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Nia komuna tclsko C: ..:,g 
C':,) 0 

Kamaradoj, per tiu ci numero «INFORMA BULT
ENO• enpa Sas no va n periodon. Gis nun gi aperadis 
-ciklostilita. Ek de nun gi jam apcrados prcsita. Dank' al 
la kontribuado de A. I. T . (Intern ac ia Labori sta J\so
cio) . Do, kiel vi viclas, ni ent repre nas cion eblan 
pri la pliboni go de • lNFORMA UUL TENO•. i'vlal
.grail la milito , kiun es ta s clevigita akcepti la hispana 
popolanaro, kontrailbat a lante intern acian faSismon. 
.Malgra ii la ma lkvi ctaj tagoj, kiujn ni travivas. 

Ni ne Cesigos ni:111 laboron. i\lale. ni plue labor
. ados, klopodatlos. Pli fervore, pli aiidace. Ni in
formados pri diver saj al-' tualaj hi s panajoj, kiuj int er
csas la proletc s pernntistojn c l C:iuj land oj de la 5 
kontinentoj. Ni ja scia~ , kc la okuloj tlc Ciuj estas 
turnitaj al ni. 

. Sed, samcc la noj, nc forge~u. •ke multon tlepentlas 
-de vi. De viaj sc nrczl!rva solidaro k ki<:lcblcp leja hclpo. 
Nia tasko cstas komuna k ~i natur e postulas komu
·najn kunlaboron k klopodon. 

Nia propa ga ndilo estos tiumgradc utila, kiomgrade · 
vi utiligos g in, samcclanoj. •Nia batalilo Esperanto 
-tiagrac.le er.tos efika, kingrac.lc vi efikigos gi n. Ni k v i. 
-Car, kamarac.loi, kion ni ja povus atingi, elc.lonante 
la bult cno n, se vi nc priatcntus gin? Sc vi ne pro 
pagandadus gin? Se vi ne helpadu s nin morale k mat

•Criale? 

~ .3 
K samcclanoj, ne forgesu ankai't, Ike ni disponas .S {./" 

limi gitan monrimedon. La plu a aperado de «lN FOR- rr5 

-
E. MA IlUL TENO• dcpendas granclgrade de vi. Vi ne <D~ 

forgesu doni s ia n obolon. · Disvendadu la ekzemplerojn, ~ g> 
=:J .+::;: kiujn ni ,ii v i se ndados . K sendaclu monerojn. Per la "":-;: lf1 ~ >i . l_astaj vi kompensaclos la sendkostojn. . c!:, c ! 

Ekagu, ek laboru, fratoj. Nia tasko, nia per espe r- ""}:,: ·1. , 
ant a batalo es tas komun a . Gi eiaas batalo kontraU nia ~ · · · 
komuna malamiko-la kapitalistarn . . Konsideru, fratoj, t : ~7J - ·1 
ke nur batalante Sultro ee Sultro, moncrante maksim- c .: ::f"i ' . . . . ( . '") \,,_ uman sohc.laron, 111 venke sukc esos frakas1 Ja plurk· . c:. ::J . 
apan hidron -la faSismon k ren versi · la maljustan :;) ~ '. 
sklavigan re~imon kapitalisman. K tiam, konstruinte .:?. I 
novan pli justan, pli perfektan soCion, ni sengene gua· 1-~:j - · 
dos s unon k liberon. K nia verda proletesperantista ~ ai 
flago · flirtaclos tra - la tcrglo bo; proklamante nian ].:j ~ ! 
ven kon. 

LA REDAKCIO 

Al la barilfadoi 
J-li111110 dt C. 'J,J. 'J. dt J. 'Jorybo 

Nigrajn ventegojn agitas aero, 

.... 
> 

Scndubc nia pcresperanta batalo kontrau la reak
.do, kontrail la eklezio, kontrau la grand-.kapitalismo 
.kontrnn la j'.!emeloj Hitler k J\Iussolini estus senefika, 
·ne fruktodona, se n via proleta solic.lnro, se n via aktiva 
·p artoprcno. Nia voCo estus voCo en dc zerto. • 

nuboj obskuraj malhelpas al vid, 
malgra!1 nin atendas la dolor k morto , 
kontrai1 malamiko vokas _1l devo nin . 

La bien plej Satinda 
estas la libero, 
ni [:'in devas gardi 
kun fid k acidac. 
Alten la standardon 
la rcvolucian, 

1 

I 
Pro tio, snmcclanoj, libere cano j, prolctcspcrnntis· 

foj, clonu eron cln impulso en la batalon kontrai"t faSismo, 
kontrnfl tirani smo, orgnniznntc sin llankc la propa ga n
•don de •INFOR.J\lA UULTENO•. Propagnndu ~in 
.inter vinj knmaratloj, sammeclinnoj, t. e. int er niaj 
prolctfrntoj. lntcre sig u Iii pri gi. Jgu g-in surtnbln 
libr eto tic eiu sa mce luno. K gi estu kl ariono, trumpeto 
k heroic.lo por pli dn justo k libero. 

lnton•--r:---~'- . r.~-- , ___ l ~ " ·•r--·Jm in Wien 
Wien l, I ·- .. ~,;~, 3. <,tock 

kiu al triumfo nin portas ja scn ~es. 

Al la batalo, 
labora popolo, , 
pen:u pri l' forig,de la reakci . 
Al la barikadoj ! I 
Al la barikadoj ! ! 
Por la triumfo de la Konfederaci. 

Tr. PARIO 

I 
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2 INFORMA BUL TENO 

La krea povo 
La hispana Revolucio demonstris serion da egaj valoroj. 

Ncniu en nia lando konlldi s la krcan povon de nia laborpopol• 

anaro. La bur garo kon scie malmontraclis la tcknikajn konojn 

1 
de la proletoj. La inteligentularo k la politiki stara (:o ne povis 

imagi, ke la laboristoj kapablas aran gi k gvicli la politikan, 
socian k ekonomian vivon enlandan. 

La Revolucio detruis tiujn absurdajn supersti l'.:ojn de la 

super aj kastoj k plej elokvente montris, ke la ekonomia dekad

enco, en kiu trovi g is Hispanio, Suldig is al la malta Ogeco de la 
bur garo k la gvidist aro . La laboristoj estis deklaritaj kiel 

malkap ablaj produktadi la suflCon, k efektive la kat1zo pri la 
malgranda produktadpovo Suldi gis al la teknika malkompetcn· 
teco k al Ja monemo de la superreganta klaso . . 

En iuj partoj de Andaluzio, Ekstremaduro k Kastilio efekt· 

ive la laboristoj ne estis suflee produktpovaj, sed tio Suldig-is al 
la ega k konstanta malsato k al la sklaveco, en kiuj iii trovigis. 
Pro tio la labori stoj ne estas kulpaj, sed la respondecaj regantoj, 
la bankieroj k la terposedantoj, kiuj puSis la laborpopol anaron 
en teruran mizeron moralan k fizikan. 

