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UNUA DE 1IA.JO 1937 Ii:A.T HISPJ.NUJO. 

Kvind ek jaroj sinsekve la tutmonda proletaro festis la unuan de Majo. 
La duonan jarcenton la subpremita laborista klaso esprimis en tiu tago sian 
li0 e~ecan volon, sian unueaon kaj potencon. Dum kvindek jaroj, la tago de la 
Unua de Majo estis la simbolo de la solidareco, frateao kaj unueao por la 
tutmonda proletaro, en tiu tago malaperis la malnaturaj 11moj inter la landoj, 
inter la kontinentoj. La homoj de la laboro, laboristoj kaj kamparanoj kun mal
se.raaj lingvoj, pro sorto dismetitaj en diversaj landoj etendia · reaiproke al Bi 
la manon por festi la tagon de la laboro. 

En Hispanujo, por la laborema popolo, la Unua de MaJo est is 8iam f'eato 
kaj samtempe protesto kontrau la reakcia subpremo. Hodiau gi -havos la alian ka
r aict eron. Oni ankorau ne dec1d1s, ·au en tiu tago la laboristaro el.marsoe eole
ne sur la atratoj demonstrante por siaj devizoj kaj unueco kontrauf'aaista, au 
cu ili restos en fabrikoj kaj en trancejoj. Versajne la Unua de Majo 1937 estos 
la ta go de venko kaj laboro. En tiu tago on1 eble laboros kun pli da stre8eco 
kaj insisto, ciu minuto por la milito. La venko dependas de pli granda produk- , 
tado kaj la laboristoj laborante en tiu tago scius kaj .komprenus la neceson. 
'i'amen, en eksterlando oni supozas; ke la Respublikana Hispanujo es1o s la punkto 
.sur kiu la tutmonda laboristaro turnos sian atenton. Jamel diversaj landoj 
alv enis multaj solidarecmanifestoj por la batalanta Hispana Respubliko okaze de 
la Unua de Majo, kie oni promesas pas1g1 tiun laboristan feston en la spiri to 
de so'lidareco kun la heroa !Iispana Popolo batalanta por sia libereco kaj paco 
de la cetera Europo, Certe on1 ne forgesos pr1 la malfelicaj hispanaj respubli-

' kanoj en l ~ parto okupita de Franco. ·1·1en la re~ublikanoj en silento solenos 
la ,_rnuan de Majo kaj n1 kun doloraj sentoj en la koro estos ce niaj fratoj ~ . 
Por ili estu la Unua de Majo la·tago de l1ber1go el jugo de la 1nternac1a fasism
o, kiu okupis ilian teron kaj mortigante iliajn idojn. Por ni estu la Unua de 

'11ajo 1937, la tago de venko . super la fasismo kaj barbareco, por Nova Hispanujo, 
por Demok:rata - Popolfronta . - Patrujo. Jen estas la 8efaj devizoj de la TTnuA 
de Majo .1'337. 

ror efektevigi · konsekvence la venkon kaj montri la konscion de Katalunujo 
pri tiu deziro la Socialista Sindikato (U~ G, ~.) ~Rj la Unuiginta Soc1al1sta 
~artio Y.ataluna (P. s. u. C.} prezentis 10 :punktojn, nomitajn; nPlano de ven
!.':on, La nI'lano de Venko0 , kiu cirkau:prenas la tutan :Politikan kaj ekonomian 
liniojn de tiuj du gravaj I~atalunaj korpoj estis kreita antati la datreveno de 
la !-{es:;:ubl1ko la gan de Aprilo pasintan kaj komproneble antau la Unua de r.~ajo. 
Ci estis 8ere .kreita :.,or organizi la finan venkon super la rasismo kaj insta
ll la nero::ipeblan unuecon por la :politikaj partioj de Ko.talunujo. La aktuale
co de la M!'lano de \'enko 0 staras sendube en la mezo de lo. tuto. politika opinio 
kaj pro tio giaj 10 puni,.toj estigas la devizoJ por la Unua de ~ajo, 

.Ten sei::vas l!i 10 pun.ktoj de la "!'lano de Venko». 
1). ~apida b'eo de regdla I'opolarmeo en rratalunujo kiel parto ~e la Popo

la Armeo de la P.espubliko, ;iel cefa kondioo por la venko super la fasismo kiel 
fidela vartisto de revoluciaj akiraJoj kaj liberecoj ~or HispanuJo kaj Katalu
nujo ,ost la van.to. La armeo star1g1ta · star1g1ta la u la generalaj neklaroj 
de n 111tarto t:un bin la calkonekto de A1uj ,ropraj truprormac1oj de s1na1katoj . 
kaJ part1oj. - Y.reado de la sekurecsistemo, starigo de subpartO ·;l · kaJ organ1-
zaJoj por la spec1ela truprorm.acio pro t1u oelo. - na:p1da'eduko por la tekni
kaj kaj :pol1t1kaJ gv1dantoj, per el!construo de m111tlernejoj kaj kreo de la cen
trollerncJo por la :111tkon1soroj, on1 de~ae t1on sekvi konsekvenoe, soldatoj · 
1':aj suoofic1roJ, 1~1uj jru:i don1s la pruvoJn de ilia kapablo en la batalo kaj 
111a f1delo por la kontro.uf'as1s~a a1'ero, 111n · fervor1g1 -kaj 1nstal1 je ordon
postenoj kun pl1 da respondeco. - La purigado en la ordonpostenoJ, en la armeo• 
k~j generale en Y.atalunujo. - La ror1~ d~ oiuJ f'as1staj elementoj, k1uj enso
v1s s1n, la ror1go de la 1nd1ferentuloj au t1uj, kiuj nen1on sent~s por la are
ro de la ~o:polo ksj anstatau1 111n per memstaraJ personoJ kiuj lau vidpunkto 
de f'idelo Jam estas elpruvitaj, 

2) _. Tuja kreado de suticaj rezervpj por la regula Popolarmeo en KatalunuJo. 
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~ La t~je _ st~rigo ge kvin . novaj divizioj per la mob111z1ntoj el la jaroj; '36 -
35 - 34 - 33 - 32 kiel la unua rezervo por nia armeo. - Kiel dua rezervo 

por nia . Popolarmeo: La organizado de la antaum111t1sta edukado de la oivila 
logantaro kej nia tuta m1l1tkepebla Junularo. - ·Le orgenizo de la rezervo kiu 
en la defendo kontrauaera, - en la o.efendo kontrau la ga:.soj, kaj en la def~ndo 
de marbordoj estos speo1al1g1taj, kej le kreado de 81uj necesej speo1alig1taj trupoj. 

3). La kreado de la potenoe m111t1ndustr1o, se la tuta Katalunujo en unu 
grands, sola fabriko por la rekonstruo por la militmaterialoJ estos §engota; 
e~leboro de la komuna plano por la egaligo de la tuta industrio, pro la bezonoj 
de la m111to _kaj la necesa armigo. - Prizorgi la munioion ka j ekipaJon por la 
fronto en Aragono kaj aliaj frontoj de la Respubliko. - La naci1go de la m1l1t-
1ndustrio kaj m111t1st1go de la transportado. - En· dauro de maks1mu.me tri mo
natoj povas la m1nimuma kvanto de 100,000 virinoj anstatau1 la mob111z1tajn 
virojn en la 1ndustr1o, en la transportado kej en la publikaj servoj. - La or
ganizo de la batalo kontrau la sabotantoj, - Kreo de la konsilaritaro po:c. le 
m111tindustr1o, kaj la tuta agado - por .la m111tindustr1o lau la sekureoplano 
~aj kun la konsento de la respublikaria ~eg1staro, •organ1zi,ktinig1 kaj d1avolv1 gin • 

4)~ Ekonomia polit1ko _ de i'a m1l1to, Egeligo kaj la d1svast1go de 1ndust
r1o la u le necesoj de la mil1to. Metia reinstruado de la laboristoj kaj - inoj. 
La lrunigo de ciuj !~dustrioj kaj entreP,renoj, la · ut111go kaj la distribuado de 
krudaj materioj lau la neceso de le militindustrio. - La severa ekonomio - or
do sub la ~etiro, ec de la plej necesaj aJoj, por cion koncentrigi al la milito. 

