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de K11i11lu
Okaze de 111fubilea Esper11n10-Kongreso en Varsovio, 111Gener11lit1110
·
·
(nutonomia reg islaro) sendis salulan telegramon Jaü jena enhavo :

LA INTERNA CIA FASISM O POR SIA UBERl!CO KAJ
KATALUNIO, BATALANTE KONTRAÜ
KAJ SENDAS AL
SENDl!PENDECO. 1'"E fOROESAS LA JUBILEAN KONO RESON DE ESPERANTO
DE KATALUNIO
GI VARMAJN SALUTOJN KAJ BONDEZIROJN.-OENERALITATO

Lai:ímoderna metodo, en
iníormis 111
a jusa Konferenco pri la MediTiu ci telegramo vekis simpation inler 111neutr11l11kongres11n11ro pri kio lingvo Espeio de Salamanka tiamaniere : •La bolsevika kongreso de la juda
r11diost11c
f11sist11
Hispapor
sego
estis
eraneo ne
Kotalunio. La parranio, en Varsovio, tralegis revolucian telegramon de la ruR11 registaro de
almenan pli vasta ol
estas
respondo
radia
La
aplaüdis•.
Jaure
,
oj
jud
k
bolsevikoj
·o. Unu sola voco tie plendis
,
. l?prenantoj
lingvo, ~u ne? .
llu fama letero per kiu Franko, riel frandeme, esprimis simpation po r nia
rila manko; unu sola diplomato
e farís jonglojn per frazoj ; la
elegito de Sovetio, sage parolinta kvazaii advokato nia nur uzis la sobran
energían tonon, kiu decas al normalaj cerboj. Sen krioÍ-sen frapoj sur la
ablon!-l i parolis klare k tusis la kernon de la temo . La rektaj_akuzoj, kun
Post la bapto de nía gazeto, unu sola
deziro regís ce la red11kcio: esti fidelaj 111la
príta selo, la sola) solidaj argumentoj diritaj en Nyon estas ankai:í, ho kiel
litolo! Tío signifds krome esti fldelaj alcenirínde, la sol~j vort0j kirasitaj per' la volo de multaj milionoj d.J laboristoj,
toj da miloj da batalantoj, kluj loktas fakte
liberan.
guadi
por renversl la fasistan danReron.
rajton
la
gajni
por
suferi
devas
oni
kiel
scias
kíujspert~
Nia specifa rasko nur estas liveri arguEn hela kontrasto, la despotoj de !talio k Germanio blekas minace k
mentojn al la amíkoj evítante prezenli ~ifon<;>ink rubojn de niaj eraroj ni 111malamikoj.
iras elementajn normojn de juro k humaneco. Ili fanfaronas pri la ofendo
N1 ak_cept~s_f~rvore, kiel amikojn, ciujn perresnepra
antai:í
,
hipokritaj
abomene
estas
ili
tamen
n;
senpuneco
fiaras
iam
sono¡n, k1u¡ rrfuzas la abomenajn metodojn
de la Fasismo.
ondeco, pri perfidaj atakoj faritaj sen konsento de la sklavigita popolo.
. Por fari p91itikon . ciu el ni jam h11v11s
Kia abismo ínter ambai:í kondutojl
sran partion aü sian sindika1on . Nia gazeto
freminvadas
o,
malfortec
gia
je
est~s 11fero tute ;,paria; ~i estas sobr11 k
Italio ofendas milite popolon fidante
voco de honesta mulrface111 popolo.
serioza
kasi
por
finfine,
k,
gard'istoj
giaj
de
dan hejmon dank' al nai:íza komploto
Tamen, avidaj reloj de fanalika pasio ne
pardonas niajn sukcesojn. Per konata demurdojnk stelojn, gi nur prezentas la trivialan stofon de stultaj mensogoj.
magogia rimedo: tratr11nci frazojn de sincern
·
popolo.
nia
de
n
profanitaj
rajtojn
la
La alía nacio, Sovetio, defendas
verkila post eksplodo de blufa
arlikolo,
skandalo pri teroro, oni akuzas nin sisPer tíu nobla gesto, plene koincidas la decidoj de potenca .registaro kun la
teme, pri unuflankeco, pro la herezo diri 111
sortodezirojde la sovetaj amasoj vibrantaj unuanirne pri nia sorto-akuta
veron k _senlace esprimi dezirojn pri unuec11
harmonro , sur la bazo de pozi1iv11j m11teenplí angora k proksima rilato kun la norma la evoluo de la demokrataj
ri11loj, el ciuj opinioj, lorjetanre kverelofn.
landojol kun la brilaj realoj de la soveta Federaciu. ·
diru tion redenovePopola Fronto-ni
e~tas_politika alianco de s o cialistoj, komuNi ja scias, ke, en ciuj pli aií malpli liberaj nacioj, la proletaro, kun
~1s_loJ k _r~sP.ublikanoj kun aliaj regional pargranda kvanto da etburgaro, sopiras pri nía venko k suferas . pro niaj doloroj,
1101;el rrut c1 elementoj konsisras la RegisLaü elemenla lo giko, ni opinias, ke por
111ro._
sed,kie, krom en Sovetio k Meksikio, tiu honesta aspiro ,ricevas konfirmon,
venkr en moderna milito, tiel terura kiel la
ruzaf
ke
fajojn,
·multajn
okazas,
ne
cu
rninistroj?
koncernaj
la
de
Perfaktoj,
ni11. oni nepre bezona s centran or¡?anon por
111fefa gyid~do. T_ial ni es tas defendantoj,
gvidantojanstdtai:í apliki la dinamikajn popolajn fortojn serve al la progreso,
sen
sen kond1fo1. de t1u supera inslilucio
bremsas ilin favore al la reakcio, sub formo plej varia? •
11tento al politika kons isto, kvankam ni estas
respektemaj por alies opinioj; sed respekto
Tamen, malgraií cío, se jam ekbrilas fulma Jumo inte!' ambaií diplone sirrnifas submeti 111akson al ofendo) k
da
jaro
Unu
oferemo.
de
provizo
tn~~ajkundutoj, tío okazas pro nia granda
lrapoj, tiel maljustaj kiam 111supera gvid11n1111
1aro estas pre11111kcep1ipla ce 111kunlaboron
hto, eltenata per obstino pli ol per tai:ígaj armiloj, pezas multe, vole nevole,
k sugeslojn de ciuj veraj 11n1ifosistoj.
'?la univf'.rsala konscienco. é:iu popolo, kiu scias suferi k morti por defendi
Nia heroldo e'stas honeste malrica . Kvan~Janliberon, tiu ne povas pereil cu estas ~a sabl~no, tiur_ilate, ni~ asert_o? eble
kam rlgora 11drninistr11do permes11s preztnli
b?n11spek1ajn vestojn, Ri ne prof1111sJe ta
Jes,sed nur por la glaci3 cerbo de kelka¡ skept_1kemuloJ: La ht~p~no¡ _e~tas
d1k11k_aso de iu grave sindikato 11u p11rt111
k
ftd?
nu~ tro okupataj por dedl!kti subtilajojn pri la dtfer~nco t~ter m1s_t1ka
organizo: La redak1oroj ne per l11bor11s sal11Jron; ~111knebo suldaii aian ekziston al
saga racio. Nia konvinko pri Ja triumfo estas ankau konvmko prt la ekztsto
k~lk11Jmtioj da dlverslendenc11j aniifasistoj
tiu
al
t~kso
vasta.
Pro
mondo.
de vivantaj popo1oj en la cetera parto de la
kruj trovas Jam ligilon por sama unueco'
en horizonlo,. k flu11n111nfon ton por aenlgi
Potenco,nía dialektika lukto ankoraií estas intensa en la fantaz1a kampo de
m11lnov11n 1101fon.
~asto~gintaj princi~oj. Ankoraií oni ?eva~ p~rdi tem~on,_ en stranga duel~,
lli nur estas nt11Jmastroj, k por respekto
por la revoluc10
0 ntrau la psei:ídorevolucíaj
rutinemaJ dev1zo¡-maltauga¡
111111,nenl~i ni hezltos dlri 111veron, sen
ofendo), pr1 cluj m4novroj celcntaj fendl la
kllJalutilaj por la venko-en defendo de la reyolucio k en profíto de la triumfo .
allancon, klu venkis pace en la balotoj k
venkas heroe nun en 111f11Jro de tranCeofl
Car ankaú ja brulas kontrasto ínter teoriai klacoj k praktikaj agojl

