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GENERALITAT DE CATALUNYA 
PRESIDE N OIA 

COMISSAR A .. T D E P· R O P A G A N -D A 

Avinguda 14 d'Abril, 442 bis BARCELONA Telefon 82215 

COMUN I CAT DE PREMSA 

ES?ERA~"'rO-ELDO NO - N9 5. Barc;l~~~, -31. .Jan. 1937 • 
--------------------------------~----------------------

Ei.~ . r.~RID~ _:fRO:iiT 0 

I NTERVJUO I<JJN LISTER, KOMA.l'IDANTO DZ L.i\ UNUA BRIG.ADO 

a Hi estas en pl ena laboro de ar ne ofornado. SeninterroI?Pe . on~ kreas 
·Wbrigadojn. Nun ekzistas jam tiaj aJr..irintaj pro la kurago a.e siaJ eleme1:t-
"-.;,,1 o j a'li pro la superaj kondi<So j de siaj ~cifo j , ·sp0cialan f' ru.:on: in~ er i~i 

distingi~as l a Brigado Lister. Tiel, do, dUE nia r0stado 150 Uadr1.do ni 
J:..lopod.is paroii bm Li ste r, homo cl la .:po:J?olo, kiu pro siaj :ceritoj akir-
is katcgorion de granda strategiisto kaj de popola heroo. . _ . 

Ni ostas en la ·Koraandant'ejo. Ni al ·-ronis al la rend ev-,10, kuJ Our::!. 111 
a t en cas, _ni povas rimarki, ko on la viza~o do ~iuj cilicanoj bril.D.s oks~ 

· to:.:-ord.inara· f;;ojo . La anta~an tagon la Brigade Listor sukcesis fnri gr o:van 
ar:.tc:l0niron . 

La no d i o instigas do o.nkorau pli nia.n into_r eso n :por konati~i h."Uil l a 
l.::c::.0.nd.anto. Ni scntas l a sensaci on, lrn ni trov i~os u.ntau hono, kiu k:ro n 
1 ':l v-and::t rolo , kitm li ludas dun l a ni li t o, li osta.s dostinit a esti elc-
n .::nt ::: c.G ck2tcrcrdinc.rn gravccc, kien t otlo s :pri l n f'ir2.igo d~ ln t:!."iunf'c . 

Fin e ni premc.s l a manon de Lister. Li estus homo konscio., seni gi ta je 
fulst:. 11106.estecc , neo.r oganto.. _· . 

. .Tune., fo1·to. , vi:r8, . li est _ns vestito. :per el eganteco , ducne militista, 
• d1-1.one l o.borista, sed tre :personeca. Ci tiu kondHo el.montrigas en '.l.ia tu..: 
. .,_, t u ko ,1.du·~mD.nier o . 

Ni ri:.ontrc.s _a l li n ia.n kcndifon de jurnc.lis .toj, ko.j koncize li o.irus 
e.L 1:..i :•. Gi . xc.spcr..d"cS-z.:). -~ ic .. j . de:cn n d0:--j. -- - --·- :----- -- _:._ __ _ _ ._ __ . __ 

I ~te r esas n.l . ni alto.grcide la Briga.do ~ Kial ~i estc.s no!!la.tu miksit-0.? 
ea.r ~i estas for:mito. el milic cnoj kcj ·nulitistoj/ 1 

Cu m.me gi estns tute mili tistigito.? · · · 
· La Brigo.do estas fcrmitn plejpc.rte el elem entoj de la 5~ Reg~ento. 
Ni~j ~nmnrudoj ricevo.s krom ln militistnn o.nknu kultura.n edu.~on. 
Ci esto.s tute militistigitn. ~i konenc is orgc.nizigi la 15 cm de Okto-

bro1 1:Ca,i_ l ~ ~6QD. _de ~a. .s 01nr1._!!i.ona.to gi estis ~run tute f'ormitu, :h..·u.n siuj , · 
elG ~t 1t~J 1n~er l a m1l1 cr!..~OJ mem, koID.2.ndnntoJ knj kolkn.j ~rofesiQj ~e~o j. 
1-n moro.lo estas kcnstunte pli nlt a kB.j gic:i. org rmiz o uli uerfektu • 

Ki el ci .realicas tiun lgboron de militist~ . lro.j ku.lturG eduk~? 
Ni_ h~vc:-,~ en _le. ~r~ceoj ~cm tridok l o:rnojojn, kie: oni ins t ruas - ~iu-

~o.ge .tr1 _-l ?y loncJn: Unu por anali'a.bctoj, a.l ion de militistu urenaro · uor 
lmpor~~OJ mj.sergentoj , ~7"-j o.li-:U1 do rtlil iti stc. prop c.r o :por oficlroj.~ 

1n h['_vn.s oropro,n rc1.a1ostac1on por disscndi . cl;:stcr l o.. trun~oojn -n0r . 
potcncaj lm1tiioj. . . . · · · - -

°Kio l l"unlccias la. sanigisto. servo:? · ·-· 
~~mir indo; _ihu buta.ljonc :havG.s sinn k.:i.J 6kz istas :plio go..'1.c rnlo. -serv o . 
Iuo l vi sol vo.s l a. problcinon ··ac l e: disci)lirio? 
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_/N95/ . . · 1 j 1 ·rt i t"s· • Lv .. zorgo.j faritaj sur tiu ci l)Unkto estas re.ora a P ma o e n es c.. 

de_\·ignt0.j elispec(ljn ~medojn. . , j;,) • 
Le. ::ple,i c.b.·a :r:mno estas lo. el1>elo ~ .! - 10. riga~o • 

. Kinn: :;,1.i a e;,1.0.nclis J.in en kiu bc:l:;a.lo J parto:prenis lo. Brigado, Lister . 
ri:l e ·te.s kiel eur_prez~.ta .Je nia c1eruo.ndo ke.j f~no rcs:po~das nl_ ni: Jen en Se'-
so ::18., Vnlr15IJ0To knj Ville .vorc' .. c, ni :pnrtopronis nombrnJn b':ta.Lojn. Dum k:vin-
cle:1.<: t~ ·goj la Br:i..gc.c1o :pni'igis de n nlnmikoj lr.t tutan Bnjo V.1.lln.v0ra.o~ . 

- Uu ,;:\. volrts c"..iri al ni le. vinn o::i;,-inion pri ln irado do o:p0rno1.aj? . 
p 1 __ 0Dc 1-contontig o.. Ciu·i; cgo la. fortoj fikiros :pli grandan disci:plinon, ko.j kio 
,J:cnuc ::.inr .c:3t:!..s GI'upo~i kaj bi·l;Clljonoj no mil~cio.noj, tio es~as nun .a.rmoo 
.:c-...:.:-i:i t 'j_st n knj r1isc\flilj_ne., ku!l. sola ko:cie.nc1o ka.J tro b.ono. okipi tn • _ . 

" J! 
'j 

intoresns RJ_ ::':l:'.. scii ion ::pri vin po:r:-sono. Komendo.nto Lister .. hezitas. .. ·. 
ducL memento . kaj cliras al nj_; 

. - Mi nas:<:igis en GaliC:°LG. M:;.a, rne.:;io esta§ storuninisto • Kiel _ membro de -. , ,1J 
· ;, la Kcwinista Fa:-tio n:i. J)aTlioprenis en la atal~o ko·ntrau la kazerno de la ·Mon:.. · ., 

t.a iia. '' La 2la~ de juJ.io Hi es'tis ce Guad3rrama- montiaro~ . kiel mil~canlll. ·pek 
tagojn l)os·l;e c.:i:'.. far:i:s nin oi'iciro, :9os-l;e leutnanto, kapit _ano, kaj :paste 

. ce::'konend ::mto c.e J.u 5na · R::igi:..r.ento de · 1a Um.w Brigade. - . 
. :. _ P..ntn:u ol adiuu:i. lia n~- riskns la lnstrui demando.n. Kaj jest la milito; 

.~, kion ~11 Jlensns fc.ri, - Tion, kiorl la Partio ora .onos ·. Sed ni a1dones, kaj 
via · p er so-ea guf±to, k'iu est as ? Kun J.a se.Inn diligenteco li regponda:s: al ni ;. 
}:Ii dezj_rns la eblon s-;;u~.i _·tiun~ kion -.mir.-,i:>rO;lcti!ce travivis • . . 
· · · Tiu ::::espo!.lclo forriiga,s nin en nia- kredo, '. ke a1. tiu . decide lukto :pro-

du~tos ~~tajn ce:fojn ··de s~ilo.j ·e·ooj ·k~u} · 0~to 's la · kunlig<:;> de la norala · 
. kaJ r:mter:t.a.lc ver.lco . de la :proletaro su1ier la. - 1.nternacio. . fo.sismo. 

•. ' r . •. ' _ .. •• • =• - •. - • . • / /. •.; ' - • • . . • • 

-----------------------' . 

u: ·-vATIF.Ju"'iiO · KA.T LA. HisP .ANM. RIBELINrOJ. ____________ . ..;..;..; ____________ -=.;...;.;;;;._..._ · 

. P:r-f ln ~intennci6 _··cie yutikano :rz·i 1~ r.ib8ligo : kontre.u le.ulega · his:pann 
registarci 1 Jaoh"'i;:-rp:s .la nrt'ikS)lC de - "Osservatoro Ronnnou, _ in oficietla orgnno 
c.e Vc.tiko.no ·. Lo. -ti.I:tikolq laUvorte estas· · · · 

' ,,; . ' 

__ ., 

l 
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. ~Le. si :~uac ·io ' ei: htspr~:'.'lujo rilat~ ·:al la , antau nelonga ribeiigo devas!I 
- . kiel ·sekvn -s, est::. . kcn.<3.3Il!Ili-ta; · la __ hi ·s:i;,nna registaro plenuraa.s ·ne mir : . ·-=·~ 
· J:a :pravon, :sed. ·,arika1 lo. devon, kinn. _ ·gi :pos'tulas, ke ·· la lego en oiu . :: ., . 

. r :Llatc e stn r es:9ekt o.t~-~ La =iacio ~avn.s le. kurtraj~on __ en · ;tn defendo · ·. ,/ . 
. 0 .,.., .- • _ ---- ~- .c:e -~ s ia--Reg-:t_-st.ai---0-~- l~i:a:u;:--gi:- s·ia'l --d evon , --le.-c:-;-r :i:b e-l~to-j ·n -·:ple-j ·- seve±e--.:--· -- ~ ! 

·. . :puni~ .:.!ilfriJ.igos) t-iai:J.0·1a :res:po:q.deco :pro lo. >daura sangoversado falos . · . . 

·.: 
--: 

. • 

Sllr le. :Registaron. . . _ . . ·. _ , ., 
·Tiu 0stus la .v.era -ko..j lo. :pra\rd instruo, kiun _la tradeoio -de_ katol ·ika . 
·okl~zio en giaj · rilat ·oj' al. laulogaj - rogistaroj J?Os:tulas . ··La J;>rmro de ·· :.-
·1aulege. Regis ,'i·fu--:-o·, al . stfbpre:mo' de _ ciu _j r.ibeligoj, ·,estas · fiks ·a seiidubo .. 
kaj ciuj -Iso.t_olikoj .o.ev'e.s obci ko.j subtoni sian Registaron en la be.ta- :•.;_ 
lo kont:ra"J. -·01u ~ibeli~o,,~ . , · · . · · · · · , 

_ · ·r~i k:i:-eo.is, ke t .i1~ art~kolo d.ifil}o.s _. l a bazan sintenacipn de Vat .ikano. .•. , 
Tam.on ni · devas . ritle.rki. ko -tiu supren .citite. artikolc el r>Qsservatore R0ma-
no" _r..o hod.i a.U~ .sed .la 27 Qil de Oktobro .. 1934 aJ;)eris. -~one tian ·tio - konoern 'is ' 
·1a ribellgon -d~ , Ii.l.9.ll'.-icaj l nb()I";J,;st-9j e.l Asturio ka ·j -1a Registaro _ kon,sistis ol 

. sj_njoroj kiuj s:pe.\',:i.ale ·nnsta·Gtt\:ts la iri:tcresojn do . reganta klaso. Q.i estis .. 
le. R~gistaro ~c! rou:x - C-il Roblo s , kiu kuri la ploj in:po _rtinentaj • ka.j ·barhar ~". 
aj v ong oj tre.kt _~~ la Asturianajn lao .oristo ·jn. · Ln bru~nj rimedQj du .. tiu R.Eigi-
staro ·elvpkrs ~· t ,iam :10. i. nc1:i.gnon de .la tuta mmj.do, - .t1al la . klarigartiko"fo ' . -:-' . 
.de 11Oss er'vatore Romano~:. Seel hcidia1 estas I)or Vat-ikano · subite 8io alia. ~; 

-Hodiau gi silentas~ gis kiam g;L ne -povas malka~e al:pren i i'an 'sintenadon kon- .. . , . -· t!'au la lauleg a Hi spa n.a Registarc. Oar hodiau ·1a ribeiintoj n:.e. est11s la ma~.: _.. 
ricaj laboris ·Goj, : sed l a fas istaj ofici:coj _kaj . a.ris~okrat9.,j •. La anstatatl.ant~ :-·'·' 
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toj d·e Va.tikano benas hodio.u la moheftlcto.najn ko.j idolano.jn dungitojn foro.nte 
de ilt lo. glornjn defendnntojn de Krista religio. Episko:poj ka-j ·eefo:pisko:p~j 
pc rtopr _onns en divorsnj komitntoj de nnci n °Juntn 11· ko.j oentoj do. 1mstroj kun 

· pc.filoj o.rmi tuj tiro.s . r.l mortigado de sinj frnto .j. · , 
Anknu ln h:i.s:rmnaj okazintnJoj donove mo.ntris, ko ln Va.tikano lri eklo-

zio kaj lo. tutu pnstruro estns oiom en ln .flo.nko de tiuj trovebl~j, kiuj lo. · 
popolon sub:promas kaj do gia sango vivas. La doktrino ~e katolooismo ~stas 
do _ .hodiau al morgau aplil<:ebla · je la interesoj de la riouloj kaj :posed~ntt!. _ 
lclns~. Kia bata :pruvo :por la klara, 1>rava ke.j oterne oga.le. instruo do knto-
lika. 1Dll:l_ez1o. 

--~-~-----------
I I- ; •.,, • J '--..-

ILJA E.·iENBURG PRI .LA FA~ISTA INTERVENO 

La urbo es .ta~ kvieta ko.j brila. L~i vendistoj do Jurmiloj kaj kravatoj 
kria:s · r:in la 11Puerto. del s0111 '(Oefa :plaoo on 110.drido) .En ln . kafejo 11La Granje. 11 

~a. :pasiaj politikemuloj dislq.lto.do.s do r,1Q-teno · gis vosporo. Ili trinko.s m~lrnt-
1de .,ko.fon kun lnkto Ln urbo trnnsformigi s on fronton •. Ln mili tq punas gin;la 
milito farigis kutimo;lo. morto eE;tets dotclto. . · · · · 

., · En lo. stro.toj,lc. eksplodo do . lo. houbi~kugloj,:pnfkrakoj · nlpo:r;-tatnj de . 
l::1 :vento. Domoj en ru1noj. Ln ·fenostro 'j m:JlforI!litc.j al speco de ·nigra fosaJo • 
.A.:pudo,e.lia domo nnkor:1u vivnntn,k t.j staro hor.i.o,co gic. .fenostro;ba.ntuma.s al si 
trnnlrrile la kro.vaton. Esta.s :rnnlvari;io , longe ko.j kruele r.11:-lvuroo. . , • 

. En lo knftrinkejoj, son _hejtnd~ ko.j kun fumo ·,-1n mndridEmoj po.sil?f , s le. 
tempon ridnnto. Ili . n,0- forgesis,k e ridi ostc. s .:plezuro • . Iuj inf enoj regulo von-

_dns le. 'jurno.lojn.· Ln.statGmpo c.porns nur dupngo~ Mo.nki:is pn.poro. Ln podtoj eldo- · 
nis brosurojn _·kun rovoluciaj ka.nto.Joj. Le. ·vorsoj' ·ostis v erk it£' .j,skribit a J kaj 
-prosi tnj . j e· du , kilor:ie .troj a:o ·1e. ... tr nncoo .j •. · : : · . · . 
·. : . ·. . .En lli ' luksnj r o stor nc igj; bru ·11.c10 :.do : milicnno f •. Lo. restornc iestro blr.nke 

·,AJ si' i to. 1 soryns :, 10.u sio. ·_malnov:J:-.. :st t -lo, su_pon · ol .iont~ j'. · -Kolk~fo jo, anstnto.u lentoj, 
~stas lakeroj o.u :rizo .... . · - ... · · · · · . ·:· -" . ·: ·' · . • ' - · 

,_ Ne o:st ns vitr 'of\m 'iµ .\Snli<:onoJ. '.-·111 :v1a.'n~, .. kna.vinori .acetantan . flnkonon 
:... __ ._ :.d9,··:;p £1rfUlTlo .• . L:1,:·•(Urid0r woo'd~.o,'jt~ .'. fµrci..s',:ni.itrf:\letn ~-.br :U:o.n, . ·-6.n.,:,le. · domo.rigul.q j ·do·i. tluj 

·-mo. .. driclo.j J;cntatomhoj/ .: .· . . : . . , , .·i.,,· · . .. .. ---:· · \ ~..: ., •. -: · .' --~-- · .,_. · · 
. -Sentob°HJ -l'a.: str :itoj igas ···dezor't n'J: lo. nokto / La :urbo '. he.vbs .·aspekton do 

kc.zn.pa.ro·~ De ter.ip o.l tempo oruJ) o.ud tts ·-pro.lrniI!lE>·•Jo. okbruegon do kanonpa.fo.Subi.te 
. . le . l e.nt erno j .de a.utomobilo . e ligc.s ol 1·0. nokto kolo'riori ki c l ·ronton,nrbon~ La 

.. :···urbo estns Il.GVidebl 'a. · Or:i sent ·o.s ''gin 'cin gin ' gro.nd.iozcico ·,,-on . gio.J por ;sp'ektivdj, . 
·_._en ·•gi{ 1.j lcr ipli gi to.j :pnl c..coj'. _ .. · . · .. ·_' . ·,- . .. , -: . . ·. . ... 

, : -, M1:<~junuling ~ias · . . $~ venda r lot~r -ibi _l~t .ojn • . I~?,· :pord:igi.s _ •. Mi i _ras _du, 
._tr1 : str nt oJn k o.j audas prokslm:;gc ·m1tro.l1lon • .. - . . , · . .-. . .. .• . 

:;:· · _··:J , En Madrido : con,t~j _d~ ·.d j i:r_i<:>J e,stis ·: dcitrui'taj~ Oiuto:ge;. ln bomboj ke.j la · '· 
-,· .. · ·h aubi zkug loj tr e.:pase.s l a konst:ruaJojn · • .-Mi vidis sur lo. · .. strlito her.ion kuri s1 ·0. 

. vistuko. Ankau li -· hnv i s kombilon. -Eb;J..o est as :la .. nuraj ·_ob :j:ektoj, kiujn .bo mbo '-• 
· rcsp c ktis. - .··.·· ·.. , . .-· . : . ;- · · · -··, · · · . · . ' ~-
. . _ · Nepula __ t~go Dece 1nbra. · Mi : trairis la · s~ratc:ijn .de la ... la boris'ta . ~arta.:. · 

.. lo 11Tetuan" Dor.1oj r.i.algra11daj, nigr 'aj · kaj relvarmaj. Razi sto :pretas ra:.z'i -sol-
. daton~ :,Infano ,:l-;· r:ruitaj . 1.r:ifanoj. 'Tiu -j , infanoj el Madrido; briia.j kaj .nehont .~.:.. 

. inrff~·•Mi ,.tri;m .siris la straton .,Rafiiel .. Salill~s~ ··La ruitauan - tagcm · la germanaj . 
.' aviadistoj' estis bombardi ntaj ·tien. : Ne· ekzistas la ::domoj, nek l& ·strato ~-Ru- ·, 

_ .. inoj, p'ecoj• el ·le gor.1oj -~ · bruligi taj · 11griajoj; Ankora{°i oni est as 'eltirant'aj : . 
. . la kadavro -jn. Tordi tan maljunulinon kaj .kno.binet ·on sen kruroj. · La rigardo . > 
:, .. _:_.sene ·s:pr.ima. ~·Rom_pita -:pu:po,. ·•Post mi :; juna .·virino ploras~ :Su.bite . si • ,cesas :plor-~ ,:,~-:_':--:t 

,_. , .,. . . ., .... • - ,, ... , , . ,· , . · ·. .. ; ·~ •f~1, . • ·-::~~r~· , .. ! ... · -,' · ,.· . . ~.· ... -. ~4 : - •• -,.,,.. .. __ _ : .. 
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g P:.:1.. ~i -0. rig ur do ~to n igas. t>i. rest as sen voco, seh . gestoj', ~n - :etehdituj 
·J1· :::::c. i . ~i . e a t s.s l a ?U.t :::ino de la kripligit a kno.bi!ieto: LQ.boristo o.lprok-
s i '--."ig.:.s ul si. Le.. v irino v oks kun-oreni l e. :-uinoj"n de ·1a infano ·.- Si'u do-
l e ' O s s·Go.~ t i 3l gr 2.nd.u; ke kost t·. s cl ni l ~boron ~j_n: di s igi _ d.e si Oni di~ 
:r~•-', 2.l ~:.i , k e, j r . .:.·.1 e st e:.s e itirit nj tr i dak k ac1c:vroj, k2..j o::i.i serc e s . ankoro.u. 
B8 : :; i '.i :r:-::.k ov :~it .,..~ se !1te g:::ent c.. C:J.l'lbro. Se ndi ::'ekt r:~ ::est ~s l L:. kud r orr . s in o. ,· 
;-.rir_ J.. j 1_,..:cmlo c l t ir r; s :peno _ por _tr e ton el ln rubo. Sur . br ~mk r,rdo oni port ~:.~ _,l(F.', -
d.::-:•:r o .-: d.L gr -~·;r c'.:i.f:: virino. ~i hav ~.s :i:mnstrm 1- v e ntron, t GJ;·ur o lrn~rr i ~on - do 

::i.·1.u :J.~ j t r up j • · . -
. l~io n d.iri? Cu ril_)oti cicn, ku lr. f o.sistoj estc.s lcrut,l n j 1-e.bobo ,c:;t:oj? 

Kr~ l ": ho : ,o j n c pov G..s v ivi sur Jr.. t ore kun j_li? Ko l r. b nt '."'.io d e le. 11Co.~i;'-
d r . :Jni'l:po,, o st r;_s 1 ::-l ,k o:2enco a.c ·or:tr_lo long o. }:r.j ~c.l es p r;r c.., on ki u \~i vo _ l u k - · 
t c.8 kor .tr c-.u ··..1.orto? L;,_ tut L n o:.16.0 t ion sc i o..s. Tio :1 sci c.s l et kn duk.nj hv r.ib.•• 
~lt~ i.:cj d e; Okcic. cnt o Y.r-."j l c. 1 GlOI' (" j . :pioniroj. Tio n S0i £':S ciu stono ol M8.drido i 
c·i1:. :pc. oo . ol g i ~j 1~ui no j ., __ ci '..l, loko _-o_ .k i u s r.v igts __ o\ __ \c . d .:::. t:,..:.1.10. · , . .· _ . . 

;: .. ~i_ ::'or l c.se.s " I'o tufu,, kc-.j · c:.o.urigr~s sur !:lin vojo, 1'ie ci kononci gc.s 
1 · tr ,-~.LCOOj . Le~ l ~~bori s toj 01 MC'..d.rido kontr c.u1>el c s l r. :.lt ['Jcojn c.c l e:. 11[.!l- ; · 
:::.:.: . .5k o . ·Il l n u ripozis okd G hi GI' tiU, ·nok ripozo s_· r:101· gnu. . 

IlrBRVJuQ _j ;yr:r Ll. FRMT~ VE1H<I§Tllf9, Al:-lp~ __ yJ_O~-~-
. . - . ·- . . . 

· -:, p; Ju r nr,li s':t ino 'Androo 'v-'iolis - ~s~ . s_ bone ko~ . t ~ -_k:lj osti -rr. 1n en ln , 
i :lt c :rm c i£~j .rondo;j', no ·nur nr ·o ·s"i~ .konsto.ntn 1runlc.boro 'ari la Jurnr .lo 11Po~ · 
t it P 0 .Tisi e nn ·, s cd mikc~ :pro si!?-. literat~ra verkaclo, pr odu~to el siaj vo-
ja go j SJ. _Ruslando, ·:B:_i nujo, .Ta:p~la4dS?,. Hin _do .cinujo, k. t. p: Verkistino 
d e ::..:.aloftt 8: s-en_:te~10, si dedicis siah agene ·oon al la studD de la problemoj 
el la soc if;, 'vi7 _0, -s:peci~e . ari ._ 15-- landoj, _kie · es~s dis:'alantaj 1!3-~_:;.no..;. 
vaj =-:.od.eloj cle vi -;,'D l~ _-.j ki _e. o'ni bat .e._las ·_:por ·a f ~--~gi ·pli bo~an. •11io·n.don . . Pro _ 
t i o es ta s ko mpre:ne .ble,. ·}_;:e· p.ia ·-bat -alo allog~ -A.i."ldre·e Violis . g:is· tia grado, 
ke la _nu.na estas- _ je.m,_¥.-···tr~ _v oja 'go, lciun _~i)~a .:ra .s _al .n~ _ lando; d:e pos~ 
·l a 19 '1 de Julie ·nor · studi la vh .. on .en J.JJ. " f.rontoj .-Jmj Ja. ikonstruan: lahoron 

. err· la Ar~-!~~~~~_iis -~O·!l~;~:~~~---:-~ rpfi.~ t·~::.•~i~~;.n~-· :ieti~, 'd~-. sf. ·ttuh _: v ju on. Ku.:"l gr~9-a -m,oci9s t .eco __ · s'i_ -~d.ir~ ;.ru/ -'iji'; . ·ke_-~_ffi:c\'j opini;9j ne :p'ova .~ havi · t i nts:reson. Nur.., ~r o rii a -·insi ·sto '; ·_si c:eci·di~s . koin.uniki ··a1 ··ni i la .impreson, ., 
i iun f a ri s e.1. ;st BP.r ·c.~lo _n:6 ::pci~.t ·!Ce:p.<E, j mo~ _t oj _et~. fore stq ·._. · . . · , · , · 
· - u }1I i rime.rlms, ·ke ·cfo mul t e · s iing:i.gis -en· :_Bci:-celono · ekdo · Julio . 1rim n lo 
p oJ)ol O -~ iv e:<l:FB-:ku r.c:-f'e'br ~ i --·E:s"t i ~ omocie ~pof -:mr~·v.fcli ···cT ' t fi in 'aclmirf nd-en ·1aJ:'1._-
don Gn _gi r'. m.il'it c·:. ke:j revo1. -tic·t i ·r~h:·vCll:'·o d.e·f endruito.n .. -kur.L tiom ·dc. 1.1.lra"go kn 'j 
-e~ tuzi r.s:mo si c~ri '"libert-co ·n ,., ·-OJ . _·e s :t _is -,~l~ .··9u~_ et-t ._tfu · ?i>tjkt uklo de : ~~mi ta ,:p'~-uolo. . . ·. . · ... , · . ·_· · · . · . 
- :. t lod .i2..u mi. vid.c. _ s . 1/'-·.[:li nn. . . o.s:pekton . do ' B~.r colono .. -0-id o.e·c id 'o..: VO 10 · g~ j - . 
n i k m.ili t on .. :pr qnis pr i.1>ons eIJEl.rr 1'armon oo:zit nn . sur '. 1n r.en.1El.c6' ; · kiun la . 
V i VO U O s -~ul c: s .' . · · . .. . · . ' -".:: · . · . ·· : . . · · -. · . . . , · 
, Ini? r ·:.s i s ~in "• l ~ 'r nc il c co ,' ':pe r . kiu -le · ]?OIJ.C>lo" tl :p:-e,1:'i:s :• 1c.. ·nov r•.·jn · ·01--
2._I)br i r..t c'.j el 1~ situ c cio. L a _bezo _:io de · or ·ganizo ·lqi j. fe ,ra · dfsqi:plino kaj 
l !::. f orim.do d e armeo, mal.gr ·au k ~ ·t1u · i de·o ··e-s ta ·s_ :plere ·kontraua · al la --_paci-
1.·i s t aj s e ntoj de tiu ·ci :po:polo. ____ . .,-"_ .,,, .. · .. :.· .. ··· . - - . , 

:!.i afu:.ir a s la konstruan '. -la bar-on; ·-kiuri _.tiµj · :homoj - efekt -ivi ga<'.la s La . 
o:.cgi~:1i20 !1 ,C:.e_ hslpo a1 ·_~ -rifugintoj •; ._efe ,~i:vi. gi' +,an kun t J6m. a.a · rap~ cle- · 
~0 ?'8.j e:i~~ gio~ __ P(?~ ·konac _ii pri ··'gi, ,-~~ .iga q_ vi * tt .. i ·g _be _l:,e ga 'jn ·. i ~1E~'l~Jojn •·, 
1e l a St a:-.1ono, ;Pe~ ulbe-s, k. :_a. ~- ·-•· _ . : .. : .·;•• ·,,., _ . .: . . . , · . · .. ··, ·' . . 
- - £ !1 l a thdus~ria a ?:i;:ekto, .-la .-laq ·oro " . .re.·.e st n ~ ' ~lpi: L .e.dm'irinda. ··La ·. gr·an-
d~ ·kapab lB.co de_ 'Tu l aboristoj ·:evid.erit ,iga ·s ·:t1Er:° ci :·en -c_i1:1·moroo'nt.o. ·unu ·.er .. : . 
la . ~kE. ~o j, e::1 k iu · gi d.~f ini tt v c e v~de..n. t -ig~ .-~ mi _~.:po~is . konst n:t.i en -ie., .. ?le:•l:io..; .. 
r :,j~~ ::s ':G~ns:el Ho~ors", k~ e .mi ~'?v ~s .a9-ID.~ri· )D. ·kr~on .dq ·no~a-'kaf :pio_der.;. 
n t.:. ., .1.;,o ~1:; _ s a :-~etur ~lo ::P9?_oq.~ t _q.:_ c.J.}l_JIJ.: ~e.qq J·h; ne·ce SaJ :n :por. ·la .·rnili to _ lm;L""' . . . :.: l e. . .l)!'.i._c-:-.- · i nu us ,Jrio. - _ · _ , _ __ _ · · · · . .. :.:__.· · ,_ · · ... · .. ,1_ : _ .:: . ·:::~~:: ., ~ -~ -.;~-
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I:n ·bi \1 ci kat e.luno. popol o kunfandigts- la , sud nj -~1itoJ kun _ l n nc;,r·d~·j: 
l o. 8ntuzi r:. smo ko. j 10.· pr£~kt ike.. senco" .-· 

.. Cu· vi tmv i s oka zon ix~r oli kl.in le :i?rozid anto p.o_le .. Ce~ral. .r eg i s taro de -
,., t 1 . ? . . i-..,::. a unu JO 

,,J~fekt.iv .e.~ .mi havi s lc.'1 gr an drui _:pl 0 zti):'Q n . r ovid.i 1n P~ . zidmton 1 _ti,U !1 
gr f;.11d(•.n bn t r..·l nn ton, kiu n mi konis ,en. l r, unu 2.j t c..goj · do l a c1:-1D.ndd._mil1 t o. 
lh kon n s li r.n vi von do s0 nl 2.c n 1:pioniro de l o. lib e rcco. ·Mi vidis lin nun o n 
1~'- int ,irno co·, ::poze nt c nnt au. skulptisto • . · 'Ci tiu cirkonstnnco donis al mi l a · 
~nncon lib or e observi li a jn p l o j knr nktoriz Ajn trnjtojn. Linn oner gi nn fru- · 
nt o·n , li n.n J>Onotr emt1n rig ar don, kiu snmtom_po montr n s runem:n.n simp o.t ion; . ili 
J>c.rfe kt o o.kor di ga s kun l o. knr ukterpco •j d e li a nnt :nuultl Fr ancisko mnc_i h ; .. kuri 
kiu li s n jnn.s l<::ons ervi . kont c-.kt on tr ans lo. .tombo •· ' ; ·' · 

. !;Ki ii: FI~E CO ,POR p·o~oiol POSED I .HOMOJN .. KIEL ;_T_ti}J.Ntt ! . /~ ., . '. - .. 
Cu vi ·•ro oto s long o.n t ampon inter ni ? · _·,. ·. . ., ,, . . . 
"lvli dev c.s do.uri gi mi e.n vo j agon gis Mndrido, kio . nii tr _avivis l a tri ·~o-. 

nt:.to ·jn 1)-:l.o j . emociajn e l mia v.ivo, ki ol ·rig e.rdantirio ·· do' ·1a gig nntc, lukto de · 
ti.U h ero -~ c ofmftbo. kontr au lo. .' interno.cia fusismo.11 I . 

Cu vi kr eda s, ke Bo.rce lono :povos trnvivi .irun la ' so.man tragedian si tu~ . . 
ncion, kicl la c0furbo de la Resi:niblikQ 1 ' ·: . I . • . : • .• 

- 11Mi n'.e kr edas nek qkce:ptns t ion. Mi ·est as konv,'~i ta, . k~ s~ .la malam~- · 
k9 i nt oncus at a.ki _Bo.rcelonon . ·01 l a _maro, - •kiel .tiom fojo o_ni . diris, · - .1~ . 
J>O:Polo scius heroc d e f oridi la ce~urbon •de Katalunujo, •0 : ·. '. - . · · . · .• 

. Ki~ estE;s . via ·opi~io _pri , la internaciaj intencoj . ril _ate _al .HiSl)~l?,Ujo? 
. 0 M1.a o:p1.:q1.o· estas, ke malgrau . ke komence · His]?anujo vekis la sinlpation · 

kaj l a ' kom:patori c"!-e ·la bonyolaj honioj, . riun. oni reag1-s · antau la nealeoo de la. 
_f dt~toj, .~11:-l,j devigas . en · lo. •.-frut~ mondo respel~ti la .nu.ran _le~an Registarop., 
tiu li de l a Hispana ReSl)ubliko .• ,, · . . · · · . .- _ . ' . · ;· 

'rl , , ,. , , • ---------------~- • I 

, . ' 

' ; '', : , ,'' ; ; , :_ ' ; RIM A, \K ((~ ' ' ,; 
: . .-• .. ·Ar~ ~1uj, ,k_iu •j ' serid~ s .· nl . ni , ga ze~oj~ .:~ .. -.l ~te ·.ro jp.:~. ·e1~rmi ~ j6jn, · k.t .:p. ·, 

ni tr 6 ·da nkas .·. · · · , .. _·: · · . .· · . , · 
. : ,..,, 

·. : . 
. . ' ' . -·' 

t . . . : • • • • • · - • ' • r .. . -.-.------ . , . 

•• • , ·, , , .· ,! :• . . · . . -r .' •• •., • . · ,• • _•; '/. • ·'' ' .
1 

.• :,. ,-: • • · • .', •· • _ • • • •., • • • ,~· • 

. . ; . E1; mu_l t o.j ·u~_qo '~ y~~_is-tn_ s· -~o:P-i't ~~ ?'j_-:P~ :--~ l:po: oi · ·~ .... Hi~:Pruie, -~ ~-spµbl :'.ik 9;: 
,-rt~ . ~J.-~~ ~sp~ r e~n~~.s_to~ pe t 0s ·'sub,t og i :_t .; ujp. ·komi_~.iit .-o·jn -~ .E~ .. la .~lo kq·j, .:kie .· ·-.: 

e,:u,rn:I a J .. lc~~ J. t ~toJ :Gk ~i _s .t t:\S ap.k?.r ,o.u\ - .?.~\ >ost .u~ . ~ -t:~ta .. s_t ar .igi ( ilin ,.-,, · · · . , 
- 1 · · • • • • • , ' ' .. 

. .· .·.·' _:_,. ' .... , ·.· ... _:-,_ - -- ,. . . . · ... ,...:.. _;_t_:_ ~--- ·- - -
. ' .. ' ' . .. ' • .... . .. 

I • : • • ' , ' • • • , . • • .- , I • ; • • , :~ • • . • 
1 1

. -. • ' _' I • , • • • • , , .: ,, • • 

. J •Ci _ujn kpr _ospondaJojn 'b•onv.olu · ·sendi° ··ei , .. :· .. Comi s'sariB. t a.e ·•·Propaganda '.· 14 
·d _.Abri ,l, 44~. bi s , B~C~LONA.,- : Jiis pan ujo ; ; ·_ · .···. ·; ... (ESPE·M.Wr'o-FAKO)·· · · ·,·-~ .: • .. 

, • p 1 • I , • , , , .:, , I I l , ; • • ' 1 ' • ., • , 1 • '. ', •j ; 

,. ... : · ·-
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P _RESIDE N CIA 

COMISSAR A T D E .P R O P A G A N : D A 

Avingud~ 14 d'Abril, 442 bis BARCELON!', Telefon 82215 

COMUNICAT DE' P-REMSA 

. - .. . ~. 

----------- -- ------.---------------------------------------~---· -- ~~ 
ESPEILu'1TO-ELDONO Barc ·e1ono, 7, <Febr ~l93 7 .- · 

-----------------------------------------------------------~ - · - . --- · .,; " 

GRAND.A.J FIGUROJ EL LA MILITb 

Lo. Gene ralo .MIA.TA -

:._,., __., .,.. . '--:--~-~- -- .. : . .-,-

• I_ •• 

Ln. Jurnalo "La Publici tat" d'esegnis per. gr _an~aj - ·trajtoj ·la figurori. 
d~ l u kurc .go. defendan ~ o de ·Mcdrido. · · · .,. · · ,. -· 

••En ciu;j . historiaj movadoj de la homro kaj 'de la ---_popoloj; rii :vida. _s 
.l.c. aperon de f :iguroj restintaj gis 'tiam en la orabro. La enlanda mili to · , 
hisp 3.nc. ne estas csce:pto al tiu ci regulo. Amaro da homoj igrioritaj est~ 
i gis hodi nu l)o:pul arnj en Hisp'b.nujo kaj en eksterlando. Pro Jn bat"£1l6j 
fr'.r c.t c j, p~·o ln koncentrigo de fremda ·j fcisi .s"taj trupoj ~cirkau _ 0Modrido, . 
:pro l n grc.veco de ln nunr. lukt o. ludo; al kie s rorto e~tas ·ligito. •tiu de 
l ·, r evolucio, ln tut n man.do have _s ln rie:i. 'rdon fiksi ta sur l a ·cefur _bo de 
l r. Ros:publiko. . · 

.llill Ep. Modrido, -int .er t _iom d0: kuraguloj k a{ d~ herooj -, kiu merit a s plej 
W .:iultc 111 .rcs:pekton kc.j ,c.dmiron, tiu est i:rs _GenernJi.o · ·Mio.ja~ > ·· · - .. 

J{iu cstas Gericralo Mia.ja? K°i~ estas tiu, kiu kondutis ., k ie i . granda · 
kaj lojala oficiro; kiol vora civitano, por d_efondi kaj savi la Respu-:- . 
blikon? . 

' I ' 

. ·.,, Kiam eksplodi ~ la ribolo ~. Generaio )Hajt3. 'J r_g~\ gi~ 1r:ijio "ze '.feh· ' ~ia. /ili i'-
-dTo .- Kiel ·-i:iomo _-d-o· ido _o j ! ~i ::-ffs~~s :·gis ":t iam: ~1:,~,k9.ti-~~-:.-:'.J1i~-::-.!:istis -:~Eil1ina.la} ... 
la Rcspubl1.ko malporroos1.s, ke gl.8.J soldatoJ okup1.gu ··pri 1·politiko. --0.i :re-
volci s lin, ka.j Gonora.lo Miaja plenumis ' lojalc siajn dovojn ·.de civitano 
k a j do so;Ldat 'o. ,.. . . · · 

.' :'/- ·: 

Estis la l9an do Juiio, ' 'jo '1a. tria rnatcro' kian · d~n0'ra10 · Miaja .es~- -; 
i s urg e vokita do Martinoz Barrio, _Prozida.nto de la _Parlrurento, kiu .est- · 
i n ric ovinto. do la stata cofo la. mi si on formi la · n,ova.n · m'in1 stra.ron~ : Horan 
ul i. mo.lfruc la Gonc;ralo pronis poseclo n do 'la. Mili t ·a, _Ministte ·jo. · Kelkajn " 
h orojn .pli moJ.fruo, j e la l~u · matene, . formigis la. no~ . minis'j;ra:ro - - la 
r.1in istraro Giro.l - kaj •Miaja .forlasis ·la M:Uita.n M1nist 'rejon; 

• • • • , ... _, . \ . • - ! • •• . : - . . ., • • ' '\ •• . • • • 

. Cnr lio. frunilio ostis .•fo.linta . en , la povon do l n· riboliritoj, malbori-
d iro .htoj clubis pri lio. _ iojal o co. ,Tiu-j o~tas gusto, ' kitij nun son _tas _par · · 
li vora n rospokt u~on. · · · · · · · · · 

;! 
' . 
' 

. . :·~11 
. ' 

''' 

I 
• r, 

· .. -.. , 

:· - 1 
. . .. .- -- __ ;:...,_.... - . - ... ~,--=-::~ .:.=:.:---::-2::::...::;;,;..._ :_ :__; ... _-,;:~.;.. ..; .. ;r~~ 

· .. -: .. l)um ,kollc a -:-tem:po Gen oral O ·Minjo. -~a~i~, p:qr .. t ;~1',_ citri ;, :~n.:far ~ -~qij·,j:f~:';•{~}} 
sis 10. ·_antauoniro ._ dq la -t _~bel.into •j ,.t_ru_ An_~l~ ~~o. , ;r,0: :Ka._sti\a ,e.PE:1¥1}:Q;\ e~~~ -,.-}:-~\,; 
i ::i ·dc.fondi .ta :do lo. _montoj ; ·· kicrs 9qs);lona:p&rro§-in'tol'JJlontoj o-st is .gnrd ?-.tfl:~-\ ..:·~. ·::,··,{ 

~... ,,_, -
r , ... 

. a..c 'mi:nis ·toj decio.i tail- .morti on tau ol. mnlruita.tioniri. .. .. · --.--
. . ; !.... ' ; ·": - . ' !. .. •• • • . ; ..... ·-.· . ·•. • ... .-· • 

• j .., -. - ~ . • • ' .. . .- 1 • 

Sod ostis ·nocoso oviti 'la kolizfon on t ·iu ·:iciko por ·ta :nt o :t E].J milito _r;_f _;:::,,\ ; 
,,•-~•.·,..<,\t:,-,j~..:..:_~ .. ~):;;~~ _;!·_ ;, .,". ·3::t·~\<· 
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nl 1110.l mni lm t ,,ri tor io ·• No okzlst is rogulo. ro s_publiko. armo o, lmj le po ~ol _? ,i 
. l 
1 

I • 

..... ,,, ,l'O ~ -:-,, __ l:-0,·1 , rl "; c:: b ht .... l; IJ' ' nrlrin ik..':'. r-•.rmc,o u:stis bo rn:, (li <~c i u li ~!i~ \ , .. ~c -v -- \. t I \J \. \, ' • ... • • • ., \ ,1 .1, ·- t • I \ \. ..I. • • . . • - · 
. ... nc lcorn.M1dit o. bon u provizit c. do militnmtorialo. Estis nc.:co

1
sc gin hr.b;igj . · !Ct j cc SC. obic. ~in llOvi gi nmlr.n to.u cniri. L EL ufcro pos t~lis c,nrlt'.j n 1win-~ ~.n:r.so jn k e.,j corbon por lcomanr.li: t iu cofo o stis G0ncrnlo Mi ~.JO.. 

.,. . . . 

Le dofondnnto do Mndrido cste..s homo do tr nnkviln ko.j serene . Iii;ieno, trc o.f C'.bl a kun si e.j kunpo.ro1£, ntoj kc.j sesdokjnru proksimunn • 
· Tuj li k,mig ns siaj n trupojn, kiuj cst~s infc.nt~r~ r~ j lmj rna:Gj sC!lr..~ ,,-_.· ri.toj, lci::.l :.<:c.j doB2..ngnrdisto j, polic e.noj, gendarmoj, r:nl~c ru:,o j J?leJ p0.rt .,9 .. r;.r- .' i1it r~j p •~r cc.sl)2.f iloj; kc lko.j krmonoj ko.j dek cm m1ir r.l1loJ. L1f.l. ·br~t :).l r.nt- · nro no supcrnombris tri r;iil homojn ,· son nvindtst9j. Estis tcuro_ n kur:1 t.io •, : 1::::::-li :::ntr c.pr oni: :; s i r.n 111.'1.rson tr n l r. province ·J µel'} ( logu . :free~') _k r..J pclis · l e. Tib olintojn gis jo r1ek du kilor:1o'troj do · ICor9-ovo·! ':. .. 

?li 1m--J.fruc ,· dnnk' cl l ortp tokt ·iko, li ko.uzis ricnnor\~.jn puiio j·n 6i .la :: . _ ~-~£•.l r:n i lrn; m.2.lt il.:l.2~j · c.tnlcoj, ror..ligi taj ., oiam son gr 'nridO:j perd •oj • .•. t Subi t o oni vok o.s lin cl ln ~~ilitr;iinistr 6 jo. Kir.l? Noniu scin.s tion. ,-
Iora po stc, Miaj a est is olekti to. kornnndanto : de le. tria , arim a: .divizio. Rostr ~riga.nt o kun le. tut a necesa ?,o'rgo la or don kaj lti. disci .p_linon, · li . pru:-:-vi s , ko li ost ~s indo. jo le kon:fido, per kiu oni lin honoris · . .. - . . . 

· . .1 
: I ~' ! • • ~ 
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·' 
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GcnGralo Miajn ostis on Val0ncio, .·kinm unu cl li e..j · fi'ioj, avindis .ta · - ?. lGutonunto, f o.l o.ntc on l o. SGktoro , de l e. rivoro Tajo (legu Tano) on l.E'~_ri- .· ·- . ,, bulintajn vicojn, :post cpikn bat alo, vo st is · kru 0lo buci t a q.~ _ la kl'ill.li~to -j c.o Frnnco ( logu Frr .nko), no · son nntaun faligo do . kelke.j el ili; . ruitau 0·1 .- ,. _ fc.li li mm:i. · :: · ·· · ·. i 
... ··· .... En tiu cag~ena cirkonstanco, Generalo 'Mi~ja est'is ~okit ~a .· d~f la ~_eg ·i ;s- -t aro, par ke li sin metu sub la ordonojn _de · la -Mi-lit ·minist~ejo. Dum UA'li · ·· .· · :no'n&to, gis kiam la Registaro translokigas al Valenci _o ·,' ·.orii scia ·s · .nenioli ... ·, · ::'i' ~pri Generalo Miaja. Estas 'de post tiu .momento, l,{e ·la figuro '· ·de .la grands. ·'·. - ;··:· 9 soldato prenas eksterordinaran . relief on: ·oni kcinfida's _: al .. l.i la Prezidant ~..:. .. · ... ·-!:_ econ cle la Defenda K~nsi lantaro de Madrido. -A~~rau n ~'~pa. sls .; tri -moµa'te>j:~_·// ._,. Taffien ili estos suficaj -~ la 9-efendanto de Madrido, pp:;-, al •iformigi · .. ·.-:mal-feru i tan, senclefendan urbon, en fortikan, . nealmiliteblan · -lokori. . ·. ' . . . . . . ,- . . . ._ . . ·./ . Elekt inte kelkajn bonajn kunlabora.n _tojn, . G:eneraj..o. M~e.J~: scii .s _borie ·· .: . ·. ·' -._i h ~r di ___ .oJujn trllpqjn _ p.~ la cefurbo •. LL redonis .:la .·esperort ~-al .: "la ~~d-r -idano ·j-·,:::< ·:··~ :1ontr unte al ili, ke l a. defendantoj cle ,la Respubliko estas kapablaj .' je ci..; · · u ~ of &roj por savi - lu tr ez oron, kiun la , nac io konfidi s a1 ili. Lia ne:per-tu rbe bl n trankvil e co faris la plej bonan irnpreson sur . la r ,e,spub:J,.il-canajn •: ·. . . b nto.l antojn, kiuj havn.s :pli ol irun la konvinkon, ·ke kun 'Miaja · ili :ne : povas _ -0sti v 0nkitaj. Ili os t as certaj :pri -la estonteco. Ili scie:s ·, ke · la · venko · ·· . est o s lo ngc, k0.j malfacila, sed ili ne , dubas pri gi_ • . Ili obeas :-kuh · d:bsci.:. · ., '. . -~ plino, . Ren bozito, , j o c iu _ orclono -de la supera -~of6 . 'de 111·1-~e.fe ndo · • . · ·_': • :_.·. ----.:~ ~,; . . - . ,, 

B~~e s dunk' - ul ti-µ • disciplinita n~eo, ··ke _l e. defendant .a de . M~driclo ·, ._ -~-· · · .. · J:)ovis meti elcster be.to.lo grandnombrajn ribolulojn. · .- ,• .· . - ,.- -- ' .. ·. • • ' 1 ~" I • r • ' ,. ' ' ~ • . ,:' I . . I • .: "..) •• : , • -Ke.j por rekompenci lin J.)ri lia _arda ..... resl)ublikaneco .: · l a t~neral _r .egista- :· , .. ro de Kntnlunujo, povis fari post l 1:1borpl 0 nnj .klopodoj . k 0.J . s en li a sc1 ·d · · ... int e-rs c.ngon do kuptitoj, pro lciu es'tis ·liborigitcij kvin mombroj e1··f1a fa-. · . . _· milio kon sery~ _tP. j · de l ,'.l r ~b.Ql jp t9 j .· o .. 1~o .l r 1.~JL c~o.,,pp~~~ -JSOil!.£?.P.:9Q~ QJl.;::W·:-~.:-~~-::2~.JJ,,:~ -~J.: Jll.1k.."OCO...-:-·- .. , - -~ - , ·-- . .-.__,:-.......-i....:.L: .. ,.._ ___ .... ~ :i- ~,~~ ... ,__..~- J'~,_. __,__,__ 
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Gr n.c:r c:lo ·li ,, j .: st e.r n s nun inter la herooj konat o.j kr.j nekonntaj. 
i:...·- cc:r t: :.J.il n.o;:i.oj, kiuj rospondcc o.s :pri l ['. def endo do Madrido, hav e. s . je · 
li e;r~'1d, 2 cd 'on , k, .j ili sci •:-..s tion. Mfo.j 1: defcndRs l a Re spublikon son 
zo:;:go ::;:ir i s L:. v iv o. VE.r e. r ospublik 8.Ilo; homo! · 

LA KAPTITOJ DE "CERRO !WJO. II 

En l e. l n s t ('.j tranccoj de fasistoj ce 11Rugc1. Monto 11 l Gvigis la manoj: 
" ~-ro.toj, nc p ciu! Kaj la frontkomunikoj sciigis pri la bat alo ce 11Ruga 
:.:O21t o11, k iu an taue non igis 11J1J1&e1monto11, ke' la soldatoj _de 1a · unua miksi-_-
ta 3rig a d.o f ar i s :pli ol cent ka:ptitojn. 

Pli ol cent !captitojn. •• ili ne as·pektas, kiel ·soldatoj, sed kiel 
1lo:::-do d a alno zu loj, kiuj jam de antau ·longe ne kontaktigis kun iu hofua. 
e sta.J o. D,wn nud a j, nigri gint a j, malpuraj kaj :malsategaj. En iliaj v:izagoj 
~t tU"as skribi taj la :n.izero, la sklaveco kaj teroro. Tiuj' est is la solda-_- · 
+ • ._ I • vo ;: Qe ~ra nc o . ... 

Kvazau ciuj dorrnas. La soldatoj d~ la Po:polaIT,12O donis al ili -
3 angaJcjn, kiujn ciuj ra:pidege .formangis. 

