la 6.ª horo oni
deklaris militstaton k gen~ralo Cabanellas paroladis asertante pri sía respublika sinteno. La laboristoj anoncis
generalan strikon k karceroj plenigis
amase.
La 21. ekaperis, cirkaií la tombejo,
kadavroj de laboristoj apartenantaj
al sindikataj k partiaj organizoj . La
unuaj reliefaj arestitoj estis la eksdirektoro de Polico deputito Juan Casan ellas, artileria komandanto Vicente
Sist, kiu organizis la urbajn socialistajn milícojn, la direktoro de gazeto
«Diario de Aragon» k registara delegito ce Hidrografía Konfederacío de
rivero Ebro, Venancio Sarriá.
tiumatene aperis kadavroj en lmperia Kanalo k en parko k monteto
apud la urbo. Je la 9.ª vespere, ciutage, eniris fasistoj en la karceron kun
listo de arestitoj, kiujn ili prenis k
alportis en kazernon; je la tagigo ili
estis fusilmortigitaj.
La eksprovincestro
de Asturio
alvenis en la policejon, kie kelkaj
gvardistoj insultis k vangofrapis lin.
Ankaií la oficiroj agis same batante
lin k apoga11te pistolon sur Ha frunto
devigís lin krii centfoje: •Vivu la fa-

sismo!• Gvardisto batís lin tiom terure
ke blindigis lin unuokule. Poste 1i
estis kondukata antaií generala Cabanellas, kiu esprimis sían decidon
fusilmortigi lin, sed tío ne okazis car
oficiro klopodis savi k enkarcerigi
lin denove.
En fasista informoficejo funkciis
ia tribunalo al kiu apartenis pastro
por faciligi «animsavon • al viktimoj,
post turmentado . Per glasoj da ricino
k specialaj turmentoj, kiuj nur finigas
kiam sango elsprucas, la fasistoj klopodis atingi dangerajn deklarojn.
Pluraj urbaj oficistoj estis eksigataj k fusilmortigataj la sekvantan
tagon. Same okazis al multaj fervojistoj k tramistoj. La urbaj konsilantoj apart~nantaj al popolfrontaj par·
tioj pereis; samkiel la prezidanto de
Provinca Deputitaro kiu estis eligita
el sía hejmo en vilago k kondukita,
duone vestita, al Zaragozo. Iu advokato de Egea de los Caballeros estis
eltrenala tra la stratoj k poste oni
fortrancis lían kapon; persiste k plurtage fasistoj sercis, gis trovo, faman
medicinan profesoron, kiun ili mortigis kun lía familio.
Pro fasistaj kugloj falís 80 geinstruistoj aligintaj al FETE (Hispana
Federado de Instruaj Laboristoj), gis
lastaj tagoj de Decembro la nom~ro
da ekzekutitoj estis pli ol 6.000; la
fasistoj, kiuj dejoris ce informoficejo
forprenis monujojn k cion alían, kion
arestitoj kunportis.
En vilagoj la teroro gravis same,
kalkulante la fusilmortigoj je 10.000.
En subfasisma aragona zono civiluloi
estas amase ekzekutitaj sen ia ajn
motivo, ili e e ne kontraiístaris
la
ribelon. En vilago Zuera la mortigitoj
estas pli ol ses centoj.
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estas vía silenta k fervora solidareco por nía entrepreno, karaj amikoj de la tuta mondo.
POPOLA FRONTO estas frukto de la esperantismo, de tiu
esperantismo kies membroj rigardas suferojn k aiídas gemojn ear
i1i mem ankaií suferas k gemas ...
Ankoraií pli, fratoJ en la sama celo, memoru pri niaj adresojl
ÓENl!:RALAINTERNACIA ADRESO
nur por mono
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66. Rue du Pare
Po!t~ekkonro 1~44 Orleana
ORLeANS (Loiret) FRANCIO
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MEKSIKIO
FRATA