5). La prava polit~ko ,_sur la ka~o. Certeco pri la libereoo por la kampa
ranoj, kiuj 1nd1v1due au kdlektive lau propra volo perlaboras la teron. - Per 
kreditoj" kaj aliaj rimedoj devas naskigi la .plej utila kaj m111tneoesa agrikul
tura produktado. - Kiu por la acetad o kaj vendado .povas esti regulata, se .oni 

subtenos korporaoiojn kaj or ga nizes la e:~steran komercon, lau bazo de interkon
sento inter la negistaro de · Ge~eralitot kaj Hespubliko. 

G). Certeoo kaj la revolucia, !contra~fasista ordo, Hapida starigo de la unu
eca nCerteokorpusou (polico) par la int ernu ordo , lau 1~ ontaua, senpartia kaj 
objektiva purigadoj de diversaj del~retoj, kiujn la antaua Kataluna Registaro 
forlas1s, - S1stimata ka j se npardona batalo kontrau la .rQ.uinta Colonou (Kvina 
Kolono ,- tiel estas nomita la spionorganizo de la fasistoj) - vatalo kontrau 
ciuj fasistaj elementoj kaj sinsekve la la obligacia purigado de ciuj kontrau
fasistaj organizaJoj kaj partioj, - Energia kaj rapida subpremo de la nekontro-
litaj elementoj kaj grupoj. v ' · . 

· ? ) • Senpardona batalo kontrau, ,la spekulantoj, interkomercistoj kaj tiuj 
homoj, kiuj el la oferoj kiujn la milito kauzis a1 · 1a popolo, tiras profitojn. 
La plena respektado de rajtoj kaj 1nteresoj de la mezklaso, kiu estas inklina 
partopreni honeste al la komuna strececo kaj ofero. - Kreo de eksterordinaraj 
popoljugejoj, kiuj lau ekzempla maniero punos la krimajn m1su1oj de militprofi
tuloj, kiuj ricigis sin je _la malriceco de la popolo. 

8). La kunigo de ciuj armiloj en la roanoj de la ~e~istaro, por ke 111 po-
vu esti uzataj por la neceso de la milito. , , 

9). La kreado de la railitmaterialo, la tauga sintenado en internlando. -
Realigo ekzakte ekonomian politikon por ev1t1 .a1ujn superfluajn elspezojn kaj 
for -ig1 la biurokratismon en ciuj publikaJ oficejoj, entreprenoj kaj oficoj en 
la tuta lando. - La prava dispartigo de ciuj oferoj kaj genaJoj de 1a ·m1lito 
lau ekonomiaj eblecoj de diversaj tavoloj ·de logantaro. - Klopodo ·por la impost
kaj bank - politiko, tiel kiel ~in postulas la milito. 

10). La tut~ aktiveco kaj oiu agado ·devas subordigi la plej altan oelon, 
la venkon kontrau la faaismo. Intima · kunlaboro kun la Registaro de la Respubli
ko ce la fronto kaj en la ariergardo kaj kun plena konvinko, ke la libereooj de 
Katalunujo estas atingitaj kaj firmi git aj, se ni kunigintaj kun la Hispana po- .. 
polo soios batali kontra~ la komuna hispana kaj internacia fasismo. 
? or unu Re istaro kiu efektevi os la Planon de Venko. 

unu o am ven s. e Aragon - fron o povas la fasistaj - trupoj, 
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kiuj okupis lo hinpo.nan teron rioevi la lastan baton. Ciuj energioj de Katall
unujo dovus esti mobil izntaj, :i:,or ke tiu celo povu estf efekt 'evigata. 

C iuj i'.o.tuluno j })Ovus unuigi kaj lo.bori sub la ~idado de la Registaro, 
kiun Katulunujo bezono.s kuj havos, mallongigi la clauron de tiu sanga milito, 
ki:un la internucia fosismo ul ni deklb.ris. · 

Lo Unuigintu ';ocinlista l'artio Kate.lunu b1j la Generala . Sindikato ' (U.G.T.) 
postulas en konscio de ilia respondeco, ke ekestu la 3egistaro, en kiu ciuj 
kontruufasistoj - proletaj - demokrataj fortoj partoprenu, . kiuj estos pretaj 
kun ciuj rimedoj eviti, ke Katalunujo prenu en ' dangeron la venkon de la tutu 
liisponujo. La Hegistnro, kiu estas inklina en decida maniero rompi kun la dan
gera o.gadmaniero kaj akcepti dekretojn kaj plenumi ilin. La Registaro, kiu de
cideme irus antauen kaj per !'era volo veukas ciujn r.1alfacHaJojn kaj kontrau'.-
starojn, kiu fevoras lli realigon de la granda "Plano de Venko 11 • • • • 

La Unuiginte. Sociallsta Partio Katalunu k&.i la Socialista Sindikato · (U.
G. T.) turnas sian vokon o.l ciuj Katalunoj, al ciuj laboristo /j ,krunparanoi, 
soldatoj, oficiroj, aviaclistoj, maristoJ kaj e.l ciuj ermi t&.j fortoj, al ciuj 
laborantoj ' en KaLalunujounuigi en unu potenoa bloko, .'.kiu 9-onos . a_l ni l'o. rapi-
dan kaj plenen re!>.ligon de ?lano de Venko. · · · · · 

/ 

C IUJ PR0LEI'0J EN LA M0IID0 I KUNE KUH NI. 

La ciujar&. rememorigo pri la Unua de Majo , · motivo por ke la tuta proleta
ro munifestu sian potenoon antau la internacia fasusmo 1 devas transformigi _tiun 
a1 jaron al solidareca pruvo por la Iberiaj lebor1stoj, 

,Cai·, se la tuta produkto.nta mondo honore rememor11tAs tinjn kvPr niartirojn, 
k1uj stoike sc1is 01·er1 slajn v1vojn por pl1 ·t>otia ho:::aro, klal ne fari admira n 
kaj danKan tributon por la miloj da ~qpularaj • au ne konataj herooj falintaj 
por la plej Justa afero? Kaj ankorau . pli: Kial ·ne efike help1, morale kaj ina
terie tiujn, kiuj estas plenumantaj o.bnegac1e la histor1an ~ taskon renversi .la 
jar8entajn malaruikojn de la . proletaro? · 

Sentime erari, ni povas certigi, ke la internacia labor1staro sc1os res
pondi al tiu 1nciat1vo, 'kaj ke la laboristoaj orga.n1za.Joj el a1uj landoj pro- 
nos sur sin . thin iniciativon prop 'oga.ndan~e kaj envojigante gin sur la ter _enon 
de la poz1tivaj realecoj. . . - · ' · . 

Do, estas necese, ne perdi la temp _on. Ciuj ko_ntraufasistaj orga.nizajoj el 
tutmondo devas fari la aktivan propogandori, kiu malkv1etigu ciujn kontinentojn~ 
kiu grupigu en sama sincera sinteno kaj decide ciuJn bonvolajn homojn. Ciujn . 
laboristojn el la mondo! Ne devas resti urbo nek vilago sen esti trafita de nia : 

.petol 
Kvankam la tuta universe vibru por n1, profunde sentu nian lukton ,ka ·j sfri-:

doneme kaj nialavare kuragigu nin~ gi ·our estas plenunianta · s1an devon. Aritau la ···. 
sovaga antauen-irado de fasismo, - kiu c1e lasas la nigran postsignon de la bar- . 