lntimaj Konsideroj
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En Valencio,. provizora cefurbo de la Respubliko, la .urbestro, Domingo Hispanio . Granda kvanto da oficirOj
Torres, estas elstara membro de C. N. T. k fervora anarkosindikatisto · kiuj donove eniris la armeon por Par'.
plenumanta la registarajn decidojn pri milito k ekonomio. Ankaií en la topreno en 1usaj manovr?i, estas tu¡
urbo, la prezidanteco de la Junulara Alianco Antifasista apartenas_ ~1 la sendotaj al nía lando.
·
anarkistoj . Cu tiuj ci . simplaj mencioj suficas por detrui kalummoJn_ k
mensogojn pri teroro k persekutado kontraií la anarkistoj? Nia • provtzo • Nediskutebla pruvo pri la sinteno
·
de pruvoj, por konvinki fanatikulojn, anko~aií ne _elcerpigisl
de hispana popolo rilate al nia kón.
flikto estas la amasa forkuro de lo.
gantaro, kiam alproksimigas la fasis.
tai trupoj. Ciutage ª!venas cirkau sep
mil 'rifugantoj el Santander k Bilbao
• En frontpaga artikolo de itala ga- sipo . Ci lasta respondis per ·cmj staJ al Barcelona.
.
.
zeto «11Giomale d' Italia•, oni legas: busoj . Estigis batalo, kies daiíro estis .
Tiu kruela, terura k deviga pilgn.
«Generalo Batisco, kiu estras la legia- proksimume unu boro. Antaií •la ku- mado de hispana¡ popolamasoj estas
. najn fortojn, estis la cerbo, la organi- raga kontraiístaro k batalemo de niaj , la plej rekta referendumo, kiun on¡
.: zanto de la batalo de Santander . La sipanoj, la pirata sipo decidis forlasi · povis imagi.
' aviadilaro, radio, artilerio k aliaj ser- la bata Ion k fugi, malgraií siaj multe • La rezulto de nia ofensivo .en Ara. voj, eiuj suldas alHa genio la prepa- pli grandaj militrimedoj. En tiu lasta gona fronto estas jena:
Pli ol naü
radon de la ofensivo, kiu estis cef- momento, alia registara sipo, Méndez cent kvadrataj kilometroj
konkeritaj
verko laií inspiro k kapablo•.
Núñez. kun eskadreto de · detrusipoj
kun pli ol du mil kaptitoj, centoj k
, La agentejo «Radio• komunikas la · alvenis helpe sed la pirato jam rapi- ·centoj da forkurintoj,
1
gravega kvanto
nomojn de italaj generaloj, kiuj parto- dege foriris.
da · militmaterialo, potencaj fortikajo¡
prenis tiun ofensivon. l1i estas: Basti- ,
Tio okazis dum la mateno k post- de fasista linio perditaj definitive por
co, de la ítala stabo; Frusci, kiu estris tagmeze, je la kvina, a peris . ree en la ili. La a·ragona cefurbo
Zara·gozo esdivizion en Abisenio; Favagrossa,
ho~izonto la sama sipo Ba/eare6 . De- tas sub tuja minaco .
estro de itala intendenco; Roata, eks- nove estigis batato dum kiu pli ol du .
La blanka teroro ekfunkcias jam
estro de informa servo de Milita M1- cen kanonpafoj interkrucigis, cío daií- -en Santander. Estas
kvin mil arestitoj
.nisterio en Italio; Teruzzi, inspektoro ris dum pli ol horo k duono. Kiam la k kvindek militaj
tribunaloj kondamde ·.•nigrateinizuloj • en Hispat1io; k la · pi~~t~ sip_o vidis n!ain detrus~pojn, nas per
rapidega jugado la arestitojn.
generaloj Perti, Piazzoni, Bergonzoli, lausa1ne !Imante ke tU torpedo povus La murdado komencis
jam kiel en
F.rancisci,
Bissaccianti, Velardi k trafi gin, ankoraiífoje , fugis, ci fojo_n Badajoz k Malago .
'
•"-Marica. .
definitive.
· • La pastroj Lazaro Vaquero, k San·
Italio partoprenas en la ~e~ln- • Estas farita
bilanco pri la vikti- tiago Alegre, pa.rohestroj de Belchite,
terveno ... laií speciala maniera.
moj de kanonpafado al civila ]ogdn·• Generala Queipo ordonis deklari taro de Madrido. Oni ne povis kalkuli . -sendis leteron al geiteralo Pozas, kiu
'.militzonon la provincon de I-Juelva k la nombran koncernantan la antaií- komandas la trupojn
de aragona
· tiun parton el provincoj de Seviljo k urbajn kvartalojn. Ankaií ne estas fronto, dankante lin pro la sinteno de
respublikaj trupoj rilate al ili . Nia
·Badajoz gis la soseo de ambaií. Tie
armeo respektas la kaptitojnl
,,•agas elementoj «ne subnietitaj•. Se
' oni konsideras, ke jam de pli ol unu
• ·Jus ekstarigis la •Junulara Alianco·
jaro, tiuj elementoj agadas sen konAntifasista• kiu kons1stas el ciuj orga·
takto kun la !ojala zono, sub la plej
nizoj de la junularo: marksistoj, anar·
izolaj kondicoj, oni ne pavas sufice
kistoj k respublikanoj .
alte taksi ilian kuragon.
• En la svisa urbo Nyon, kun parto-• En iu monahinejo de ·Valencio,
preno de gravaj potencoj, oni studis
laboras kudrante vestojn por bezonoj
la manieron eviti la ciaiíran piratadon
·de la stato', 135 monahinoj, kiu vivas
en la Mediteraneo . Post rapida inter·
felice, kontentaj pro tio ke i1i gajnas GRANDA POTENCO PETAS
konsento, ciuj subskribis decidojn, kiui
ALMOZON
;honeste sian ·panon per utila laboro.
-tu vi permeaes al mi prenl lo mete da akvo?
laiídire estas absoluta garantio kon·
Nek tiuj virinoj nek aliaj religiulinoj,
traií pliaj ateneo¡ al fremdaj sipoj.
J<:iujestas en sama situado, en aliaj enkalkulitaj la bÓmboj k obusoj kiuj ~i, kun prudenta skeptiko atendas
:urboj de la !ojala Hispanio, kredas je ne ek¡ilodis, nek tiuj falintaj en parto la efikon por jugi pra V e, car nía
siaj propraj turmentoj k ofendoj fare de la urbo nomata •militzoito• .
sperto pri traktatoj ne permesas lar·
de la ~rugaj hordoj •··. ' . · .·
Laií tiu bilanco, falis en la cefurbo gajn optimismojn ...
e La 7an . de ci tiu monato, la !ojala 5.000 artileriaj obusoj k bomboj. Estis
kirassipo Libertad, survoje ·al: Carta- 768 m·ortintoj, cefe virinoj . k infanoj, • Tomase Masaryk, amata Prezí:
dinto de CehQslovakio, jus mortis. Lt
:gena, renkontigis kun pirata sipego k 3567 vunditoj.
estis honesta demokrato k fervora
Ba/eare6, proksime al Oran (Franca • Laií sdig ·oj'eJ Civitave~chia (Italia)
amiko
de Hispanio . .En venonta nu·
·)Üriko). La kanonoj de la piratoj elje- la ítala sta_bo preparas áktive la senmero ni omagos pli detale la respek·
tis unue kvar obusojn kont~aií nia don . de granda amaso da trupoj al
tindan avon de la eµropa Demókratio-
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NI SERVU LA VERO·N!

