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En Hispnnio ckzislas du gra11clajlnborislaj sinclikatnj· 01:- -' 2. · C. N. T, k •U. G: 'f., nc· rckonas aiinjn 1orgn1iizo1n· o-J 
ga11izoj C. N. T. k U. G. T. La 1111ua cstas anarkisla k la q., N. ·T. k U. G. -T. ..1 " 1 !,.' i• :-: '. 

alia socialista. Kvanknm Ja, konRisto· de anihaf1 estas laho• 3. C. N. T. k U. G. T. priatcnfos :1a, plcn.an ·1iheron' •de 
rislu, iii cinm intcrmnlamikis. ci intcrlaboristu antagonismo; ci~ laboristo koncerne · linri elcktoni meinbri :nJ 1lnw cl nmhnu 
estigata k subtcnnta de la politikistoj, cia1i1 poriis egnn uti: s,indikntaj orgrinizoj. En fnhrikoj, 'laborejoj , 'mincjoj ikc.1klel 
Ion al la komunn mnlnmiko - Iii kapitalismo k la ·stato. l)llrnj oficialaj ; sin'dikataj . clokumcntoj 'estcis. la lab'oristaj 
Um1afoje ci nntngoi1ismo cstis snfokitu en 193,1. dum la 1!JCmbrokartoj de C. N. T. -k U. ·.G. 'I!.• '"i . .-
oktohraj okazaJoj ·en Asturio, secl tio ne est is por pli longa i l, · 4: , ,Ambnu cirganizoj · devigas sin · II C al<cepti por -niehibto 
tempo. ·En ·mornentcij de mortdni1gcro .lu klasinslinkto mal- t_itm· laboristori, kiu eslas eksigita de uriu •cl la du organiio} 
grau cio ckprotcstas. Tio oknzis ankar1 dum In juliaj oknza• pro · malmornleco ai1 ·i1eplenumo de •Ja' organizaj decidoj. ir 1 • 

Joj pnsintjnrc, kiam la fasistoj provis stntperforti por · for- •·1 5. •Iii clecidis ·ne· akcepti en sinj• vicoj,nnknfr sindikatojn, 

v 

preni al la hispana popolo · la libero'n k la vivrajton. En sia ~i~j forlasis 0. N: T. k U. G. T. k fvolas ree aligi al' umi 'de 
impcla . vcnko In unuigintn , proletaro ,ne nur frakasis Iii ,£/Isis- !~ du organizoj, sen sondi-•-]a· otganizo1l al kiu -iii antaue - -
mon en In _pli grancla•parto_.de·Hispahio;:sedlankau cementis : memori,s . . l!!I:'' • . ,,: .,. . . • I : , , · !· ,I [ , , . · · ' /J ;' . 

la hazojn de nova vivo 'por · la lali~ristoj. Oum, la bataJo·· ,_; 6. · Estos· ko,isiclerati kiel m
0

allojallt ·ligo rilaie · af la s't~d
kontrau In fasismo k dum la koristruo de ln·-nova socia k gitn· konkorclo ·ciu ·perforto celanta clevigil k-dojri ·de, i1'mr;or
ekonomia ordo la laboristoj de C. N. T. k •U. ,G,;T, 'agndis ga_nizo •aligi al -l:i-n1ia. · · i, ... < , ,,_._:.r-1 i I ",,,111. 
interkons.cnte. La granda 'cspcro · de la . so.cia k ekonomia . ':7;,r u·. G. T. k C. 1N:· T.' interkonsent~s konvirikigi siajJ 
lihcrigo varmigis ties korojn ; Ties espero povtrs J povas rnembroj11 i1~ 1plenumantajn 1 kunajn •deciclojh-plenumiLilin. 
cfektivigi. Seil la politiki s!oj k ties pnrtioj, cinm avidaj al '· . 8_. ; Por -vivigi. ci1 iirincipori pri recip'roka ' priat~nto,,:kiil . 
povo, en la aspiro_ atingi la ·celon hezitas antair nenio.' Blit1• estas necesa kondico por· Iii plipostaj iriterrilntoj • C;· N.'.T r k 
cligilnj clela regcmo, · iii ne vidns, kc :maluriuigante' la labo- U; •G. -T. •clecidas la fondon de : Nacia ,,f<otnitato_ I lnterligil a 
ristnron k mnlgnjnigante ties revolticirijn koi1keraJoj1i, iii ko1~sis1lgota e] po I tri reprezentantoj •de' iciil organi°z'o'.-:Giaj 
kondukas In revolucion k la labori stnrc.in al .abismo.( Estis -funkcioj:estos':' ' .. . ' .,·; ; 'II :; 1•1.1', .1 ( . ·- JI 

momentoj; kinm sajnis, kc Ja politikisioj estas .realigiritaj ·. a) ' Kunveni •almen'au ; unufo1e semajho1i. ': . . 1,, :•; [Ll- i, 
sinn pereignn taskon: ·Felice ' la· · proletaro ankau . ci A oje', ! • b) .' Esti' fideld pleriuman'io·1del)a · alprenitaj Ld~cidoj; ,J., 