Katalunio k Valencia, kiuj estas interkomunki g antaj pere 
de Mediteraneo kun Etlropo, havas pli konsci an k kleran prol• 
etaron; kiu dum la aktu ala Revolucio donas pli perfektan 
socian k ekonomian strukturon al la lando . Aragono, najbar• 

- ·anta - kun ·Katalunio ·-k -Valencia, estas ankar 1-,ekzemplo par 
' Jaudo k kapablo en la nova .labororganizado . La sociala skuo, 
kiun oni faras en Hispanic, hava s siajn kialojn en la moralaj k 
ekonomiaj kontrauecoj de la kapitalista ri/'.;imo. La malkap· 
abla k monema bur garo decide kontrail staradis eiun proven de 
la laborpopolanoj plilevi sian kulturnivelon k sian produktadpo• 
van. Gvidata de triviala k egoista materialismo, gi forrab_adis la 

de la laboristoJ 
landon , venigis la hispanan popolanaron al d_cgener _o k mat'-.. 

plialtigis la iberian civilizon . La skuo, kies atestantoj ni, 

estas , estis m.ilevitigebla. La interkoliziigo inter la antauen• · 

emaj impulsoj de la laborpopolanaro k Ja mezepok::i reakcia . 

spirito estis malforigebla. 
Tie, kie la faSismo ne sukcesis altrudi sian sangover Santan · 

tiranecon, la l.ibori stoj, helj:>ite de serio da fakuloj, alig-intaj al 
la Revolucio, funkciigis la industrion, transporton k la terkult -

uron, unuvorte, preskau la tutan ekonomian vivon . 
La deflcitdonaj industrioj , Ja ekonornie frakasitaj entrepr- 

enoj, estas reAorantaj sekve de Ja klopodoj, la kapabloj k o~er •· 

emo de Ja loboristoj . 
La partopren ; de Ja Jaboristoj en la politika vivo ankai1: 

donis siajn fruktojn . Pere de Ja kolektivi goj en Ja t erkulturo • 

atingi gis rimarkindaj rezultoj. La Ciam plifortig-anta progreso • 
prome sas belajn esperojn k revojn . Sen intervene de la bur g • 
aro, kin malatribuis al la laboristoj la vivrajton, iii kreis milit· 
industr ion, pliintensigis la terkulturadon, plialtigis sian vivniv
elon , disponigis la kulturcentrojn al Ja popolanaro. 

La laboristoj el Katalunio k generale el 1-lispanio, liberig
itaj el la fasismo, demonstris, ke posedas pozitivajn ecojn k 
kapablojn k idean moralon per aran g i la politikan, socialan k 
ekonomian . vivon enlandan sen superrego, sen registaraj kastoj. 

- •k-monopoloj . 
Dum la burgaro k la politikistara eo nialatribuadis al la 

laboristoj la ,juse menciita]n ecojn, gi celadis malatribui al la 
samaj la liberrajton , la kulturon k 1 la -liberan komunismon, al. 
kiuj strebas la Revolucio, kiun faris Ja laboristoj kontrau la: 
hispana kapitalismo k internacia faSismo. 

..................................................................................................................................................................... 

Ciulandaj laboristoj, helpu nin! 
L, internacia politika situacio , ekestinta ka(1ze <le la lastaj 

dccicloj de la konsilantaro Ce la Ligo de la Nacioj, estas ekstre· 

me n.corientita. , . ~ respondo , k!un ~enprokr aste donis la fasis

taj landoj, cstas malkvietiga. La plurfoja bombardado de Ja 

malproksimaj de Ja batalfrontoj urboj, la ofta · subakvi go de 

' niaj komercSipoj k serio <la aliaj perf~rtoj, kiujn Ciutage faras 

la «neintcrvenuloj•, estas la plejaj kategoriaj pm voj pri la rekta 

hclpaclo de fa faSistaro al Franko . 

Kiaj cstas la maleviteblaj konsekvencoj de Ci·Cio? Dum 

la kmcla milito, kiun ni subtenadas kontran la internacia reak

cio, ni ckspertis neunufoje Ja minacantan nin clang-eron -el• 

P.ipigi sur nian marbordon anneon Aan~e de la faSistoj. Eble 

nin atenda s ankora11 pli grancla danf!ero . Oni ne devas forgesi 

ja la ok.izon rilate al Abisenio . 

L, int ; rn;icia Jaboristaro clevas ekkomprcni Ja rnanovrojn 

sajn projektojn k ilin nuligi. La lasttempaj konfliktoj igis la, 

respublikah registarori postuli la senprokr astan "_kunvokon de la 

konsi lantaron ce la Ligo de la Nacioj .. Ni, eerpante instruon 

el ei-eio, kion fuSis g is riun la Ligo de la Nacioj , ne kredas k 

ne atendas helpon de gi. Nia unika solida apogilo povas esti . 
la proletaj organizaJoj. 

C:iulandaj laboristoj ;-je la nomo de niaj komunaj interesoj 

k idealoj vi devas dec ide ekstari (;e la flanko de siaj hispanaj 

fratoj . La intern acia laboristaro devas levig i solidare kvazail 

unu homo. _ Ne forgesu; samklasanoj, ke estas farendaj superaj , 

klopodoj por doni'fraka san frapon al la internacia faSismo, kiu . 

minacas subpremi ne nur la hisp anan revolucion , sec\ ankau Ja 
tutmondan laboristaron k la mondkulturon. 

Ciulandaj laboristoj, por via estonto k tin de hispana . 
popolanaro, EK AL HELPO!! 

de la foSismo. Ni Ciuj devas esti pretaj denunci g iajn perver- , -

r . . 
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KRISTANA E0ROPO!? 
( [rlero fom11dit11 al sveda ka1i1aradi110 de 11ia k1111labora11to) 

Kamaraclino, mi promcsis skribi al vi clenoYC. Hodiah mi 

plenumas mian samidcanan promcson . . Kvankam kun ioma 

prokrasto. Vi ja scias, Ci-tic okazas milito k paralele kun gi 

revolucio. Ci-Cio nature perturbas normalan interkorespon-

· •dadon . 

* * * 

La milito, kamaradino, dauras. Pli k pli kruela. Pli k pli 

senhomeca . K mi' demandas min: Kie estas la nobleco, la 

filantropio? Kie estas la homo, la vera homo, la homeca homo? 

Jen maniulo Franko plue akiradas militmaterialon de la gemeloj 

Mussolini k Hitler, dezertigas hispaniajn fekundajn kamparojn, 

ruinigas florantajn urbojn, eksterma, la enlogantaron. K sin 

nomas autentika hispano, naciisto?! K lia nomo paralele kun 

·tiuj ,de Mussolini k Hitler estos enskribita en la historia katal
·ogo kiel de glora, sperta, granda militisto, patrioto! Kia am

.ara ironio! kamaradino . 

* * * 

La 29-an de Majo je · la 3° horo frumatene, 7 fasistaj aer· 

oplanoj atakis Barcelorion. Mi logi s Ce la altajeto Tibidabo, · 

·kie mi laboris... Jus mi estis ekdorminta. _ Sinsekvaj foft:egaj 

eksplodoj vekigis min. Mi duondorma ekrigardi_s tra la fenes
·tro. lncendioj (fajregoj) iumigis Barcelonon en la krepusl<igci . 

La eksplodoj daure sekvis. At1digis micralilo. La bruado de 

la aeroplanoj malbonsigne zumadis super la urbego ... 
Mia intereso _de proletjusnalisto spronis min malsupreniri. 

