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Dum malniulte ~ 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.111ts 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
~1ajn ·v1rtojn
_per •la propra
grandiozeco ',kiun · 01a ~bata~o · ~ignifas. ;•·orii devas rapide
gajni la - oiliton.
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 travi 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
..
~mala.1;i°erintaj ·
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 1 peJ;."
_ devaj _..s~il!luloj
j(:aj , .:e· ~- ·. .:
mooia frateco
kun la s~rto - de la respubl~kana
.HisJ?an:uJa. · : ·
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LA HERO.A
.ANTAtlENIRAD
DEO
~NI! ' POPOLA.RMEO
ALSEGOVIA~
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. ope 'r a.~1oj ,stata~
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
signo por 111. Haltigitaj
en Madrido. Hdtigitaj
en .Bilbao~ Haltigitaj'
en .An-
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guste tio okazas proksimume d ekunu
en Aragono,kaj
kaj stopitaj
daluzio
en plej bona epoko de la jaro ·por
militistaJo,kaj
de la fasista
monatoj
operaciojn.
m111tajn
komenc1 grandajn
al la
vojo . decidigid
de Franco tra diplomata
helpkrioj
La rapidigaj
tute malkase kontra u 1.a h1 sl1n,ag1
dekomenoe helpas
nacioj,kiuj
fasistaj
Tiuo l~&ze
de la popolo.
rajtojn
la 1nternac1ajn
surpasante
pana Respubliko
de Neintervero.'
la Komitato
kontrau
sin en vera ribeligo
s1tu1s
Germanujo
sit u acion de
la ftaosan kaj malesperan
perfekte
Pro tio,Germanujo,vidante
bombardon de nia
s la justegan
profita
de Sala rnanca,politike
la Konitato
atak- ..
s1an 1nt e rnac1an
efekt1v1gas
la sipo "Deutsohland",
kontre.u
aviacio
de la Ne- .
kun Italujo
tuj eksigas,kune
la urbo Almeria,kaj
kontrau
agon
,
hel.p1 senhonte
111 povas-alifoje
tato, ~ ·ste por 1ntenc1-se
1ntervenavKomi
la
eble r.iodifi
estas
kaj vidi se tiamaniere
la _.fasistoj
antaue,al
kiel
la vera s1gn1fo de la
Tiu kaj ne alia estas
panora.Jilon de la milito.
nacian
asen la internacia
Do,n1 ·estas,
__germane. atako · a1 - la haveno de Almeria.
91uj kun la . _
an:tau la - konsti tuo de la .Komitato · de ne _ enmiksigo.
"pekto,kiel
··
·
·
· .
manoj liberaj.;
resfasistoj
La
ni.
al
favore
sang1g1s
sufice
afero
la
Kompreneble,ke
gian tutan posedon.
estis
celoj
siaj
la po rd 0J de Madr1d,k1am
tis kontrau
faroj, 111 -·pre- .
Ili rest is -se :: . . ani - Bilbao 'n,kaj , nun 1 per t iaj internaciaj
·bandoj pro tiom da malsukce:la moralol_l. de siaj" ellaoigintaj
levi
tendas
da tempo.
soj dum malmulte
donante batiom da .-!ntrigo,daurigas
Dume,la pr'ol _eta arrneo malsatante
.
teroj
tra ka s tiljaj
ton post baton al la ·maJ.amiko kaj venkege antaueniras
: .· · _ - = ·
·
' . .- .. · .
·. _· ·
al Segovia.
urbo. De
de la historia
nur je : kvin · kilometroj
trovigas
Niaj · soldiitoj
al la malaniiko e n -tiu . .
konkeris
gis nun . niaJ fortoj
ant au mal mul taj tagoj
; al~
· ke ·1a ekipoj -de aviadiloj
k:UometroJ,sen
pli ol kvardek
grava sektoro
,povia · evi ti t1o ·n; :
par:toj , _de la ribeluloj
el al.iaj
portitaj