kvankam kun iomii. prokrasto, :ekkoniprenis .kln'rc la (<cla/r• ! 
1
c) _ Foridi·• en °ciu' {!rbd k' vilago1 Komitaton• IhterHgilnn 

gcron, flankenigis In jiolitikistojn k .suriris la vc.ijori ·al -labo_- inter : la lokaH indikatoj cJJ i:a.mhau· Sirtdikataj o~g'ahizoj; ;kies 
rista unueco; kiun C. N. T. ciani· montris kiel absohrte• nc- tasko estos plenumi la decidojn' de in :Naci~ Komitiitot fote'r
cesn kondico por la venko super la fiisismo k por la .triurnfo ~ Hgila k t'ranssendi. aL la ~1asta,,)adokajli opiniojn ,h inicia
ilc la socinln revolucio. La viktimoj, kiujn C. ·N. ,r ; 'donis tivojri. :,,<..l J:l _' i_<.Jc:·h .!II : ,.I ·;I, ,., ,i ''i" ·.' 11u .. ! .,i~ \JPII 
k clo-nas nc eslis ncfruktodonaj. La verva iinpeto,.dc.lii 'labo- .. . :d); .. Pritrakticiujmproblemojn ~•kiujn ,necesigas .lw,cirko'n'• 
ristaro al unuigo ·estns evidei11a· fakto.' Ci volo al ' i1nue'cigo stai:icoj k kiuj ne estas enrnetitaj ,en',la progra'moj de ·amba·u 
igis In gvidnnlojn de u. G. T. alpreni la prOJ)Ononl pri. •o·rgarijzoj,/ ,l i:I ;! , ,1:· i!; :-ir;\ ,.I ,,J, .,f,d -·,·i ;f r: i, ..... 
unueco dum la hatalo . k l:i revolucid. •La cfektivigo ued a ,.,,;;9, ,!La i_estigontaj • ko,ifliktoj inter'.·)a :sind~katoj de ambau 
lnhcirista'. UIJII CCO ·hocllnr,· cstlis I pli ne'cesa ol ·iam. nfn, 1 k qla , ,organizoj! (~stbs "solvataj I de- la:. Nnci_a,1Komitafo Jnte di gila1 
UIJIIO piiso al gin rcnligo' jam esras e1iterpre/1ita: : 1·' j ni•r i ;,, ., -; <>.tlQ.,,. La Nacia-Komitato Interligil~ proj>~·nos,_al-Ia,Naciaj 

Komisiono konsistigi1a· cl rcprczei1tantoj de •arnhnir1•sin- Komitatoj· de ambau •orgaiiizoj la :snnkcicijil ,aplikeriHajn~al 
dikntaj o'rgnnizoj I estis komisiitaj · cllnhori In bazon,· pri :: ln · In, sindikntoj,: kiuj 1:ne pleimmis giajn ,decidoji1.i I -<·, , .. <10,I 

kunlnhoro in1er nmbai1 •sindikataj . organizoj . . Ci·i J.iomisiono . . · .n.-·l La alpr Jno'ta'j deci8ojn,po'r!-esti' . valiclaj .devas•;esti 
jnm ' cllnhoris· In pliitformon, kin cstns nprobiia de Jn: Nb.cin ~tib~krihiiaj,":cle··.Ja·. Naciaj .!Komitatoj, 'qe r ambair 'orga_ni-zoj'. 
Komilnlo de C. N. T. k la Plenum-Komi(aio de U. ·G'. 'Pi iR ·,ii2. Ln•Nacia =Komitato •fnterligilal depono's riJ,Ja,Nacinj 
cstn!, korifirmendn' de In kongresof de' nmbnu· orgnnizoj.' Komitatoj de' C. N.'.tri.l,k: Ul G/ T.rln ~dcbidojn , kiuj , Jat1 gi11, 

La reprezcntantcij de lu Nacia Koniitnto k · la Plcn'um• opitiio csta.s' nlpreiie1Muf por'-Jn·solv'o-de la -prolilemoj, kiujrl 
Komitntoellnborisia >sckvan1arqi lntforrnoh: ' · ·- :I '.1l, 0, i · 1 ln' rcaleco' ncces'igas!l:·1i1h l, .-,,, <-I i· -i ' .. : .-,: ,,,'..,-:: :;:i 

1. C.··N. -C. k u. G. T. konkorda·s i1c
0

plu kritiki ,per ,sid ! · •. f ,:, :.I :,f, n rn ) i·;,r L' L'rN· r.1 K~_;;.,,.li)-1' :,,-,.i~-I ·N' <"\!'.; fl'l 
' , I ·• ·I ·• k. I • k •k I l , k , , • cl . • , , , . a ac,a omi a .o c.c , . 'J. propngnnno, n H eOJn' rf l11 ·11 on· < c n ·oni<OI' antiij orga• ·· ., • :.•, .. ,[, '"l ·: 1•111,: l' ' f,,·", I , v 1 r, · ,,, ,l.:r, ·,:J> .•.· ,• ·: ·; 

nii oj, :.1 ,,; i ,,., ·l; : .. ~'-" l ,~: . . '.;:,nr ,.!, ,,;,n., . 1 1_•± . r.[111·,~i,_ ,·I ,I 1J(1.1:lil a Ple11it1if-Kim1iiaio.·de.-U.i 'G . . T.,, r 
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LA HISPANAJ ANARKISTOJ. 
I • 