LANDO

L11ií informoj l11s1ericevi111j, salnlla ke
ltalio rompos silljn riflllojn kun Mekaiklo,
pro río ke 111regislllro de ei tiu !ando helpaa
morale k materie 111legitiman registllron de
111hispana Respubllko.
Lll meksikill ministro por ekaterl11nd11j
llferoi, sinjoro Rajmundo Beteta, dum dia11fidigit11 p11rol11do,diris ke cMekaikio kredaa
respekti siajn intern11ci11jnkompromlaojn ne
11¡¡11nte
per egolstaj interesoj nek pro llmikeco aií malnmikeco kun 111i11j
popoloj., Poar
kelkaj konslderol, per kiuj II pravigas la
helpon 111111legitima reglstaro en Hiapanio
konforme 111lll etiko de la intern11ci11jrillltoj,
li aldonis: e - Mekaikio sin metas apud tiul
regls111roj. kiuj havas kian ajn demokra111n
reQimon, pravigita per la volo de la popol·
amaso.>
Ci tiu ainteno de 111meksikill regiataro,
ftdela interpretllnto de gr11ndeg11pletmulro
de nia fratll lando, ealaa bona leciono por
~luj demokratioj-jam
tro malmultllj-,
unul
aenkuraQaJ k allai m11lkur11Qaj.Se eiuf ea1u1
agintaj tiele ekde 111unuaj momentoJ, certe
Eiiropo ne aidua nun sur vulkano.
Tiel dece plenumlls Mekaikio aiajn kom•
promisojn, ke la itala amb11s11doro,Marcheti , devia retiriQi far la rilatol inter lll
meksikia regiataro
k Mussolinl aciditls
tre intense.
La Prezidllnto ainloro Kardenaa jua de·
kldris lll iisona }urnlllisto, kecMekalklo estas
tule malk<'lse kontraü 111fasismo, kiu pre•
tendas transformi Hiapllnion en ltala k ger·
mana kolonio,.
Ci tio eataa m11lgrllnd11komentarlo, klun
ni suldis al la nobla alnteno de 111aimplltla
registaro de Mekaikio, klu aenbrue, mo·
deste, simple, kuraQe, ne rlmls kon1r11t1st11rl
liujn, kluj plenumaa
nenlun traktaton k
pledpre11111a111 raftoln
piel elementalaJn
de I' horno.
•
Nian piel fervoran dankeaprimon al 111
popolo de Mekslkio, kiu kompromilaa e~
al11Jnrilatojn kun grava! naclol por helpl ill
legitiman reglataron de Hlapanlo, lclu en
Hnkta kunfandlto kun ala popolo luktaa
konlratt la fa "iamol

NEDERLANDA ADRESO
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Tra la m..,ndo lru nun Jam tlu llamacelo,
La cfekllvlpnda
devlzo, en fiul l11ndol,
prl fr11111
unueco en popola fronto, por d
fendl eblaton. kulturon k dl1non, dev•
ankatt arde at11rl n nla verde movado.
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b.
a 1seno
• hvet, filo de Ra6 lmru, kiu luktis por
la sendependo de iia patrt ·. • Abist
nio- li diris:-- nefa ceptas _a_¡ug~n . e
i\ ssolini; n1 ne or gesas ma¡n ra¡to¡n
i• \bero . Tial mi estas ci tie; sciiginte
P\ via I u k to mi tuj konstatis, ke
pr
. . M'
f
. atako s1m11a 1 ne orgesas
ternasPrl
·
1a l·talai·n masakrojn, la italajn aviadilojn flugantajn super Abisenio, la
rnurdojn a l infanoj
k virinoj ... Mi
decidís veni tien ci, car mi avidas
helpi kontraustaron al tiraneco gis
nun nenia m konata .
• Laií fasis ta gazeto " Heraldo de
Aragon• la urba konsilantaro de Zaragozo kun sidis la 27. Januaro . Dum
la kunveno , fasista konsilanto am,plekse laudis la gentilan partoprenon
<lela germano¡ en la milito k proponis, ke la urbo faru solenan donacon
de tereno por ebligi la konstruadon
de germana tombejo, apud la generala
tombejo. La propon o estis a proba ta.
Tio pruvas ner ekte la efikon de
niaj ata koj k estas dezirinde ke tiaj
genlilaj donac oj ofte ripetígu.
t Profesora A . Einst ein sin turnís,
ai nía amtrasador o en Wa5hington,
per jenaj frazoj: «Mía devo estas, en
nuaaj cirkonstancoj, diri al vi ke mi
min sentas ligita al via heroa luktado.
Sed samfempe mi hontas, ke demokralaj Iandoj ne povis trovi, en aktuala situacio, la necesan energion
por plenumi ]a devojn de frateco. Pli
fiera estos Hispanio se, malgraü tiu
neinterveno k la alía interveno, sukcesas elteni sían liberon...
• Fasista kulturo estas organizata
laü tute oovaj procedoj. Provincestro
de San Sebastiano jus dekretis la maldungon al 180 oficialaj profesoroj k
instruistoj de la tieaj Universitato k
Liceo.Tiun séiigon ni prenas el rekla
fonio, el fasista jurnalo, kiu tamen ne
klarigas la novan uzotan procedan
Por starigo de ~rasista civilizo•.
~ La 5. Januaro alvenis en haveno
h rano la ita la komercsipo «Silvia•. La
gavena¡laboristoj rifuzis laboríensar0 de tiu sipo car gí transportís
militlllate · ¡
•s· na on al hispana Meroko. La
1Poff) · ·
rir1s ne prenínte ec karbon.
Nívarme gratulas tiujn laboristojn
~:;r ;ra s_ke _ensimilaj cirkonstancoj
~risto¡
agos same.