Vidi propraokule la domagojn. K, kamaradino, kia senhomeca 

senkompato, kia senlima krueleco, kia perversemo, kia senkor

. -eco ! La celoj de la faSistaj aeroplanoj estis preska(1 ekskluzivc 

_la malriCaj k pacaj laboristaj kvartaloj . Multaj clomoj estis 

' -detruitaj de la bomboj. Mi propraokule vidis: centkilograma 

bombo estis trafendinta la eta'g-ojn, atingis la t~retagon, k felice · 

ne eksplodante. La savigintaj hejmanoj, gis1Tiorte teruritaj k 
- paligintaj, timeme rigardis tra la senvitraj' fenestroj. · Patrino 

kisis siajn infanoJn pro ilia savigo. 
Mi korpremite iri~ al alia kvartalo . Alia centkilograma 

bombo estis trafendinta la etagojn, atingis la teretagon, eksplo

dis, detruis la domon k restigis sub la ruinoj la tutan hejmanar

·on. Fajrobrigadistoj k rugkrucanoj eligis el sub la d~truajojn 

,dispecigitajn homajn estajojn: virojn, virinojn k infanojn. 

Alia domo estis celo de mitralilo. Preskau eiuj hejmanoj 

·estis mortpafltaj. Unu patrino por savi sian Alineton dujaran, 
·metis Sin' sub sin, ·tiele savigante la filineto k mortigante la 

· patrino. 

Pli ol 80 homaj cstajoj estis pereigitaj. ,Pli ol 100 krip

ligitaj k vunditaj . . K kamaradino, jen estas la plej indigniga. 
·La faSistaj aviadistoj ne celis militobjektojn: munici -k armil

··fabrikejojn. Ne. Tiuj senkorulof detri.tis la domctojn 1de la 
· malri(·aj k pacaj laboristoj . Iii simple mitralile mortigis. K 

· mortigis plcnkonscie. K pro kio? Kia · estas la kulpo de la 
pacaj k malriCaj laboristoj? De la produktistoj de la vivbez

·Onajoj? Pro tio, ke iii estas ruguloj. Pro tio, ke iii volas pli 
· -cla pano k sopiras al pli da libero . K kamaraclino, tia mitralil-

pafado ne registrigis unike en Barcelono. Ci estas praktikata 

de la faSistoj lausisteme multloke. En Bilbao, en Gernika, en 

Madrido . Mitralile la faSistaj aviadistoj ekstermis la logant· 

aron de Gernika. Mitralile iii plu ekstermas la logantaron de 

Madriclo. 

--* * * 

. En la Ci-vespera .numero de la gazeto «La Noche» mi 

trovis la jenan korespondaJon el Madrido. 
«Ni, grupo <la jurnalistoj, vizitis unu hotelon, kiu estis 

transformita en hospitalon. La salono svarmas ·pro vunditoj, 

ties familianoj k amikoj, kiuj estis venintaj por vidi ilin. Estas 

tago . de intervidigo . La vunditoj utiligas la feston intervidigi 

kun siaj intimuloj. Cc la eniro en Ci salonon ampleksan la 

unua, kion vidas la okulo, estas la lambastonoj apogitaj al la 

segoj, en kiuj estas sidantaj la vunditoj . Poste brakoj gipsitaj, 

brakoj sen artikoj, brakoj kripligitaj. Oni eligas la brakojn el 

fa forta korpo k la kontrasto ·impresas draste. La rigardo 

ankau dctenas sin impresite sur la pecojn da femuroj, el kiuj 

estas eligitaj la kruroj. De ' kelkaj vunditoj, kiuj marSas per 

lam~astonoj, pendas la pantalona tubo malplena. Iii ·devas 

sendube disigi de ia kostumo, kiun iii uzis antaue la milito. 

Tielsame iliaj inalutiligitaj membroj, iliaj membro-stumpoj rezis-

. • tas elmontri · sin malko.mpletaj . La membro-stumpoj persistas 

antaueniri kvazau kontinuas esti u_nuigitaj en piedo . K pro 

tio kiuj forlasas la kusejon, en kiu ·la penso estas alkutimiginta 

al la timo trovigi senpieda, nun lernas denove paSi. La lam

bastonoj ne · sufieas k iliuj devas subteni la vunditojn. 

En Ci-tiu spektaklo, kiu prezentigas ee la eniro en la hot

elon, desegnigas la plej dolora aspekto ·de la milito . 

C:i-tie estas · soldat~j, k1µj vundite falis, kontraubatalante , 

malamikon. Estas tamen aliaj vimditoj, kiujn hodiau mi venas 

vidi~ Temas pri la virinoj, kiuj estis mitr~litaj ne irante al la 

batalfronto k ne estante ai:mita parto. Orii ne povas diri, 'ke 

iii estas viktimoj de la· milito, nek rentoj, kiuj~ ·la inilito postul

as en sia barbareca lego. Iii estas viktimoj cie la impulso de 
. malnobla kolerigo, de -~istemigita krimeco. La plej barbarecan 

demonstron, kiu estas elmontrebla al la mondo kiel simbolo de 

senlim<1-krueleco flanke de la faSistoj, mi vidis en la salono 

_ numero i • de ei-tiu hospitalo: infanino proksimume unujaraga 

sen piedo, en la sama lito gia patrino sen brako. · . · 
. \ ,. 

· En alia lito trovigas 1knabino kun pala vizago k febra brilo 

en la okuloj. Komp:mie estas aliaj du junulinoj. Iii ne estas 
:vizitantinoj. ·unu el iii portas tre dikan bandagon eirkau la 

brako. La kusa~ta ridas senforte, atentsekvante la_Sercojn de 

siaj amikinoj. · Iii estas mitralitaj k estas tie! junaj, k ties ·kor

poj estas clisSiritaj. La tri inoj estas vunditaj diversloke. Kiu 

estas pli . grave vundita, kiu ne povas levif,ri, nomig-as Antonia 
Carda ·. Si estas I 6 jar .aj. 

-Ni estis elirantaj el «Sepu» ~Si respondis al'mi- Mi 
audis la eksplodon ·k ne rememoras pli. Mi kredas, ke oni 

forportis min al la hospitalo kune kun multaj aliaj vunditoj. 

Si estas vundita en la ven.tro k la brusto. De mitralilo. 
Stria <la disSirajoj. 

.... -. 
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-Si estis prcskau morta -dira s al mi ~iaj amikinoj. 
Nun Sia tuta korpo estas cnvolvita en kiraso da bandago . . 

Si ridas kvankarn !sia rido estas tre malforta. 
Karmen Gonz:ilez , la vundita en la brako, estas 16-jara. 

Si naski[!"is en la diboCaj kvartaloj. Si parolas malembarasi t;e. 
Sin ne v-undis obuso . Estis kuglo de mitralilo. C.:u Ce la fron
to? Ne. Cc b sojlo de Sia domo. En Carrera de San Fran
cisco. foSista aviadisto pafadis mitralile . FaSista aeroplano, 
kiu dispafadis mctralile super la strato jn de Madrido. Kon
trau kiun nugis la kugloj? Kontrau la personojn, kiuj kuris 
sur la stratoj [{iam la kuri'ozajo venigas al la balkono la hom
mojn, la gennanaj acroplanoj fors.endas mitralile kugloventojn . 
Multaj ne kredis . Kiam iii falis mortaj k vundit ~j konvinkigis. 

La tria knabino nomigas Rosa Garcia. Si estas I 5-jara. 

R. Ito por aCeti ajojn k ekkomen--Mi estis atendanta en ia . . . . 'f ., · sub la Stupareton, sed eC·t1e cis fali obusoj. N1 i:lllJ n u,..:-is .. 
min trails la mitralilo. 