Ln nngln profc;;oro Alli son Peers puhli
kigi~ en In gnzcto "Manche ster G11ardini1" 
(30-7-1937) stuclon pri la hispnn '.l nnarki s-
1110. Pnrton de gi ni tro vns rcprcscndn . . 

Tiuj, kiuj konis malmulton pri In Hispanio nntn11e. !n 
, nktuala koullikto sajpe krcdis , kc la Anarkismo en ci lnnclo 
cstas ju sa k kc gin rupidn kre skado suldigns iii In cirkonstnn
·coj de tol eremo de la anti-milito, ai', resum e kicl movndo, 
~iu ekger1nis nntai, 5-6 jnroj, kiu donis sinn frukton, kvan
knm kun . ritmo iom akcclita clum la jnroj de In Hcspubliko , 
l501!t_rau 1: nl ci cio gi estns la plej malnova en Hispnnio 
el la rcvolucinj fortoj, car la Socialismo, cl kiu gi devcnis, 
gis ~ntnit nclongc nc estis toleratn en njna senco de rektn 
!lgnd_o k se dum la monnrkio gi bruis per In kulpigo pro 
krimoj pli ol dum la kom enco, suldigas al In intcrkonsila 
politiko de ties gvidantoj. 

. La Anarkismo estnbligis en llispanio dum In tumul ,to• 
plenaj jaroj antai,e k poste In revolucio en 1868 k In detro
nigo de Isabel II. La malpacigoj, kiuj okaii s dum la nelon
gedaura regtcmpo de Amadeo, . h kantona movndo, efike 
sufokitn, sed kun Ire grava populareco, la ideoj ma.lcentrigaj 
k federalaj de Pi k Margall k ties kol egoj (kiuj atingis 
starigi konstitucion, dividante Hispanion en 17 autonoma) 
regionoj) , I~ si_nsckvo de malkvietigoj, kiuj cleterminis ia 
vivon de la unua Respubliko: ci ciuj kondicoj estis idealaj 
por la llorado de la Aiiarkismo . 

En 1873, tri jnroj antaue la morto de Bakunin, gi kalku -
- lis tu ~ OO.ooo· societ~noj en 270 lokoj, , el kiuj pJi'·gravaj 

estis Barcelono, Jerez k Cadiz. lorn post la restarigo de 
Alfonso 12 ekkornencis serio_ da akcidentoj k atencoj, pri 
kiuj la ekste "rlanda legantaro apenai, rcrnemoros Ii: rnalpli 
rilatigos ilin al iu politika platformo . Kclkaj cl iii estis la 
atcnco ko~traii Alfonso 12 en 1886 la serio da akcidentoj 
~n Darcelono durn 1890, kiuj estigis la legon pri la subpre
rnado kont;au . la . Anarkisrno en 18~M, la mortigo de Cano• 
vns el Castillo en 1897, la gcnerala rcvolucia striko en 1902, 
la atenco kontrau Maura en 1904 k la multnornbraj akci
dentoj okazigitaj per manbomboj dum la po sta jaroj gis 
atingi al "la tragedia scmajno" en 1909, kiu estis tie\ fama 
en Bnrcelono. Dume la vera Anarkismo kornbinigis kun 
pas_ia rnovado kun ideplogio simila ·k celo identa en kelkaj 
rilatoj, nomnta Sindikatismo. 

Kiam fondigis la unua Sindikatistn Asocio Laborista, gi 
trovigis kun la opozicio de la anarkistoj k la kapitalistoj, 
kiuj durn 5 jaroj subtenis konstantan militon inter si k la 
Anilrki sta .Federacio Laborista. 

Sed la kreskado de la Socialismo k la formigo de 
U. G. T. unuigis la du rnalcentrigajn .rnovadojn k kiam 
en 1910 la sindikatistoj fondis sian C. N. T., la plimulto el 
la , anarkistoj .aligis al gi, retenante ta men sian propran orga
nizon F. A. I., kiun, fideln al siaj principoj k sinteno; iii 
konservis kiel sekreta forto k senlega, dcstinita por I-a pli 
pura formo de la Anarkismo. Dank al la hclpo de C. N. T . 
kun gia konstanta propagando k efika gazetaro k giaj te• 
gnj nlvokoj al la rekta agado la anarkisln aktivo disvolvigis 
pli bm1e ne nur dum la dun rcspubliko, sed dum pli ol 
kvarona centjaro. Estis la anarko-sindikatistoj, kiuj minacis 
per revolucio k eksigis la di, elektitajn ministrojn ne nur 
en ll)34, kiam formigis la unun registaro de la dekstra 
centro, sed ankaii ·en 1931 post la unua resp ublikana halo • 
,ado . Iii estis, kiuj instigis la strikojn k In ribelojn ,lum 

la somero 1931 k en kornbino kun In komun! stoj elkate~igis 
scrioze la unuan revolucion sub In respuhhko en Janunro 
1933. Ankai't, cstis In anarko-sinclikatisloj respondecaj pri 
la ~trikoj , kiuj paralizi s dum kclknj tagoj Ilarc e.\011on, Zara
gozon, Scviljou k gi_s Mu<lriclo en Decembro 1933. 