En Va 1e n c 10 a ven1s

la'ferda stelo, emblemo
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n havenoj Cardiff k Newcastle
same okazis al sipoj ,,Sneland l •,
• Maria Tof t• k •Savonia •, kies sipanaroj forlasis la sipojn car oni intencis sen di ilin al fasistaj havenoj; gis
nun oni ne trovis maristojn, pretaj pri
vojago al nigra Hispanio.
• Lau oficiala s1a11·stiko de nía Mi•
nistro de Maro k Aero dum monato
Januaro , ni faligis 21. fasistajn avíadilojnkniperdisnur5
aeroplanojn.
• Fidinda forkurinto el Zaragoza
raportas pri alveno en liu urbo de
24.000 germanoj, 12 italaj plus 24
germana¡ aeroplanoj. Estas konstruila
subtera aviadkampo, sub la komando
d e germana¡ oficiroj.
La ne-interveno daure progresas!
• La malfelica tago de la perdo de
Malago, 7. Februaro, je la 10ª matene
eliris, el milithaveno Cartagena, ses
respublikai militsipoj, kiu sercis la
fasistajn por albatali ilin. En plena
maro ili trovis du krozsipojn, kiuj
manovris Jau aspekto de atako, sed
forkurante de la persekutado de níaj
sipoj. Kiam alvenis tauga momento,
la du sipoj lumigis k siRTialis por
montri, ke i1i estas italaj. Tia maniere
ili sukcesis ruze k malnoble devojigi
niajn maristojn.
• La tutmonde konata, kanajla financisJo Juan March komencis ricevi
de la ribeluloj la pagan de siaj pruntoj. La katolikaj generaloj donis al 1i
grandan partan de la grava juvela
trezoro de aragona pregejo del Pilar.
Tiuj juveloj estas senditaj,iom post
iom, al internada merkato. Tamen la
•gentila• bankiero
rifuzis fari al
Franko novajn pruntojn.
• La fremdlandaj jurnalistoj, kiuj
sciigis pri la amasega murdado tuj
komencita en Malago, sendis angorajn petojn al eiíropaj registaroj por
ke ili devigu cesi tiom da krimoj. Te]egramo subskribita de franca, usona
k aTJglajgazetistoj estas speciale sendata al Leon Blum tiucele.
Ni ne multe fidas al tiuj bonkoraj
penoj, aparte dankindaj, car ni jam
bone konas demokratiajn k fasistajn
registarojn.
• Radiostacio Burgos oficiale anoncis, ke fasístaj tribunaloj mortpunis en
Malago 150 r?g~str?jn, k ke ili ja1:°
estas ekzekutttaJ Tto estas nur oh-

dala informo; miloj k míloj mortis je
bato de tranciloj
k ponardoj por
spari kuglojn .
• La 13_k la 14 Februaro estis bombardataj la urboi Barcek,no k Valencío nokte je la 10• per italaj mílitsipoj,
kiu•1. kanonpafis dum kelkaj minuto_¡