En Aiígust-Septembra numero de laborista esp~rantista gazeto Sennacieca Reouo, ni legas jenon:
LA MILITA SITUACIO STAGNAS EN HISPANIO
éirkaií rvladr!do la respublikanaj trupoj provis disrompi la. feran r1~~~n enferman tan la cefurbon. Post
komenca¡ sukceso¡ 1h poste denove devis cedí la konkeritan terenon, k pre_ci_pe_1~slosilp~nkton Brunete ... En
Katalun~o _Ia.~o)ektlVlgoJ 10m J?O~t.1o_m estas nuligataj,
k la burga¡ lego¡ ree estas vahd1g1ta¡; centoj da anar.
·
kisiOj estas arestitaj.,
~i parolu unue pri militaj sciigoj. La ti súprai
ascrtJ i tiurilate, estas tute falsaj. N ek estas /ero · ringo
er.iermonfo lo cefurhon, nek ili (1¡'1respublikanaj trupoj)
denove deuis cedi la konkerifan ferenon k precipe /a
slooilpunkfon Brunefe. En la ci apuda desegno de la provinco de Madrido, oni montras tre klare, per linietoj, la
nunan fasistan fronton antaií ol la komenco de la aludita ofensivo. Post simpla rigardo oni facile konfirmas,
ke la éefurbo, k antaiíurbo, ne estas k neniam estis
enfermata en iu ajn ringo. Tiu iluzia ringo nur ekzistis
en malsana menso de
✓
fasistoj k de kelkaj di•" •••··
..1,
versspecaj • ra portistoj •.
·º ..··
.......···
Nek la komuniko · kun
.
-.✓
Lozoya, per kiu oni prol.
vizas je akvo la eefurbon;
nek la komuniko kun
, ,. , ~
·...,______;,,· -.•
provinco Guadalajara,
·r¡
kie ekzistas, alía fronto;
kun
nek la komuniko
... ~.......
okazas
kio
Valencio,
~~
k
..~ ,.
tra .provincoj Toledo
!~:!:.~~::
Cuenca, estus eblaj, se
ekzistus tiu f~ma sennacieca •fera ringo•. En zono de la
ofensivo oni montras klare, per punktoj, la pozicion
antaiian de fasista fronto, k per linietoj la nunan pozicion. Facile aperas la cfalseco• de la aserto rilatanta la
ofensivon. Efektive, )a respublikanaj trupoj konkeris la
vi!agojn, Villanueva del Pardillo, Villanueva de la Cañada, Quijorna k Brunete; poste la fasístoj kontra?átakis k devigis nin forlasi la . vil~g_on Br~nete, k~u
restis... k restas •nenies tereno•. N1aj' trupoJ estas ce
unu flanko de la vilag.:> k la fasistoj ce la kontraiía
flanko. Do ni ne cedis la . konkerifan terenon; tii nur
Perdis la r~inojn de tiu vi1ageto. Pri la ver~ de ~i_ai
diroj estas nenia dubo. Ec kunredaktoro ma, m1hte
- dejoras tie. Niaj )egantoj zorgu atente pri mis~n_for~ojl
Nun, ni klarigu . la informon pri ko_le_kt1V1goJ en
l<atalunio. La registaro de tiu regiono star1g1s d~kreton ,
Pri kolektivigo. Tiu dekreto persiste validas k estas
ministro Juan P. Fabregas .
kreita de anarko-sindikatista
Estis donita Jongega tempo por ]¿ge ordigi _I~ k~lektiVigojn,k nun pli ol la duono da faritaj ko_lekt1v1goJestas
submetitaj al reguloj de tiu lego. Ni senoze_ a~e~ta_s, k
reasertas, ke la legaj kolektivigoj ne estas nuhg1taJ e~
l<atalunio nek en la cetero de la hispan~ lan~o; n~r om
nuligas Ja kapricajn kolektivigojn, kiu¡ est1s _ple! ~fte .
fruditaj perforte je la servo de novbu_rgaj grupo¡, km¡ ne
akordigas kun •la koncema revolucia l_e_go. .• . leg·o¡'• Post la fas1sta r1belo oni
pi .1e, pn. 1a b urgaJ
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dekretis niultajn novajn legojn k la plimulto el ili, n_e
estis nuligataj, do ili validas ankoraií. Nur estas revahdigitaj la burgaj Jegoj, cefe respublikanaj, kiuj ne kontraiías la novajn k kiujn oni kredis utiligeblaj car estas
vere demokrataj k taiígaj por la nova situado.
Ni estas jam tro sataj per priskriboj pri •teroro• en
Hispanio k aludoj pli malpli rektaj al persekutado kontraií revolucianoj. Ni citu ekzemplon: dum la •terora
reakcia subpremado•, kiu sekvis la abomenajn okazajojn de Majo en Barcelono, k-do. Fidel Miró, konata
gvidanto de la anarkista junularo, estis . •enmurigata•,
Jaiídire <le pluraj el siaj sampartianoj, en k ekster la
)ando. Tiu impresiga novajo estis large disvastigata de
gazetoj, kiuj pretendas objektive informi ... Tamen, post
tiu inkvizicia turmentó, k-do. Miro •e!murigis•, versajne
sendifekte k nun plenumas sían gvidan rolon plenlibere
k dementas tiel la onidirojn, kiujn ekspluatas tiuj, kiuj
' havas intereson prezenti la realon laií sía tendenco.
Tío estas la vero, la simpla k tuta vero, k nur restas
al ni bedaiíri sincere ke laborista gazeto, onidire super. tendenca, fiel tendence, dogmeme, sekteme, partipolitikeme, k cetere, false informadas la legantojn. Por tia
·laboro nur oni povas atingi fusan rezulton: senkuragigí
eksterland .ajn kamaradojn, kiuj ne povas esti informataj
propraokule; k per tío, 1el oni ja helpas la fasistojn.
. HISPANAJ

INFANOJ

KONSCIA

EN

EKSTERLANDO

ZORGO

En milito tiel klara kiel la riia, la malamikoj ankaü povas uzi
.
sentimentalajn artilikojn por nuligi la efikon de bonaj klopo'doj
, el la
Ebena rereno por rio esras la amaso da infanoj evakuitaj
temas
nordaj hispana¡ regiono j, al kelkaj nacioj. Niaj komentarioj
Bel¡¡-io k
. nur pri la lo~ado de niaj knabetoj en Anglio, Francio,
versajne ankaü en Nedertando. Jen la problema:
Reakciaj elementoj , sub la masko de humaneco , sukcesis
Post
ali~i k gvidi multajn tokajn komitatojn pri tiu porinfana helpo.
nur al
hipokrila manovrado. esris facile livere la infanojn preskaü
la crureakciaj famili oj, kiuj enrreprenis tui la taskon ckatekizi•
trudi~idojn>. La matfelicaj infanoj rifuzis, pli aü malpli aktive,
al ili
tajn fasistajn ekzercojn, kio riel frese ankoraü rememorigis
tiuj
la aütorojn de teruraj scenoj. Spertinte liaskon de la manovro,
reakciaj ckomparemuloj, disvastigas la famon, ke éiuj evakuiraj
malhispanoj infanoj estas diablaj bubacoj, neniel dreseblaj, por
forJigi la emon, ce aliaj pti honestaj familioj, akcepti itin.
Ni verkas riujn éi liniojn por peti al niaj karaj Jegantoj
el koncernaj
homoj et éiuj tendencoj, ec katolikoj!-honestaj
diligente
urboj , kie tío okazas, klarigi amplekse la aferan k tre
devas
zorgi kontroli la funkciadon de tiuj lokaj komiraroj, kiuj
nestoj
solidare k dankinde plenumi sían sacian rolon k ne· fari~i
de fasistaj intrigoj sub etikedo de kompato.
Ni insistos, se necese, pri la sama temo!

Aktiva

div~rstendenca grupo da amikoj'el Hago, kiuj senlace '
la~oras en la nederlandlingva POPOLA FRÓNTO
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POPOLA