. bareoo, la liberaj homoj havas Jam .montr1tan , sian devon ·; ·Lukti senripoze kaj · - ·, 
sen riroarki oferojn, gis la atingo de tr1umfo de 1~ progresigaj kaJ . 11ber1gaj 
fort.oJ. · · · · · ' 

. llodiau estas Hispanujo la cefa soenejo de la invadanta eksperienoo ·; morgau,· 
poios esti :irranoujo,' Usono,.,Anglujo, au Skandinavjo. · Tio ne gravas; fas1smo an- · 
tau ol ' morti malespere movigPe kun la 1ntenco d1spec1g1 la publikajn _ liberojn 
kaj ekstermi }a noI!llljn rajtoj~, Tuj ko~encante tiranion kaj krualeoa~ epokon 
kiu permesos gian ekzistadon. La proletaro de Italujo kaj Germanujo gemas jam 
subpremo.ta de la monstro. El.'n1a energio dependas, ke la minaoci ne etendigu; ~ 
kaj ' ke ni laborigu ankorau niajn klasfratojn ' hodiau suferantaj gin. 

...... ,. 

,• 
' , 

_., 

. ~ ·,. _. 

·' ·,. 
• • ·" I -~ .. -~- '; 

• . 



Scanned by CamScanner

• 

- 5 -
NQ. 14, 

Ke la proksima Unua de Majo lasu neforgeseblan memoron en la dauro de la 
socia luktado. Ni faru el tiu ci fest9, tiun de la internacia kontraufasismo. 

Laboristoj el la tuta mondo, vi devas decidi ! 

( el la manifesto de la Anarfl.ista Junularo okaze .de la Unua de Majo), 

.LA JUNULARKONGRESO EN MADRIDO, 

LA PAROLADO DR GENERALO MIAJA, 

En la granda,k--un ruga tuko ornaJT1lta salo~o de Atineo,en Madrido okazis . 
dutaga plej grava kongreso de 1ladr1de. Junularo, kie estis pritraktita la unui
go de ~iuj Junularaj organizaJoj. Tiu konereso, kiu okazis en atmosfero de on
.tuziasmo,kunigis ciuj delegitoj en unu Popol~ Fronto.01-tie oni povis vidi o.i
ujn .Tunularojn gvidontojn kaj tendencojn "de ' l:iispana Junularo frate kunligitajn; 
Unuiginta ~ocialista Junularo,la Juml!U'o de Respublikana Unio,el la dekstra . 
flanko · de Juwlarfronto,plie la delegitoj de en Popolfronto aliginta Katolika 
Junularor~anizo,ce ciuj regis unuaniireco pri la demando,kiu stares en la unua 

vice de ciuj interesoj de hispana Junularo,pri .la demando de ilia kunigo.La 
signifo de tiu-ci kongreso 1kiu dum du monetoj de. intense laboro estis prepait-
ita,estis ankorau plifortigita pro la aeesto de kelkaj anoj de Anarfl.ista Jun
ularo1kiuj en sia propra nomo partoprenis la Kongreson 1por esprimi sian dezi-
ron,vidi unuigintan la Hispanan Junularon. · . 

En la unua kunsidtago esplorisFelipo Argonada, la generalsekretario de 
Unuiginta Socialista Junularo en Madrido, la fundamenta jn . taskojn, kiuJ devas 
esti realigotaj, se oni volas akiri la unuecon, KaJ jam en tiu unua tago de kun
sido tiu el soldatoj - kaj fabrikdeligitoj konsistanta ku11¥.eno esprimis sin per 
rektaj celoj, montrante la malfacilaJojn )du _j estas ankorau per venki, sad sur 
la vojo, kiu devas esti malfermita, La _parolado de generalo Miaja, kiu salutis 
la hispanan Junularon, montrigis tuj la aktualajn demandojn en la Justa lumo. 

Enkondukante sin, demandis Miaja, kio~postr estus de Madrido sen tiu._,flama 
entuziasma Junularo, kiu en -memento, kiam gi renkontis la malamikon antau la por
dojn de urbo, la ·urbon defendis. Livlaudis pro tio le Junularon ne riur pt'o gia 
role, kiun gi por la defendo ankorau ludos, sed ankau deziris, por pli da poli
tika respondeco. Se oni pensas pri la decide rolo en ·Madrida epoko pri la Mad
rid'a Junularo kaj pri la role, kiun gi _ludos en estonteco en tiu sendependec
batalo, tiam riceuas la vortoj de Miaja la puran signifon, kiun sekve oni pg- . 
vas kunmeti, La heroa hispana Junularo, savis Madridon kaj la tuta mondo lau-
das gin pro tio, sed pli certa rimedo por 111 est as, venki la m111 ton, por sin 
tute unuigi sub la sama flago. · 

. Tiuj ambau punktoj retrovis sian apogon en la paroladoj de divers~j paro-
1:1.ntojn, sed speciale en la alparolo de la sekretario de Madrido. 

. !11 koncernis la precizan klarigon de la solvontaj problemoj, por ke tiu . 
heroeco kaj tiuj kvali toj, amplekse · kaj gvidate, do_nu la venkon al hispana ,po- ,t 
polo. Tiel estis la demandoj pri unueco ciam montrita al la fincelo, la venko. ·· · 

La unua .demando estis la starigo kaj la disvolvo de
1 
la Popolarmeo. La es~ 

ploro de tiu punkto povas koncize esti montrata, ~a na3ia respublikana armeo, 
kiu defendas la landon, ne estas plu la sama, kiu antau la 1ea de Julio .1936. 
Ci estas la armeo de la popolo, komanditaj de oficiroJ ·al la popolo. La prole
taro kaj la mezklaso, !fiuJ per tiB .estas kun_fermitaJ, batalas por la sa~J ce
loJ, la Junularo, kiu gin anstatauas per granda parto, devas efektevigi gian 
unuecon. Ci faros tion per devizoj, kiuj de diveraaj grupoj estos akoeptitaj, 
tio signifas lau devizo por defendi la demokratan Respublikon, kiu post la ri
belo naskigis, Car la efektevigo de tiu armeo estas efektive la defendo kaj 
konkero de oiuj demokrataj liberecoj en anta~eniginta senoo. Tiu estas tre ko
nata devizo, pr1 kiu oni tuj post la ribelo konsentis, ·La parolintoj v1d1s en 

.·: 
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la kunigo de Junularo, kiel gi estos en la armeo endukita, la plej sekura ri

medo por plena unuigo de proletaro en industria kaj politika tereno, La eama 

unueco devas ankau eke sti por la kreo de la - pli forta kaj plimultnombraj rezer-

voj . · · 
La dua punkto estis la plifortigo de batalo kontrau · la malamikoj de ia unu

eco, · cien kie 11 aperas, tio estas en la armeo, en d e. J?Olitika .itaj eindike.te. 

viva. La malbon1p,i ta Ka j krime flge.do de T .. ·ookiemo en le. arr:ieo ke.:J lcon~re:ff le. 

~OJ?Ole. Fi-onto devas esti signita kaj de -la ceterej . delig'ttoj kondamnita. 

Trie estu renovita la konfeso pri fidelo al la Registe.ro . de la Popola Fron

to ' knj ec per la vocado de la tuta kunveno. · Pri tiuj demandoj okazie -dum la 

. k6ngreso multaj diskutoj. · 

Kio estas la konkretaj d ecidoj en 111: kongreso ? Car la hi:.-pana .Tunularo 

bezonas ur~e la efektevigon de la unueco; .pli ol devizo ·j kaj instigoJ; Se ea 

tiuj proponoj, kiuj est is prezentitaj _en la kongreao -'de Anarftista .Tunularo, ne 

ciam unuan 'l me estis akceptite, _ tiam minimume montria e; tiu konkludo takto, ke 

1-e. J un u laro de Madrid _e stas volema, venki ciujn kontraustarojn, kiujn gi ren

k~ntos sur la vojo par unueco. Jam moritrigis sin la untlaj aignoj , de unueco. · 

Ce la fino de la kongreso lcunigis la Junularo de Malµekstraj Reapublikanoj kun 

la Junularo de la Respublikana Unio en unu organizo - tamen nur buse - reali

gi ta ligo inter la Unui ginta Sooialista Junularo kaj la Anarfiistaj Junularorga

nizaJoj estas la ekzemplo par la novaj intecyaroloj. 