E

k tuj forkuris •kurage» . stute e!>hS
pli 01 9o viktimoj .
.
.
La obusoj permes1s malkovrt, ke
• ~- ·
la sipo¡· estas ítalaj car hispana¡ ;:,1po¡
d.
ne havas kanonojn kun samaj 1mensioj k ciuj obusoj surportas enskribojn,kíujtekstas:
• L3GEN.35-~m-.
Tío montras Halan markon k Jdron
1935 kíu estas la XIW de la erao
'
fasísta.
• Laií ítala grava gazeto • Informatare Italiano• de Genovo, la leteroj,
kiujn oni ricevas el insuloj Balearaj,
k .
estas enpostítaj kun italaj postmar OJ.
La fakto ke oni agnoskas kiel legitimajn, la italajn poS t markojn, supobzigas, ke tiuj insuloj estas plene su
la jugo de ítala fasismo,
• Tuj kiam la ko mita to pri ne interveno aprobis decidan prí apliko
de malpermeso al sendo de .'volontuloi-, multobligis la alveno de italoj
al nía lando. Laií anglaj
gazetoj
•Times, k • Man ch ester Guardian • la
kvanto da italoj en Hispanio kiu estis
antau kelkaj tagoj de 10.000, dum
lastaj tagoj atingis la ciferon de50.000.
Ni ne rimarkigas aliajn informojn
car ni supozas, ke niaj legantoj tion
ne bezonas. B.stas facile dedukti la
sekvojn de tiu decido.
• Laií fidindaj sciigoj de forkurintoj
el norda fasista zono, la hispanfranca
landlimo en la fasista zono jam estas
plena de tranceoj k fortikajoj. Intense
oni laboras sub la komando de germanaj teknikistoj. Franca¡ aiítoritatoj
estas bone informataj prí tiu afero.
Okuloj taiígas por rigardil
• Kiam ni verkas ci tiujn notojn,
jam estas decidatd la starigo de malpermeso prí sendo de •volontuloj• k
kontrolo de hispana¡ landlimoj. Dum
lastaj tagoj de libera orgio de neinterveno, Hitler k Mussolini amase
sendis soldatojn armilojn k municion
al •sia• !ando. Certe ili kredas tiamaniere finvenki nian popolon. Ni firme
esperas ke ilí ne atingos sían celon,
almenau ni bata los gis venko aií gis
morto. La hispana hbtorio rakontas
pri multaj k trafaj similaj ekzemploj.

de espero, neniel estu vanta ofnamo de filistrol
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l1i venís ci tien el plej diver sa ¡ la ndoj : ltalio, Germanio , Norve gio,

Svedio, ederlando, Bulgari o, Jugoslavi o, Argent inio , Uru gvajo , Usono ktp.
tial ili ne povas alpa roli unu la alian, car mankas inter ili komuna lingvo.
Tamen, ili kantis kun e la •ln tern ac ion • en ciuj lingvoj. Inter i1i trovigas ma ljunuloj k ankora ií ne plenkr eskaj knaboj , ma so nistoj, kamparanoj k muzikistoj ,
ciuj grupig intaj por albatali komunan malamikon . lli batalas kiel herooj.
Neniam ili forkura s. La maljun aj kamparaninoj cirkaiíbrakis k kisadis ilin.
La ma lfelic ulin oj voli s krii al ili: • Vi estas ni aj filoj, niaj infanoj, niaj defenda ntojl • Sed, n ek la hun garoj, nek la francoj nek la ceboj komprenis la
hispa naj n vor tojn ... Subite i1i ciuj alten levas la pugnon k ciuj interkomprenigas, dum la rmoj flua s el cíes oku loj ...
1am iu verko s mirindan libron, kiu prilraktos la kuragon, la heroecon
k la fratecon, kiuj kun e formos la historion de la Internada Brigado. Ni
esper u, ke kia m tia verkisto komrncos sían libr on ja Ji bone komprenos la
signifon de la unulin gveco por:ke lingva h aoso neniam plu okazu . Dum tempo
en kiu in ter komprenigo estas pli ne cesega ol ciam ajn antaiíe, ni <levas
semi, por ke ni poste abunde rikoltu .
Jam mul taj anoj de la Internada Brigado eklernis Esperanton k post
kia m la lin gvobaro estos detruita, i1i plene guad os la profiton scipovi
lingvo n, kiu lernita montr a s sían utilon .
PETRO van der PLANK

