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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 ' 



Scanned by CamScanner

N2. 23 . - 2 -

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 

1
paraleli ~~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. 
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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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