FRONTO

KIOM VALORASANGLA LABORISTO
...
KONKORDO EN LA INTERNACIA BRIGADO

e
1

F>

R
En la lastaj tagoj, okazis en Madrido, k en aliaj urboj, festa omago de
-ciuj popolaj organizo¡ al la Internaciaj Brigadoj .
1
Antau unu jaro, i1i venís al Hispanio. l1i ciuj estas homoj kun revoluA
<:ieca historio k honesta celo . Neniam ili aljugis eksterordinaran gravecon al ·
N
la belega gesto, forlasi sían landon k veni en la nian por 1ukti apud ni. Kiam
ili trafis Madridon, ili marsis per rapidaj pasoj al ~ia kazerno. Scivoleme i1i
rigardis niajn stratojn k niajn domojn. Unu el la batalionoj trairis placon
kiam la alarmaj sonoriloj kriis, pro dangera proksímeco de aeroplano¡ malM
amikaj . Tiam ne ankorau Madrido estis alkutimiginta, rigardi trankvile la
E
cielon k audi sentime la eksplodojn de la artilerio. Kelkai virinoj kuris rifugi.
R
La homoj, venintaj el la paco au de la silenta milito, konservis la vicojn k
A
komencis kantadi l.,a lnternacion en p1uraj lingvoj. La virecaj vocoj plenigis
Ci.priano Mera, anarkislo k elslara memla placon, sufokis la lautan sonon de la alarmiloj k kuragigis la virinojn.
bro de C. N. T., estas ankaií unu d plej '
Multaj el tiuj kamaradoj , jam mortfalis, en la bata lo por la monda paco. Sed , amataj estroj de la Popola Armeo; an1nu
kelkaj tagoj, responde al demando, li espritiuj, kiuj vivas ankorau, memoras ciam la kortusan krion el tiu maljunulino,
mis, en madrida ¡urnalo, sían opinion pri
unueca harmonio. Ni aperigas kun plezuro
kiu antauenpasis gis la rektaj vicoj dirante: -Sanon al vi, fratojl
centrajn vortojn de tiu anarkisla
kiu
Tiuj, kiuj restas ankorau el tiu bataliono scias, ke neniam oni dirís al devas esti elika modelo por multajpioniro,
anarkislaj
ili frazon, tiel justan k símplan. l1i batalis en cent diversaj frontoj. Ili estis k neanarkis1aj laboris1oj. Jeh fresa bukedo
da belaj k honeslaj pensol :
la herooj de multaj venkaj tagoj . lli luktis ce la pardo de Madrido k malprok<Hodiaií; estas granda fiero, por mi,
aparteni al la Popola . Armeo, kiu tiom dd
sime de tie. La torsoj fortaj k la vertikalaj fusi1o¡ de la Internada Brigada
laií•ol jam scipovis gajni por nia alero,
trairis cíujn soseojn k ciujn vojojn, kie milito furiozas.
Konlraií la Fasismo, konlraií la unulenLa veteranoj - kiuj batalas jam de unu jaro - kunigis sían sperton k denca poliliko, kontraií la malnobla varbemo, ciuj ni - anarkisloj, marksistoj k respukuragon al tiu de rekrutoj k hispanaj volontuloj. La hispano¡ instruas ilin blikanoj-kontraiíslaros
per la baro de unu
pri nía lingvo. La ínternaciaj kamaradoj montras leterojn de sía hejmo. Antau sola kura~o, unu sola volo k unu sola koro.
En
mezo
de
sama
sulero mor1is tre muhaj k
nelonge, grupo da ili, en la kampo, en provizore trankvila fronto, interparolas.
bonaj kam11r11doj, kiujn mi vidi~ fali ride·
Iu germano <liras: -La hungara bataliono ricevís leteron el k-do. Rakosi.
tante, rigardante unu la alian karese, kiel
klaslrato j en laboro k tasko. lnl er li om
- Hispana soldato, kun kamparani! vizago, demandas:
· ··
abundaj epizodoj.
prr sindono k heroeco,
- Kiu estas tiu Rakosi? Cu, unu el viaj cefoj?
pri individua
k kolektiva
oleremo, esrus
La germano ridetas kamaradece. Li scias, kiu estas Rakosi, ankau kiu ofendo k krimo , ec monstra perfido, semi
!ntrigojn por malunueco,
por mal·
estas De Brouckere. Car li scias tion bone, li venís al nía lando por najli la paco, konkurencojn por kverelojn
fusi la animojn k
kalumniojn por veneni la korojn .. .•
flagon de la finvenko sur la kanonojn de Hitler.
··
-Rakosi estas hungara laborísto. Bona kamarado vía k nia. Bonega
kamarado de ciuj laboristoj de la mondo. Nun li estas en -karcero . Jam de
ELOKVENTE
...
dekdu jaroj, li estas malliberigita de individuoj, kíuj simpatías al Franko, de
La enmarigo de la nova ítala kirassip~
Vittorio Veueflo estas kvazaií klariono pri
uloj kíuj malamas la popolon, kíel la generaloj ribelintaj kontrau vi.
la mili1a mara potenco de kelkaj nacioj . La
La kamparana soldato de Hispanio komprenas.
franca siparo, kiu laií potenco estis la dua
en 1914, nun okupas nur la kvaran lokon.
- Tiel do, tiu Rakosí estas amíko nía k votas, ke ni venku, cu ne?
•. Kiam Germanio, en 1931 enmari gis la
- Jes. La letero, kiun Ji sendis al hungara bataliono, tion díras . Kaj li s1pon Deut s chland unua
• posa kirassip o•.
estas certa pri tío, ke vía venko taugos por malfermigi la pordojn de Jia karcero. Francio pliigis sian eskadron sed ne riel
intense, kiel la cirkonstancoj Sdjne posrulis,
Alía grupo komentas goje la omagon, kiun popolo preparas.
__
llalio atingis, de 1934 . ~is 1937., gravan
pln¡ron k nun, oni povas diri . ke ne n_ur
- Mi -jam estas madridanol ,
ltaho havas super econ rila1e al franc•~ •
Díris tíujn vortojn íu blonda junulo, kiu apenau ekparolas nian sed ke la supereco de Jtdlio k Germanio
lingvon. Sed 1i vere estas el Madrido. Adoptita filo de la granda urbo el fero, kui:ie, rilate al francio, estas grandega, kiel
kun gia lukto por éíuj antifasistoj de la mondo . Li na skigis en Londono k om deduktas el jenaj cileroj:
10
( Francio . .
laboris ciam en íu angla hav eno. Tie \í eksciis, ke otJi pavas batali en His- Kirassipoj.
7
. ( Germanio ,
6
pani~, kiel volontulo por Libero . L!a nomo estas Kíngston. Li estas trifoje
ltali o ..
.
1
( francio.
.
vund1ta. En la kapo, per granda m1tralpeco; en kruro, dum li prízorgis sían Avi4dsipoj .
2
• ( Germanio.
o
mitral-fusilon k lastan fojon en torsflanko, kíam li sallís en malamíkan tranllalio.
• .
7
ceon. Cíufoje, elirante el Hospitalo, li diras ce sía reveno al batalejo :
( Francio . .
Krozsipo¡ A
3
Germanio.
-Nun oni vidos, kíom valor3s angla laborístol
7
( ltalio , . •
Tiun frazon li direktas al la malamiko, kíu neníam scias, kiom valoras
t3
( Francio. . .
Kroz sipoj B
7
laborista de iu ajn \ando . La lasta reala lraduko de tiu frazo konsistis el tio
• ( Germanio.
12
!talio ...
ke 1i kuntrenis al niaj vicoj, el malamika teritorio, mitralilon . El gia kanonet~
. 81
( franci o •
Torpedsipoj .
pendis capo de fasisto k ekzemplero de gazeto el Zarag,no.
66
. ( Germani o .
71
•
!talio . . .
.
Al tiaj homoj, la popolo, la tuta hispana popolo, jus faris sían
89
( Francio.
.
1
emocian omago~ . La veraj volontuloj, ki~~ ~enis libere kie\ homoj konsciaj Subma 'renoj .
56
. ( Germanio .
78
n~ po,;as akcept~ kompar~~ kun _l_a _m~lf~hca1so_ldataj sklavoj, kiujn devige
ltalio. . . •
Tiuj ciferoj klariga:,, pli bone ol eioi
m devas trapah por ebhg1 al 1ha1 f1lo1, per ma venko, vivon sen •milito . gu_ment~j,
111sekreton de- multaj manovro

1
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CINIO l<AJ HISPANIO
La ?ovajoj -~l ~ini? ~stas nun legataj kun la sdma
atento k1el la scugo¡ pr1 ma pro'pra milito. Estas komuna
Iukt_o,ti~ de Shanghai k Madrido. La defendo de la kolekt1va hbero ~ de l_a_ho_maprogre~o estas la kaiízof kiu
pelas I? ~omoi_n.ar1g1taJn mal~nt~u la Granda Murego k
tiuin, kt~J grup1gas en l_a trance o¡ k parapetoj najbataj
al Madr1do. La sama impulso, la sama· pravo k fin,, ·
la sama venko.
. Tiel ko~pren~s la aferon la defendantojide Madrido. ,
1? popo!ai soldatoj parolas :
e~la_p_ordo¡ de ma urbo,.go¡o
la ep1zodojn, kiuj favoras
kun
as
kom!nt
pr1.~rn_10 k
Ja c1~o¡nk ~un. ca~r:eno k m~lamo tiujn, kiuj estas - faJ
voraJ al la 1.apana¡ mvadanto¡. lu veterano diras: ·
-Nun la cinoj jam havas sían 7. de Novembrof
Alía soldato respondas : -Vi vidas ke ili salvos ·
'
la aferon, kiel ni solvis la nian .
klaso1 de·
du
je
a
dividi~
nun.
estas
-:-L~ ~o_n~o
:
horno¡. Tm¡, kmJ volas konken Madndon k Shanghai-on•
la konkeron d~
k tiui homoj, kiel ni, kiuj kontraiístaras
Madrid_o_k Shanghai. Kiuj estas pli multenombraj, laií
.
vía opm10?
j . Sed
kanono
da
pli
~ayas
a!iaj
la
Eble
ni.
-:--Cer!e.
s~ om. env1C1gus la h~moJn, km¡ pensas kiel ni, la longa
v1co envolvus dekfoJe la terglobon. Dum ilia viceto
apenaií irus de Madrido al Salamanka; jen cío!

**•

.

'
· Kelkaj batalantoj decidís skribi al siaj cinaj fratoj .
En la profundo de tranceo, ili verkas la sekvantan simplan k emocian leteron: «Karnaradoj de la tina popolo,
heroaj defendantoj de vía cefurbo! Grupo da soldatoj el
oficiroj, komila Popola Armeo de Hispanio-soldatoj,
saroj-sin turnas al vi. Ni estas la def endantoj de Madrído. En tiuj malfacilaj k tragikaj horoj, kiujn vi travivas, ni kuragigas vin, resli surpostene senhezite en la
batalo. Ankaií ni pasigis . malfacilegajn horojn, antaií
malamiko potenca, mult e pli bone ekipita k armita ol
niaj senorganizitaj grupo¡ da rnilicanoj. Sed ni sciis k
kapablis defendí nian urbon k per tío, nur per tío, ni
komencis venkobati la amikojn <le niaj invadintoj. Ne
sancelul Nía lukto estas la vía. Úi estas f!Íero d e la tuta
Homaro . Vivu la Cína Popolol Vivu la Popolarmeol•
Sur la koverto, ili simple skribis 'tiun ci adreson:
Komand ejo de la Cina Armeo. La frapoj de. moder?a
malamiko detruas la misterojn, kune kun la d1stanco¡ ...