NIA

MUNICl"O

Va lencia Esper11ntisI11ro..
H . v. d. Velde. - Krimpen .
P. 5 .- 0 ri hu eln
C . H.-Zeist.
. . . .
W . W. - Bu enos Aires .
A . M.-B uga rrn
V.M. >
V. 5. - Kli!dno.
J. P. - Den Helder.
J. M.-lssy
......
.
Lab. Es p Klub o.- Sto ckol m.
D. M. C hnrle roi.
S. U . - Lyse kil.
K. 8.- Pou~er es.
O . O . - Ln Ferte Alnis .
T . L. - Co pemih .
A. W . O .
tapleí o rl •.
«Ln E sper o>. - Qunre g non
F. 5. - Yo r k.
A. D. Chusl .
E A.. J.-Ov anoker.
O. J.- Jon ko pin g .
K. V. V ey prnlce .
A. M. - Lnr bro.
8 . J. -S tonnvn .
C. P. Vnulx .
"· P. P11rnu .
J. S . Dunfermline .
H . J.-Molyci n
1. J. J.- F in dho ven.
F 8. - W 11str 11an.
J. S. M . Yor k.
J. L.
n rn al n. . . .
O . H. Ces ka Skalice.
D. H. - Mac hen ..
D. J -K aun,1s.
M . W. -A ngl eur .
H . M.- Hauv ill e .
J Z. Br egenz
R. C . Rel ms.
F. E. T , nnoi. T o ulo use
F. M. Ln Vesine t
S. Es p. K lubo. - Si ndi.
F. L. c. Br uselo

F. B - París
D. H . Hc,lluin. .
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J. L .- Pouy.-Bonorde
alvenis ambati.
foje vial respondkuponol,
enture 13.
P. J. L., Esp. Klubo A. de S .-Haarlttn.
-Neni nm ni nperigis artikolon pri 111org 11
•
nizo , ki un vi mencias. Devns esli ali11 bulteno, kiu rnportis.
w. J. B . - Tooling, London.-NI flul, kluf
eldonns fi tiun gazeton, ankail estas pac11m11ntof, devigatnj elbntnli pro la ntako de
111llhispannj generaloj. Pacifismo estas rnalfortn ilo anrail la 11I11kem11
fasismo. Ni rekomendas ni vi legndon de nrlikoleto el.e
dev lzo: FOR LA BATALILOJN estu por le
estonio >, kiu aperis en nin Insta numero.