" Kion vi tie m.angis?u 
11Kelk a jn sardinojn kaj iom da kolbaso •. ·" 
Ili estas knaboj de 20 kaj 22 jaroj. El Galicia kaj Leon; sed la 

_plej ::r:ul taj deven a s el la mizeraj vilagoj .de province Cace:re s. Mal mul te 
ili s cias pri l a viva kaj ba t a lo .:por la vivo. Sed en tiuj •malmultaj mo-
n ~to j d a ba t a lo, l Q ~istoloj de la fasistoj sur iliaj dorsoj, kom:preni-
gi s al ili, k e ilia loko estas ce ni • 

. Malrapide ili alkut im.igas al la nova cirkauaJo. Ili flikas siajn · · 
cifonajn vestaJojn,kaj kunlig a s siajn plandUlilojn per snuroj. Tiu estas 
1~ postrest~Jo el unu ko!!I]?an io de la infanteria regimento 27 •••• . 

• Tiuj kaey aranoj el l a pr ovinco Caceres, el Galicia, la soldatoj 
· el Leon, ciuj tiuj kn aboj el la 27f:!. re ·gimento mantras la ·srunan aspekton, 

kiel la unua, kiu el lo. fasist a ini'e 0ro for~ris: la aspekton d_e pafmort-
i goj, torturoj ko.j krinoj. · 

. ! 

'/ 

BalbutaTJ.te komenov.s Al}gel Leo Manzano, e l Malpartida: "Ce ni ilt 
pct':uo r ti Bis ciujn membrojn de la nPopoldomo". Kaj Ricardo Bruno Cano_ mur-
r:i.ur c dir ('.s: "ciu scias en Val encin .. de .A.lcent .am ; ·-ke lL soci 2.listaj_ _deput-
i toj Fe lipe Grc.naci.os Va ldivia, Gabriel Dioriis io, Anade Vera, : est is · paf'- : -i_,;~ 
2 or t i g i t c.j. 

Ali a : nKion mi e n cifc e r es vidis, 1 oni ne :pova s ripeti. Est a s miloj, 
.:u loj!! · Nokt e ili prenis ilin. La lumo on la vilagoj estis estingita. 
E n s ?.r gn.uto I:1obiloj ili estis sur l a ko.m:pon prenitaj. En la domoj ni · audis 
l e snl v ojn. Sed l. n virinoj n 0 ploris gis ln t a gigo •• ·" ·Tiel rakontns la 
kap titoj, ko r:nmikoj, nonoj d e l!lortpafitoj, de ' sic. j propr nj konntoj! 

11 Oni diris a l ni", k aptitoj sckvis ln rakonton, "ke ni devas be.ta-
li kontr au l e konrunistoj, kiuj ribelis. Ni devns ·defondi ln Respublikon, 
scd oni Jurigis nin co l e mono.rnic flagb, kQj ce 1~ defilndoj ostis ludata 
l e. m~lnov h II r og~. 11.-u-sou. 

; "CG t io oni tr r.ktis n in, kiei hundojn. Lc ·oficiroj gnrdis nin. 
Kon s t P.:it~ j rai nr.coj. Lr.. p lc j ~ ::J.gr :-~"ld" cr n.ro ostis tr c :~mv_pr c;:, punit a . 

\ 

'--'! • 

• t --· - . - ... ' · 
• .... f 
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1 1'.i bJJ.l clc'-11 kb:.:rpronis, kE:; cio is·stas tro~o. Ord g:n ·:m tij, 13 u.:i. rii , ;-((;, 
f::-'C!J.cllc ,:;:~:rno.noj 1:8.j Mc.rokanoj, kiU:j cirun p.ntc.u ni ',)l.\t'r,lis, sid r.s ,i f lL'1 en i7!~-
c.lr ·Ll.:-,. 1:T:'. dcvn.s pr.:mi :nur. kclka ,jn urbkvc.rtnlojn en kiujn ln ru ?;uloj fli n cn-
r::·.~ ·;; i Si' •· . . . , 

1 

:;~)erio-;e .ilt _,_d'i:d::: . ·n1 n1 1,, i o iu alin knptito, "Ili l:l1t r..lnr; nur ko n t :-dl'.. 
k -ru2oiri. 1-'.:ri.j fro.noojl1r _lci1ij'Mi:tdridon defondas. I{ornmistoj, socio 1i r;~6j '.:t- ;J r, 
-~• .. "'.?~tU_.· .k ::110:i j r:1.1 oiu -j filli.s : l o. tioi'urbo os tc .s :-i.ur cm l et 1:1r-i.!1.o,i c.C: Ru.m1,i :•r;'.L'· . ·,~

1 

::·:::v ·1.KJ J,, ,, : _ 
. ,,~:c-~j :pro tid" int0r1Jo.rol is · unu jur..o. Fr .'mr.o - soldnto, Mi J(;ro f10,;: j ,s 

·: ·.:t~c"c:-i~e c::r:. -;J inj tronceoj ln hiSl-'rmnri iingvon". · · · i 

. :?~•t,'t;1;; vizi"tiis "Pasion':l.rin" la knpt i toj :1. Kiat1. si nlvenis, l e;; :t f;;i::; 
' ' .: · j ~cr._;,·':i.t c ~ . "Pnsionnria 11, pn:colis al il:L ki el al lo f:rrtoj. k: .u;J o s"Li r: 1\0 
:-:.c :..it j . i-;tf ,:f.'O: ::..e la . ekl~zio l:ej i";r 1:md r.:. burgnro okspl:1ntit n ,i ko.;j tro :;1p:1.tc j . 

••: .. ti. sci tlE, ke ·v1 tfuo.s, cr..r nic.j rm1ru.ni.koj prez.cntr 1s nin !ci ol b 111·ll :.1-· 

::!.' -, i :1 k ,1.~ :-1ortigistojn. SE;d ne t :i.11u. Via viYo ostns ~nm0 flonkt n kiol ·.1i 11 . 

:,"': ~J. l·~,.~i c.'.:,r>. ~crt j vi.c1u la di:f'orencon .in:ti0r ni kt:tj ili. So ni estus la k1.' r,,ti-
t ·)~ , . ~.i.c.:-1 Hi nin ccrte tuj r1ort:pn:fus! .Seu vi', 1'.:iuj · venis kovrit tJj !run i:.:i.-

,=~·J. •;i e stos bo.llnu libere.j knj clono'vo snngos vin en homojn. }ii 0stir:11J.s 
r , ~c1r . v~.c.:.1. v iv cin: nj _ r?ttentj _gr.:s o.rikau, kc ostu ~l vi ugrabl0 knj boneu. 

· .Lr. 1;:8.pthoj intorrom:pns ln . "Ffl.sionario 'n,, kaj hurois la Rospublikon, 
i -:: 11Pc sion ::-;ri0 'n,, knj cenoralon Minjo 'n. · 

••Vi konenco.s lo. novan vivonn sekvas "Pasionaria" -sinn :parolon. Nun 
".~i :~or2_p~e1:ns ln clif'erencon de arne6 el kiu -ni verias . :ka.j tiu de via. Vi es-
·ca.s labori~toj; Vi estas viktimoj ·ae ,,Junker,, , kaj kelkaj militfstoj, kiuj · 
~·onr_t>:Ls sl3.n Juron. Ili diri's al vi, ke ni ruguloj est as murdistoj. Sed vi 
vi.uas, ke gi estas _;malvero; Ci v:i estas filot de la _:popolo. Via vivo estas 
6.sfendata. Oni: dorn~s al vi vestaJo -jri kaj manga;jojn ·. Tiu estas la Respubliko 
k t v.n oni ·volis :prii!).sulti kiel , ruga, estanta en -la reele ,co ·nenio · alia ol · 
'.Em _ei'ektivn. demokra~a -. Respubliko~ estanta la •apogo de aiuj c:~vilizaj :popo-
loj: . 

---------- •I -- • ---- • 

··cruJ .ESPERANTisToi .nLoORDOBA :MoRTPAF'ITAJ. 

.. , 
---

' · ' 
( ' 

.fJ£, .. W Fnsisto FI'.0 nco inli tante . siajn inuj st -r(ijn . Hi:tler kaj Salaza~ kofnencas 
111~?: pe:rsskuti afu:..ait'Ta> esperantistoJn. • · . . - : . · ., · 

- ·,1· 

. 
>• .. I 

· 1 

f En Cord .oba Fran _cQ · ordonis ta .fusiladon . de . _ciuj es:perantistoj; moti-
-vc.ntG sian d·ecidon, ke esperant'istoj ~'kie-1'-,runanto -j -de·""j;radu"'Jfa·j .c1b.de:ptoj de 

· } i;.1tcrnc.cia lingvo formas la darigeron -PO1; la hisp~n_o. . po:pe>lo. 
i- Per t~u ago barbara; Franco ·de~ove montris al -la · mond_o la veran ns..;. 
t :-;:>c£ton de fasistn kultur9 _ • .. ·. · · . _.· ... ·. · . . 

. ·~ - --- ·-:··.··· :. ···1 •.. ·-7··~-- --- ·~ . ·:··•.·,· /,~_·;':"' ~-. ····. _ .... _. 

--------~---;;..-_-. -:-.;..· '-----"---

. LA FESTOTAGd :E~T VITORIA ' 
: • • • I 

-. • I _ . ' " •• • 

:G!.1- ·oa s tro Lu1 s Ramirez, el · Vitor .ia . -pr iskr ibis -"eh'.. sia , komuniko ·1a.-:. 
:::.ii0anemeson, ldel gi estas c·elebrii'ta . ciusema~ne de - fasfsto ;j . 9.n ;la ·N:ordhis-:: 
vd.i."13. -ormrincurb::> Vi toria. · . . · . · · • : ' . · · · 

;.-t 
iit -
1i I 1 ·. 
\ I 

·.··.~;, .J ,. 
• . •C 

., 
•,'' , .. 
. ' ' 

- - En Yitoria ,esta 's c iu •j vir -ino ·j, ! kiuj esta ·s koiis .iderataJ kie;t. men- .. 
de ~~s tram,.j, ·en -la malliberejo. C_erte ciuj, se ili rie estas mortpa:flitaj _, ···} 
9.l ciuj s s-;as la kapo gisk:al ve ra.'zi ta;' nu:r J;)Ostre st is unu ma1 granda .har- ,··-
ligo, el kiu estis kunli gita ·unu _rubando . en la __ koloro ._I!16narniana. , •,i 

_ Dirr.a.nee estas tiuj virinoj ;.eri kolonoj .·e1 Ja malliber~jo eksteren :·i 
l c:..sit3.j, ~aj inter spaliroj de Falangisto j, Reketeanoj kaj Kar _lis.toj (- ,~ 
fasii::;tcj) kondu:!-:ataj cl la :pregejo .• Tiu :procesio tra la cefst:i:.'atoj •·de la .: 
u:-bo ::i.:pe.rt snas al J .a J>)-~j

0

.ge11:.t~laj .. horoj. La ~lliberulo~ ,-'-dev ,is :,~~ -.tem:p_o.~:::,.:.-:' .. : 
u.:, -'.i~mpo levi man on kaj vo:J{i: 11~riba. ~j'P~na! 0 -.(&;pr_~ - IIisinfi.uJ _o_! _)} i···: ,<--'·/-'.-:' 

I -t~J~~,, . -

,. 

·,. · ' · · · -; '· -:·1 , :r:,·.-":; ·.r· \-? !.' };.,;__ 
• . . t:; I ·:, • 

_,.";\ • .. -•. k•-•_,J - :_• •,-• ..... I •• •• ·• 1 • & • • l• ~' -• _. ' )~ "I 

1 .. ·,./f.) \ ' }\Tt:f tE#:1½, 
. ,,, 

.. . ( 
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l,Ia lsupren kun ,Rus~ando! lc.t.p •• La fa~istoj r1dos kaJ ln fa3ista logonta :.·o 

,~; ~~·
8 )5t1L kondukan 1~ :procesion al la :prege~o, :i;>or audi la sanktan meson. 

J. , .. udt, ~ J.o.. ke.tolil,oj cl Vi toria l o. Diraangm0s11n. En la returm-1 vojo de ?T -

0goJ0 aJ.. mnlliberojo l n srima spe ktnkl~ ostas rip oto.ta. 

. . El.ir llnt e e1 l e. pro6ojo lo Y!)nkintoj surmoti s sur ili n j mcmoj ].e . :poz -

L:J;: ko:~cnojn. Ln ~a]'6oril d .ntdJ estas oiuj ne nut virinoj; sed ankail _pe tri!lo ~ 

In .,er ili tirn cmo mar~a s c nkau koJ.1$:aj ili a j inf cinoj. La inf' r.moj kios p nt-roj" 

unuo 0 ~ti s _11.r,r tp :-.:f'itoj kaj . min il:l. vidns si n jn :pntrinojn eh tiu proc e :11O • • .,. 

Inf ~moJ kun malkviotaj · mcnsoj ko.j :pntrinoj kun dissirit a j kcroj 

E1 lu t a Econoj 01 l a fonestroj en la strato .1 ridos l a ".PlUloj11. Ti u 

:trr :.r;e::din . fe sto · do kruoloc:io ko j sovngooo ostas sim.1la al tiuj de l a iriJ::vi -:::~-

~.io , kaj gi ostns ·d0 la :Piuloj e l Vitoria nomato ,,1a sanktn Ofero do l e ~--fr:-

. so el Vit c::ir 1a". '. 

·~+7++~----~----------~ 
I 

,1NOVA IBERIA" El:J .·ESPER.ANT011 

· " rTOVA IBERI A" .la oficio.lo. ··organo .de Generalitat de catalunya aperos 

ck de nun ankau en la '. lingvo E·spero.nto. nNOVA •IBERIA" estns presata sur lu-

ksa paper ·o en tri au kvar koloroj. La enhavon prizorgas la plej eminentaj · 

katalunaj verkistoj, pentr .istoj; p:ruzikistoj, artistoj, di:plomatoj; tekniki-

s toj, Jurnalistoj ~. t .p. : oNOVA •IBERI'.A"· :prezentas la vivon de ncva . Katalun- . 

'\].jo, el vidpunkto ekononii a:, soieno~ kaj :politika. ,,NOVA IBERIA" esta? nunlla 

•1>lej a ltuala gazeto eh la mondo. "NOVA IBERIA•, a:pero.s oiu monate kaj kostas 

tri l)esetojn. . . · , . · . . . . . 

Orii povas . ageti ~,NOVAN:.'..IB:µuo~" ; .. sendan:te al re?-akoio tri pesetoJn 

(ne · stam:Pita:jn) ., au alian monon en la valoro de tri hisjlanaj 1>esetoj. Ankau 

la internnoi a j . reSJ)qridkuporici ·j ·de _J>ost6 · estas .akoeptataj. . 

La _ adreso ,o~t~s; ~o]'.n.is~rejo ' de J'ropagahdo · de Generali tat de .catei.lunya,Avin .:. 

,'.~do 14 d m11; 44 .2 bis; (E~::~C:,~:~~-~=celona. 
• • \ ' I , \, • • • 

· LA 'GERMANlw OFic°IROJ · EN Lt 'RIBEL.A: .ARMEO • . · .· 

. ' . . _.. . ' . . ,,: ' .• . ' . 

, Du milico.noj, ki u j sukoesis fii!rkt ;_ri . el fnsist~ malliberejo, · soµ .gas, 

ke inter . ·:rasistpj kaj s:i.I@laj ,--soldat ·oj , :regas ·granda malkont ·enteoo, ;Pro la . 

maJ..samaj trakt.adoj de ambaiV1iart o j. · . , . . · ' · .~ · . . · . , · .. 

·. · · •' ±::a -/·rii'sis toJ ·mangas~jjli l5,one 1f~"'."J"·r1c'evns~t rr pese t "?·jn =• faigei; -·kran:( 1a---so~---~ 

1dat~j devas kontent .igi kuil -te:r:pomoJ b,j kvindek oentimoj. Ciuj ·.teknikaj · 

kaj" ,_koma.ndaj , pp 'stenoj estas : d~ ge:rmaria_j' o~iciroj . okupitaj • . La his:panaj ofi-

oiri:, j estas u·~atnj en ·1nt .erlando .; kiel -. rekrutofioiroj. 
\ I I• •. • • '" 

----------~~- .... ___ _ -,. ' 

·:Rimarkoj 
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GENER ALIT AT DE CATALUNYA 
PRESIDENCIA 

COMISSARIAT D E PROPAGANDA 

Avinguda 14 d'Abril, 442 bis BARCELONA Telefon 82215 

COMUNICAT DE PREMSA 

ESPERANTO - ELDONO Baroelono, 10/DT/1937. 

NI NE TROIGU LA ANGLAN TD/ION. 

-- - ·- - - - --- -

· AngluJo, eks-regino de _ 
la maroJ kun krona de vera 
mara potenoo, sajnas esti 
perdinta ankatl la kompason 
kaj,Jla sipvoJagkarton. Ji()~ . 
diau ni vidas la englari · po- < > 
lit ikon, rest ant a inter la 
rifCiJ, videbla ·J oe al ta au 
malalta .marmovo, loko k::i.en 
gin surmetis giaj pekoJ, el 
kiuj la plej grava estis la 

•
1 ebligo de la 1tala ago ken-

. trau ·Abiserlujo. . ' 
La konduto de la brita · 

registaro en t1 u okazo, di-
fereno iga, s :per tranovundo 

· la hodiauan Anglujon, el. la 
gl.ora : pasinte.oo, ne nur lau 
la historic, sed ankau per - , 
vivantaj . kaj latentaj ligil-
oj. Baldwin ne soiis paroli 
kiel Cronwell, nek Pitt, nek 
Palmarston, nek Disraeli, kaj 
en tiu tago 'Anglujo ' ne estis 
:plu tia lando, kia gi estis 
por la mondo antaue kaj oie. 

. La · angla popolo kortusita 
pro pacamo, nutrita per la 

.I senarmigo, senkulpigis s:ian . 
•registaron, sed kiam la ang-

loJ kun velka rideto malgaJsenoe diris ar fr511:dulo: 11Ho vet rii ne estas 
jam tiel :rortaj, kiel. oni ' kredisn, - tiem 111 estis kantantaj la ·funebr- · 
an oeremonion al la per oian malaperigita unua monda potenco. . - . 

La potenoo de . la mal.humila Angl.ujo, ne nur estis ·bazita air giaj 
kroz- kaj kirassi:poj, kiuj antau nelonge oie estis rigardataj :pli res:p~ 
ekte ol time; gi estis ankau -bazita sur gia pruntemeoo, sur gia kredito, 
kiu, merititen au nemerititen, havigis al. gi la reprezentadon de l.a'' moh-
da honesteoo. An,µujo, oemetita Ell malordaJoj okazigitaj de mal.:puregaj 

. , . . , _ 
;, 

-· 

. ,l 

•{ 

, 
·•, .. · 
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iolitikuloj, kies laboro est1s tutprepari tiun gre.ndegan karnavalan l)aste-oon Hoare - Laval, rid1g1s la tutan mondon unue, kaj poste gin indignigis~ nepre dev1s fini dirant e en la Komuil9. Ca:nbro per buso de Lard Crembrone au c.le alia Lordo al tiuj gin regantaj: nJes, sinjoroj deputi toj, ni soiaa, ke la gerill!!.noj fortikigas la Gibral taran rmrkolon, sffidube por nin :f'orpel1 el la kruta stonefP , sed kons ideru, ke nun est as eks tr eme ne nor mi.la m:tua cio." Dum la bonegaj anglaj epokoj, la registaro ne est us perill9 si nta la lo-kadon oe Ceuta, de l a unua baterio, nek. ke oni g1 n demand:u en la Parlamen-tejo pri la lo.boroj de la H1tler' e.j ingenieroj en ambau rmrb or doj. Tiam la genMna uFuehrer" estus rioevinta lakonan komunika)on J.)11-mel pli tiel tekstantan, uTuj oesigu la mili tan aktive con en Hispanujo kaj m la His:Pa-na. Maroko ;' alie ni iro s gin halt igi, kaj an tauro rge ni su bakvigos oi uJn viajn m111ts1pojn. 

Oni belrakontis su:f'ioe pri la. angla timo. Forportitaj de la tluo , ~n1 falis ankau en troigojn de la timego dirita, koncerne la anglen :POl!t iko~. Estas timego en Fro.noujo, specie.le • en la Popola Franca Fronto, en tau .010 pro la necerteco de la interligo kun la Brita Unuigo, -akceptante, ke la angla po_pola opinio, k1u este.s profunde mnlkvieta p:-o la nune.j momentojJ krede.s . sincere, ke nesings.rda paso :f'ari ta de gia registaro, :povus okazigi teruregan militon, k1es eliro estus tre mal.klarega al la Brita Imper1o. · _Sed la Baldwinaj ntoriesu ne esta."s t im.9.ntaj, kvankaD. 111 sajn1gae, ke 111 tiJ::l.on sentas, _por t.eni la :;;mblikan opinion tiJ:mnta. La mal.trankvi-laJoj de la ntories", se 111 sentas ilin, ne ha:va s rilaton kun ·tiuj ·de la. aliaj angl.oj; 111 ne timas :pri la oorto de Anglujo, sed :pri tiu de la mon-da kapitalismo, el. kiu ili esta.s unu el. J.a plej elstarantaJ branoo -j, eble la oeta el oiuj. . . . . V . La tragedio de la angla kep1tal.1staro enhavas du kauzojn: Un:u el. 111 estas okaza; provizora; gi estas pro senhaveco de . la d1rak.tantaJ kapoj, mal.bona)o alipart e tre dis vast 1gita inter la konservativaj klasoj Ell ciuj l.andoj, kaj la dua kauzo estas la s incereoo de la brita patriotismo, ne~ miksebla kun egoista sento de kl.aso. Estas tre IIRltaoile enfiltr1g1 al la brita popolo la revoluoieman ·senton. · Anglujo estas .falanta en malpurajn akvojn·de kap1tulacenta politiko, kiu havas nenion komunan kun la tradic 1a polit iko angla. . · ................................................................. ' ...... . Iun tagon la brita popolo diros al la reg1staro de la i:naljuna ntory,,: uNi lasu fle.nken la fasismon kaj la revoluoion; ni zorgu nur pr1 la oetaj · interesoj" de Anglujo. Restu ni fidelaj al. la Nelsona devizo, la :pl.ej grava~ ki81!l la patrujo estas en dangero... Sed •CU t 1em. la Baldwina regis taro :PO• vos prov1, ke -gi ciam plenumis sian devon? · , . 

L 

LA REGIST.!RKRIZO EN KATAI.UNU.TO. 
La k:rizo de la Kata;um Registaro, · kiu 1>ro la graveoo por trovi la solvon nekut1me longe daur1s, montras le. stabilecon, kiu regas en n1a: lando.vSpite la m111ton kaj la 590ialan revolucion, spite kelkaJn akrajn kontrauojn sur la 1deolog1a tereno, ne okazis dum la tuta kr1zo -1a pleJ , malgranda e.koidento. Tion on1 pova~ nur de· unu bam konkludii su::i;,er 01·- · uj diveraaj konoeptoj de la kontraufaststaj orga.n1zoj, stara~ la konsc1-enoo kaj la rorta volo por komuna detruo de naoia kaj eksterlanda ra&ia-mo. Do la esperoj, k1ujn nia malamilto 8e la okazo de tiu kr-120 hav1s ea• tis denove nu11g1taj. ' -
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MANOVROJ DE LA POPOLA ARMEO.EN KATALUNUJO. 

La h isp ana po11910 es t as ekste ~ordi nare kontrnumil1t1sta. (He. m111ttekn1-
ko sst ns pro tiu kauzo tre ·ma.1ant e.u re sti nt a . Krom tio v ~nao l a fa kto , ko iaj 
p s ik olo ga j fakt or 9 j , la r i le. to in t er la tempo ka j l a Illtl.teri e.lo , kiu~n oui ·opi-
n i ~o ha v i . sup er flue aub te nas l a mode r na n a m0 on . Ln vioo de kon t' likto j, , le. 
vi oo de eta poj ahr ~iuj t er e noj deve.s es t i traku rint e.J, antau ol eblos, kons-
trui l s.. m111t kapable.n a.rmeon ka j l a p r odu kc i oka:pa bl~ m111tindu atrion. Ankau 
l a. ekze r oi go de 1nd1v1du a j ~olda t o j es t as j am hodiau kun p11,. gre.n da zorgo en-
tre prenat a. ka j plue la ant e.um111tiata edu ko de' junularo ·est1g1a gr ave. instru-
ment o po r l a vs nko super la·fe.B i smo. . 

Ne nur la analfe.b et ismo e ste.a lmn tr auba t e.lat e , ·no nur es t a.s al la juna · 
s ol da t o de la Popolarmeo instru ita l a u zado de d1v era a j • arrdloj, ae C,. an lcou la 
t akt U;a j ka j s t r ategiaj kono j. Ekonomio de la fortoj, ate.kgvidado kt p ~o 0s ta s 
dona t a al l a e s tonta solda t9 de Pop olarmea . 

En la l as taj tagoj okazis en Katalunu ,,jo la unuaj manovroj da. la ku r~~a j 
v i r oj el la Popola arm.ea, kiuj eytis orgru1izitaJ .de 1~ Kataluna ~om1tato por 
P opo l e.rmeo. Ili esta s la komenoo d e la ·ser ,io - de manovroj, kiuj regule ·en la 
t u ta K~t al unujo okazos. 

Unu el t i uj manovroj okazis en la proksimo de Elona a , kie est1B simllita 
l a ·al bor91go de t asis t aj t rupoj el la maro j e la di s te.noo de :proksimume 15 km. 
kio an.kau esti s disvol~ita la ba t alo. Kelka j motor1 g1taj br1gadoj estis en la 
b &ta lon )et ita j par la fasistajn albo r di gtrupojn r ei et1 al la meron. 

Al i aj manovroJ havis la. taokon . def endi la vila gojn . Ciuj tiuj ekzerooj 
ma nt r as la'Valoron de nia juna Popolarm eo , la zorgema in s truado de niaj · trupoj 
k a j of i oiroj, kiuj grand:parte devenas el - la labor a popolo kiuj al la Respubli~ 
ko fi de la j r on t 1ntaj ofioiroj plej bone lrur..laboras. 

LA RELIGIA.KULTO EN 'BASKOLANDO. 

L a Baskaj katolikoj ~, kiuj no fort1k1g1a 3in lrun ·1a armilo e'n la msno mal-
ant a~ · 1a muroj de la temploj, kie 111 adoras ~ian Dion kaj kiuj tuj ·komenoe de 
l a milit eksplodostarigis je defendo de la Respubliko par kontra~ag1 la unitor-

·m1t ajn kontr a~ulojn kaj la komeroistojn en pastra vesto , s ·olonigia kiel kut<l-
me la eve.nge lan okaz1nta3on :pri la mort"o de Krista. · . · · ·' ·· 

..... E;t~;. ci~. ;;;;ki~-;. d;. i;. ;;~bi;~ -i;. ~k;i;t~ ·a.;. k~~t;;ftr~ii;i; ~k;t~iik~:. 
Ill8SO lojale ata.ranta ae ·1a vioo,1 de la Reapubliko; _la alia, la poli tiko aekva-
t a kono erne -la Eklezion kaj la neoesa -j me.lpermesoj al'trudataj al giaj aktive- ·. 
coj ekster la aferoj de puraj religiaj sentoj. . . . . . . .. 

La plej granda parto el la hispana episkoparo kondutis sin kiel ribe+uloj 
a l la l ega · registaro kaj la pertiduloj ·de la ,popolaj ·sentoj. 'Al tiuj 81 rib~ . • 
l u l oj ka j 1>erffduloj est as n coe se trakti lci el tiajn, tilin. La · lrulpulo ' devas es-
ti punata, sed tio, ke la reala politiko deflankigu la lrunhelpon de la D1okre-
'de.ntoj, k ies lojaleo6 este.s respublikane pruvita, ka.J .:ne . akoeptu Hie.n kunla-
bor adon n eoe s an ~n·.1la giganta t aeko por rekonatru1 · libe:tan kaj prosperan Hie~ 
pe.nuJon neanta al 111 · la spiritan plezuron de ilia Ic:ulto. .· . 

u. s. s. R., aolvia la religian problemon per perfskta revoluoia .1ndeoo '.i · 
En gi akzista n pregejoJ ke.j pre. ktikantoj de o1uj lrultoj k1~j ne sentaa .siri. 

,mal lib ar a J pr i la ekzero ado de aia religio, a~ ne estao · same malpermeai 8ian 
r e gi atara.n · intervenon kaj l a monopolon de la ekonomio kaj la inst:i.u,ado, ol ba-
r1 · 111ajn dialogojn kun la Dioj, 11m1g1ta al ilia runkoio de a.n1m:pastroj . 

vero, ke la hiapana Eklezio te.r1g1s kulpa pri . teruraj krimoj kon- : 
tr au la popolo. Oiaj e:giBkopoj ka.j g1a .ootua pastraro sindonos al la perfida .· 
oolo ka? ver&is kontr !luta s iatan sa.n·gon -: J'tuj 81 , krimo.1 devoe esti pQD.9:·taJ. 

\ 
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S ec~ no erns.nte la ~unon, komproneble, ne devoa kuniri la kulpuloj kun .1a sen-
1:ul :;,ul j , 

( el nTreb _all"- '?rgano de PSUC.). 

KI'EL STARAS LA &fCIOJ DE LA RIBELULOJ, 1 

La skcioj de hispanaj ribeluloj en la lasta tempo .talis. Kaj ae ni parol-
ss p ri l a akcioj, do n1 pensas _ nur bilde. Fakto estas, ke la 1ndu atr ipaperoj 
ds ~ibelint oj en ia eksterlandaj borsoj forte falis. 

Tiu s1.rlptono havas sian signifon. La borsobarometro montras malbon an ve-
t e:;:-on i)Or la ribelintoj....... · · · · . • 

Se ni gi s nun ne multe interesigis pri la notoj de la borsoj - l u 3.rstil:.aj 
::-e_portoj el Parizo permesas al ni ta.men ion audeti. . I· 

Due la last a Vendredo oni povas en la Pariza porskomunjko legi ;. 11P,osta g_.,·::• · 
:::eze ~e!lis !'o:rta refalo de oiuj industr1aj kaj -mine 'jaj valoroj de hispanaj ri'."' 
~B i.:l·o · . n Kelkaj notoj de la plej gravaj paperoj konfirmas la veron de tiu 
~J:in:o . 

La n}font laborakoiojn el Riot into fermis matene . je 2,970, la maltermita 
?O s t gi sekvita tago kun 2,910 estis ce la fino notitaj je 2, 725. La Te'."' 

~tlo ~"Onsistis do dum unu tago de 245 frankoj. · 
~?e~a:..""TC>yan -akcioj malfermis je la sama tago kun 445 kaj fermis gis al _-,o. nCe ~iu okazo gi rilat~s fortan refalon, almenau ke gi antau dek tagoj 

es'tis signitan, skribas la Pariza gazeton. En poli tikaj kaj la financaj rond-
o~ -;iu refalo postlasis grandan impresonn. 

?ak: e,tio koncernas la refalon en la ekonomia fronto. . 
!,e nur le refalo de la industrivaloroj de la ribelintoj c·e la eksterlan-

d.s.j borsoj, a:J.kau la v1co de aliaj simptomoj, permesas supoz1, ke eksterlendo 
i ka . pli konv1nk1gas, ke Franco ne povas venki tiun militon. Per tauga pro-

pc~io , ~er pl1 ol malpli puraj ri~edoj kaj per subteno de iaj interesigint-
a j rondoj, la r1beluloj sukoesis en eksterlando ekveki la kredon, ke 111 gaj-
~os l a I:liliton. Kaj eo baldau venki. Sed spite tion montr1g1s jam tre klare, 
ke ne ekzistaj ·1a argumento por rapida venko de fas~smo. Kaj hSdiau pli kaj , 
1)1-1 oni r!Darkas la konvinkon, ke Franco, nek hod1au,nek morgau, nek · .. 1am • . 
povos venke.fini sian aventuron. La lastaj su k cesoj de la Pg:Polarmeo, k1u .kon-
stante estigas pli potenca armilo de la Respubliko kaj ankau ne malpli -al tiu , 
ko.nvink o,e.l.portaa la konstante plibonigita organizo e~ internlando • 

?ro tio ne estas mirinde, ke la borsoj komencis la retiron sur la ekono-
:ne f:ronto . Ue n1o est as t 1am influa kiel la ka_pi t a lo, ne nio montras pli bo-
ne la situac1on k1el la Qarometro de la·borso. Ciuj kapitalistaj politikistoj 
kej regist aroj, kiuj por la ludkartoj de .. la ribelintoj vetludis, montrigis jam 
sell11uzigi taJ. Por 111 kaJ por iliaj adorantoj komencis jam la horo ae tetiro 
kaj oalvenko. · · 

• 
. / . l .i 

\ ' 

LA HIDRARGO DE AI.MADEN. 

Ciuj militoj havaa ekonomiajn oelojn, la tuta mondo soie.s tion, kaj ne 
•n~• -mal.pli 1ntereaa v1d1 kiom da tojoj la minaj r18a~oj de H1spanujo devis 
est1 d.o1"endataJ kontrau la tre19-daj env1oj. . ·. . 

Pri 1.10 konoernata Al.made on, kies la hidrargaj mina,oj aajnas esti koni~ 
1.aJ de la Roma anU.kreoo, la historic estu r18a je raktoj_ kaj okazalo _j. 

l ,,•i J 
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Tiu mete.lo estisvonkau~ tre bone konata en tiuj lokoj, en Sieapon - kiea _ 
ruinoj kusas j e cirkau 10 km. de Alme.den-, kie trovigie kelkaj minoJ. La Kar-
taganoj ekspluatis tiujn tavolojn. La skribe.Joj de Teofrasto, 332j. a. j. K., 
kaj tiuj de Vitruvo, pruvas, ke tiuj tavoloj estis bone konataj, aar oni elti-
ris el 111 produktojn destinitajn al la pentroarto kaj aenditajn al Grekujo . 
ke.j al. Romo. ..., 

Sub la Araba regado tiuj minoj estis ekspluataj kiel atestas la maura kro-
nikisto :rtasis; moderna kronikisto, la historisto Lafuente, diraa, ke .en la _pa-
laco de la Ke.lifoj de Medina Zaheira, ekzista.s m!lrkuro devenanta de Almaden. 
La oees~o de araboj en la Alme.den's. regiono estas ankorau videbla pro oerte.j 
terminoj enkondukite.j en +a lingve.Jon. -

Konkere.nte la vilagojn en la regiono, en 1151, Alfonso YII alpreniB Alma-
de'on, kiun 11 cedis . al la templanoj. Sed ci tiuj, konatante genataj per la , 
enkuroj de la araboj, oedis la tut an teretorion de Kale.trava, - 1nkluz1ve de 
la ilmadenaj minoj - . al Sanco III!1,. : , -

En 1168, alia rego, Alfonso _ v1n 11., konsentis la Alme.di~najn min_ojn'-_al e.lia 
ordeno, al tiu de Kalatrava.' - - k1u tie.m ekJ)osedis 111n. . . ; ·, - - · · 

La famaj r.iinoj sangigis ofte je rn:a:noj, fr,is 1492, post kiu 'de.to 111 esti-
gis la heredaJo de la katolikaj regoj. Dum tiu tempo · 111 estas la ak1raJo de 
l a d1versaj koncesi1stoj: 0rdeno de Kalatrava, Italoj, Cenovanoj, k. a •••• 

En 1525 oni registras okaz1ntaJojn ion graven en la historic . de la 11pro-
fitemeco11. . 

La imperiestro Karol.o I oedas al entreprenantoj, par 200,000 dukatoj, di~ 
verse.Jn priveligiojn, inter aliaj tiun de la Almadenaj minoj, kiujn la diritaj 
entreprenantoj ekspluat1s je grands. produktado de 1525 gis 1545. Tiuj oi · suk-
cesas dum tiu tempo aprobi~i kontrakton, kiu ·plilong1gas ilian privel1gion je 
unu jarcento, kompense de oiu Jara livero · je 4,500centfuntoj de. miners.lo. Pas~ 
1645 , la mino j resangas j e posedanto J.:, . . · 

De post t1u de.to komenc1gas ankau la Kalveria suferado de la ~eknikistoj, 
k h :l de tiu Juan Bustamante, kiu proponis erikonduki :pro.oedojn de la ·moderna 
eks pluat ado, kaj kiu fias~is pro l~ nesoio de siaj samtempuloj. La eksperemen~ 
tisto finigis eb la malrioeoo, sed la negooistoj fine soiis klare .vidi kaj ek-
spluatis lie.Jn laborojn. · · 

En 1775 granda brulado prirabis la minojn. En la sama tempo oni konstruis 
du fornojn pli, portante la tuton gis 16, kies plejmulto ekzistas ankorau nun. 

En 1776 germanaj teknikistoj prenis la direktadon en la minoj, sed 111 
malzorgis ilin gis tioma grado, keen 1791 la direktado estis redonita al tek-
'nikistoj hispane.j. _ · 

En 1800 oni instal1s tie la vapormasinon, kio pl1grand1gis la produktadon • 
En 1810 la franca invade igis la ekspluatadon malfac1la, ·kvankam oi tiu 

estis farita je ilia profito. Generalo Viktor okupis je tiu jaro Alme.de- non 
komande.nte 36,000 homojn, kaj tie 11 restis g1s 1812. · 

En 1836 la "Karlistajn militoj venis malarangi la regionon. La partianoj 
de Don Kar loo siegis Almadenon kaj kauzis granda~n rabe.Jojn- e·n la cirkaue.Jo, . . 
cefe ae lu ministoj. En 1838 la Karlistoj prenis la vile.gen kaj ~orm.is milioojn 
por la defendo de la minoj. . 

En 1840 la laboro reorgan1z1gis sub diversaj direktadoj, sed en 1874 aka- . 
zis ribeloJ pro la enkonduko de ' la masinismo kaj unu direktoro estis mortigi-

. ' . 
La malwno al la masiniBinll rapide m.a.laperia. En 1918 on1 ·. enkondukis Diesel- . 

motorojn, kaj en 1922 komenoigis la elektrigo kaj la konstruado de novaj for-
noj por anstatauigi la malnovajn, · 

Tia estaa, mallonga, la histori,o ·de peoo da tero, kiu denove estas por 
niaj mnlwnikoj objekto de ambioio de la nuna m111to. 
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LA AKCIOJ DE FRANCO MALVALORICAS. 

eks _ L::;:;:~~~ oni registris okazintaJoJ~ .klare starantajn _ en la -pasivo _ d,e la. 

Francujo havis sian periodon de la Dupes, sed la ribelinta cefo ·ankau ha-
vis sian sernajnon de la komplotoj. Carte baldaua kaj senkompata punado povis 
remeti por kelka tempo la aferon en ordo, sed oi tiuj aferoj estas kiel la ful-
motondroj: ili lasas la postsignojn ••• .••• · · -

La ribelula kampo konis ankoraufoje la malvenkon: al tiu de Guadalajara 
aldonigis tiu de Pozoblanco. Anstatau preni de ni la Almaden'an hidrargon, es-
tas ni, kontraue, prenontaj la mineraJon de Pefiarroya. En la borso, tiu renver-
so sur la militista tereno sentigos sin - renverso, kiu nur povos haltigi la 
ribelulan atakon sur la Baska fronto, kiu sin montras per pli da masakro de 
senkulpuloj, kiel tiu de Durango - per progresoj sur la tereno, kiuj est u.s ··kom- -
pensi taj, aliflanke, per la antaueniro de la Santardaranoj sur Burgos' on. · • 

Tiuj malsukcesoj kr_eas malagrablaJojn en la komandantaro. ·orgaz dimisias · 
deklarante, ke 11 ne volas plu batali kun la .Italo j. · 

Sur la internacia plano la aferoj _.de la ribeluloj ne funkcias multe pli ·, 
bone. La germana Jurnalaro akcepltis kun kontentiga malestimo la malvenkon de . 
Italoj, konkludante pri la milita malsupereco de tiuj ci lastaj, La repacigo 
Hitler - Ludendorf estas por ' ni de la plej altt; graveco, tial ke gi farigis 
sur la jenaj kvar punktoj: l) La bate.lo kontrau la germana katolikismo . ( cu la 
revivigo de la uKulturkampfu)?, 2) Rifuzigo Je la Itala alianoo; 3) Forlaso 
de la inter:veno en Hispanujo, kiun la . direktantoj de lauReichswehr" konsideras 
kiel dange~an aventuron; 4) Forlaso de la politiko de la -umalgrandaj konkeroj» -
kaj koncentrigo de ciuj klopodoj- por _.preparo al la tutgrarida milito tia; kiam 
_pri_pledis clam Ludendorf, . . . . 

Tiuj kvar _punktoj, malgrau la krima karaktero de la lasfa, estas fakt ·oroj 
- eble provizore - klare je nia fervoro. La dua punkto · interesas nin speciale, 
oar kion povas Mussolini sen Hitler · ? kaj se -la uDuceu sin retiras el nia ba- / 
talo, kion povas Franco sen li? _ / 

Sur la maro la siparo "frankista 0 montrigas m1+1te manka, kat politike, 
kaduk a . Gisin konsideras nekapabla haltigi la operaciojn de nia siparo, kiam -
tiu ci prenas la inioiaton agi. Tial estis bombarditaj militaj laboroJ en Mot-
ril, 1'!.alaga, Mallorca, Mell.ila. La flosantaj kanonsipoj de la ribelinta cefo 
sajne ne estas tre spertaj en diplomataj aferoj, kiel atestis ilia duonultima-
to al Anglujo. Se ne estas, ke la internaoiaj provokistoj disponus pri la hel-
po de la Italaj kaj Germanaj siparoj, oni ne komprenas kiel la Burgosa Komita-
to povus puni sur la maro la uHome Fleet" 'on! · · 

La definitiva retirado de Germanujo el His~a~ujo dependas eble nur de la 
likvido de la suldoj kontraktitaj de Franco al gi ••••• ·Sed tiu ebla sinretira-
do ne s ajnas, ke gi kuragigis la uDuce~'on, _s~ .on; kredas la parolojn . d!:l •Dino 
Alfieri - la Propogunda t,linistro - , lau kiuj ci tlu · deklaris al ·la: interpacia 
Jurnalaro, ke Italujo ne sendos pli da soldat~j a·l Hispanujo. , . _ , .. , 

Ekzistas aliaj indikoj, ktel la -prezaltigo de~la peseto ; - kiu estas pl~ ol 
sentebla - montrataj, ke la kauzo de la hispana fa s ismo estas rimarkinde ·kompr-
omitita - por ne diri plie. Le.. proksini.aj .semajnoj estos · sendube deoida ,j por la 
rezultoj de nia ba talo; post la malvalo r igo de +a ribelulaj akoioj ,· ni atendu 
vidi ban kroton ! · · 

- ' 

A T'E NT 0 

Pro diversaJ raalfervoraj cirkonstancoj ne . eatis por ni eble ·efektev1gi 
la pro mes itan eldonon en Esperanto de ga zeto "NOV.A IBERIA11 •• Al ciuj, kiuj ·sen-
d is al ni la monon au la respondkuponoj ni - resendos •. Nuntempe oni povas aoeti 
"NOVA I 3ERIA11nur en la lingvoj: Hispana, Katal.una, Franca kaJ Angla. 
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LA AflI' Afu HLITISTA EKZERCARMEO DE KATAL'l.mA JUNULAHO. 

KATALUNA 
JUNULARO 

La Juna Popola rmeo de hi ape.ne. popo-
lo pr ena s gran dioz a j 1netru1t a j r ezerv-
oj. Tiuj rez ervoj kre i ta j en r~p 1cleco, 
kiujn la m111to poatul aB n& povaa ·ea ti 
la sol a t ask o de la arme o r!lf:Jn, de e pli 
ke la konatruo de nrme o po at ula ~ 111an 
tutan en er gion :por ti u c el o , aa r W:3nk1c 
pres kau. cio. De la s ta~i go de la kaz er-
noj gi a la 1natro1' ..adroj de la m111tler-
nejoj. La Junulara Fronto kun gran da en-
tuzjasmo d1spon1g1s s in al la Regiot n r o , 
por sin tiucele kontr1bu1, ke la rezer-
voj por la arr aeo de l a ~e eyubliko eatu 
kre ataj, 

Dank al la inici ato de Y.ataluna Ju-
nularo, kiu kun l a he l po de l a Regista~ 
rode Generalit at ka j Ko~i tato por la rte -
gula Popo la rmeo , en la "t ut a Katalunujo 
estis aran gitaj antaum 111t 1sta j ekzercar-
meoj, kie l a Junul ar o en l a r elative mal-
multe da tempo ric evas l a ~ 111t1 s tan in-
struon, per k io eatas kreataJ nekalkuleb-
laj rez er,aj trupoj. 

La malfer mo de l a unua in s tru o - ka-
mpo en Pins de Val les apud i3ercelono, 
sangis en vera f e sto de 7.atalun a Junularo. 

Je la sesa ho r o matene marsi s el ci~ 
uj partoj de Barcelono l a junularaj for-
macioj sub la gvidado de oficiroj de l a 
Popolarmeo kaj lernantoj de la -m111ti s -
taj lernejcj al la kampo. La ke.mpo de Pi-
ns de Valles kusas tre cele . Ci tro v igas 
en ebenaJo cirk auita per arbaraj monte-
toj. Sovagaj ro ko j , gr a.ndaj ar baroj,kiuj 
rompas malgran da j l umetoj, faras de la 

kampo la 1dealan manovrolokon. En la mezo de grandioz e. ke.mpo es t1 s star1g1ta 
la tentaro, kie la Junularkolonoj partoprenantaj la m111t i st an ekz econ povu tien 
pasigi la noktojn. • 

Kelkaj grupoj de la estontaj soldatoj marsas kun aursul t ritaj sov e l i loj. 
La suboficiroj prenas la sovelilojn kaj tuj komencig as l a l e rt a konstruo de tra-
nceoj. Intertemp e on1 peya r aa la kuirvetur1lojn 1 la sa n it ar s ervo n r..aj ali a jn 
tekni kajn servojn. Je la 8, 45 , post la. ma,teD.IIBngo - komenci s la ef ektiv a j :cianov-
ro mov adoj. §ep au ok grupoj olup1s la cirkauku santan mont eto n . Re.pide 111 mal- . 
aper1s antau njaj okuloj. Depos t proksimume .unu hero 111 kasitaj sub l a s in:10 
de kreskantaj enJ)ro ks imeco planto) ' preni s siajn poz 1c1ojn. S!Jecielaj trup o j 
arangis la ko:?lalldan postenon, ar angis la telegraf - ke j se leron - 11n1oj • .Al p11 · 
proksimaj montetoj est1s mas1npaf11 - nestoj kuaigitaj. Je la fiksita · tempo ko- . 
mencis la m111to. La pafado de mesinpafiloj kaj krakoj de fusiloj ebli gis al 
ni malkovri la aparte gitaj kolonoj, kiuj estis a1rkaue sur l a montetoj enterig-
itaj. Kelkaj miloj da junuloj partoprenia en la manovroj, int er al ia j, tiaj kies 
ekze r cado Jus ko menc1 s , s ervis k iel-help - au rezerv - ' tru po j . 

Tiu ne koncer nas , cu tiuj manovroj lau m111ta vidpu nk to ·plene kaj -ekze.kte 
estis kondukitaj. La p leJ grava afero estas la s erioz a ka j la Sallltempe ga ja vo-
le de la Junularo, rapide lerni la uzadon de armiloj kaj la arton de la mlito, 
por liberigi sian popolon, sian patrujon el subacetitaj trupoj de la intern a cia 
tasismo. La diligenteco, per kio la junaj viroj sekvas la 1nstru kciojn de la 

/ 
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ekzercado, montrus ke tiu Junularo estas preta, cion fordoni por libereco de 
sia popolo kaj la sendepondeco de sia l a ndo. · 

La wnase},zer codo de Junularo en tiuj kampoj havas eksterordinaran utilon, 
ke ci tie ne rezultas ia sanginstruo, la instruo teoria, sed la estontaj solda-
toj jam - gis kiam sur lo nanovroj-kampo estas eble - la praktiko de la milito 
povas csti al 111 a~ir .,bla. Per tio gajnas tiuj libervolaj - rezervoj de Junu-
laro iun sperton, kiun la milicanoj dum la unuaj sem~jnoj de la milito per mul-
taj oferoj devis akiri. , 

La sp irito, kiu en s~ iras tiun Junuloron, e3tis per vortoj de la prezidan-
:o de Generalitat plej bone esprimita, ~iu inter la entuzjasmo de dekmil junaj 
ceestanto, i , pt;r :..::. ul.vnrol.:.i r;!alfermis ofich:.l,_ l:1 kampon, i,ie :a .inter aliu j di-
ris ;uC : w .! ni c1ev ::i.s _;;ens i, k io estas la fundamento de nia venko: discinlino er. 
lu fronto unuecko n unao or anizudo de ln nilito disciulino ka · ordo en int-
ernlando • .1' li ,,aj 1,11 est igas tiuj devizoj la komuna ono por nia po_polo, Y 
; ,:i lu sama amaso kres};as nia for to ke.j potenco. Estus krimo, se niaj Junu } , ·' 
- .: .tus en tiuj hi s toriaj kaj gravaj horoj, kiuJn ni travivas, preterla:c -J 
,:.. . · : cu ::: s in al arnuza)oj, dun ni konst=s nova::i pe.trujon. Ni ci11j devas 
ci,n ,t., ·':.:.ri nov a jn gigantajn penojn. Car kontrau . ni s t are s la malamiko, kiu 
vol~ s !. detrui; car ni esti;.s en milito kaj tiu mili ·to estis elvokita de la 
mi.l u.mi:i:::oj de nit. popolo kaj nin liber E:co; ko.j en t'iu milito estas 11.;. libereco 
k,;,j l ,, honoro de nia popolo, en ludo, s a:.1e E.iel la civ111zo de 1£: tut a hor::iaro» • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -............ .................... : ........... . 
La ekiercar1.'.leo de . i,at a luna Junularo en Pins del Valles, est as -la unua el 

la ser io da 20 ka~poJ, kiuj nunte mpe ekst arig a s. En tiuj ci l a Katalun a Junul~ 
aro l er na s defendi sian popolon k[:j sfan es tont ec on. 

? os t s es tagoj de la mP.lfermo de la unu a antaumilitista ekzercarmeo . de Y.a-
taluna Junularo en ? in s del Valles, est is jam la dua kampo en Vila 'decans i;o.al-
fermita, kii.: ankau Jam estas plena Je libervoluloj. 

ALVOY.O DE L!, LIBEREr.:ANA JUNULARO 

La proksima Unua de iJajo devas esti elokventa demonstr aci o de la solida-
reco de la internacia proletaro _por la decidiga helpo al la his:i;anaj kontrau-
tasistaJ batalantoj. Kapitalismo,sekvante la montritan postmilitan direkton, 
uzas eol1de kunordigitajn movadojn por =lfo:-t1gi la moralon _kaj revo'J.uciajn 
!ortoJn de la l11bor1stoJ.i,ki 1al solan riIIBdon par forigi la barojn, kiuj fatale · 
starigas al gi dum la dauro de ' lJi hi storic. . . 