I • vunditoJ·. · Ankai1 mortintoj. Lai1 siaj diroj estis mu taJ .. 
Pl. tc oni sm operacns por On ·1 e·1n kuSigis en la liton. · 1 pos _ 

1 
. . ·' · ·. .. S n por e 1gt eligi kuglon. 0ni devas ankorallfoJe operac11 . I 

alian kuglon ». 
* * * 

Tiel raportas la korcspondanto, kamaradino. •. I.( Ei1ropo 
silentas! . La kristana Ei1ropo estas profuncle silentanta! Cu: 
/_"!in ne pi~glas konscicncripro Coj ! ? ... 

Aliam mi skribos pri alio. 
Elkore saluta s vin: PARIO 

luposttiiameze Si iris al kino de Gran Via. k mitralilo trafi~ ~in. -Junio 937" - Barcelono . ..................... ~ ......................................................................................................................................................... . 

POPOLHEROOJ 

CIPRl ,ANO MERA ' 
Ankorau unu homo, ;,mata k admirata de Ciuj, .relieflgis en spiriton tiele , ke ekde dumjuliaj gloraj t_agoj elmontrigis kieT 

la gazetaro pro sia revcilucimilitago -Cipriano Mera . La plej unu cl la plej firniaj batalantoj el la -popolmilicanaro. Paste, 
_ gravaj presorganoj, esprimantoj de diversaj kontraufaSistaj kiain. Madrido estis travivanta la krizajn momentojn , dum kiuj 
_ sektoroj, videbligis en siaj pagoj la brunan vizag on de la brava . la malamikaro min~cis invadi la Cefurbon, Cipriano Mera estis, 

~- -' batalan_to liberecana, dis- .. Jdu ,per. sia prestit;o de batalanto k_sia persona auclacemo sukc
_vastigante · la novajon pla- esis alif~rmigi la madridajn tran ~eojn ~n muregojn maldetrueb
ea:n pri venkdcina batalo lajn de la krimema faSismo. Pli poste, ignorante la dan geron, la 
en Guadalal'iara, dum kiu . kamparoj de Alka.rio estis teatro de lia heroismo k Ii spertis 
otii forprenis a_! la mat- kiel estro de la Konfederaciaj milicoj enkadrigitaj en la Revol
amiko ·s~p vilag-ojn. La ucia Armeo. Nune la nura anonco pri lia nomo sufleas por 
ekster 'land a gazetaro an- malfortigi la moralon de la italaj trupoj en Guadalal'iara k mal
ka(1 informas sian legan- orientigi la superan komandantaron malamikan. 
taron pri ei okazajo, k el Ja tio ~stas Mera, la simpla laboristo el Madrido, figuro
tio la populareco, _ kiun clmontriginta dum nia revolucimilito por · la triumfcertigo k la 
g uas nia kamar_ado; tra- flero de la organiza jo, je kies nomo Ii ~ilitas - C. N. T . 
pas a s la I a n d Ii 111 o j .n, g ra - ::•::•::•::•::•:: .. ::•::•::•::•i:•::•::•::•::-::•::•::-~-::•::•::•::•::•::•:•::•::•::•::-::.::.::,::-::-::•::•::•::• ::•::•::~:: 
vurante en la menson de 
ia 'internacia proletaro _ la _ 
nomon de Mera kiel U[IU 

el la plej elstarantaj defen
dantoj de l~ popollibero . 

' ' ' Ekster tio·, tamen, ni certas, estas homoj, kies scivolemo 
restos nesatigita per la simpla info rmo pri la heroajoj elmont
ritaj de Cipriano Mera, ·sed de:z;irus · ekkoni liajn agojn · an tau- . 
militajn, kielsame la motivojn de lia famig'o. Koncerne tion 
tre simpla estas la respondo . Tiel simpla kiel la_ vivo mem de 
ei-admirinda komandanto de la Popolarmeo , kiu dediCis ~ian 
junecon al heroa batalado por la liberigo de siaj samklasanoj. 

Cipriano Mera, nune esfro de 14° Divi~io,
0

esti s 'antai1e 
19" de julio labori sto de Konstrubran Co e~ Madrido :· Li estas 
konita pro siaj multfojaj partoprenoj en strikoj, movacloj k 
multaj agoj, celantaj la emancipigon de la laboris.toj. La pol
ico k la labordonantoj timegis Jin, Car iii konis lin .devko~scia, 
kies rajtojn, kiuj ne estis aHaj. ol tiuj de liaj laborkamaradoj, 

· neniu povi~ forpreni. Pe.rsekutite k enkarcerigite ofte, Ii ek
konis la teruraJojn de la . kapitalista regimo, hardante en iii sia~ 

_ Rcv.oluctai konkcra)oj 
, · . , [a agrik11ll11ra· 111aslru!11ejo en l'ral de/ f.jobregat 

En la hjstorio <le la socia laj bataloj- Prat de) Ljobregat Cia~ 
estas preni_n~a unuan [okon. Lau s'ubaC~titaj jurnalis taCoj ia 
lab~ri ~toj de Ci vilago eiam rnontris ·si~ en siaj ideaj bataloj 

.kiel_Janatikuloj k sektu loj. La faktoj, tamen, diras la kontr~u
on. En N vilago · antaue · 19" de julro ne ekzistis alia organizajo 

. ol C. N .. T. · Depost Ci dato, tam en, oni fond is sindikaton 
apertena ·ntan ~I U . G. T. La Sajna sekteco ne g-enis la !abor
istojn ae ambau organizoj interri lati gi sin tutkore . K hodiau 
en Prat cle Ljobregat ekzistas seri_o cia k~lektivigitaj entrep· 
renoj k agrikulturaj bienoj sub la gene~al.i kontrolo de la sind: 
ika_toj de C. N, T. k_ U . G . T . 

La frukt - _k -legomgard .enof · kiuj estas kulturataj, havas 
1_5.00~ de]<arojn da fekunda tero, Ciutage miloj k miloj da kit, 

. ogramoj da legomoj . k fr?ktoj. estas transportataj ai la .Bar~elona 
logantaro, · · 

t. 

. I 

' . ~ . ,,, 
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Ci tin bieno estis kolcktivigita dum oktobro pasintjare 

de la sindikatanoj de amban organizoj. La kolcktivigo 

baldan malkontinuigis la senlaborecon en la vilag o ne nur 

inter la tcrkulturi j toj 111cm, secl anka(i inter la ceteraj vila{;"· 

anoj . Nune en la bieno estas okupataj 110 viroj k 300 

vmnoj . ( iuj laboristoj enspez as 70 pesetojn monate. Tia

gradan salajron enspczas ankau la viclvinoj k la mal sanuloj. 

La bieno estas sckuriginta Ciujn membrojn pri eventualajoj. 

En la dauro de sia okmonata ekzisto gi esta s doninta 

50.000 pesetojn por militbezonoj k multajn SargaOtomobilojn 

cla nutrajoj por la fronto. 

Ciuj membroj ~e la kolekti~igita bieno, instigate de la 

espero al nova vivo, laboras grandentuzi«sme . 

* * * 

Alia granda cntrepreno en Prat de Ljobregat estas la fab

rikejo por papero, kolektivigita de la laboristoj. Tiu Ci entrep

reno estis antaue la Revolucio propajo de la grancla entrepreno 

«Hispana P:'.pero• . Ties posedinto Kont Aresti, personaCo 

kun stranga influo en la politiko k la financoj, ekspluate gajn

adis milionojn da pesetoj. Diego Ruiz skribis siatempe pri Ii: 

«Tiu magnato de papero , dank' al la evidenta kontribuo de la 

profesi_aj jugistoj k armitaj fortoj, kreadis k altrudadis legojn. 