..,_:"';--•

..=

-·
fiagoj
·· avia.cio ·kutimigis ' nin al .·la ~le:j teruraj
. . Kvankam la fasista
;,_}~·
e l _a fa.rotdej _lad kvsadev _ajs ~~njst atigi,k
abomenaj -kr _pioJ,ni
-kaj . al la plej
.·-·;..
.c:i,j~n krino n AG .1 asas n 1. n .sen .yor O a e aba:to 28A de 1lajo surpasas
_ .
_la uzon d_e ·reven _goj neniu poKvankam , ili dis~onigis
ta~ al gia grandeco.
___. :~::_ ·{/
_. .
la sadi 'smon -supozantan _.la faron de , tiu tag(?. ·. _
vis atendi
.,::_),:::-;.
_;/_:_-:-:--::;trov_iga ~ -ma~proksime : de _ la .fajro~linio,
grandan : urbori,kiu
· Su:perf'lugi
pro la laoigo ·_de ~~_a·tag- _.--~ __.,·~3t? ·
:ri:pozantaJ
urbanoj .:trovigas
kiam la sendefendaj
,,·:,-'"• . --S_.
__
selilas ·. la 'bonibojn ·1cvazat! -·1,l1 \ selllUs greJnon, sur --kam:po'{' - ·;, _,.;::::-.::;,
ili blinde
laboro;
-· --~
povu :.organi:- .
po3t _ la sur _prizo _,la urbanoj
atendi,ke
la raorton,sen
okazigas
_- ......·. -~ · • :.-;~.~
.sen;atend _~ b~t _al _O!]. ____
· · el : 19: .antauzorg'?j; ..for~~i
zi tion plej elementa~
. _::\
:~au lev .igu aviad! ·lQ de - la ;.· .. ~- · ~
tuj post la sono de la k:ariono · de · la urbbaterioj
·~-, ·aron _ · sk_alon -~a ~lkurago
oio _, tio konstituas
aviacikampo;
plej proksima
.
malk~vras · kriIDlllan · aninion, _sangosoifanda kr 1moj, turmentmalsparemon,kiuj
·_
'. · . --· . _,. . .·. . _ · : . . - :· . _ .
de krimo •. · _
tan ,pro . la praktikado
.
dekduoj, t _iom,
sur la urbon Barcelona , e.stis multaj
La bomboj Jetitaj
de Palma ne lilalla;roa ;
sep trimo .toro~ .. JunkeJJs" devenantaj
kiom povas port.1
konsin direktintaj
da bomboj estus
sargitaj
sep trimcbtoroj
Se tiuj
.:
.
;pro _ l _a respondo,kiun
kaj sin defendante
lokoj,!itakente
trau la strategiaj
rajton _,
al 111 militan
eble ni. estus konsentintaj
rioevintaj,
111 povus esti
. -:~
·
. • : .!ne agis kiel soldatoj.
sep "Junkers"
de tiuj
sed la okupantoj
. :.·
..... :,
-:-;✓-. ·
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tDn la Okc1tra la Or1ento de la urbo kaj el1ris
eniris
Ili blinde
est1 grava por ili la lo~o k1e la
dento semante la bombojn senr1marke,sen
pl1 ol cento. Multe pli est1s la :
estis
Tiel la mort1ntoj
bomboj faladis.
la akc1dentitoj.
kontuzitoj,kaj
vunditoj,la
estaa e1 · 010: Viroj kaj vi ri no i: inkaj vunditoj
tiuj mortintoj
Inter
pr nvo,
he~ milicanoj,ev1denta
Sed ne estas soldatoJ
fanoj kaJ malJunuloJ.
de la urbo kaj .ne sur la lo- .
sur la kvartalojn
jetitaj
ke la bombojn estis
per siaj kanonoj
povus esti respond1ntaj
v1roj,kiuj
estus armitaj
kojn,kie