La grandega kaJ heroa agado · de la batalantoj ce la frontoJ de la Sudo, · 
de la 1-,ordo, de la Centro kaj de Aragono, batela ntaj por dis:p:-e mi ·1a grandeg- · 
an malemiE.on de la prol e t ar o, ne estis ankorau komprenita kun l a ail!Plekso kaj 
transira gravaco, kiun gi meritas. La erara kaj hipokrita sinteno de la regim-
oj pseudoliberalaJ kaj aliflanke, la ma.lkurage co de 1liaj reprezentaj .J:lomoj, 
1ntenc1s okazigi nion malvenkon, kiel. formulon por eviti imperialistan m111t-
on, k1u nur povas malsukcesi, se ni venkas la inv !idantojn de Hi~anujo, 

Du popoloj donae a l ni l.a ateston de sie. materia kaj_ morala simpatio por 
la lib cre ce a!ero, u. s .s .R. kaj Meksikio, Escepte tiujn, ekzistas landoj, eo 
lat1naj, k1e nia propugan ·Jo est as barita pro la kolektiva memblind1go de gran-
daj rondoj da hoooJ r,ekap ab lej kompreni la ~avecon de nia be.ta.lo. · 

!Ii deziras, ke la Unua de Majo ne farigu unu aldona fe s to. lh devas esti 
la tago montronto on lo mondoka zan taJoj 11.l!OOron, kiu rompos la =llumon en -k iu 
restus n1aJ rratoJ ol ItuluJo, Germanujo, PortugaluJo, ktp., kaj samtempe, kiu 
pl1fortigo11 lu sol1de.recon kun ni, la homoj, kiuj de Hispanujo volus etarigi 
o1v111zon kaj novon mondon. · · 

IJ 
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T iuo e l e ni ad.resas nian o.lvo kon al la junularaj kontraufasi staj areP-niz-
a~oj k a j al l a kultura.j k aj sport aj a s oc1oJ de Kata.lunujo, 8ere el. Barcelono, 
per ke n 1 a 1deo es tu tuj kunordig1t a ka j r ap1de pe r c1uj l1ngvoj kaj tra la 
l an d li o o j a l ven u ea la tut mondan laboristaron l a im:Pre so de m111onoj da hiap-
anaj l abori s toj, arde de z 1ro.ntaj lo. neoesan m te rio.n s olidareoon per ak1r1 la 
ne ce saj n mil i t o.~n ilojn, i n1cio.tante tiamaniere p li akr igitan etapon de la es-
t an t a kontraufas i s t a lukto, 

La graveco de la nunaj mama ntoj po s tulns t1un klopodon. Esta s la .antitas-
is t a j J u nu l e.roj, ki uj ap ar tigante la 1deolo g1ajn faktorojn devas kun1g1 aiajn . • 
ener e;1ojn :pe r ke l a Unu a de li!aJo e stu i lllJ.)ona d emonstracio je la interna ·c1a rek-
ta ag ad o de l a pr od uk tantoj, k iu montru al la ho ~bucistoj kaj al. la mala mikoj 
de l a Lib er eco, k e kontrau ili, unui g itaj per komunaj vivl1g1loj, milionoJ da 
e ksp l u at a toJ l evig a s, klarvideble pruvant a j per s i a kunhelpo el nia lukto, ke 
f a s i so o es to s ent eri g ita en la tranceoj fo s itaj sur n1a lando, 

Tiu c1 Unua de _~ajo devas esti l a se nmorta ta.go de la kontraufas1sta His-
panujo, Dum l a lojalaj urboj kaj vilagoj surport a s la ba rbaran a.taken de la 
f asi s taj e:--li e.dil o j ka j milo j el. n i aj tratoj est a s s ubp r emataj en lo koj, kie 
fa s i smo reg as , c i uj lioeraj homoj el la mondo sen-celdi s tingo 1 devas sin do-
ni pe r plifo r t ig i tiun daton montrente al - l a kapitalis mo, ke giaj intencoj, 
kv e...ru::5:ll e st us l a plej sovagbestaj, fiaskas kiam . ekzista.s popoloj, kiuj scias 
p l enuui si an de von per maks i r:ru.ma lib e r i ga pe nado. 

Iii dezi r 11s so l en i g i tiun t ag on _per la intensiveco, k iun gi meritas, per 
ef ika na ci a k a j int ern a ci a pro_pe.gan dado a lsendente al niaj fratoj en Eu~opo, 
AI;ierik o, k • . t. p. l a se nton, ke ni konfida s al ilia h e l p o kaj ke kontrau ni-
uj jarce nta j iwntrauuloj, kaJ k iu j h e lp as ilia.Jn impe rio.l _istajn plane Jn, sta-
r igo s ~oten t:a univ e rnala rnovado de l a tut monda :prolet s.ro per la helpo al la 
ICO!ltr e.u.fasi Rtl\ Hi ~ enujo. . 

LA. OrtGAI!I ZO DE LA UNUAVICffi IG ADOJ E': IA KAT AI.UNA tl ILITilID USTRIO. 

L& Unu i g inta Sociali s ta Junularo de Y.at alunuJg decidi .s la 1Fganizon de 
l u Unuu vic brign doj, la 1Fga n1 zon kon s ente kun 6Jlbau grandaj Si ndikatoJ kaj 
fubr i ko j ko1Ji t atoj, per l a p lialti i:;o de _produ kta do en ciuj mil.it- kaj m111t-
v e.r u J u z in o j. l:iel np eciala tas ko de tiuj Unu~icb r igadoj e stas substrekita; 
11:1 intonoi v ig o do lo p roduktado kaj la stariep de la nova produktadplano. La 
ov i to de lu mut o r 1ulmn l b onie:> ka j sP3ciala flego per ma!iinoJ ko.j man1n·strum-
en t oJ; l o 11.utor itut p li gr a ndigo p e r maj stroJ kaj rajtigitoj, kiu j persone flej 
mult u dovu a o nti i nt or os itaj por l a p r odukt adpligrandigo; l e en"'oko de 1nge-
n1eroJ I tolmik i ot oj ka j dip lo mitaj l abori stoj p r o s okvado de tekgikaj post-
ku.r a oJ; l o i ns trui ~o de inaJ laborintoj, per ke ili povu anst a taui la virojn 
on lu. okoz o do l o gcno ral a mob1li zo knj ke l a .prowktado ne suferu pro tic; 
lb urune;:, do bi bl 1ot oko J, kiuj ne es tos mag o.zenoJ, aed veraj ' kulturaj lokoj. 

LI\ POLl Til G'\J CEl.OJ DE U F,\SI sr A OFENSIVO AL BILBAO, 

l,ti e,"Tandu o r ond vo a!e lctiv 1ga t o. de .lll fa i;111toj tr a Ba okolando, spesulaa pli 
_pr1 ,volit1kuJ lcb j ,ko nomhJ mot1voJ, ol v or e p ri mi11t1staJ m oosoj. Jen unu 
ol t1uj moU vo J . . . . 

P ont 111 .fflt.llV(illlto tlo gooo r al o t r11noo mJ li oj itnl. riJ kunholpentoJ ae Gua-

,' 
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da lajera, estas nedubeble, lee la , 
publ ika opinio de la ple Jmulto da 

· lando J, ape c ia.le en Granda · Bri tu-
j o, f a rig1s s lreptika . konoerne ra-
pidan kaj decidigan venkon de la 
hisp a naj rib e-luloj. Ci ti u ekep-
tikismo pli klare elmontrigis dum 
la Jusa malpl1aJ.t1 go okazin'ta al 
la financaj valoroj 'de la :r~vist-
oj en la. BorBoj de Parizo kaj Lon- ·• 
dono. Krome, kelkaj financaj grup-
oj apog1ntaj Fre.nco'n BUbite r e ti-
ris aian apogon. Tiel eatigis la 
'neceso, per ia ajn riioodo, kaj ki-
el eble plej bal.dau, pliaJ.tig1 la 
militistan bonfamon de la ribelin-
toj antau la eksterlandaj okuloj. 
_ La fiasko ce Guadalajara hav-
is alian konsekvencon; estigis ne-
interkonsento inter generalo Von 
Faupel, germana ambasadoro en Bur-
gos , kaj ge neralo Franco. La repr-

) ezentanto de lauFuehrel"l interkon-
sen te kun generalo Mola, elmontr -1s s 1an· malkontentecon pri la oferu,ivo ce 
Gua dalajare,. kaj tamen, 11 opin11a :pli saga generalan A ofensivon, tiun ce la . 
f r onto de Aragono~ ear la. okazin:aJoj pravigis tiun ci opinion, la mil1tb:ta ·· 
bon.ramo de Mola automate plial. tigis. Pro tio geooraJ.o Mola persone gvidaa 
la operaoiojn en BaBkolando. Por e!ektivigi tiun ofensivon la fasistoj uzas 
g:ran degan tel m ikan mili t-ilaron. Escept e de ke lka j 1 tala. ·j aasaviadilo.1, oni 
pova s oe rti g i, ke ln tuta militmaterialo de la ribeluloj ,m la Be.aka lando 
es t as el ger rmna deveno. · · ' . , 

.Je:s, ekonomie parolan te, oni povas difin f la mal.sukcesintajn fae1:s1iajn · 
op er e ciojn ce l a aektoro de Pozoblanoo, se.ma la batalon por la konkero de ' 
l a h i dr a r gaj minoj de Alme.den kaj la karbom1noj de Puertollano, enkau ni 
p ove s d iri , k e le bat a lo oe la Baska rronto celas la. konkeron de la fermin-
o j k aj la pe za baska. industrio. 

Kr om t io, cefe, la ribe ·lantaJ h15Panaj unaciistoJ" intenoas perforle.- · 
s 1l en t1 g1 la ba s kajn katolikojn, ankau nac11stoj ,proklamantaj la p lenan 11- · 
ber on , k 1uJ de ko mence stari gis sin,loj a l e kaj senhezite,ce la flanko de la . 
l eg a Hi sp,rn e n eg istaro. La ribelintoj est as priokupi taj ant au · ia: ekz1stado 
de t1u-c 1 ka toli ka popolo,tute batalanta - kontr au 1l1,k1o vek1gis grandegan / ./ 
imp r e s on en lo ka tol1ka 'j internaciaj . ronclo -j. · 

AT E NT 01 

Al c iu j r1 -oevintoj de nia Comun1oat de Premsa •; ni patas afable soiigi · al n1, 
cu n io bu lt e no bonorde trafas ilin, male ni kredos, ke n1aj prese61tsqj per-
d1gu ~ . So.mtompe oni pova s sendi al ni; rimarkojn, sugestojn, kaj opiniojn 
r 1lat o l n Of 1oiaJ.o.n Propogandon en Es_peranto de la Kataluna Registaro. 
H1 1rtc 1at e peta n o.l oiuJ traduki ke.j publ1kigi nian ofioialAn uComunioat 

1
de 

.Pr ~ o." . Cion ae ndu al Comil!lsariaat de Propaganda (Esperanto Fako), 14 d Ab-
r i l 44 2 , Barcel ona. 

·i 
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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. 

. ,, -,, 

, I 
I 

,,.-

' l 



Scanned by CamScanner

• 

- 3 - · mi. 14. 

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, 

, I 
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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 
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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, 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 

' ' . I . 
,. J . 
• 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 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 

' t ( ., .. ii;'" 
' . ' ,i I ' . • , 
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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 •. 

1 
1 
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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~ 

, 
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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 ! • · · · · · 

I ·' 

,, 
·. _· ".i '" , ' .-,. 
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GENERALITAT DE CATALUNYA 

PRESIDENCIA 

C O M I S S A R- I A T D E PROPAGANDA 

Avinguda 14 ·d'Abril, 442 bis BARCELONA Telefon 82215 

COMUNICAT DE PREMSA 

ESPERANTO ELDONO. N2, 15. ·. Barcelona, 29 IV, 1937. 

B I L B A O .! ! 1. 
KION VOLAS LA INTllRNACIA FlSISMO EN BASKULANDO. 

"Preskau la tutan monaton k-
ontratlstaras --la Baska popolo la 
fer1ozan ofens1von de la fasistaJ 

· trupoJ'. La trupoj de la respubli-
kana Popolarmeo kaj la logantaro 

-·de Baskolando; kiuj grandparte -es-
tas piaj katolikoJ, skribas glor-

,,-..,,.,,,,._. · · _ajn pagojn en la . historio de Euz-
ka.dikaj la tuta hispana Respubliko. 
Sub la qevizo nPor la libereco kaj 
ordonoj de Patron, defendas la fi-
lcij" de ~zkadi la teron de sia pa- . 
trujo, pason post ,paso kontrau .la 
grandioza invadarmeo, ~iu grandpa-

-· rte konsiste.s , el germanaj kaj i ta-
laJ soldatoj kun germa.tiaj arm1loJ 

_ ek1p1taj, kaj k1u por apogo pose-
. ..., _ . - . das l~O flugmasinoj, precipe ger-

m.anaJ·, kauz1ntajn terurajn - detruojn en pacaj v11agoj .. kaj · urboj de Baskolando.-
Intertempe est1s pruvite, ke la operacioj -de fasistoj en Baska fronto · es-

tas tute gvidate.j nur de eksterlande.j -kaj qef'e germanaj oficiroj kaj el kelke.j 
italaj konsistanta generale. stabo, sidiganta en ·Deva. Estis pruv1te, ke nur 
en San Sabastian dum lOA de -Aprilo kaj dum:26G de Aprilo, 1500 kaj 2000 germa-
naj soldatoj estis r1mark1taJ; kiuj marsis ·en Baskan fronton plifortigi jam 
tien ekz1stantan germanan "Reichsweeru kaj itale.n armeon. Estis pruvite, keen 
la mezo de Aprilo proksimume 35 ~ermanaj milit- flugmaainoj en granda a!teco 
traflugis .i:rrancujon. Tiuj flugm.asinoj partoprena~ nun en batalon kontrau .Bas~ 
kolando. · . . ·--~ _ 

Ne ekzistas , 1a dubo, ke la of'ensivo kontrau Baskolando ·_estas · gv"idat'a . de 
germ.ana generalstabo interkonsente kun· la germ:ana regi~:aro. · C; tie .. oni ne _ 
povas ~aroli ec pri la i~terveno. · Hitl~rgarmanujo trovigas en malkasa milito 
kontrau la Hispana ~espubliko, sen ke gi deklaris _la m111ton al Hispanujo. 
Kial guste la germana fas1smo tiel forte are.ng1s sfo _en la _fronto de Baskola-
ndo, kaJ kiujn oelojn planas la germana ofensivo en · t1u parto de li1spana Res-
publiko ? . . . · ·-. . ' · - · . _ 

Post la venko de la -respublikanartrupoj oe Guadalajara, eetigis en la 
tuta mondo klare, ke la J>ert'1dulo franoo ·-perdos . s1an krom8:I1. ludon, k1un 11 _ko- . 
menois. La malvenko de 1tala intervenarmeo Se Guadalajara ektremis ne Iiur la 
prestigon de fasistaJ ribelintoj en la ~uta mondo~ sed ankau en -la ·v100j de 
fasiatoj mem. · · 

,, / 

- ' . 
• • ~-. .. -:,.J.,"! ... • ~ , .- .. -.~:{ .. _;1 _ ..... ··_: ~-.. r": __ -~,--•· __ 
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La f asistaj landoj, kiuj per helpo de hispanaj fasistoj , kondukas la m11-
1t on kontr au la hispana popolo, devis ion entrepreni, por savi sin kontrau la 
rapi ds ma_lvenko, por kiuJ tio s1gn1fas ne nur perdon de la m111to, sed ankau 
la komenoon de fino de fasistaj diktaturoj en Germruiujo kaj Italujo. Al 111 
·.oncernis akiri se eble pleJ baldau la rajldan moralan sukceson, dum iibi entre-
:p.renis la ofensivon al detranoaJo, kiu estas detrancita de _oetera Respubliko 
ka j kien oni kreQis akiri la rapid.an venkon per uzado de ·granda -~anto da ho-
moj ka j m111tmater1alo. 

Le germane. fasismo havas ankau aliajn oelojn; g1 -kredaa, ke uost la mal- , 
~ enko de giaj italaj kompanianoj, g1 akiros -faoilan triumfon, kiu~poste kauz-
os por gi la superecon en la dispartigo de hispana raba)o. 

P~o t1o la invadarmeo en Baska ~rrontp alprenis la gigantan d1sgrand1gon, __ · 
ki u lau kalkulo de faBistoj d8V1.ls konker1 la malgrandan Baskan landon •. Post 
la unua heroa kontraust~o de Baskoj kontrau la fasista ofensivo, estis krei- . 
taj novaj rezervoj kaj oefe la _aviade.rinilo estis plibonigita. Post proksimume 
unu monata, estas la bilanco de germ.ans ofensivo en Baskolando pli .ol malkon- · 
tent ~ga. Kun la apogo, d.e .· oeteraj hfspanaj popoloj, kiuj . spite multa.j maltaci-
ila~ojn, venis helpi sign ·f r atan popolon, povis jam _ nun ;la .Beska: popolo kom-
enci -la sukcesan kontrauofensivon en la fronto de Biskaja. . 

La germane fasismo en sia ofensivo en Baskolando havas kro~ tio ankorau 
a.Han celon. BS:skolando poseda§ . r1_aajn metalm1nejojn-' kiuj per siaj fosf'oro;.. 
manko estas la plej bonaj en Eiiropo. Sed la ferominaJO man1m.s· a1 Germanujo 
por gia militekipajo~ La Baska f'arominajo prizorgis diversajn landojn ·, precipe 
Anglujon, kiu estas la cefa acetanto de Baska ferominaJo. En jaro 1936 ·konsis-
tis la Baska liverado · de ferminajo al Anglujo el 21 i de gia ·genera.la bezono, · 

.antaue Baakolando liveris ankau al Germa.nujo gravajn kvantojn de ferominajo, 
kiuj nun ne plu okazas. Tiun ferominajon volas nun la germane fasismo r1cev1 
en siaj manoj. Ne estas ia mzardo, ke la germa.naj flugmasinoj bombardas la 
-malf ermajn vilagojn kaj urbojn de Baskolando kun fajrobomboJ, mort1gante la 
sende f endan o1v1lloga.ntaron, sed ke 111 sparas la grandajn industriojn kaj mi-
nejojn en Baskolando? Hitler, Krupp kaj Thijssen opinias jam tiujn 1ndustr1-
ajoJn kiel. siaj propraj. La ferom.inajo - produkoio en Baskolando esta:f : en sta-
te kontent1g1 proksimume 35 % de bezonoj de Hitlergermanujo por m111tek1p1ga 
oelo. Tio klarigas la intereson de garmana fasismo en la konkero · d~ Baskolan-
do. Par konker1 tiujn minejojn, Hitlerregistaro estas tute 1nd1t'urenta pri la 
morto de m.1loj garmamj solda:tioJ. · . . , .· . 

Krome ae la nao1- soo1al1staj m111~fervorantoj ludas grava~rolo%la ideq, 
ke per konkero de Baskolando on1 povos doni al Anglujo f'ortan frapon. La ·An-
sla renrmigo tort~ malkvi~tigas la regintojn de la t~ia regno. 111 timas, ke 
gia efelctevigo kauzos rortan · plif'ortigon de la kolektiva paoo. Pro _tio la -
Hitlerregistaro rigardaa tion kiel vivgravan demandon, ~or neebl1g1 la Anglan . 
rearmigon. Tio okazos, se la liverado de Beska ferominaJo -al Anglujo f'orrestos. 

Estae sur1ae kompitente, ke la of1o1ala organo de garinana &tatbanko ttDer 
Deutsche Volkswirt" {germana popolmast~o) de 23a de Aprilo, tre klare intormas 
ke la nplilonga f'orresto de Bi ~bao - f'erominajo en la nuna teIIIJ)o kondukos al · . 
1ntluaj malhelpoj en la etelctevigo de Angla e.rm1go - programo. La okupo de Bas.; 
kolando de :f'asistoj povas esti ankau uzata kiel premriinedo por tiuj reakoiaj . 

·rondoj en Anglujo, kiuj postulas la rekonon de la registaro - l!'ra~code Anglu-
Jo. . 

0ni poTos Jam nun d1r1, ke bone elruligita plano de garmana rasismo en 
la BiskaJa rronto f'iaskis. La Baska popolo raras la dika~ stnskon trans t1u 
plano. 01 defendas sin per la sango de siaj plej bonaj filoj,ne nur sian . 11-
bereoon, kaJ tinn le la tuta h1sp8.Il8. po·po10, sed detendas a1ujn popolojn, la 
tutan homaron, se ~1 metas la deoidan barilon sur la ~ojo de tasistaj m111tkr-
euloJ en ilia realigo de mondmolitplano. 

-
. , . · 

' ' 

,_. ,, - . . • - -·~ • . --r:-· ,., . 'r_/ -

, -

. . . : -l:~ 



Scanned by CamScanner

----.-----~~~-...~ .... - ·-...- .-----... ----- - - -· - -------· -- ---

. ..,._ -

Nil. 15. - 3 

ANTONIO sts:t 
GRANDA PERSONO DE LA REVOLUCIO ESTAS MORTA. 

Antonio _Sese, la generala sekretario de la Cenerala Socialista Sindikato 
(U. G. T.) en Katalunujo, estis unu el la plej interesaj per~onoj el politika 
vi,o en nia lando. Li estis 43 - jaraga kaj naskigis en Huesoa. Kiel juna ko-
merca servisto 11 aligis frutempe al la laborista movado, de kiu 11 estis la 
plej nelacebla be.talanto. En la jaro 1918 11 venis Barcelonon kaj apartenis 
tiam en la anarnista grupo gis jaro 1928. Li estis anode anarflista sindikato 
C.N.~. kaj en jaro 1923 11 estigis prezida.ntc de la komeroa sindikato de anar-
ftistoj. Lia nelacebla agado en la servo de la laboristaro kauzis al 11 mult~jn 
persekutojn dum la monarnista regimo en Hispanujo. Lia sincere batalo por la 
interesoj de laboristoJ kaj komercaj servistoj, ce kio 11 ne sparis siajn per- -
sonajn oferojn, prenis lin plurfoje al la malliberejo kaj maldolcaj jaroj de 
emigracio. La unuan fojon 11 estis enkarcerigita sub la .regime de la monarflis-
ta gubernatoro Martinez Anido en novembro 1922 en tiel nomita -uPumejou, kiµ .. 
est1s arangita de tiaj tempaj regintoj par meti en gi homoj, ne est1ntaj por 
111 suf1ce agrablaj por la netiksita kvanto da jaroj. 

El la malliberejo ellasita, 11 daurigis sian agadon pro la interesoj de 
la laboristoj kaj venis por la dua fojo al la nPumeJon dum la regado de Primo 
de Rivera en la jaro 1924, kie 11 estis teninta gis julio jaro 1925. Praska~ . 
libe~igit~, 11 estis ·denove arestita ka! tiun foJon kulpigita Je la ribelo ko-
ntrau la state. En jaro 1927 11 estis provizore liberigita kaj elprotitante 
tiun okazon Sese elmigris li·ranoujon, kie 11 dum jaroJ laboris kiel kamparano. · 

En Parizo r1cev1s Antonio Seae la kontakton kun la · Marksista laboriatmo-
vado al kiu 11 tiam aligis. En septembro 1930 11 revenis Baroelonon kaj denove 
okupis lin la zorgoj pro la fasista diktaturo, kiu prenis - lin por la tioma to-
jo al la malliberejo por du monatoj. Kiam 11 en decembro - 19~0- estis liberigita, 
sentis jam la lando la proksimon de la revolucio, kiu baldau Primo de Rivera 
kaj poste la tutan .monaraion torpelis. Antonio Sese, estis komproneble denove 

· trovita en la unuaj v.icoj de batalantoj por la pli bona HispanuJo. Ce unu de-
• monstracio en Murto 1931 Sese estis denove arestita. En jaro 1831 aligis Sese 

al Komunista Partio 1 de kiu 11 estis la plej diligenta anta~enbatalanto por . 
la starigo de ·uunui-ginta Sooialista Partio · Katalunan. Li est is longan tampon 
sekretario de ·Kataluna Komunista Partio kaj estro de aliaj gravaj partiaj in-
ztitucioj. Du monatoj antau la ribelo de tasistaj monar1hstoj, 11 eatis vokita 
por la gvidado de Cen~rala Soc1al1sta S1nd1~to (U.G.T.-J, de kies _la general-
aekratario 11 restis gis la morto. - · · . 

Vum la lastaj registarkrizoJ, Antonio · Sese est1g1s ministro de la Genera-
lit atkaj k~j ,-kiam dwn::l~:~lasta~ . lll8.lte;J.ioaj tago j en Baro elono, Sese iris al · 
domo de la Generalitat por plenumi sian taskon, la kuglo de la _fasista provo-
k.a1i6ro finis lian vivon. Sese mortis en la dram ta momenta, kiam 11a s-indikato 
kom1s11s 11n Jlreni denoTe la postenou. de la m1Ii1stro. · - -

Ku9 Antonio Sesa torir;s det n1
1 

tla -gr
1

and
1

ab·~1ro
1 

t' grj anAndta ·de
1
mon;~tokv,, nnkelaoeb- _. 

la antaubatalanto por unueo~ron o n er _ a a ors o. on o Sae a am es ~ 
tas morta, tamen por Katalunujo kaj por · la Kataluna laboristaro; Sese restos 
~iam e~ la memoro. 

LA FORKURO EL LA RIBELINTAJ REGIONO.T. 

La higiana komisiono transdonia al la Lige de Naoioj la -komunikon, en kiu ' 
estio lconstatite, ke 1,-100.000 hispanoj elmigris el , regionoj ·okupitaj per fa-
a1atoj. --~-

Nenio montrss pli · bona ol Uu oitero, 1~ a11:+_an _ _''·k:ontrairstaron de la hispa-
na popolo kontrau la rasismo. Se dum ok Donatoj unu lcaj duino m111on~j da ho-
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moJ° deo1d1s forlasi siajn hejmojn, spite ciujn konoernajn dangerojn, forlasi 
la terenon okupitan per f as istoj, tiel signifas tio, ke ekzistas pluraj milio-
noj da µispanoj en la .f as istaj regionoj, kiuj estas por la laulega Registaro 
da Respubliko kaj kontr au le. perfidulo Franco. 

Fakte la respublikan e r egionaro kbnstante pliricigas en logantaro el di- · 
versaj direktoj, kiuj estas per fas i s~aj sinioroj okupataJ. Ekzistas vilagoj 
kies logantaro duoble pli gr andigis; Barcelona havos baldau la milionon da rifu-
gintoj, Valencia kaj ·1a cirkauajo:) estas plenigitaj kun ritugintoj el regionoj 
okupitaj per fasistoj. Oni povas diri, ke la plej granda parto de hispana popo-
lo logas nun 3n la re gionoj de la Hespubliko, kaj alia parto de hispana popo~o -
prefere hodiau forlasos iliajn hejmojn por transiri al regionoj de Hespubliko. 

I :_ -~-... -.~-- .· ~ ; - -

"LA FINANCA SITUACIO EN LA RIBELULA KAMP0 EST.AS VERE KBIZAn 

La -ribe~ula uurnalaro · malbone kasetas la ·monaj embarasoj de la t ·. n. $ta-
to de Burgos-. L~ .unua indiko de tiuj embarasoj montrigas en la kolektivoj kaj 
la _urboj". Eatas , ·IIB.-:J..permesi te posedi pl1 ol 25 pesetojn en argentaj moneroj. · 
Riskas je certaj danger9j ·1a gardan ~oj de pli _ol 500 pesetoj en bankb~letoj. 
On1 povas elirigi la oBon kaj la argenton el la monujoj kaj kestoj apelacian~ 
te al la patriotaj sentoj , same ,pri la juve1o ·j. En -kelkaj lokoj la ·r1goro ir-
is gis ·1a · ekstremo konfi-ski ·1a dentajn aparatojn el oro. - Tiuj ·_detaloj estas • 
sufic ·e bone konataj. -- _ -. _ -_ . . - - · - _. 
• _ - . Ni cedas nun la P!lrolon -dl3 :s-ro · Guillen, _ generaia direktoro de la valutoj. 
nEstas sufice malfac11e; -1i - dir1s, funde kon1 ·'-la : f .1nancan situacion ·en -la ra.:. 1 

sfste-. mmpo! Indikoj montra )i · al n1, ke gi est .as surice ·delikati;i; · se ne katas..; 
trofa. Estes ·. evidente ; ke :_t i o·-·pova.s ·neniun surprizi, se ec 11 ne-·est>as sperta 
en tiuj aferoj - _. _ La · solaj tro _mpitaj en siaj kalkuloj estas _la ~provokintoj de 
la ~nlanda. _milito ~ispBJ!~• -111 _ kredis, ~e la m!lito :estis _ ],_a afero · de ta~J, 
maks1mume de kelkaJ semaJno j . J .en la ·ce. talo dauras jam de monatoj sen la san~ 
co de sukceso por ilL ___ · _ · · 0 0 · • · · '- =-..:..·. 

: Por s~aj uriuaj elspe zo j ; _Franco ~.bone ._ ~tar1g1s la finanoan plsnon, · :rorpre-
nante ·, inter alie, la :oron ·deponitan en· l a bankoj; · kiuj fal -is - en 111ajn manojn-, 
Sed la rabaJo estis mal gr and ·a, car -l i ne · posedis, k ier 11 : supozilita, · 1a orori 
de la -Hispana Banks• Tiu unua , elrivigo estis lia unua erEU"o. _ . . . 

Sed pro la dauro de la batalo, la ngeneralestl'9" vidis s1an m111ttrezoron · 
el8erp1ta -p_ost · tr1 :monatoj. Li )n-ome , t:r;ovis grupon da 1ndustruisto _J, da aris..; ._ 
tokratoJ ';- ·da ~'finano ·istoj ·kaJ 'da .. t erpo s edantoj ·par sin helpi, - sed ilia helpo '- "'"---·<.-
estis ·, kiel glaso da _ akvo en la _ maro, konsiderante la . egajn elspeiojn de la 
moderne . m111to. : March, la meljun · Majorke. bankiero 1nvest1s en la aferon dek _ 
m.111onojn da do.laroJ. ~-· -= ·_ _ - · • _ ,- · __ _- . _ · -_-

. Tiam, por havi ·rimedojn Franoo ··kom:eno1s . negoc1 per , la. :p1ritoj: , de Huelva · 
kaJ la mineralo de Er-RU !, .Car . tio -ne- suf1c1s , .-11 h1potek1s ' partojn el ·n1a 
teritorio; la Kanariajn kaj l a Ba.learajn Insulojn, Marokon • . Sed' la bezono de · 
mono _tlanke de Burgos, f a~igis pli kaj pli grandaj, 8ar al la elspezoj de la 
m.111to aligis tiuj de . l a d1plomat1o.; la M111tis~a Estraro ·, dezirante afekti 
v_eran staton, sendis .dekoraciajn -amba{iadorojn - oerte tre multekostajn- ., tie~, • 
lcie on1 T011s 111n akoepti. . · - _ · _ · _:" · - __ · -·._ 
_ Oar la s1tuao1o eatig i s an~r a , . Er anoo havis 1~ s~rangan ideon stel!ipadi 
la Hisi>anbankaj~ bileto jri t ro v igan')ajn ~n la ribelula. ._te~itorio. La ·popolo · 
alarmigis, sed gi alporti a s1ajn biletojn al stampado. -••• Ne- gravas, ke la kal-
.kulistoj de .tranooplendis pro manko de · patr1ot1smo : de la .-loganto ·j · de la ribel-
ula sektoro •••• Iiur ·du trionoj des: la biletoj · ek ~istanta,1 -est i,s stempataj; -lS: · 
restantaJ malaper i:i . .• La p,omoj ponsie prave, ke ·· ciu stampita bileto t~i~is 
mortinta kredi to por _ la estonto, vid _ante :pl1 kaj pl1 ne_ebla la venko d_e la : r1-
bel1ntoj. · - ; ~- · 
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Franco devas tamon esti airkatiita de kompetentaj ·nnancistoJ~ Tial, ke 
d~v izoj kaj la oro elcerp1g1s kaj 11a kredito sancel1~1s ekster la landlimoj 
Franco nur devis repreni la Hispanbankajn biletojn, _-la nestampitajn, car 111' 
p ov as esti - tio estaa supozo tre r1ska de la r1belintoj - ·espero pr1 -r1oevoj. 
Estas tiam, kiam aper1s la fema eldono de biletoj el Burgoa, sen · 1a garantio 

en oro kaj subskribitaj de 1u neniel kve.lifiki _te. --en oi tio a.faro. Tio estis · 

la dua eraro de .ltranco. · - _ . ,- · __ . _. 
La minaca trudo sang1 la stampitajn b1letojn kontra~ hispanaj biletoj . 

presitaj en Germanujo, semis la · panikojn en la -ribelula kam:po, k1e -6n1 fine 
konsc1as la montrompon. La _ dirite. papero . ne -e~yas -po~ ;ra :p9seden:;oj iun - ga-
rant1on; gi nur cirkulas 1>ro . la '.:irilnaco~ :·Por ,:sin , .for&tel1 · el titi anstatau1go . 
de biletoj, certaj personoj afektas · 01a:· neha.von ·t s·ea ·~i'a .Jilej _:ma.lgranda : nialprri-
denteco povas kosti kare al le.. kasantoj. La maltrankvile ·co 1nvadis la ·ribelu.-
lajn oficialajn rondojn, car pli ol. unu monaton :post la sargordono ; apenau 40% 
da la stamp! taj b1letoj est is reenirintaj .-. . . · 

Tia estas la situacio~ (h e:lilas malbonigi, oar .. gis tiam nur la biletoj de · 
25, 50 kaj 100 pesetoj estis metitaj en oirkuladon. Bald.au eliros tiuj de · 500 
kaj 1.000 pesetoj - kies _ eldono atingas konsiderindajn proporciojn. La konsek-
venco de tiu nova eldono pligre..ndigos la panikon en 1a ·ribellila · zono . ruiniga- -
nte f ine la etan krediton, kiu ·restas ' al la ' Estraro de Burgos en ekst ·erlando. -

Tie estas la angora de Franco; nek la p1r1toj, nek la tero suficas por -
pagi la elspezojn de la milito. Nur sole Germanujo sendis la militmateria.lon _ ---
po~ 800 m111onoj da ormarkoj. La sumo .-de la sendaJoj e1 · 1~e.lujo ·_ne ·:estas ·anko- : " 
rau ekzakte konata.i oni scias nur ke la _ eksportoj ne sufica _s 1>or~pag1 la els- · 
pezojn , kiuj farigas aliaj antioipoj. , - - _ · , -_ -_ -_ --_ 

La kredito de la ribelintoj estas tiel ruinigi ,ta en eksterlando, ke 1a · 
a nglaj negocistoj akcept as negocojn nur je inters~ngo de varoj ; __ Ca estas ·_ la 
r e iro al la antikva varsango". - - · · . __ _ _ _ 

Jen per grandaj trajtoj la f'inanoa situaoio de la ribeliritoj -,vidita _ de 
speoialisto en la af'ero. Estas facile kompreni, ke se ' la vund ·ebla -:punkto de 
la .modernaj statoj plej firmaj, plej ricaj kaj ple j fortaj ·, ·1:rovigas ciam en 
iliaj finanooj, des ,.Pli pre.ve, kian; sta~o, n~; havis __ le~n ekziston, nek oron ·, 
nek iun krediton. Ee se psikologie -: kio ne okazas -- ; · gis _la. - s1 tuaoio estus 
fi:rma, la !e.lsa stato de Burgos ne estus temen ~ :pabla ·evit L .la kompletan n..: 
nanoan disfalon, kiu:,, gin insidas. Al la psik .ologia putrado · aldonigas la b:l.nk- . · 
roto. a1 eat as pli ol sufice por konkludi pri la disfalo tiel proksima kieL . -
oerta de la Estraro 9-e Burgos. · · · · - · - · -- · ·' -- - - -

·- . - . - . ' 
-· ··- ---p--~..:-~;.-· ~- ·_:·~..:_J:-:_.:._-_..: 

• l • - . - - - . 

LA. NOVA RF.GISTARO EN HISPANA R:ESPITBLIKo.--

M1n1stro - Prezidarito, Minietro de Jl'inancoj kaj Ekonomip estas Negrin _ -
(p artio sooialista). Ministro de Eksterlandaj .A:feroj estas Girat \partio mal- ~-
dekstre rospublikana). Ministro de Defendo ·estas Indalacio Prieto (partio . 
sooialista). Ministro de Justioio estas Irujo (el Baskolando - katoliko). Mi-
niatro de Interne.j Aferoj e st a s Zugozegoitia (partio socialista). Ministro ·_ 
do Instruado kaj Sano cs tes Hernandes (partio komuniata). Ministro de -Agriku-
lturo est&!I Iribe (partio oomuniata). Ministro de Publikaj Laboroj kaj Komu-
nikado eetaa Gi n er de lo~ Rioa (partio respublikana unio). M1n1~tr~ de Seku~ 
rooo eataa Ayguad e (el Katalunujo). 
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HITLER KAJ . INFANOJ: 

En la kolonio de Baske:j intano j en Angh, jo, oke.zis ter,,ra .ektillo elm.on_. 
tra :por ti,,J :personoJ, kinj su:pozas troigitaj . la rilatojn pri la senhonora . 
tailito farita de la gemanoJ en la Baskolando. Super la monoernanta kolonio, 
dum la infan9J ludis en la libera aero, aperis kelkaJ tlugma81noj rarantaj ma- . 
novrojn • . Apenau oni eka~dis la raukadon de motoroj, la 1nfanoj lev1s la kapojn 
scroante en la hor1ZWlto . la mekan1kaJn birdojn, k1uj alproksill.igis tlugante · 
laulinie en la v1dinda ~toruao1o. Tuj kiim. vid1s 111n la grupoj de malgrandaj 
ritu~intoj 1 111 kur1s o1utlanken ·, maze· de granda kr1ado okazigi ta pro la sup:-
ren flugantaJ masinoj. . 

La plentiraaj infanoj kuradis panike ,· seraante la rifugejon, kiun ilia in-
stinkto, edukita pro la bombardadoJ, kiuj 111 traviv1s en sia •patrolando, ne 
S'Diis trovi nun. Sufio1s la 8eesto de la ·nugmasinoJ, tim1ga bildo d~ la est1-
nta :ruterado, por forges!g1 111n, ke 111 trovigas en Anglujo kaj malpr~~sime, 
tt* ~malproksime de la bucisto j. = · . ·' ,. 

Cu oni vole.a pli neretuteblan pruvon pri la bruligistoj de ' Guern1oa '. kaj · 
aliaJ Baskaj urboJ, samkiel pri la sovaga krueleco, nekoI1.pronebla por 8iuj 
personoj havantaj · no:malajn sentojn 1 kiun praktikas la aviadistoj germane.! 
sur senku+paJ eatajoJ ? . · · . . 

La ,.nao11eta · doktrino" de hitleranoj est as senkoI1.pata. Ni nun rememoras, ·- · 
ke on unu novelo de Ludv1g Renn; nAnt·au la I18tenigo", kiu aperis antau nelon-
ge - Junulo, kiu estis viktill.o de senhonoriga pertgrtajo flanke de la agentoj 
do_,.Fiihrer", diras al sia patrino; ~" En la lernejo oni instruis min, ke la 
pieoo estas enkondukita de kr1stan1smo pere Judo Paulo kaJ ke sekve, ke· gi ne 
eatas norda, gi- ne estas aria, !i ·estas kontraua komproneble kun la heroismo ... 

Hitler, kiu militas kontrau la Dio katolika kaj la Dio lut .erana por enra-
dik1g1 en eian popolon novan kredon, kiu pli harmoniti kun la barbareco de .la 
lllilito, nura rel1g1o · por oiu gemano, fiera pri la · pureco de sia sango, pal1-
gos la !8Il0n de Herodes. L1 komencas esti la teroro de la infanaro kaj ni es-
~eras, ke la 1n1'anoj oferbuoitaj al i1a nao11sta krueleco ta~gos kiel ornama-
Jo ce lia monUI11ento. 

Li volas forpeli la piecon e1 ·Germanuj0! La pieoo estas; sento de la mal~ 
rortuloJ ! La infanoj negermanaJ devas . esti oferita '.j kaj tiuj .havantaj arian · 
sangon devas lerni adori 11n. . .. · .· . · ' · · · · · · 

Ni elpensas nenion. Kion ni nun diros estas reproduktita el unu libro ·de 
Rob en d 1 Hancourt, "La Evangelic de la Forton. Es la kantinoj de la Filantropa 
Naoiista Komitato, oni devigas al infanoj, antau kaj post la ·supo, deklami pre-
gon al "FilhrU"• TiuJ malsatcj in!anoj,est• en la Tria Reich,samkiel t1uJ,k1- · 
uj n la romana Ittperio prenis ai b sia vartado por paste nutri siajn legiojn. · 
La akso Ro110-Berlino maleb ligis al Mussolini denunoi la plagiaton. . • • 

I ' . 
i - -., 

La preg09,kiun la infanoj rle _Germanujo estas deviep.taj pregi,anta~ ol la 
supo,d1ras lautekste: uFUhrer,mia f\Threr,kiun Dio donis al m.1: protektu kaj ·· . 
konscrw Ilian aanon. Ci a11Via Geril&llujon ·al. la abismoj de la mizero. Al ci mi · 
luldaa mian a1utagan p1.non. nattrigu ·a• mi; _m forlasu min. Mia !Uhrer,lllllD kaJ 
lconfido de mia sp 1l!l1. to! Heil Ilia fllhrer!" · · · .· · ·t ·· . • 

ilian s.imU,e.n pre~n pregas la 1n1'anoj post le tino de .la Il.8.ngaJo,por dan-
ki at.u cUan protektanto n,kiu pretigoa 11 in por taugi -kiel kzmona karno por 

. 111& plej granda glon:>. · .· · . . . , 
Se la intanoJ 1Uapm,jj . 3iuj bl.ondaj kaj eoius pregi a1 Hitler! ••• 

Sid. 111 eataa,en sia plej n.ulto,brunaj kaj portas en la sango la. Illlkrobon de 
la libereoo. · · I • 

' 
111 eatos elcstermitajll 
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LA SANGTRANSVAZIGAJ s:mvoJ DE LA KATALUNA REGI:ST.ARO. 

La 11.ilito,kun ~a dolora sekvo,okazigis,ke ci.u ·havanta rilaton kiln l a li1-
ru rg1o kaJ kun la kuraosiste11.o de la vundoJ okazi. gi taJ en la dauro de l ' batalo, 
e-·,tas pliper1'ekt1g1ntaJ :pri tiaJ konoJ. La grandaJ neoesoj pr 1atent1 niajn kla.s-
f ra to Jn vundi te fala.ntaJ SUir la b"atalkBil:poj je la defendo de la kontraufasista 
c elo, f ari s, ke ciuj lx>moJ spe oialigi taj en la dive rsaj aspektoj de la B.irurgio 
oc t u viglaj por eltrovi k&j porti al praktiko metodojn kaj :prooedojn kun lace-
l o im lpligrand1g1 1A terurajn e1'1koJn de 1 111.ilito kaj por ke 'la kuraoado de tiuj 
vun ditoj estu pl1 rap1da kaj ko11.pleta. . 

En tiu-oi ~Uill!lna laboro rimarkege distingigis · niaj soienculoJ,kiuJ mult-
oka ze atingis ec super1g1 la plej re.nan specialiston de ·ekster nia lando. Es-
t o e v_ere,k• la alveno de kelkaj kuracistaj eksterlandaj eleraentoJ :Caris , al ni 

gr andan servon,bonore al . la vero,ni devas diri,ke en la plill.ulto ' da fojoj lli 
po r 'tis al ni :prooedoJn,kiujn ni Jm est111 k0J!UntaJ kaj ea uzintaJ. 
· Ci-tie estas par doni ideon pri tio,kion n1 d1ras,la aangtranevazigaj ser-
voj,kiuj ~•rfekt~ funkciadas ·de la komenoo de la kampanjo • . Interp~rolo kun la 
D-ro. Duran Jorda,havigis al ni la. okazon detale koni la rormon per kiu funk- · 
cias do la uri.ua 11011.ento la oit1ta Sangtransvaziga Servo de la Registaro de ·.Ka-
ta lunuJo. Multe 1nteres1a al ni prof'unde kon1 a1-t1un aferon por oerteoe so11, 
cion,kio :povas ekzisti pr1 la supozitaj ennovigoJ prakt1k1taj de kelk:aj kana-
da j kuraoistoJ eo prt t1u-c1 speoialeco pri kiu lastateape on1 ::parol1s. · 

D-ro.Duran Jorda,informas al n1 ki.81 de la unuaj tagoj de la mil1U 11 pre-
nis sur sin la zorgojn de tiuj-c1 gravaj servoj. · Dull. la lastaJ -tagoJ de ~Bptem•· 
bro, ti u J-ci servoj tran:,iria al ll111ta Saileoo kaj s·ekve,al la Registaro de la 
Cenoralitato de latalunuJo • . · . . . · - · · . · 

PleJ rimarkinde el tiu i.nfor11.ado kaJ aere,kion ·pli interesas al · ni Iiont~i, 
ea t aa, s endube,la prooedo uzata por . ke,per . speoiala 81steIJ.O ,nboteligi la sangon, 
gi povas ·est1 injekoiata ae la -aam.a batalfronto,sen neoeso ·pr1 ia aJn akcesor-
a) o nek pri kuraoil!toJ. Do, gi estais tiel,ke per tiaJ boteloj havantaj du :prem-
at110af er0Jn oni atingas tiun si.11.pligon t i el estininda oe la faJrolinio;kie en 
l a plimulto da foJoj oni ne .havas nultajn elementoJn,kiuj per alfaj procedoJ 
es tus nooe8egaj. .· · .· · . · _ . • . . . 

Krom a 1-tiu detalo estas aliaj ,kiuj nontras la bonan aserton havantan, ciuj 
kunlaborantoJ de tiu grava tasko. - · · . · . · · · · . · · : . ~- ·. 

· Oni faras tiun servon en la sanga hospitalo Ng . 18,kie alkuras decide la __ , 
~an gdona9toj, tute ne post~la!;lte ian aJn _ pagon,nur ·p~r la celo est1 ·_kiel' plej' 
mill.to taugaJ al la kontraufaaista afero. Eatas _kalkulitaj po 1400 · la gesango-
donantoJ ,kiuj aiutage oferas sindone11.e l:lian sang~n :por ~a .m.1l1tvund1toj. In -
t e r aliaj detaloJ,kiujn rakontis al, ni D•ro. Duran Jorda,kiuJ -relietas la -so-
lldareoan kaj helpan spiriton likzlatantan ae la sa~go-gedonantoJ ,pro la nunaj . 
cirkonstanooj,estas la okazaJoj ~ri tutaj fam111oj,k1uj alkuras la hoapitalon, 
kiel aan~donantoJ,kaj tiu okazaJo pri 11~ .jaraga _infimo forkilrinta ·de la ler-
neJo ·por 4(1n1 sian sangon. · •• . · . · .. .: _. . . . . . · • 

Ni l!Oiigas,ko tiuj gravaJ servoJ estas _efektiv _igataj •• .• per malgranda mm-
bro da persono .j. Tri .kuraoistoJ;unu brurgihelpis _to,~u - tlogis~inoJ kaj _unu fle- . 
gisto , e8t.aa la tuta personaro prizorgan~a la Transvazi _gajn Servo Jn . de ·la ~egis -: 
taro de KatalunuJol Krome,ekzistas la autobilo ofektiviganta c·1utage vojagojn 
al la rro~to,pertekte dotita per Il!llvarmiga ekipo portanta gis . la fa ~rolinio 
nm la inJekoiaJojn,kiuJ i , eat18 preparitaj on Baroelona -kaj kiuJ devas ·sav1 
t1ultajn junaJn vivojn de niaJ kuragaJ batalantoJ. -· · 

Tiel estas,kiel 81lente laboras la _kam.aradoJ . d• la Sangtr~svazi.gaJ · Ser- · ·, 
v oJ por mlpl1grand1g1 la teruraJn konsek:venoojn de tiu malbenita milito al · · 
kiu ni eatia portdaJ ,Jrunlaborante per 111a penado en la · afe r o,kiun 81uj ni . , 
defend••• · · · · 

..... .i;ii~t· ~;i~~,;:~;_. ~~iiii; :k;. cii;•;;;;J. i~b~_;i;i~j ··~i: ~u~i~h. ;;i~;.· a.~~i~i~j 
a ian propran sangon por ke gi eatu .tuJ · ~en~ata al HispanuJ?• La .sango - al.venis 
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al ni bonstate per .aviadilo,sed ·la loka estraro el tiu svisa urbo kaptis la 
labor1stojn,k1uj tiel sindoneme volis help1 siajn fratojn el Hispanujo batalan-
taj por Justa kontrautasista oelo. Eo per ci-tiu tute malh um8.lla maniero e-stas 
sabotata la lukto,kiun ni subtenas por la rajto al la vivo,por justeco kaj por 
11bereoot 

MEKSIKIO KAJ CIA INTERNACIA SINTENO. 

Hispanujo netiam povos snfioe danki al Meksikio pro la morala kaj materia 
helpo,kiun gl. havigis al gi dum tiuj • dek I10natoj de batalo kontrau la f'asism.co~ 
kaj tion ni bone . memoros en niaj estontaj rilatoj run tiu lando. . . 

. Meks1k1o,k1u konservis gis la dato la sf1IE.jn lmtimojn kaj tradioiojn de 
ni,estas frata lando,eble,t1u,k1u estas plej 11g1.ta al ni el -8iuj aDerikanaj 
Respublikoj , kaj ·pro tic gi P!'nsas saIJkiel ni :pensas lmj g1 sentas samkiel ni 

-sentas. Tio .estas: gi . ankorau l:ie.vas la spiriton saturita per tiu proverba no-
blgoo de nia raso ·,k1u, kunigita al gia juneoo - kiel libera Stato,.metas gin an-
tau IIOndon kiel potenoon al kiu ooi devas respekti kaj admiri. 

Kaj kiel tia potenco gi agas. Se en .Amlriko estas Statoj,kiuj pretendas 
esti autoritarenaj ; se en Europe estas nacioj ,kiuj faris el la autoritarismo 
legon por oiuj; Meksikio defiankigas tiujn 11algrandaJojn kaj starigae sin kiel 
demokrata Stato,plene demokrata,tiom ·da,ke giaj vocoj kaj sinteno audi~s en 
ciuj mondaj sf'eroj. · . 

· En unu el la lastaj kunvenoj' de la Ligo de Naoioj,iu lando senhonte petis, 
ke Abisenuj o estu elpelita de la kunveno,la ;reprezentanto de Meksikio kontrau-

- staris tiun pretendon pledante la motivo Jn,kiujn havas Abisentijo por ke .oni ak-
oeptu ,gin kiel aemregantan Staton. -Tiu-ci inoidento ·torpasis sen esti rimarkita 
de la granda anaso,sed la takto -en si uem,parolas tre alte f'avore de la meksika 
popolo,kiu scias detendi ·1a subprematojn,kiel ,Abisehujon,kaj · la surpasitajn po-
polojn,kiel nian Respiblikon. . - . . · . -' · ; · 

Salle :pro gia agado en Hispanujo •~kiel · pro . gl.a -intervene en la diversaj • in-
ternaciaj problemoJ pri kiuj g-1 est~s - intervan1nta ·,s~1el la ·severeoa kaj ko-
rekteoa ekzemplo, kiun gi doors · al: siaj f'rataj landoj . _la hispan-merikanaj Res-
pibl.ikoj ,Meksikio difinis sian : internac1~ .sintenon __ en -1a · senco,ke oni devas 
respekti la rajtojn de la homo _kaj 0 de -1a popoloj,kim ~iuj estas akiritaj per 
la liberega volo de 111 mem.-· · . - .-. · · · ·. . v • -

Kelkaj landoj ,kiuj agus sen hipokri't"o ~ kaj ~irkauvoj(ij ,kiel . delonge faras 
~.iitefkio , suficus por fimigi la _pa~o~ -inter a1uj _bo1:10j de l~ taro. Ni,kiel his-
panoj mj respublikanoj,:prof'imde _ adlll1,r~s ·t1un ~ f'ratan _landon de-z1rante al gi pli 

· bonan sorton en gia destii:lo ol tiu,kiun h:ar~s __ ni~ _;tando • . _. __ -~ · . - , _ 
_ .. Malgra~ la bonaj 1.ntenooj • de Meka1k;0,samkiel 0 ni ti:t lando estas -tre ka-
lumniata kaj la plej . eb-sur~ajn >f~t!lzi'ojn •·oni f'aras -pri gi .• OnL f'aras legandoin 

.pri giaj tipaJ kutiID.oj ,pri --1giaJ ~ viv~~doj_ kaj · pri o:·la ~_nta_staj" ._luktoj ,kiujn -g1 . 
. traviv.111,kaJ - t ·iuj k8.lwmiistoJ =:na --,_sQ1~s,ke _s~ .e-.Meksik1o,k1ol ~1spanujo,estas . _. 
trav1vintaj la iartire00n ~d-a .-•klezia ~-Ji•r~rtr _egado _-,k1u _mu1te ·malabl1g1s 1a -:d1s- , _- ... v . .::_-. 

