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G ENERALITAT DE CATALUNYA 
PRESIDENCIA 

COMISSARIAT D E PROPAGANDA 

Avinguda 14 d'Abril, 442 bis BARCELONA Telefon 82215 

COMUNICAT DE PREMSA 

ESPERANTO ELDONO. Barcelonn; 16/X, 1937. 

LA. MARTIROJ DE ASTURIO 

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

La tuta fasista preso klopodas senko
mentarie,prezenti la lastajn en Asturio kauzi
tajn krimojn de italaj kaj sermanaj pilotoj, 
kiel faritajn de asturiaj ministoj defendatajn 
sian hejmolandon. Post la barbara detruo de 
Guernica, ohi klo:podis sujnigi ·al la mondo, ke 1 

la respublikanaj trupoj estas en stato plenu
mi tiujn hontajn agojn, sed depost la ekster
ordinara indigno kaj flamaj protestoj de la 
tuta civilizita mondo, sajnis keen servo_ de 
Franco estantu fasista aviado _ cesos sian bar-
baran detruon de urboj. , 
. . Hodiau tamen, koncerne sian maltauge
. con · kaj senpotencon kontrau la senhoma heroe-
oo de asturiaj soldatoj, ilia sadismo denove 
revekis, 111 revenas hodiau denove ' al la. samn 
rimedo, kiu prenis al 111 en Baskolando tiel 
ugrandegan" . rezulton; 111 l)lanite bombardas 
kaj detruas urbojn kaj v1lagojn, en k1u tro~ 
vi~as nenia milita. objekto, kaj nur estas en
loganta _de civila logantaro, virinoj, . infanoj 
kaj gejunuloJ. .' . A , ,., 

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

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

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

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

•••• n'l'iu armeo decides nur duro siaj retiroj det r ui nur tion, kio hc.1vas ian militi stan vo.loron. Estus konvene, ·ke la monclo s ciu la veron. 11 • 

Germanoj kuj italoj estas tute indifurentuj kiam 'koncernas detruon de tio, kio ne cstas ilia - _.1,aj neniar.1 estos! Germanoj ko.j ito.loj ebriigas sin kun sungo his:p una, detrua.s lo. hispnnan heredaJon, kiu apnrtenas ll l hispana popolo - kaj cirun upartenos, la heredaJo, kiu · estas giu historio kaj trade-cio! · 
Estus konve _ne ke la mondo sciu la veron ! 

ASTUHIO LUK'l'i• S I:Ul',TH .. rl.tl GRANDA FORTSUPERECO DE I'l'J.LAJ . SOLDATOJ - KIO TOLEDO ES

TIS POR. Li\. HIBUULOJ I TIO Ji:3'1'.A.S AS'l'URIO POR HISPANA HE.SPUBLIKO •..• ,. 

GERZON KHI-::VEI.J) nu . ASTURIO. 

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

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

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

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

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

manoj e s t i s ruinoj. I • 

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

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

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

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

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

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

si, estis eksplodigitaj. / I . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOv,.T LERNF,J'OJ' EN HISPANUJ'O. ·/ 

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

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

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

EN e1uJ LERNF..TOJ. 

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

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

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

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

KAT ALUNUJO. KA.J SIA PREZIDANTO. 

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

La motiToj, kiuj 1nkl1n1a ',la Prezidanton' de Ka)illunujo, malkase · deklari, 
ke l~a mandate f1n1gos la ve_nontan Novenbron ' es~as je'naf: 111° konoernas la de.;., ·,,. (1·, · , .. , .. · 

me.ndon de rile.ta art1kolo en la konst1tuc1o, lau kiu Katalunujo estas ·regata • . 
Se .ea la mandato de la Prezidanto :f'1n1gos l:p.in, la d!uroval14o ·cie parhmento, ke 
pro la speoialajj a1rkonatanooj, 11 tamen restos daur1g1 s1an funkoion, tia~ Pre~ 
zidanto Companys taros tion op1n1ante t1on konvene ·kaj kona1].1d1nde, • doni ],a .·· 
pl1fao1ligoj al ia Parlamento, por ke gi povu kun absolute. 11bereoo aolvi la pr-
oblemon de postsekvado de prez1ganteoo en Katalunujo. . . . . · 