1

Estas malau ·per s1aj fusiloj.
de la
·pla8a memori la kolonojn
-sur ·
rakontas
urbjurnaloj,kiuj
kaj
(, kiuj ·1okoj la bomboj talis
au vunfal1s mortintaj
personoj
m1traJlo
pro la fasist~
ditaj
-~
;·
la __
Tiaman1ere
falinta.
. ..
·torente
,:-_
/... -,~
.......
la fasis taj
super k1uj ne flugos
de .
estas la Kastelo
flugmasinoj
MontJu1o,la - lokoj k1e eetas ba·tei1oj ,kaj ankorali la domoj ,kiuj ·
taugas kiel kazernoj •••• ·
,la skvarta.loj
-La popolaj
de la nmlnova pa.rto de
;·" tratetoj
la l og antoj estas
.· la urbo,kie
mod ernaj sege grupigitaj,la
d e malkaraj
kvartaloj
tratoj,la
domoj, tiuj _jes, 111 esta s cert a
kaj malde la krudelaj
pafcelo
• .
av1adistoj
kuragaJ
_ .· Sed c1a kr1mo havas sian pu- .
·
el la civil1z1ta
.non. En . landoj
- -. ...~- . mondo oni peroe:ptas ·-1a signalojn la homoj havantaj ' ·
montrantajn,ke
_,
__ -,- _
•-~;..._-...;;....;....
L---_.:.;;a
la seftbone · rimarkis
konsc1encon
con havante.n la h1spana mil1t6.;
Cu vi bezonas pli da pr.uvoj por_
de. Ka_j . la ~uta mondo energie
dir1 al m1,ke mi estae · kr1milo ?
la krimojn far1vas kontrauagi
tajn senda.ngere de la fas1 ·sta
/~.
_
.
_
.
.
·avia01O -.
s· · ,estas ·gia natura -.konmorala sankcio kaj la Diateria • helpo,kiu
Tiu-oi
.:.::
.
~
sam~
,kaj
_atakoj
ma.lkurag,q
la
de
oj
h~spanoj-v1ktia
n1n,la
k~nsolas
s_ekvenco
-:;·__·
---.'_ ;::_,::
nian _lukton por la 11bereco .de His:Pan1o,k1u
nin par daurigi
tenpe kurag1gas
d
-;;;::_:_~f:··~
;,,:
:I_
j~~;_:olo -j • _ '-_:·
e.nkau .estas .la lukto por la libe _reco . de ~-~-'=p

·-: ~
,· ~

·)

-

-··t -.:~-
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(Nevenkebla~,
·nrnvenc1ble"
la fam~ ,m111tsiparon
. Kiara tempesto nulig~s
kaj
fanatika
sipkonstruejoj,la
kiun Felipe la na ig1s _.:pret 1g1 · en -la naciaj
la
.kontratl
kontralf la angloj,ne
,;Mi send1s gin · batali
rego dir1s:
melankolia
.
·
. .
.
.
·
metereolo g1aj elemte~'to.j" •
nMi sen
Mola, estus diranta:
pri la morto de la ·generalo
Franco, sci1nta
dis la gene r alon krimulan por platigi · •Bilbao 'n~ne :por ·venk1 la fiz1kaj n ele -"
· · ·
msntoj,n".
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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 dispono,falis
pro aviaciakcidento,dum
esplorflugado
eble preparante
unu el tiuj
bombardoj,kiuj
transformifl
la nordon je vasta
serio
da ruinoj.
dni ripetigis la malnova hispana
"Kiu per fero mortigas,tiu
proverbo
per fero mortas,'.
Ci-tiun
fojon,la
naturaj
elementoj
estas
realigintaj
riparverkon.
.
Unue falis
Sanjurjo
bruligita
inter
la flamoj
de aviadilo;
nun eetis
11 Ne
Mola,kiu
falis.
Ni la katalunoj
diras:
estas
du son tri".
Kompreneble,
la fakto
ke tio estus
al supertico,sed
espereble,estas
kredi
estas
eble,ke
okazu. 1!':1;ni ne konfidu
al la elementoj
nek al hazardo
por fini
la militia.
bandojn,tute
male,samkiel
tajn fasistajn
la angloj 1 kiuj no konfidis
nur al ·
la IIa
la kaprica
helpo de la elementoj
por findetrui
la siFaron
de Felipe
la difektitajn
kontrau
la malarn i atakante
sipojn,ni
arde devas ankali ataki
ko,por
pri la fakto,ke
ke pro la malvenkoj
ili konvinkigu
la popolo no la- ·
.
sas forrabi
siajn
k onkerojn,kiuj
kostis
al gi tiom da sari.go kaj ofero.
Cus .te,Franco
perdis
pe:rsistan
kaj inteligentan
kunlaborant~,n;
e_ble -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•\
1
estas unu el la plej
oportunaj
okazoj par entuziae: ,~ tiu
Ni opinias.
migi la beroru ~ l: ezistadon
de la baskoj ,kaj samte:mpe liver1
al 111 nian l 'augu ilia
pruvita . pers1stemo
,kiel
an- ·
povan helpon por ke ne malpligrandi
ne malpligrandigis
tiu de Madrid nuligante
oiujn triumfesperojn
pri kiuj
rev-is la fasistoj
·helpataj
de s1aj . eksterlandaj
kunlaborantoj
..
_.-

•
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KION FARASKA.J KION FARIS LA PROP.t.\GANDA
KOMIS.A.RF.JO
DE LA GENERALITAT
DE KATALUNUJO.