0 - ••• -~ volv _igon : de .:Hu ·J -:vivenergioJ :0:d~·-·axa!:>ajl-):andoj _ • .::M_eks~~io ,.,P.ovtis' j~ ·-rorp~li l.a --Ju- - :½·,.:.- _.-c..--:,; ;:"': 
~ ---:_~- ·._ -_ - gon; ~s_ed- ankora\ Lr estaJoJ . r• -~a _8 '• ~i cgi;ka f _e~ Hispanu~c:>- ni 1:.e~tas :·:rarantaj _·--t10~ - :,:--·· ·· ~--£-; - . 

I-

I 

..,_~ . 

· · de · la 1911t de Julio • . ___ ·,,_ .... ,_ - __ : _ .. _,: .. -, . --· ,_._ -,_ - . - - · . -· - - . .. .- . 
. Bstonte ; la -_rilatoJ int .er ~a -.=d~/ leui ~!J :: eksp~ril:im tos : radi.kan transforil1gon _ 1 --

•n b•nf'aronta · sencoJ,aj sen -la :ajn __ dubo,gi estos ID.Otivo por plivastigt la ma- .1 
_rajn komunikoJn 'inter la du k_~nt _inentoJ ,_kaj · 1e:: ekapo_r_t _an ) aiJ :· 1~ort~ :komeroon, -
Jcun la _ oelo,ks -ni - aoi _os . reoipro~e · fart · .por Meksiki~ .~101:1-,kion g1 ~•zonul! de ni. 

Ke _gi · daurigu tra ti~ bc)_na ,vojo -kaj . g1·.:tro'!os la kom.p~naon. - · -, · 
\ . . . . _ .. - . .. . - . . . -

--· , ' _ . .. __ , 
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GENERALITAT DE ·cATALU .NYA 
PRESIDENCIA 

COM!SSARIAT D E PROPAGANDA 

Avinguda 14 d'Abril, 442 bis ·BARCELONA Telefon 82215 

COMUNICAT DE PREMSA 
ESPl!RANTO ELDONO Baroelono, 5/VI/1937. 

LA DEFENDO-DE LA GRANDAJ IDEALOJ DE LA LIBERA.I POPOLOJ. 
( "P'' i eklaroj de la _ Prezidanto Companys) 

Dum malniul te da tempo n.1 suferis la barb aran bombardon de ·:sarce..: lona 1 la atakon al ·niaJ -sipoj en lathegaj akvo j kaj lastatempe ia bombar- ; · · da ·don de .Almer !a per . german~j Iil.111 ts 1:p~ j • · - · · . . · · · . · · -Oni "folis malfortigi la nunan Registaron de la. Respubliko per la · supo _zo;ke gi inklinus sin al la akcepto de iriterkons ·entaj formuloj kaj . pritrakebleco j kun .la fasistoj ,kiuj our estas instrumentoj de la inter- ·' nacia fasismo. La certa malvenko de ·1a ribelintoj sajnas run stimuli al tute malkasa agado de giaj eksterlandaj gvidantoj. Ciutage prezentigas . lcun pli largaj kaj ~randiozaj -aspektoj nia batalo por la -defendo de la grandaj idealoj - de ciuj liberaj kn.j demo~rataj popoloj el la mondo. _Dum la :okazantaJoj _ dis _volv_igadas,es~as _n1_:1cese,ke. ni . plifo:rtfgu ~1-ajn ·v1rtojn _per •la propra grandiozeco ',kiun ·01a ~bata~o · ~ignifas. ;•·orii de-vas rapide gajni la - oiliton.
0 

• · . • • --· • _ : _ . . • ·:· • • • La krimaj atakoJ de _ ·1a ,·eks~erlandaj na.cioj ·okazigis la ·re'naskigon de la landovolo,kiu sin ma.nife ·stis tuJ kaf kl.in forta decido anta~ la tra-vi vanta teruran konv-r,tlsion,kies res_pondeculoj . estas la .fasistoj -1 kaj ili . , . estos ankatf res_pondecaj pri ,. la teruraJ°oj devenitaj lafjJ) _ri - tiuj,kiuj ·po-'vos deveni -111 tiu - invadmili to ,kiiin ili _preparis ka.j kniltratl kiu ni nin defendas · _. · - . · . -· · · · - ·. ' · - · ·. ' • -: ·. - · · ... · · ·. · · -' .. · · , Ni~ ofero ne · ·estos ·l3j!rif~k:todona;car .. es:~o·s ~mala.1;i°erintaj · 1a kastoj . ,/· . ·de ··la monarftia Hispanujo ·1 kiuj ·h·avis · l _a :~andori _'sui,metita,kaj n":!,( e·s1;0~·, :ra'."'.'.':·, r _intaj la fundanento}Ii de · vera ·_popola ::.Respubl:iko~ - .· · . · i: '· ·.;· ,/ · · -· _ . Katalunujo malsatas la peffortojp ·,est~s ,bona _politiko _de kontra1:1- : . fasista del'endo ka ·r ·respondeco · eksciti : la ··denaturajii .vittoj~ d6 nh. po:-,-· polo,hodiau forte kunligita,pli .ol ian 1peJ;."_ devaj _ .. s~il!luloj j(:aj , .:e· ~- · . . : mooia frateco kun la s~rto -0 de la respubl~kana .HisJ?an:uJa. · : · 
-:--· .-

. .... - '· ·. 

LA HERO.A .ANTAtlENIRADO DE~NI! ' POPOLA.RMEO AL SEGOVIA~. 

:: .: 

" La railitaj . ope 'r
0

a.~1oj ,stata~ tre U:ibone por la ·ribeluloj. l!aitigite i ~-'. 1a · tasista ofensi:y.o al BUbag,1a · ribelula panoram~ ne estas nur malbona,sed --me.J.espera. En la generala dauro -de la operaoioj . estas :nek unu .espariga sig-no por 111. Haltigitaj en Madrido. Hdtigitaj en .Bilbao~ Haltigitaj' en .An-

-.; ·_)_ -~ . 
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daluzio kaj stopitaj en Aragono,kaj guste tio okazas proksimume d ekunu 
monatoj de la fasista militistaJo,kaj en plej bona epoko de la jaro ·por 
komenc1 grandajn m111tajn operaciojn. 

La rapidigaj helpkrioj de Franco tra diplomata vojo .decidigid al la 
fasistaj nacioj,kiuj dekomenoe helpas l1n,ag1 tute malkase kontra u 1.a h1 s-
pana Respubliko surpasante la 1nternac1ajn rajtojn de la popolo. Tiuo l~&ze 
Germanujo s1tu1s sin en vera ribeligo kontrau la Komitato de Neintervero.' 
Pro tio,Germanujo,vidante perfekte la ftaosan kaj malesperan sit u acion de 
la Konitato de Sala rnanca,politike profita s la justegan bombardon de nia 

aviacio kontre.u la sipo "Deutsohland", efekt1v1gas s1an 1nt e rnac1an atak- .. 
agon kontrau la urbo Almeria,kaj tuj eksigas,kune kun Italujo de la Ne- . 
1ntervenavKomi tato, ~ ·ste por 1ntenc1-se 111 povas-alifoje hel.p1 senhonte , 
kiel antaue,al la _.fasistoj kaj vidi se tiamaniere estas eble r.iodifi la 
nacian panora.Jilon de la milito. Tiu kaj ne alia estas la vera s1gn1fo de la 

__ germane. atako · a1 - la haveno de Almeria. Do,n1 ·estas, en la internacia as-
"pekto,kiel an:tau la - konsti tuo de la .Komitato · de ne _ enmiksigo. 91uj kun la . _ 
manoj liberaj.; · . · · ·· 

Kompreneble,ke la afero sufice sang1g1s favore al ni. La fasistoj res-
tis kontrau la po rd 0J de Madr1d,k1am siaj celoj estis gian tutan posedon. 
Ili rest is -se :: . . ani - Bilbao 'n,kaj , nun 1per t iaj internaciaj faroj, 111 -·pre- . 
tendas levi la moralol_l. de siaj" ellaoigintaj ·bandoj pro tiom da malsukce:-
soj dum malmulte da tempo. 

. Dume,la pr'ol _eta arrneo malsatante tiom da .-!ntrigo,daurigas donante ba-
ton post baton al la ·maJ.amiko kaj venkege antaueniras tra ka s tiljaj teroj 
al Segovia. ·. _· · ' . .- .. · . · : .· · _ - = · -

Niaj · soldiitoj trovigas nur je : kvin · kilometroj de la historia urbo. De 
ant au mal mul taj tagoj gis nun . niaJ fortoj konkeris al la malaniiko en -tiu . . 
grava sektoro pli ol kvardek k:UometroJ,sen · ke ·1a ekipoj -de aviadiloj ; al~ 
portitaj el al.iaj par:toj , _de la ribeluloj ,povia · evi ti t1o ·n; : 

..,_:"'-
;--• 

.. = 

. . Kvankam la fasista ·· avia.cio ·kutimigis ' nin al .·la ~le:j teruraj fiagoj -· 
-kaj . al la plej abomenaj -kr _pioJ,ni dev _ajs ~~njst

1
atigi,k

1
e l_a fa.rotdej _lad kvsa- ;,_}~ · 

ba:to 28A de 1lajo surpasas .c:i,j~n krino n AG . asas n . n .sen .yor O a e a- .· -·; .. 
ta~ al gia grandeco. Kvankam , ili dis~onigis _la uzon d_e ·reven _goj neniu po- _ . 
vis atendi la sadi 'smon -supozantan _. la faron de , tiu tag(?. ·. _ _. . ___ . :~::_ ·{/ 

· Su:perf'lugi grandan : urbori,kiu :;trov_iga ~ -ma~proksime : de _ la .fajro~linio, _;/_:_-:-:--:-.,::_),:::-;. 
kiam la sendefendaj urbanoj .:trovigas :ri:pozantaJ pro la laoigo ·_de ~~_a ·tag- _.--~ __ .,·~3t? · 

laboro; ili blinde selilas ·. la 'bonibojn ·1cvazat! -·1,l1 \ selllUs greJnon, sur --kam:po'{' - ·;, _,.;::::-.::;, __ ,,·:,-'" • . --S _. 
okazigas la raorton,sen atendi,ke po3t _ la sur _prizo _,la urbanoj povu :.organi:- . -· --~ 
zi tion plej elementa~ · ··el : 19: .antauzorg'?j; .. for~~i .sen;atend _~ b~t _al _O!]. _____ - ...... ·. -~ · • :.-;~. 
tuj post la sono de la k:ariono · de · la urbbaterioj :~au lev .igu aviad! ·lQ de - la ;.· .. ~- · . _::\ 
plej proksima aviacikampo; oio _, tio konstituas · sk_alon -~a ~lkurago ·~-, ·aron _ - -
da kr 1moj, turmentmalsparemon,kiuj malk~vras · kriIDlllan · aninion, _sangosoifan- . 
tan ,pro . la praktikado de krimo •. · _ '. · . --· . _,. . .·. . _ · : . . - :· . _ . ·_ 

La bomboj Jetitaj sur la urbon Barcelona , e.stis multaj dekduoj, t _iom, . 
kiom povas port.1 sep trimo .toro~ .. JunkeJJs" devenantaj de Palma ne lilalla;roa ; 

.: Se tiuj sep trimcbtoroj sargitaj da bomboj estus sin direktintaj kon-
trau la strategiaj lokoj,!itakente kaj sin defendante ;pro _ l _a respondo,kiun . 
111 povus esti rioevintaj, eble ni. estus konsentintaj al 111 militan rajton _, 
sed la okupantoj de tiuj sep "Junkers" ne agis kiel soldatoj. · 

.•· ... ?-1-. • I 
.•:# •. 
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Ili blinde eniris tra la Or1ento de la urbo kaj el1ris tDn la Okc1-
dento semante la bombojn senr1marke,sen est1 grava por ili la lo~o k1e la 
bomboj faladis. Tiel la mort1ntoj estis pl1 ol cento. Multe pli est1s la : 
vunditoj,la kontuzitoj,kaj la akc1dentitoj. 

Inter tiuj mortintoj kaj vunditoj estaa e1 · 010: Viroj kaj vi ri no i: in-
fanoj kaJ malJunuloJ. Sed ne estas soldatoJ he~ milicanoj,ev1denta pr nvo, 
ke la bombojn estis jetitaj sur la kvartalojn de la urbo kaj .ne sur la lo- . 
kojn,kie estus armitaj v1roj,kiuj povus esti respond1ntaj per siaj kanonoj 

·-: ~ -
,· ~ 

au ·per s1aj fusiloj. Estas mal-
·pla8a memori la kolonojn de la 
urbjurnaloj,kiuj rakontas -sur · 

(, kiuj ·1okoj la bomboj talis kaj 
personoj fal1s mortintaj au vun-
ditaj pro la fasist~ m1traJlo 

·torente falinta. Tiaman1ere la __ ;· 
super k1uj ne flugos la fasis taj 
flugmasinoj estas la Kastelo de . 
MontJu1o,la - lokoj k1e eetas ba-
·tei1oj ,kaj ankorali la domoj ,kiuj · 
taugas kiel kazernoj •••• · 

-La popolaj kvarta.loj ,la s-
;·" tratetoj de la nmlnova pa.rto de 

.· la urbo,kie la l og antoj estas 
ege grupigitaj,la mod ernaj s-
tratoj,la kvartaloj de malkaraj 
domoj, tiuj _jes, 111 esta s cert a 
pafcelo de la krudelaj kaj mal--·· t -. : ~-kuragaJ av1adistoj • . 

· _ .· Sed c1a kr1mo havas sian pu- . 
- - .non. En . landoj el la civil1z1ta 

-. ... ~- . mondo oni peroe:ptas ·-1a signalojn -
L---_.:.;;a •-~;..._-...;;....;.... __ -,- _ _, montrantajn,ke la homoj havantaj ' · 

Cu vi bezonas pli da pr.uvoj por_ 
dir1 al m1,ke mi estae · kr1milo ? 

konsc1encon bone · rimarkis la seft-
con havante.n la h1spana mil1t6.; 

. Ka_j . la ~uta mondo energie de-
vas kontrauagi la krimojn far1-

-~ 

-. , 

. 
1 

-/. .. --,:-_ . .. 
p ·) .........,,~ 

tajn senda.ngere de la fas1 ·sta 
·avia01O -. . . _ . _ . /~-

Tiu-oi morala sankcio kaj la Diateria • helpo,kiu estas ·gia natura -.kon- s· · ,-

s_ekvenco k~nsolas n1n,la h~spanoj-v1ktiaoj de la ma.lkurag,q _atakoj ,kaj sam~ . :: .:.-
tenpe kurag1gas nin par daurigi nian _lukton por la 11bereco .de His:Pan1o,k1u ---.'_ ;::_,::-:;·· __ · 

e.nkau .estas .la lukto por la libe _reco . de ~-~-'=-j~~;_:olo -j • _ '-_:· _::.:....-::~:i~}~ ~,.;·;: __ :I_;,,:-;;;::_:_~f:··~-d 
.. -

-~-~.~ ~-~=-·-. -· -:_: -_:: .. .-· - ·-
L A M O .R: T O · ·n E . L -A : P .E R ~F -I D 'U :L O M O L ·A 

. Kiara tempesto nulig~s la fam~ ,m111tsiparon ·nrnvenc1ble" (Nevenkebla~, 
kiun Felipe la na ig1s _.:pret 1g1 · en -la naciaj sipkonstruejoj,la fanatika kaj 
melankolia rego dir1s: ,;Mi send1s gin · batali kontralf la angloj,ne .kontratl la 
metereolo g1aj elemte~'to.j" • · . . . . · . 

Franco, sci1nta pri la morto de la ·generalo Mola, estus diranta: nMi sen 
dis la gene r alon krimulan por platigi · •Bilbao 'n~ne :por ·venk1 la fiz1kaj n ele -" 
msntoj,n". · · · 

·-

I 
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-· 
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Sed la fakto ostas,ke la genoralo,kiu revis lasi nenion starantan en 
Bilbao,dank '"al la flugmasinoj,kiujn Gerrnanujo kaj Italujo metis je lia dispo-
no,falis pro aviaciakcidento,dum esplorflugado eble preparante unu el tiuj 
bombardoj,kiuj transformifl la nordon je vasta serio da ruinoj. dni ripet-
igis la malnova hispana proverbo "Kiu per fero mortigas,tiu per fero mortas,'. 

Ci-tiun fojon,la naturaj elementoj estas realigintaj riparverkon. . 
Unue falis Sanjurjo bruligita inter la flamoj de aviadilo; nun eetis 

Mola,kiu falis. Ni la katalunoj diras: 11Ne estas du son tri". Kompreneble, 
ke tio estus kredi al supertico,sed estas espereble,estas eble,ke la fakto 
okazu. 1!':1; ni ne konfidu al la elementoj nek al hazardo por fini la militia- . 
tajn fasistajn bandojn,tute male,samkiel la angloj 1kiuj no konfidis nur al · 
la kaprica helpo de la elementoj por findetrui la siFaron de Felipe la IIa 
atakante la difektitajn sipojn,ni arde devas ankali ataki kontrau la malarn i -
ko,por ke pro la malvenkoj ili konvinkigu pri la fakto,ke la popolo no la- · . -
sas forrabi siajn konkerojn,kiuj kostis al gi tiom da sari.go kaj ofero. 

0
• _.- '-~-/' - ./~ 

Cus.te,Franco perdis pe:rsistan kaj inteligentan kunlaborant~,n; e_ble
0
-tiµ c.-.• ;:i.°i,· ~. -di, 

plej ·bona el siaj bandoj: kruela;aroganta kaj ,cefe,absoluta ,maamiko de la -· 
Respubliko,sen ia ajn cu,bo Mola estis la dekstra brake de la aspiranto al 
diktatoro,kaj esta s nen ·ecese diri,kiel tion bedauras la generalo udrinkemulo•\ 

Ni opinias. 1: ,~ tiu estas unu el la plej oportunaj okazoj par entuziae-
migi la beroru ~ l: ezistadon de la baskoj ,kaj samte:mpe liver1 al 111 nian l 'au-
povan helpon por ke ne malpligrandi gu ilia pruvita . pers1stemo ,kiel an- · kau ne malpligrandigis tiu de Madrid nuligante oiujn triumfesperojn pri kiuj 
rev-is la fasistoj ·helpataj de s1aj . eksterlandaj kunlaborantoj .. 

KION FARAS KA.J KION FARIS LA PROP.t.\GANDA KOMIS.A.RF.JO DE LA GENERALITAT DE KATA-
LUNUJO. 

INTERVJUO .KUN· J.AllME MIRAVITLLES1 KOMISARO DE PROPk,•GAND01 
. . . 

Jaume Miravitlles, konata Komisaro de la Propgandto de ·Generali ta. t de Ka- · 
talunujo rakont1s al korespondanto deuMolodoj Bolseviku de Omsk (U.s.s.R.) 1n-
teresajn informojn pri la funkciado de la Komisarejo dePtopagando en Barcelo-
na. · . - · · , 

En le. politika kadro de Katalunujo la nomo de Ja.ume Miravitlles havas gr- ·- .,, 
f: . . andan prestigon kaj efton de unuanimaj fervoroj. En ciuj politikaj ka j:: sociaj . 

sektoroj on1 estimaa lian grandan kape.blecon •·por iniat ·ativo kaj -laboro -, lian · .. •'-_ • 
entuz~asmon, lian inteligentecon. Li · e_stras la Propagandan Komisarejo~ de --la _ ;:::-.. 
Generalitat. Kaj 11 realigada - s ekde tiu poateno ver-e admirindan le.boron. La- . /·---.-·_: 

·: boron tre vastan, modernan, tr _e ) one ·direktitan, kun oeloj . konkretaj .kti'j ,-_~f -k _;" .:::· .,,,,;;-_...:_ 
kaj, adraeitaj al ·rondoj en kiuj tre intereaae · ci tiu prop~gando. ,- · __ . .:........ - -~· · _.......,, 

Estas cies rekonite, ke unu el la faktoroj en tiu ci botalo ; kontribuint"'." . · 
aj plej potenoe hardigi la popolan spiri ton donante .al gi irapetori kaj _firm.ec- . 
on, estas tiu de la Pro~gando, d1svolv1ta kun la _fervoro kaj la - entuziasmo, .. - __ 
la pasio kaj la vibrado, kiujn la horo postulis. Kiam iam s~rene, povos . esti 
slcribata la historio de la bate.lo - ·.~jam kun perspektivo de tem~o- oni devos · 
dedia1 la cap1tron de tiu ci tuta prop!l 1ganda labor _o - afiso brosuro, gazeto, 
rotograre.Jo, kiun en la milito · oni fe.radas senlaoe. Nur tial ·oni povas plene 
kompreni la median atrecan, hardan - ,de ci .tiu horo de H1spanujo. . -

La Propl'>ganda Komisarejo de la °'eneralitat, sub la 1ntel1genta kaj . sen- . 
· tema direktado de Jaume Miravitlles, efektevigas en tiun direkton unu bonegan ·, 
laboron. Grandparte t1u propogando estu adresata al eksterlando seroante kor~ 
ajn resonojn por la hiepana afero. Akorde kun tiu sento la Komisarejo _hava.s 
s1ajn delegaciojn establitajn en Parizo, Londono, Brusselo, Stockholmo kaj 
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kaj baldau starigos unu en Praha kaj Nov Jorko. Propogando kaj multabla. Ek-
de la sobra afiso vibranta, kiu klopodas deteni la atenton de la homo sur la 
strato, ·gis la brosuroj en diversaJ lingvoj, celanta veki · efion en ma1proksi-
maj medioj. Ekde la infarma bulteno gis la dakumenta filmo. Ekde la publika 
festo gis la elt:spazicio lran la primili taj ~emaj. Kaj cio ci _kun rigora. sento 
de arto, de estetika digna, kiu donas tie ci majestan rangon al ci tiu labo-
ro, kiun la Propaganda Komisarejo realigadas. 

Ciutuge estas eldonata, en diversaj lingvoj, bultena infonna kaj kamenta-
ria pri temaj de milito kaj ariergardo. Tiu bultena estas sendita cefe al ek- : 
sterlando. Ciuseoajne praksimume, oni eldanas la fatografan serion, dokuinen~ 
tan pri la dolora kaj la krueleco de la milito, dramaj bildoj pri la horoj, 
kie Hispanuja nun vivas. Tiuj grafilrn.j kolektoj estas destenitaj ankau cefe 
al eksterlanda. 

Eldono de la Komisarejo estas 1mkau la gazeto uNova Iberian ., de kiu oni . 
. publikigis gis nun kvar numerajn. Gi estas difinita . antau cia -p or kolekti la -
. -pro fund an transfar madon , - .kiun .la mili to iinpresas . sur .Kataluntijon · ·en _la -diver .-

~e.j aspek~aj de ~ia krJ l tura kaJ socia or!?anizo. En _Hispanujo ne nur disvolvi --
gas unu m1l1to. Prof u nda renoviga sh.7.las ciu j n fi.brajn de la socia .vivo, kaj 
tiu forte. pulso d ,: la ariergardo , _ tiu sopiro produkteme. .kaj _kreanta, estas 
tio, kia ins :,-; - la pagajn de 11Nova Ib~riau. Per t iu revuo oni povas koni, 
ekzemple, ion el la m ili to, kiun Katalunujo faris en la sektoro de la. socdia 
helpo. · _ ·_ . , . . · 

Aliu publikajo de la Propaganda .ti.omisarejo . estas tiu dedicita _al Madrido · 
pro .gia bonekzemyla defendo: cent -pagajn ·kun .teksto kaj fcitografaJoj de _ -gran- · 
da dokuraenta valoro ka j esprimkapabla. Du: partojn ·entenas la volumo: unu _es-
.tas tiu destini ta a:l la kontraustaro kaj dolar ·q de . Madrido, · ali .a pri - ia hel- - -,; 
po, }dun l:larcelono havigas, sub ·1a - diversaj ·aspektoj, al tiu Madrida - defendo. , 
_ Estis eldonita granda kolekto _·de _afisoj, kun desegnajcij kaj fotoj. Kaj 
estas · starigita unu fako ~d~ .-~fotografio. _Kaj alia _de ·kinomategrafio. Temoj el 
la fronto kaj el la · arlergardo , estis transformit .aj en fflmojn : de alta -propa-
gandvaloro. · · _ · ·. · · · · · _ · · _ · - · .: - · 

:.:, 
. ,;< 
.: .. 

. ';" • · 

- . .-·! Laboro de --la Komisare ·jo _· estas ·-ta organizado · de .festoj kaj p ublikaj kunve-
noj, en J.duj orii manifestas -la signifon · de -la b·atalo. Ankau · estas - gia ·kreaJo 
la nCasal de. Culturau (Domo de la 'Kulturo) .'· Kaj __ ekspozfoio ·_PSep Monatojn -de ' · T 
la J.:ilitou; an_tau nelonge inau~rita en · Ba~celono. - (Oni ,:'i/olas transporti ,_tiun -~- ·:; 
ekspozicion al l\ladrido por ke · gi pavu estigi : granda p_opulara ·sukceso). X! 

Tiu estas skeme la labaro realigita de -,-la Propaganda Komisarejo, suh ra · ·";.,· 
inteligenta direktado de ··J aume Miravi tlles . Irit ~r-_-la -· l,aooro, e:kzistas an kor- 'f-:.. .. . Jf::i 
au ·pro •je k to de Ekspozicio de la Militindustrioj. Kiel aili · scias, en _Katalunujc ~- . ·_, , __ 
ne estis militindustrioj. t~uri pro la postula .de - la milito ·ili estis kreitaJ. -·.;' ~:·:-r-=,x~ 
Unuj est as por tiel diri, nova . establa~o • . Aliaj estas .. produkto de la transf ~ :,;-, ·::h;~e> __ •:.t::'1/: - .' 
ormo kaj adepto de ·civilaj industrioj jam: ekzistantaj. En Katalunujo .oni :fa~ ---,, 4 ;$.,1'~ •7 

: 

:--- ras nun : kuglojn, ~viadbombojn, ruitralpafajo _~n: _· ._._ Tio cia emas kon~entigi '~:1:-;f,..-,i/~I.;/,. __ '. 
· un fundamentan aspekton ·de la m.ili tbezonoj. C1on -·ani · projektas kaj direktas <::-.-,-e:-,.,_,,,...-·'" 1•-f. 

al la servo por la lukto. (Pitores}~a ekzemplo: fabriko, kiu -.antaue farfs ti- - :~_ . -,---_ : 
ujn malgrandlajn 1!1etalajn tu':>ojn por la karmino , - faras nun ·tub~tojn ~or la ku- · , · · ><i'J,j 
gloj •.••• ) Cion ci portos grafike, okulfrape, al tiu preparata . ekspozicio, , _., · ··?! 
sintezo de la militindustrioj. ( Cion komproneble, :cion oni povos port 1, ekz~ ,:--:!~-::-:<· ,, _:• .. :::z 
istaj aferoj kaj aspektoj, ._kiujn la pr .udento konsilos . kasgard:i). La_ ekspoz- .. ··,· .. /\·, 
icio estos granda elmontr _o_ de tio, kion :1a . mili to 1Jostulis de ·1a . arieJrgar~O - · · .-· 
sen kiu la avangardo ne povus ekzisti. :r:aj gi estos l _a plua signo de la tra- ~ 
feco kun kiu la Propaganda Komisarejo efektevigus sian taskon. . . . ·- '··-

Tion c;lon rakontis al mi Jaume Miravitlles dum mia intervjuo . . rilat _e la . , :,<_:._._ J'-, 
laboron kaj la signifon de la Komisarejo de Propaganda. Sidante apud ·1a. ge~- - -_•. :----_ -· 
erale konata kaj amata Komisaro, mi povis sperti pri kia psikoldig~a ka-j - te ·9;..::_ 
ria koncij la KatoJ.una Komisaro de Propagan _do. Prope.gando estas nova _tereno; :_:0· , 

nova objekto, sen kiu en la moderna mondo oni ·ne povas _akiri la mod_ern:ajn _ _ ;: 
aJojn. I'rope.gando estas potenoo, kiun ni nepre _ devas uzi en nia batalo kont- -

. .. 
' :: .. 

, - :·-:. , -

, 
. ..... 

.:·-..•~ 
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rau la fasismo. 
Kiuj aJoj estas plej efikaj en propagando mi demandis al 11? Mi spertis respondis la Komisaro, ke gis nun ni akiris plej grandan suk-oeson pereniaj bultenoj, kiuj konstante bombardas la postkestojn de ciuj re-dakoioJ en la aondo, ~sceptante la fasistajn landojn, kreante por ni la fer-voran apogon kaj ankaU la kinejo. Ni havas ankau la proprajn filnojn kun pr-opraj labotarioj kaj · produktas nian propran filmon nEspafia al Diau (His:P&nU-Jo de Hodiau), kii estas preskau en 61uj kineJo1 el mondo prezentataj. El di-versaj flanl'.oj ni ricevas konstante atestgJn de rekono ... El kiuJ landoj vi ricevas la plej grandan apogon? · · 

.; .. , 
~ -:' r • 

nEstas malfaoile difini tion, oar ni rioevas moralan kaj materian helpon . ne nur el le. demokrataj landoj, sed ankau el la fas1.staj landoj • El Germam-ujo, Italujo, Portugalujo kaJ eo el la malproksina .Tqanujo -ni ricevas re'gu- ·: le monsumojn. Sed taru,n kronologe · staras · : .. UsoDD; ·F.r~ilcuJ9, .1poste Belgujo t. :· . Anglujo, svedujo, Norvegujo, N_ederlando kaJ komproneble -sovet > : Un1o, sen 1 ki- . 

_,- .. ,,( 
...... ~·_,,.,s•:. 

es helpo ni ne estos en ate.to gajni la mili ton ! ,. • 'v . Cu post la fino de la milito la Komisarejo de la Pro:Pagando daurigos sian age.don? 
"Komproneble . nun ni dediaas cion al la milito kaj post la nilito estos necese dedic1 : _un al novaj akiroj de nia organizado rilate la nian ekonomian kaj sooian ordon;,. 
nNia tasko kaj nia laboro estas · preska11 plenUIIO de misio por nia .iopolo. · En jaro 1873 komencis Jam la revolucia konvulsio de nia popolo kontrau la fe-udalisIJO, ekspluato kaj subpremo. La liberiga lukto de nia popolo kontrau la subpremantoj trairis jam diversajn sangajn periodojn, de jaro 1873, 1902, 1907 1909, 1917, 1929, 1931, 1934 gis Jaro .1936. Tiu~ ciferoj mantras, ke nia po- . polo povas persisti kaj venki. Nia • tasko estas cian rehabilit1 kaj d1skon1gi veron pri gia batalo por libereoo kaj demokratio.La nova registaro 3ua st-i 1ta estas la elnontro ke nia o olo deziras nek re istaron anrfiistan nek alian sed nur veran demokratian decan ia . revoluc a a 1 ereoa i-s or o." · . .- · . •· Cu vi estas kontenia pr1 la rezultoJ akiritaj dum la funkciado de la Ko-misarejo de Propaganda ? . - · "J°es 1 mi est _was tre · kon_ten _ta. La ·bonan rezultaton mi devas unue da_nki al bona organizo de nia entrepreno. 8iu regiono posedll8 s~an propran Komisarejon de Propegando: Aragono; · Baskolando, Valencia kaj Barcelona. Inter ciuj ekzis- · tas ideala kunlaboro kaj _en ciuj trovigas reciprokaj _reprezentantoj de nomi-taj propagandejo j. Due: ·1a bona rezul tato dependas . de -niaj kunlaboranto j, sen -kies oferena kunlaboro . la .. sukoest estigos neeb:i_a... · 

--~ . ~I 

.; 

Multaj homoj atendantaj~en antaucambro kaJ _ konstanta sonorigo de telefo- , . · 9 
noj ne permesis al mi pl1daur1gi •nian interesan 1nferparolon. Mi devis adia\h --=: • ll!l Kom.1saron kaj doni la okazon al pacie~oe _;atend _anta . interesag1ntaro en an.:.. ,, } . . ·,..' . tauaambro. Forlasante ·· la Konisarejon ·.mi admiris kaj ekestimis :la · genian '·Kom-..:-.· ,-- ,. ::...,.,";~I 1saron kiu povas tiel -perfekte movi la grandan propaigandan _ iie:8.anismon~ ··· · ·· · 

EN ·.LA SEP REKONKERITAJ . VILAOOJ-°~ . .·.,:: 

V . - . . .. . Antau ·kelkaj tagoj la 0 respublikanaj trupoj okupis sep vilagojn _ en la fr~ · onto de Guadalajara. La raportisto de nMundo. Obreronvizillli21 tiujn ~denove al la lojala teretorio apa.rtenanta.j vila~oj kaj · rakonte ."s pri 111 la jenon . ! Kiam la itala.J trupoj devis si°',ret1;1 - al Brihuega, 111 detruis nenur la tutan vojon de Cifuentes, sed ankau el oiuj proksimaj lokoj kunprenis kun · si ciujn urbeatrojn kaj ·personojn de ?a IJBldekstra tendenco. Tiel - restis la · 
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vilagoj; Torreouadro.dllla, Saceoorbo, Cauredondo ktp. sen estra _do. _Depost la \ 
foriro do i taloj, komencis la patroloj de nreketes" ( faaisto ·j) kontroli --la · vilagojn, sen okupi Hin. 111 relcvizigis, gluia iajn afiaojn kaj foriris. Sed ' 
nun niaj trupoj okupis tiujn vilagojn. · -

Cauredondo, estas malgranda vilageto de 120 enlogantoj. La plej ·granda · 
parto de la Junularo serves en la vicoj de Popolarmeo. La enlogantoj 1 k iuj ·postrestis, kaj tiuj kiuJ vidis la fasistojn veni kaj foriri, estas senfidaj, . 
111 scias nenion. Ili scias nur, ke la faaistoj pagis por 111aj ovoj po 10 
cendimoJ. Sed ni ·scias, ekzempl•, ke la fasistoj dum unu el iliaj vizitoj 
entrudis en domon de Dro Martin; frato de unu socialista diputado kaj det'ru-1s ciujn liajn 1'1.irurgajn instruraentojn:, rompis la mebloJn kaj stelis liajn 
librojn kaj ludaJoJn de liaj infanoj. La najbaroj t1Jll8.s paroli pr1 tio. 

Sacecorbo • est as jam iom pli grava. Ankau c1 tie venis fas1stoj Hut age. 
~lej o:fte gi estis .la kaval,.erio de nreketesn, kiu v1z1t1s la vilagon kaj de-
siris la plakatojn gluintajn de nfalangistoJn, _21Ur kiuj 111 gluis t1ujn de 
nre~etes,.. Kiam venis ••fa.langistojn, 111 faria ·1a kontratfon. <Ili prenis kun 
si ovojn, tritikon kaj lanon ••• La enlogantoj -k1µj ne levigis 1a · manon por 
la fasista saluto ostis minacitaj per ·sabro. La mulejisto, kiu :foje servis 
al la respublikanaj trupoj kiel gvidisto estis de ·rasistoj mortigita. La aa-
ma okazis al la k s?·::'o:,jisto Bartlome Andres, kiu ne vizitis le meson kaj ne te;.. ., 
rmis lian kaf r. , · .• dum la Dioservo. Lia vidvino ploras hodiau ae la •ntrejo . de kafejo, kaj .lia patr1no kiel statuo sidas senmove turnita siajn okulojn 
al. lllUro. La. vilaganoj estis mirigitaj, kiam niaJ soldatoj pages por la ovoj 
po 25 cendiI110j. Ili ·prenas la monon ~aj Jetas gin teren por auskulti la so~ 
non. Nur pri la papermono ili ankorau -ne konfidas. Ili diras, ke tiu mono .. est as alia ol tiu. de ualiaj · tien" ·~Tiuj 11 tien" estas la faSis'toj de Aba.nadaz . 
kaj aliaj loko j · . . . 

. Kiam en Julio la pasinte.n jaron ·venis a1 tien la soldatoj de la popolo ·, ili last:, oion ne tusite • . 111 postlasis nur ·_malgrandan gardon. Foste veni:, 
_la italoo kaj la faaistaj rajdantoj, kaj ilfportis kun si cion eblan~ Kiam 
niaj soldatoj reveets 111 .trov<ks nur ·i:D.algojon kaj doloron. San.tempe _ kun tiuj · 
vilagoj estu:, ankau kelkaj gravaj strategiaj pozicioj okupitaj en la pr _oksi:-
maj montoJ. De pregeJoj kaj · estrardomoj estis forigitaj la monarntstaj :flag-ojkaj la respubl,ikana tr1kolora flago lev1g1ta. En la stratoj . la ·1n1'anoj sa-
lut1s niajn .solde.tojn .~n pugnigitaj manoJ. KaJ balde.u la tuta prov1ncio Gu-
adalajara kuaos malantau _nia -linio. ' · ' · ·· 

.-.. - , 

; 
r,, 

. t , 

. ._;{ .. 
~-r_ ... 

r1·· . 

HISPANA PUBLIKA OPINIO .PRI LI: KUNVENO DE· LIGo - nE NACIOJ~ . . - . - . . . .:.~ . -:?l:_-:\·~-. 
Oni n• povas dirt • ..lee ia ,.·-Htspana: i,ublika .\ >i>'irifo , ::-_pri :la s'tnt~no · 'a~ ~nein~ ·~::-':_~5-( ; ']· : . :. 

tervena komitato esth -tiel senil'lizt-gita, ·kiel pri la lasta kunvono de la .. · · ·· · ·--~"?'~ Ligo de Nacioj, kiu devis pritrakti la eksterlandan intervenon en Hispaii.ujo/ · ., 
Hispanujo apogas sin pli 11.ulte .Je siaj armeoj kaj gia militemo, ,ol je ciilj :;; 
1ntertraktadoj kaj volas konduki sian taskon gi:, la _fino; rapide _11be~1g1 -~ Hiapanujon el siaj internaj kaJ eksteraj mal8IIJ,,koj .kaj konstrui la novan so-
o1oordon, sur kies ripozos la sooieto de mcirgau. _KrOIJ!.e eetis Hispanujo skan-
dal.m.aniere tromp:1.ta. de Oeriava lnstu:luoio ·kaj ne posedas plu . la t'idon en . g1aj . agadrimedoj. , · · · 

Spite, tiuj amba~ gravaj kond1aoJ priskribas la Jurne. .loj; kiu ·j reprezisn-
tas la publ1kan opinion, . kun la oerta nerillarkebla rezervo la Oen•van ku~•~ 
don. 

- Unu• : la nBlanka Li bro" en la l)Osedo · de la Hi spana delegao 1o _en Qen.evo, 
kiu eataa d• la hispana. gazetaro rigard•~a kiel kolekto de pruvoj pri · la ek-

.'.::' 
·_ . ,·.-_,. 
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sterlanda 1nterveno en H1spanujo. Il:1 bavia ci 'tie la opinion, ke ia lig1taj 
statoj estus dev1gataj • repreni la respondeoon, se Del Vajo montros al · 111 
tiujn dokumentojn. Alief'lanke ekzistas opinio, ke Francujo l;caj Anglujo ne . 
pgvus ri:t:"uz.1 agi, aar ali• la .milito en Hi25panujo disvasti~s en la .milito 
Europa. 

Ci tie oni estia generale de la op1n1o, ke la demando pri la libervolu-
loj estas duonsign1:t'a, aar en la realeot 111 ne estas libervoluloj, i,ed reg-
ulaj italaj 1:rupoj. Tiel :,kribb "El Marcantil Valenoian~", la organi., de la 
Respubl.ikana Unio, la dekstra . :t'lanko de ' la Popol:frontot "Diskuti pri l.areti- 1 

rode la l.ibervoluloj signi:t'as, ne voli la retiron kaj labori por la 1nva4~ ; 
11111 to•a La ,urnal.o subatrekas, ke la oeesto . de germanaj ka ·j italaj trupoj si-
gni:t'as .la duobla rom:po de pakto de la Ligo de Naoioj kaj de la neint _arvenia-
terkonsento. La titola f'razo de la konoerna ekzemplero e25pri~ai, pri la dema-
ndo de eksterlanda intervenola animstaton de la tuta hispana popolo; "S• la 
pakto de la Ligo de Naoioj estos kondanni ta ·, tiim la .hispana popolo estas 
kun siaj Il&l.BD.ikoj baldau :pretau: . · · ·. , . . 

Kio rilatas la peradon, kio estae tiom multe eri eksterlando priparolata, 
oni havas c1 tie generale egalan opinion. Oni devas rememori pri la deklaro 
de la ainistro - prezidanto Negrin, ke la perado de laul•~a hispana registaro 
neniim estos akoept' !'1.. Se l.a registaroj kiuJ apogai, la peradon; o:f'te pri tio 
parolas, nur ofe , ._.,.,. la hispanan naciof'ieron • . Lau propondl de Eden pri la· in-
terpaco, kiu donoB la okazon por · retiri la . libervolulojn skribas »Frente Ro-
jon, organo de _la . Komi.mista Partio Hispana; ,,La rompo de . operacioj en .la :rr-
ontoj; por retir _i la libervolulojn estos egale al organizado de ·1a perado. 

LA INTERNA.C.li . KONEERENCO -DEY.PARIS ::;(i;ESPERANTO. EN MODERNA VIVOi-

_ -Comisl!!ariat de Propaganda ospri:lu.s eian kontentoh pro la bona ekc6:Pt.o~~a.- • 
rita al la kataluna delegaoio,kiu :partc:prenis la lfonf'erenoon por , unuf'oje pl1 
audigi -la vooon de ,popo~o batal'ant~rpor :plej _ bona Honaro,samkie! pro la bonaj _ 
konkludo J aprobi taj en gi kaj ankau pm _ la saluttslegra11.0 ;kiun · gi - sendis al 

--illl_.Kataluna Registaro. _ · ' __ · ' -- · ' · · ,· - , . .., . . . . · . 
• Comissariat de Propaganda esprimaa ·ankau · samtexa;pe aiail ploj sinooran dan-

kon al la Laborista Esperanto Grupo de Parispro . lavesperode gi orgari1z1ta ·· _ 
por honori nian delegacion,en ·kies ,ve spero ; 1)8.rtoprenis wl taJ delegitoj de · a-=· 
liaj landoj. Ankau partclip;renis k-do. Barthelmes,kiel repre'sentanto de S.-'..T., 
representantoj de I.P.E. kaj oeteraj ~aradoj •l F41aj esperanto-organ1zoj ·. ,, 

·,i.:·. 

-- , l 
- :i 

. _La vespero estis vera pruvo de sim:Patio por _la ai'ero,kiun def'endas la his 
:pane. :popolo. Niaj delegi toj atente respond1s al la. d~andoj de :',la ge8eestan- ,•-;,:·-.,;• ,-, 
toJ ,ki-SJ deziris 1nf'orm1g1 pri, , la stato de hispe.na problemo. • .· · · · ··,- ;~~":-,"-~!></ -".'.f-q ·d 

.Lau peto de litova esperantisto,oni eatis unu min'\lto silenta por honol:'1 ·, - .:.;.:'--:-;.;~ 
la esperantistojn mortigi tajn de la fasistaJ ' lx>rdoj de _ Franco~ Je la fino .,de · •__ -::-: > ·;._.;,., · 
tiu interf'ratiga vespero la k-doj. orgabizi.ntoj faris -monkolekton por la vi_k- - · ~-; 
timoj de f'&sis110,kiun oni donis al nia delegao1o par gia celut111go. . 

Comissariat de Propaganda sincere dankas la organizlntojn,parto:pren1nto ·jn ., 
kaj geaeestinto jn al tiu porhispania vespero .. petante -samtempe ilian _ sencesan . 
lcimlaboradon :por la celo,kiun ni det'en<i_~s,p<>r la -Libere~o,po~ Esperantoi . 

-- __ :..,.._:_::.:·,-.-
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GEN .ERALITAT DE CATAL .UNYA 
; P RE S I D.E. N C I A 

COMISSAR A ·T D E P R O P A G .A N D A 
,. ' 

Avinguda 14 d'Abril, ~.42 bis BARCELONA Telefon 82215 

. . ·, 

COMUNICAT :o _E PREM .SA 

ESPERANTO ELDONO. . N12-• . : i'l. 
I ,: ,., 

.Baroelori.a, _ 12/VI, 193'1 ;-

LA·J:TALA.INTERVENO KAJ LA BLANKA LIBRO. 

La Blanke. Libro prezenhta de Al~ 
varez del Vajo en ·oenevo, estas aku~ 
zaro skribita de la kulpuloj mem; La ... 
akuz~sto havas nenian speoialan par-

. ton en. sia akto de akuzado. · · .. , . ., 
Inter la .dokumentoj entenatat :en -

la libro, ciuj egale premantaj, 1uj 
interesas nin speoial.e, aar 111 estas 
la ofi-ciala kom:pletigo de la neotid"i-

. alaj dokumentoj, kiujn ni ei tie :mem 
publikigis, pri la morala stato d~ _it- . 
alaj trupo j .- Ni diri's _ke la dung1 taj . 

· soldatoj -·est -is maltelieuloj :'varbitaj: 
.-per mensogoj ka -j pditaj al .tio pro la 
·mizero. _La grand{l deziro :de tiuj solda-
. t ·oj .estas nur . savi sian · ha~ton, ensl)ezi 
.Ei1an pagon, .kaj fini kiel eble plej · ba-
lda~ kunla milito, . kaj gi ne ·estas re-

- _al~g1 :-br1lajn :f'arojn,~es~ante pc:>r. 111, 
en t1u okazo, •,venko au malvenko absolute 

. __ egalaj • _. · ··. : .. . . :-- • , · · . , · .-· . .. · · : · . . . 
· _ Ni .-a1:r1s . ankaU., -k1f .1a :.s11enta malven-

. . . . . . kismo · •e"iitenat~ ·en · ia kor~ ·spondado de la 
aoldatoJ · :per1'1:dia la severan oenzuron; sen gi _ l,a ~lkurai1go · kaj · la laoeoo . C; 
esl)rimua sin :Ple.j malkase • . Unu. _dokumeii~o el la _ Blanka Libro . (XXIV ,_'•paio '19) 
oertigaa nin en tiu opinio: · . · , ' .. __ " : ·- , ... . · . · · ... . '- _,. , ··• _ · · .. .. - · 

· oEkzistas multaj, k1uJ kredante , · ke la korespondaJoJ 1ras al ·Italujo · · 
sen ·submeto al la oenzuro, ,deman~as _al siaj" tamilioJ "Ben ka&aal1oo~ (sic), 
detalaJn novaJoJn pr1 .tio okazanta -·en Italujo. Aliaj, kontra~e, rekomendas, 
ke on1 ne :Pritraktu pol1t1kajn ati . delikataJn af'eroJn, por 1:v1t1; ke le i l _ete-
roj "estu halt1gitaj · de la oenzuro 11 ••• En la oivilaJn leterkestoJn . (li1spana- . 

. -jl1) oni .Jetaa leteJ;'ojn enhavantaJn. la neeviteblajn kritikojn k~j • la kutiDaJn ! . 

:p.J.endo~n. KaJ &ar tiuj letez:oj pasas .tra la oenzuro de .la . militaj hispana.J - ·. 
· · autor1t.,t9J ,. 111 pC)vus. okazigi malbonaJn kaJ .ra!EJaJn iritei-i,retadojn 11ri la ·. . . 

k:aralctero kaJ la d1soiplino de . la itala . -legionaro • . Estus konvene : :malaperdigi 
t1el baldati, . k1el ·eble tiaJn malhelpaJoJn • .. : : . . , . · · . . . · ·. . 

- : . . , La otioe j estro de . la · servoJ de la : mikl!lit_a ~11100 .1 tala _ _. hi-
. _: :' , : apana; . :--: · · .-. . , . · 
· ( - · su~akribicta . ; .. . 

"'\ • • t o'. ilqd1e.n1 •. ~. · ·'.' ---· 
. -I . 
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nMA.LBONAJ KAJ FALSAJ INTEilPREl'ADOJ PRI LA KARAI<'I'ERO_KAJ LA D[SCIPLINO DE 
LA ITALA LEGIONAR011 -(ni .vidu! aar en la dokumento XXXIX de la pago 125 
de la Blanka Li bro, urgas organizi perfektan · servon de Sl)ionado . por malko :... 
vri la rezistantojn: · 

N. 2 A/III 

na Brigade de Libervoluloj nNIGRA.T FLAlW.Tn 
CEFA STABO · 

Burgo de Osma, 11- 2 - 37. (XV) 

PRIO: Politika servo. 

Al la komandantoj de la grupoj de unuoj VI, VII, VIII, IX. 
Est as necese starigi la politikan servon por ciuj grupoj da unuoj. -
Oni devos ded1o1 al t1u servo elektitan -personaron, ·kiun neniu konu, _. 

absolute fidinda, ·tre rezervema. · - · · · . --
Funkcioj: privigli, a11skulti, ·observi oiun individuon kaj cion raport1. 

MI havas motivo n or kredi ke ekzistas en la re iono ribelema ee10 ka · 
provo emaj agentoj komisiitaJ fari malkuragigan propagandon inter la trupoJ. 

Estas necese vigl1 por scii 6ion, kion pensas la milituloj kaj la civi- · 
luloj. _ _ _ _ . . 

. -,,:_ 

Por tiu la diri~ -a personaro devos aeesti _la kantinojn, p_ension9jn, trin- · 
kejojn, kunvenojn, auskulti .kion oni diras tie, -k.t.p.. . - _ -

Citi .kome.ndanto de grupo organizo ·s, :kiel li kredos pli konvene, - tiun -ser- · 
von, maniere kon1 ciam la pulson -de siaj homoj kaj ~ la temparaturon de la lo-
ka medio. · · · - · · ,-- · · · · 

Estas necese ne lasi surprizi sin de la malamiko nek .de la okazinta)oj • 
. Oni bonvolu sendi al mi ·privatan kaj ,-korifid.ecian raporton, la 15an kaj 

la 30an tagon c1umonate -pr1 -la novaJoj -kolektitaj en tiu senco. 

La Generalo .c~f~oma"n:~anto de . la Brigad~. : 
. ' I 

subskribis; . A. G. Copp_i. 

.. · ......... .............................. - ..... ........ · .............. .... ~······· 
I . , . ._ . 

La moralo de .la trµpoj devis esti - impresita de la subagadovde _tiuj 
"ribelemaj oeloju, kiel atestas alia dokum.ento konfesanta la _ lauvolajn kri-
pligojn ·, la maskita ·jn f,orkurojri kaj · al1ajn __ trompoJ !1 por ·· apar:t1g1 e1 · la _ bu~e- _ jo • . . -- - . - - . . . . ......................................... --..... ... .-... ·. -:. : .... _.~.· .. .... -... _. 
Komando 4e Libervolaj Trup~j 
La Generalo Cefkomandanto. 

Al oiuj Unuoj ! .. ,, _ _ ·. · · _ , .: 
(gi:s al la aefoj :.de batalionoj ali de grupoj~ rotoj ati autoiiome.j unuoj) . .. 

•· ·., 
-Ea 'inter la amasoj plej bonaj kaj plej bonaj kaj 1ilej ;icuragaj ·, ekzist-

as malkuraguloj. · _ 
-Io nine devas surpriz1g1 se tiaj ekz:Lstas . ankali inter ni; _sed ni •l,1-:: 

berigoa 'je 111. . _ _ _ · - . . .· _. . " 
I - Oni evident.a konstatis, kazo,1n·cie ·1altvbla :' kripl1go ; _' ' 
Ii - On1-'lconstat1s, ke homoj surhavantaj baniltagojnhavis :absolute neiniail 

i 

I • 
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vundoo. .. 
III - Oni konstatis, ke autektikaj vunditoj estis akompanataj de individuoj 
neniel konsii taj por t ia to.sko ·, kaj k iuj lau sia }lropra : iniciato, profit is 
tiun okazon por forlasi la fajran linion. 
MI ORDONAS:- - · . . . . 
A - KE TIU I ICINTA , KULPA JE _LA ~Atl:t DIRIT~ AJOJ, ESTU TUJ P.An.WRTIGITA! 