O. S . - Schoorl. -Vi skribns, ke vi ne
komprenns Anglion. pri nin batnlo. Ni rnale.
ekkomencas kompreni tre multe .•• La kapltalismo pulrigns la demokration Qiahaladzo.
Jen la afero! Ni sendis al vi la petitajn g11zetojn .
L. T.-Ljubljann.-Lnü
vla postkarto nf
deduktas, ke vi vln turnls al O. K. en B11rcelono. Vi daiire ricevos tP. F.>.
P. G. - West•Hnrllepool.-Nia
bulteno ne
havas f1ksan abonprezon.
Monhelpo ea111~
libervola.
Okaze de monsendo, uzu nl11n
perantejon en Orlenns (Franclo) kies adreson vi vidos 11liloke sur fiu numero.
C . M. J. - Amsterdam. - Slosiloj kun vorK-do. B ordes. el Tnbernes de V11lldi~no nu11 tareloj estos Qoje ricevataj de ni, en diveraa f
b11I11l11s
en In fronto . Lin ndreso estas:
lingvof . por disdoni al fremdnj vunditoj en
V. S . Bordee. 21-11.Brigada Mixl11. I-er.
hospiralof k al la lnternaciaf Brigadoj, ldeJ
Batall ón. 1-11. Comi,añín. Colegio Pablo
propngandiloj de Esperanto.
Ig lesi as, VALDELATAS (Madrid).
J. 8. · Rotterdnm. - Ni d11nkegas vin pro
K -do . Justo Est ~n bonfartn k lo~as provi•
zor e en Bdr-. l,, no . Li ne po ns s kr ibi
via h,ler c , kiu ~nten.:~ ;:m~vaj o jn . Temtn.
nun al fiu konnro de 11.Li verkos nrtikotnr ni nenion postulas de ninj leganloj, ae
lon po r «Arbetnr El'per11n1islenSveniska >
E ventu11le ni ank 11
il presigos artikoleton . vi legas cP. F. > kun estimo ni dndrlgoa la
nlsendndon.
de li . Lin ndreso estas : Comité de Defensa de Gracia. - Calle Juan Vil'ias,
A. K. VoroneJ. - Kordnnke rri kvilancaa
12 14 B RCELONA.
vian estima tan leteron k faros la tblon komK-doj Lledó k Tu set estas en bona . sano.
plezi vin. tiuf es pernntaJoj estoa bonven■J
Ln adreso estas ienn: Carretera de Cardona. 2.•MANRESA, Cntalunya (Esp11fia) k utilos fe In inlernaciaj kunb11t11lantoj. AnK-do . Marrinez Ungría sciiiras siajn koreskaü vnlorus multe tiurilate, lernollbrol de
1mnd11nIojn, ke li pasiris kvin mon11Iojn
Esperanto en njna llngvo.
te la fronrn. Tial li ne skribis, sed bnl .
V. 8. - Falun - Kiel kviI11nclte en nla 6-1.
d11il li skribns. Lin nuna ndreso estas:
str. Au . i11
s March, 36 - 38, t.•, 2. • numero, ni konfirmas ricevon de la mono.a
B~R C ELONA.
K-d oj. l. E., N L. knj el vi mem.
Ch. M. - SI . Alban's, Herts.-Se
tlo ne
ONI PETAS INPORMOJN PRI
Qenas vin, ni preferus sciiQi pri la nomo t
K-do . Simnn Weer denbur1. 8rigndo Thlil ndreso de vio 11miko k ni sendus rekle 11
mann . kies laste konata ndreso estis:
S. R. l., Pl,,zn A!tnznno. fi2. AL8ACET E . Lla pntrino derrnndas pri li.
K-do
Francisco Valdés Fern6ndez, CALLOS.\ DE SF.GURA (Alic ante) estas
pridemandata de korespondinto
nederland ~ lin.
K-do. Manuel Mnreno, sir. Jorge Vin 11
ix11.
32. - CATARROJA. Sovern kamarado
deziras '&di pri li. Bonvolu sendi in•
formoln al ni.

INFORMEJO

,.

30
. .
7' 41 >
J B . l.itomysl . • .
10
dol .
F.sp R. I.11b.-C hicago
1
,
J. K . Bethlehem
10
>
R. V. 1 rainon .
•
ploj .
e 'ova SenIn >. Barcelono . 10
3
runrof .
M 8.-London
. • •
1
>
J. L. . We llingtnn . .
6 pesof.
J. S.-C 11mpo Qu1fano .
. 300
&\Id kr.
K írun a Esperon1isIaro.

POPOLfRONTALETERUJO

LASTHORA IMPRESO
Lo perdo de Malago havis In dik°" kreskig i impeton al la popoln armeo. kiu posI
ko nvena preparo sukcese kon1r 11
üa111kas en
la i-ama nnd ;i luzia sekroro. Mndri do forpelas
I~ m11l11m1kojn. kelk ajn kilnmetrojn ekter la
f1rk aü nJo. E.n Oviedo. terurbo de Asturlo
la bra vaj . oc inli I11fminíst oj en fr ata miks~
kun _k11rol1k 11j bnsknj nncli . toj, fam enlrla
liberi g e en In unu njn stratojn. Ld 6. de ~¡ tiu
mo nato ekf~nci o " la inIern11cio konrrnlo, por
serlo za apll ko de la akordo pri ne lnterveno.
Preaefo de

J. Olmos,

Alicante, M, Valencia