INTERVJUO
.KUN
· J.AllMEMIRAVITLLES
DE PROPk,•GAND01
1 KOMISARO
.

.

.

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

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.
tiu de la Pro~gando,
d1svolv1ta
kun la _fervoro
kaj la - entuziasmo,
.. - __
on, estas
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 ·
brosuro,
gazeto,
dedia1
la cap1tron
de tiu ci tuta prop!l 1 ganda labor _o - afiso
rotograre.Jo,
kiun en la milito · oni fe.radas
senlaoe.
Nur tial
·oni povas plene
hardan - ,de ci .tiu horo de H1spanujo.
. kompreni
la median atrecan,
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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Ekkaj multabla.
Propogando
unu en Praha kaj Nov Jorko.
starigos
kaj baldau
de la homo sur la
la atenton
deteni
kiu klopodas
vibranta,
de la sobra afiso
veki · efion en ma1proksicelanta
lingvoj,
en diversaJ
·gis la brosuroj
strato,
Ekde la publika
filmo.
gis la dakumenta
bulteno
Ekde la infarma
maj medioj.
sento
lran la primili taj ~emaj. Kaj cio ci _kun rigora.
gis la elt:spazicio
festo
rangon al ci tiu labokiu donas tie ci majestan
digna,
de estetika
de arto,
realigadas.
Komisarejo
ro, kiun la Propaganda
kaj kamentainfonna
bultena
lingvoj,
en diversaj
eldonata,
estas
Ciutuge
cefe al ek- :
sendita
estas
Tiu bultena
kaj ariergardo.
ria pri temaj de milito
dokuinen~
serion,
la fatografan
oni eldanas
praksimume,
Ciuseoajne
sterlando.
pri la horoj,
dramaj bildoj
de la milito,
k aj la krueleco
tan pri la dolora
ankau cefe
destenitaj
estas
kolektoj
Tiuj grafilrn.j
nun vivas.
kie Hispanuja
al eksterlanda.
1mkau la gazeto uNova Iberian ., de kiu oni .
estas
Eldono de la Komisarejo
la . antau cia -p or kolekti
difinita
Gi estas
gis nun kvar numerajn.
. publikigis
· ·en _la -diver .madon , -.kiun .la mili to iinpresas . sur .Kataluntijon
. -pro fund an transfar
-ne nur disvolvi
En _Hispanujo
de ~ia krJ l tura kaJ socia or!?anizo.
~e.j aspek~aj
kaj
de la socia .vivo,
sh.7.las ciu j n fi.brajn
Prof u nda renoviga
gas unu m1l1to.
estas
produkteme. .kaj _kreanta,
, _ tiu sopiro
tiu forte. pulso d ,: la ariergardo
Per t iu revuo oni povas koni,
de 11Nova Ib~riau.
kia ins :,-; - ~ la pagajn
tio,
de la. socdia
en la sektoro
faris
ion el la m ili to, kiun Katalunujo
ekzemple,
·
.
, .
·_ .
_
·
helpo.
_al Madrido ·
tiu dedicita
.ti.omisarejo . estas
de la Propaganda
Aliu publikajo
de _-gran- ·
kaj fcitografaJoj
cent -pagajn ·kun .teksto
defendo:
pro .gia bonekzemyla
la volumo: unu _es·entenas
Du: partojn
ka j esprimkapabla.
valoro
da dokuraenta
kaj dolar ·q de . Madrido, · ali .a pri - ia hel- - -,;
ta a:l la kontraustaro
.tas tiu destini
,
al tiu Madrida - defendo.
·aspektoj,
sub ·1a - diversaj
havigas,
po, }dun l:larcelono
. ';" •·
Kaj
kaj fotoj.
kun desegnajcij
granda kolekto _·de _afisoj,
eldonita
Estis
_
Temoj el
_Kaj alia _de ·kinomategrafio.
unu fako ~d~ .-~fotografio.
estas · starigita
.aj en fflmojn : de alta -propatransformit
, estis
kaj el la · arlergardo
la fronto
- ·
·.:
· _ · _·
·
·
·
_ · ·. · ·
·
·
gandvaloro.
- . .-·!
kunvekaj p u blikaj
Laboro de --la Komisare ·jo _· estas ·-ta organizado · de .festoj
Ankau · estas - gia ·kreaJo
-la signifon · de -la b·atalo.
orii manifestas
en J.duj
noj,
·T
·_PSep Monatojn -de '
(Domo de la 'Kulturo) .'· Kaj __ekspozfoio
de. Culturau
la nCasal
·:;
-~,_tiun
- (Oni ,:'i/olas transporti
en · Ba~celono.
inau~rita
an_tau nelonge
la J.: ilitou;
X!
·sukceso).
al l\ladrido por ke · gi pavu estigi : granda p_opulara
ekspozicion
·";.,
suh ra ·
Komisarejo,
de -,-la Propaganda
skeme la labaro realigita
Tiu estas
an kor- 'f-:.. .. .
e:kzistas
la -·l,aooro,
de ··J aume Miravi tlles ~ .Irit ~r-_direktado
inteligenta
. ·_, ,__