TEl'fO

Jus eliranta el
Italia, kvalifíkita
)aboristo ra portis
Jene, en Francia, prí konata terno:
•!talio, kiu dronas ~n mizero,
estas nun vasta kampo de milita preP~rado. La fasistoj nur okupigas pr!
H1_spanio . Tíe, la gravaj k negrava¡
•n1gracemizuloi• nur ha va s obsedon :
Venki en hispana milito; prí gí oní
Parolas kvazaií temus pri milito eks~luzive ítala. Por helpí Frankon, la
1tala fasismo riskas cíonl
Ciuj bombard a doj, kiujn suflrís
I~ hispanaj urboj Barcelona k Valenestas faritaj de la krozsípoj Duco
<:i_o,
d Ro6to k Rrmondo Dioz. La unua
suferis difektojn d u m bombardad_o
Pro_la hispana kanonpafado, k es~1s
d~v1gata rapíde fugi al haveno Sf?ez1a,
kte nun oní arangas la difektajoJn. _
•. En ínsuloj Baleares k Cerdena
Ct~tage amasigas •volontuloi•, kanon<:J, aeroplanoj k militsípoj. La 10.
Augusto eliris el hav eno Gaeta du

FRoN.T o

5

Nun ni promenas cirkaií la lago en la «Casa de
Campo• . Arboj fal.citaj per obusoj, feraj restajoj k boma
ostaro ínter ili. Antaií nelonge, falis tien germana aviadilo. Tiam estis tío, •nenies tereno•. La aeroplano forbruligís ínter la kontraiíaj tranceoj. Nun oni povas vídí
k trasercí la restajojn.
Kamparana soldato akompanas nin k rigardas fikse,
kun medito . Post longa pripensa silentado, Ji diras :
-Tie, kiel ci tie, la fasistoj estas ciam samaj. Similaj
aeroplanoj, baldaií disrompígos kontraiíteren en Cíniol
Tamen, tiu malklera símpla k bc,nanima soldato,
neníam aiídis ec parolon pri la •plano Tanaka».
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la solAnlifasist ~ kaii"(o, honore al Hispanio , tre populara inter
la
datoj de la P6pola tina Armeo , kiu heroe batalas kontraü
a
esperant
la
kun
n,
oj
t
muzikno
la
as
publikig
"Ni
.
'
fdsismó
japana
iela
traduko de la leksro, laü kliso de <tinio Hurlas,, kvazaü
forgesas
danko k -admiro por tiu rrata samsorra popolo, kiu ne
mildigi, dum propra rerura d oloro , alies suíerojn

SEN VARIANTO

~~t:~r:~~

s1la komerca¡n
.
publike
gratulis
ciníke
Duce
la
pojn,
de
trupojn
la
sípoj, kíuj transportis
submarenoj Mil/elire,
22 .ª regimento de infanterio kun sek- la sipanarojn de
kíuj plej distingigís
Palea,
k
i
7'ozzon
12.
La
oj.
mitralil
k
j
cioj de kanono
ci submarenoj •laTíuj
tasko.
tíu
en
sipo,
Augusto elirís el Tobruc alía
boras• cefe dum la nokto, laií helpaj
kiu transpor!ís 2.800 •nígracemízuindíkoj d e germanaj k italaj sipoj.
Jojn». La 27. Julio eliris el havenoj
s dronigi iun komerPalermo, Napoli k Gaeta, 5.000 •vo - Kíam ili sukcesa la reg istaro premias
ita
la
pon,
sí
can
.
ia,
Florenc
de
legioj
la
de
lontuloj•
per mono la oficirojn de la submareno.
Catanzaro k Sicilia . La 3. Augusto
Oft e la maristoj indignigis pro tío .
j
soldato
íOO
Genova
haveno
el
elirís
,Resume, oní pavas aserti ke Mus,
apartenantaj al ítala milita av iadilaro
melis, je la servo de Franko
solini
bombar
stoj,
observi
pilotoj,
ili,
ínter
ípojn k 11 submarenojn kro~
~-k:ozs
toj.
s
distoj, ingeniero¡ k labori
c1u¡_germanaj k italaj sipoj, kíuj na.víEn insulo Cerdeña es tas starigita
_t:~ _la. Med iteraneo k h elpas
~a~1as
de
no¡
aera bazo, kie dejaras aeropla
. La sorto de hispana
bómbardado tre rapid aj, kiuj ofte flu- tt~J!l m1hts1p0Jn la fasísmo de !talio
por
estas
mthto
j
pentrita
estas
l1i
gas por at~ki sipojn.
afero de vivo aií morto.
Iaií koloroj de hispana fasista armeo.
. Sed la vera ítala popolo proservo
la
je
ras
es
enoj
submar
Dek unu
kontrau la diktatoreco. Eble
testas
aj'
forvisít
de Franko; iliaj nomoj estas
ricE!vos ian malagrablan
ini
Mussol
marn
hís¡,ana
tas
kunpor
íli
el
ciu
k
sía popolo mem ... •
de
on
surpriz
estas
mem
enoj
oficiron . Tiuj submar
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H 1ST

0RI

TRI
EN
CAPITROJ

ETO

DESOLDJIT
ELKJIJERO
Nta kara eksadmlnlstranto Rtkerdo Kllea, di\
enta solda to nun en la front ol de Madrid o, ltnd ~
:, nt ketkaJn paj! oln d~ si• koJero, k l uf prtskr lbe"'
leil Intima manlero. j! enerala fn lravtvefofn •n 11~,
grava se~toro . Sen!an ge ni aperlges tlln ktet 811 •
u.
fon de okfiv• espe r antista al nta te¡¡antoro .