_(5 homoj suferis jam de hierau g~s _hodiau _tiue justan punon). 
B La flegist~j urge avertos pri ' la okazoj de lauvola kripli go kaj pri ·la 

suspektataj je _ tio . _ . ' . . : . 
C - La komando de la regaj karabinistoj de -la komando de la l1bervolu l aj 0 -_ " - - .. 

trupoj kaj la komandoj de -divizio starigos · observan -servon kun t1u · ce l o· 
sur la 1nterkomun1kaJ vo~oj, ~n +a sanigaj sekcfo ·J, kampa:J -hospitaloj ; 

_k. t _.p •• -La ambulancoj estos speciale :obs 'er:vi taj. . - · ' . · . 
--- _.,.. -- .., -· ~..:- . .-... -..:.,_--,,· .... :-~ ~- --· . = - . . . ·-

~La Divizlo _- G~n~rai 'o Ce:f'komarida.~to ~ ;· : . 

Revizita kopio 
Mancini. 

La · cefo de la Generala .Stabo 
subs kribis 

Ferraris ·. - -

. ~. ;N~k. i~ ·;i~i-~~~;_;;i~~~~~-~. ~~i/ {~ ·;{;]\~i~;i·;/ ;J~~}:;~ii;-~;ri~Fi; :·;t~t: 
on de la - aferoj. Ne teniis nur pr i-. la / de-truo ·de ke_lkaj nribele maj celoj 11 • -

L·a malbono estis .plLpr ·ofuiida ·a: Tfo : estas ke ciu soldato, -pli _-malpli rezes- --· 
temaj 1

1 est is funde -tia celo~ - Jen est as : ·la -"interkompletigo prf la :m.or al o de 
, l a . trupoj kaj - la rimedoj uz1taj ·por _ reformi gin. " - . . , · · -

- - - . - : ~- /' . .. - / - : - . . .· . , , . . . 
. -..... - ••• • .. • • ••• • •••••• • • ! · · . _. -. .... ... . · -· . - •• • • •. • •. •• • ••• - ••••• • ••••••• • •••• • • :. • •• 

- -
- - - - -:~~ --~:~: -

LA KNABINOJ' El;'l,lADRiDO~-:j,: ~:.:-·.-: ; -:.'~,~-' :· - - -
.:- - '":"'.:,. - - :_-. 

- ·-

_-Antai1 ·la .revolucio I en HispanuJo est i s _mal.niuit lij~_v i rinoj. ki u j kura ~is 
--~ ma.lkase defendi ·siajo idealojn. Sed tuj' 'po ·st ·la raa1sta . ribelo, iris 

ankat t: la virino J sur · la stra to J por kune kun .-1-a · viro J -batali, · car -111 k om-
·Prtnis, ke · tiu -batalo __ por libereoo _de -_la -,tuta - hispa.Iia ._popolo ~ ·s1gni:f'as , an- -
kau la ·11berigo d_e la virinoJ. -Mlllta ·J _ el 11Ltenis .forte _ la paf1l6n _en · la . -

. manoj ;, diversaj ·prizorgis la Iliasinpa :f'.ilojn · ka j" alio.j mirlnde batalis en :i:a 
unbaj linioj , en la frontoj _. :_sed " la dfavolvo : de la ·mil;lto . baldau montris, · ke -- -
ne tien estas 11:la loko. _-Iom -post _;iom ·111.-:okupis ef _ektivajn postenojn por · 

- 1abori por la venko. _ Same .. ld,e1 _.per ,;arniita ~b~~alo -,: ~ie F pe _r l'>aoa =inflU:o ;-=al -
kio 111 kapablis -per s1a · kunsento, ilia koreoo kaj ofereoo, la vir1noj e1 · 
Madrido · mgntris sian gravan rolon en tiu naoia _sendependecbatalo. · . -

Antau ne longe okazis en Mad_rido la konfereno _o de ·_Ma~ridaj -knabinoj, 
kie _ la reprezantantinoj _ de v1r1na Junularo _ esploris .sian -kontribuon en -la . 
. venko . super la fasismo. - - _ --. -.-; _ -__ - -_-.- ·:_ ._ - . - ·. -_-· - . _ · - _: :·-_--:' - :' - . 

Carmen: Arrojo, Ji:iu parolis · en la -_nomo de atudahta ·v1rine. Junularo dek-
lar1a .i ke gi alprenis la akordegeuiai L tasJ,con, unuig1 _ la Junularon kaj pl1al~ -
t1g1 g1an kulturan ·n1velon. · , -' __ -_;,-__ -. _ . _ 

Antonia Sanchez, -la . sekretairino " de la v1r1na _Socialiata Unuiginta J:u- • 
nularo en :Madrido re11e:110ris, . kti.n_kia me11ofereco la junaj . virino J de. Madrido - -
laboris por ekipi la batalantojn --kun. ·a1u neoesa! Ili - kreis la klubhejmon 
por la virinoj, kie ili laboris kie 111 labor a s por ilia · sekvanta eduko. Il1 ·-
volas en ~iu urbkvartalo mal:f'erm.1 till:jn virinajn klubojn, kie ciuj sen eso-
epte de ilia . partia . konvinko - !IQ :pM"oepto - _komurie povos labori. -1'11 laboras -. 
por likvidi la anl~abetismon . , unu el .la hontmakuloj de la malnova Hispariu-
jo. . -

"f. -: --. 

_1,· • • ,_ -

:~:.: ~~-_.,_.::;.,::·_~ 
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Samtempe estus al ciuj donante la metioeduko, kiu ebligos al ciuJ virinoj 
plenumi siajn f'unkciojn. La sindikatoj kaj la Tiegistaro forte apogas- niajn 
klopodojn kaj la gisnunaj rezultatoj estii:i tiel bonaj, ke inter la knabinoj 
trovigas jam veraj "Stafianovistinoju •••• Tio ne .est as cio kio n la knabinoj 
el Madrido akiris. Ili kreis la infanhejmoj, car la gepatroj mortis au tro-
vigas en la fronto, estis mciltaj infanoJ senhejmaj kaj forlasitaj. Antonia _,., 
Sanchez diris analoge, ke oiuj en la arierge.rdo kaj precipe la knabinoj de-
vas dum sia laboro sencese havi antau siaj okuloj tiuJn, kiuj batalas en la 
fronto, kaj malpezigi ilian suferon, pro - tio estas necese -duobligi la unua-
vicbrigadoj. 

· La juna kamparanistino el Cincon rakontis, ke si kun siaJ . kamaradinoj 
kudris la vesta~ojn por · la soldatoj kaj forinis la unuavicbrigadoJ por kolek-
ti la rikolton. _Reprezentantinoj rakontis pri realigo de iliaj projektoj. 
Unu knabino el Guadalajara rakontis pri la granda batalo, kiu ebligis la 11-
berigon de la logantaro kaj pri la kuraga sinteno de la knabinoj kontrau la 
italaj trupoj. Cie la Junularo montris est i valora grandan laudon. La Minis-
trejo de Milito demandis cu estas eble 1 en mallonga tempdauro konstrtii unu 
milionon da -provizoraj bandagoj. Dank al la :penoj de la unuavisbrigadinoj 
estis tiu deme.ndo plenumita. · . 

Marcelina, de la sanitara sekcio raportis pri sia tasko; unu hospitalo 
estis kreita, de kiu la _tuta personar 'o teknika kiel · helppersonaro konsistas 
nur de knabinoj. Dum unu sema~no ia sanitara sekcio de Socialista Unuigiftta 
Jun~laro en Madrido 'injektis ciujn siajn membrojn el sia urbo . . 

Tiel havis ciu por raporti pri s1~ kampo kaj laborloko. Sen ilia dili-
genta kaj valora kunlaboro, nekalkulante la vivdangeron, kiu · 1lin Sie min-
acas~ estas la venko super · la fa~ismo neebla. Ilia oferema laboro neniam 
estos forgesita. 

KION DIRAS BELGA-DEPUl'I'rO. 

La belga deputito !titax BU:set,kiu sinsekve vizitis la havenojn de Carta-
gena,Alicante,Valenoia kaj Barcelona diris _ pri la kontrolo de .ne intervene, 
ke estas. ·agentoj · de la ' kontrolo ,kiuj . est as spiono j ,piratoj kaj batal:antoj •. 

"La kontrolo ce la respublikanaj havenoj-ll diras-estas , farita tre se-
vere; sed la germanaj kaj _italaj sipoj faras ion pli ol kontrolL Anstat1;u 
ef'ekt1v1g1 la gardoservon je distanoo _ de _ dek mejloj de la marbordo trovigan-
ta sub 111.a gardo,ili•generale situa:s s_in : j~ tri mejloj kaj ec _n1 -1ras gis 

· la rodo j. - , • . _ - . . , . _,, . 
Ce la prooontorto Bagur ;unu ' rubmareno de la -•itara kontrolo metis kel:. I - . . . - . 

kajn minojn (eksplodajo _Jn)la zz1;1n de Aprilo • . 0-e .Ali~ante,la oficiroj de . 
subma,reno far1s fotojn pri la _ diversaj :instalajoj de la haveno kaj ,en Va-
leno1a,k1e oni est is havigintaj · al la kontrolantoj diversa_Jn landka rtojn . 
pr1 · la elsipiglokoj ili profitis tiuJn planojn por viziti ciujn ha..enins-
talaJojn,rigardegi Aiujn militistajn lokojn de la urbo kaj fari Biujn ; ro-
toJn,kiuJ est is eblaj. ·Antau nel~i:l.ge estis necese aresti 1~ germanan kon-
trolagenton Johannes Lemmerzahi,car en ~af~inkejo 11 dedicadis~sin paroli 
kun granda provokmaniero~ Ce Cartagena,ciuj respublikanaj militsipoj estas 
senoeae spionataJ de la ,malemika kgntrolo. Germana krozsipo,~kelkfoje ~a 
"Leipzig" ,alifoje la nNuremberg., · au lauSindenu~restas kontrau . !a haveno,je 
·tr1 meJloj da distanoo,kaJ 111aJ hicll:.oaviadiloj ofte nu:gas lau la alteco - 1 

-· ·::pleJ konvena al. 111,p _or far1Jotojn pri _la haveno,pri l~ rodo air pri la apud~ 
mara zono. Ciufoje ,kiun la · siparo eliras de la haveno . gi est as -_sekvata de ' 

. . -

. , 
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germana m111ts1po au hidroaviadilo,kaj kiam la d1rekto povas esti jam kona-ta,tiam de la spiona sipo eliras lauslosile red~ogramoj por la ribelinta 
SiparQ • . / V A La sargsipoj,kiuj navigacias inter Cartagena kaj Alrreria preskau ciam 111 sin v1das inspektataj de la kontrolhidroaviudilo,kaj 11ost kelke da tem-po ili estas bombardataj de alia .h1droav1adilo au kapt1taj de r1belula kroz-sipo. La 5an de MaJo 1 est1s tori:edata · tiar:nniere l a h1s1)ana sarg-kaj pasager-sipo ttS1ster" 1kaj la sekvantan .tagon,la hispana sargsipo .,.Augusta" ,kiu el-
iris de Val.encia al Barcelona,estis atakata de bombaraviad1lo. La lOan de Majo 1 la _dana sargsipo uHamick,. estis kaptita kaj stelita la terpomsargo,kiun 

_ gi portis al Valenoia,~ost esti .1n_spekt1~a _de 1tala hidr.dlaviadilo kaj kap-
' · - 7 - · ·.., tita .-de ~ribelinta krozsi:Po ,kiu kondukis gin al ..Ceuta. , . - La kaptnJo ·j kaj .bombardoj'~kiuj on·i far,is per ttamaniero valoras :Pli ol mil1ono da pesetoj ,.. · · 

Max Buset denuncas ankau~ke la germanaj kaj italaj sipoj de . la kontrolo 
tute ne hezi tas doni sian helpon al. la ri belintaj si poj dum iliaj mili tope-racioj. •. · 

Kaj laste,por se tio ne estus sufice,estas la ant aunelonga subakvigo de la pasagersipo nC1udad de Barcelona" apud la katalunaj ma.rbora:oj ,kaj ankau estas,la senhonta kaj grandega krimo pri la bela hispana urbo Alr.lerla ·sova-- ge · bombardita de la ncivil1zita" Gern:anujo. Ni ne dubas pri _la fakto,ke la 
-tu.ta mondo scias la gravecon,kiun tio s ·ignifas, temen la s injoroj de la fama _ ( '?) kaj pompa Komi tato de Neinterveno, a gas kva zau nenio grave . okaz1s kaj krom .tio,eble -par prein1i la,,heroaJojn" de _la,,bonkoruloj" Hitler kaj Musso-
lini,gi 'donis largajnvgarantiojn al la cit ~taj ••kontrolantoju ·_por ke 111 :po- . vu defendf sin kontrau la atakoj (?) de lanteruregaj" hispanaj . respubl1kanoj. · Nine volas paroli pri la ekzisto de asocio nomata Ligo de Nac1oj,k1u ·devas pr1z0,rgi siajn membrojn ·kvazau bona patrino .,nek fari debaton :pri tiu - nomata Komftato de Neinterveno,por .' ne · geni iun ajn senton,ni devas d1ri al . la. mondo,ke se la afero daur _ige.s -~iamaniere estos pruvita;ke la tut .. a mbndo, _for .bonestaj esceptoj -,lasas sin -port1 de la _plej grand a .farso kaj hi:pcikrito ·, kiun registras ·H1storio. · "-- . . . . . · 

- - • . _,.:. • · - • 

-: . . .... ,: 

- ' · -
·. - . LA .BATALO :kol~~~Atl;Mis~o:m. HI~PAlID.JO ESTA~ ~F.SENC~-TRANS~~;~A. 

I - ·-· . • - . . • -
. Respondante al la demaqdaro,kiun ant~u.:' · reS1)ond.i ; -~ : ceteraj eksm.i~i~tro ,:i de :N:ac~a ;ontederacio . de _.1 .-Laboro · (C.N.T.) Frederika Monts _eny _diras 1 ke la ::.; kontraufasismo ~stas esgnc~ ·-l.a. defendo _ d~ _la .ma._lnova.j liberala.j . konceptoj • . : ·__ En Hispanuj o kontraufastsm.o ;:sig~1f.as _:pro _funda~ -~ s_ubmet igon ·_de · ciu:1 · me.1-·. novaj · so~ialaj valoroj kaj' anka·g de A la propra~ demo~rat a:j · ro ·rmoJ,kiu'jn _mi;. ._. nscas fasismo. La ba ta.lo kontrau fasismo en HispanuJo estas esence .transfor- · . .miga. A La sendependo de Hispanlando estas . la propr~ raj to de ' nia J.l.Oio;t.o · mem-reg~ gian sorton kaj elekti la pol1t1:ka1!_ 1 so r,,:ialan kaj ekononiian ,regimon _a;... __ 

. korde kun la ~eziro de la pllml _l to ,la .okazinta mensa evoluo , kaj : 1a -e b+eco j ·.- . .delamom~nto • . - : · : . ._-_.-_ · . _ ._. -·· :-- · . ··_ . . _ .· -·,, ___ ··.='.:,_-.~ ,_ .:._·--,~---

-- ·1111 . 

-. . ;_ 

Si -laudis ·1.a ko_nduton de Meksikio: · ka.j - Sovetio · koncerne : nian land.on. ·· ·7 -- . • • Pri la. - social-polit ·ik:-traJektorio · sekvata de Hispanic de . kiani komenci- . _·,. ··' • ,_ ._gis -1a 1'asista ribeTigo\si ·la:edas ike · sen · esti . fariritaj imilte . da, ·sen : est1 -:fa,- ' .. · · : ,_-,·_· -rintaj oion,ni .far1· 8 ;•kion ,ne far is •iu ·popolo :·el la mondo dum-·dek monato:f •·a.e .. . · - ,- . - · ·· ., revolucio. La ver ·aJ -ba ·zoj de kontr ·aufasista - kunlaborado devas · e·sti antau : a10 ·./ . la honesteco kaj la ·1oja1e ·oo 1~0~ ke.v~~Iiiu :partio mori_o11oligu govajn :r£sortojn · - . _ . . kaj fortojn de!3tinite,jn al la .morgauo , p~r ,_dispecigi _ la -hqdiauajn cirkontan- .·.·.·. cajn kunlaborantojn. -... ----~ : . · · · :.·~ ·. · · ... : _ · - · · - '· · - - · 
-____ ·_· - - .. ·:·:-::~.--~, - :_ .--· -- · • :, --~-._ . . . --= ,· :·· ... . . - . ·• :_ - -~;.- ·= ·• ~•--/ --~~::;----~-:/ ::-.. =-· ~-

. , -. ··-·· .. ;_":, ~- . - . 

- :-. ·' • ,I• .:. .· ·.- .-
...-. • - • • · - ;_>:-_-. , .. 
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LA VIKTIMOJ DE LA FASISTA BARBARECO EN BASKOLANDO, 

Valenoio. La Ministrejo por Defendo publikigis liston pri la vikti-
moj okazigitaj en la civila enlogantaro de Baskolando pro la bombardadoj 
de la fasista aviadilaro dum la monato Apr ilo. 

Amorebieta,dum la -tagoj 13a,22a,2ea kaj 3O!l., 22mortintoj ka.J 
Abadiano, · ,, " 2211., » · 

34 · vundito , .... 
Apatamona sterio, " 2211, rr 
.Arbasegul, " ) . , ·. " 26!l., ,. 30 
.ArrazUa , .. : ,, " 2~ a , · 1 
Al~rta, " ,, 2411., " .· 1· . ,, 
Bilbao, _ _ " " l!l.·,e~,lf;IIJ,,~2?11.·;2~a:,2~11; ·1,-.253 . 
Baraoaldo, · ... " 2211., 2311.,3011., 13' 
Durango, " ,, 24c., 2 

.. Ceanuri; " ,. 211,511., · · 14 
·ceberfo;_ " " 29a., .-1-
Durango, _ ,,. " 1a.,2a., 29a,31a., . 193 
Erandio, " " 22!l.,23a.,24c.,25!l.,26a, 29 
Eibar, ··,-: " " 24a.,25r. ·, · .74 - " 
Elor;10, ·" " 22a.,24a,25a ', 24 " . 

· Galdacano, -"' ' - " ?a,2711.,3O11, . 22 
Gue_cho, . ·_.,, . · _,. 22a.,24a.,29a.,3oa., · 5 

_,, 
" .. 
" .,,,, 
.,. 
,. .. 
" 
" 

" 
" 

. Guernioa, , ., ,. • ,. 25a., ·2711, l.654 
· Ga.utequiz, . -"; · .. : · 27a, . s -· 4 

., Lejona, .-·. · .,.. _15a.,2 _4a :, _, -11 
.-· Las .-Arene.s," " 2411., · _ . __ ._ 9 

Lll!liaco~ · ... · " 7a;ea.,22a,23a., _24u, ·3oa.; - 8 - ,. 
L·arrabezua, " " ' 29a., .-- ·- . ' _.. · · . 3 

- Marqui~a, ,. " 2ea., -,,;. · 7 
,Ochandiano, " · _ ·;. 1a.12a, _ 18 -
Portugal~te,• !:. _ - " 29a.,-._.3oa _; 4·_ 
Rigoitia, •-• · " 2511.,· . ': ... _ ·5 
Sestao, :,. ;.·- " ·· .l3~ .;l511.~2_9_a.;·,_· 14 _ .. "-
Santurce, . ,. · ,. · . . . __ 2911.·; _. ·;,. ·· . 8 - " 
ZorIDOZ!f, _ " " : --~·2311. ! . ·· ., . -12 · · . tt 

Zarataun, . " • ''=' · -: . 24a, 25a., 2_911,, 3 . ,. 
, zuazo; " · : '! . 25A-, ·. '· l: · _.. 1 

" . ,, 
,, ... 
·" .. 

tt -.. 

,. 
,. 

, ,. 

4 " 
4 .. 

12 ,. . 
2 ,,_ 

-," 
146 " 

22 ,. 
. 6- " 

-. 37 " 4 ,, 
84 " 
.36 ,. 
97 ,, 
28 1t 

34 " .-16 . " 
889 " 

2 ' " 
10 -· " 

. 18 ' ,, 
_.:,,.: .4 .. 
·- 2 " 

12 ,. 
14 " 

5 .,, 
13 " 

., 18 . " 
17 " 

- 26. " 
6 " 
3 .. 

Sume,lA tu.ta kva _nto da mortintoj _ ei ·t1u:, 11sto \ estas; -du·· mil kvaroent 
kvardek -kvin,kaj .tiu pri _la vundi toJ estas: mil ' sescent unu • . 

r En -tiu~ai _ r1 lato ne est as enka.lkul itaJ la. vikt imoj , okaiigitaJ .pro . la . 
bombardoj de la tago 3b11, de -)4ai::to en Durango;kiuJ .~stfo '. ;proksimume ~inoent .. 
dudek mortintoJ kaj- naucent kvindek · vunditoJ. . . 

· · Entute lei viktimog okazigi taJ pro _la bomb~rdado , -~l ·seni1efenda.j vila~J 
dum nur . ~u . monato en . askolAndo,sums tri mile>j " da ·mortintoJ kaJ pli ol du 
mil ":kvtno-ent ?.wn~1toj. ' · 

. .. ~· 

· I 

.,. . · -:: i , .. ...... ...,, •. · ·- · -· · 

-, ·:. 

:. 

·j 

·, ,1) ,, 
;; ._ . ,-

:.. 
·-

_f - _ - ... • - •, .:~ ~.1 
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A L M E R I A, 

LA. HISP.ANA.T INTELEKTEULOJ PROTEST.AS. 
( el ••Het Volkn) 

. La bombarda ·do de· Almeria kau-
zis la profundan . indignon ce la tu-

. ta his_pana popolo. La plej konataj 
-viroj de arto kaj scienco turnis sin ~ 
pe~ _manifesto al la Generala Sekre-

- :· ·- -, tario de la Ligo de Nacioj kaj al 
0 C;\ - -~· a1~j kul~u~aj 1nst1tucioj en _la tu-.1',JI\\ -~ r · _ _ .-) -·ta ' roondci en ' k1u 111 hontmarkis la · 

~-~
1 

\ I)\ ) s1ntenon de la fasist ·aj statoj. In-
- , ter al1e estas skribite: 

( I _ ,; La longa vic6 -de eksterordina-
"' \ , J 1'.8:J atakadoj, ~1ujn n~a lando devis , 

,j :',-;·t;l'avivi, la fasistaj .s1poj _komenc1s 
· -:.denove novajn kr1mojn. La bombardado 
_·.·. de Al:ineria estas c1nike prepari ta 

· · krimo, Tiun . fojon bomba:rdis la ger- -
manaj sipoj kun ventblovataj flagoj 

· la sendefendari .-civitanarcin, porke 
.ciu _,sciigu pr1 .ilia . agado. Ni senpar-
·.t1aj nispanaj •verkistoj, artistoj, · 
· sciencistoj konrirmas: - . . _ 

I~ ·._··<::~":· La Hispana Respubliko nen1am .. 
. · ·provokis . iun militon ·kaj ankat L neni-
. ·.· _am.provokos gi _n. ·Ni ne volas, :;'..ke ·1a 

__ .terura sorto de ,la hispana popolo 
·-. transiru al aliej popoloj, sed -ni 
' hgnt~ignas anyau la tuta · monso, .. ant-
·, ;,au huj ni aj amiko j; -la .i~telekteu-

. ·: ·loj . de aliaj ,l"andoj ; - la ·=impertin e nt :..· 
,.. :: :';_an: .a:tak ~m, ki"t,_s ,,celo ,_estashodiau la , 

. _:.:;. . _h~sp _ana ·-popolo ._·-La devo de -ciuj \ dem-
· ·;·okrat _oj, · s_e ili 'ne _ vo t as rorlas L · . 

------------- --- _-_-_-' . . sian .historianvtaskon - estas, _en~r ~ ·-
. _ , · .· ,· · . __ gie .. ag1 :kontrau · la provoicistoj, se - · 

0 
· : , 

--- _i_._._ 

__,, 

-· 

.. : -:,.: 

) '. 

111 :vere yolas konservi la pa ·con; · kiu estas ~ee .: la _. fa.Mstaj ;-atakantoj _tiel 0 

malhelpata. La , hispana J'lopolo batalas .. hodiau !le nur por _sia sendependeco ,' . 
kaj libereco~ _sed por 19: antauenigc , ,kaj '·_civilizo, :por la -libereco kaj ·-paco ··~ ___ .:.,-~·-.· 

- p
1

o
1

rb. J,a } uk,t ·~-_mdondokr· . ,Ptr~ _t
1
.~odn~ l_{redas · h

1
avik: 1

1
a.

1
. raj:t;o

1
n
1

d-alv_9ki d1a· h
1

e\po~ :: d_e.'ciu-f ' <:{ _ ,,,,=. ,, 
: era., !lo1 emo a a., , an o.,:,,--same _·-:a vo . 0 a ·•:so · arecon " E:,°: ·a reprezentan- .,._ -.... _.,, 
·'.toj" de :' inteligenteco -ka j ku lturo por nia ·sincera "batalo. . ·. ,. . . . . C,... 

La dokwnento est as subskribita de verk i stoj; Machado, skulpisto .Macho, · 
kaj multaj sciencistoj .kaj universitataj profesoroj. · 0 " 

. : . . . ·. . .::.. 

";_ · .. · . ·,. 
C •; ._ . -.• 

Dr~ ~' TREB.ll.LL, SEKR,ETARIO DE LA uCORTES" PRI AFERO . ALMERIA. 

A? ~ci're~ponde'~to -de ~•Hel Volksd!lgb .lad• : -~l; -~st ·erciar:i deklari _~ Dro • . Tre-
ball, 1a :sekretario de -,i:,arlamento, ke ula ·bombardado de _Almeria estas .aferc:> 
kiu rekte - tuaas 8iujn landojn kaj sp~cia ~e t1u;)n,..kiuj partoprenas A en n,e- . 

· int'ervena ·.komitato. · La germana mil.itsipp ~"_Deutsonl-andn ne nur ke gi __ kusis 

.·,_· ... 

·; 

·! 
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en Ibiza, haveno e·n malpermesataj akvoj por · germanaj iipoJ per la ·Kontro 'l ·Komitato, sed an kal) gi pafis al niaj flugmasinoj. .-
Tiu bruteco estas rompo de internaciaj interkonsentoj kaj rekta provo .-ko al milito. Se eo niaj flugmasinoj unue bombardis la germanan sipon; an-kau tiara ilitler ne rajtas bombardi la malfermitan urbon. Tiu krima bombard-ado estas p1ej barbara mor,tlJlde la senkulpa logantaro de Almeria. Ni imagu,- . ke okazas la kunpusigo au iu akcidento inter sipoj angla kaj germana, cu 

tiara Anglu.Jo devas bombardi Berlinon kaj _Germanujo Londonon ? Ne ! . La bom-bardado al _Almeria signifas la bombardado · _·a1 - Parizo , Londono, A:m$terdmno 
}c~j . aliaj urboj .de _ demokrataj landoj~ - •••• _ •• · 

LA .VERO I'RI LA BOMBARDADO- DE i•DEUTSCHLANDu • . 

- L·a gran .da .franca J'urnalo ••Paris Soir 11 > ~onata de siaj dekstraf Jenden- --coj publikigis la interv juon de sia. • specie.la kor _esporidarito el Valencia pri la -bombardado · de 11 Deutschland 11 ·kun ka:pit _an_o Aro_e~a, --komandanto · de la res:pub- -likana aviadeskadro, bombardita . la germanan .krozsipon 11Deutschla nd11 • . -. La sciigo de uParis Soi:r, i · est as -de granda valoro, car gi est as Jurnalo __ ---estanta c1am tre objektiva rilate ·1a hispanan Respublikon, . kaj ke gi pruva~ . pri la mensogo de _ 11 a~ak? de rusa ·j ·p1lotoj 11 ·kat konvinkas pri la · atako de nDeutschland11 -kontrau la respublikanaj flugmasinoj ; · · · ·_ -_ . : . :. - .· ·· • . . . . _ En tiu intervjuo deklaris 'deklaris _la kapitano -Ar_oega, ke · oiu -·el la 0 par~ --.toprenante.J . pilotoj' .estas .de la, ~hispana . nacfeoo_, .kaj = noniis -iliaJn -_nomojn; " .. _ -_ Feliks Allende ., Ramon Lopez kaj · l1 mem f).ugis en ·_·unu masino ·~--Leutenanto -_·.Arm-ando Garcia · , observisto Jaime Serr -_a kaj -serganto ·~F"elikso ·Lopez okupfs · la al- ' ian aparaton. · - _ · -·-- · ·_' · · · - · - . _- - --- ·_. · 

~- .... · 

-· _-._ 

. '"··· 

.,. . ;• 

,- . · =.•. 

.~-:· 
- .. 

~-
.· .·'~ 

;' 
_., 

_..:.:..· .. Kapitailo Aroega ricev _is _ la ordonon de ko_lonel.o Hidalgo -~isneres -por far1 ·-l.a ·observadan :f,'.ltLgon supe~ __ Ipiza. La ordono __ estis 'donirita -JS ga, :horo ··mate: .:.· -ne .-kaj ·la masinoj ek:f-lugis -Je ·-la 5~ _ho_ro postgmeze. _ La_ ambau .masinoj - e_stis - _-· .. _--'-_ •------ -- .,, dumotoraj bombardadaparatoj kaj __ multe -:pli ra:pidaj al -la germanaj 11Heink:el11- -- · .~ ·.:. _ aparatoj, · · , - ..:--_ _ - _ - -- ·--_-, - - -_ • · _- _ · -- -- . ,_ -- - --
- Flugante super Ibiza, - 11! :-'rimarkis - e_n ' 1~ golfo - unu-: m111 tsipon, -kiu . tuf >, komenois al il~_;>afi. - La ~bau _,fl~gmasi~oj -.respondis J;a· atakon sen hezite ~ ·" -La fajro kontrau la · !lugmasinoj estis , komence -tro -malalta ; ~sed estis .-tre · ra- -.. pide plibonigita. Tio okaz:ts .:p:i;oksimume je :_ll;l sesa }:loro·. p--ostagmeze. -. Tiu de Ar- /-. oega komandita ' flijgmasino Jet is tereri kvar :bombojri; -. tri _de _ 200 .. ,kg~ : kaj unu '. de -· .--

:----

. :.:: -- .• . 

110 kg •• La alia masino kondukis . la atakon en -·la same. ordo, :Ca ·demando al su- - - -- . buloj pri iliaj opinioj,pri _l~ bo~'bardado, -·01uj _respondis; !•'Tre 1:ioneJ :n1 ________ ,:-.·~----:__: ... bone _ gi ne povaa : ·, - · ·- ,,, .• :': _ _-,-.:~'cc·,--:·: ;>.-:-<.--:· __ :.-·.-,-____ .;,i""f::--:·.-· ::·-.,, . . -·>- ,_-· _,.,-:,;,{-,:~:; __ -, } - Cetere la pilotoj kre1Us ·;- ke ra · sipo, "'_kiu ekpafis al 111 est is ·la ribel ·---~ _ _ .Y.··~- - :.::-:..:~_:_,;;i ula sipo 11 Admiral Cervera", kaj tiel 111 ·ankal! raport 'is al sia ce:ro. ,Paste O _ • • -__ ,: - _ _ , 111 soiigis, ke konoernis la germanrui sipon ·11Deutschland11 . _ _ · . . · . ; En la germana deklaro, klarigis Aroega, niaj .masinoj - flugis tre ' malalte .-, - ._·, -_-::,-:-· Tio est as simple ridinde • Ni ne . bombard is en . falflugo, 8ar . t 10 ~ ne est as -ebla -per iliaj masi~o ·j. Ni devis kontralfe bombardi -de granda · alteoo~ '.La :!abelo, ki- - ._,. ·.'.-- .--. -.-.. ,-un germanoj :selkovris -estas simple ridinda~ ·. · .. - _ ' - · ---.. · .- .- · -- 0 - ,_ - - - . . . - :-. ·_ ~-- ~---_(:-'-; _i'--\1 
- ,./- ,_ . 

; ..._ __ :.: 

· - ,. . 

,. . -:---: .. -; 
' I _, 1"- .- -~·•t 

.· . . .,.. ---... -~ . 
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.00 GENERALITAT DE CATALUNYA 
PRESIDENCIA -

COMISSARIAT D E PROPAGANDA 

Avinguda 14 d'Abril, 442 bis BARCELONA .Telefon 82215 

COMUNICAT DE PREMSA 
ESPERANTO ELDONO. Nt1. 22. Bnrcelona, 2/X, 1937. 

TERORO ·y..AJ LA PASIVA KONTRAtlSTARO EN BILBAO. 

LA FASISTA KULTURO AL KIU SOPIRAS FRANCO. 

El citij partoj de h1spana 
teritorio okup1ta de Franco, ve-
nas .la komunikoj pri la ribeloj 
en ar1ergardo, kiuj tre klare 
monfras la malkontentecon de la 

. \>opol~ kontrau la altrudita sur 
g1 reg1mo. . 

Tre or1ginalan s1gn1fon ha-
vas la komunikaJoj, . kiuj devenas 
el la konfidaj fontoj pri la re-
zisto de civ1la logantaro de _Bil-
bao kaj aliaj partoj okupitej de 
Fr·anco. Tre interesa est ·as rakon-
to de iu Basko, kiu forkuris el 
la fasista zono kaj rakontis al 
ni la jenon pri Bilbao: . 

. nEstas vere~ ke Bil _bao, ke-
lkajn horojn antau la okupado de 
italaj trupoj traviv~s tragediajn 
scenoJn, la plej granda parto de · 
la logantaro ·, libervole forlasis 
la urban. Tiuj personoj, kiuj de-
c1dis resti, faris tion ne pro la 
simpatio al Franco, sed pro jam 

antaue prepar1ta plane, par kondamni la pasivan kontraustaron. La unuaj enmar-
sintaj italaj trupoj trovis la fenestrojn kaj la balkonojn fermitajn kaj orn-
amitajn per respublikanaj kaj baskaj flagoJ; la rezulto estis la pafado, pro 
kio mortis 11 personoj kaj 23 yunditoj. Pro la okazigo de nova parado, devis 
la logantaro malfermi la fenestrojn kajvbalkonojn, eliri 'en la stratojn kaj 
hurra11 al la eksterlandaj trupoj. Ankau tiuj postuloj restis senrezultaj -

· 888 viroj kaj du virinoj estie 1 nova bilanco de ·1a fasista perforto. Postaj ar-
angoj de la militista stabo por restarigi la normalan vivon restis spite la 
minacojn de pezaj pumoj tute eenatentitaj, car nek laboristoj kaj nek la ko-
meroistoj malfermis siajn but1kojn kaj uzinojn, ea la past:i:-oj al kiuj estis 
ordon1Se malfermi siajn pregejojn kaJ . legi la mesojn rifuzis tion. '.!'.,tl pas~roj 
kaj naudekdu komeroistoj pagis per sia viva la persiston. . 

Hodiau estae Bilbao la germana kolonio, . oiuj ofioialaj post~noj estas ok-
upitaJ de germanoj, la magistratpostenoj estas gvidataj de germanoj, · germanoj 
eetis tiuj, kiuj ekfunkciis la minejojµ, la m,talindustrion, la trajnoj

1 
tra-

moj, unuvorte a10 eetae en la manoj de Hitler a subuloj, kiuj oetere konfiskis 
la plej bonaj hoteloj por si. La soldatoj kaj 11falangistoj11 estas devigataj 
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eble pleJ baldau lerni la germanan lingvon, por ke 111 povu kompreni siaJn no-vajn .. sinjoroJe"-
La kontraustaro de la popolo kontrau la eksterlandaj subpremantoJ montr-1gas ankau en alia mo.niero, ke viroJ, virinoj kaj ea 1nfanoJ 81un lokaion for-lasas demonstraoie, se nur germanaJ au italaj aoldatoj eatas ri~rkitaJ. Oe tio okazas otte inoidentoj, kiuJ krom oeteraJ ofendoJ, la p1atoloj de eksterlandaJ subpremantoj taras la finon de la vivo de bravaJ reapublikanoj. La Jurnalo nGace·ta del Norte", organo de fa~istoj en Bilbao publ1k1g1s Je-nan komunikon: 
En la listo de jugesploroj okazintaj antau la speo1ala Tribunalo g1 rapor-tas pri la specialaj kondamnoJ kaJ detaloj de la aljugitaj punoJ: · . Monaao Aranguen, el la Karmen'a Ordeno, oar 11 raris predikon anta~ la re- · gistaraJ trupoj. Je morto. . ,· v Pastro Manuel Arsuaga, oar 11 oelebris la ser~on da mesoj dum la -dauro de religia testo organizita de la respubiikanoJ. Je morto. La pastroj Sotero, Legerrti kaj Batia,pro la aama krimo. Je 'tridek Jaroj de mallibereoo. · 
Aliaj pastroj estis kondamnitaJ je punoj, kiuJ variaa inter sea kaJ dekdu J.aroj je perfortaJ laboroJ, oar 111 alportis la "Bpiritan helpon" al la respub-likanaJ aoldatoj. , . · AliaJ du kondamnoj je ·morto est1s d1ktitaJ kontrau 'Melohor Hospitalet re-dakciano de •Jurnalo kaj Demetria Basturia, trinkeJestro pro servo de manga!oJ · al 1uj membroj el la Baaka Reg1staro. , El oio tio oni povas konklud1, ke•la daura kontraustaro maitrankv111gas la taftistajn estrojn, aar Franco sentis sin dev1gita skribi la deklaron, kies pub-lik1goest1s en la lasta memento de la cenzuro malpermesita. La perfidulo P'ranoo deklaris inter alie, ~e al 11 estas malagrable sct1g1, ke tiu popolo, por k1es liberigo, 11 uzia la plej bonajn s1ajn fortoJn ( 1 taloj kaj germanoj), ld:es part on 11 ea perdia, per sia aintenado montras kollitra{ion -ai · l1a:J ,ilierito:j.-..... ... ~• -· 

DAVID LEVINSON:EN HISPANUJO. 
Trovigas en Hispanujo la tema usona , advokato David Levinson, detendinto de Dimitrov kaj Popov en la ptooeso de "Reiohsta8", de Matias Rakos1 en Hungarujo kaj de Harry Berger kaj Prestes en Rio de Janeiro. . . ·1 
Levinson dekleris al unu )urnal1sto inter . aliaj ateroJ la jenon: Yi oie.m esti~ pao~r1sto. Mi malamas lam111ton; pruvo pri tio estas la pr• pagando de Junie gis Augusto 191Z, kiun mi taris de!ende al tiuj -, k1uj tie.m ri-!uzia -1r1 al la m1l1 to; sed antau la tahsta invado, kiun la Hispana .tero sute-ras, mi kredas je la m111to kontrau la tasismo premanto de la libereoo kaj de-mokrateoo, Je la milito gis ekstremo de la reakoia 1mper1alJsmo. 0 Mia plej gran-da deziro estas esti u_tila al la Bispana atero. Mi ne apartenas al 1u p~rtio, mi nur estae demokrato, amiko de la libereoo de popolaj rajtoj kaj de la Tera Justeoo. Mi estae partiano de la Hispana arero ·, kiu estas la e.fero de la tut- • monda demokrateoo. Mi estas kontraua al la tal\1~. oar g1 lau oiu ·j liberaj _ko-nsoienooj, estas la maltelioego de •la .Romaro. · ' · 
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ALVOKO AL TUTA PROGRESEMA KAJ DEMOKRATA MONDO! 

LA KRUELECO DE INTERNACIA F.ASISMO EN BARCELONO. 
La unuan de Oktobro pa-

$1nta devis kunveni la am-
bau parlamentoj en Valencio 

, kaj Barcelono. Multaj par-
lamentanoj revenis el eks-
terlando, por rekomenci s1-
an parlamentan laboron kaj 
per sia ceesto demonstrac11 
la justecon kaj rajtecon de 
la Respublika Registaro. 

La acomena Kiejpo de Li-
ano, jam plurajn fojojn sc-
1gis per la radio, ke lap-
arlamentaj kunsidoj en Va-
lencio kaj Barcelono 6stos 

i aalutotaj per "hon8rsalvojit 
Kaj fakte tuj antau la mal-
fermo de la parlamento en 
Barcelona, aperis tri flu-
glllBBinaj eskadroj konsist-

, ant aj de 5 4 kaj 3 faais-
taj ~lugmafinoJ, kiuj per 
be.rbara · maniero bombardis ' 
la o1v1lan logantaron. 

, En la sama tago de un.ua 
;j de Oktobro, kune kun la ma-
j . lfermo de !a parlamento, 
•·;;1 est1s ankau mal1'erm1taJ la 
;~ lernejoj por komeno1 la no-
~1 van lernoJaron. 

La .bomboJ detruis 34 do- • 
I110jn en la konata labor1sta 
kvartalo Barooloneta, inter 
k1u unu Po:pollernejon, k1u 
est1s tute egalita kun la · 
tero. Jam oe la unua . forme-
to de la ru1noj on1 trovis 
:Pli .ol 100 mortintoj kaj 
1>11 .. ol 150 peze jund1taj. 

Ce!parte 111 estas infa-
noj, senkulpaj 1n1'anoj sen 
brakoj kaj kruroj kun teru-
re kr1pl1g1taj vizagoj lrun 
d1s&1r1taj ventroj kaj ka-
poj, prezentis ·la kruelan 

.bildon. 
Intertempe, kiam la res-

v publikana Hispanujo seraas 
la vojon al paco lau la ,parlamenta justeoo, montras al ni la ta&1smo de Franco 
ankore:u 1'oje le. teruran bil::don de terure kri:Pligitaj ke.j mortigitaj senkulpaj 
infan _oj. . · -· 

· La libere. Katalunujo kaj la Respublikan{H1B:PamiJo, turnaa sin lrun nova ap~ 
elaoio al 8iuj sinoer _aj homoj en mondo: ..,· • . · . 

Ha1t1gu la murdbrulistojn,_ld.uj v<;>las Europon kaj la oiv111zon de_tru1 
per 1'ajro kaj sango l 
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EKZ:EMPLO DE LA UNUECA FRONTO RN KATALUNUJO. 

En Lerida star1g1s nova Komitato de Popola Franta. En gi partoprenas oiuj 
politikaJ kaj s1nd1kataj organ1zoJ; Anarft1stoj, Unuiginta Sac1al1sta Partlo, 
Respubl1kanoj, U.G.T. - c.N.T. sindikatoj kaj la Kamparanaj. On1 prezentis la 
komunanAprogramon. Ciuj partoprenantoj devigis sin preoize teni je tiu progra8 
mo. La oefaj punktoj de tiu programo estas: · 

Organize de la defendo de la urba. 
Komuna agado kontrau la t;tkvina kolonou. 
Komuna agado kontrau la spelrulantaJ. 
Komuna agado kontrau la kasada de produktoj. 
Krom tio la Komitato de la Unueoa Franta alprenis al si la taskon ~ mobi-

liz1 la v1r1nojn par plenumi la ·taskojn prezentitaj pro 1~ neoesaj de la m111-
ta. 

La krea de la unueoa en Lerida, estas unu el plej gravaj faktoj de tempo 
de stariga de unueco pere la Junularo Hispana. La tuta kantraufaeista preso en 
Hispanujo akceptis tiun /inioiatan kun · grabda la,fo ·a. · · 

EPIZODO EL LA CENTRA FRONTO. 

Antau nelonge en Carabanchel (Madrida), niaj di~amitistaJ preparis minon. 
Kiam 111 realigis la laboran, 111 r1mark1s, ~e la malamiko, siavioe konstruis 
la kantrauminan. · . -

La nakta estis tre malluma kaj la pafado tre ofta, eble pro tio, ke unuj · 
kaj aliaJ gardostarantaj celis montri, ke 111 staras vigle. 

En la momenta kiam la komandataro kredis konvene, on1 ordonis komenoi la 
pafadgn per bombardiloj, mi traliloj kaj paf1!oJ kontrau la , malamika j poziciaj, 
kvazau temus prt _ preparado par 1nio1ati antaueniron: . · 

La ribeluloj fa11s en la kaptilan, kiun preparis par 111 ' la komandantaro 
kaj kaj 111 kanoentradis homojn en la antauajn pazioioJn, konsistantajn el tri · 
fortifikaJetaJ Jus instalitaj de 111. _ . 

K1am_ t1o estis atingita, . la resl)ublikanaj ~rupoj malantauen iris 1am par 
ne esti atingitaj de la esplodaj efikaj. Oni pusis la kontaktilojn estigantajn 
la oirkvi ton de la elekt,raj pii., ·3 kaj oka.z1s la terura eksplodo, . kiu tremigis 
la terenon do amplekso de tri au . kvar kilometroj. . · 

samtempe ani Jetis rake~on ··kaj bengalajn fajrajn, kiuj lumigis la spacc,n 
pro kia ani povii:s perfekte vid _i la ampleksan kurtenon el 1;ero, · kiu akvofalforme 
falis de granda alteoo. v · . . . 

Niaj soldato'J, kun siaj oetoj antaue, salt is el siaj parapetoj kaj iris 
okupi la lokon, kie antau momentaj est1s 1nstal1taj la _ tri fartikaJetaj. 

. samtempe .la respublikanaj mitraliloj, strategie lakitaj, paf1s al la fo-r-
. kurinto,l, multajn el ki~J ani v_idis teren fa}..i senv .1va au vundita. - , . . 

¥amentajn poste ·1a navaj pozio1aj '"est1s tort1k1g1tej de niaj trupoj. 

PLI OL UNU JARO EN LA l!'ASISTA ARMEO ••••••••••• 

La serganta de ·la sanitara helpo el la gernizono -Sµa30sa, prezentie ~in 
en niaJ linioj kaj rakont1s pr1 la demora_lizaoia en la ariergardo de la :rasis-
toj: · · 

,.Neniu vivas -kontente en la r~belul".'" Hispanujo. La "reket{stoj" kaj ":ra-
langietoj" malamas sin - reoiprok~. ~1~J - .:ciculoj kaj la bur~ro, e& la reakoiO-

. ., 
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nul • j, pregas je la venko de "ruguloj• 1 tsar tiuj diras, est as maleble T1T1 .t1el malto11ae suferi. 
Sed venas ankorau pl1, oiu kiu ion enapezas, au havas iun tortunen, deT-as tordoni la monon, mi vidis simil,aJn nl1bervolajnn donaoojn konsistantajn de unuduoni miliono da peeet e j. 
La torkurinto rakontis ankau pri la fremda invado. En Saregoso eatas c1u3 te'8.n1kaj servoj en la manoj de germanoj. 111 have.a la av1adon, la tort1f1kalon kaj la kontrauaar.atakadon. En la urbo estaa multaj marokanoj, sed tamen la 1ta-. loj estas la sinjoroj en la urbo. La hispanajn m111t1stojn oni ne plu kalkulas. Por la italoj estas en la hospiteloj la plej bonaj litoj rezervitaj keJ en la publikaj transportiloJ la plej bonaj lokoJ. ,.- · . La nArr1ba Espania" estas 8e tiuj spektakloJ la akra sarkasmc. HomoJ, kiuj tion vidis , soias, ke ilia urbo estas kolonio kaj sekrete auskultas al la re- ., gistara j radiostacioj . Eo la burgaro kaj la dekstruloJ deziras la venkon de re-gistartrupoj. En la tasista teritorio oiu soiaa, ke la militon on1 ne povas ve-nk i , kaj tio estas dirt ta de buao al bui.\o, oar oni diras, ke· la uru~lOjtt oe- . tas minimume hispanoJ. -La venkoj de niaj trupoj estas tie tre bone konataj, la ven ko de r i beluloj estas sen entuziasmo akceptata 1 kontraue la plej malgranda ven ko de la respublikanoJ revokas la esperon pri la baldaua 11ber1go. La politiko de teroro neebligis gis nun la ribelon , spite ke la pepelo malemaa la perfidulojn kaJ entrudulojn. 

PATRIOTISMO NATURA PATR!OTI.SMO POLITIKA KAJ ESPERANTO. 
P.AROL&DO DE DEU'I DAIJUU DUM LA EKSPOZICIO n50 J'ARO.T, ESPEIUR'ro- ··1m· BARCELONA 

Dolfi Dalmau elstar1g1s ke a1a home agado devas esti tavcra al la naturo, al aoienoo, alvvero. La tuta mondo produktas por satige kaj r1a1go de la tuta hpma.ro. Kontraunatura estas politike, kiu malliberi~as landojn kaJ naoiajn h•-. marojn; aar tiam por unuJ troas la naturaj produktaJoj kiuj mankas al aliaj na-oioj. Naoiaj diferencoj estas naturaj diterenooj, kaj tial oni devas respekti , ilin , kiel ekzemplas, pri tio, la malgranda SV1sa Kentederacio, kaj medernaj ltatoj: Sovetunio, ·cenoslovakujo I Belgujo, k.a •• LingvaJ diferenooJ estas natu-raj: neniu popolo . antauelektis s15n nacian lingvon. Tial oiaj naturaj lingvoj meritas plenan respekton. Homaj au homaraj problemoJ povas nur per superade es-. ti aolvataJ, neniam per detruo; tial Zamenhot, geniule ne intencis selvi , la 1nterlingvan problemon per detruo de iuj lingvoj, sed -por kreo de superlingvo; ne~trala, helpa, komuna, kun granda ideal.o - 1nternao1a 1 ne kontr~unaoia. -Natu-ra naoia lingvo est9s patro, dum state., lega lingvs estas bopatro; kaJ estia v kaJ ie estas ankorau politikadoj de bopatro kontrau la :patro, de trudo ··kontrau rajte. Tial. oete, Zamenhot, :pro interna. ideo de justeoo kaj .homano, el8erp1s sin per kreado de nautrala lingva fundamento; oar 11 1 Jude kaj polo, sin sentis sklavo, subpremato, en· la 1mper1estra Rusujo. Kaj oar 11 estis preoipe !5'1-lturu-le, 11 sentis plej a~te en la l~ngva a.tero la vipon de pgl1t1ko kentrau la _ na-ture, de lego kontra.u justec•, de lingva kontuzigo kontrau lingv! k:ultun. · , N11 Kate.lunoJ sent1s ·, sentis kiel tiuj poloj kaj oekoj antaumilitaj la lin-gvan trudon kontra~ lingva rajto, keJ tial ni :protu.nde komprenas la internan. ideon de justeoo interlingva sur ijautrala lingva tundamento, kaj deziras akoelon de fina venko esperantista kontrau oiuj pretendej de superrego de stata lingvo kontra~ natura, de eksterlanda kontrau enlanda. , 
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LA NOVA AGRARLEGO EN Y.ATALUNUJO • 

La Kataluna Reg1staro (Generalitat), eldonis post longaj kunsidoj la dek-
reton. kiu estas h1stor1a paso antauen sur la vojo de nova agrera ·rormo en 
Katalunujo. Diferente al la resto de Hispanujo estas la terposedo en la formo 
de farmodonado, pro gia apeoiala h1stor1a evoluo tute nekonata. La cefa formo 
de ekspluato estis la farmo, kiu prezentigis en d1versaj formoj, La 19-an de 
Julio estis la farmo abolio1ita. La farmistoj estigis pro tiu lego liberaj kam-
paranoj. Post kiam la furmovestis forigita kaj la fasistaj posedaJoj senpropra-
figitaj, kaj post kiam ankau oni faris la finon al la eksperementoj de kolekte-
vigo, la kataluna terkulturigo aspektis proksimume tiel: 

Unualoke est is kamparanoJ, kiuj sen eksploato de fremdaj fortoj :povis kon.:. 
tentigi siaJn bezonojn; due estis ter-ma.lricaj kamparanoJ kaJ terlaboristoJ · 
sen tero kaj fine estis grandterposedantoj, antaue farmistoj, nun potencaj k!IIll-
paranoj, kiuJ posedis tiom da tero, ke ne auficis al 111 aiaj propraj laborfor-
toJ, do prenia fremdajn laborfortojn por labori, kiujn 111 .ekspluatis. 