Tio klarigas lian tromemfidan sintenon dum la strikoj, malak

ceptante kontentigi la justajn postulojn de siaj laboristoj». 

En majo 1936° komencigis striko, kiu transformigis en 

. generalan por la tuta paperindustrio en Katalun_io k dauris dek 

semajnojn . Gis la ekigo de la faSista ribelo. K gis la ekigo 

. de la Revolucio, 'kiu malkontinuigis la scnhontan ekspl~atadon 

de Kont Aresti k liaj eunukoj. Forigante la kapitali stan eks

pluatadon la 600 laboristoj kolektiyigis la entreprenon, form

ante fabrikejan kons.ilataron, kiu konsistas el po kvin laboristoj 

·de C. N. T . k U. G . T., kitij ekster la fabrikeja administrado, 

laburas en iu fabrikeja fako. 

La teknikistoj kondutas dece k interesigas pri la fabrikejaj 

aferoj, · k la teknikaj ingenieroj Ce la konsilantaro donas ekz

emplon de fervoro k sperto. Paralele kun la generala . laboro 

en la fabrikejo, oni faris · Cion eblan pri gia moderni g o, instal

ante banejojn, ':'.entolilojn k. a. Esta_~ mencienda la instalo de 

kuracejo, 
1
plejbone arangita k provizumata je eio necesa en 

kromaj okazoj. · 

La laboristoj en tiu Ci kolektivigita entrepreno nun pris

tudas perfektigi Cion, k la _posedinto antaue pripensadis kiel 

-ekspluatadi ilin . 

Bedai.\rinde kai.\ze de la deklarita de la eksterlandaj pot !;!l· 

coj ekonomia bojkoto, .Ci industrio, kielsar_ne aliaj, malhavas la 

neces;ijn unuajn mat~rialojn. Pro tio kelkiuj..restas 'ncokupataj, 

tamen enspeza s kid la laborantaj. 

La fabrikejo subtenas en ·1a batalfronto 90 milicanojn, 

kiuj estis Iaboristoj en gL Plie gr subvencias lernejon, . en kiu 

· estas edukataj 100· infanoj. 

* * * 

Tic! funkcias k pro gre sas Ci tiuj du kolekti vigitaj cntrepre

noj k multaj aliaj , pri kiuj ni raportos sinsekve. 

. ::•::•::•::•::•::•::•::•::•::•::-::-::•::•::•::•=·=•::•::•::•::•::•::•::•::•::•::•=·=·=·=·=•::•::•~·=•::•::•::•::•::•:: 

Ciuj al · Roterdamo je SAT-Kongreso, · 

okazonta de .la 1• - 7 de AOgustol 

La farso de .. Eden 
Kauze de la «Komitato pri Neinterveno", kailze de la aCa 

politiko de tiu ministro; milfoje pli perversa ol la plej perversa 

faSisto, kiu nomigas Anthony Eden, la libera Hispanio estas 

elmetita je kruelcco k g-iaj proletoj, g-iaj herooj sen savo, sen 

ebla helpo estas alprcmataj sub la nekvietigeblan mitralilon de 

la faSistaj potencoj. 

Ne estas hispanoj, kiuj blokas la elturmendtan Hispanion, 

ruinigante gin per aeroplanoj, tankoj, artilcrio teiltonaj k italaj, 

La okazo plej cinika, plej terura, plej timinda, kiun rakon

tados tra la centjaroj la historio, estas tiu, kc aktuale estas 

pre,;1ata la proleta 1-lispanio pro fiago k kulpo de . kelkaj kastri· 

taj diplomatoj, sklavoj de la kapitalismo, de la faSismo, kiu mil

itas senlace, senhonore, seninde por supcrregi la konsciencojn, 

kiuj restas ankora(t liberaj en kaduka Enropo. 

SinjoraCo Eden, la malkongrua, la fatala makiavelemulo 

sinjoraCo Eden povas ·esti kontentigita pro sia Aa'go. Li fuSadis, 

tributadis klopodojn al la paco, scd al 1a· paco de la mortintoj. 

Sed Hitler k Mussolini, apokaliptikaj furioj de detruemo, 

malbenitaj monstroj, Stelirintaj el la infero por inundi per 

sango k aCaj pasiegoj la mondon, ne sukcesos danki al · Ii. K 

eble la malbenoj, kiuj nun burgonas nur en la Siritaj brustoj de 

la hispanaj antifaSistoj, trafos Jin cl la buSo .de liaj memaj sam

patriotoj, kiam la germana mitralilo, la miltralilo de «Duce> 

La faSista ioternacio pacigos la mondon . 

detruos ,_ neniigos la anglajn virinojn k infanojn, kiam la teruro 

de la generala milito atingos al la mema angla teritorio, ruin

igante ,.-detruante unu post alia la urbojn kiel logika k~nsek

venco de la doktrinoj pri kompleta detruo, kiujn nun oni eks

perim ·entas en la malfelica prole_ta Hispanio. 

Ne estas dubeble, ke la milito, la ·milito europa k tutmon• 

da, estas neevitebla, se oni ne sukcesos gin haltigi, disSiri [riajn 

i~ternajojn, eligi g-iajn dentojn, fortr anei g iajn ungojn dum nia 

emancipiga lukto. La Ila sadismo, avidanta krin°iojn de la 

grandemula coj cl Berlino k Romo ne kontentigos sin per la 

mizera, malgra(t lardoriCa detranCajo el Hispanio. 

Sed balclaU la sentaUguloj, . Ja marionetoj ·de la eilnuka 

•piplomatio vidos sin tretitaj, venkitaj, piemitaj de la.- veraj 

hispanoj, kiuj subtenadas la teruran kampanjon; kiu aktuale 

disvolvigas en Hi_spanio sub la aparato, sub la masko de unu 

kvanzaua timigilo, kiu por senhonorigi gin, ne hezitis ~n pcr

fidi, vendi al pli fervora pretendanto, al pli bona subtenanto 

· de Iia krimeco : 

La sangosoifontaj buCistoj, paladenoj de la fasistaj aspiroj, 

· skla~oj de Hitler ·k Mussolini, laboradas, A operaciadas, manov~ 

rada s en siaj aspiroj dank al la optimismo , k stulteco de tiu 



Scanned by CamScanner

INFORMA BULTENO 

cinika diplomata, krcinto de la pajaca brso- tcatro «Ncin ter
vcno ,, en Londono . Estus hone , se, malgrail liaj pcnaCoj, 111al
grai'1 la illiota fo:<-1do, ne cllkus. Scd, prolctoj, de vi, de vi 
unike dcpcnda s t io. De ,·i dcpcnda s la savo de la proleta 
Hispanio, de vl 111cm dcpcmla s via 111c111a savo. Car sc la pro!· 
eta Hispanio csto s savita cl b fo;ismo ankai"I la tutmo11da 
prolctaro cljugigm cl b mult centjara jugo de la kapitalismo, 
ki11 Ide\ polipo cstas kaptinta vin k viajn infanojn k eluCadas vian 
proletan sangon, vian sanon. 