Sur la _tereno de produktado, tiu kongreso entuziesmigos la laborantan Ju

nularon por la plifortigo de militindustrio. Tiu lcunligo de Junularo trovoa en 

la bri ·gadoj de . armeo kaJ en fabrikoj fort an influon. La kongreso est is tre gra

ve. paso po:F ·1a unueco de . hispana Junularo, kaj ekzemplo por eksterlando por 

por sekvi tiun Popolfrontan .unuecon kontr ·au la fasismo, · por la demokratio _kaj 

paco ! 
1 

TRAFA DECIDO DE LA SiliDIYJi.TORGANIZ.A.10J.DE KATALUNUJO. 

La Lokaj Sind .ikataj ·Federacio _J de Barcelona C.N.T. kaj U.G.T ·. decidis;ke aiaj 

anoj donacu la salajron de la tago l4il de Aprilo.Datreveno de la Respubliksta

rigo en Hispanujo.Do, en ·tiu-ci jaro la •f~ston de :l~ proklamo oni ~olenigis, 

laborante ce ·1a ariergardo ~j batalante oe la tranceoj de la fronto.Tiel oka

zis la datrevenfesto anstatau,kiel en antauaj Jaroj ,p .er paradoj kaj · ciaspecaj 

festoj. · · · , __ 

La du .sindikataj f e deracioJ elektis par t!ucelan komitaton,kiu prizorgos 

la bonan plenumon de tiu unuanima dispono. Tiu-c1 Kor.ii tato, kiam estos kolekt in

ta •tiun cies unutagan salaJton,donoa la tutan monsumon al la Prez1danto de Ka

talunujo,Ludoviko Companys,por ke gi estu plene dest~nota al la hospitaloj • . 

LA. KRI?:.OJ DE F.ASISMO. 

Ciu~onaj vocoj ploris-ploras ankoraµ.:.la mortigon de ._Fr _ederiko G~o:l'.a Lorca, 

Juna kaj " granda poeto de la renaskiganta Hispanujo;neatendita,kasita,subita, 

kan ·ajla mortigo,kiu tre ege suferigis nin pro la ne ripareblaj kaj ne meri

titaj doloroj de 1r travivitaj •• , 
Kaj ,anlcorau sonanta la el\o de tiu plorado,nun 1 ali'foje,8~utonaj vocpj-

r 

I 
~ 
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Universitatoj de Euro~o kaj Ameriko, Korporacioj de Azio kaj Oceanic, profe
soroj, studentoj de Australio kaj Hovzelando - plendas pri la doloro pro la 
mortpufado de Leopoldo Al!\s Areuelles, la glorfa..,ua rektoro de le Universitato 
ue Oviedo; mortpafado pripurita knj laute publik1g1ta per terura malrapido, 
!du permesis , l:e de la tuta rnondo ulvenis po centoj ,la indignaj protesttele
gramoj, petante lion liberigon, incitunte al kompato kaj al la plenumo de ve
ra justeco, kiu ne niam signifas krualecon kaj vengon. 

Sed 610 est1s vana. Tiu 6i, preparita kaj antauvidita, teruraJo estas 
plenumita se.r,1 kiel oni ? lenum1 s uliun ;ca13faritan kaj ne suspekt1tan teruraJ
on. C1:1r la maljusteco de la fasismo malfermas la vojon al 6111j teruraJoj • 
Kaj de la Juno poeto estis kantinta la sanktan fruktodonan avidon ce la esen
ca v1rino, kiu estus la popolvirino, kaj 11 estis sin klininta al si per la 
koro kaj la intel1 gento al la fl.anko de tiuj, kiuj suferadas, per auakult1 kaj 
kompren1 ilin; la eminentaj profesoroj e stis metinta sian kulturon, siajn ver
kajojn kaj siujn vortojn je la servo de la demokrataj 1deoj; je la servo de 
la Respublika afero, je la servo de la popolo, La gentoj hodiau vivantaj kaj 
ordonantaj ce la n1gro. \iispanujo, ne povis pardoni tiujn upekojn, pro amo ka ·j 
klarecon. Kaj, prd. ambo.u olcazaJoj, blindaj kaj surdaj, ili pretend1s, morti
gante la viron, estingi 'la lurnon, dro•nigi la kanton, Seci, komproneble, la 
lumopli forte rebrilos, pli vibronta la kanto; sed, ho ve!La viro est1s enig
ita en tiun nemerititan mortteruron, □alsage, kruele kaj beste maiJusta. 

Pri Leopoldo Alas Arguelles, lie inklino port1s 11n tra malaama.j vojoj, 
au d1st anca j, de la n1 velo kaj la :lurnalo, . 

La katedro estis lia pasio, kaj en lia profesor studado atingis, juna an
korau, la altan postenon de la rektoro de Universitato de Oviedo, posteno, 
kiun 11 oiam plenum1s per absoluta oferemo, per perfekta konduto kaj per de
mokrata spirito, l~iun ne hontis,kontuzmaniere, k6nstat1g1 antau la tribunalo 
liaj propraj politikaj malamikoj, 

Heutrala ho1:10, laudinta rekta kaj respektoplena pacamanto ..... Sed, . viro 
havanta fortojn fortajn konvinkojn. Leopoldo Alas estis respublikano, demokra
to kaj la amiko de la popolo, 11 estis defendinta siajn ideojn kaj sentojn 
per oaroladoj kaj Jurnalartikoloj. Tiu 61 estas la kulpo, kiu metis lin antau 
la e~;:zekuta soldatamaso. Tiu ci est as la krimo, kiun la fas1smo ne pardonas. 
Kaj, nun Leopoldo Alas rektoro de Unuversitato en Oviedo, eminenta homo, kaj 
serunalplla civitano estis mortpafita. 

GRAVA.J, .DETu.JillOJ KA,LH1Jl,L'ili"A DIS?ONO DE LA MINISTRO DE 

JUSTECO •.. 

La ministro de Justeco, Garcia Oliver, ne estas viro la¼ntikva kaj kadu
,ka, legburga kutimo. Li disvolvas laudindan akt1vecon, kvankam multaj ne sci
as vidi tion. 

'.'D·e la nuna memento dum kiu mi prenis sur m1n la respondecon pri la jus
tecministrejo, estis par n1 konstanta kaj rapidiga okupo atingi la reorganiz
on de la jugaj funkcioj tra la tuta lojala ter1tor1o, car mi opniis kaj opi
nias, ke la normala funkciado de la Popoltribunalo, ne estas nur postulo 
montranta la indecon de la Hespubliko a~tan la wondo~ sed neoesega faktoro 
por la politika envojigo de la revoluciaj sopiroj lau la Justecordo. Por la 
plenatmngo de espremita celo, mi devis dedici ciujn miajn klopodojn; kaj per 
la entuziasma kaj sinoera kunlaborado de la Subsekretariaro kaj de la tuta 
of1c1staro, kiun mi devas aldoni, funkcias tute regule en ciuJ lojalaj provin
coj de la Respubliko; la Jugestraro kaj la malliberuloj trovigantaj sub gia 

·,, 
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a~tor1tato havas c1ujn gorant1ojn, kiujn donas la jug
lagojn, Komproneble, pro la granda malord1go okaz1g1ta 
de la kr1ma .fas1sta r1belo tra la tuta lando, estus 1O
mete tro1ga cert1g1 1 ke la s1stemo estas prec1za; sed la 
m1n1strejo atentante, k1on p ovas s1,tn1f1 1a ajn nenorma
laio, estas cio.m preta for1g1 gin, Al1flanke, post la 
nau rnonata m111to, la s1tuac1o de la problemoj, k1ujn 
n1 povus nom1,aprtenantajn al la morala kolektiva ordo, 
estos sendube al1a ol tiu forgita pro la konsekvencoj 
de la m111t1sta ribelo kaj s1a 1n1c1ato. Tio estas, kio 
dum la unuaj momentoj pov1s est1 prav1g1ta kaj me.lpli 

....._ grandigita okaze ue la natura kolero de la popolo an ta u 
'- la militista ribelo, hod1au g1 ne plu eate.s tiel • , . 