Al tiu situaoio devis ·la Ke.taluna Registaro fari la · finon. La d1fen1t1va 
·peso al la solvo de la agrare. sango en Katalunujo • sfgnifas la nova dekreto de 
Genere.lite.t, kiu malfermas al la krunparanoj la novan perspektivon de la felica 
estonteco. La oefa signifo de la dekreto konsistas el tio, ke al ciu kamparano 
kaj terlaboristo garantiaa la rajton posed1 la teron. La dekreto d1f1nas inter 
alie, ke oiu kamaprano kaj terlaboristo, kiu ne posedaa, au ne aufioe posedas 
la teron, povas sin turni al la M.1n1strejo de Agrikulturo. La Gen,eralitat de-
vas post 30 tagoJ de . la ensendita peto d1apon1gi al la petinto lanecesan teron. 
La kond18oJ konc:ernataJ la novan distribuon de la tero, .estas, ke la kemparano · 
es~as defendata kontrau ciu eksploato, ~aj permesaa al 11 perlabor1 la teron 
lau propra volo inter Ia limoJ de la lego. Ciu klopodo por malut1lig1 le. re.J-
ton de kam:paranoj per deviga kolektevigo ktp., eatos rigardata kiel kontre.lire-
voluoia ago kaj punita de Popaljugejo. La registaro dispooas pri la tero kon-
f1sk1ta de fasistoj, pri la neperlaborita tero 1 kaj pri la tero de rioe.j kampa- -· 
ranoj, kiuj sen fremdaj fortoJ no eatas en stato perlabori gin. 

SOLDATOJ DE KATALUNUJO. 

Kvardek mil katalunoj .bat alas en la Centra kaj . Suda frontoj. -Tiuj vcirtoj 
.elparolit .aJ arita,f' kelkaj monatoj fu.pr .esas kiel granda ciferG. Tamen, ankore.u . 
krom tiuj • ,aliaj dekkvar mil k~talunoj iris pl!grand1g1 la heroaj d1v1z1oj, kiuJ . 
d~reodas Madridan fronton antau la perforta · fasista okupo. . 

Tiu est as, inter multaj aliaJ aspektoj • la kunlaborado de. KatalunuJ• • en 
le. milito por sendependeoo de Hispanujo. . · 

Jem de kelkaj tegeJ la Kemisarejo . de Prope.ganp.o de Generalitat de Catalu.; 
nya este.s vizite.te. de amasoJ de junuloJ plene enttizfasinaJ, Hi este.s la ,soldato .J . 
de la lasta militvarbado de la Respublika Registaro, kiuj venis ser81 la 1ns1g-
non, kiun la Komisarejo de Propaganda faris kun la Kataluna emblemo kaj •surskri-
be Kualunujo. · · .. . . . · · 

Oentoj da aoldatoJ pretaJ pretaj por formarsi at la front ·o dezinas . anta~e 
ak1r1 la 1ns1gno~ de ~atalunujo. 1 Ilia · Jurie. gaJeoo plenigas la domon kun ~J• 
kaj entuzie.smo. Ciuj scias la kial•n pro kio 111 iras al rronto batali, 111 bo- · 
n• soias, ke n1 batalas kontrau la italaJ ,- germanaJ entrud~loJ kaJ nur deziras 
la mementon . trovi sin kontrau la amlamikoj • , aed tiu · dezire.ta momento estas pro-
krastata, oar la novaj s•ldatoj bezenas unue la neoesan militistan edukon. Ili 
estas la entuziamna kaj optimisma jurieoo de , nie. vive.nta karno sur .nia ,tero, kiuj 
estas pretaj doni 81on por e.t1ng1 la 11berecon de · Katalunujo kaj H1.spanujo, tial 
ke, dum t1uj deklcvar monatoj de m111to 111 ekkon!s le. kruelaJon de perfidaj ge-
neralojkaj la . krimej de le. ra&iataj e.rmeoJ. · Kun ~Jo 111 pertas sur la bruston 
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la insignon de uquctre barres". 
Ni estas kaj estos katalunoj - d1r1s unu el 111 - au en Madr1do au Sara-goso, en Kordovo a~ en Astur1o kaj c1uj, k1uj estas kun ni ni kons1deras kiel fratojn. Unu1g1nte o1es fortojn kaj klopodojn en unu tuto, ni detruos la fasis-mon. 
Dudekjarajn lmabojn 1 K1om da 1luz1oj, konv1nkoj, opt1m1smo kaj plena fi-do en la plena venko. 
T1al parolas n1aj soldatoj, k1am sur 111aj ,brustoj kaj koro pendas la !'m-blemo kun la vorto: CATALUNYA. 

ANGLA DELEGACIO EN LA HISPANA PARLAMENTO. 
William Doobi kaj Ernest Thurtle, du anglaj d1put1toJ el la ,.Labour Party" alven1s per flugmas1ao H1spanujon por oeestt la unuaj kuns1doj en ,.Cortes,. (pa-rlemento). Esprimante la kunsentojn de la vastaj lll!lasoj , de angla popele, 111 deklaris: ,.N1 venis al H1spanuJo por pagi la suldon de eat1mo al la re prezen-tantoj de la h1spane popolo, batalanta t1el energie por konserv1 la demokrat 1on en s1a lando kontrau t1ran1o kaj d1ktaturo. 

HITLER SEND.AS CIUTAGE TRANSPORTON AL HISPANUJO. 
, ' V l:':l tre benaj rontoj n1 sc11g1s, ke la 18-an de Augusto pas1nta, ror11r1s la transporto de germana ,.Re1chS1fehr,. 4/31/1 el Orienta Prusujo al Hispanujo. Tiu transporto estas . desango de la 6A bater1o de 23~ re~imento el Veimar, kiu nuntempe trov1gas en H1spanujo. La nova transpo~to 4/31/1, est1s en Rudoltstadt en Thur1ngen kunfandita. La ·soldatoj r1oev1s oksemajnan kurson en hispana . lin-gvo. Oni promes1s al 111 400 markojn po monate k1el salajro. La duonon oni pa-g1s al 111 en Germanujo kaj la alian duonon on1 pa.gis kun valoroekoj, kies mo-nan valoron 111 povos r1cev1 depost ·s1a reveno en Germa.nujo. On1 1nform1s al la transporto 4/31/1., ke la tuta korespondaJo por gf kaj de ~1 devas est1 sen-data al unu adre ·so en Berlino. • 

KION' RAKONTAS FORKURINTOJ EL FASISTA PARTO. 
La komandanto de -iu Bas~a batalion~, kiu anta~ ne longe sukcesis forkuri el. la tas1sta ter1tor1o, estis ~testantq de s1stemataj tusiladoj en Sntander, depost l.a okupo de la .urbo per ' 1tal9J. Ciutage estas de la marbordo metitaj ttitaj montoJ de kadavroj .en la maron •. La . forlnlrcmta komandanto v1d1s la t\1s11.a-don de 250 m1lfoanoj ·pere la ·.maSinpafil.o. La teroro re ·gas en '_l.a tuta reg1ono ·: . . _ ' kaj la m:arokanoJ rabas sistema.te. · ' · · ' ····· ···· ··· ············ ······ ··· ·········•• .•········ ··········~·-··· ~---······ ··· · Al.1a transkurinto . el la r1bel.a parto in:formas al n1, ke la komerc1sto •j . en Burgos kaj V1ttor1a transir1s al la pas1v ·a kontral!staro, rituzante akoepti ·1a · novan monon eldon1 ta a~tau nelonge de Franco. ' · · 

EL ARAGONA.·FRONTO ONI'RAPORTAS. 
'caa nun, dum iliaj operao1ol en la , ~agona - f'ronto, · ni kaptis 6 ~000 te.&1-stojn kaj prok _simume l.888Dlll'. kvanto . transkur1s al. ' n1a · tlanko. · . 
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GENERALITAT DE CATALUNYA 
PRESIDENCIA 

COMISSARIAT D E PROPAGANDA 

Avinguda 14 d'Abril, 442 bis BARCELONA Telefon 82215 

ESPERANTO ELDONO. 

COMUNICAT DE PREMSA 

SESA DE OKTOBRCS'. 19 '34 

Barcelona, 9/X, 193?. 

SESA DE OKTOBRO 1937. 

' La sesa de Oktobro, memor.1-
nda datreveno de historia date, 
unu el la plej gloraj de la Kata-
lune popolo, estis honore memori-
gita de Kataluna Prezidanto Lluis 
Compnnys per jenaj vor-toj: 

· uNe estas eble mencii tiun 
daton, sen senti la kunligon, kiu 
kunligas Katalunujon kun Asturio, 
car subite · kaj emocie n1 rememoras 
ke Katalunujo estis persikutita 
kej for deklarita de la le~o, kaj 

, kc· Asturio travivis terurajn kaj 
m&lfelicajn momentojn. Kaj ni ea 
ne povas pronunci la nomon Asturio 
sen en ple1 profunda estimo memori-
gi giari grandan heroecon.La milito 
plc1a . kun kruelajoj, kiuj la ribe:.. · 
lulJj falegis sur ni, estigis mili-
to por nia sendependeoo. Kiam mi· · 

, niencias la 6-an ·de Oktobro, ni vo-
las konstati la ,plej altah solida~ • 
·recon de ':la ' autonoma Katalunujo ' a_l 

, . . . . . . . .. . , 'la Respubl1k9 , kaj ~ia , "Regista~o kaj 
samtempe :·e·spr'imi nian konvinkan deziron kaj volon, ke . nI ~rage batalos por 
liberigi. HispanuJon de la fr:emda perrorta okupo. La popolo soias, ke la m11_1-
to ankora~ dauros kaJ estos harda; sed tamen estas preta fari 8.ion necesan 
kun 'plena -kaj optilliisma fido por la r1na _: venko ·. 

Katal.unujo malam.as -la m111.to~, gi ~:Stas laborema kaj · sentema :popolo es- . 
timanta la altajn spiritajn valorojn kaj · grandajn manifestadojn de arto be-
leoo kaj kulturo. Ni mal~as la _;m111ton kaj · pro ,tio ni cionvdonos por g~jrii · · 
gin kaJ la triumtog far1g1 la f'undament~n dg la pac~ ko~trau · la pertorteoo , . 
la libereoojn de autonoma KatalijnUj~: ,koI1trau la subpremaj agadoj de oentral1-: 
sta stato kaj la vojojn de · antaueniginta demokrateoo kontrau 81uj diktaturoj 
kaj 8iuj' . formoj de despotismo,,. · · · . · . ' . · , · . · . 

/ 

' I ' • ' I I • · ·, l ~, 

,, 

I ' 
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SESA DE OK'l'OBRO 1934 - SESA DE OKTOBRO 1937. 

La data 5a de Oktobro haves por Katalunujo grandegan spiritan valoron. 
~i mantras limstenon en glora historio de nia popolo, pro . gia antaueco en tiu 
ci batalo kontrau la internacia ~asismo. · 

La 6-an d~ Oto bro 1934, la kunl1gi taj fortoj de la hispana reakcio~ •kiuJ 
1~s1de estjs filtrintnj sin en la Registaron kaj kiuj provoko post provoke es-
t1s detruintaj la elementojn de la respublikana rezistad~, Jetadis kontrau la 
lastan bastionon de la Respubliko, Katalunujon, sangan ofensivon. Nia popolo 
fidela al s!~J tradecio kaj historio, subtenis la dignan · pozicion, k1u devis' 
permesi al g1 tra la tempo, subteni gian prestigon kaj moralan forton. 

La Prezidanto de la Kataluna Registaro rifuzis la facilajn solvojn ui , 
pravigitajn abdikojn pro la malesto de materiala forto kaj adoptis hero~n sin- ' 
_tenadon, sur kiu monatojn paste povis ·la popolaj ar::1asoj .kristaligi la .demokra-
tan movadon de le 16a de Februaro. 

' Sen la 6a de Oktobro, sen la heroa rezistado de minlaboristoj el Asturio · 
sen tiuj du agoj, en kiuj unu popolo kurage akceptis · -la batalon en 'malegalaj • 

- kondicoj, la hispana reakcio ne estus malkovrita slan terurigan vi'zagon la 
sango de la popolo ne estus droniginta la terurigajn intencojn de la f~iismo 
kaj la oligarkia.j fortoj de la mono kaj de la religio, estus 'daurigintaj tra• 
sia hipokreteco, subpremante la landon. _ 

La heroaJo de la Y.ate.luna Registaro, tiu de la Asturia Y.oniuno, ha?is tiun 
grandan valoron; :r.rnlebligi kompromison inter la fortoj historie kontrauaj, evi-
ti ke kun la abdiko, la porola elemento per .du la stemulon de la venr:o. . 

::::>epost tiu 63 de Oktobro gis hodiau okazis r.mltaj aferoj. Alian · .fojon la 
reakcio montris sian . yeran naturon levante kontrau la unuanimyolonde la londo ·~ 
manefestigintn en la brila balotada ·venko de la l6 fl de Februaro, la armitajn 
formaciojn de la IIispana Fasismo intime unuiginta kun la itala-germana fasismo. · 

Kaj denove Katalunujo akceptis la batalon stir la stratoj. kaj venkinte kun 
vireco neniam eealigita en la hi storio, situigis la :problemon sur la veran hi~ 
storian pla.~on. Kaj pro tragedis 1paraleli ~~o de la historic de Iberio, estas 
e.nkoraufoje ul niaJ fratoj de Asturio, al : .. kiu apartenas la majesta honoro sin 
oferi sur la batalkampo pro · la justeco ka-j .pro ·la,,libereco. · .. . 

Ekde la 1ga de · Julio Katalunujo venkis la f o.sismon en sia tuta · ter1tor1o, 
faris ekspedicion al Mallorca, konservis fronton de 350 lan. ••· de ·Jaca gis Teru- · 
el; sendis sesdek mil libervolulojn nl la fronto, ducent mil soldatoJn, kvin• 
dekDil batalantojn en Jarama, al ~rg~da, al Cifuentes kaj ,al Pozoblanco; wne_. 
akceptis sepcent dudek kvin mil r1fugintojn, transformis je armilfab~ikoj la .; 
fabrikojn de paco kaj pregreso, laberas produktplene kaj sent .is sur sia karno 
la tragediajn sirojn k~uzitajn de la fasismo .per s1aj kr~j 

1

bombe.rdadoJ sur 
la urbojn de la ariergardo. . ,, •,:· ,.: . 

., 
; 

. Sesa de Oktebro 1934, sesa de Oktobre 1937. Datoj de cargreno kaj de ~el- _ L 

ore, datoj de renaskigo kaj esp~ro. Ka~alun~ _jo, . nun kiel en :1934, ·.kiel c1am, :,_· __ ,: ___ ·i · u;. 

oferes _s1an ·v1von .por savi sian liberecon _kaj tlun de la Iberiaj popoloj. 

\ , 
' ' ' 

SENATORioJ PoR' TUBERKOLOZ-MALSANA.T EN HISPANUJO • 

. La Minietrejo de Higieno malfermis kvar nevaj~ s~natoriej per tuberkoloz-
malsanaj. Kelkaj jam ekziatantaJ senateriej · estis sangitaj en pl1 ferveraj .lo-
koj Per nova dekreto oni arangia, ke •l~ malsanuloj en estonteco ne bezenes 
plu • atend1 longan tampon al · sia vice, ~ed al ciu tuj est .as dispenitaJ t n~vaj 1,:-
toj. La oeeate en ia senatorioj . estis generale fiksita je proks1m 1! 

1
r :ipona_ . 

toj, kun esoepto de eksterordinaraj oka~oj, 8e ~iuj estos neoeaa p onga re 
stado en la aenatorio. 

·, ,' . 

' •' 

,.}. . 
I 1 . I 

·., 
I j 

. , .l 
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SOLIDARECO · .INT:ER. LA FR ONTO DE MILITO YJw . LA FRONTO DE LABORO • 

En nia urbo okazis serio da solenoj de granda va.loro spirita kaj simbola, 
solenoj montrintaj la _solidarecon ekzistantan ·inter la _ f'ronto de batalo kaj la 
fronto de laboro. La soldatoj, la reprezentantoj de la milita fronto vizitis 
la fronton de laboro kaj 111 ricevis impreson superan, majestan, alte moralva-
loran. Dum kelkaj horoj kunvivis batalantoj de la milita fronto kaj la batal-
antoj de la la.bora fronto, kaj la unuaj, tiuji kiuj venis peti klopodon de ~a 
laboristoj, povis rimarki kiel tiuj ci superigas ciutage por atingi plej gran-
dan produktadon kaj plej grandajn rezultojn por komplete kovri . la necesojn de 
la batalantoj. 

Unuj kaj aliaj, premante siajn rnanojn konsc .iis perfeict;e pri la unuiga, kiu 
devas ekzisti inter a.mbau frontoj; ~iu de milito, sen tiu de laboro, ne povus 
rezisti la atakojn de la ribeluloj; tJu de laboro sen tiu de milito vidus sin 
venkita de la krim.aj hor'doj de la fremda imperialismo, sercanta en la m11ito 
eliron por · siaj nesplveblaj problemoj. · 

_Laboristoj kaj soldat'oj, soldatoi kaj la.boristoJ, ekde la alta oefo gis 
la sim.pla soldato ., ekde la inginiero gis la plej simpla laboristo, konis la 
gojon scii, ke 111 estas necesaj 1J,nuj al la aliaj kaj ;vi'di, kiel 111 povis kon""'. 
fidi unuj al la aliaj reciproke. Ciuj en kunsento ni formu solan blokon, solan 
armeon por kontraubatali la malamikon, . kiu estas cies, aar la soldatoj, kie l la 
.laboristo,1, estas filoj el la popolo. · 

La solenoj . okazintaj en tiuj ci tagoj havia grandan simbolan valoron. Ili 
__ montria al . la popolo, ke la unueco estas fera inter la bonfiduloj kaj bonvolu-
loj kaj kiel, streoe . unuigintaj, fermitaj la kadroj', kubuto kontrau kubuto, la 
venko estosAnia. Pli o! ciuj vortoj, pli ql ciuj paroladoJ, t1uj solenoj mont-
ris la unuigon de · ambau frontoj; la fronto de batalo kaj la fronto de laboro. 

Nun la laboristoj devas iri al la baltalfronto kaj vidi per si tl j propraj 
okl,1loj kiel batalas la .soldatoJ de la Respubliko, la soldatoj de Katalunujo, 
.kiel 111 vivas, ·kiuj estas 111aj necesoj; kaj k'iam tiuj ci laboristoJ estos 
premintaj la manon 'al la soldatoj, kiam 111 estos sigelintaj la unuigon meze 
de la kanona tondrado, en nuboj el polvo kaj .fumo1 ki~ la solidareoo eatos 
fandiginta nieze de maro el sango kaj fajro, tiuj ci laboristoj ne pensos plu 
je l!IUltaj aferaj, ·k1u,jn oni tieAne havas, kaj 111 pensos .. Je la malvarmo, je la 
libroj, -je la bagateloj kaj je oiuj a:f'eroj, kiuj mankis ce la front9. . 

Tiam la aoldatoj-, niaj · fratoj el la batalfronto estos gajnintaj la plej 
grandan batalon~ 111 estos vidigintaj al la soldatoJ el .. la labortronto, kio es-
.tas la m111to, kaj :por la ejilito,- :por gin gajni, - ; on1 taros &iujn klopodojn, 
aiujn otarojn, kiuj ank:olau ne estie tart'taj. . . ., -~ , . . 

Soldatoj el la militfronto kaj la labor1stoj el 19- laborfronto ·1 -Ni a1uj 
eat as la samaj, ni ciuj est as · soldatoj de t1u nob.la kauzo, kiun ~i ., defendas, 
de tiu o1 m111to, .kiun ·ni faras . por meti 1'1non por _81em al la t'asismo, oar .me- r 

:tante finon al la rasismo . n1· ·f-1nos , ior ciem la m111toJn, · kaj ttam ·e1u •j -·en · umi 1
· 

sole. fronto, t1u ·de laboro, ni antaueniros lau la vojo de la sooia jtistecokaj 
de la pr9greso 1 · 

.KIEL ESTIS MORTIGITA LA POETO GARCIA LORCA. 

En tiu tago mi gardostar1s. Mi vidis enirantanen · 1a kazerno11 junulon. 
Li estis pala, sed 11 pasis serene. Li est1s Frederico Garcia Lorca. Kiam mi 
11n v1d1s, mi komprenis la teruran tragedion, .kiu sveois ·super 11. Garoia . Lor-
oa havis signita s1an- mortokondamnon, signinte la raman romanoon pr1 la Civila 
Gvardio ••••• ~. .. . · . •. - . 
. Oni dirie al m1, ke 11 estis trovita oa la Franoa Legaoio. Per trompe 

111 sukoesis elirig! 11n· de tie, kaJ tiam 11 estis kapt1ta . • ~ompro.n~ble, 11 , 
ne estis, kiel ankau nen1u alia, jugita de iu Tribunalo. Tiun ·saman nokton on1 
forportis lin i~ter -kelkaj c1vilaj gard1stoj ~el la Civigvardia Kazer~o. Mi, mal-

, ,' 
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goje estas gin diri, trovigis inter 111. La veturiloj ekmarsis tra · la ~os~o ·d·e . 
Padul. La terura karavano haltigis Je dekok kilometroj el Granada. Estis 'la oka 
vespere, kiam ni dessaltis el la veturiloj. La veturilaJ lanternoj estis direk-
titaj al tiu, kiu iris al la morto. Lia silueto desegnigis en la fono de la no-
kto. La civilgardistaro s1tuig1s post la lanternoj, kie 11 ne est1s videbla 
pro la forto de la lumo. 

Garcia Lorca pasis firme kun majesta sereneco. Subite 11 haltis, 11 turnis 
sian vizagon al ni petante paroli. Tio kauzis profundan impreson, speciale al 

la leutenantoMedina, kiu komandis la aron. 
Kaj 'I i parolis; parolis Garoia Loroa kun firmeoo kaj certa vooo. Ne estis 

liaj vortoj el malforteoo lmj invokante pardonon. Ili estis vireoaj vortoj de 
defendo je defendo de tio, kion 11 oiam arnis; la liberecon. Kaj 11 laud1s la . 
kauzon de la popolo, k1u estis la lia, kaj la laboro, kiun gi realigas kontra~ 
la barbareoo kaj la krimo. 

Tiuj vortoj, eldiritaj en 1a · fajro - de la paroksismo~ kauzis teruran emba~ 
raso~ en oiuj, kiuj tenis la pafilon. P9r ni estis kvazau penetranta ltmio, :•kiµ 
levigis ~n niaj cerboj. Kaj la poeto daurigis -parolgnte ••••• Sed lia voco es-
tis tranoita. Okaz1s io stranga, monstra, kr1ma. Leutenanto Medina, Jetante te-
rurajn blasfemojn paf1s per sia pistole kaj ekscitis la civ1lgardistojn kontr- , 
au la poeton. La spektaklo est1s abomeninda. Je frapoj de pafiltenilo. je pa- · ·. 
foj, 111 sin Jetis ·(kelkaj rest1s neka~ablaj sin mov1 pro la teruro. kiun ka- ' 
uzas al 111 la sceno) sur Garcia Loroa n, k1u forkuris persekutita per . la plu-
vego de kugloj. Li falis je cirkau cent pasoa ••••• Ili sekvis post 11n kun la 
ideo lin f1nmort igi. Sed elstaris la figure de Frederico. Li ·1evigis sangante 
per -teruraj okuloj 11 rigardis ciujn, kiuj returneir1s timigite. Ciuj civilga-
rdistoj supren1ris al la veturiloj. Nur restis ari.tau 11 t1u · le~tenanto ·, k1u · . 
tenis sian pistolon, Garcia Lorca fermis s1ajn okulojn por c1am kaj falegis · · 
sur la teron, kiun 11 s~rversis per s1a sango.~ . A . 

Medina rapide antauenir1s kaj paf1s kontrau la malfelica Ff;ec1er1kb tri · . 
kompletajn pafseriojn. Tie restis la poeto neeii.~ombigita kontrau sia Granada~ •• 

La granda granadana poeto estas oe n1a flank~ la viktimo ple j esprimople-
~na pri la batalo, k1un subtenas la reakoio kontrau la libereco. Frederico ne 
est1s farinta malbonon al 1u, 11 ne est1s farinta ·politikajn propagandojn, 11 ., ~-
ne uzis sian gracian plumon kaj sian korektan verson por fari insultojn, nek · 
ec la~di doktrinojn, kiuj povus saj~i al iu ribelemaj. Li estis poeto pura, sen . 
mikso -de oficiala prozo; 11 esti~ gajal opt11;.11sta; kun s1aj vers~j kaj popolaj _ 
kantoj 11 1rad1s tra la vivo versante gin, gis kiam 11 renkontigis kun la ka-
najlo, kiu murdis 11n de malantaue en mizera, barbsra vengo..... · · 

( rakonto de civilgard1sto forkurinta el la 
ribelula sektoro). 

. ( -~ 

IMPRFSOJ PRI MADRIDO ••••••••• 

;-..:.···:1 

La pr ·esagentejo 11Agence Eepagnen komunikas, ke jam de unu monato oiuj :J.er.-
nejoJ sn Madrido rekomenois sian regulan funkoionadon. En Madrido trovigas 
ankorau 50.000 infanoj. Depost dekmonata heroa defendo estas komproneble ke la 
militaj okazintaJoj pli okupas la infanojn ol la lernejvizitado. Ludi m1!1~n 
oefe okupae 111n. Multaj el 111 ne nur ~~ontentigas kun ludo, sed ankau klopo- . 
das kaj ea atingas la unuajn liniojn en la Univers1tata Urbeto, kaj kiel 111 
dekl _aras por helpi en la defendo d9 la urbo. . . 

Tiujn -tagojn gardis sin ia naujara knabino en .la tanko . kaj povis esti s el-
kovrita, kiem la tanko trovigis jam en la fajra- linio. La knabino defendie 
sin p~r eiaj · kruroj kaj manoj nevolinte reveni al sia hejmo, sed rest1 Se _sol-
datoj por flegi la vunditojn. · 

· La evakuado , de en Madrido reetintaj intanoJ, ne nur fao111gos la · detendon 

-.. 

.~,.I 
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de la urbo, sed ankau ebligos tute alian lernejedukadon. Tial organizas la Un-
uiginta Sooialista Junularo oe Siuj parkoJ kaj infan- ludlokoj la kunvenojn 
de infanoJ, partoP,renantaj de cendoj da infanoj. Al tiuj infanoj alparolas anoj 

, de la Junularo demandante cu 111 volas, ke Madrido falu? Al tiu demando la 
infanoJ respondaa nore nel kaj poate 111 estas petataj kun siaj gepatroj for-
lasi la urban. Tiu propaganda havis la rezulton, ke la kvanto de infanoj for-
lasinta Madridon oiutage estas pli granda. . 

Anka~ la konsumado estas Siutage en Madrido pli bona. Oni povas nun ace-
ti &ion, karnon, panon, fisojn, fruktojn kaJ eo sapon, kies lasta gis nun ne 
estis akirebla en Madrido. · · · 

-
INTERVJUO KUN LA MINISTRO DE JUSTECO muJo. 

La katolika ministro el Baskolando Irujo, kiu gvidas la departamenton de 
justeoo en Valenoio, deklaris en sia intervj~o kun la oeftoslovakaj deputitoj 
pr1 }a r1marko 1 ke vastaj aeasoj katol1kaj batalas kun komunistoj kaj soo1al1s-
toj suitro oe sultro kontrau la fasismo, la ministro respondia: 

nCi tie _en Hispanujo, est is du speooJ da katolikoj; tiuj , par kiuj la re-
ligio estis\ nur la ilo de propra ekonomia ka'j politi~ potenoo; la episkopoj,; . 
la , alta pas~raro, . kiu estas por la fas1smo - kaj tiuj, kiuj r1gardas al la pre-
geJo kiel religia inatituofo. ,En la komen,oo de la . revoluoio la amasoJ falegis 
sur pregejoJ kaj brul1g1s ilin, Sar 111 vidis en . i:J.i la simbolojn kaj la bast •1o-
~ojn de fasismo. En la komenoo Ja estis .. tie, ke la kru _oo e~tia la signo de ta-
sismo. Sed tiu animstato kontrau la pregejo, kiu estas kompronebla, nun tute 
k:vietig~s, oar oni ~am legas en Valencia kaj Baroelono la mesojn. 

En tiu millto, la religiaj homoj lernis, reoiproke kompronigi kaj komune 
batali kontrau dispotismo, tiranio kaj f$siamo. La Registaro de His~ana Reapu-
bl1ko estas demokrata, · teapublikana kaj liberala kaj garantias ankau la liber- . 
econ al la religio. Al demando kion ~a Respublikanaj katolikoj supozas de siaj 
aamkredanoj el al1aij landoj, respondia ministro IruJo: . · 

nNin komprenil Ili komprenu, ke la tasista propaganda - en Hispanu40 kon-
cernas batalon inter Moskvo kaj Romo, inter religJo kaj ateismo, estas granda . 
malvero. La Respubliko taraa oion j3blen por la moraleco kajhoma et'iko. Minis-
tro . Irujo . montris konoerne al t1o al la .traktado de pol1 t ikaj malliberulo j en· 
la Resp~bliko kaj oe Franco. Lia tuta tamilfo eetes de Franco el;lkercigita, ·lia 
trato estis . kondemnita al la morto, at1a al longa _ munlaboro. L1a -patrino estis · 
intersangita. Tiel 11 montris a;J, oertaj lokoJ, . kie la malliberuloJ. ae _Fr~oo : .. 
est as malbone traktataj. Kontraie al tio, Be la RespublU,:o estas la traktado · . 

1
1
de mall1beruloj ~n l _a spli:1to _ dei humaneoo k~j .,kompatemo. En .unu 4e ·11 .konstrui .:7 
ta T1r1mnalliberejotroTi~as la f'ratino de perf'1dulo Kiejpo de Liano; I_ktu . dum 
la v1z1to de Se!loelcrt'ekal d1putho3 d1r1a al 111, kenenio mankas al s1 kaj ii 
estas tre bone traktata). Ministro Irujo deklar1s ankorautoje, -~ Reapubliko · 
Tolas trateoon, egaleoon, kompateoon kaj amon, la samon volas ankau la re11gio. 
K1on ·kontraue al t1o taras Franoo ~· aldonis la Ministro - havas nenion komunan 
kuri religio, ankau se 11 eo tre o:rte taras la kruoon.n . . . . 

Je rino la ·ministro oertigis pri la speoiala simpatio , de,Baska popolo ,por . 
ee~oalovakujo. IliaJ eortoj havas multan komunan • . En l~ mondm1!1to, estis la · 
oeftoJ, kiuj eB:peris al paoo pcfr · konserv1 ·aian patrujon; -Rodia~ ' la baskoj ·perd1s 

· sian hejmon ka'J atendas al -la paoo, por gin denove rehavi. 1; · · · · · 

·:--·. 
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BOMBOJ SUR BARCELONO'Nw 

MalmultaJ tagoJ pasis, kiam Hitler kaj Mussolini 4eklaris solene al la 
mondo, esti : la veraj garantiantoj de la paoo. Se oni soius en la mondo, kion 
oni povas su~ozi de tiuj konataj rezonadoj, tiel staras ja aiuj de.klaroj en 
klara kontrauo al la faktot de la lastaj tagoj, kiam Barcelona estis .plurtoje 
vikti.¥> de aaa kaj fasista barbe.reoo. , . 

Sajnas oerte, me la internaj Berlin aJ -inter kvar okuloj" intertraktoj -
havis la oelon, pri la interkonsento de daura, planita kaj regula detruigo en 
la ariergardo. Estas eble, ke la malsukoesoj ·en la frontoj instig:l.s 111n pli 
intensigi la aktivecon en ariergardo, por tiel maniere atingi la demoralizadon · 

·de amasoj kaj daurig1 la kr1mon de Guernica, · Durango kaj Almeria. Krimoj, kiuj 
frapas oiun kulturon en la vizagon. Oni povas bombardi la malfermajn urbojn, 
oni povas detruiadi, oni povas murdi infanojn kaj virinojn, on1 povas las1 11-
bere siajn plej malaltajn instinktojn, sed sian oelon, la hispanan popolon mur-
d1g1 kaj subpremi, la tasism.o ne ak1ros; gi kreos al si nur pl1 da malamikoj · 
kaj baldau trovos kontra.~ si la tutan mondon, k1u true au poste rekonos, kie . 
estas la vera dangero, k1e estas sercebla la efektiva malamiko de mondpaoo. 

Barcelona kaj aliaj urboj ·estas nune preskau 81utage bombardataj • La 1ta-
lo-gerrnana fasismo sercas siajn oelobjektojn nur en la malfermaj urboj, en la 
partoj 'vkiuj estas plej dense enloga 'taJ,a, fie n·e trovi~as · nek iu strategia po-
zic1o au soldatoj - konoentrigo. Preskau oiutage la hospitalojn _plenigas vun- • 
d1toj kaj mortoj. Oefparte 111 estas senkulpaj infanoj kaj virinoj terure krip-
li~itaj kaj vunditaj. , ,, 
· Koncerne al tiu nova krimo, valoras ankoraufoje malfermigi la okulojn al 
la demokratioj kaj al 111 montri -kie ~ondukas la vojo. U.nu rojon pli ni alvokas 
o1u n homo n honesta n· - Halti la fasismont Montru al aiu tiun malam1kon de 
la a detruu in antau ol estos ma au estas His anu o a v1-

o.-

AL aiuJ" ESPERANTISTOJ EN MONDO. ~. 
V A I . . • 

La Kontraufas1sta Esperanto Komitato de Katalunujo n~m1s · specialan _kom1s1o-
non par pristudad1 taj esplori la problemon de enkonduko de Esperanto kiel de.:. 
vigan takon en la qlernejoj de Katalunujo. Par facilig1 la 'laboron de tiu komis-
iqno, oni petas a18iuj, kiuj havas ion da · sperto sur _la tereno de enkonduko de ' 
Esperanto .en la lernejoj kaj alian mater1alon rilatan tiun problemon, por zendi 
al Comissariat de-Propaganda de GeneraJ.itat de Catalunya, .·Esperant·o - J.Pako, . 

Barce!~~t kiuj povas . ut111g1 '-Ia ··enhavo~ de ni~j bult";n6j 'p~~·-~ ~-gazet -~ro --~·aJ .. ~-l:r: 
-- - - propagando-oeloj,povas r1aev1111n sendante sian adr.eson. · I 

I 

LA., JlJNUi.ARO ESTAS NIA ESTONTECO •. . 

La MinistreJo . de Kulturo de Hispana ·Respubl.~o, .EJo1.1g1s ,antatl nel.onge kel- i 
kajn novajn deoidojn, aervontajn J.~ edukon · de ·j~nu:J.aro. Unu _eJ. t:b~j d~cidoj ebli-_ 
gos la junan hispanah generacion d1._svolv1· sian gen~ralan edukadon, per en,eno .:, i 
en la militlernejoj, alia dispozioio estas ed:dlko _pQ:1' motor- kaj &vebtlugado kaj . 1 

ra1.£Hrmilsaltado, kiam la tr1a destino _e·stas p~r venki la analtabetismon~ Per · I. . 
tiuj deo1doj la Ministrejo de Kulturo kondukas sian .t~ktodonan laboron, por en- ! 
v1o1g1 la junularon en nuna kultura vivo en Hispanujo; e_l ~iu en estonteoo elir- 1 
oa n..ovaj gvidan~oj de la popolo.' La ·kreo de· ls.'borlernejoj, la maltei;no de univer .J 
sitatoj kaj a1taj lernejoj kaj multaj aliaj d.eoidoj estas nur komenoo por la cu.:. · 
svolvo de tiu kultura progre.mo de Hispana -Respubliko. I , 
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G ENERALITAT DE CATALUNYA 
PRESIDENCIA 

COMISSARIAT D E PROPAGANDA 

Avinguda 14 d'Abril, 442 bis BARCELONA Telefon 82215 

COMUNICAT DE PREMSA 
ESPERANTO ELDONO. Barcelonn; 16/X, 1937. 

LA. MARTIROJ DE ASTURIO 

LA GI:Rl\lANAJ I:~ ITAI.lw PILOTO.J DAtlRIGAS EN ASTURIO SIAN BARBARECON DE GUERNICA 
.. : ; . 

La tuta fasista preso klopodas senko-
mentarie,prezenti la lastajn en Asturio kauzi-
tajn krimojn de italaj kaj sermanaj pilotoj, 
kiel faritajn de asturiaj ministoj defendatajn 
sian hejmolandon. Post la barbara detruo de 
Guernica, ohi klo:podis sujnigi ·al la mondo, ke 1 
la respublikanaj trupoj estas en stato plenu-
mi tiujn hontajn agojn, sed depost la ekster-
ordinara indigno kaj flamaj protestoj de la 
tuta civilizita mondo, sajnis keen servo_ de 
Franco estantu fasista aviado _ cesos sian bar-
baran detruon de urboj. , 
. . Hodiau tamen, koncerne sian maltauge-
. con · kaj senpotencon kontrau la senhoma heroe-
oo de asturiaj soldatoj, ilia sadismo denove 
revekis, 111 revenas hodiau denove ' al la. samn 
rimedo, kiu prenis al 111 en Baskolando tiel 
ugrandegan" . rezulton; 111 l)lanite bombardas 
kaj detruas urbojn kaj v1lagojn, en k1u tro~ 
vi~as nenia milita. objekto, kaj nur estas en-
loganta _de civila logantaro, virinoj, . infanoj 
kaj gejunuloJ. .' . A , ,., 

. · · Anta.u, kelkaj tagoj trovigis ankorau 
. Cangas ·de Onis kilometrojn malanta.u 1·a la.sta: 

l.1n1o, kiam la germanaj "\<a~ italaj 'flugmasin-
Dolores Iba.rruri (Pusiona.ria), . oj kovris la malgra.ndan sens1rman kaj sendef-
Del)utatino de Asturio. endan urban kun proksimttme 400 bomboj pro kio 

=- rezultis la plena detruo, kaj post la uzado 
de granda kvanto de brulbomboj, tiujn de 250 kg., la iom florita urbeto -~rez-
entas hodiau lo fumanta.n ruinsterkamason, en jllena vort ·si _gnifo. · . · 

Kaj en sia cinismo, same kiel la murdisto forkuras el la loko de sia kri-
mo, la fasismo ankau sekvas la semon kaj la detruigon d·e pa.caj vilagoj kaj ur-
boj en ar1erg~rdokulp1gas la respublikanan armeon. Same kiel .la krimulo klo- · 
podq s fori e;i l a signojn de si _a ago, tiel la internacia fasismo klopodas fori-
gi kaj gordi ~ub tiuj senhomaj _kruelaJoj sian senku!on; kruelaJoj kiuj sole ' 
kaj nur e povas rompila grand1ozan kaj heroan kontraustaron de asturianoj. On1 
forge sus en la fasista gazetaro, koncerne iliajn mensogajn komunikojn, nur 
ion pri l:alkul1, ke la respubl1kana armeo ).{onsistas de f'ilo j el la popolo, al 
kiuj ila hojmourboj estas sanktaj, kies pli granda doloro estas 1 ke oiuj tiuj 
vilagoj kaj urboJ, kiwn ili denove estos rekonkeritaj, de la fa s istaj hordoj 
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povos esti detruit uj. 
La oefa komandunto de mili tfortoj en Nordo, send is telegrumon 0.l la mi-ni stro de J eferido rilate la detruon de Cangas de Onis: 

•••• n'l'iu armeo decides nur duro siaj retiroj det r ui nur tion, kio hc.1vas ian militi stan vo.loron. Estus konvene, ·ke la monclo s ciu la veron. 11 • Germanoj kuj italoj estas tute indifurentuj kiam 'koncernas detruon de tio, kio ne cstas ilia - _.1,aj neniar.1 estos! Germanoj ko.j ito.loj ebriigas sin kun sungo his:p una, detrua.s lo. hispnnan heredaJon, kiu apnrtenas ll l hispana popolo - kaj cirun upartenos, la heredaJo, kiu · estas giu historio kaj trade-cio! · 
Estus konve _ne ke la mondo sciu la veron ! 

ASTUHIO LUK'l'i• S I:Ul',TH .. rl.tl GRANDA FORTSUPERECO DE I'l'J.LAJ . SOLDATOJ - KIO TOLEDO ES-
TIS POR. Li\. HIBUULOJ I TIO Ji:3'1'.A.S AS'l'URIO POR HISPANA HE.SPUBLIKO •..• ,. 

GERZON KHI-::VEI.J) nu . ASTURIO. 
La konata _nederlanda Jurnalisto Ge:rzon Krev~ld, disponigis al ni sian ar-tikolon pri Asturio, verkitan por sia Jurnalo en .Amsterdamo. . . La falo de Bilbao estis decida ,por Santander. Tiu de Santander por Asturio • . Sen kunliBo de restode la lojala Hispanujo, nek per tero kaj. nek per akvo, Ast-urio estas elliverata o.l kvin potencaj fasistaj kolonoj, motorigitaj kaj antaue-iri~aj _de mont - kaj pezartelerio, . per tankoj. kaj -flugmasinoj, kiuj per senkon-traustara premo atakas j e ok fronto j. · · Ok frontoj, sur peco de tero~ de ne cent . kilometroj 1o·nga kaj large.. -Ge unu tlankoregule desangitaj de fajra liriio trupoj ., bone nutritaj kaj metitaj en batalon post kiam la flugma.sinoj kaj automataj armiloj rompis la malamikan kon-traustaron; ce alia flanko la ministoj kasitaj en si'aj montoj, nesufi5e nutri- . taj, kun manko de armiloj kaj . sendefendaj kantrau aerbombardadoj. Pli facile la fasistoj ne povas ja plu havi. v · _ -Venke ili elmarsis Santander, laulonge de marbordo- sepdek kilometrajn lo-nga, sen renkonti kontra\lstaron. La granda parto de Basko- Sandanaer.'aj trupoJ estis cirkauitaj kaj vivis lall graco de rib~luloj; la rest .a er:i neord.a for~o retiris sin inter la asturiaj limoj. J'us, pll. o_l sepdek kilometroj, ion . e.ntau -la haveno de Lianes, pov .1s kolonelo Prada, cefo devAsturi~ arm.ea siajn trupojn sut1ae or~anizi par meti 'ilin en la batalon kontrau la ·fasista .infanterio. 01 tie trovigis la unua kontakta depost la falo de Santander, Lianes falis, Gijon kusis inter cent kilometroj, .. la tut a falo -de As'turio sajnisvafero de 1~. tagoj plej eble de tri semajnoj. · Paste venos .-la vico al Aragono au Madrido · au Almerio. Antau vintro Franco estus la cezara hispana. La stranga kallrulo. La malgranda registarfidela insuleto en la nardo estigas ciuta~e pli malgranda, . sed ne for-donas sin kaj luktas de.lire kun · cagrenigo kaj 1 kurago ·, kiuj malesperigas la mal-amikon kaj maldensigas giajn vioojn. . . . .., . · Mi parolis lrun la aviad- of1ciro, kiu dekdu tagojn antaue estis teren pa-·r1ta kun sia bombardadaparato kaj lrun rompita kruro transportita Valencfon. ·. ·, Li estis aero de eskadrono de 24 ·flugmas1noj. Precize la · duono postrestis , de ,gi aliaA estis malsupren pari~itaj. Sed tiuj :postr .estintaj, .ekflugos 1 gis kiam 111. ankau estos forigitaj. Por aiu registara , aparato estas kvardek fa~istaj; prak- . tike oiu registara aparato estas 6erko ·, ' sed sen timo la piloto remas en la ma- · sinon. Kun l~ sama rezignaoio kaj ea kun bonhumoro 111 iraa al mortg. kiam mal-supre la ministoj kun iom da dinamito kaj lonto devas batali kontrau ~e.nkoj kaj kanonoj. .., . · . . . , _ .: · · . . · · Kun naudek ta*oj rulig1a la ribeluloj la marbordan vojon . de Lianes al Ei-badesella. La semaj tanlcoj d~vojigis poste al Cev~donga kaj retrudis la astur.~ 
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ianojn lau rive r o Cuera, gis post Onis. Kvazau 90 tankoj ne sufious, por doni 

al infanterio la libe~an difiladon, antaueniris la nubo de ·pli ol kvindek flug-

masinoJ, bombarded- kaj ons- flugmasinoj, kiuj senpune kaj malpli ·ol oent met-

roj de alteco, lau kordeziro kaj lau maniero de ludo oasis kun mitrajleroj la 

registarJ n soldatojn. Fine la fasi
1
stoj prenis Onis'on, sed kio falis en iliaj 

manoj e s t i s ruinoj. I • 

La a sturia ministo l ernis in1;ertempe manuzi la pafcUon, sed 11 preferas 

la dinamiton, ln lonton kaj la pe,oon de brulanta oigaredo. Dinamito apartenas , 

al 11, kun gi li e stis edukata, 1;1on 11 uzis tagon al tago en la minejkorido-

roJ, per gi 11 ek splodi gis la montdeklivojn, tio sonis sendivene de liaj hardi-

gitaj pugnoj. Per dinaraito esti~ / 21 el 90 tankoj senutiligitaj laulonge de Cu-

era rivero; ciuj tun .eloj kaj po 1 toj, kiuj la retirantaj ministoj lasis malan~a~ 

si, estis eksplodigitaj. / I . 

La trupoj en A's turio defer d das sin g,i s la fino, gis la last a kuglo; poste 

111 ret iras sin. Ne,povant e plu / returnen ,/ t iam ili donas la pre feron al la sam-

mort igo, ol la mar1 ; 1rrnorto, k i. . 111n atendas en malliberejoj. Ili ne forgesis 

la tragediajn leci.onojn de Ok1c9bro 19 34 ', kiam 111 mem, si'aj virinoj kaj infanoj 

proskripoii te e s t~1.svelliverit ,a~ al la bruta krualeoo de "Oivilgvardion ke.j aro-

gantaj p asioj de 1mauroj, sia 1cempe metintaj la bruligantnn semon kaj organizint-

aj san gobanojn k~ j hombuoado ~n, nun den 6ve ripetitaj. Sur la monto Pena Lanja · 

kusis ko~panio f f e 125 homoj, f"Depost la ~takoj kaj kontrauatakoj postrestis nur 

25 viroj, sed l.a. manta rest :Ls en la pos e do de asturianoj. :Le. sekvantan matenon 

111 rimarkis e1.st i de ciuj f .l,.ankoj oirkauitaj I sen ke ia aavo eatis ebla. Denove . 

atakis la male '1lliko, gis la / a asta sekund b kraketis la mitrajlero kaj kiam la mal-

. amiko okupis ·1a ·pinton, lj f trovi s neniorn krom la mortoj. Ce la mitrajlero ku~is 

juna virino. ;Tiel devas A~turio konduki \la batalon. · 

Tute ne/ aspekta. s , k4 la bataloj en Asturio antau la fino de Oktobro estos 

fin11aj. K~..,j tiam venos ·1a tempo de in t en s aj pluvoj kaj nego malebligaa la m111-

_ toperacio ,jn. La malamiko l jam klopodi s nu p sekuri gi sin, kaj okupi la plej altan 

mont:pase ,jon, kiel tiun l e Paraje s en -~~-E~~o de Leon, kie nebulo kaj ne~o jam 

EN-LA LANDO DE PIGMEJOJ~ 
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I V . nun malebligas la batalon. Sed la tuta m1nej8irke.ua)o estas grandega montte.ra-
sa lando, en vintro ege malfaoile por kontratlbatal1, kaj sem1g1ta !run naturaj 
defenda)oj. La rapideoon, ~iun havis Franco por submeti la Nor4on, antatl la 
!;omenco de la · vintro, estas komproneble logika, sed sajnas tamen esti -1om anta-uci:pa. . . 

Persistos la ministoj gis la enfalo de la vintro? Kio koncernas la milit-
istS:n forton kaj !a moralon de ·J.a trupoj, tio carte~ Sed sur la mal.granda peco 
de t ero, de cent gis oentkvindek kilometrojn, logas nunteni,pe 350.000 enlogant-
oj, de kio pli ol kvarono m111tistoj, kies nutraJprizorgado unualoke regule 
deyas okazi, dume la haveno Gijon per r1belulsipoj estas blokita kaj :,.a regi'st-
arsiparo konstante estas · senforta por rompi t1un blokadon. 1 . · 

Tio estas ~a problemo de Astur1o, kiu povas nur de unu maniero e~ti solvi-
ta, nome per evakuado, sub la gvido de francaj koj anglaj militsipoj. Sed ne 
nur, ke simila evakuado progresas tiel malrapide kaj nur tiel longe gis kiam 
Gijon ne falis, - sed krome . la asturianaj v1r1noj kaj iliaj infanoj ne volas 
forlas,; la landon.vlli volas resti ·ce '-la flanko de sia edzo kunbatali, • kun pa-
filo au dinamito au mitrajlero - tiel, kiel fronto de I.eon konstante okaze:s gis kiam 111 falas. · • 
A La tuta asturia minejcirka~aJo, ,sin mem mob111z1s. ViroJ, . virinoj; knaboj. 
Ce la frontoj oni batalas, la montoj spruces fajron kaj la arbarojn mangegas la 
flamoj. Asturio ne ploras, n~ de timo kaj ,rJ.ek de _indigno. t1 luktas ka} traver-
sas sian sangon, sciante ke gi iras morti ,, kune kun la mal.amiko, kiun gi mala-
mas kaj rajtas malami ••• , ••• 

LA FRANCI!> - ARMEO EST.AS NUR POR K0NSERVI LA ANALFABETISM0N. 

Ant au kelka tempo aperis en unu el la 1'as1sta parto aper1nta gazeto · ."El 
c·oreo de Andulusie.11 :artikolo perfekte espriminta: la mentaleoon de hispana :ra-
sismo. La · autoro de tiu art1.k.oio kritikas la generalan :edukadon en la skr .ibado 
.kaJ legado, -ae k,io _11 atakas la mankon d_e publiltaJ .b1bl1otekoJ. L1 skr ,ibe.s: 

11Pro k1o deklar1vla -leo1onoJ obligitaJ, _se - oni seAoni ne donas al la popo-
lo nenion por · legi? Au. kio pli terura~ oni venenigas gin per eta kaJ malbon-, . 
more. 11tet'aturo? Pro kio donaoi al ni la . frakon, se .n1 ne havas la 8em1zon? 
pro kio lern1g1 al iu ludi la violonon, se .11 povas vidi la Tiolonon nur en la 
gazetanonooJn? Do, pro k1o, kiel Hispanujo · faras, pl1 ol 50.000 lerneJoJnpri-
zorgi? · · . . 

Kun tio estis prezentita la kultura programo de Franco. Ne,-la plidisvasti-
go de la popoledukado, sed la dekonstruo de ekzistantaJ popollerneJoJ. Ne "la -, 
bate.lo kontrau la analfabet1mno 1 sed male gia d1svast1go. Car la popolo ne . po~ 
sedas aemrzoJn, do, ·g1 ankau ne lernu leg1...... . · . . 

NOv,.T LERNF,J'OJ' EN HISPANUJ'O. ·/ 

-Dum ·unu Jaro, de Oktobro 1936 gis 01ctobro 1937 ' ia ·Re.giataro, ia R'egista-
ro de la hispana Respubliko k:reia 7 .761 lerneJoJn. 61s Jaro 1936 estis en t _uta 
HispanuJo 32.359 lerneJoJ. Krom tio estis malt'ermitaJ en Madrido, Valenoio, : 
Baroelono kaJ Sabadell kvar noTaJ laborins .titutoJ, en kiuJ eatas kondukataJ tu-
te novaJ :pedagogsiahmoJ. , . · . _ . . 

Dum unu Jaro de terura _milito la Hiapana Respubliko, ne nur hero _e kontra+ 
ustaria la t'd1stan ' 1nTadon 1 aed ankau laboris kaJ laboraa _por la .edukadokaJ 
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kulturo en la lando. Tion do, fasistoj nomas urugan inferon", pro tiu tiro al 
libereoo kaj kulturo, fasismo disvolvis barbaran m111ton sur la p~oa hispana 
tero ·. 

KATALUNU.TO VOLAS ENKONDUKI ESPERANl'ONKIEL DEVIGAN l"AKON 

EN e1uJ LERNF..TOJ. 