ne
Standardo,
omago al la rfacia
- 26. Jullo.-Ce la unuaj matenhoroj nia
pozicioin. Kon!
fortoi finokupas siajn no_v_ain
decas al la patriotismo de la urbanoj
Optimisma Invito
keritai antail nelo~ge, th tui estas forliki.
k ke la nova Patrio , kiun ni nun
giraJ en kelkaj lokoJ.
Huelva estas provinco andaluza,
Nova pejzago. La okuloj komencas serc·1
forgas, nur volas híspanojn de unu
kiu situas sudokcidente en Hispanio,
la poziciojn okupatajn de la malamiko.
sola klaso. Tiuj, kiuj en ciu momento,
frumatene je la 6.• horo komencas Pafi
apud la portugala Jandlimo,sub pi'emo -, en la avangardo k en la ariergardo,
la fasistaj baterloj. Estas la komenco de la
de la fasísrr.o. La estro de la cefurbo
scias plenumi sían devon. La aliaj . batallag oj en Quijorna,en centra subs ektoro.
publikigís sekvantan alvokon al la nek estas, nek rajtas nomi sin!hispaLa artilerion ba!daií sekvas 1~ aviacio,
kio anoncas malam1kan atakon, ktu ne ma1.
malfelica popolo :
rruas. Fortoi de iníanterio k kavalerio atakas
noj k nur meritas malsaton k punon
• Urbanojl B rila reprezentantaro
krozanle la ri':'er~n Peral~s _kontraü niajn
pro sía µialnobleco.
liniojn. La arnlerta k av1ac1a preparado¡
cide la ltala Eskadro partoprenos
estas rion rortaj, ke la malamiko sukcesaa
Huelva 4. Augusto 1937.
jare la tradícian feston pri la datreniaj fortoj reatakas
(II Triumfa Jaro)• . antaiíeniri, gis kiam
impere k devigas_la malamikon retroiri, pos,
ve~o de la elb ordigo de Kolumbo el
III
unu horo de pemga k heroa luktado. Dum
nia tero, por malkovrí Ameríkon.
kelkaj rninutoj oni batalas korpe•al-korpe...
Afabla Peto
La sípanoj de ltalio estas niaj
Baldaií alvenas al nia komandejo kelkaj
•La 15. de la nuna monáto estas ·
kaptitoj k unu masinpafilo. Tio ci k la moramikoj, kiuj en la tragikaj momentoj, _
kiuj restas sur la batalkampo "esrae la
unujara datreveno de la restarigo de • tigitoj
kiujn ni travivas, estas iu netransirerezullo de ·la rasista atako kontraií niaj linio¡
de tiu ei subsekroro. La rekrutoj de 1931.'
bla digo defendanta la Krista~an . Ci- la malnova k glora Flago de la Patrio,
jaro monlris, ke ili ankaií scias balali.
kiun forígí s ce sía alveno la malamata
vilízon kontrau la malpia k krima
27. Jullo .- Kiam frumatene nin vizilas la
regímo, okazi gínta cíujn nuntempajn
Marksismo. Okaze de la gojiga vizito
aviacio, la unuan rezignacian geston ansia•
taiías goja esprimo: estas la nia¡! Dudek
malbonojn en Híspanío (•). Atentante
de la idoj de nacio, kíu plenígis jaraparatoi de bombardado ílugas super
kvar
la dezirojn de la bonaj patriotoj, por
centojn per progreso k kulturo k regís
Verales de Milla.
ci
tiu
-Estas iom frue, seJ ni reíaras la hiesoleni la gojígan datre venon,
la mondon per Cezaroj; Jando miriga,
viziton !-k omentas iu apud mi. l.a
raiían
«Omala
organizi
urbestraro decidís
kiun la genia Benito Mu ssolini fandis
lutan tagon daiíras lerura batalado en kiu
íunkciasciaj armiloj en malamika konkurenco.
en muldilojn el gloro, bonvenigu ilin gon al la Hispana Flago • , kiun parNur ma lfruvesp ere renaskigas preskaü
seneslogantaro
tuta
la
toprenos
Katokorege, kiel la hispanoj de Ja
absoluta trankvileco. Sed dum la noklo ancepte. Tia! do, mi decidís la jenon:
lika Regino malfermis •siajn brakojn
koraií aperas du Ídsista j aviadiloj, ili ne
longe flugos : unu el ili brulas en la aero k
por solene
La 15, kurantmonate,
al Kristoforo Kolumbo .
la alia prudente foriras. Momente ni ne scias
Vivu ltaliol Vivu Hispaniol Vivu festi la Nacían Flagon, sub kiu oferas
11!kio obea s lá brulado de la falinta aviadilo.
sían vivan la hispanoj , kíuj defendas
28. Ju~io. Komencas ta hodiaiía lago
urbestro,
la Vuce/ Vivu Frankol-Via
Ni sciigas,
kontrau la kun la ~leJ_kom_pleta ~vieteco.
gin sur la batalkampoj
José Domfnguez Díaz de la Cuesta .ke la av1ad1lo, ktu brults hieraií nokle esras
ciuj domoj k terenfaligita per unu el niaj casaparat~i -Tío
hordoj,
marksismaj
Huelva31.Julio1937.(IITriumfaJaro)
okazas unuafoje en la milito ke aviadilo
etagoj de la ·urbo montros la flavoíaligi!a dumnokta aerbat~lo . Nía ~via·
rugan flagon ( .. ) kiu restos tie gis lá e:itas
. 11
c1~ e~tas k1u tion faris, montrante, unuloje
ph, s1an kapablon . _
30. de tiu ci manato.
A mara Plendo
Ves?e.r~ komencas novaj bombardadoj.
,
al
Omagon
•
la
aligos
ne
kiuj
Tiuj,
·
•Kvankam estas doloriga al gi, la
L~ . arlller_i~ ~ avi.,cio pli bruege paradas
nta¡n poz1c1o¡nk ni atendas la infanterian
la Hispana Flago • lau la donita orne povas ·silenli fakton
urbestraro
atakon, pretaj_¡eti nin kontrañ ilín pli kurde
·malami
kiel
konsiderataj
estos
no
o
d'
k malagrablan, nome la
neatenditan
se eble ol h1eraií; sed la malamiko jam ne
koj al la Nacía Movado k, kr9m la atakas. Strategia prudenr o!
ne-ceeston de la popolo en la hono27.Jullo '. -Apenaií ni povis dormí; jus
riga festo al la flago de la Patrio k publika malsato, ili ricevos la punon
la lago. Estas Ja t '30 horo lru·
komencas
' · ~ate~e kiam
kiun meritas ilia anti patriotismo .
la malamiko kredante surprizi
al la bonega parado de trupoj, oka11!!llako, de ni jam atendal~}~tas
sin_
ntn
1937.
Augusto
7.
Huelva
matene.
zintaj hodiau
ntaJ unuaj linioj suficas por
d~
fu~1lo1
La
(11 Triumfa Jaro)• . montrt, ke nt ne dormas k baldail revenas
Kiam la glera militmaristaro ítala
lran½v!Ieco. ~um la ruta tago Ja malamiko
EPILOGO
juse donis tiom da brilo al tiu tradine v1d1g11ssin.
Sukces~
Brila
cia festo pri la vojago de Kolumbo,
retiras rortoi~:
. 30: J1;1llo.-La m11l11miko
estas tre bedaurinda la foresto de ta .
En fasista jurnalo R. B.· e., de i:10 stgmfas, ke 111batallagoj fini~is en cr
!1u sub!Sektoro de la centra sektoro.
publiko en tiu solenajo, spirita amago
Seviljo, flatema por · la arist'okrata
. Komencas k0nsta nla transirado de forku:
al tiuj, kiuj oferas sían vivo ·n al la ~ompo, a peris, kiel triviala broco , rtntof de l_liajlinioj al la niaj. tt.im )11sa~aJ
tre ter~r.aJ rakontoj pri la nigra Hispant?·
¡ena k treege elokventa sciígo :
Pdtrio. Tío signifas, ke la familíanoj
Klam 1h alvenas -ili renkontas ciam niaJn
la
de niaj heroaj soldatoj nek sentas
urbestro monpunis
•Huelva.-La
kamaradecajn brakojn.
.3 1. Jul~o .-Oni sciigas al ni, ke ni~
nacían doloron nek sían propran.
la _enlq~antojn, kiui rífuzis la ordonon
1
ma Juna Brigado foriras ripoz
~r¡1ffª.do,
ni
al
d
trudas
fasadoj
la
en
cirkonstancoj
. Car la
pri lok1go de flagoj
gojn 111iu prokst~a vilago, por5
e a1n !11
lbuja)kurt SPOSleal iu alía fronto kie esto
ciuj la devon diri la veron, tiu ci la domoj, kiel omago al la Nací:
• .
•
ezonata turma Brlgado!
lautege, k\ln ~tandardo. La sumo de tiuj monpunoj
proklamas
urbestraro
Rikardo K I LE 5
koro, pro malgojo, ke la 1am estas multaj miloj da pesetoj.•
sangumita
De la 99" 8r1Jado •
,
en la (") Alud o al la Ru publlko . (" ) Aatlk va H onarlcla FtaQo,
foresto de giaj kunlogantoj,
Subsektoro de Brunete,

o ,opíní
dedíversaj
sedalbarmoni
stendento
al~no
neaparteno
de·Hispaní~
Lavenko

POPO

~OTOJ

'

-POR

LA

LA. HISTORIO

En si11numero de 1114. Mojo 1937, Solidaridad Obrera
prcsori;r11node C. N. T . publiklgis 11lvokon, al kles . teksto
r1enu la sekvanraf ír11zoj:
11p11