RM.. ···E~t~~-~rtk~j'irti~;~;~;·k~-~i-di;k~~i~-~-h~:u;·d1~:· 
pono~ pri la geedzi ea afero. 

I:oncerne la kreadon de la Revoluciaj Tribunaloj ae 
tiuj-ci haves Wlkorau kelkajn funkc1ajn nepertekta3ojn, 
t1on on 1 nP devas kulpigi al la in1c1at1vo de ilia kre
ado, s ed al la refor ~i s ta medic de kelkaj el 1liaj kon-

J,Garc{a Oliver s istantoj. Sarnkiel la a fero rilate la koncentrigkampojn, 
;,,;inistro de Justeco. kiuj,iuj dir as,estas egal a j al t1uj de la tas1smo,sed 
lau la for~o k1e l ili e stas strukturitaj en H1spanujo,ili tute di~erencaa pr1 
tiuj kavernoj ekzi stant a j en Germanujo,Italujo kaj Portugalujo.En tiuj-c1 len
doj,la politikaj komdamn1taj nenion faras,s ed fiz1~e oni turmentas 1lin,Tam,n, 
en nia lando,iliaj kond arnnoj aliigas je utilaj l aboroj favore de la socio,kiun 
ili 0 intencis ataki 1 kons t r uante sup erver sajn kanalojn kaj konstruaJojn por la 
granda publika utilo,t rakt tmte ilin s.e.mki el en ciu libera lando kaj inde su
perigante ilin,ne per l a vip a turm ento kaj humili go,sed per laboro,kiu indigas 
la homon. 

Tio plej inter esa el l a l as t a j di sporoj,estas la dekreto · rajtiganta la v1d
vinojn de milican o j mort in t aj clt1m la kampanjo,kvimkam antau ol okaz~ la morto 
de la amata estaJo,ili ne es tu s · l cg i gi nt a j ·s ian ~eedzigan staton ·lau la leg~o, 
kiuj havos la s amaj n r ajtoj~ ol tiuj vidvinoj legigintaj s~an geedz1gon. 

Ci-tiu dispono plen e rirra.rkigas l a pr ogresi gan kaj modernan spiriton de la 
Ministro de Justeco l:.aj nu lig a.E gr anda n t eruran ant aujugon de la mortinta so
cio plenpl ena da nehumana j laul egaj konce ptoj tute kontrauagantaj la legojn 
de la Haturo. 

KIE ESTAS LA BANKO DE HISPANUJO? 

Estas tre bela la lasta montro mpo de la franki smo,Ili eldonigis bankbile
to ·Jn datumitaj en Bur gos,sur kiuj ,por ke nenio r.18.nku ,al menau lau~ajne,tio es
t a s,en ilia lega a sp ekto,e s tas supreskribita: Banko de Hi sp anujo kaj la kuti-
ma leg aJo uLa Banko de Hispanujo pagos al la bilet portanto •• ," · 

Sed,kia Banko de Hispanujo?Kie e stas l a Banko de Hispanujo?Ou · en Burgos? 
Cu en Valladolid?Cu en Huelva?En Sevill a gi ne es t as ,kompreneble,ma.le ~ueipo 
de Llano jam estus forrabinta gin.Kie estas,n i ripetas,tiu i:Bankg de Hispanujo 
respondenanta i:n-i la bil eteldono fabrikita de Franko(Franc o )?Lau la konstitu
cio de la Hi spanuja Banko,oi-tiu ha~a s sian cent re jon en Madrid,si a jn tenejojn 
en Madrid,sian admini stracion en Madrid, s ian Administracian Kons111staron en . 
Madrid,sian Sefestron repre zentantan la Nacion en Mairid.T .iuj ekziatantaj en 
provincoj eatas nur f111oJ de t1u-ci Banko de Madrid.Cia regularo devigas,ke 
la bileteld.onoj estu faritaj interko ru._!lnt e kun la Stato,e n la litografejoj, 



Scanned by CamScanner

• 

·--

-9-
N0. 14. 

kiujn gi montru kaj kun la interveno de la Mondomo,kiu devaa doni la numeri
gon kaj registri la monpaperon.Krome,la Stato ankau eatas en Madrid-au provi
zore,en Valencia-,samkiel la Mondomo.Cu eble _ Franco prenis Madridon kaJ ni tu
te ne sc11gis pri tio? 

Krome,la bankbilcto,havas la valoron,kiun la Stato donas al gi per aia 
respondeco kaj siaj orrezerveJoJ.Ci nur estas simpla raJt1g11& por a~raci
ligoj kaj pezevitado.En e1u lando 1kie Finanoo estas bone organizita,oni ne po
vas eldoni pli da monpapero ol tiu respondecanta la ekziatantan fizikan meta
lon.T1aman1ere,1a ajn sangrapidigo ne povas endangerigi la eldonintan Ban.Icon, 
kaj krom tio,la landan krediton,pro la ekzistanta kvilibro inter la valoro de 
sia trezoro kaj sia monpapero,gi restas ataranta.Fine,monpapero aen tiuJ-a1 
formulaJoj estas nenio,kaj tiu stato au pseudo stato,eldonanta tiun-81 monpa
peron,faras bravegaJon,kaJ ke 111 danku al ni pro la eleganteco de nia kvali-
fiko. . 

1 
· • 

La falsigistoj de Burgos povus pretendi,ke poaedante 111 atltentikan mon
paperon,pro gia kolektado,pri kiu devas respondeci la Banko de Hispanujo,ili 
samtempe respondecis al siaj dEwigaj klientoj ,pravigo pli bone akoept ·ebla se 
antau ol la eldono ili ne estus stampintaj la. legan monpaperon,per kies stam
piaJo il~ perd1g1~ gian tutan valoron,6ar gia modifo valorigante falsan staton, 
al11~as gin je fasista devizo.Sed jam farita la unua eraro,tiu pri la atampado, 
ili Jetis sin senfine tra la montrompa vojo,elmontrante per sia malpura mani
pulado sian skrupule.n kaj metalan mankon. . . . · 

La procedo ne estas elpensaJo de Franco,nek de liaj teknikistoj,komprene
ble.Tio estis elpensita en Germanujo okaze de . la arm1st1co.La germanoj faris 
la plej grandan montrompon,kiun registras Historio,nur komparebla al tiu de la 
Banko de Angt>la,de Portugalujo,dudek jaroJ antao ol 111.Sed tio nuntempa,ha
vas pli da graveco,6ar en Genmnujo faris tion la propra "Reich" ,respondeoan
te iamaniere per la hipoteko al siaj teroj,al siaj domoj kaj al sia 1nduatr1o 
kaJ cefe al sia kredito kiel autentika stato,dum en Burgos,faris tion bando · de 
band1toj,k1uJ forgis statkarikaturon,samk1el povus est1 gin farinta iu ajn le
genda bandito,tra senaefendaj loglokoj ·. 

La germana montrompo bone sukcesis.Genmnujo havis la helpo de aro da 1-
diotoj ,kiuj ankorau konfidis gin kaj kiuj re 1ire3entis grandan nombron da m111-
onoj bone etenditaj tra la mondo.Ci estis kvazau monkolekto farita kiel sim,pe.
tio al la malvenko de -la imper1o.Cetere,lauviktimoj 0 de la germana stelego m.j
tis plendi pri nenio,Sar kiam 111 acetis la markojn sentis tro da germane. in
klino kaj multe da ·egoismo.Sed koncernante la nunan montrompon ekzistas nenio 
el tio.Ci estas falsa monbileto perforte altrudita sen reapondeco de iu serio
za stato.Monbileto tiel falsa ·kiel la estraro de la stato de Franoo ·;kiel lia 
animo •••. 