* * * 
Pro tio kc Socialismo cstis ciam pli fortn en Mndrido, · 

tr.ndicia loko de la hispana ccntri go dum pli ol 11, centjnroj; 
Ja Anarki smo k la Sindikatismo trovi s atmosferon pli ta._ugan 
en £3nrcelono, kie clum pli cla tempo la opozicio estis pli 
fortn komenc e. Pri ~io kion In A~arkismo defendas por la 
malcentrigo k (a· autonomio, ·la katalunoj _ clernonstris ci!lni 
tian simpation. "Ce ciu kataluno ckzistas anarkisto", skribis 
Ja, granda poeto Juan Margall en sin studo pri la kntalunn 
karaktcro. Seel Margall, kvankam progresemulo, cstis fer
vorn religiulo k en la politiko nek nlnienau · respublikano . 
Neniu do surpruzigus pli ol Ii, trovi , ke liaj deklaroj estus 
_intcrpretataj en la scnco, kc la katalunoj apogis la nnar
kislojn en ilia mala gnosko de dio, patrio , stalo, registaro, 
geedzo, familia kunvivo . Li volis diri, kiel ties kunteksto 
indikas, ke liaj samlandanoj, Joganic en la montaroj k apucl 
la marbordoj, ciarn havi s egan pasion al la libero, k 
aparte dezir_egis dum sin tuta vivo la malcentri gon de His
panio por -esti ma.stroj de sia mema domo. 

Fine iii atingis ci deziron gis certa punkto dank ' al la 
Respubliko, kiu cedis al iii la ai',tonomion en 1932. 
, Sed la anarko-sindikatistoj , kjµj _ multe .antau e, 1932 cnra-

cl ikigis en Barcelono , ne havis intereson en tio;• kion oni 
nomas !'burgeca a11tonomio". Ce la alveno de la respubliko 
ilia plej bona presorgano "Solidaridad Obrera" proklamis 
malkase sian opozi cion kontrai', la kataluna na ciisrno k dum 
la unuaj 5 tagoj de la -cleklaro de la nova regimo diris, ke 
"estis dangcro , kiu povus rezulti en grava minaco " por la 
demokratio . Postc gi aldonas, ke iii mem oponus sin al la 
starigo de landlimoj inter la katalunoj k iliaj fratoj de la 
aliaj regionoj, car la landlimoj estas la plej grandaj mala
mikoj de la organizitaj laboristoj. "Memoru, iii diris al la 
cefo de la " romantikaj naciist .oj", post la intertrakto pri la 
katalunia autonomio, rnemoru, urbano Macia, ke la labo,
ristoj , kiuj, kiel vi dira s, al vi. donis siajn vocojn, ne donis, 
por ke vi dividu iii de ties fratoj. C. N. T. vivas en la koro 
de ciuj hispanaj laboristoj k povas etendi manojn tra ciuj 
landlirnoj por brakurni ch1jn laboristojn .de la mondo". 

Ci-tiu estis gin sinteno en 1931 k gin C. N. T. subtenas 
en 1937 . La anarko -sindika.t.istQj estis atestantoj de la triumfo 
de la autonomistoj, kiel estis de la revolucio en 1931, secll 
iii konsideris, ke neniu el amba.u havus iun signifon, se
venos ilia revolucio k . se atingo s irnponi en la lando sian: 
tipon de autonomio. La proletan regimon, kiun iii atingfa 
starigi en Katalunio depo st la fia sko de la fa.sista rfoelo de: 
19 de Julio 1936, iii konsideras kicl komenco de pi( bonajj 
realigoj, sed ne povis daurigi sian konstruan laboron gia. 
plenarnplekso, kiun iii aeziregis, pro la aliaj du grupoj, -lir. · 
maldekstreco k la sintezaj grupoj socialistaj . k kornuni staji,. 
kiuj havas sirnilajn nmbiciojn. _ 