Por la sa,·o de la proleta Hispanio, por via mema liberi g o, 
ck:igu scnprokraste, energie, tutforte . Poste ja estos malfrue 
.k scnellke ... 

r--=·===·=·=-=·=·=·=·=·=·=·=•=.::•::•::•::•::•=·=·=·=·=·=·=•::•::•::•::•::•::•::•::•::•::•::•:;•:::•::•:: 

En/ kolektivigita 
· Aragono 

Unu ·cl niaj kunlaborantoj, kiu antannelonge revenis el 
.Aragono, kiun Ii travoja gis, raportas jene . 

En C:iuj vilagoj en Aragono, la plurajn el kiuj mi vizitis, estas 
kolektivigitaj bienoj, sed paralcle kun iii ekzistas ankat1 etter
kulturistoj. Tri kvaronoj el la tero de Aragono estas kolektiv
igita . La etbienoj estas kontrolataj de la kolektivigitaj bienoj, 
en kies manoj estas la intersan ga do k la distribuado de la 
vivbezonajoj. 

[a · j>artoj,ren:intoj de la kolektivigitaj Bienoj estas mem
broj de la vilag-aj sindikatoj Ce_ C. N. T. aCt kamparanoj sub 
ties influo. Estas ankan eta procc 1.1.to da bienoj sub la influo 
de la alia sindikata organizajo U. G_. T. 

lnterese estas montri kiel estas organizita la laboro Ce la 
kolektivigitaj bienoj . La laborlo ga ntaro -la viroj pli ol 
14 j;raj cstas organizitaj en grupoj laCI reciprokaj kontaktoj a(t 
simpatioj. Ciu grupo clcktas po unu delegato, kiu Jaboras kun 
Ciu k nc havas ian specialan administran aCI regan funkcion . 
L-i dclcgatoj kunvenas vespere por pritrakti la aktualajn labor

·problemojn . · C:iu111011ate okazas ge neralaj kunvenoj, kiujn 
partoprenas la tuta logantaro de la kumunumo . 

Mi ekintcresis vidi kicl estas pagata la laboro k kon statis, 
ke la mono estas eliminita de uzado. La mono estas akumulita 
en la distriktaj komitatoj de la kolektivigitaj bienoj k estas 
uzata en la interkontaktoj kun la ceteraj regionoj, kie la 
mono ankorafl nc estas eliminita. Anstatail. mono Ciu vilag-o 
havas siajn specialajn biletojn, kiuj havas ,valoron nur en la 
teritorio de la vilago. La laboro estas pagata per Ci-tiuj bil
etoj. Estas cnkondukita la familipago. Jen ekz,e~ple kiel 
p;igij:tas en la vilag-o Eksplus, situata p~oksime de Huesko, kiun 
vilag-011 mi dctale pristudi s. La produktistoj -la terkuluris
toj, la mctiistoj k la instrui stoj, la kuracistoj k, a. ricevas Ciu
semajnc bilctojn valoratajn 25 pesetojn. La edzig-intoj ricev~s 
35 pcsetojn, se havas infanon malpli ol 14 jaran -38 pesetojn ; 
du infanojn -42 pesetojn; tri infanojn __:_46 pesetojn; kvar 
infanojn -50 pesetojn; kvin infanojn .-55 pesetojn. Se la 
infanoj estas pli ol 14 jarag-aj, la familisemajnpago estas deter
minata jcne. L-i gepatroj -~I pesetojn; por'la.unua fllo -15 
pesetojn; por la du.-i - I 4 pesetojn; por la unua fllino - I 2 pes
etojn; por la dua - I I pesetojn, ktp. 

Per t iu C:i rekompen co estas sckurigata kompletan konten· 
tigon de _ ci,;j matcrialaj bczonoj . Se .la produktisto cst_as so~a, 
Ji povas vivi per 17 pesctoj scmajn e. Est;:is elspezeblaJ de 1.:iu 

, . . - · r uitrai·oJ· Unu vir;i bnk os-fami\1ano C-1utage po J peset oJn_ po 1 · 
tumo kosta s 60- 70 pesetojn. Virina ve, to (3 jupoj, mantelo k 
tobjo) I 00 pe,sctojn . . . . 

Por mi ekzistis umt problemo. Mi estis volema v1d1 k1el 
farig-as la distribuado . Ciu vilago poseclas komunan m~gazen
on kun kelkaj deponejoj. El la komuna magazeno, k1e estas 
Cio, Ciu akiras kontrail pago per biletoj tiom da produktajoj, 
kiom volas. Limigo estas nur pri la viando k la sukero: Nor
mig-as po 150 gr. <la viando al Ciu laboranta familiano k al la 
ceteraj po 50 gr. potage. La sukero normi gas po duonkil
ogramo al familiano monate. 

La privata komerco ne plu ekzi stas ·. En la vilagoj, en 
kiuj estas etmastrumamoj, la produktitajoj de la lastaj estas 
akceptataj en la komuna magazeno. La etposedantoj (tielnom· 
·ataj inilividualistoj} akiras Cion el la komuna magazeno, sed je 
pli altaj prezoj : Oni konsicleras justa preni de iii pli, Car iii ne 
oferas ion por la organizigo de la komuna inter sangado . Plu
raj mastrumantoj Ciutag e aliga s al la kolektivo. 

La privata posedajo jure ne plu ekzistas. Cio apartenas 
al Ciuj: tero, brutaro , inventaro, k. c . La etposedanto rajtas 

·utiligi la teron, sed sen dunglabormano. La laborbrutaro 
·ankai1 estas kolektiva escepte de la kokinoj, kiajn mi renkontis 
po 20-30 en Ciu don~korto. La brutaroj estas grupigitaj en 
specialaj brutarejoj . C:iu familio rajtas utiligi teron kioman 
volas por legomoj, sed kondi(:e gin prilabori dum la libera 
tempo . 

Produktis al mi drastan impreson la laboro ·en la lemejo. 
Kai1ze de tio, ke en la pasinteco la procento de la analfabetanoj 
estis granda; hodia(t lernas interkonkurante maljunuloj k jun
uloj . K en la lernejo blovas la nova spirito. La programo estas 
vasta. l,lnualoke kuSas la historio de la revolucio, naturscienco 
k agrikulturo . Aplikigas la metodoj de la moderna .Jernejo . 
Large est.is akcentata la pentrarto. Cio ilustrigas. Paralele 
kun la lern ejoj progresas same la legejoj . La Junularo ·estas 
kreinta bone arangitajn bibliotekojn . 

La sanitara k la higiena kontrolo estas . komisiita al la kur
acistoj. La kuracado estas senpaga ." Estas n1alfermitaj novaj 

· n1alsanulejoj. La kuracistoj, kun kelkaj el kiuj mi ha vis eblon 
konversacii, estas sindonemaj al la komunumo k sentas, ke 
plenumas kieldece sian .socialan k sanigan mision , 

Mia ii11preso pri la generala bonstato estis, ke mankas 
nenio. Post kiam Aragono estas kontentigita eiujn siajn bez
onojn k estas antaC1vide kalkulinta la _necesan gis !<1 nova rikol
to, estas neta malmanko da ·2 milionoj kgr .. da olivo, 30 milion
oj kgr. da sa&ano· k unu k duono miliono kgr. da tritiko. Ciuj 
kampoj estas semitaj k bone prilaboritaj. 