Lausajne la eldono de tiuj monbiletoj okazig1s,8e la fasista zono,multajn 
malgojigojrt.La logantaro ne akoeptis gin.Ci pre _feris la monbileton,kvanka.m gi 
estus stamp1te. 1 de 'la ReBpubliko. Tiu-cl mono memorigis . ~ln,ke estis alitentika 
stato, kiu respondecis kaj tio esperigis gin.Male,tiuj-ci novaj prospektoj de 
Franco, timigas la loge.ntaron kaj por ke ili estu akoeptitaj ,devis denove agi • 
perforto,pr1 kies sistem.o,la friponoj de Burgo ·s estas IIl!l.jstroj. -· 

Tra la diversaj revoluoioj okazintaj en :Meks1k1o,multe da generaloj,far_. 
igis siaJn monb1letojn~deflankigante la o_ficialan monon.Per. sia komando ·111 
altrudis sian monon.Lau~aJne,tio eatis logika .afero.Sed ·1a .meksikanaj genera
loj ile eldonigis monpaperon aub la respondtico de. iu Banko,sed _sub 1i1a · propra
~espondeco.Ili altrudis kaj ·111 respondeois tiun monpaperon.Neniam 111 :Pensis 
enmiksi la Bankon de Meksikio,8.ar 8iuj,ec la plej simplaj,eatus mokintaj la 
eldoninton.Ne estas la sama afero altrudi revolucian monpaperon en la regata 
zono sub la respondeoo de Banko,kiun 111 ne kontrolas. Lau la nuns. aspekto,po
vas ~sti granda neoeao fari tion sekv .e,se Franco estus farinta ~in tiel.,11 ne . . 
estua malbone aginta,l.au lia plano,kiel rabiato de Hispanujo. Kion oni ne raJ
tas rari estas eldoni je la nomo de la Hiapanuja Banko,ea kopiante la fornul
eton "El Banco de Espana pagara al portador •• •" (La Banko de Hispanujo pagos 
al la biletportanto · •••• ) Car la ver .o estas;ke la Banko.de Hispanujo pagos ne- · 
nion pri tio. Kaj tion soias,kiuj gin eldonis tiuj,kiuj perforte uzas tiun fal
an monon kaj,8efe , n1;k1uj tiuoka.ze . devus pagi. 

' I 
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Car ~anoo kreis ~iom da,kial 11 ne kreis Bankon? Elczemple,la ~~ftiatan 
Bankon? K:raita la organo,facile estus estinta al 11 apliki la tunkcion,lal.J en 
~1 a.ru.--a~ povis esti ti~ pri la monbile~eldono de la Imperiestra Stato.Fa9ista 
Baru.."'01 Ii:pe.riestra Hispanujol Stato de Burgos! Tio estas,kun la pleJ pompano
~"'O,kiun 11 estus kredinta pl1 efekta ••• : 

FA.SISTA DEMAGOGIO KA.J LE'I'EROJ AL ITALA.T S0LDAT6J. 

La :cs.lvenkego 0~ Guadalajara l,lermesis,oni soias,ekposedi nerefuteblan o
ficie..len dokumentaron pri la u:alka~a itala intervene. Ekzietas alia,kiu,pli 
~ldevena,ne estas pro tio malpli elokventa:~i estas la koresponda~o . de la . 
so~datoj. ?er ~1,oni penetras en la akran kaj tragedian flankon de tiu l:n1.lita 
eks:;,ec.icio. Ci kon.firmas en eiuJ punktoj la deklarojn de la ka.ptitoj. Kompare 
kun la fan.faronaJ militistaj deklaroj, tiuj leteroj montras la disi~n ekz.iat
antan inter 1.a :f'asismo kaj la popol.o. Ill denunoas la hontan aanta~n tar1t ·an 
~r1 la heroeco kaj virtoj f~istaj, La realeoo,la modesta kaj kruda realeoo 
ste.re.s tie 1nterne • 

. . . 'vi~,.' J~~-i;· rttl~J~;· d;· i~·~;~i~t~J. ;~. i,~~~-r;;;;~i~~i~:'ii~i:ici~i· ii·;: 
:pere.s en cirk'"Ulero adresita al la nheroeca•j11II11.sakri·stoj de Male.go, . . 

.. ::;::o:::ie.ndantsro ae· la Unua Brigade de Libervoluloj. (Lau die. volo). 
Ta.e,""t>rdo N~ 3 de la 10 de Februaro 1937/XV.-La generalo de divizio,ae:rko:ma.ndan
to de la libervolulaj fortoj,adres1s al la trupoj dep~ndantaj · de la unua bri
gado,kiuj ko~eris J.Ialagon,la sekvantan proklamon,en d~to de la ga. de Februaro: 
De :post hodiau la Unua Brigade de liberyeluloj alprenas la nemon; ,unua divizio · 
de l.ibervolule J. • 

!.egie.noj de la Unua D1v1zie de Libervelulej! Vi skribis ae Malago gl.orari 
pa~nt To tri tagoQ de batale kaj de mar~ado,v.i liberig1s unu :prov1noen el la 
ruga barba.reco;vi redonis al gi la :pacon,la libereoen,la viven! Tiel agas fa- . 
sis:rio,kej vi,gia avangsrde armita en lukto por ideale,vi interpretis ~i~ s:pi-
ri t on,vi elnontris gian dinamismon. , 

Al. v1,o1'1oiroJ ka'j libervoluloj ,al via kemandanto gerieralo Arnaldi,kiu 
kondukis rtn al konkero de Malago,mian dankon,kiu ·esprimas kaj interpretas la 
penson de TIU sekvanta vin de malproksime! Oficiraj kaj libenoluloj de la u-
nu e. Dirtzio;al nil · 

La d1v'izigenerale,m1sio8efo; subskribas; Manoin1, . 
Yalago,la 1oan d.e !'ebruaro 1937A/XV. Generalo komandanta: G. Arnaldi ... 

\ . 

········ ' ··························- ··············~·········· ·····~········ ~--
Ap,.1d l.e. tasista verve, vidu la simpl~ kaj dolor~n lingvon ' d~ la humilu

loj, esprilnite.n en la letero re:produktita M"sii~e~aa 1:s~FV!ta de gia traduko: 
Traduko de la letero reproduktita sur la antaua pago: ........................... " ..................................................... . 
~i.u.a kare. edzo: Hierau la 18a m1 ricevis oian karan leteron, kiu sciigas 

al ::l1 la bonegan staton de'oia sano; mi povas oertigi al. oi la samen pri mi, 
~ri niaj karaj intanoJ kaj pri la tuta tamilie · de oia kaj de mia tlanko. Kara 
edz.o, m rioevis ankau du postkartojn. Mi·, kara edzo, ricevas 8'1ujn niajn lete
roJn, sed ni oa scias kial cine ricevas novaJojn de mi,.,.(?) ne •••• (?) kiel 
tari. Taoen ci d1ras al mi, ke kiam eni liberigos cin la hispana registare do
nos al. ci prem1on de 6,000 liroj; oi estes kontenta je tio, sed , ci esperu, ke 
ci devoa elteni kelkajn suterojn; la mono iras kaj revenas, sed la sane ne re
ven.e.s plu. Kara edzo, oi volas soii, ou m1 riaevas la militpagon; mi enspezas 