~en _Katalunujc
Kiel aili · scias,
de la Militindustrioj.
au ·pro •je k to de Ekspozicio
=,x~
-r-·.;' ~:·:
kreitaJ.
estis
·ili
.de - la milito
t~uri pro la postula
militindustrioj.
ne estis
__•:.t::'
de la transf ~ :,;-, ·::h;~e>
estas ..produkto
• . Aliaj
nova . establa~o
diri,
Unuj est as por tiel
1/: - .'
En Katalunujo .oni :fa~ ---,, 4 ;$.,1'~•7 :
jam: ekzistantaj.
industrioj
ormo kaj adepto de ·civilaj
__'.
'~:1:-;f,..-,i/~I.;/,.
_~n: _· ._._ Tio cia emas kon~entigi
ruitralpafajo
~viadbombojn,
:--- ras nun : kuglojn,
·'" 1 •-f.
_,,,...<::-.- ,-e:-,.,
kaj direktas
C1on -·ani · projektas
aspekton ·de la m.ili tbezonoj.
· un fundamentan
ti- - :~_. -,---_ :
farfs
kiu -.antaue
fabriko,
ekzemplo:
(Pitores}~a
al la servo por la lukto.
~or la ku- · , · ·
nun ·tub~tojn
1!1etalajn tu':>ojn por la karmino , - faras
ujn malgrandlajn
, _., · ··?!
. ekspozicio,
al tiu preparata
okulfrape,
grafike,
gloj •.••• ) Cion ci portos
..:::z
:cion oni povos port 1, ekz~ ,:--:!~-::-:<· ,, _:•
( Cion komproneble,
de la militindustrioj.
sintezo
.. /\·,
.. ··,·
La_ ekspoz. kasgard:i).
._kiujn la pr .udento konsilos
kaj aspektoj,
aferoj
istaj
· · .-·
de ·1a . arieJrgar~O ~ kion :1a . mili to 1Jostulis
granda elmontr _o _ de tio,
icio estos
l _a plua signo de la tra- ~
:r:aj gi estos
ne povus ekzisti.
sen kiu la avangardo
·- '··.. .
sian taskon.
efektevigus
Komisarejo
feco kun kiu la Propaganda
_J'-,
, :,<_:._.
. .rilat _e la .
dum mia intervjuo
al mi Jaume Miravitlles
Tion c;lon rakontis
. :----_-·
apud ·1a. ge~- - -_•
Sidante
de Propaganda.
de la Komisarejo
kaj la signifon
laboron
,
ka-j - te ·9;..::_
pri kia psikoldig~a
mi povis sperti
kaj amata Komisaro,
konata
erale
......
nova _tereno; :_:
estas
ria koncij la KatoJ.una Komisaro de Propagan _do. Prope.gando
la mod_ern:ajn _ _ ;:
sen kiu en la moderna mondo oni ·ne povas _akiri
nova objekto,
kont- kiun ni nepre _ devas uzi en nia batalo
potenoo,
estas
I'rope.gando
aJojn.
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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 sukoeson pereniaj
bultenoj,
kiuj konstante
bombardas la postkestojn
de ciuj redakoioJ en la aondo, ~sceptante
la fasistajn
landojn,
kreante por ni la fervoran apogon kaj ankaU la kinejo.
Ni havas ankau la proprajn
filnojn
kun propraj labotarioj
kaj · produktas
nian propran filmon nEspafia al Diau (His:P&nUJo de Hodiau), kii estas preskau en 61uj kineJo1 el mondo prezentataj.
El diversaj flanl'.oj ni ricevas konstante
atestgJn
de rekono ...
El kiuJ landoj vi ricevas la plej grandan apogon?
·
·
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- ·:
......
~·_,,.,s
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- .
es helpo ni ne estos en ate.to gajni la mili ton ! ,. •
.
~I
'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
ekonomi
an
.;
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 feudalisIJO, 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 sti 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
is or o."
·
.
.·
.
•·
Cu vi estas kontenia pr1 la rezultoJ
akiritaj
dum la funkciado de la Komisarejo
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 Barcelon
a.
Inter ciuj ekzis- ·
tas ideala kunlaboro kaj _en ciuj trovigas
reciprokaj _reprezentantoj
de nomitaj propagandejo j. Due:·1a bona rezul tato dependas . de -niaj kunlabor
anto
j, sen kies oferena kunlaboro . la ..sukoest estigos neeb:i_a...
·
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
. tauaambro. Forlasante ·· la Konisarejon ·.mi admiris kaj ekestimis :la · genian en an.:.. ,, }. . ·,..'
'·Kom-..:-.· ,-- ,. ::...,.
,";~I
1saron kiu povas tiel -perfekte
movi la grandan propaigandan _iie:8.anismon~
··· · ·· ·