Kion la estonto al ni portas, ekster la konfliktoj dum 
multe da tempo, estas malfacile antaudiri. Sup raje la pozi
cio de la Maldekstreco strebas sirniligi al Ja du respuhli • 
kanaj partioj moderigitaj de Popola Fronto. Sed oni ne· 
aevas forge si tion, kion reprezentas la Statuto pri la Aiito
nomio de 1932, au por diri pli bone, iom pri Jl1 origin.a. 
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rcclnkcio cle la Stntuto n11tai1 ol csti kripligita de la parla-
111e11lo (Cor tes ) k kc clum In rcfcrendumo de Augusto 1931 
vocdonis no malpli ol 99 clcento k 80 clccnto clecidis favorc 
nl ci Stntuto. Tio11 scn in dubo la anarkosinclikntistoj pria
lcnti s, k mnlgra i1 ke plurnj cl la vofaloni ntoj estos for es
tintaj ai: mnlapcrintaj, ekzi stns ciam la cblo okazi popola 
lcvigo grancls kala ... Sajnns probable, kc en okazo de venko 

LR LONDONR FRHSO K LR PHOLETRRO 
. Ncninm en la historio tlc la popoloj oni lrovo s tic! mnl 

nobinn k cinikan far son kicl tiu nun ludala en Londono . 
Ci cstas vern mnrcnndado por In subtcrnj ricajo j de Hispn · 
nio . La rcprezentnntoj de la diversnj impcrinli smnj polen 
coj nc plu pcnas mnski sinjn plnnojn. La vorloj "libero", 
"demokratio" aii "rngula minaco" nc plu eslns uzntnj. Oni 
-jam mnlkasc parolns pri kupraj, plumbnj kip . minoj. Por 
la impcrinli sma j poten coj In problcmo eslns simpla: al kiu 
apartenos la minoj post la finigo de la milito. 

Ln soln punkto , ril ate nl kiu In opinioj de la imperin
lismaj _slatoj koincidns, estas frakasi In hi spnnan proletnron. 
Ankoraii ekde la kom enco de la rnilito Anglio prenis la 
flnnkon de Franko . Ciuj giaj mnnovroj cstns direktatnj por 
lia utilo . Cia sint eno estns facile klarigebla , se oni scias , ke 
la pli granda parto de la hispaniaj minoj apartenas al an
glaj kapitali stoj. . '" 

Kiom multe erarigi s la komunista pnrli<i, aserlante, ke 
la hispana proletaro ,ba talas por defendo de la privala po'. 
sedo! Tarnen la ·anglaj financistoj ne eslas :. facile trompe• 
blaj . Iii scias bo1iege, ke 80 elcento de la armitaj antifasistaj 
milicanoj -esla& labo ristoj l apartenantaj al C. N. -T. k .U.-G. T. 
kiuj kolcklivigas la teron, kontrolas la kel ektivigitajn fa. 

. brikojn . k kiuj post la finigo • de la milito konservos sian 
armilaron por defendi k lllivnstigi siajn revoluciajn konke
rajon . Konsiderante tion , la kapitalistoj konscias; kc la Va
lencia regi staro ne prezentas sufican garantion por la kapi-
taloj akumulitaj en Hi spani o. . 

La di sputoj, kiuj okazas en Londono ne cclas , sekur/gi 
vcnkon de unu el la du flankoj. ~e. Tie s · celo estas ,protekti 
la intcresojn de la kapitalistoj. 

Anglio k Francio insistas pri la retmgo de la . volon· 
tu loj por flank en_igi tie I Franko'n .'cl , sub la inlluo de Hitler 

· k Musolini. Tio cbligos ja arhitron k · pacigon inter la du 
frontoj . 

Por atingi c1 cion oni minacas fermi la francian land
limon. Ilalio k Germanio jn scias bonege, kc la libera aceto 
de militmunicioj ebligos , al la antifasistoj armigi · por 
mallon ga tempo 200-300.000 milicanojn k tie! gajni : la 
Ycnkon. Pl ic Germanio k Ilalio daurigas la disputadon por 
profiti tempon livcri al Fr~nko sufican militmnterialon , por 
kc Ii povu vcnki sen la rckta helpo de Anglio , car tio ebli~ 
gos al iii akiri ekskluzive por si la subterajn ricaJojn k plie 
okupi stratcgiajn poziciojn por nova milito. 

Unuvorte : Londono estns la kampo de la clJpl?mata ~i
lito de la knpitali smaj potencoj, kiuj 

1

ri skns okazigi novap. 
monclmiliton . 

K clum la diplomatoj , ciinukoj de In kapitnli smaj poten• 
coj, plcnumns sinn laskon, la lnbori sta klnso inerlas. Sed 
csta s tempo por fini ci. situncion. La kapitnlismaj statoj pro
noncis sian parolon. Nun la internacia proletnro devas eldiri 
sinn pnrolon . Ne suficas ja nur kolekti monon. Tio estas la 
minimumn . Estus nccesa la cntrepreno de ene rgia kampanjo 
en ciuj lancloj, nplik\• ciujn rimcdojn, kiujn dispona s ,la 
prolct a ro por finigi la komedion "Neintervcno", k!es ~inalo 