FRONTO

7

AZIO
ni LAFANT
iN LADiiND

Tiuj el niaj legantoj, kiuj satas rakontojn pri aventuroj, povas gui patosan sensacion k sentí la skuojn de plej
cKAMARADOJDE LA STATAJ FORTOJ !
tremanta emocio per legado de unika romano tiuspE-ca,
Al ~i, kom~ro~oj de la $torm g v11rdio k Respublikana
kiu kun titolo •Barcelono, plej alta espero de Revolucio•
_; 111vI, nI11j kunulo¡ en 111glor11j 111goj de Julio
Gv11rd10
J~
ud
6-7 (Aiígusto-S eptembro) de «Sennacie.:a
aperis en la
en deíendo ~e I~ plej nobl11j ide11lof, 11p
kiuj l1;1k11s
!aborIsra popolo ; 111VI, k1uj estas, kiel ni, k11rno de I'
Revuo • ,prenita el • Informa Bulteno, C. N. T.-F. A . l.•
popolo k_g'.1r~istoi de Qia libero, es111s11dresiIaJ tiuj ei
·rervora
vivigas
k
sento
de Barcelono, eldonita fine de lasta Junio .
vorrol, k1u¡n inspiras humana
dezirego pri kunfratiQo.
Kun la romano aperis kurioza kartoskizo, kiu certe
kiam kune
L1119. de Julio, la tagon neíorgeseblan
Ja
sango
11
i
;
per
ce multa j legantoj rememoron pri la mistera landskribis
vekos
fortoj
la popolo k 11111rmit11j
1
registras
klun
e~opeo,
hrlla
11
~lej
111
_
unu11n_paQo~ de
karto de la fama verko de Stevenson, «La Insulo de la
H1s1o r10, ~sus sIgeht11 la p11co1n1erla 11rmilaj inst itucioj
·
Trezoro•, escepta specimeno de tia líteraturo, kiu logis
k 111laborista klaso.
Ne estis lí o, unuiQo íorflu ganla. Ói eslis alianco
nin en nía jun eta ago .
eljetala 111cstonteco ,-de ~mo por eia m, car Qi havis si11~
_ Legante la rekomenditan rakonton, oni scugas plenbazon en 111 egaleco, Je deveno, kun la popolo· tiu
sindon11popolo el ki~ amb~ií devenas, 111l11borisro: kiu
detale pri la «vera vero • rilat e al nía milito k revolucio ...
kons1ru11sk l_agv11rd1s10, k1u zorgas pri li11 libero. _
niaj
s
l
Q
de anarkista vidpunkto, kompreneble. La plej senbrida
Memoru llun heroecan daton, kiam kunr11ndi
animoj ce !ª v~r~o de nova suno . Kaf turnu 111okul ojn
je la servo de' fanatika sektémo regís la verkiston .
fantázio
al In labor1sto1, -k1uj ne m11l11masnek malsat11s vin sed
'
Ni ja kompr enas, ke la romanisto statis en la monato
vin konsideras kiel k11maradojn .,
sub tre fresa k ne tre agrabla impreso . Aliflanke ni _
Junio
Tio 11peris en gr11v11an11rkist11 jurn11lo, riel dement11nle,
scias , ke la verkon oni destinis al eksterlando , sekve gi
ke C. N. T. -P. A. l. estas la solaj venkintoj de 111militribelo
popolo•
la
·
estas specíale verkita por eksporto . La propaganda celo
dum la 19. Julio. Tie estas 11gnosklre, ke «11pucÍ
la
bata/is
)
anarkistoj
el
eksk!uzive
konsislas
(popolo ne
do, klarigas cion. Prezenti sin mem kiel so laj venkintoj,
publikaj forloj de la Registaro.
kiel ekskluzivaj konstruantoj, kiel nuraj reprezentantoj de
Kaj fiu deklaro aper i s ki11m, l11ií komentoj tr11 kaprlc11
la laborista klaso, kiel absolutaj militbatalantoj, kiel solaj
k11rIoskizode k11marado. kiu eksterlandiQis antaií la teroro,
viktimoj de interpusigoj ; tion oni povas fari nur , kun sanco
ciuj policaj poz i cioj kapilulaciis sinsek ve.
sukceso, por la náivaj sampartianoj alilandaj . Sed, nek
Historionl
111
'pri
.
skribas
oni
Tiel
la katalunaj laboristoj, nek tiuj de la · cetera Hispanio,
sufice da sperto k scias •sían» veron,
Jcredasje tiu anarkista monopolo. Nía popolo dum plí ol unu jaro jam havas
k per gu staj k justaj komparoj .
la sole aiítent ikan veron , ne influata de propagandoj sed lernita per instruaj faktoj
cion, kio povus damagi la
tribuno
publika
Ofere al la Únueco anlifa§ista de Hispanio, ni -sisteme silentis en nía
ec per tekstoj a,narfarebla
estas
ja
(tío
ilin
refuti
bonajn rilatojn kun la kamaradoj anarkistaj; ne car ni ne povas
anstataií interfasismon
la
í
kunbatal
staro,
labori
la
de
bono
la
lcistaj!) sed car ni ciam kredis, ke estas preferinde por
montri niajn
por
ol
aferon
n
komuna
la
ndi
propaga
por
ton
Esperan
kvereli k car ni pensis, ke estas pli bone utiligi
sensaciajn
la
iri
argum entoj por kontraiíd
divergojn, kiujn ni povas pridiskuti hejme . Sed neniu kredu, ke mankas al ni
ebla ...
neelcerp
farigis
la 19. Iulio 1937.
fabelojn,~iujn enhavas tiu ekstreme partiecega romano, car la fonio ekde
j
anarkisto
la
de
sinteno
nuna
la
. Car
En nía gisnuna konduto ni velas persistí car ni ne volas gojigi la fasistojn
ne
ni
ke
esperas,
ciuj-ni
ni
por
en Hispanio estas tre malsama ol tiu, kiun ili havis antaií kelkaj monatoj-felice
a ol tiu de plena reprezento al unu
estos devigataj sangi nian objektivan normon, kiu estas ja tre multe pli malfacil
•S ennacieca Revuo» al tiuj kamade
numero
ita
tendenco. Intertem pe ni den ove rekomendas . la lega don de la alud
studeme int ere sigas por la simpla
kiuj
tiuj,
al
ne
absolute
o;
radoj,kiuj havas emon al blago, al blufo k al bombast
ol agi sendogmeme ...
facile
plí
s
esta
certe
emo
sendogm
pri
k neiítrala vero pri Hispanio. Doni konsilojn

n.º

KOLEGA FLIKAiO
En 111g11ze10 clnform11 Bulreno C. N. T. - F .. A. l.• ~e 25:
r1ikolo . pri la situ11cio en Kat~lu~JO, per k1u ont
~ligusro 11peris 11
-_T.-F. A. l.
~nt zo¡ C . i:-1
emalkovras, eksterm11jn ce!ojn kon !raií la or 1¡r
stas do necese diri kelkajn vo rto ¡n po r ev111koníuzoJn .
j parri oj es111s_tute na1~r_11j.
Polilikaj di skuro f int er m11lsam11
L
kª. ko_ndu1on de ciui or ganizoj oni povas, _dcv11s k r_a¡tas ~nahz1 k
bruik1. ~ed neniu parrio raitas diri , kc ont 11Iakds Qm se 1_u mem~o de llu parJio esras 11res1ita ~ií su!eras pr oceson okaze de punindaj delikloj. La polic o areslas k la 1ribun11lo juQas, post la
~ecesa¡ pruv oj. Neniel policisl o al! i_uQisto P?vas-nek dev11~ez,gn1plenumon de sia runkcio anrau la kons1der o , k e 111akuzllo
,
Pos_edas membrokorl o n de iu ajn organizo . l{ompreneble, se tluj
0 flc1s1n¡ agus iiet , ke aporreno al antiía sista tendenco esr~s ebl_o
nun c1u civ1Por 6bsolvo ciu havus ja rajton rari malbonqn,
·
i ías is111jndo kumenJojn.
lano Poseda~ 11n1
Konkrere· pri la respeklindaj organizo], ki uj respond~c11s
'
Prl •lníorm11 B~lteno, ni volas nur scllgi ke ili11j membroJ. a1das
tn Vuj urb11Jk provinc11j ko munumoj de 111popol11 Hisp11n10._ Se
lemus Prl sistema persekulado, klel III povus pllrloprenl tute digne
t libere tlujn oflclalan lokojn kie 111diligente labor as k oíte ok~pas
ll'ravaJn postenojn, klel llu de urbesl~o en Valenclo?

cor

En ciuj tempoj, oni svingis, unu konlr11Íí 111aliajn , politikaJn
.·
ar gumenl ojn por servi siajn parri ~jn inreresojn. Tio estas legitima
metodo. Tamen, por Quadi liun meriton, 111polemiko dev11s esri
nobla ; alie l la 11r1ifiko povas iQi vundilo por la propra aiíroro. En
11111!udita kazo, riuj tro senpripensaf asertoj eflkas konlral! la inte·
resoj de la lula hispana popolo , kiu
ege bezo nas la subr enon . de 111rurmond a liberala opinio. Se, trompe 11i1
propagande,' oni emíazas. ke la registaro persekutas pr o letojn k aplikas
teror11jn me lodo j n kontrai1 difinit11
doktrino, ni riskas perdi la valoran 11pogon de la lnrernacia pro letaro , kiu .
reslo s indiferenta 111nía lukto . Neniam
pro ideoj , nur pro íaroj konrraii 111
Qenerai11vo lo, o ni po v11s sureri kondamnon de la nova popo!a juro , kies
krei nro estis anarkis1a ministro .
En aJia íragmenro, per kapric11j
sa!tet oj tr11fraz oj de tikl11artikolo ni11,
ont prel ~ndas pruvi, ke ni akuzis la
P. p . U. M.-a_r:ojn kiei spionojn de la fasismo . Ni ne r11ris tlon f Ni
sk1z1s nur la 1zo lem11n tak 1ikon de liu parr io, kelk aj el kies gvidantoj estis enk11rcerig111~¡sub . grava akuzo. Ni menclis Ja akuzon
·
ne esprim11nte 11ll11noplnton, prl la delik111a aíero krom si ncera.
klareco por la bono de Jiu partio mem ...
dezlro je b11ld11i111