·, 
•,'71 
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7 lirojn por rti kaj ciaj infanoj, Nun ·ci diras al mi, ~e 111 devaa doni al ni 
cian pagcin, kiu estos de 300 liroj 8iumonate, aed ni 'deziras so11, au tio es
tas aldone al tio, kion ni enspezas. ~un ni esperu je D1o, por r1oev1g1 al oi 
tiun oi leteron kaj por ~eren1g1 al ci cian penson. Kara edzo, kia m alven1s 
al mi cia letero, mi port1s ·g1n tuj ' oe la panjon ' de cia leutnanto kaj si d1r1s 
al mi, ke ci plipezigadas je 2' kilogramoj ciutage kaj konsekvence mi vidas, 
ke ci bone fartas kaj si ankau diris al mike vi devis foriri al alia loko. 
Mi ciam pregas al Sankta Joakimo, k~ 11 evitigu al ci kelkajn dangerojn kaj mi 
ankau promesis - al ·11 meson kaj ankau alian al Sankta Jozefo. Sekve yi povas , 
imagi,ke mia penso estas 8iam al ci: . sufioe. Mi _finas per la pluroo,sed ne per 
la koro,donante al ci fortajn kisojn el tuta koro de m1 k:aj de niaj karaj in
fanoj Antonieto kaj Mariuooia kaj cine povas imagi la babiladon de Mar1R,k1u 
diras al ni,ke ki8Dl ci revenos,oi alp ortos al si pupon kaj si donos al ci for
tan kison. Kara edzo,cia panjo rice Vis cian leteron kaj ankau -la. Uustritajn · 
k.a.rtojn. Nun m1 aendas al ci la Sanktan benon de cia r,e.tro kaj de cia . patrino; 
kisojn de oiaj frat1noJ ·,kia::> Jn de mia familio,de miaj :f'rato j,de mia :f'ratino 
~armela. Nun ankorau kisojn de mi. Concetta Paci. w 

-· ...................................... ,. ................................... •·• 

. .. ~. _,. ·- . __ ,,✓.,. -- ;;"•• •• ...,.. . __ • • • ... ~ ................... •· ............. • ........................................... . 
. Tiu la.Uvo:bta traduko,8u gi n, vidigas penson Speciale naivan? Certel : 

v . La heroaj standardopoi;tistoj de la fa!h sta i'deo est as nur ma.lfel18uloj, 
· autentikaj dungitaJ soldatoj,kiuj,rislm.s sian vivon por monaj premioj de de
mobol1zo. Cu s1-n oferema spir1to? Nel Avido al El',8.jno,profunda mizsro!. 

Morti por la fasismo!- Kaj tiuj naivaj alvokoJ1 KaJ tiuj m,sojl Tre vanaJ 
tamen,oar la adresato de t1u-c1 letero,falinta en niaJn manojn,car 11 :f'rene
zigis -kiel oentoj da aliaj-,devas estitre malproksie,en la alia mon.do •••• 

La regimo de tiuj obskuraj pro11agandagentoj ,k1uj konv1 nkas la mal:f'eliae.n 
v1dv1non,ke sia edzo estaa bone zorgata,ks 11 estas,par t iel diri,grasigatat 
Malgra~ tio,la apatio 8eestas. La edzino n, estas partieca,si ne d1ras: be.ta
lu kaj mortu kiel :f'as;sto.~1 pregas. Tio estas silente. malespero,la sola,k1on 
permesas la Mussolini a regime. Tiom: da rezigno kaj naiveoo surprizas: vere, 
tie la opinio estas tia! Estas tiuj nalfeliculoJ,kiujn oni prezentas al ni 
k1el la ,.armitan avangardon" de la fasismo! Kia mal:f'orteoo! Kia trompol 

Ni trans1ru al la post a organizo ,kiu,per la demobilizaj premioj -garant,1-
itaj de neekzistanta r~gistaro- aldottas ofioialan karakteron al la ekspedioio •. 
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La leteroj eatia adreaitaj iel al la 11po&to reatanta" de la Militministe
rio en Romo,aendube por ka~i, almenau por kelke da tempo,la lokon al la tuu
lioJ,ae k1u trov1~as 111aj tamilianoj, ten .eataa unu el tiuj kovertoJ;kiu pru-
vaa,ke la aend1nto estie Jam trompita: ·"Romo" anstatauaa H1spanujon' nl . 

N1 ne ep1logos, Tiuj ateatoj suti~as,111 eataa elokventaJ. Ne! •La milito 
nc vivas en la an1mo de la popoloJ; 111 restaa paoemaj malgrau la pertortoJ.la . 
bravaaaJoj kaJ la fiaventuroJ de 111aj mili temaj tiranoj. Tiujih eatas tiaskon
taj: 111 estas nur palaj kaj efemeraj mar1onetoJ,devigataj ciam uz1 la trompad
on por r.ondak1 a1ajn popolojn al la bu3eJo. 

LA KONTRAtfFASISTA KONLIGO DE Cro.r ESPERANTO - BOCIETO.T EN BA.RCELONA~ 

Fasismo kun 31~j giaj kruel.eooj kaj IIBlbonoj k:auzita ·j al la Homaro,havac 
tamen,unu bonan f'lankon,car g1 aamtempe kauzas,ke la tuta antauen1g1nta hoinar o, 
par~1o1 kaj klasoj pli kaj Pbi kunigu e1n, _kun1;'andigas en unu granda,potenoa,kon
trauf'asista bloko por kontraustari la krueleoon kaj bruteoon de la ra&~ ·smo. 

Tiu t1ro al. unueoo inter la kontrautasistaJ amaaoj trov1s sian lautan re
sononiinda P?r 1m1t1 kaj deoa kiel ekzemplo inter la esperant1staj sootetoj en 
Barce ono. _ 

En Baroelono sin kunigis propravole ciuj Esperanto~ ·soc1etoj sen esoep:to 
de · 111aj malsamaj pol1t1kaj .tendencoj,en unu granda Esperanto - Kontrauta&1ata 
Ke.taluna - Komitato. .- · . 

La tasko de tiu Esperanto Komitato,~atas :p-opagandi ·,per : la 1nternilo1a -·,11ng
vo E~ranto,en - kaj ekaterlande por la Generalitat (Reg1staro) de Kataltinjo, ·. 
sc11g1 al la mondo ·pri la novaj ak1raJoj sur . la tereno de· Kulturo,Ekonomio kaj 
Sociala Ordo. · • 

Tiu peresperanto agado de BarcelonavEsperantistaro montras gre:van . rolon de 
la internacia lingvo en la batalo kontrau faS1smo kaj ev1dentig1s,ke en la es
tonto la Internaoia Lingvo Esperanto okupos gravan · lokdn en la . kultura kaj so-
c1a vivo de iiova'KatlUunuJo~ · · . 

.Taume M1rav1tlles 1 la Komisaro de Propagando de la Generalitat de Katalun
ujo akceptis la ·patronecon de la Kataluna ·Kontrautasista Esperanto Komitato kaj 
en sia al.parolo 11 dir1s: "Mi esperas,ke Esperanto kontribuos al . rapid& venko 
super la ra&ismo kaj kunlaboros _por instali 'la pacon -k:aj kulturon en n1a lando ... 

En la unuaj kunsidoj 15 del1g1toj - esperant1stoj _unuanime akoeptis, ke 
la ot'io1ala bulteno "Comun1oat de Premsa" de Generalitat de Catalunya estigu 
samtempe ilia oticiala organo, kiu estas de du repreze~tantoj ·de ainbau grandaJ 
Bindikatoj U, G. T. kaj c. H. T. redaktata; _por - reprezenti simbole la demokratan 
kaj u.nuecan karakteron de hispana popolo • - · 

Plue oni entreprenos rar1 _pl1 intensan propogandon en eksterlando por orga
nizi ekspoz1c1ojn kaj porhispanaJ vesperojnkaj krome 1nst1g1 la _· ekste;:landajn . , 
Esper•nto Federaciojn aocietojn ktp • . por . kunig1 kaJ alpreni la :malkasan aintenon · 

--; A f 
kontrau la taa1smo. · , · • . , , . , 

Esperanto, lingvo , internaoia, _lernebla kaj P.~ole~la por a1uj popoloj est1-
g1B grava taktoro por reoiproka interkoJD.I>reno inter la ·,pop~loj .- l!'a&ismo, la plej 
kruela kaj bar bar a elmontro de homa eataJo, . est as la ,Plej _sovinista kaj plej gra-
nda malamiko de morale, kulturo kaj hometiko. · · . • _ · __ : : 