Krom la homsubteno la kolektivaj bienoj ,estas donintaj 
al la milicoj nutrajojn por pli ol 20.000,000 pesetoj, kiujn 
la centra regista ro al iii Suldas k egajn kvan tojn da scnrekom
pencan subtenon . Tie! ekzemple, Eksplus , la vilaito, -kiun ri1i 
priparolis, Ci supre, kun 1.200 log antaro estas doninta 7 vagon- · 
ojn <la tritiko, 500 dekduojn da ovoj, 30 bovojn, 500 Safojn k. a . 
al Madrido. 

Kompreneble la milito esta _s la centro kiu okupigas C_iujn. 
La nova vivo estas enverSinta tiom da entuziasmo k !<redo en 
la venko, ke se ii.1 asertus la malon, oni povas, estas · 4i~eble, 
!in deklari aj>ostatulo. 

, .. 
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DEI\J~ANDARO 
La hispa na liberecana junularo clirektas al Ciulandaj liber· 

ccanaj junul aroj la jenan demandaron. 

Cu ckzi stas junulara liber ecana movodo en via lando? 

Kia estas la celo de via movado anarkista au anarko-sin· 

dikalista? 

Ke la italaj faSistoj plej energie helpadas l.i:hispanajn, ke 

Ce la /lanko de Franko militas italaj soldatoj, kiuj perforte estas 

senditaj -tion scias la tutmonda publiko. Sed kc la nombro 

de la senditaj solclatoj estas atinginta 50 .000- nu tlon nl he 

s~iis. Certe la cefroluloj <le la nove formita farso-teatro «Ne
interveno» estis informitaj pri tio siatempe. 

* * * 
Kiel gi estas regata? 
Kiam cstis fondita? L, faSista satrapo gencralo Mola, kiel scii~as, percis sekve 

Kioma csta s la num cro de la anoj k la influo inter la jun· de acroplankatastrofo. Laa fldindaj onidiroj la katastrofon 

ularaj amasoj? okazigis fa aviaqisto mem Chemorro, kiu estis ;markisto k 

Cu g i havas propan presorganon aC1 kolonon en iu gazeto? kiu ncunufoje estis jurinta mafpfiigi fa nombron de fa tiranoj 

Kiel funkcias en sia organika vivo via movado? almenai1 per unu. 

Kiaj aliaj junularaj organizajoj en via lanclo ekzistas k kian 

in/luon havas? 

luj pli rimarkinclaj agoj de via movaclo? 

C:u subtcnas rilaton kun aliaj pli a(i malpli parencecaj 

organismoj? . 

l<iaj estas viaj rektaj celoj post la revolucio? 

Kia estas via opinio rilate la hispanajn aktualajojn? 

Kiajn in~errilatojn vi havas kun la antimilitaristaj organ· 

ismoj? 

Antau la aktualaj cirkonsta~coj, kiel viaopinie oni devas 

enpenetrigi la propagandon inter la junuraraj meclioj? 

Cu vi konsideras neces;:i iu revizio pri la tak~iko k kon· 

ceptoj sur la anarkista kampo? 

Respondojn sendu al nia redakcio . ..............•................................................................. 

RECENZEJO 
Ni recenzos ciun ricevotan libron. 

;,iiNTERNACIA KANTAR0», 64 paga, prezo 4 fr. fr.; eldonajo 

de «LA JuNA Vivo», Vest-Graftdijk, Nederlando . 

La kant aro enhavas 34 kantetojn, kiuj e·stas presitaj unu

cipe en . [a J1(11/l 'Vioo• dum gia 3 jara ekzisto . Gaj ~j kantetoj 

porknabaj k porjunuiaj . Aparte rimarkenda estas «Himno». 

Nu tiaspecaj kante~oj 'esta~ akcentendaj por knaboj k junuloj 

verdstelaj . 

La traduko de la kantetoj estas /lua. La prenitaj et la 

gen11ana lingvo -vortoj «darfi» k «bu n ta ,, (durfen · k bunt); mal

estas en fa Plena vortaro . Pri la vorto · «te meSvaro» ni troveti s 

i;i.enian klarigon. 

-. PARIO 

···········••••·····••·····•·· .. ·································~;. ..............• 

Kroniko 
,Generalo Mancini , komandanto de la italaj 'trupoj, milit• 

antaj en Hispanio, publikigi s jen an ordonon: 

. «La surer a faSista konsiiantaro, sendante sian saluton al la 

armitaj fortoj, kiuj militas jc la ~rdono de la ekselenco g~ne

ralo Fr_anko , oflciale akceptis la 50.000 soldatojn, kiuj militas 

e n la hispania lando sub la signo k por la gloro d e Littorio.» 

*,. * 

En la majaj akcidcntoj estis rnortigita bestece fa granda 

itala anarkisto Kamilo Berneri. Li estis ttttmoncle konita Alo• 

zofo k pubficisto . 1.<..icl sia samlandano Matcotti, kiu estis 

viktimo de la ltala faSismo, Berneri cstis dedi Cinta senrezerve 

sian vivon, sian familian trankvilon al la proletara afero eman• 

cipiga. Frato Berneri, ni, kiuj restis vivaj, <laurigos abnegacie 

nian komunan afcron gisflnvenko . . 

* * * 

La krctcnismo de la «Komitato pri Neinterveno» atingis 

sian kulminon. En gia tagordo ja flguras kiel precipa la temo 

pri la humanigo de la 
1
milito. Hm! Milito k humaneco!? Seel 

kion alian povas blufl la klaC1noj de la Komitato pri Neinter• 

veno». 

* * * 
14an de Junio estis mortigita en B~gnole s <le !'Orne (Fran• 

cio) de la hunda eoj de la itala faSismo la fratoj Kar'.os k Nelji 

Roseli. Karlos Roseli estis granda antifaSisto k eminenta 

publicisto, kiu lastatempe energie kfopodadis informadi la ital

ajn labori stojn k kamparanojn pri fa neenviinda sorto <le la 

militantaj en la hispania teritorio italaj soldatoj -ties samfan· 

danoj k samkla sanoj. 

* * * 

La faSistaj kanibaloj daurigas siajn kruelajn bombardadojn 

super la pacaj civitanoj en la ariergarclo. La civillor,antaro de 

Bilbao estis mitralita dum la evakuado sur la vojo de Bilbao al 

Santander de faSistaj aeroplanoj, kauzante milojn da mortintoj. 

La civila log antaro de la urbo Tarragono anka\l. estis mitralita 

l6an de Junio de 3 faSistaj aeroplanoj, kiuj dispafadis super I~ 

st ratoj n de la urbo, mortigante k vundante multajn eUa ·civi• 

tanoj . 

*** 

Oum la lastaj du monatoj la bulgara polico entreprenis 

arest~n de !11ultaj kamaradoj . En ia Cefpolicejci, n~~ata 

«pb Stest _vena bezo _pasnost » (publika s'ekurejo), iii · estis inal:.: 

b_onege traktataj de la p~lican~j k specialaf t~tturi 'stoj ; ,- I Kef..: 
kiuj et la kamara .doj estas batitaj j; ismorte per plej modemaj 

torturiloj, kiajn kapablas elpensi ci-viiizitaj barbaroj. 

* *,. 
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L"l racliostacio cliskonigis tr ., l;i monclo b folon de Bilbao. 

Jes, kamaradoj, folis. Pro la ~00 gcnn: rnaj aeroplanoj, kiuj 

n1ultfoj~ bombardatli s g in . Pro la fu~a agaclo de la Europa 

p sel'tdockmokrati o. K pro la ncsuf,.:a so lidaro de la tutmonda 

prolctaro . 