La Kontre.ufasista Es:peranto Komitato ' de Katalunujo sub la ati~picioJ de . . 
la Propaganda Komisarejo de Kata1una Registaro, k:reis Kom1s1onon por enkondu-
ki Esperanton en · la ·lerneJon, kiu komisiono, konaistanta el la plej eminentaj 
esperant istoj el Katalunujo, sin okupas je la prizorgado kaJ .. eaplorado ' de la 
problemo enkonduk1 Esperanton en la lernejon, 8ar evedentigis, ke Esperanto, 
kiel lingvo internaoia, okupas jam ionge gravan lokon en la kultura internaoia 
movad ·o en la mondo. · 

Katalunujo • batalanta por sia 11bereco kaj sendependeco kontratl la inter- . · 
naoia fasismo, rioevis kaj r1oevas apogon moralan kaj mater1alan de la tutmon-
da esperantiste movado. . , · · . . .. . 

Pro le fak;to, ke jam Esperanto estas enkondukita en ·d1versaj lernejoj en 
d1versaj landoj, la kataluna eaperant1staro .·troves neoese nun• spite ke n1 tr-
ovigas en la •m111to, en tuta Katalunujo enkonduk1 Eaperanton, k1el devigan fa-
kon. 111 volas, ke ~talunujo estu .unu 1 el la unuaj . landoj el la ' mondo, kiu ·en-
kondukis tiun 1nternao1an lingvon, la b~zon de la . estonteco kaj la bazon de la 
paoo. 

_Ni estas fieraj, ke la Katalu~a Registaro .kaj la tuta Kataluna popolo ·apo-
gas tiun al tan entreprenon por efektevig1 en Katalunujo por la unua foJo la 1de- , . 
alon de .m111onoJ da esperantistoj en la tuta mondo. 

KAT ALUNUJO. KA.J SIA PREZIDANTO. 

Antatf kelka tempo, la Prezidanto de Generali tat . de Catalunya; : tluia · Campa:. 
nys, don1a la deklaron al la preso, 'k1u espr1m1s la deoidon . ·pr1 11a ekaigo kiel 
Prezidanto. . . 

La motiToj, kiuj 1nkl1n1a ',la Prezidanton' de Ka)illunujo, malkase · deklari, 
ke l~a mandate f1n1gos la ve_nontan Novenbron ' es~as je'naf: 111° konoernas la de.;., ·,,. (1·, · , .. , .. · 
me.ndon de rile.ta art1kolo en la konst1tuc1o, lau kiu Katalunujo estas ·regata • . 
Se .ea la mandato de la Prezidanto :f'1n1gos l:p.in, la d!uroval14o ·cie parhmento, ke 
pro la speoialajj a1rkonatanooj, 11 tamen restos daur1g1 s1an funkoion, tia~ Pre~ 
zidanto Companys taros tion op1n1ante t1on konvene ·kaj kona1].1d1nde, • doni ],a .·· 
pl1fao1ligoj al ia Parlamento, por ke gi povu kun absolute. 11bereoo aolvi la pr-
oblemon de postsekvado de prez1ganteoo en Katalunujo. . . . . · 

. La deoido de Prez1danto kauzis en · tut a Katalunujo grandan aensao1on. E8 . en 
komenoo la petoj de l1aj pluraj 1nt1maj amtilloj ne povis ev1t1, ,ke la Prezi,danto 
retiru sian deoidon p~1 la rek_'\nd1dat1go. El tu.ta K~talunujo• respublikana His~ ·. 
panujo, demoktataj landoj el Etlropo . kaj ea el Amer1ko al.ven1s 'plurajn telegram,;. · · 
oj, • 1nst1g1tajn la P.rezidanton -Company,s resti sur a1an postenon. . . . . . . . 

· Kvankam la deo1doj de la Prezidanto 1ntertempe . alprenis alian karakteron, _ 
la tuta preso ded1&1s konoer~ei al ~.10 multajn ~omenta;rioJ .n kaj ,gran~ajn ·artiko-

/ 

. .,_ 1 
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lojn nomitajn Prezidanton Com~anys la Prezidanton de Venk:o; Oni organizis dive~ rsajn demonstraoiojn, por se.ngigi la decidon de Prezidanto, por ke 11 restu kiel unua magistratoro de Katalunujo. 
Jen sekvas la opinioj de la Kataluna preso: 

"Treballn Orgono de Unuiginta Socialista Partio. 
Lluis Companys estas hodia~ la viro, kiu plej bone reprezentas la katalunan po-polon en la batalon kontrau la fasismo kaj samtempe ··1a mal.vastan union de n1a popolo kun aliaj hispanaj popoloj, tio ~stas Katalunujon kun la Respubl.iko. N1 kredas krom tio, ke esta.s necese, kre1 ciujn kond1cojn, por ke Lluis _,.Companys, la Prezidanto de ciuj Katalunoj, havu ciujn r i medojn por sia dispono, kiujebl1-gos ·la efikan plenumon de lia alta funkcio. 
"Hane.nan sindikalista. 

. • I • (' ' • _I Lluis Companys povas lasi la ~rezidantecon de . Katalunujo; se t1o eatas lia vole au la statutoj de konstituoio tiel destinas, sed ne pro ia polit1ka premo. La popolo elektis ·11n kaj ·nur la popolo _povas repreni al 11 la konfidon. 
"La Publicitat" liberala. 

Ni ne soias, ou la decide ·de le. Prezidanto pro kauzoJ ste.rantaj ekster la poli-tiko kate.luna estas se8eblaJ, kaj influataj. Sed ni saias, same kiel ni .Jam di-ris . ce alie.J okazaJoj, ke la sol.a ebla pol1 tiko en la r11 .atoj inter 1~ Regista-ro j de Respubliko kaj Generalitat 'estas de 6Illika kaj aktiva kunlaborado. Kaj ni scias, ke .la plej malgrande. neestimo kaj malsato kontra~ la ~egistaro de Kata-lunujo, signifos 1a ·nekalkuleblan eraron kaj por la kontra~fasista afero genan-ta poz1c1o. 

nEl Dia Grafioo,. respublikana. 
Gi estas la Popola Fronto de . la tuta liispanujo, t1o esta ·~ la partioJ kaj ·'orga-nizoj, kiuJ forme.s la kontra~fasiste.n blokon kaj ~ia taa~o estas, giri da~re te-ni kaj la malvastan .solidareoon inter tiuj, kiuj en la. fronto kaj ariergardo batalas por la trium!o de la Respubliko kaj llbersoo. Lluis Companys, la Prezi-danto kaJ la venkinto de 1sa de Julio, devas ankau eat1 la .Prez1danto, k1am so-noa la venko de la Popolarmeo. 
"Catalunyau Orge.no de ane.r1i1sta sii'ldikato; CNT. _,//.5'' 
Justeao en .cio kaj por oiuj ni rekonas ' la a.ltan moral.an at:ltori ta ton de Lluis .. , .. •r ;,:; :: Co~anys kaJ deklaras, . ke lia personeoo estas la plej )ona unuigmembro de kont .;;'; , ~·t· · raurd1staJ fortoj en Katalunujo. Neniu,3, kiu ajn 11 pov5s esti, tiel kiel .. 11 .. 18. -· . ,.:!J1.: · aentra pnkto de o1es rekono, kiuj hod1au batalas kontrau la malam1koJ ,.;.d.e .H1spa- ,; .:.; r ,:-.;_ . nujo. T1uvvero estas al oiu konata kaj multaj ripetis malka&e; tiu falcto •.dev.1- ,.·~·. /./ ,,-:'" .. gas hodiau tion, la deoidon de Companys klopodi 1nflu1g1, por ke 11 .retiru ~aiajn · proprajn dezirojn kaj se eble la intenoojn de tr1aj, ankau rifuzi. · , : -.\. _; .>-· ' - +,. 

• I I .,.,.':·o - . nLa Humani tat" maldekatre respublike.na. .. :;.·/•:.:"'' >-
. . V • '( . ·, .. _;,;.' :- · ·· . Lluis Com:panys neniam devoJ1~1s antau la mal:faoila)oJ .;Jta ·r nen1am &pe.rh la stre-aon de oiuj fortoj kaj nek oreroJn, kiam .kci'noei:nis •·1a · patrujon la paoon kaJ la libereoon. Ni estas aerta.j, k.e Company21• h9d _iau '-kaJ 81e.m reato ·s .fidela .por siaj bazaJ konvinkoJ, kiujn 11 sekvis dum ,sia · tU:ta viva. . Nia rido en 11 ne malfortigos kaj ,•ankau la kataluna po:polo datire sincere tenos · lian konf1don. La · tute. Ka.talunuJo estas kun konv1nkaj, ke·. Companrs, kiel hod1ai, bierau au morgati, a1am.p'ensaii pri:ila libereoo de Jtatalunujo lcaj 61uJ. 
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11Dedico mi homenaje a un heroe desconocido : Lit 1!:ADRE ESPAflOLA". 
Eatas palabras prorrunciadas por el Presidente Companys desde ra Ra.di6 '' 1ife •;: Madrid habian de . recibir esta confirmaci6n unos ,Has despues. . .. Ln aviaci6n fascista, en efecto, bombnrdeaba la ciudad obrera de L6rida si-tuada a 150 Ian. del frente. 
243 muertos, entre los cuales hay 82 ninos • 

• 11Dedico el meu sentit homenatge a un heroi desconegut: LA MARE ESP ANO LA 11 • 
Aquestes paraules pronunciades pel President Companys dee de Madrid havien de rebr~ aquesta confirmaci6 uno dies despres. 1~aviaci6 :f'eixista, en efecte, bombardejava la oiutat obrera da a 150 km. del front. 

la Radio de 

de Lleida si tua -•! ... - . -~ 243 -:mor.ts , ;::o.·1 ent:re ·e1s qua.ls ' 82 •·infants. · · , . 
. . 

,;..·. -
,; •,.\ ... , 

. . "J •e dedie mon hommage ~mu a un heros inconnu: .LA MERE ESPAGNOLE". . ,.,.. . ,A ·di .t le ··President Companys, lors de l 'allocution que, tout recemment, il . adressa. par radio, de .Madrid, au peubl'e espagnol. La signification douloureuse de · ces mots l'est davantage aujoud'hui. L'avia tion fasciste vient de bombarder .la ville ouverte de Lerida, situee a 150 ~-kilometres du front, faisa.nt 243 marts, parmi lesquels 82 enfants, ensevelis sous les ruines de l'ecole ou ils etaient en classe, et . plus 700 blesses. 
"I wish to pay homage to an unknowm heroine: . THE SPAUISH MOTHER 
These words- of President Com-panys, to take on full si•gnificance a few The ·~ascist aviation ' bombarded the 

spoken over the radio :from Madr .id, werw days later. . , 
·meters the front. . 

open city of Lerida, situated 150 kilo-
243 dead, · among them 82 children • ; 

.. "Es .. gibt einen unbeka:inten Helc'lcn, dcm ich meine hocliate Ach~ zolle .den ich ehrc: . 
DIE SP.Ai'HSCHE t:IUTTER". _ Diese vom Prasidenten Companys vor "dem Mikrophon in f;iadrid gesprochenen Wor · ··'.te sollten einige Tage · spat er ihren bes_onderen Sinn erhalten. J.l'aschistiache Flugz~uge bombardier.ten die 150 hilometer · hinter der Front liegende .Arbei terstandt Lerida. . . . · . . . · , 243 Tote~ ~ter demen 82 Kilderleichen gezahl t worden stild, aind die Bilanz dieser neuen Untat deutscher ' und i talienischer Flugzeuge. . . ·, · . ,. . 

. r:Jag Till • harmed framf"6ra min ·_dj~pt ·k~da ~i:dnad f'.6r ~n o~l1;n,d.,,hjal.te: · · ... · · ~::: , ,.,,..:,. . 'MODER SPANIEN" ·," _,·; . · · .. · ... ,4 • • ., " ,.. ,. , . , .. " • -, f, . 1 ·r-;r i Jt, 1C .. r_..,_ .... ,,,J"'-l'f.>J, -~-- -, ·., ·- ~'·•~ .,. ,: · -.. ,-.. . • 7' . ·, · Dessa ord, vilka president Companys uttal::::.de inf"or radionutsandaren i . Madrla; · skulle nagra fa dagar senar'e ·erhalla f'oljan<le avar: .. · · . . Fascisterna bombarderade arbetarkvarteren i ' L,rida~ vilken stad i1r belagen 15 mil fran fronten. · Reaultat: .240 dcHade, bland villa '82 barn. 
, I I 

r "Mi dedi?las mian sentan honorigon aJ.. ·iu heroo nekonate.: j : IiA P.A~RINO HISPANA · -. . . . ·_ , ' .· · , . ·· . . . . . :. . Tiujn ~vortojn diria la Prez:l.danto .Companys pere de •la radi,o Madrid kaj kel-kajn tagojn poste ili ricevis sian ko:h.firmon. · . : ·. . · . , · .. · La fasista aviado, .efekti~e, bo~bardis la ~alf~rmttan urbo~ · L~rida mean.ta 150 km. malproksime de la fronto: 
. 24 3 mortoj l,nter kiuj 82 ,infanoj .• 
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.GE ·N ERAL ITA T DE CATALUNYA 
PRESIDENCIA 

COMISSARIAT D E PROPAGANDA 

Avinguda 14 d'Abril, 442 bis BARCELONA Telefon 82215 

ESPERANTO ELDONO. 

COMU _NICAT DE PREMSA 

Barcelona, 31/X, 1937. 

LA TRANSLMreo DE LA REGISTARO AL BARCELOHO 

Post multaj on1d1roj en la eksterlanda ga zetaro pr1 
la translogigo de la Registaro el Valencia al Baroelorlo 
estis per la of1o1ala komuniko, publikita l a 31- an de 

1 

Oktobro pasinta, komentariita la translogigo de la Regis-
taro. 

- V ,En ministrara deklaro estis montrita, ke jam la anta-
. ua Registaro he.vis la planon elekti la Katalunan cefurbon 
-~or siaj kunsldoj, la plano, kiu nun pro la praktikaj ka-
~zoj estas real1g1ta. La_ ekonomiaj kaj praktikaj necesoj, · 
pro kiuJ ~stis kon~111nde jam en la unuaj tagoj de ribelo 

. tra~slo g1g1 al Baroelono, ·. aperas nun kunligite kun la pre-
stigo, kiun tiu urbo ricevas kiel koro de Mediteraneo. 
On:1 ne povas forgea ·i:-., ke '..eble la plej grava memento en tiu 
m111to e~tas la ekvil!bra partigo je maro, pro.kio turni-
taj . estas la rigardoj al Ia tuta respublikana L-!editerenea 
ma~bordo. Baroelono estas · krom tio, sendube la plej gr~va 
haveno k~j komercl~ko de tuta ·ma~bordo kaj cefe posedas 

. la gravegan 1ndustr1on, kiu povas multe pli esti elprofe-
D-rQ JUAN NEGRIN, · tita por la m111to, ol gis · nun } kaj ) istos. 
LA CEFO DE HISPANA : .· . Ki_el la n_oto · de · la ,Registai:o k~mentarias, la publika 
REGISTARO. · :· . . . op1nio de · Hispanujo -kaj de eksterland~ troves . el tiuj ma-========== ·_, _tivoj la. · konsekventan -agon ·: Katalunujo havos denove oka-
zon montri • sian fiksan . volon kaj diligenton ··en · tiu liberecbatalo kontra~ la 
ribeluloJ ·kaj la '. eks:terlandaj · entruduloj. La aktllalaj cirkonstancoj, la postu-
loj de · ·la . milito ' 'par akiri ·1a venkon instigas .la R_egistaron, pli profundig1 la 

· amik-ajn sentojn _'.ka-j' 1riterrilatojn kun -ia Generalitat de Catalunya. . 
. ":" ,.. - La :·Pr _e~1danto de Ka'l;aluna .·Registaro, . Lluis . Com:panys,. pubHkigis . konoerne 
al t ·10- la noton~ .en -k1u ,.unualoke , estas . montrate , la bonvenon en .. la .. nomo de la _ 
tu .ta Kataluriujo. ' _Plue~ ke '"'la ·01~itaj · ~de~laroj ne · nur ·pro la · samaj interesoj J · 

- rilate · al .la . Registaro de la Reapubliko, sed ki~l esprimo .de spirigita hispa-.. 
ria sol1dareoo -kontra~ la eksterlanda invado. e1 ·validas .la idealon de libere~ 
oo, de1'end1 , antau la mondo la justeoon kaj rajton, kiuj nin devigas I al ni al-
trudi tan m111ton ·pr1zorg1 ·kaj por konserv .1 la ·longdauran .paean, por morgau, 
venki. · · · · · 

Koncerne al la ot1c1ala komun1korat11'1kas Katalunujo sian senkondioan 
adheronpor ls. Registaro de la Respubliko, por -s1a .Prez1dahto ke.j Prezidanto 
de .Respu.bliko kaj salutas per 1'rataj sentoj 81ujn 1'rontojn _de respublikana . · 
Hispanujo. La aeesto de ·la . Registaro en ~talunujo, estps nova instigo ,por la 
energ1o de nia popolo, kiu trovas sian plej' ,gr ,andan agadon en .la disvolvo de ·. 

· siaj o1v1tanaj kapabloj sur la, n1velo de grand~j ·de:voj de nunaj oirkonstanco ·j 
kaj en · 1a nkono kaj observatlo de_ al ni donata direktl1n1o, kies .unu• kaj 1plej 

- ··' 

I·.' 

... . , .i. .. . 

,< 
• • I 

\ I::. , -. , . 
. . . ' 

.... ,. .... -.. 



Scanned by CamScanner

-

- 2 -

grava problemo estas venk1 l a m111ton. 

PAROLADO ELDIRITA DE PREZIDANTO CO:MPANYS. 

Prof1tante la o1~~onstanoon · de la pol1t1ka parolado, k1un s-ro Negrin es-

t1s anoncinta, tre plaoas al mi elparol1 kelkajn vortojn de saluto al la Mad-

rid~ pop9lo kaj al a1uj h1spanoj por send1 al 111 la pu~an, fratan kaj , emoc1-

an cil.rkaupremon de la kataluna popo10 ·. · · . 

' 

Via lojaleco, madr1danoj kaj hispanoj a1uJ, meritiga ·s al vi speciale la 

s1ncerecon kaj klarecon en _ espr1mo kaj en la konduto kaj se .iun t1tolon havas 

!a elmon:troj de s1mpat1o per k1uj vi min honoris g1 d~vas esti dank .al tio -

car mi ne havas al1an m_eriton -, ke mi neniam ka!is mfan · ·p"e·nson ' kaj mi cHam'-_ . .. 

PB.f.:Olis egalan lingvaJon tie . a1, kiel en Katalunujo, afero ·,-· k1U ne 'okazis an- · . 

tau tempe ,kun al!aJ eksponentoj de n1a tero, reprezentantoj de la pol1t1kaj - .', 

1n~ereaoj tie lau _unu man1ero, dum en la genere..la hispa.iia politiko 111 sin de-

d1cis al }a _kulturado de kl1entaroj de la pleJ,,prostitti1:ta kondiao. Kaj komp-

roneble, c1un .a1 t1un sinjoron ni havas kontrau ni, dum ·n1 havas apud ni la 

katalunujn de la 14A de Aprflo •- H1spanujo stare - ,. de l.a 6A de Oktobro - As- , 

turio kaj Katalunujo, •.;. kaj · de .. la l8A de Julio, en -horoj t~e profundaj, •kiel 

kul.minacio de h1stqr1a proceso - pordo kaj tenestro -_malfermita •j al nova eston-

teoo - tiun tutan Hispanujon, la veran la : autentikan,la solan ;: ·t1un de la Kon-

stitucio kaj de · la . Statute, kiu ·f konseli:vis la > autonomion envojigant ·e l a antik-

vajn diferencojn •, . kiuj tr _ovis -1e·~n .1:rejon ·.:kaj kr1staltg1s .kun tundamenta le-

. go neatalcebla. · _ . · . , . . . _ 

Ni iras nun unu igint aj kaj miksftaj' en l:a gloro kaj doloro ' en Siu Jn , fron-

to jn kaj :ni asp1ras ,kgnkur1 je abnegao10 ·.kaJ :-kurago . kun la . oetero · el .1a ·Respu- ' · 

bliko en la sankta · kauzo .de la sendependeoo ,~teretoria ,kaj sp1:r1ta 'de H1spanu- · 

jO • · .. :. ,~ .;·:;r. · ., · · · ~--.. ,._, ·.J ~- , ·, ,:,._• -·· · -~-\ : · ·: ··v - .· ··· · · . · . , 

Nun ni havas .:.a1u ·jn t1ujn ,kontrau ··.n1 ·. 'Est as , kon'.trau · nL t1uj, . k1uj preten- · 

dis monopoli 'g1 -la ;•P~triotan senton ~per malsatirida 'j · top1kcij : tra ,la politiko · _-

sekvita de rampe ma~:monara.10, kiu ,.staris , ce la ·.-ab1smor ~ndo de ·n1a · ,malapero k1e1 

sendependa Ii'ao1o_':-"k:a\~ -k1u , konduk1s ·.:.:n1n .al la .hontertiga '.:·kondl8 .o anta~ -la c1v111-

zi ta mondo. Tio . cikazis tie .a1; kaJ tie,' en -D:1• po.i;,olo, . 111 uzis : la senmakulari . 

nomon de Katalunu .'jo kaj la . energt6n de ·gta pe ·rsc:ineoo- - . j .am h1stor1a - . por lud1 · _ . 

kun la idealoJ .:.Je p~otito de siaj privd.legie>j de ' kasto ' kaj s1~j pol1 _t1k _aj re- . 

ga8adoj. Ti~J es:tas u~uigintaj , kaj m1k~1taj · kun t1uj i: :k.i 1:tJ -~fra.s ,"_SUI)ren ,.,H1spa:-.. 

nujo,.. "Supren ?Hispanujo" ; . Sed 111 ne gin sentas ., nek :konas ., · nek povas gin le-

_g1, oar 111 ·met 'is :,s '::':r ~-s~an tero _n ~a plumbarfi>ezon de· ~-P ·.~ J\ ¥8:t IO.iloj ~• fremdaj -~ , . . 

soldatoj. ._ t _.:.,.,__ _ ' . -. : ' - · _.-· ···::. •, i.'_:.· . .. , .. . > .,-,--·::,.'. ~· - ... . -, .·:·,, __ · ,,_i :.•. 

Tie 81, oiuJ i · katalunoj, ~stiloj, asturoj.& baskoj, an~ulu:~+ an_oj,, galioi-

anoj. Oiuj h1spanpj '··batalant•J por la sankta kauzo de la sendependeoc::, .de · la ., ·. . 

I>atrujo, :por gin ' 1g1 · 11b~ra unue ·'el la fremda 1nvado, kaJ poste libera ·en re~ - · 

gimo de libereoo de la homoj kaJ de la popolo,1 gin tormantaJ ka 'L honorigantaJ. -

Niaj .malamikoj portas sur la ·trunto la signon de -la ms.lvenko~ kiel his .to~ :-: 

rian tatalon. Jen est as nia t'ido~ ·. Sed · kun la :f1do ni devas · havi . la realeoon · ,·· · . 

plenegan · de espero,1 , - ke nia an~auenpulo ne nur nemals1.1:koesos, _ sed _ke - g1 e_stos · 

de alta efikeoo sub inteligenta .direktado~ Ni disponas _ jam de . potenoa _armeo · 

dotita de la neoeeaj rimedoJ kaj posedanta moralon, .k~~n n1n · :1:«>rtuAas kaj :t"ie-

rigas. Ni venkos 111n 1 . . ·:, .. · . . .. . · · . : ;,, , _ .. -· ·· 

,Saluton, aoldatoj de •la h18l)ana armeo, karn9 de la popolo, ,arm1ta ,br~ ... -· -

de la Libereco 1 Saluton al &iuj je la nomo, de la Katalunujo --t Kaj tio, , kio 

gravas ankau, eatas ke la v1vo kaj la ot'eroj ne transiru t19~, ·k10 .t~das -al ni 

la &irkonstanooj kaj la devo. Kaj por 111 n_i devas · ne malatenti la -ar1ergardon, 

pl1t'ort1gante g1ajn -v1rtojn kaj es~1ngante la d1akutojn kaj m-1:konsentojn, . tie~ 

' 

'. 
. I 

·-, 



Scanned by CamScanner

..... \ , 

' , 

• 

- 3 -
N!l. 25. 

ke la paroloj eliranta el la 11poJ _eatu havataj en ia ~oro kaj traktikataj en 
la konduto. Nu:r ekzistas unu voJo por at1ng1 la pacon: Gajn1 la m111ton I Nur 
ekzistas unu rimedo malaper1g1 kun digneco, kiel homoj sentantaj kun la plej 
alta spiritualeco la katlzon de 111 defendata, la malkonsentojn, kiuj povis ek-
z1st1, kaj gi .estas la unuigo, lrunfand1gante lau la 1nten~eco, lau kiu _devas 
kunfandigi la homoj donantaj sian sangoj por la komuna kauzo de 111 defendata. 
Ni venkos ! Kaj n1 devas venk1 baldau, por nin dedioi · al la tasko rekonstru1 
Hispanujon kun la tuta brileoo de g1aj mirindaj nuanooj kaj lev1 grandan komu-
nan 1dealon en la aspiroj kaj en la momentoj de la paoo post la venko. 

Kaj nun nia oferdono de hodiau, ne al Madrido, kiu tiom g1 ner1tas pro s1a 
nesuperebla heroeoo; ne al Euzkadi, la martira ; ne al la Asturio, kiea nomon 
n1 eldiras kun_ 1ntensa emoo1o. Unu oferon al oiuj en la s1mbolo de sankt1g1ta . 
v1r1no; la patrino de la heroo! Jee: La anonima virino, liu sciis doni sian . 
f1lon; la nekonitan aoldaton, kiu falia kaj mortis oe la batalfronto; la v1r1- . 
no, kiu kiel frukton de sia amo, Jetis sur la teron peoon de sia animo, k"iu fa-
11s en la profundan sulkon de la tero, kiel semo de karno survers1ta · per sango 
kaj larmoj, kiu devas fruktigi en la longa kaj konstanta penado de la homaro, . 
por ke la suno lumigu c1ujn en socio pli Justa, en· ekzistado pli bela. Tiu v1-
r1no ,_jam ne ploras. s·ekigis al si" la larmoj ·.kaj sia korpo rektigis . tiera ·pro · 
sia filo • . 

Hispanoj,al la ·venko! Kaj ·a1 la balda~a venko! 
Vivu la Libereool 

(La parolado eldirita de Prezidanto Companys pare la radio de Ma4r1d, dum sia 
v1z1to eri la Hispana cefurbo). 

LA. HOLO DE KATALUNUJO EN LA EtmOPA EKVILIBR0°. 

Katalunujo ludas gr.avegan rolon en .tiu 31 batalo, 
kiun Iberia subtenas kontrau la invandanta internacia fa-
sismo, Ne nur el la vidpunktode gia all'orto de .homoj, ma-
terialoj kaj oferoJ, al la kauzo, kiu estas al ni komuna 
kun la ali~j rr~taj popoloj, sed anka~ pro gia geografia 
kaJ strategia ·.pozioio, rilate alvla d1-svast1go de la m1l1-
to kaj al la sekureco de aliaj Europaj _landoj, speoiale · 
Francujo. _ · _ _ 

· Unu ella aetaj punktojde ·81 tiu sekureoo de Fra-
ncuj'o, estas 1a : Pirinea landlimo. Cini bone scias, ke ger-
manoj kaj · 1 taloj 1 · krom la superrego .:. super . ·Hispanujo · kaj .• 
la protitado _de giaj r18aJoj el la tero kaj subtero, 111 
volas kre1 .en I.Pranoujo• novan tronton, per kiu 111 minacus ·, 

, gin : ei J r(Jn _ali98?:J _ lo)c9j _ s~~em_p~ : _Orieilte .~Germaiiu:jo, :-sud- .-;-.: r: ... 

··- - oriente ItaluJ o ; kaj sude la konglomerato itala __ germana 
naskita sub la tikoio de unu eks - . generalo Franko ._agant -e · 
kiel Jl14lhonesta kaeanto. . · . . 

· Nu, _,el la sesoent . sepdek sep kllometrojde landli- · 
·mo hlspana- tranoa, de Hendaya gis Port- Bou, kvaroet sep .,;-
dek du kilometroj apartenas al la teret ·orio de la .Kataluna 

PREZIDANTO DE KATAL~ Jf~gistaro entenante la ·konkeritan parto~ de Aragono~ . kaj 
UNUJO, LLUIS COMPAN-nur duoent dekvin k!lometroj staras sub la regado de ita-
YS - JOVER. loj kaj germanoj. Tio faras~ ke la · fronto; kiu devas · det-
========== endi Franoujo : okaze de eirropa streae _oo., en okazo de ·deli-
kata situaoio, estus multe pli malgranda, :ol se Franco kun siaJ germanoj, ~ta-
loj ,portugaloj kaj marokanoJ disponus . pr1 la tut a P1r1nea montaro. · .. . 

se ·de la flanko de tero Katalunujo ludas graven rolon ·en la _sekurecq de 
Franoujo, anka~ en la mara aspekto _ havas grandan · graveoon nia ·situao1o~ El. la 

: ••'•," '• 

. ' ·· :: ' .. 
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.. 1570 km. da marbordo, k1un en la Med1tereneo hav ·as la duon1nsul~, de G1bralta-
ro ~is la franca limo, nur duoent dek estas sub la regado de Franko kaj g1a ta-
s1st a konglomerato, kaj la oeteraj 1.360 km. trovigas sub la direktado de la 
Respubliko. El oi tiuj, la kvindek procentoj, tio estas 780 km. · apartenas al 
tero de kataluna lingvo; Katalunujo kaj Valenoio. Krom tio oni devas : ankau kon-
s1der1, ke la Bolearaj 1nsuloj - k1u estas unu el la plej gravaj por la inter- · 
nao1aj rilatoj kaj la europa paoo - estas ankau teroj de kataluna 11ngvo. Dum 
t1uj marbordoj staras sub la povo de Katalunujo, tio estas, de la Respubliko 
Franoujo havos sekura la trafikon inter Metropolo kaj giaj kolon1oj, sed g1 5e~ 
sos havi ~in en la momenta- neversajne - se t1uj marbordoj estus regataj de la 
malamikoj de la paoo ~aJ de la demokrateoo, _k1uj estas la malamikoj de · Francu-
Jo. . 

Katalunujo, eo, :pro gia kondioo · kaj situaofo geograf1a kaj strategia for- "_. 
mas la sudan antaugardon de la tranca landlimo kaj _Franoujo aliflanke soias · ke 
nia popolo •vamanto de la paco, kiu faras la m111 toil por at1ng1 la paoon-, · · est is . __ 
oiam kaj daure . estos najbaro amika -:kaj fidela al la .1deoj .de _-_demokrat _e.oo_kaj -_ ·:..,_ _ progreso, kiu ·j tormas la senton de · Francujo :- · - ... · · ' ·- · - · - -- q • ~ • 

Rilate al la s1 tuacio de Katalunujo ni memoru ·, ke .je la tino de · la 'mii1to · 
Winston Churchill d1r1s, ke la orient a .landlimo · de .Ariglujo ·eat as · l"a ·Reino; oni 
devas pr1pens1, tamen, ke unu la Ebro ·1>ovas ··estila suda Rejno kaj far1g1 unu el 
la landlimoj de Franoujo kaj, sekve9 d.e Granda Britujo. 

PASI0NARIA PRI ASTURI0. 

ASTURI0 P0VAS ESTI DErRUITA ·sED NE V'ENKITA. 
. , . ' ' ,. V , · •. 

Doloraj estas nunaj tagoj, krutaj, malfacilaj, k1uj taugas por pruv1 ·1a sp1-
r1tan forton . de oiuj. · · · · · · . 

Asturio suferas hod1au, tiel sufer1s -h1erau ai1aj urbojla brutajn premojn 
de invadantajn armeojn, .kiuj vole.a aklav1g1 nj_.an popolon~ Ni'aj pugnoj levigas -
kun doloro, sed n1 ne sentas maltort1g1ta nian animon, ne _ Aanoel1g1s nia fido pri 
l a der1n1t1va venko. · · · . 

Alten la ·an1mo, kameradojl am1kojl · Spite a1us perdoj ,.· ni venkos. 
Ne est ·as a1 · tiu aserto la nepensita esprimo : de . senbaza konvinko, · g1 estas 

nur kontida ·je la rajto kaj justeoo _de Ji_ia oel'o, de : la -oelo pr1 kiu la popolo 
laboras, luktaa ·5aJ kiun gi .mantras -~ :ter:voro ka: :- sp1!1to ._de _:·adm1r1nda ofero, 
sed la senkontraustara aserto de se~reoo kaj - konfido , pr1 la tr1lllil1"o, ·8ar ekza-
menante trankv1l.e kaj protunde l.• negativa ·jn -kaj poz:ltlvajn tlankojn de la m111~ 
to, a1 t1uJ auperas a1 la al1aj ·ravore . al · ni. . , ' · . .,. - . ·. · . · . . . ... ,.:. 

La hez1 timuloJ, la malkuragulo ,J, _-t1uj', ,_.k1uJ : ne ,ha~a ~sur;aa~ ·-1r;apablecon p(>r>::~ ' -'.··-
sin 6fer1; · t1uJ,'~iuj p_eris1s ··n en en ,_ii C a ·jn _lil1l1to · e10 ,devas _ eat1 Y':'nkoJ,, dl,!bas . , ., 
malesperas 1 d1seendas malkuragigant .ajn on1d1-rojn, re:tl _4!1kton det :~~-a x>ropz:a_.t~~>. _ •:~.· __ <·~-, 
Sed spite oio, ni venlcoel ••• . . . ·. · · - " · 

G1jon est is detruita pro la neebleoo _ de gia konkero, kiel eat1a E1bar :, kiel- · · 
.estis Gurnika, , k1el estis Cangas _de Onie, · en ·Asturio kies heroeoo ,bietala, k1el: . . 
hodiatla plenigae l)&gon de gloro en la hiatorio de · nia nevenkita ·kaj ' se?iJJ;IOrta 1>0-' .. .:-. 
polo. ·· · , -· . . · · · . 

Sed la batalo ne .t1n1s en Asturio ;. on1 detruis th.jn plej · bonajn vilagojn ·,' · 
~1•n plej belan urbon; on1 mitrajlis g1ajn v1r1noJn ·kaj 1n:tanojn; talis legioj . 
de bravaJ batalantoj kiuj kont1rm1s per sia aango Jca3-otero aian fo~ ,~ 1nte ·rko~- -
aenton al la oelo de la popolo. · · · · . . - ; '. · _ · .. :. 

En .Asturio la batalo etern1gos per tiaj karakteroj, kke e.8'":1~· mort1nt(!J le~ · 
vigos de siaj tomboJ por rigardi la agojn ·de hero~oo .de 1a ·m1n1st0J, -de la ! kem-
paranoJ de la labor1stoJ &iuJ, de .la heroaJ , batalantoJ, kiu =J ne volis . sin ·;subme- . 
t1, kiuj batalante direktas un al la ~ntaroJ de la Zllineja dia~rikto ki~ '111 

... . , 
_r ~1'..: , · ._ • '• • .• p 
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soias vend1 s1ajn v1vojn je tia kosto, ke la mondo · 
1 ektremos de teruro, kaj k1o ebl1gos ke estu en As-

turio, en t1u Astur1o, kiu ·honor1gas H1spanujon, 
kiu honorigas 81ujn, k1uj en la mondo laboras kaj 
luktas por la rajtoj de la popolo, la loko, kie ko-
menoos la rekonkero de n1a patrujo por la l1bereco 
kaj la justeoo. . 

Astur1o ne est1s venkita, gia heroa rez1sta-
do, g1a ega lukto estas la plej e-v1denta kaj glora 
elmontrado, ke la respubl1kana H1spanujo, t1u H1s-
panujo, k1u dez1ras por sia popola logantaro 11be-
reoon, laboron kaj bonstaton, ne estos subpremata, 
ne estos nul1ge.ta ••••••• -

. Aaturiol diras niaj soldatoj el or1ento, me-
tante en la elparolo la tutan senton, kiu produk-
tas la ofero de tiu m1r1nda popolo. 

Astur1ol Kr1as levigante la herooj de Madrid 
kaj en sia krio oni eksentas la promeson s1gel1tan 
kun sango da\lrigi la -bat ·alon gis la · venko, . h·elp.1 
al s1aj fratoj de heroeoo k1u en Astur1o tenas su_r 
miloj da mort1ntoj la neatingeblan flagon de la 
Respubl1ko kaj de la L1bereoo. 

Asturio! oni elparolas en la frontoj de la 
sudo. Kaj la ekzemplo de Asturio, gv1d1lo de n1aj 
batalantoJ, estos la 1nstig1lo, kiu pusos al la vi-

' roj kaj ' virinoJ de Hispanujo al la pleJ grandaJ 
or.eroj por at1ng1 la venkoe, por _detrui la .fasismon. Ni venkosl Ni venkosI · 

Ni venkoel diris ankau la aero de la Reg1staro en a1a bela parolado. Ni ve-
nkoal respondas je unu sola tono m111onoj da vo8oJ el la tuta 'kontra\1:f'a&ista 
Hiepanujo. . . . . . _ 

. Sed, por atingi la venkon, .por venk1 ··, . estas neoese v1v1g1 la m111,on, es-
tae urga dev1g1 novan m.111 tan ordon.. · · ·. ._ 

. La &e:f'o de Registaro pet is, · -~ direktante a1an pet on . el · la koro ' devlft ' Res- · . 
publiko, el Madrido- nevenkebla- diso1pl1non, oreron, ordon. Ni . ankorau unu:f'oje 
plu, respondas: 01am pretaJ. Disciplino, _jes, o:f'eroj, jes ·, Ordo, jes. Unueco, 
jes. · · · · · · . · · · · 

Kontra'1 la reakoi~j :f'ortoj, _ la 11opolo 'kun 1ns _t1nkto _de konaervado, kiu ne 
gin trompis, kreis la organon de la venko ·, la Popolan Fronton. La · Popola Fronto 
kiu en Fabruaro 1936, kiam la reako1aJ fortoj sin kred1s plej :f'1rmaj _kaJ sekur- . 
aj, povis kauzi al 111 la unuan malvenkon. L!-' ~opola Fronto, kiu BJ?ite 81uJ mal '.· . 
raoilaJoj permesis al n1 daur1g1 la batalon gis 01_ tiuJ momentoj. . · _, · · _ 

. Kaj hodiau pl1 ol 1am, kiam la m111taJ bezonoJ devigas la kunl~n .·en la 
tronto kaj ariergardo, ni redo 'nas Iiian :f'idon al ' la ~fiko de ·la ~Popola · Frorito . kaj , 
alvokas kun deziroj de koreoo, de pro:f'unda f1do, de plena sekureoo Je la venko _ 
de nia ·kalizo al a1uj kontrautalHstoj por ·ret'brt1g1, ·por revtv1g1 per sia helpo, 
por plitortigi la Popolan Froilton, _.en k1u . la Reg1staro havos ,sian -plej · grandan . __ 
helpon, .la pleJ grandari ~apogon~ · · · -:. · ---··. •· ,., --':···-· ·· · .;_' - · · ,· · .:,, ' ·· '-' - · · -- · · · 

Por Asturio kaj por HispanuJol Por la Libereoo de nia popolo por la Sande- . 
pendeoo de nia patrujo, -hod1aU pl1 ol 1am Popola Fronto, . sub kies :f'lagoj 81uj '· 
kontrmrta&istaj :rortoJ unu _ig~ t _aj per unu s6la _ oelo . konsoia kaj d1so1pl1n1ta mar-
Aoe daoid1taj al konkero de la triumto al la -:f'orpelado de la ta!Hsmo. · . · . · 

-EL LI..RIBELULA:!W4Po. 
Pola ,urnal1s .to, k1u taraa · 1n:rormadon en ia ribelula. kampo skribis en sia Jur- · -
nalo: "Kion ni d1ros pri Kiejpo de Liano, pri liaj lseroaJ 'diro 'j, klam la ·tero . 
brulae , kil.lll la :f'rato murdas la traton ? Mortabomena, .deoa · al ·1d1oto, sed ne · 
al eoldaton. · · · 
T1el lcva11t'1kas 111n 111aj amilcoj kaj s1mpat1antoJ. 

. ., . _-,,_~ -.-! ... ,.--
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?i!ISTERO.J DE INTERUACIA POLITIKO. 

OPINIO DE EMINENT A ESPERANTISTO 1 KOLONELO FERNANDO REDONDO • 

Antau dek kviri jaroj okazis en Italujo fasista ribelo gvidata de Mussolini 
kaj, eble, kun la . konsento de la rego tiea. Post malmultaj tagoj la ribelintoj 
tr1umf1s sen fremda helpo. Tio pruvas, ke ja ekzistas en Italujo fa~ist a media. 

En 1926 en Portugalujo ankau okaz1s fasista ribelo, kiu ankau triumfis sen 
fremda helpo kaj ankorau dauras. 

Swne okazas en Gennanujo, respubliko kun la titolo "Reich" (imperio). Ili 
ne bezonis la fremdan helpon por triumfi. La balotado pruv1s sur1ae ia faaistan 
median. 

En L923 triu.mfis en Hispanujo surprize m111t1sta ribelo kun la konaento de 
le rego. Iom post iom la diktatoro estis tiel kontraustarata, ke la rego dem1si-
1g1s 11n por sin savi, aed malgrau tio, la monarftia regimo falis por - oiam. Fa-
sista ribelo okazis en 1936, sed malgrau fremda helpo de v.auroj, 1taloj, portu-
galoj kaj germanoj (japonoJ ankorau ne venis) kuj post dekkvinmonata batalado, 
111 ne triu.mfaa. Tio pruvas, ke oe nine estas fasista media. 

Tamen 1a · udemokrataJ" Franoujo kaJ Anglujo plipreferaa vendi siajn arm1lojn 
al Italujo, Germanujo, Portugalujo, mauroj kaj oeteraj o1v111z1toj por ke 111 \ 
ataku, ol al n1 por ke n1 defendu nin. Almenau ne estaa malpermesite tiuspeca 
komerco kun statoj kie la veraj demokratoj estas subpremataj kaj ea mortigataj. 

¥1steroj de la internacia politiko! 
Cu la 1nternao1uloj ne povas postuli sankoiojn por tiuj politikistoj? 

• 

KION DECIDIS LA NACIA.KONFERENCO DE KONTRAtlFA.SISTAJ VIRINO.J EN BARCELONO. 

1) 

2) 

Atentigi la Registaron kaj kaj la S1ndikatojn pri la neceseoo, de for-
deoido de okhora labortago kaj la anglajn Sabatojn. 
La peto al la Ministro de Defenso por ating1 la envicigon de v1r1noj 
en la m1lit1ndustrio kai aliaJ laboroj~ . 

~) , la arangado de kolektivaj mangejoj kaj kr ·eo de in1'anludlokoj kaj in-
fangardenoj ·ee fa.briko j.. · - · 

4) La tuja kreo de kapableolernejoj. · · 
5) Egalaj salajro ·J por egalaj laboroj .- · 
,6) La .·kand1dat1go de virinoj kiel urbkons1lant1noj. 
7 )" ·nefendo por -la laborantaj iatrinoj. 

· 8) . . La lcreo . de lernejoj kontrau la analfabetismo. -· ·_, --'.:..:..:.,: .. .;9) - La arango.'de agrikultura~ lernejoj • 
. :~,<:.,.'.." ;">_,;;_._: - ',·.; -·~_,c :·-~-'"::-. _.:,,~:-r:-;:,-:-c _~ •·.. . ., --

j 

COMP.ANYS REST.AS PREZIDANTo· DE KATALUNU.TO. 

. Uuis CompanyJ, Prezidarito de Generalitat de Catalunya, k1es mandato tini-
- gas · en Novenmbro proks1ma, espr1m1s sian deziron ne plu kandidat1g1 al Prez1d-

... an_to. Tamen la 1.ntertrakto~, kiuj Companys havis en Madrido kun D-ro -Negr1n, ko-
nv1nk1s ·.·11n, ke lia Seesto en la gvidado de Generalitat . estas neoesa par plitor-
tigi la lojaleoon inter Katalunujo kaj la Centra Registaro. En la lasta kunveno 
_d_e Generali tat oni deo1d1s, .ke la Kataluna Parlamento kunvenos inter 15A ka.j 20a. 

· de Novembro pro denova elekto -de Companys. La politlkaj rondoj en Katalunujo es- . 
tas konvinki~aj, ke · Companys _ estos unuan1me reelektit~ :•. • · 

:-

. .. -
f / \". I •• j 
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GENERALITAT DE CATALUNYA 
PRESIDE {',J·C I A 

COMISSARIAT P R O -. P A G A N D A 

Avinguda 14 d'Abril, 442 bis B 'ARCE LON A ' Telefon 82215 

COMUNICAT DE PRE ·MSA 

ES~ ERANTO - ELDONO. Nti . 27. B~rcelonu, : 2/XII, 19 37. 

·LA I,lILITA Sl'l'UACIO KAJ LA VEUONTA· OFENSIVO. ·. ' ~·. -.. 

RE.TiRO . 
voLE.t-1TV L OJ 
£. L H ·1 5 P_ A H V J o 

Jam · de kelkaj semajno j oni povas legi _\· 
en la . eksterlanda gazetaro la alarmajn komu~ 
nikojn pri la grand a ofensivo, kiun _ pre paras '. 
Franco. Ti.uj komunikoj est as ofte akompanataj 
kun longa v:_ico de mensogoj koj propaganda, kaj 
povas seni nur al la konklu do, · ke spite la 
'tutan sajnon, ne est !:1.S onkorau certa, cu. l i aj 
militaj fortoj, k iujn li disponi gas , suf i8as 
atingi la dezirJta n venkoh. 
I Lau mina situaci o' lau la ··mnit ,a vid-
punkto, ne aspektas tiel, k iel d i skonigas 1~ 
fasista radio-~ta cio ka j f asi s ta gazetaro. Es-
tas sendub ·e, ke Franco pr epa ras de longa tem-
po avizitan of ensivon post la falo de Gijon. 
Unu monato pns is, cle tempo ·k\am en Saragoss ·q . 
per elparoli:t _a parolB;do , es;tis deklarita, ke :1a · 
rekonkero de Ara gono estas nur demando' de kel- --· 
kaj tagoj, ·kaj la detonigo de kanonoj, kiu es-
tas bone audebla ·en la Ara gona cefurbo, esto ·s · -' 
por pian silentigita. · · ' \ ·_, 

Post tio jan pasis 4 se majnoj. Pasis 
I jam Novembre I tempo en ·kiu la militaj operaci-

.,, :_· 

·' 
L- _______________ ... oj je _granda ,skalo pqvas esti _ farataj, s ed nun 

jam estas Decembro kaj ln -r.ialvru;-mo kaj -la nego en · 1a montoj neebligas jam _ tiuj , . 
operao1o ·j. ·se ·1a fe.sistoj vere estas t-iel fortaj, k iel 111 ·,sin pre zentas, kaj ·· · .-,< 
kiam estps tiel •facile, ekvenki l'a finbatalon, kial do ili pe rdis post la fa - · _ · ::~:._--,, 
lo de Gijon tiom da multekosta tempo ? Sen komenci ._ iun e.jn operaoion, la fa-; ... - "' . ,__ ·:•-" 
sistoj le.uvperfekta 

1
Goebbels'a sistemo jam ekfanfaronis kaj . mensogis lau _pove · •. --·:'_ "':· .. 

Estas ankau eble, ke Franco volis tiun tempon elprof i t i atendante _al nova · ~ el- · - · · 
, po de Germanujo kaj Italujo ? . · ,. _,_::,· ' : 

En naniu fronto ·, ·nek en Orienta, nek ·ceritra, nek en Suda la friV.aduloj kaj _ -~ · 
la r ·1beluloj he.vas +a grandajn facilaJojn : k iel 111 havis en Nordo. En la prok.:. 
simaj bataloj la kvanto de soldatoj povas esti en ambau fl~J.?.lco°j' egalaj ~.LFra g;.. 
90 di sponas pri gravaj kvantoj de mili tmaterialo, s ed ).a•.;.r,f!~Ill:bl1~ ~9 j ··ankau 
ne preterlaa1e la ,tempon se9profite kaj posedas hodi~u 1_.an_ka ~ - o_ion : -necesan • . 
La rebelu1.a aviado povas lau kvanto esti pli ~ra nda t ~sed j prb ·.,tio l.a re~publi-
kana morale kaj spirite multe superigas la fas1~t .a;n .• : ,Ka.j ."c'e·tere la respubli-
kana .artUerio soipovas ankau deoe respondf ::a~ _.il·~;:f aa ·is taj kanonoj. . 

, AS-korau la grav ,a faktoro par pri~ ~g 1\ _la ) iitu a oioni !Constante pli for _ta . , 
kontraustaro en 1a ·ariergardo de Frartoo; :kvnnkam la fasista . preso , pr1s1lentas 

,. 
·1• 

/ · 

t1on ~ sed twnen raktoro . de grandicfza ·, :vildro, kion . atestas oentoj da forkurih,-:, i,.,-, .•-•.-
toj ,el ,.8iuj eektoroj de la tron~o ,. /,,. · , .. : _; ·. ;· . . , ; . . \.!...··:. : 1 • 

.. ,La .!:f s_publikana _ e.~ e . .. ~etas diao1plin1ta . ke'.~ ·.~one orga~izit9;, _;, ~ciX:;~_-·~~ ;, i.•\: .. ?.~~•:(.: 
~ - I • , • .-,,, •·• •l > •• • 

",';,_~ - ~ . . '.I , •.·,•:•_",_> \> \ _' (:_':, ·1:1:·/Jf _·,;1~ 
' '_,.,: / ·> .• , ;· i ,·;·~.:·J, -:,:•·;.;>~i;i/ -~i-~·~,,j:<~;~;.;,._".';:.:::~ .,. 

f : , f W , • 

"".J . 1 :J· .;..,~ " .... :1' ., : • , . · :;-,~ . " .; , , .. .. i_l.o( i, -/l\ ',•, · .... ··;·, .. ·-~~ .... · .. ,. 
,, •. . .' f • J. ~ :/ • • 1•• \ -•, ,. -:•~._'. • • \ 1 ~": : Jo•, • _/ '"\ ' :""\ •l,'7 • •• • I 
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' ~omoj kaj mili t r.iaterialo; krome la 'moral o de re spub],ikanoj est as altvalora, -
car 111 scia s, lee ili bat alas por l a 1ib f,re oo d5 Hispanujo, subtenataj de la 
propra arier gar do, kiu konas nur u.nu colo n ; v onkl la fasismon. Tiel armita, 
la respublikana armoo atendas trankvil c lu o fa nsivon de Franco - kiu renkon-
tos la kontruu s t ar on, kaj spit e la he lpon de ge rmano-itala fasismo - devas 

· malvenlilL 

LA KnEO DE · NOV AJ KURSOJ" POR LA MILITA EDDY.ADO EN KATALIBillJO. 

La generala s~kretarj_o de 'Komitato cw Militista Edukado en Katalunujo, 
esprim.1s sian kontentecon p:r-1 la kunlaboro do Minister jo I de Defendo por krea- . 
do de milita odukado por la · junularo. . 

_,_ . En Ka.talunujo ekzistas nun 80 lokoj j_)or ;i.a simila eduke.do. En Pins de Val-
les okzistas krunpo 'de 2000 kursano'jka j nli u .1 similaj kampoj estas en konstruo . 
Tiuj kampoj ebligo ;s al 40.000 Junuloj dou i la militan edukon kaj - instrukcion. 
Tiuj arangoJ e_lvokis grandan entuzia smon ea J.a Kataluna t unular ·o, car rezultis, 
ke 99 % de rekrutoj korisistas el libervoluloJ, Katalunujo, kiu havas nun du -
cent mil virojn en la fronto povas nun ankuu kro1 · novari rezervon de junuloj 
inter 18 ~aj 19 JaraAaJ. -

\ 

• • I FRANCO TROMPAS BASKA.TN INFANOJN ' . , 

· .- El _250 Bask~{ rifugintaj infanoj kiuj lau dcziro de Franco kaj altrudita 
postu10 ·. de · ~;i.aj gepa:tr,oj, . ostis resenditaj el Anglujo al San Sabastian, est is 

· nur . 200 akoeptitaj . de .siaj _familianoj. Estis klare rimarkeble , ke multaj fa-

-~· .. 