-~
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REKONKER.ITAJ
VILAOOJ-°~
.

V

~

.·.,::

.

.
. ..
.
·kelkaj tagoj la 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
kunpreni
s kun ·
si ciujn urbeatrojn
kaj ·personojn
de ?a IJBldekstra tendenco.
Tiel - restis
la ·

Antau
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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'ru1s 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 desiris
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 aama 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
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
:flagojkaj
la respubl,ikana
tr1kolora
flago lev1g1ta.
En la stratoj . la ·1n1'anoj salut1s
niajn .solde.tojn .~n pugnigitaj
manoJ. KaJ balde.u la tuta prov1ncio Guadalajara
kuaos malantau _nia -linio.
'
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Oni n• povas dirt • ..lee ia ,.·-Htspana: i,ublika .\ >i>'irifo,::-_pri :la s'tnt~no ·
~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 soo1oordon,
sur kies ripozos
la sooieto
de mcirgau. _KrOIJ!.eeetis Hispanujo
skandal.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 reprezisntas la publ1kan opinion, . kun
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-

la
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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 libervoluloj estas
duonsign1:t'a,
aar en la realeot
111 ne estas libervoluloj,
i,ed regulaj 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.aretirode
la l.ibervoluloj
signi:t'as,
ne voli la retiron
kaj labori
por la 1nva4~
11111to•a La ,urnal.o
subatrekas,
ke la oeesto .de germanaj ka ·j italaj
trupoj
signi:t'as .la duobla rom:po de pakto de la Ligo de Naoioj kaj de la neint _arveniaterkonsento.
La titola
f'razo de la konoerna ekzemplero
e25pri~ai, pri la demando 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
Oni devas rememori pri la deklaro
egalan opinion.
- prezidanto
Negrin,
ke la perado de laul•~a
hispana registaro
de la ainistro
kiuJ apogai, la peradon;
o:f'te pri tio
neniim estos akoept' ~ !'1.. Se l.a registaroj
parolas,
nur ofe , ._.,.,. la hispanan
naciof'ieron
• . Lau propondl de Eden pri la· inkiu donoB la okazon por · retiri
la . libervolulojn
terpaco,
skribas
»Frente Ro,,La rompo de . operacioj
en .la :rrjon, organo de _la . Komi.mista Partio
Hispana;
por retir _i la libervolulojn
estos egale al organizado
de ·1a perado.
ontoj;

·,i.:·.
1

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

T

_ -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 _
;kiun · gi - sendis al
konkludo J aprobi taj en gi kaj ankau pm _la saluttslegra11.0
.
.
. · .
--illl_.Kataluna
Registaro.
_ · ' __· ' -- · ' · · ,· - , ..., .
•
Comissariat
de Propaganda
esprimaa ·ankau · samtexa;pe aiail ploj sinooran
danEsperanto
Grupo de Parispro
. lavesperode
gi orgari1z1ta ·· _
kon al la Laborista
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.,
kaj oeteraj
~aradoj
•l F41aj esperanto-organ1zoj
·. ,,
representantoj
de I.P.E.
. _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~ ,•-;,:·.,;• ,-,
1nf'orm1g1 pri, , la stato de hispe.na problemo.
• .·
· · · ··,- ;~~":-,"toJ ,ki-SJ deziris
~!></ -".
'.f-q
.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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