La malpermeao kaj persekutado de Esperanto move.do en Germanujo, Portugalujo, 
la kruela mortigado de la Cordoba esperantistaro devas konv.1nk1 la Esperantista
ron, ke gia plej granda malamiko estaa la .tasiBIDO. Do, _pro tio~la Baroelona ·Es
peranti1s-~aro 1run1g1s por konduki la senpardonan batalon kontrau la taS.ismo, ·ee
perante ke la tutmonda Esperant1ataro sekvoa 1lian ekzemplon kaj kunhelpos en 
la dete~do de homaj raj~oj, kulturo kaj -~•oo~ 

, 



Scanned by CamScanner

V 

•• 

- 14 -

SOVEI' - UNIO EN LA UNUA LOKO • 

En la lastaJ semaJnoJ atingis nian ofioejon multaj aolidarecespr1moJ el 
diversaJ partoj el mondo. Otte estia prezentitaj en la foI'IllO mater1a ~ l!J)1-
r1ta. Por ni, batalantoJ por la sendependeco · de nia patrujo por la l1bereoo 
de nia popolo estis &iuj esprimoj el niaj fratoJ alte teksataj. Iliepana popo
lo neniBlll. forgesos tion, la h1spanoj soipovas esti dankaj kaJ epontaneaJ : t : 

Ci sube estas 1110ntrita unu el multaJ ateetoJ de solidareco kun la hispana 
popolo. Tiun fojon gi estas el malproksima OrdJonikidze (Nord Kaukaz1o - u. s. 
s. R.) okaze de Unua de Majo: 

VI\.'U, ·UNUA D:C ?JA.JO - LA TAGO DE INrERNACIA PROLEI'A SOLIDA..'IIBCO ! 
. V GEKAJ,lERADQJ LABORULO.T ! 

1Iod1au estas Unua de Majo! Hodiau la laboruloJ de Sovet1o kaJ proletoJ de 
kap1talistaj landoj Festaa grandan Feston de laboro kaJ Libero. En ia tago de 
Um.la de Majo ni so11gas la tutmondan proletaron, ke konstrua.do soc .1a11mna _en _ _.,.. -
nia lando estas finite. En USSR. je 1/6 parto de terglobo, dank a1 gT1dado de · 
komunista partio kaJ gia. gvidanto, gvidanto de la tutmonda proletaro - k - do 
Stalin, la socialismo Jam ekzistas, kaj estas realeco! 

. En nia lando ankau sukcese finigas la plenumado de Dua kvinjarpla.no. Kel.kaj 
fakoj de popole mastrumo, kelkaJ industrioj, sian pl1U1on plenUI:11s jam dum kv~ 
Jaroj, anstatau kvin. Festante tiun cJ tagon, la Unua YaJo, kiu kunligas k:un 
festo de IRR (MOPR) , ·-~'.,ni : soleile Juras nek ·unu minuto :forges1 pri vi, niaj klas
·tratoj. 

Ni donas -proletan promeson &iam, kun granda energio partopren1 en ·IRR (ll 
OPR) laboro. La IRR - organiza,o de n1a ·1nst1tuto havas en siaJ v1coj pli ol 
400 gestu~toJn. Por frata mater1a1a helpo al v1r1nojn kaj 1n:fanojn de Respub
lika Rispanio, n1 kolekt1s inter sin 4223 da rublojn. Krom tio n1 daurigas r
gule ~ ciw:ionate dekal.lml1 de sia supendio kaJ salajro Ullll procenton en :rondo 
por helpo a1 niaJ Hispanaj K1askameradoJ. 

Tiun ci ni faros gis tio momento, kiam Hiapanaj ·RespublikanoJ venk.os kaJ 
forigos la Hispanajn fasistojn kaj alilanda.Jn .:fasis~ajn 1nter-reiii:>Jn. 

N1 ne lasos la reToluc1aJn betalantojn kaj ilia.Jn :famil.iojn al me.J..sata :mor
·to, Je pereo sen hejmo kaj lll8.Ilgo. 

Ni promesas ciam kaj cie esti ·kun Vi! • 
Por daurigi sian vivon la kapitalismo aplikas llllO la saman lastan rimedon 

por ke tute sklavig~ _kaj senr~jtig1, · ec s~e elemente ., .la internacian laboris-
taron. . .. 

Le. sanga :fas1smo kruelege turiozs:s inter la ],ab_oristaro en kapita.11staJ 
landoJ · : · · . .- \ . . ·-- -. · 

Ce~toj de la pl~{ bonaj klasb_atalantoJ es~as mortigita.J kaJ pa:fmortita ·j en 
:fasismaJ landoj. • · . 

Proksim.igas grandegaj bataloj, ,.en kiuj ni kunbatalos su1tro al sul.tro; ru
soj, trancoj 1 angloj -, hispaaoJ, . hollandoj, belgoj, cinoj amerikanoj, ~doJ, 
argentinoj, ceftoslovakoj, austra11anoj, nov - zelandoj,vmeksikanoJ, austr!oJ, 
svisoj cilo ·j, svedoj, estonoj 1- norvegoj, k.t.p. kontrau la 1nternacill :fasismo. 
- I~ternac1a -proletaro tio oi -jam --pruvis en -Rispanio, lde kun hispanoj kun-
batalas kaj mortas la tranculoJ, sveduloj, belguloj, aekoslovakuloj, germanuloJ, 
holanduloJ, bulgaruloj, cinuloj, angluloj, ktp. kont!a.u la sola malamiko - ka-
pita11amo uJ la l.auo td1m110 .. . · 

13,:i .konaa; ke · batalas ::tiak i::t>I'Q•:,bonstdo de Hispanio; 111 savas knl.turon, 
savas progreson; 111 batalas kaj i:nortas pro demokrateeo kaj libero de ciu prog
resa homaro. · 

Kun helpo de Internacia 1:1.ngvo - Esperanto :fortigu la :fratan sol idareconf t 
Uzu El!J)eranton je seirvo de · tutmonda proletaro . ! 
Unu1gu qj plitortigu unueoan :fronton de laboristaro kontra.u la. sanga ta.-

&ismo, korl'.l.rau nov prel)aranta mondbucado ' ! · 
.R~ntu Ill vastaj _.l:&borul.ulllsoJ de ka:PitaliataJ landoJ la veron pri soveUo 

. . Karaj KlastruoJ t ·. · · 
-La studentaro, pro:fHora padagoga P'-!1:B~ kaj oticistoj de Agrara In.a-

. 
:. -~ .-... ~\ · 
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st1to en u. Ordjon1k1dze (Nord - Ka~kaz1o) eendas al vi en tiun 8i tagon, la 
tago de proleta soli'dareoo ._, Ve.rmegan Proletan Saluton 

Vivu la unu1Aa Popola Fronto ! · 
V1vu la Heroa Prpletaro de Respublika Hispe.n10 · 1 
Vivu la Internacia Proleta-Solidareoo ! 
Vivu la Xomiterno ! 
Kom1s11te de studentara kolektivo subskr1b1s; 

(sekvas 20 aubakr1boj.) 

' ~ -... ~ .. .,.,.,n ..,.-<-r ~- !'~,.- ' "''\ 

EN HISPANA RESPUBLIKO LA UNUA. DE MA.JO ESTOS LA LABORTAGO,-(lasthore). 

Por solonigi la Unuan de Majo proksiman en Respublikana Hispanujo; la 
ambarl Regionaj Komitatoj de u. G. T. kaj c. N. T. decidis; 

Kons1der1 .t1un Unuan de Majo kiel labortagon. Kune okaz1g1 m1t1ngojn 
nur vespere de trnua de Majo, . au la · duan de Majo matene. . · 

Pro:gon1 lll la Laboristaj' Interna.oioj, ke la dato de Unua de Jlajo eetu 
ut111gita d~ 81uj Labor1etaj Internaoioj por la Kontraufas1sta · lUspana 'Mo~ 
vado ! • · · · · · 
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