. milioj deziris ~· ke la infanoj reatu en Anglujo. Kvindek infanoj, kies reveno 
' Al 'Baskolando, es ·tis lau sajne postula .te d,e iliaj familioj, est is metitaj en 

• ,iaj edukdomoj, cer . iliaj . g~patroj est is mortitaj au _rifugitaj en la respublika 

e: 
> , " 

I '· . 

'i ... -· 
• jJ ' .. ·:, .. 

I . . . • . . ter .itorio. -· -· ' • · · 

. I 

KATALUNAREGiSTARO OFICIA.LIGAS ESPER.ANTON. 
1.· · 

,:,.} _' ~~--28~an de' 'Novemoro '~i'asinta ·~-:okazis e~·'.l:fi ca:~a1· de la Culture en Baroe~ . 
lo xi'o ·r11~ gerier,afa:kiinveno:·ae'Kontr·e~fas'iii't·a E~pe r anto Komitat :o -~e Katalunujo .. . 

· -La . Jurnalkomuni~oj , kaj rad1o1nformo _j alvt1rb ~s , la grandnombran ceest antaron de _ , .:i-~"j, 
, es:pe re.ntist _oj el ·t _ut0; Katalunujo. Kunvenon :P,rezidis _ K~do Domingo <Masachs~ k:iu _:-,:_., .~ 

en s1a alparolo klarigis .la ,oelon de t ~u ku:nveno _, sciigante _ke la Kontra _ufe.U ·s- , , ,. , .. • 
-ta ··Esperanto 'Kom1tat0: de Katal~nujo .ne erntos -1plu. Komitato, kiel gd.. estis -0 ~is 
nun k:onsistanta el re:prezentantoj d~ divers~j katalunaj Esperanto ._ soc "ietoj •·, .. 

· sed . memstara Asooio kun · pro:pre. · statu'to, kun ·1ndividuaj membroj dce.J '•s'ekoioj · eh .. 
diversaj lokoj ·en Katalunujo, · Kontr~iffasis ;ta ,'Esperanto Komitato i:de 'Kat 'altinu:jo · 
(K.E.K.K.') estos kultursocia _ organizaJo ekzistanta sub atfsp i oio •j ."·de -.Conii'ss ·ar1at 
'de Propaganda de Generalit'at de Katalunujo, krome rioev6s '-:la _,qt :161alan rekonon 
de Generali tat · de Katalunujo, ricevos la Esperanto rif-Domon-;?Jk~e~ esperalitistoj , 

' povps _kunveni ,starigi bibliotekon, ~1d1 kur _so ,jn ~kt1>,;f }::·Q1u a.no d~ ,K,E.K t K• ri _- ·. 1 

oevos membrokarton kaj. senpage :1a .pres1 ta1~<_]l!s,~ .r ~, n:to gazetop,, k1u baldau .aperos. I 

' .. - .. 

,: 

, _, ·. ·' -Foste.: parolis K-do Joze:fo An-glada~ ~PM cl!ih1:e por la nova organiza3o kaj - . 
: ,. : 1 dankante ' al la Katalu'na Registaro p~ ; ~~ e;, isr.anda. ut111go .de Esperanto. K-do Al ;.., .. _ _._ -,,.,. , t ,. " berto ·n 1.;az el Bilbao · transdon~~ .,:, .~~!futon de BaskaJ ~_spe.r9:ntistoj kaj Pl:"ezen-:-· . · \; '' . ,';_;'tt 
:: : :, , ti~ . pe }" _l'!f 1:t"~nta _j ·v·ortoj ·,-~~ ·-~ / an-barb ,~eo _on , ~~!.-Bas _kol~ndo inst .,~ge.n~~ .1:.~. :~_•,.i •;.•·, ,·_.::· .•:!' 

f'~ L' .• · · . . , . - ~~:.::,- ' _· . ., ~>'.\ .,~~~ -.- .-_:·. 1' . .... . _- • ' _ · , : _-· _ _.: /· > ;_;:,i ·:·,::/:~.;)I·;~~·}~{\<'.;:! 
- '!:....• , , • • \ , , '}:,, • ~j • , , 1 ., .' 1 I , - 1 

, , 1 - ' • . ,,. ' r I l , ' :t, J • ~\.. .. - ~- , • · t-'~ ,'. ;. • t l " , " I - (, 

~l~-.i -: . -: ;< · ;_ >. . >:t•: t:: ,l': .Li . , . :: : / .. _. , : : ::ti ;:.; ;,J~i:tt ~ii?~f 1~< t '.f i-/: ; '. 
~f· ,t:'t. ;Jl/~·: - ,:'~ · :c ,,1.1J ~. ~~j,.!.;,;;~ ,,.~;_~;:~jY ,,~ \.;_; _ ;./ ~_.,' .t ·'/l .. ,1,,,- i;,~:¼-.1 ,}.,~-.. •·, ~~,":f",ifJ,;~: i.•f;_·~t,:~--. /~ ·:1~f (' ••-: ;J....~~ ·.!°I· ~1 

1;, .. , "' .. 
,.- 11.i>l! - ~or..<-.-~'- ,· ~•, ;, .. • 1 .. •, , • n.-.., 11a..'r..•J.. • .<Ix 11:MA.. :0-.,.j .-c•· •r; l : .!. ' _ .w::y_~, ..:..1 "..J.....3;.l '.,.,":i'1, ., \~"'I!. •• .!,-,.,.- - ~ i. .. 
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5e e s t a ntojn por unuigi kaj komune batali kontrau la krueia fa~ismo. K-do o. Kup- , 
p er man end Qki s la novan progra,mgn d~ Komi tato par la insista kaj pli forta pro~ 
p ae;ondo do Es pe ranto kaj kontrau fasismo kaj kom.onte.riis la statuton lau pun-
kto j .- EsIJe r a nto e nv enis nun en nova periodo en la alia 50 jaroj. Gis nun, en la 
p as intaJ 50 j a roj ~sperantistoj petis kaj petegis siajn registarojn por bonvole 
esprimi iun s i mpation por Esperanto, afte kun malsukceso. Nun unua fojo en la 
hi st orio de Esperanto iu Registaro memvole ofioialigas Esperanton kaj donas 
al g i ci u jn f a cila~cjn , Tiu tago estas hist9ria taga ne nur por Esperanto raa-
vsd o en Ht s p anujo, sed par la tuta mondo. Hispana revolucio estas docida par la 
~ston t ec8 d~ Es peranto kaj gia disvalvo. Hispana Revolucio donis potencan pµ-
son antaue n a l Es peranto kaj oerte Katalunujo estas la unua lando en la mondo, 
k iS Esp e ranto e stas enkandukdta kiel deviga fako. Tiuj vortoj estis lai:he ··ap-
lauditaj. . . . . . 

Post malmultaj diskutoj I la kunveno unuanime akceptis la statuton kaj 
lau la propona de la lasta parolinto o_ni akoeptis du rezoluciojn par sendi te-
le grrunon al Kataluna Prezidarito Lluis Com:panys kaj al la uPopola _.Fronton en ,' -< /' ·, • 
V.al e.ncio. _ . . ·- . - , . . · . . _; · .. 

La Cefestraro de Kontratffas1sta Esperanto Komita t o de Katelii~ujo kon s istas !; 
el Pre z ida.nto San.uel Rooa 1 Rado, Vicprezidanto Domingo Masaohs, u-enerala Sek-
retario 0vadja Kuppermen, Sekretario Alberto Diaz, Ka.sisto Jose M. Cbll. 

La teksto de telegramo _sendita al Prezidanto Lluis Companys: 
PREZIDANT0 DE KATALUNUJO LLUIS COMPANYS, · BARCELONA. . . -
LA. UNUA CENERALA KUNVENO DE KONTRAt1F.ASISTA ESPERANTO KOMIT.ATO ·DE KATAt m m- -

.TO VOLAS PER CI TIO ESPRIMI AL LIA EKSCELENC0 SI.AN FIDELON ,KAJ Kt:JNLIGECON AL 
KAT.ALUNU,TO ·KAJ KONTRAtlFASISTA AFER0,4 KATALUNAJ ESP:ERANTIST0.T ESTAS CIAM PRE'r.A.J 
Pt.ENUMI LA ORDONO.TN DE SIA PREZIDANTO, PRE'ZIDANTO DE CIU.T KATALUUOJ •. 

. , , . VIVU KATALUNUJO ! · VIVU RESPtJBLIK0 ! 
, . . . ' ' . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... -: ... •-........ . . · ~ 

. ' / ' Telegra.mo sendita al nPopola Frontou, Valenc i a; 

POPOLA. FRONTO, CALLE DEL MAR, 25, V ALENCIO. · . . , 
LA UNUA GENER.ALA KUNVENO DE KONTRAtlFASISTA ESPERANTO KOMITATO .DEK.ATALUNU.:. 

J'0V0LAS PER CI TIO ESPRilU AL VI LA GRANDAN ADM~ON KA.J ESTIM0N PRO LA ALTA C.E-
LO KIUN VI EFEK'.I.'EVIGAS POR LARES!>UBLIKO.KA.T ES.PERANTO. LA KUNVENO-.APROBAS VI.AN· 
SINTEN0N EN LA K0NGRES0.T DE SAT Kfl.J IPE KA.T DANKAS PRO LA BONA REPR:EZENT.AD0 • 

. . _VIVU POPOLA FRONTO ?· 0VIVU ·ESPERANTO ! -
............... ' ................. -................................................................... . 

f ' # ' · ,!· 

.. ;'-l. . 

,. / , . 
. -INTERVJUO -KUN· LEON NICOLLE. : '•' \> , · _ ••• ,.,._.,:.<"~_:>-,·, :.:.: .. .::}a(, __ ,;;zj 

J,,,__.,. • .,,. :'~ • • •? ,-
1

~ _-,:;:._ : : : .... ·~ •-:.._-- ~,,,,_ .~ • - •• -r,,-_• . .... , ....... -:: , . ,, . .•. : --.\ t:.':!'~, . .-,: ..... ~. ,:.:.w~.,.'l••r:·~_" :,,...:'i 

Revene de sd.a ~ojago al Madr1do, ·Mr. Leon N"109lle rest is kelkaj~ ho;rojn _._ }\: } ·::,(.'• : 
'!)ll Baroelono kaJ , vizitis min. Mr. Nioolle : eetas . bona amiko 9-e Kontraufasista .;c1-: ' )· · · 
H1spanujo kaj granda admiranto de la. Katal.una popolo. · · . . : . · .>/ ·i;;'. '· :· r ' 

Ni petis de 11 impre_son pr1 la vojago, kiun 11 Jue . faris; -kaj li.1;e .~po _n' - :-· · 
dis al ni • · , ' · · · · · · _,, · /,.,_, ·.. -~ ' ·, - , .. . · ... 

Mi po;tas el tiu 81 vojago 'la plej bonajn ~resojn. · Kiam __ m1 '.:ven1~ . 'ti.e ii ·;a1 c,, ''...:>-· 
mi far is tion kun la oerteoo, ke.,la venko estos por la Resp~bl _1~o f:' :c·er :te $i9n·, · · · .. 
kiu, pli bono dirite, est1~ - antausento; vi-va ' deziro. Nu~.-:-t J ~~1o~r~eoo, :it;1U kon:-
vinko est as pravigi ta kaj gi est as bazita · sur . tio, kion -rJn1,;,_1v1djs ;,il:a . lastajn ta.-
gojn a.ntau 8io en Madrido. Madrido esta :s ;-U~b9, -~! ';1,-•~O1_1a 9f i a,t;i #IP'reson de , popolo 
sterAe unuigi ta !run la Armeo, · de _popolo ;- k~u _._,;,~~~a~ ,.,!W_! .~au _0daurigo de tiu c1 !11!:-· 
meo . • men, kiel se arme o kaJ popolo form.as . gr~i ~)l_n :b~okon. · . _. 1 , Mi v1zit1s la sektoron de la Casa d~; o~ •-~~aj ·mi pov1s -,konst 1at1 la disci- . ·,' ,,. 
i,1.inon kiu re gas •inter la soldatoj ,ka sj ';l.a .oflo 'iroJ, ne fera ,di ·so 1'.plino, sed · 
disoiphno memtrudita de unuJ kaJ , a\l:il.:a<j:1 :aar 111 soias, ke per tid . a,1. 11~ kon- · . 

_.... . . ! . _, ,· . ; ;:,'"':i----:,_;·-/.-.. ~i:," ,· .,' 
, / _.: -...;_\ j "' • I ' ,!_ 

r , 

'. I\ ..... ~'' It!. I 

I_ 
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tr i buas al l a a tin go d e la vonko, disciplino, k iu estas,nova afer6, ·kiu certe 
ne e st a s vi dat a en iu Armeo pli bona , ec ne .si mi lo. Mi konstatts la la.ilturan 
klopodon, kiun oni fari s por la Armeo. Tiuj l e rn e jaj klasoj ostis kreitaj 
apud l a tr a n ceo j, kio tiuj , kiuj ne havis ok a zon i ri al la lernejo, lernas tion~ 
kion oni ti c est u s al 111 instrinta. Mi vidis ·superajn kursojn de Belartoj, kaj 
mi vidis l a s oldatojn skulptantaj, pentrantaj kaj desegnantaj. Mi vidis ankali 
la tranc e ojn tu sa ntajn la logejo,1n de l u b ntala .ntoji, kie oni ludas teatra~ojn 
ka j la sold a t<;::>j troves distran angulon ka j . kie orii donas al ili konsilojn, .Por 
k e 111 n o malsp aru sian monon. 0ni s ti mul as iJ.1.n por ke 111 legu kaj por ke 
111 r esp ek tu siajn · kamaradojn. 1'Ai au.dis kun plezuro la vortojri de la Brigade. 
Komandanto , , kia m 11 diris al mi, ke ilt e s ta s certaj pri sia ven~o ku j ke 111 
havas Armeon , k:lun Franco non i aro sukoesos havi. 

- .Tu p l i da italo.1' ka;J ~ ermnnoj batalo s !run Franco, des malpli 111 estos 
por bata.11 kontrau la kontraufasistoj de 1 £\ a lin,1 landoj, diris al mi la majo~ 
ro ~ malnova ofi c irg de. la Armeo. . 

Mi vidis ankau la grandan kulturan klo podon faratan. de la Respubliko. Mi 
vizitis la Prado 'n ke.j mi vidis la . grand .ajn laborojn realigitajn por par -la s a-:- .-.. 
vo do le. tuta arta. trezoro el Hispanujo, tiuj 16.000 .pentra~oj, .kiujn oni sa- . 
v is , tiuj "Gr ek oj" p e ntra~oj de la fe .ma a.r'tisto nomata · la ttGreko •~·, kiujn · onf '· 
trovis di fe ktitaj en privataj domoj kaj klujn cni nun reboni gas; mi trovis cion 
ci a dmirinda: .en la momentoj, kiujn Hisp a nujo trav i vas, en ci tiuj momontaj de . 
g;ravaj zorgoj, des pli post la maniero ki ol la jurnalaro traktis la . respublika-
noJg, kvazau -111 estu~ sovaguloj , homoj s e n kulturo, kiam es~as guste t~te kon "." 
tra.ue. · · 

En Madrid.a, kiani mi pretigis por foriri,.mi havis 1~ okazon paroli .k e lkajn 
momentojn kun protestanta pastro, kiu informis min pri le. gra .nda sent emeoo d_e 
via popolo kaj diris al mi, ke 11 , konis multajn Ms.rks istojn ka.j komuni s 'co jn , 
kfuj mon'j;ri s , ke 111 haves Dion en la koro. · Tiu pa ·st 'ro diris al mi: uKiu ajn 
lgboristo, analfabeta. proleto el Madrido , . hav a s pl -1 da . homa kompreno, . ol Ed e n 
au Chamberlain." · ·· ' 

Mi -· vizitis ·ia. dbtrutta.jn kvartalojn de ' Madrido, mi pasigis unu tuta.n post- . 
tagme~on kaj mi jlovis rimarki la mar .tan silenton, kiu regas en t .iuj lokoj kaj 
lasa.a a.t vi-.profundan impreson. Mi . povis 1nd1gni kaj mi emociigis ; Ciel ne es-
t i :is-'.?ecese tiom 9-e. 'barbareco, oar 111 ne :i?oyis _pa~i. . . · · · 

Revene de Madrido mi haltis . en la vil a geto de la orienta marbordo kaj mi 
kunvivis tiujn horojn kun elementoj de la Internaciaj Br:i.gadoj. Mi parolis kun 
kvar Svisaj '.civi tanoj, kiuj esta ·s tie kaj nur ' donis •latfdojn pro la maniero kiel 

· ili est is traktita.J 'en oiu momen~o kaj pro la belega orgariizado de .via sanigis- · 
taro. _ Mi , trovis foter tiuj homoj belegan spiritstato:g. kaj gajeoo -n. En oiuj ·10- · 
koj oni rima:rkas . de z iron po_r plialtigo de le. horn!!- ri.ivelo, en lando, kiu .e2tas . 
en plena: kreado kaj _ki:un oni vidas kapabla. je io ' nova kaj ,nen1am vidita. Mi · ri-
markis la senton de eg~le _co, oe la Jiopolokian cmi povas vidi nur en ·nia !"and~>-.. 

. '· 

Kaj kion mi diros _ pri Baroelono .'?. .Baecelono , donas la impresori de urbo · ek~ · 
streme fo:t'.~a kaj . de .. ~raridegaj Fimed~j; pni v19:as en . g i! p _rman ~olon batali kun : , . 
la · ~e .spubliko _,kontra:µ _-_l~ .;J~ ~1~~ -•.:_g !!,f,.,-V, ,<!1;is,.,,!)J,.l_.;y;~:!i.;:t _e~o ,:,~y_r~o_a.n,, ~lll _~))oradon ··; i . 1, _{ .. ;- , : • .;,..,.r-<:.: 
kun ·1a · R~gistaro de la Respubliko ·, :kio konfirmas ankorau unu fojon ·la senton .. , · •; 

/ · de la lojal~oo, k1unv1, , lakat~lun<;>J, · h ava.sy _ . ·'_. .. - ' .. . ,:· ,· . . ' - _; .. ; :.'".-/ .. :: ,'., .. 1 Mi volus · fine, ke vi : p~ezen'j;u }ll_ian dankeo~n ,al , la kamaradoj .el ' Madrido, .• <·. ,,.~,~:-; ····! · 
kiuj . . don is al mi oiajn faoil~~ojn por p~enumi nian taskoo kaj mi v.olas, ke .\ inl "-' t ~. ·;· :-· · 

' aj lastaj vortoj estu ,_la sekv .antaj: . ,, · . · - •• · . > .. •>./ : . _, ' . -
La venko e'ble 'ne estos rapida 1 : sed gi estas _oer:ta. -.Ten estas -mii ple 'j '_ - > .-' .. : 

profunda konv 1nko. , ' ' . L, , , , . · ,y,:f ];,'.:fti;'~Jt~V>:: '. p ,. , , -· ' 
MA.TORO ATLEE EN' HISP.ANU.TO'., '",•;,,,Jt;,, \,;,::>• ,,.," 

::, ·~ ,. - _ \,.· Nrin~empe aeesta 's en II1e~axiujo ·1~·-~ i~;1;~I~f2!:·;;~s;~~~.''.p.oi~l.o: ~ li joro ·· 
Atlee• oefo de Labou;c; Paty en AngluJ,o 'i~O oro Atlee vizi ~1s ·. nian ·1andon kiel , 

'" / .. ! 
: , ' , ' / 

ge.s1,o·,de 1a '·Registaro ." ,,,. >:'::-~ rfi. :-;' .,.'' ·~.,-. ' · · . · ; : .: · · · · , !f,\' . )\, .;,.' : ·: .. •:; ,#: ;: fA-; ; ' ' 'I • : . /' ';' < ,> !;:,•,, . ::: : '' • 
i. ·.'t . ,._,J, . ..,,.i,-.,,.. (";i\ . ' ... I - I , , 

_.. _,. 

• ·qb i , ( I ' ... - / , ~ I I , . ' t \ ; , ! 
~ •,-, • • ,I • !\ :, .. , \ ·,,.- ' ,~ •7. • .~, ) l <, • , , • , ; • . • !' ) . • ..! ' 

{ ,,\_ , J 1,,.-,. _::•' ' t, . • I . ,• •.:' -. • ,! 1 11 • 

~ii:::~:.-: __ ~_ ~,:, . .; -·~· ·~~-::'.:,:, :~~;_ /-'· :_ :,,::~ -~·:~}!~EL~i.~-~ ... ~~,...::.:.· . 
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KAf>ITANO HUDOLFO ROULES 

UNU EL LA OLORA HESPUBLIKANA AVIADO. 

La tu tmonda preso raportis multfoje pri la heroeco de la respub'iikana 
aviado kuj gi u supereco super lu fasista. Oftfoje oni dedicis al tio grand-
ajn ur t H~o lojn en la gazeturo koj multajn atento jn de la publiko. 

. Es t us konatn fakto, ke la respublikana aviado, kvankam en la kvanto · de. 
aparatoj estas pli malgrandu, sed tmnen pli kuraga kaj pli supera en la aerba-
t a loj. 

Lu fas~staj pilotoj neniam akceptas aerbatalon kun la respublikanoj, ciam 
ili forkura.s me.lkuragege ku ,j de die us sin nur al la bombard.ado kaj detruo de pa-
caj sendefendaj vila.goj kuj urboj en la , ariert11rdo. 

Estes ID:'lmkompreneble, ke Franco -pilotoj estas ciuj germanoj kaj italoj~ 
kiuj ne venis Hispanujon propravole kaj pro tio preferas ne akcepti iun ajn 
batalon por eventuale ne esti kune kun siaj multekostaj masinoj dispecigitaj 
ke.j transformi taj en bruliganta ka j senforma amaso. . 

. Kontraue al respublikanaj pilotoj, t iuj estas ciuj hispanaj, krom kelkaj . ·· 
eksterlandaj volentuloj, ciuj juhaj pilotoj, entuziasJ11ll kaj indifurentaj , a1 · .; : 
sia. viva, car ili konscins, ke 111 defenda.s sian landon, . siajn pe.'trinojn ·kaj 
sian popolon. La abnigaoio de la hispana piloto estas karaktera eco de la for-
te. volo kaj firma deziro de tuta hispana popolo por la venko super . la fasismo 
kaj ekst e~landa . inv ado. .·· ·· - · · 

.Ant au ni _ stares unu el t iuj pilotoj, de la glora resI>~blikana av _iado ., Ka-
pitano Rudolfo ~obles. Li estas, el Si,villa, 11a nomo estig1s jam fEUllB. pr ,o lia 
respublikaneao kaj 11a ~eroeco kiel piloto ~e la Respub:iko. Juna forta · v1r6 I 
~-~······· ....................................... ,,. ............ ....................................... ~·~·· 

' ,. 
"' , l zw a 
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kun belo j pro:!'unda j oku loj ka j e ne r gi o espr i ma v izag o. La nigraj kun iom grizaj 
lmro j montras lian r ica n pas int ec o n . Rudo lf o Rob l es , havas bone.n memoron kaj 
Goin s flu e rnk ont i sia jn avo nturojn. En j ur o 1 932 11 pafis el pistolo al sia ' 
8 e f 0 ma joro , F il ipe Ac e do, kiu k lo p odi a ins t ig i la eoldato1n al la fa~ista ri-

) . 

bclo . .Kvanln '.m ci u.1 s old a toj os ti s fav oraj al l a: s_inteno de Robles, 11 tam on · · 
ost is kot1d runnitn pe r Mil1 ttr1b una lo a l ses j ar oj da malliberejo. Akuz1s lin du · '1-_-

f s ist j ofioi r oj; go neralo Julio Mena ka j koJ.onelo Fernandez Buriel, kiu es ".' f 

ti:;, fusiligita p as intan jaron . Kvar jarojn li e stis en la malliberejo "Castil:-
lo dci Sa nt a Ce tarina11 en Cadiz ka j past e ·tr a p a si s diversa,jn aliajn m.allibere-
joj n gis kiru:u li estis liberigit a per e amn~st io dank al la Popolfron t a Regi s -
t r o. - . _ . . . 

En l o. malliberejo Rudo -lfo Robl e s kon a ti g is ··pl:L. profunde kun lo lib ~reca .j 
id~oj kaj el l a malliberojo ltlt s oi.is publi k i g i flam.ajn ' artikolo,1n por : l a' Re s -
pub liko kaj ko ntrau lu subpremantojn d o s ia popolo. · - . · , · . ' 

Kiam en Julio 1936 eksplodis la fa s ista ribelo, Rudolfo ,Robl e s tro-

i 
I 
1-: 

,. ,-
1 

. gi on Ba r ge lono kaj de la eksplodo gis nun 11 parto;>renis aktivc en la ba- '.. : 
_talo n kon t r au ribeluloj. Li est is la unua respublikana piloto , k_1u en a,nti lcv~ -- _ 
f'l u gme.s ino bombardis le. fasistajn poziciojn kaj atakis la moderna ·jn ,;,_He ~nk eil" , , . · 

. ks.,i .. Capr oni" - flugmasinoj. Kune kun la Kolonelo '"Alfr 'edo Reyes 11 ·bomoardi s'-' 
I _; ·. ' 

le. ri bel u l a jn k e.zernojn "Q,uartel de I ca r iu " k a ,j "D e Tarrasanas 11 - en Barq-e l ·ono". -
Poste li part opren1s en .la unuaj at ak oj al Huo sc a kaj p e r sia an tikvmo de la 
fl u gmas i no multege apogis .kaj instigis la mil i canojn. ' _:\aldau li est i s -s e~d it _a 
a l Ler i da ka j de Lerida. al Alcaniz. En Ar ag ona fronto li travivis gravan okci- • 
d~nto~ kiam e n unu aerbatalo la fasista kuglo traboris lian benzinrez e rvo a ron 

' . , 

!,;:iem Ro bles t rovigis gust e sur la teri t()rio mo.lamika. Nur lia kapa.bl e co kaj \ . 
fort a v olo savis lin kaJ lian masinon ·.anta~ la certa morto kaj det ·ru o. Ku n la 
r .a z t uko li he.ltigis l .a for.fluon ae la benzine k aj per akroba.taj manov r oj e.ti n-
gis l a re spublikanan terenon~ . · . _ . . . 

En la duono de Septembro de paslnta jarO: J.'i rice~is -la ord9!1,on flugi .al .: 
Bilb a o k aj tien okazis io terura., dir _is R_obles~ ~ lo simile , povas bkazi . nur dum' 
la civilmilito, dum fasistaj ribeloj - la frukto de : fa.sista · 1deologio. Rudol f o 
Robl es ricevis ordonon bombard1 la ·-.ribelul a n militsipon, kies unu el : ia ofici- ·· . 
roj es t is lia frato. Kontrauaviadilbaterioj de la _ sipo pafis ,insiste supren, 
k i a.Ll· Robles , riletis . homb •ojn sur la sipon, kie trovigis sia fra.to~ Tiu abo _niena 
~pi z odo de la his:p~na m1:11to estas la. rezulto ·de la fa.s~sta ' _demoraliza~o - kiam 
un u frato devas murdi le a.lian pro la. , gloro al Hitl9r Mussolini ka.j Franco. 

La sciigo pr1 la niorto de · sia patrino kaj ·1oni paste la · mor:to i ,de · s1a uatrc 
d evigis Rudolfon revtfni' · al Barcel .:-na • .An~ora~ _11 .P~~toprenis . en ,la _of'ens 'ivo _ al 
Ifuesc a en kiu mortis heroe generalo Lucas kaJ nun 11 , estas cefo de aviadkampo• - , 
de Gerona _ kaj gojas pro la simpatio kaj est-imo de sfoj multaj - ain'ikoj kaj _ sold-a- ' 
td j e l la glora res;publik _una aviado~ ' ' · 

'· :, 

I · 

l , 

,..·, . 

L' . . 
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7' - ·~- :: , .·, t, 19 3 G, invit a::; v in, redoni sin kaj gar ·uit1~s -vi~n :,li _b,erec .bn~ .v'ian / 5eridepen<1econ ,• ka j v i un vi v on. Ne kredu ul la promesoJ pri alveno do grandaj soldatpl1fort1goj ·.: ' ;-_; '/' :::li ne a l ve no ::;, cu r niaj urr.ii -loj ne _pernesos preni .al Vi 1a · helpori .: Fo'rJ~tu -Vi- ;Y;;_ e, · nJn r.r milo j n, c i u j sol clntoj ., . cefoj, oficiroj ;-pbr ti_o yi ,mont'Tos · nl Hispanujo . .. :·:. -~·,:\.: · gra ndn n f erv oron, nl nin Hispanujo, libern de ·_frer.idnj entyuduloj, .sen italc:>j kaj < .;· • · .,,·. ,,._·: se n ger manoj, nek vnsnloj de fremduj landoj, kiu,1 volas de ·nia t~ro fari _kola .- . ,: .. , .. ~-::-_ ni on. Se vi t 1ori no fnros, vi estos ven1'ota.j · kaj ' detrui tnj •· Par Hispanujo • ko.j '. · ./'•;;·Le· Res pu bliko! Ne ku ,,helpu per lu senrezulta kontrnustaro la _·.versadon de senkulpa ·· , .. · , i:. san go. Vivu tiispanujo ! V~vu Respublil co P ~ . · ... _.,., · .· .. _· ·. · .. .. : , ,' . ;_:_·{-( . · Int erte mpelo. re~publ1lrnnoj okupis la voj? ,n. kon~uk ,at ._a nl ' Sagunto. Ce_:Castell- ; _·1·: '.i;i/: er ka j Castr a lve e st is kapt it _e -mti.lte , da _.:l!-1i_li tr:1a:t_E;1ri~~o _k_nj --~_ol_da_~~-j, •, kiu J · _tr!3-n~~ ; I ._ :_~ •:·.-• donis sin. . - · _ .... ,, ., ... • . .. , , · ..... , . . . (· ;,,.-.,· }: iara la respublikanoj sukoesis ,pirk_~~ut ·T·erue1~on ; _-~v.edent _~gi ,a·_kl _are ·.la ~riob;.;, :,;/ .: .:-/-i•. l a k a j hu mo.na sinteno de ·respublikano:S- ·en · ln ,kontra _s:to ·.~l :l>arbareco .·de la _fa~is-: , ,,;,,: _;·,.: toj. L:ultaj' a tenti gis pri -1.a donito, pemeso al . la. '_qivila ·1ogarttaro forl~si la , -ur;,. .-.,%•:.3 : '_~: ban kaj par tr e.nslokigi en pli · maldangeraj .lokoj :·· :L,8:, re 'spu ·_~likano _j permesis _ ~e .· \ ./ !~<:·.\· nur .al la virinoj ·k a.J '·infanqj; -sed nnkau: Jil ~·la :v,i';r_q'j-. __ n.~ ,il'.partet\ant~jn ol la .i'·o.~e:o ;\-i':5:f.~.>;:_;;· -forlflsi l a urbo n kaj n e es t ifs ~i -l.fa kulpo ';"''lda m-~la -·ribeluloj kbhtr.aue · malpermesis . ,. ·, •:'.·: al ili fari t1on. -. _, ., · _. . _.: -. ·.,· ._· .. · · ··. ·; · .. ·:· · ; _. . . · ... /·;_ · La ret f ro de -virinoj :J.caj infunoj · .ci.evis prezenti la 'tragedi'an •·,bilddn; grupoj · _de proksir:1um e 25 ·persorioj'kun blinkaj tul<oj _ kon4uki 's -:sin .-ai. ia ,r'espubl _ikctna ;j l .1~ ' ,._ , ,,··.::'~-~-:': nioj I de kie iii - est is per :'autoc firoj trurisportit ·aj :.,O:J:ie·loke '~ c~(', . , :, _· ;,::; ' . .- : - . ( ··/, ·. ,, Ne -pas is nultaj , semajnoj I kirun .Franoo ankau ,enslosis • :la '•urb~jn :-kiel _' Gijon , . : ,;!•'· . . ',, k a j Santander, kaj Mliltaj ' rememori ·gas win · -ki.a 0 bar~a.recci ke. j,~brut ·e:c·o ; l~ ---o1y1 :llogah :~. ~- i:,.\ ,;. taro est~s . t :rakti~a• .:~L~>neutra.laj ·~ observarit~J, ; 'ki _e~ .-~ngl~'j , m.af p:f'._~~froj ,/ i~fo~is ::~:.-::/>°/· ·:} nin, - ke ce Giaon ciuj na:lgrandaj sipoj surha,V'antaj refugintaj' vir,inojn : kaj' infa:-, ·:·:··.,< _· _<;:: no Jn · est is dronigi taj • . Oni neniam · audis ·:J:irf ·j .e.{entrepreno '' de ' Frarico ,por < savi' la '.:~:.·, .J ... : ·,, vivojn · de la senkulpe.j '. vikti moj de -~:fa :ciilitb. Kontraue l!'ranco .cie.m .. rif'uiis ·:la :. ·:: ____ .-0'. •• •• ,_ :.· 'transporton de civila losantaro. :Tute ·· :o:lie ,;aga,s · la / respublikaricij.- ; Lau , Ji1il-i:t'a:':'v:id ~:-:=-:'/' .. _·~ '. pun.kto, ili faris ere.ron, :pri kio · Franq.9 · .. c~rt _~ .,mokemir :.d :dis ·~--ca.r ·-i:e: tirbo -·-kun ·;'nnil:-:-;:,,-~-'. ·.·. taj enloganto j _pli mul te konsumo.da ·s i}kfo ,'"r'Eizu'lit }is 'ci a/i :;t"a.pidan ~:f:Jn.igoi: f ::<fe ;mange.:..-·;:,,•\~.' >, _, jojn, :malsafo kaj goste i'<?rd9no _~-. ~-~;·;~e,a :.) a( ,ri3sP,~b.fik~noj ~~,n~: _hay_a:s ._ hup:(mil~ta_~ . ~ta- ;::,: rpun k ton; sen ankau -la .. _humanan :starpunkton ·;'· ·lc_iu ne ,_perrne _sa:s ·-,:=la::--elma ·~sat-,igqn . de >·.-,.'..- -.' · senkulpaj ·virinoj _kaj infan9 L -:de -'..sia · p ropra ::popolo \ :.-:~-~'i,-:":'./': '·.: ,.' ' --:_.~- :J .. :· . ·'."·. · :.:·.:,;. ~'< : . ' Duin 17 -mohatoj'. de: .. hispuna i_ :milf~_o -~:,oni _mul:tie' ) p.s\.t-~·t). s;-).:a) na.],.:0_9.naij 4 ~-;,rugu1;6 '.:>'::,:/,. ;'.·· .: jn 11· I _sed ila sinteno ~t;i/ 1:_~,t u'e,l , ... m6_n:t~.Y~= ,~·a:··koht?'.'aU,Oii\ d.f .clff :::~!ciil: ,~rt>i=>'i',~i;ftou ."Fra.n :. ·,_, ·.:' . ,, ·:,, ' co. Post la evokuado ·'.d-e .virihoj -0 lca:j_ .:J.nfanoJ -:en :·.'I'~rue ·l _·pov:is d:1sy.o1v i.-_Ta ' mil'ito ·,., · , , ... inter viroj, t _iel . kie1 ·. oka.zis ' en _-;})BsJ iitaj ·_.:temp~~j~ t r e:r:µ'~l < je.m:,;·•fa) .:ts <.kaj _ ia · Reg1s ·:-·--·: ,,·' .;,: · taro; kiu · t iel maniere ) ;tak:t;as ·.·ln _.:<;ii"fHe.ni•·fog~nt'arQn _:d.'e;;:mala.mika, :;~teri tofio ;. mon~~-- '· ./ , ~;i! · !~~a~e ¥;~~i~: ~:._1~-: ~o t1Jt:f!f~tt~}rt~l1!tttt~J/1}f ~i3,;}0\}tt -~tf {~~:{:}0\ ·.~i;/, : ;:.: · .. -~ ·_-La konkiro de Te.ruel .: mantras ',' :ke :,.:_oni ,,;ne ·~-;:devas .:me.l·t aks 'i!--.'ra -::, :t'orton ~-ae ,,, Hisp!fr1a (.:_,,/;';,\, ~,.__'.· .. -. R_e spu b J. ik~ .' !'-a_j ~_samt _emp~ ';~ ·~ 9v;ii_sl ~ ~TTX~~!cl~f{t~~ fif~a:~_, .. );e\ t~ t'.iii~'.nAi ":~f~ q~ af:i()\ Jirt ~-; ,}f ~-/;,~.:-:,~} la · epopea :·.mili1,o .,_de · hi.spana ,_0]oppl o..'.'.~ont -r~u ·:,;1a:'::fasismq ~ka.,r .-.:inst :ig6 .;por }lielpi ,;al 'h .-'. · .·~= .. ::..:, 

g, . ~is •· ta' f:~t:0

.•::\·_,·,~J}~jtf tl!f ;i[ f /1J~f ,}Jii~lli~'f 2!f (ill\~:•!f J.I:·· 
. ·GENERALO/ MIAJ'A 'PRI ':-I.A:::VENKO'.D~ -':'l"ERUEr;·. ,\·/ .. ): _~_· . _. ·~ .. · 0 

• ,, , , 

. . een~ -ral'O _ !,lf~ j a ··:~ekl tir 1~ :~ _:k·~ ~:-1; :idrlki_~ci:}Ji~i~I~-;y:_~~t,'.' ;s;~;:~ :.;k~l1,n;~aJg ;'_'.i;./~~ ·:> :<·'~ /--, . oipe por lo. eksterle.nd:o~ , :T·i:8 · oni ,;krede.f , ... , Kl:! -~a p~r .d_?'.~_d~;: f di:t;d~j -:~~ovin~or ~~"'.~o_s ~,., i / --::!..;..: .' .: la disfalon de la Hes:r,ub~ikana -Hispanu~p. Ni ~ontri ·s; ;:ke :;,nia: -a~~o --est as ,unu elv --·. ·. ,· .. la · ple j bon _aj ._de ·mondo, _ca _t 9 ia popolo ·ne havas · 'egal'an ' al I s i:~ ,:t-111· b·a tal ·as kontrau .:.. · : 'j-tr1 lando j · :e1 ki ~ :;~u =_ kredri.s --:pose ?-1 kape.b;ta '.jx:,. j;vid Ari:tp j_n,, ·:p l _f ,:·kap~'p .1-ajn oi --'ri1a .j. - ·'.· . Ui :montris, ke la aarpen t 1st9 j , -~iison~sto j _::X,~j _'. Jabo~ ,i ~;to-j :t ',kiy. ·,j: J1ec ~tuda~i~ . -:~~:-· ; .;: · · .:la lernejojn de J,'µruno ~aj Berl1no ·,yenkas ~~¥ .;ln , ',kiuj ,!8I.1~~:·_el ;'.ti1J,j ,-.1.eJ;"n,ej.oj l :_,,:·: --:. :.>. ~: 
. •-.· .. ...... -.. 

: . -. 
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Pa s tr 6 .t'a siero Hui z , lcfu es t i's nte ·stnnth .de ;-bo ifibn:rdnd6J _,-nl : la .civHo. : :re>_-:-·. ,-:: 
ga nt a :r:o en A:;turio' e sp ri rais s in jen.e _ _pri·_ hi. .:-ribelti:Lo _j :_::_._,r;a: .r ,i .?el~loj :_·rie · es_t- -:' -.-. 
us l<:r-ist irnoj, _se ec Hi no :rins -s in · tiel. _ML-ki ~:l.: h isp il.na ··IJnstro; _:devas _tion · · ____ :: . , 
konf irm i . de _po st 'k in fri rni ,per ·. l:J.ia j proproj "'okt i'loj j;iovis · vidi -ilip:ri _te:r;~;ran , kru..; . ' .-. •• • • 

eleco n . k1 um ili . paro1 ·us en la nm.1.0. cte· Kristo, _dc:i signifat :t;fo· bD1sfemo; ;-po_r::-: ·t~-::~·';/-· · 
trom_pi lo bonkredulojn". · · · _ ': . __ . · · · -· ·_ :·:j},;~;._s .. 

~:: ,~nrntre jo ~ e :~±:dr::i:f :i::6~T:i::1:6,1V£::L·.~N~;:::L ;~: ·'.;:T>,, 

.-, . 

·· de tfocia ~Koncer:torkest _rp ·;.·_eKlaborontE :c la 25-un de ::I)e_<::embro\ ',.Tiu / decido ·_montl;'a.s:·.,-:'.:: _, 
la . __ ·, ~;-. · 

. :-.-: .-_ . . ,, ,..: 
~- - - ,_______ _:r.f'_:L,t·::~'td 

,· -·>-: .._--/ :_.~: . .. 
-.< • -.:-!"i-',.;:..~-~ ! - -~-; .. -:, .. :.: :·. . :., 

, .,-,;-: -- . - ., 

.. ___ ,_-~ .... :..; ·_.-. 
-. ·: -- ':,, :_,,; . 

- -,; . _,.._--:.~-; .. , .. . , (;,.,:,.,,.,. 
. - _ .. - ,..,_ . · •_:.-,..-,~:.--,:_-, ~- , .:': _> __ ~-::'.·_., . ~:_: -~~; r -- . ;=-·:·-- -. - -- . , 

.•_:_::-:-:. .. -· .. . __ .·-.. :;r_.,::f.-/>;:~ ~:,._._-_·_ ·_,_4. 
-;. -:_-:-.£ "-: -~ 

·.: :;. 
.·:-'--~: ---~ - , ---~". ,~-Eri ·narc ·e'icmo ·-·es t ·is -_inaugur1ta.:.:·~ks'poz'i'o.1c{:fpr'i~:-:;;·unu '·.J.aro_:_\ fe -::nezist"li'do ·..:·.re }.!a..: _ >: ·:, :;, , 
-·_·:.:. -:~:: ::~/~;df:i~1•'.\ ~:~a:-e:!csi>t~i c}:?f} i~ vi ;~~s,·':{~,T•iC.ii'~1:}_:'S~~}Jf /~i,i~tur~ }fo.'k:}rj ~~t1/ lis? 1a ; ,aJ _eijt ·o_ri : _ ;:-)i.-~ : .. 
-::- . ·-_._:_, :,:=de - c 1.uj . barce:Lqn~p.oj. :,;La-_inaugu _rac 191,1· cee5.yi _s ;,I<;t,t_! ~lun.,e;·, f r~z1.danto .. _L-luis __ Compa- ,- _, - ·;-· 

···.:',.. . ;_ --::: 

-_. ·-:.·;--· . . .-; .· ~-;... ·-~· 

-~:;_:;_·~,:~_-.·>_._.·· d-i: . -,:L~~-;:o:va
1
· .
8
·:.h
8
_91's pa ,~! _.·_Mih

1
i -st~q_K·::d

1
e

1
-._Ju _dst_iR?~M~kr_iaj!,l<?{ At_fs9 ;Zunz"a_rren >na~_~i '~1·s . ...:2;1;~ar;jf, .':>.". ,· · -: 

- .. e··_De_q emvir.o - en ,·.-om:p ona, ·~ e -..-n V:O= »O }_ a· ,,,.res ,publi-kana· ::gvid~t'o i;:,ea":-Navarra :i' .:-··. - · -·. ·_ :;: 

-·,,_-.· 



Scanned by CamScanner

"- °":. _ .,.-. 

., -
- 5 

NO. 28. 
;• . ' ' ,I, 

·:, _,, ··:: 

· IMPRES0.J . PRI LA HESPUBLIKAN.A. 0FENSIV0 -~ _, -···.' -:_r_· __ ;_, -. ! . 
La koruunikoj pri ln res publiko.na of,ensiva --:ae :ia Teruela Front~ :i'a;i~ :;sur' -: I l u .ribeluloj lu p,randan impreson. Du altaj ribe .lulaj oficiroj dezertis kaj" for- · .· . · kuri s a l Gibraltar. Krome dezertis · ankau alta doganooficiro de .. La ' Linea. ·kaj . "· ·:. · la policestro de la same. urbo. . . . · ., ~-- · . El Sevilla alvenintaj personoj deklarus, : ke . la respub'iika .na : sl.ikce ·so oe .'. :_.,,:. Teruel est is por Franco grunda surprizo -kaj malbonSnnco kcij :por .::tlo ~ ·ra -··gianda · ;··: - ' · ·rasista ofensivo pr1 kiu fantazius lu fdHs .ta preso est is ·prokrastate. · al ne ·.a.1.:. ' -f i nite. temjlo, : __ . ·· · ·· · 

------. ·• .. • ... 
. . ;_~ .' 

-, .. ,, ·-:.•- ... .'. - I . . ·' 

i.i :·ou oPRo:oUKTir:io::ri-r'·H·i sPANu.ro·.,_ ·· .:'::~·~>~-·.>r:: :_~·:· :-( _-:~:\'. -__________ ......;.__._.;.....;....______ .. ·:_ ... ··_ ·. - -.-... ' . ' :1 _. ··.' .,·. 
·La statis!: \ k ·a se k cio de 1.1111i~tr 'ej'o .de Agrilci l tli; 'cj' :sb11i ~s--~·-,k·~·,1·a; ~ikcilto·~·= ·:,]:.;; de olivoj en l a · jaro · 11J36 en .-1:ii terftor .io d·e la :' iojal'a •) 1ispanujo atingis "la ,:-~;-~:~ · ~:_::"",.:,. , kvai:,ton d e 2 •. !:)20. 680 _ ceptnarpj~. _;,_T~_u,~kyanto sign ~f'.a~\ t"i£_:j~).l ii~~:igo c:';a.e "pro _dukt'a :~~-.:<.-·_;'.-:';'.-;,-_';_:~ do Je 2 3.42 1, super la ordinara proaukt a do dur.1.1a · jaroj 1931 . .;. 36 . proksimume -~ ' en la same. teri'torio kaj -13 ~o·s _5; sup _er -;;-lt L' j~ro · l93o. : / ,: :' .,.,..}/·/.:_ . . · .. : . ..:. _:· -··, .. . ._.:,: ;·~ La .jara konsumado de .la .' respublik~no. llfopanujo ,e ·sta.s ·.-l.;38'? ' centnarojn, tiel ._-';-'. :·_:, ke la Jcvant 'o de l.133.0QO : centnarojr {_·:aa -·oleo de i.a - p1ej ·:bon a:· ·speco '-:restas . por ··. >.:-··-\ - la eksporto. 7 i~ _-altigo : d·e-,·la prod~k~ado, kiu:_:·,esta:k ,_pre s°kaU:·.'.egala -:;sur .la tu.ta ·. -. ,. . l'oj"ala -t eri torio; . m_ontr,asl:a _ normali {jri\ 8irkonstanco 'jn; , · inter -,:t·ifij _ kiuJ ··perlabo.:.. .. ;-. , ·ras la teron ~ :-dank -::'al' l ai-.J,li :nfa :ti-ejo -'-,de :· A.grfktil'turo / kaj :lofal:eco :,de ~kamparanoj • . ·,: ·. ; . . - · .. :-._·: _:_ --~;~_:;_:·-::·l?'.'/.:C0:<::;\;)::.-_s~J=;;,/?J};;}t-:'.,?~·,: 1-::r/)///~-~//'.(t-~---., ~-;: . : ... __ .": >.· <: 

.-- -. ~-::· - - ~ ·- .• ·-:. -'-'---'-'-------- .- -- •. ,. •. -·,.r- •.. ·-,,. - ._;. ... , • • _,. .,.,.. ·-r-·-.~ --..,_~·;.·· _.:--~::.:: -'":. ~ ----~::;_··_<-.~--<-- --__ ·;_ - .:..· -f. --,-..:..-:·;·/ t,:'-?>-f:!•.•;_ . . __ . ~:/-~-~:,~~_-:}-:~_.,-:::~--~·'. -; -~·:: _1_ • • -

_ · -· ;·;: ,} -:>_-t r~jpi~: ~t~~-it ti~!~;·t~~::~~{~if ~-~:,\t\~f ¼j~-:ti1}~~~-~~:::~\~(~~-~"·~'.-:\~i:~~~-
.. _ -· La - generala , ) runil'i _~o ·-'de~; 'l' a "'Ne.c i _a ,.:.Kom.il El:to· ·d_e :':Kam:parano j: / ~r,i_f:(e.i enc 1c>'; s~ fidii ( ., '• ~; _ .. •la: - t-elegramori . a.1--:1a.-. lylinist;i:-o --de ·i~ :·i~a.cf a 'j iefe 'nd_ti':·en ·-:-:kiu ;:~trh '.s ~~sp_rimi ta · la :kon- ··' · _ ./ ' tenteoo pri la .. sukceso d,e :ia _-Popolarme6. Plue f _a. ,Komitat p : 's_endls :.1a ·.-te -1egramon .. _ ·-::,.._·;, al la Miriistrcipr _ezidari.t 'o -Dro 'Ne~g:i;i.n., .-: ·en ·k,1u gi "•garahti'a s ;· a.1/ 1:a Registaro ·, ktC . - . -::.·. kampa.rano .j ·· vo'ia.s . po _rtL ::c_i~n : ::n~i'C_f:3Sari ofe::r-ori, por , -l~ ::&ehli:o"':0:e~l i i mi-Uto'; ·__ . . < :,;_i ' 

-
,du malamikaJ n solda.to j n ,. _kiµ_·L prop _ravole ,;,:kaj ,, sen ~ko~tra-ust arc:h :kuni_ris _-kun ,:.1a :.:·,: , ·· · :1 .:~·- ,,,,, : 

-c 1)8. tr -ol.o. :.Ambau:_:e's t a.s~ :el: · 'And aluz 10f' k~ f .~es.t ;is,A_ev .i gi ta i =:en il.' 1:' ·-1at fr.emd-Yegl'cii:1>k~ f >-~0~·:.:>t :~:Z , -t ·rovigas nu·r de · nelonge · en AI;agono ·/ yLau . -,.:u·a-:-::rakonto : rega.s_~en·:1a: sudaj _;prov1 _ncc:>·j . .',; /: -;; ·granda r.ialsato. , Spite ·la " miria ._cojri ,de / ?lt:11,gi.;be:r~ tO_I:'<;);I \ def' Sevil]l.a }) ia f · cb~dob_e.: ; ' 'f ' /? •? 1a · kamparanoj -ne - est as . en stato pro r-~a ' ni~nko ,;de :mo_nq,.kaj z l'abo:r;f'.ortoj ::r1kolt1 ;;-l.a:.,;:--J . ,. ,.. .t-· 
grenon ·ka.j - ne~ ; fari :: ··:-:~t~,:'.'~;i:·•·Jf)::i:':l-tt:f:;i:··-}/t:'. ::/"'._:·:_J,r_·_.··\ _'~_/_')_i_ 

- --~- ; •-. --·• ·J· : ~·.:•:;\ :~'i.- ___ ·- ~-~--. --· .. -:.-... ~)-;. 

. . •.· . HIS?:A."k~;~irJo·.}~~\~1~;§~ 0,r:~·~!{iiit( ;.~,,~:f :L . 
. --La Hispana Reg1staro disp ·on1 ·g1a . al __ ia <ba.iiko -L J~n~Anglti fjo <7_3':.'100 -: 1:\int<>_j'-irtt!i,-~_.-<;;:-> ling9j ,. ·des~iri,itnj ·_al pa.go _por .'d1vera~j · 1cr_e_dj.-~o·j _ koineroej'- ;. n$i e:nka;lrol1~aj · ~Il:C:: .~·".: i<: 
la ;~,0~!~ !~~• :·. . -; ( -. .-~-,_'.· . . )'}~:~};:;-::·:;_~-.:\{if_~;J)\/(•::;:t,~,}'.)-_:s'.i_~~-:~;i(\_{_°.:-~: ,.-·.-, _.;~•---:'.·/; 

::•:..~ -~ _'.:. •~ _./ .- • •~- .- -:_: :: "7• - ., . . "':: "•r 

.. : ·.-L;-, -.-,_.·-< -; ___ ,. _,. ./. -;.-~-.::.-~~-. .:.;.>:" '.'.':::-~~--·_,J-.<\·-~.,;\~,~;~J 

., -.... · :; :C>> ' ; ~i; /· •· . ' ·. ''.~~f ,;,;l:X . \·:;:~~f ~;~!ilf f tiii 
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