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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. · 
· 
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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. 
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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 . e■tus 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 

. · I 

-··- ·- . ·--: 
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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~ - :,:--·· ·· ~--£-; - . 
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. 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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