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

· Kvankam la deo1doj de la Prezidanto 1ntertempe . alprenis alian karakteron, _ 
la tuta preso ded1&1s konoer~ei al ~.10 multajn ~omenta;rioJ .n kaj ,gran~ajn ·artiko-
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lojn nomitajn Prezidanton Com~anys la Prezidanton de Venk:o; Oni organizis dive~ rsajn demonstraoiojn, por se.ngigi la decidon de Prezidanto, por ke 11 restu kiel unua magistratoro de Katalunujo. 
Jen sekvas la opinioj de la Kataluna preso: 

"Treballn Orgono de Unuiginta Socialista Partio. 

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

"Hane.nan sindikalista. 

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

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

nEl Dia Grafioo,. respublikana. 

Gi estas la Popola Fronto de . la tuta liispanujo, t1o esta ·~ la partioJ kaj ·'organizoj, kiuJ forme.s la kontra~fasiste.n blokon kaj ~ia taa~o estas, giri da~re teni kaj la malvastan .solidareoon inter tiuj, kiuj en la. fronto kaj ariergardo batalas por la trium!o de la Respubliko kaj llbersoo. Lluis Companys, la Prezidanto kaJ la venkinto de 1sa de Julio, devas ankau eat1 la .Prez1danto, k1am sonoa la venko de la Popolarmeo. 

"Catalunyau Orge.no de ane.r1i1sta sii'ldikato; CNT. _,//.5'' 
Justeao en .cio kaj por oiuj ni rekonas ' la a.ltan moral.an at:ltori ta ton de Lluis .. , .. •r ;,:; :: Co~anys kaJ deklaras, . ke lia personeoo estas la plej )ona unuigmembro de kont .;;'; , ~·t· · raurd1staJ fortoj en Katalunujo. Neniu,3, kiu ajn 11 pov5s esti, tiel kiel .. 11 .. 18. -· . ,.:!J1.: · aentra pnkto de o1es rekono, kiuj hod1au batalas kontrau la malam1koJ ,.;.d.e .H1spa- ,; .:.; r ,:-.;_ . nujo. T1uvvero estas al oiu konata kaj multaj ripetis malka&e; tiu falcto •.dev.1- ,.·~·. /./ ,,-:'" .. gas hodiau tion, la deoidon de Companys klopodi 1nflu1g1, por ke 11 .retiru ~aiajn · proprajn dezirojn kaj se eble la intenoojn de tr1aj, ankau rifuzi. · , : -.\. _; .>-· ' - +,. 

• I I .,.,.':·o - . 
nLa Humani tat" maldekatre respublike.na. .. :;.·/•:.:"'' >-

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

• 
11Dedico el meu sentit homenatge a un heroi desconegut: LA MARE ESP ANO LA 11 

• 

Aquestes paraules pronunciades pel President Companys dee de Madrid havien de rebr~ aquesta confirmaci6 uno dies despres. 1~aviaci6 :f'eixista, en efecte, bombardejava la oiutat obrera da a 150 km. del front. 

la Radio de 

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

,;..·. -
~ ,; •,.\ ... , 

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

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

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

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

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

r "Mi dedi?las mian sentan honorigon aJ.. ·iu heroo nekonate.: j : IiA P.A~RINO HISPANA · -. . . . ·_ , ' .· · , . ·· . . . . . :. . Tiujn ~vortojn diria la Prez:l.danto .Companys pere de •la radi,o Madrid kaj kelkajn tagojn poste ili ricevis sian ko:h.firmon. · . : ·. . · . , · .. · La fasista aviado, .efekti~e, bo~bardis la ~alf~rmttan urbo~ · L~rida mean.ta 150 km. malproksime de la fronto: 
. 24 3 mortoj l,nter kiuj 82 ,infanoj .• 
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