8
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D. c.-Y11miden .-Ni ricevis vion afablan
leteron k notis Qian enhavon. 5 inctrt ni
dank11s vin pro vía bona helpo al nía ko.
muna fasko.
L . K . -Nynashamn.-Ni
d11nkas vin Pro
vio subteno. Sendube vi jam konkludis Pri
¡11 cel o de o rganiz oj kontrol 11
111jde Brira
konservativa
reg is111ro. Pri via kortsp onÚENERALA INTERNACIAADRESO
NEDERLANDA ADRESO
dinto , ni enketas.
nur por mono
nur por mono oe holandanol
W. M.-Oulu . -Vla p . k. bone alvenis k
GUSTAVE
FARENC
PETRO van der PLANK
Qia legado konusis nin. Akceptu dankajn
M. Rue Brise-Paln
Van Speijkstr11at, 48-1
esprimojn . En koncerna rubriko ni kvi1ancis
Poslcekkonlo 1~944 Orleans
postQiro 24">:>42
vian monsendon.
ORLEANS (Loiret) FRANCIO
AMSTERDAM W. Nederl11ndo
F. K.- Zagreb . - Ni ricevis lion ; kion vi
ANGLIO.-K-do
O . MELTON.-2~
sendis . Ni sendas la pet itajn ekzemplerojn.
Fowler Str . Nechells, BIRMINGHAM 7
Dan kon! ,
SVEDIO.-ARBETAR
ESPERANTISTEN .-B11rnhusgat11n 8 tl. g. n. b.,
N. K. - Helsinkl.-Vi11
letero akura te tra0
PostQiro n. M411, STOCKHOLM
fis nin. Ni transdonos (kun traduko) la cemeBELGIO. - K- do M. DELFORGE . - M, Rue de Heigne ,
1ir11nlereron k dankas viajn klopod oj n. Sevi
kredas, ke es1as io interesa en la r11por1
PostQiro 199106, CHARLEROI
0¡
aluditaj, bonvolu sendi fion 111ni. AntauREDAKCIA
ADRBSO
POR
t10
ALIA
dankon!
POPOLA FRONTOM . G.- Bruselo . -Laií via deziro ni enMar, 25: Valencia (Hispanio)
ketas pri vi a frato k ni Qojos ricevi informojn, kiujn ni komunikos per 111faka rubriko.
G. T.-Raasiku .-Ni ne ankoraií ri cevis
MUNICIO
NIA
la anoncitan monsendon .
Valencia esperanlistaro •
92'70 pto i .
Simpla trillnla
anonceto
4 f. fr.
· R. P. E .-Roterd11m o. -L11i! vi11 deziro,
E. M .-Castuera .
10
est o nre ni kvitancos vian monon ' aparre, en
F. ). -Barcelona.
5
P. G . Donleben, Amsterdam O . Tuinbouwsci tiu rubriko . Ni d11nkas pro v ia laboro k
A . E . - ,Mequinenza.
10
traat, 10, Hol11ndo inter s11nR11sPM,
J. P.-Algemesl.
5
Deziras korespondi k. c. l., p. c. r. notas la cereran enhavon de viá Jetero.
1(1
R. Q . - Centra Fronl o.
Skribu multenombre!
J. L.-Pouy.-La
k-d oj . el Tangerae ndas
FLE Sekcio.- Enkhuizen.
2
gd.
al ni varman saluton , por ke ni peru Rin al
Geedzoj E. - Rotterdam .
1
vi. Ni 11ldon11sla nian.
J. Weerman. - Amsterda~ •.
1
B. S .-Atridaberg.-Via
tetero bone atin·
FLE Sekcio 15.- Rotterdam .
1'25
gis ni n. Aparle ni kvilancis jam vi an senLar go C11b11lleo,
r Qener11lasekretario d e don. Akceptu
F. L. - Amslerdam W ..
5
danke g on · pro viaj klopodoi
_ U . G. T. k eksa ceíministro, diris intervjue
FL E Sekcio 9.- Ro tterdam ••
ó
· favore a l nia luktó .
en Parizo, jenajn interesajn vortojn :
FL E Sekcio 5. - Rollerdam .•
2'20
8.-Ann ecy.-Kun emocio ni legis viajn
• En Hispani o , la fervoro esras grandega ,
J. P.-Hvek v . Holland .•
1
la armeo nur deziras b111111i.
rrafajn vor1ojn k ni Roj as. En oportuna loko
La eko nomia
siruaci o estas tute normala k nenio minacas
l. v . B .- Amsterdam
estas kvit11ncit11vi a monsend o. Kiel vi Ruslt
la Regist11ron, kiu neniam estis liel forta
R. D. Lea G .-Reichenberg .
46
ffr.
diras. ni bezo nas konkretan helpon k objekk resp ek111
ra kiel nun. La marso de la milito
10
C. P. -Vaulx •
tivan komprenemon .
iras malrapide sed nepr e al la venko.•
.
L. W .-S11llaumines.
20
Tiu ci simple dekl11ro de la gvidanlo de
H. L.-Antwerpeen . ....:.
Vi certe ricevos r,
R. L .- Paris .
. 10
la , tro simpl e noma ta de kelkaj , •revolucia
m11teri11lon
·, pri kiu vi interesiR as. Dankoa
'
socialism
o
• pr uv11sla mecso gojn de f11n11
G. J.-Chole1.
10
pr o vi11valora helpo!
tik11j persono¡, kiui rre insis1e k suspektinde
H. A. - Lannemezan.
50
D. D.-B arcelono.-La
volas pr ezen1i l a leg itim1m popolan Regislis ton da rice·
Ge •kd oj . L.-Pouy.
10
taron kiel • re11kci11lnslrumen
n
ton de teroro• . vontoj por tP , F.> ni bone nolis k dank1S
J. - Toul o n .
10
La liberal kapoj j am haviis materia l on
vin pr o Qi k pr o 11111noncit11j libroj.
J. T.-Ca slelnau Magnoac •
5
por obje ktiva meditad o !
G . J. H.-As.-Ni
bone notis 111
adresoin,
J. L . -Tarbes ,
5
kiujn enhavas via' 1 s11tat11letero. · NI ts tas
F . G . - Livry - .
10
kon tentaj, ke la materialo el cP. F.> estas
J. B.-Vence .
25
el vi utila .
·~o
D. G .-N11ntes
F. F.-Lu ze.-Vian
Al la ministoj de Asturio apartenas
Ieteron ni ricevis l
F. Th.-M ickle G111e
52' 80
nun la bravajn epizodojn por deteni legia . kun vera plezuro. Turkore ni dankas
r.--0. H v. Q. ...:.
Thudaumol.
10
la marson de la invadintoj. Óis ho - viajn 1101idar11lnvortojn.
M. R. - Paris .
15
diaií, ili sukcesisl
L. B.-Bruselo.-Kun
anraiídanko ni a~A.-Levallois.
lO
En la aragona fronto, nía · armeo ceptas vian p roponon . Ni rice vos RoJe via¡n
W ; L .- Warnsd c-rf .
50
daiíre premas k okupas bonajn pozi- librojn, kiujn ni apli kos bo ncel e. Ni notos,
v ; I?. G.-P11ri s •
10
ciojn . En la sudo la situado stagnas
plezurigite, ke vi konsentas al nio laboro,
J. ll. - Dijon . •
20
tute same kiel en la cirkauajoj d~
J. R. - Chalons sur Marne.--La emocial
J. G.-Riscensart.
50
Madrido pri kiu la fasistoj jam ne vor10J, per kiuJ vi esprimis la sentolÍt el v1ª
H. - Lens ..
6
plu fanfaronas ...
G . R.-Lyon .
koro, lre kortusis nin . Ni pensas tuts0111
5
~
Italio k Germanio ne baltas en la klel vi pri 1111111110
E , J. -S11ll11umines .
-42
de 111afero, klun v
freneza
liverado
de
karno
k
material
Lib . Li g o Esp . -Plzen .
o . tre lrafe pentr is .
100 ~- kr.
Kvankam tra la maro dejoras nova
C. C. - Victoria.
S . K.-Asb11v11d.-D11nkon pro vla tra6
sil.
kontrol9
ni ne fidas multe pri 1~ ; duklaboro . Se eble ni publikigos vian ver;
E. G. cTempo• .-Trondheim .
f,
n.kr.
fino
de -la, piratoj .
kelon. Celeran parton de vla skribo)o n
D. K.-Brusel o .
6
b.fr.
La Ligo de Nacioj kunvenas k bone notis.
J. B. - Antwerpen
6
i
Hispanio daiíre batalas ; jen ciol
J. P,-Bralne I' Alleud .
O. M. B.-Kirona .-Vlaj lafldaj uprl7:
5
M . D.-Amay,
Instigas nin en nia 111sko. Ni dankos v ª
26
Preselo de J. Olmos, Alicante, 6b, Va lencia
forran apogon , kiu montras voJonl

Nia gazeto ne havas fiksan abonprezon .
Ói eldonigas nur per laiivola individua monhelpo de ~i~ l~g~ntaro.
Ni elektis tiun sistemon car tiel, ciu kroma sumeto d_e hu¡, ktuJ povas
pagi iomete plie, ebligas la ricevon de agrabla le_gajo al multaj,. kiuj
pro senlaboreco, au aliaj kauzoj, ne p0vas pagi s1~n pro~ran kot1z~n
Tial se la enhavo k celo de la revup estas por v1 aprobmda k placa,.
pagu vian liberan abonon al i_u ajn el niaj ·internaciaj agentejoj:
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