.tr':!.~9.~. ~.A .. : .8..U.L. T.~~.9.. .. .. . .. .. .. . . .......................... , · ·} 
de Popola Fronto sekvos -dun ,. civiln milito, cstnbligonle 
stn lo bnzitn sur progresemnj s.ocialistaj iidcdj kun .niiionorrui'.j 
rajtoj por la rcgionoj , kiuj tion clczi~a~, k fit;c oni ·retro'iros 
nl' similn slato, kiu superrcgis dum la ai1tuno 19;33 ni1tai1 
la clemisio de Azaiia, kiu (dcrnisio) povigis la unuiin rcspt\ · 
blikanan ccntral~n r~gistaron. · , · . , · 

·' Profosoro ALLI.SON PEERS 

ff PELO ff L Lff UNIVEHSff Lff KONStIENto 
l La Hispann Ligo pri In Hnjtoj de In Homo dircktis a't 

Iii univcr sa ln konscicnco la sckvantnn npclon: 

I La Hispnna Ligo pri la Rajloj de In Homoj npelas anko• 
r'nufoje al la univcrsnla konscienco , chic tro mnlvigln , tro 
d9rmem11 k indifercnla, k pelas malhumilige ciujn ?rgani• 
zojn havi por stnndardo In idcnlojn de Libero, Paco, Justo, 
Kulturo, Lnboro k Frateco, q mnksimuma helpo morala 
k' matcrinla por Hispanio sanga k mokitn, kiu hodiaii of eras 
sln k mortns por mnlakceli la triumfon de la l>arbaroj cle 
la 20 ccntjnro. 
'. Amikoj, kamnradoj, fratoj cl ctUJ lnndoj , konigu In 
~lornn k tragikan situncion .de ma I nova Hispanio, la pntrino 
de la civilizoj k ciama kunulino de la Progrcso : Por neniigi 
ci noblan famnn Hispanion unuigis In p~rficluloj cnlandaj 
k' In imperialistoj eksterlandaj, la hierni1aj reakciuloj k la 
hodiai',aj egoistoj, la antikvaj fanatikuloj k la modernnj 
perversemuloj. La unuaj k la aliaj blufis · sur la SJiiritan 
.s~ peron k tie] Hispanio farigis scenejo de neai1ditnj t~agc'-
'dioj, de teruraj krimoj k kruelnj turmentoj. '" · 

;( , La ribeluloj pi~dbatas ar~ilfort~ 1~ liberan · rajton ' cfc 
'la landn regi.&in en f ormo .k.maniero, kiun preferas la p.opo· 
'J'~naro. La eksterlandaj invadantoj ne priatenta ; la ·princi• 
J ojn de la lnternacia Rajto k iuj nacioj mil.itas konlrari ~i 
sen ia ajn deklaro, kun malpravigebla k malnohla aspiro. 

·; · Oni volas forpreni al ni ,la ~endependon, la libe_ron . k 
,la rajton al civiliza vivado. Konita estas la krima aspir_o 
de la hispana k internacia kapitalismo malplialtigi la salaj
rojn de la hispana proletaro k gin sklavigi. Por real igi 
~i monstrecan intencon oni bombardadas aere k mare la mal
fermajn urbojn ( ~iel e~t.as , la oka~o ,de ,l\Jadrid~, oni or
donas al grandkalibra altilerio pafadi super domoj k stra
·toj malproksimnj multajn kil~m~trojn de i~ t~a~ceoj k ia 
militlokoj ,' , ' ' · 

Tamen spite al la nigra teruro _ de tiom da angoro k tiom 
_da malespero Hispanio ankoraii levas supren la bluan tQrcon 
de la iluzio. , Ci batalas ja_ pro justa . celo k la maljusto nc 
povas forpreni gin al ni. . 

Ni batalas ne nur por nia sendependo k nia Respubliko, 
· por nin ·pano k por la cligno de la labora popolo ,. sed ankau 
.por pli bona vivo. K la solidareco de la libcraj k dignkons• 
ciaj homoj ne devas manki, car en dangero estas ·. la rajlo 

1dc la . homo de Hispanio k de la Tutmondo. 

.1-------------------
' , )1,. I 

povns esti tragedia por la hispana proletaro. La· batalo de 
,· la hispana proletaro estas la batalo de la int erna~ia prole

taro. K la inlernacia proletaro povas triumfigi la hispanan 
revolucion. Ci nc deva s priatenti la cantagon de la politi• 