••• 
L"l 2 tan de Junio est is arcstita en IJarcelono la(1 orclono 

de la supera police stro la emincnta liberecana verkisto k publi

cisto Gonzalo de Rcparaz. Liaj ('iutagaj artikoloj (Diario de 

Nucstra Guerra) en la plcj populara gazcto «Soliclariclacl Obrc

ra•, vckadis vigbn intercson inter b 11111ltn9111bra lcgantaro, 

plejparlc laboristoj , pro ties sagacaj rezonoj k malpeza, de Ciuj 

komprcnebb stilo . 

Dcmanditc de la jurnalistoj pri la moti voj de la' aresto, la 

policctro rcsponclis, kc g-i estas altruicli g-inta pro publikigitaj 

artikoloj . Seel sinjoro policestro elcer_bumis aludi, kc super la 

priparolataj artikoloj estas ekzercita la enkonclukita cenzuro. 

Ni plcj cnergic protestas pri la aresto · de nia . maljuna 

lcamarado. 

* * * 
Nia · kamaradoj -esperantistoj , bravege batalantaj ·en la 

diversaj frontoj petas insiste esperantajn librojn. Ni klopodas 

kontentigi ('iujn, sendante al iii jam senditajn al ni de pluraj esp

eranto -eldonejoj, precipe <le SAT librbjn . Tamen la libroj ne sufi

Cas. Ni petas la unuopajn proletesperantistonj , grupojn, esperan· 

to eldonejojn sendi librojn, kiujn ni niaflanke transsendos ~I niaj 

LETERUJO 

S1v, srn 11 Gu11.1.oN.-KEcRisT M on oN. La resp. kup. ric

evitaj . Via sugc sto pri kon to en eksterlando estas akccptenda. 

Ni neprc stariga , tia11. Al Ciuj r,ovaj aboiiantoj ni scnclados 

la bultenon. 

Jo11ANO CAsTET.-LE PERREUX. Elkoran dankon! La 50 fr. 

fr. trails siatempe nian kaseton. 

]A BRUKSON,-LENINGRADO. Nian dan kon pro la sendita 

bela spckta gazeto . Senda<lu ruslingvajn cfclonajojn . Nia kun

laboranto PAn10 konas rusan lingvon. Pri via peto ni jam zor• 

gas. V sjo horo Co! 

R1vAL JoANNEs.-SA1NT-ET1ENNB. La re sp . kup. ricevitaj . 

Dankon! 

MARCARITB AsrEs.-FRANC10. Tutkore ni clankas pri la 

senditaj 50 fr. fr., kiu nin trafis. Ciuj ricevitaj resp , kup. estas 

menciataj en la leterujo. Ni dankas pro la senditaj resp. kup. 

K-cloG. MARTINEz.-FnoNTO DE ARAGON. Ni jam sendis 

al vi pakajon da libroj . Do estu atenta pri la poSto. 

ArnN 10 SANCHEz.-ToRTosA. Laueble ni respondos al vi. 

T. MoE EuvARDSE~.-MosJOEN. Dankon pr1 la resp . kup. 

Ni sendas al vi propagandan materialon. 

bravaj _milicanoj- pr9letesperant _istoj, kiuj of~ra.s sian feli('on, . RoTERDAMA KoRESPONDCRUPO. Via interesa letero trafis 

sian vivon por la liberigo de la tutmoncla proletaro. Ni devas . nin . Jajes ·kamaradoj, vi rcgule _ ricevados «INFORMA B□LTENO» 

Ciel kontcnti gi niajn verdstelajn batalantojn. Pro tio ni atend- n. Nian kamaradecan saluton! 

as volonte k gr.mdanime ,s~nditajn librojn. 

* * * P1ALLH.-Y1LLEURBANNE. Antauen kamaradon! 

A. BECKBR.-GoTEBORCO. Dankon · pri la esperantajoj . 

«LA Sino . DE ZAl,\EN_HOP», . La mono, sendita al Gan in; 

Por ne spliti la fortojn niaj kamaradoj el Stokholmo Cesigas 

. pi-ovizore la eldonadon de «Laboristo », kunlaboronte al «lnfor 

t~a Bulteno•. Ni lauprincipe akceptas · ilian kunlaboron in

tensan . 

*** 
C:i-jara kongreso de la plej grankreska proletesperantista 

organizajo SAT okazos en Roter<lamo de la . I• gis la 7" d~ 

Angusto. C:iu .kamarado, kiu havas eblon viziti g in, anoncu 

sin siatcmpe. Dum la kongreso inter la aliaj grupoj kunvenos 

ankan la ana rkista . Ni atentigas al la kamaradoj vizitontoj la 

kongreson, konsideru tion . Estos pritraktataj gravaj problem- . 

oj. Kiel delegate de «lnforma Bulteno » k ILES estos nia 

lcam:irado Albert Mas. Li foros detalan raporton pri la ~ktuala 

· • kvankam iom malfrue, trafos nin . . Rilate la resp. kup. -iii 

estas stampitaj respektive en I 925 k t 930 j . . k _ne plu valoras .

La kongres ·o pro objektivaj motivoj nun al nun ~e okazos .

«L' EsPACNE. ANTIFAC1srn» ne plu apera s pro motivoj divers~pec• 

aj . Ni jam sendis al vi la postul _atajn numerojn de nia bulteno . . . 

si;tuacio en Hispanic k spcciale pri ILES. · 

••• 
La I •an de Julio je la sepa postagmeze inallgurig-is la por

memora surskribi:tono de Durruti, skulptita de la skulpt isto . 

Boleda. La inailgurif!o okazis antan la placo de Casa C . N. T. 

F. A. I. Miloj k miloj da antifaSistoj alkuris. Ceesti~ ('iuj 

sindikatano, ;markistaj asocioj, grupig-oj k. a. organizoj. Dek

oj da nigroru{?'aj flagoj Oirtis. Paroladis la kamaradoj 'Kampo, 

Ce na, Oliver, Montseny k Sanz. Ciuj paroiadis entuziasme k 

p:itose k estis tondre aplaildifaj de la homamasego · sub la sonoj 

de la revoluciaj himnoj. 

Ni _ danka's pr i ricev itaj resp. kup . al la j enaf kamaradoj : 

A. DuvAL-G, i. t . VEER, PrnRRE THOMAS, HENNING E~1KssoN, 

HF.RBERT RosENDAHL, L. H. HANSSON, M . J. h. v., HouTERT hi

CASTON FABRE, A. N1LsoN, MARTIN KARLSSON, F. J. Fats, J. REH-, 

oRTs, ~DR. van W1ANEN1 A,. FaY, R. RASSMUSSN. 

ARnrrrARBNS R~DAKTION. . Jes , ni sendos . 

K-do BAS WELs, prezidanto de Organiza Kongres-Komita• 

to. Ni kore dankas pri . la sendita al nia redakcio letero pere 

de nia k-do ALBERT MAs. Ni Ciel klopodas , ke «INFORMA ·BuL• 

TENO estu reprezentita Ce la kongreso de SAT . 

*** 
La redakcio sciigas al la radioauskultantoj, ke ~ ('esigis 

slajn radiodissendojn. Pro ne depen ,dantaj de ,l:i motivof .':. 

Presejo "DEL TA"- . Str. Kortes, 312 - . Barcelono 
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