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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 
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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~ 

' 
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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~ :•. • · 
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