,kistoj, lai'i kiuj la energia agado de la internacia prolclaro 
okazigos la militon. Ne ,Ja proletaro okazigos gin, sed la 
kapitalistoj k la i~periali ,stoj, kiuj levigas unu kontraiL la 
alia. La triumfo de In hispann lab or a popolo inq uo_s ,koi1-
sekvcncc en ciuj lundoj k . prczenl?s la p~ej fin_nan garan• 
tion por la Paco. s· , 1 , ; , t' , 
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KRONll<O 
Okn1.c de In kc,nfirmo de In nlinn co inlcr la du si111likataj 

or gnnizoj r.. N. T. k U. G. T. la divcr snj annrki"tnj 1orgnni
zoj k g rupigoj ~emli,- ,.:if111nj11 IPll'grnnwjn al In sckrclarioj 
de In <Tu or gn11izoj l\1. H. Vn1.q11cz k F. L. Cnhallcro, kiuj 
cfckth ·igis In tlelonge >'Opirntnn alinncon. La Loknln Fcdc'
rncio de la Libcrc cnnn Junularo en Madrido scndis I~ jcnnn 
tch•gramon: "En In 1101110 1Tc 50.000 j111111loj bntnlantoj k 
lnbori><toj ni cntu ziasmc snlutns vin pro In rcaligo de la 
Hcvoluc-ia Labori"ta Alian co C. N. T. k U. G. T.". Lin Libc
rccann Junularo de Levnnte (Vnlcncio) .: "Estimalaj k-doj, en 
In 1101110 de -t7.000 liberccannj junuloj de Lcvantc ni salutas 
vin frntr en ci momcntoj historiaj. en ki11j vi intcrprcti s 
j11stc In ,;opirojn de la hi spana laborista kln so, s11bs~ribanlo 
pnkton pri unuccn agaclo inter niaj karnj sindikataj orga
nizoj U. G. T. k C. N. T. Konlrn11 In fnsismo ! Militon scn 
kazcrno ! Por In socinla Hcvolucio ! Vivu In 11n11cca revolueia 
agado · de la prolctarol ViYU U. G. T . ! Viy11 C. N. T.!". 
Tele grnmon kun proksimume saman tckston sendis a11ka11 
In Lokaln Fcdcrncio de In Liberecann Junularo en llarcc
lono en l!l nomo de 15.000 nnoj. .. " 

. • 1• • c ·kortanloJ · de unu akcidcnlo morta en la momento :,u me rn J " • f I.. , 
de lia tran :,logigo. La Lula grupo cslls a c1ta p_cr mitralilo 
k . • cl aiilo dum lia cliro cl la Madndn kareero Ill 1Hl1S · , 

kic Nin cstis detenita ." 
* * * 

Oum la lnslaj kelkaj scmajno In Hitlera ]lOlico Gestapo 
detenis nrcslc plurajn social-demokratojn k sindikistajn 
bntnlnntojn. Inter In detenitoj figuras la cksprezi~anto ·de la 
"crmana fervoji sla sinclikalo Scharfachwert, la chrcktoro de 
la Germana Cencrnla Konfcdcrncio <le la Laboro Schlimme. 
Al iii oni alrihua s In distrihuon de brosuroj antiregistaraj , 
per kiuj iii instigas al In reslarigo de la socialista sindikatoj, 
vcr<liklc malfondigilaj en 1933. 

* * * 
La Nncia Fcdcracio de la Cinaj Virinaj A soeIOJ uirek

tis alvokon al ciuj viri11oj de In monuo, clenuncanlc la inva
don de Ci11io fare de In jnpannj militistoj. lntcralie la mani
festo cliras. 1'La cinn popolanaro batalas por rckonkeri siau 
terilorion. Ni hatalas ne nur por Cinio, sed anknii por la 
internacia ju slo, k In kolcktiva sckuro. Ni petas ciujn viri
nojn de la mondo cloni al ni sian moralan npogon en la 
nomo de In juslo k de la humaneco". 

* * .. 
La eminenla rusn ckonomiisto E. Varga donas en "Pra-

La dun kongrcso de la nntifasistaj vcrkistoj por la de- vda" (n-ro 209) detalan raporton pri la pormilita pretigndo 
fendo -de la Kulturo okazigis siajn la slajn kunsidojn en de la fasistaj statoj Gcrmanio, Italio, Japanio, kicl same de 
·Parizo, proklnmante rezolueie: I. Kc la Kulturo , kiun iii la demokrntiaj Francio , Anglio k Usono. Li finas sian arti
defendns ha\'as por principa malnmiko la fnsismon. 2. Ke kolon per In konkludo. " La burgnr<1, mnlgrau sin inklino 
iii estas prelnj batali per ciuj rimcdoj, kiujn iii dispon~s, al ·palriotismaj frnzoj, klopodadas kiel cble malpli elspezi konlrai\ la fasismo. K iii dcklaras hatali kontrai\ la fnk- · . . . el siaj ricajoj pri la pormilitn pretigado k cc gajnas egajn toroJ de la milito. 3. Kc dum la nkluala milito, kiun la · · • • 1 k' I I •tato d m J Lui •arg·o· .?e" 1 · 1ormi' • •• • • y • , mon sumoJn can · a a s ,. u a a s . u a p • - fas1smo oknz1g1s ·kontrau la Kulturo, la demokrauo, - la -paco · -·-1•

1
-, ~ -

1
, · · d · kk • I I b · 

1 
• •· J " )' I"" 

k • . _ .• , , . .. . 1 a pre 1ga o e ·usas sur a a on s aJ amasoJ, u p 1 p 11gas · genera le kontrau la felico k l:ionstato de la homnro, ne111a I -1 1 1
- d ·1·

1 
d · 1· lb · • I · ·1 · · . , . a s a a pre 1ga o porm1 1 a esp 1 ma omgas a s1 uac10 neutraleco cstas cbla, nek pcnschln. K fine In ant1fasistaj 1 · I I b · 

1 
· k' 1 

1
- kl I I k I · ' . • . . ,, , . , . , . . , ce a a ons OJ, 1e 1011 · are c pruvas a e zcmp OJ en · \'crktsloJ d1rektas solcnan alvokon al la vcrk1sloJ de la tut- Ja · · • , G • k It 

1
. ,, . . . . , .. . . . _ . . pamo, ermamo a 10 . mondo ' f1ks1 senprokraslc sian poz1c10n anlau la mrnaco, km 

ckpczns super In Kulturo · k la Homaro. · ' · · · 
• • , '• * * 11 f • • 

A.i1~tall du 1noi1aloj , irltcr Ill' 1nullaj aliaJ P. O. U. !\1.:-
. a'.noj estis arcstitaj la publicistoj Andres ''' Nin ; Gorkin k 
David Hey kicl gvidanloj de, la marksistn orgnnizo P.O.U.M. 
'E~ In komenco de Agusto In 1\1inisterio pri la Ju sto en Va
lcncio diskonigis, kc Andres Nin, kiu estis translogigita al 
Madrido, malnperis kunc kun la gvardianoj eskorlantaj lin. 

l"Tio cstigis profundnn indignon k encrginn proteslon ·inter 
la laboristaj medioj en' Hi spnnio, kiel " same en ekst ~i-lrindo. 
Car Andres · Nin estis ' konaln kicl unuagriidn publicisto k 
aktiva nntifasi sto. I~ilntc al la sor .to de Nin . la giizeto ' "The 
Times" (dc · 7 · de Ai:igusio) atcntigns: "Lai\ privatnj rsciigoj 
c~tns crnrigo pri In ·"forkuro" de Andres Nin, gvidimto • de 
P. 0. U. 1\-J. Li 'cstis : cfektivc rni.1rditri de .liaj politikn'j :mnld
mikoj. Nin cstis forprcnitn de armita grup 'o dumnokte aniau 
kclknj semajnoj el :Ja karccro dc ,Madrido k ekdc tinm Jin 

- restndo .cstis vualita de miflcro. Pcrsislc cirkulas In onidiro, 
kc lin knclnvro cstis troviln iom postc en 1!1 cirkniijoj de Ma-

•·1 r -c1· h · , • • , , , ,1 t .• r • • , . - c n o . . • . . , 
• J l:.n s~zeto k~nkiudns: "Nin k lia pnrt _io estis _la mn~amikoj 

· ei\ ·Hisi,nni~ ~le lit Mo skvn komunismo , k la · liisl ri _siaflnrikc 
• 1 kun In he.I po de · In Moskv_a gnzclnro k In· koiministn . lntcr-
11rido itkuzi s ilin kicl fniiisinj agentoj. Nin k nlinj gvidnntoj 

· 'de ·p. 0. ·u. :M. d~-klnri~ , kc la Moskva irifluuloj' mobjlizigi s 
· 'por prcz ~nti f nlsnju nk;JZojn pro spionaju kun la cclo dctrui 
, ilin". La Parizu "L'Ocuvrc" (de 7 de Air gusto) finklarigns 
In nferon, tusitnit de In Lomlonn "The Time s": "Lai, fidin
clnj informoj, In fondinlo de P. 0. U. M. ·cstls vlktimo; kiel 

: La nngla inforrnscrvo , "Uik", apoganlc sin sur . deklaroj 
. clc militcksjJ 'erto jus rcveninta cl Gerrnanio, nsertas, kc ne 
' cio bonstalas en la g~rna'.na ."reichsvere" . . La reichsv e~eanoj 
est_as malkvietiganta j P!O la tirniga nombro cle rnernrnortigoj 
k: dizertanloj kohstntataj du!11' la _Jastnj 6 monatoj en. la 
gerrnana nrrneo. Pri la rnem:mortigoj oni informas mir tiam, 
kinm iii jam estas ·konataj k la 'nura oficiala klaric,.o aperas 
la nedesigebla amo. La nombro de la dizertantoj :n la ger
mana armeo estas tiom granda, ke oni morlpafas. Tic! ekz. 
fa de Julio · 7 dizertintoj estis mortpafitn j en la malliberejo 
Naidorfvedau eri Dtisseldorf. 'Ekster • tio ta.men la nombro de 

1 la I dizcrtintoj akttialc eslas nhn cnnii tiom rrranda kiom en 'o 111917. 'La cefkauzo de ci dizertoj, informas "Uik" · aperas · In 
milittirno k apartc la timo esti sendita al Hispanio. · 
I II ,i.. * ,_! * 

1 
Ni ri cevis detalan lcteron de franca k-do. kiu intcralie 

skribns: "I. B. akuzi s, kc Bilbao falis pro ne~ufica solidaro 
,, d~, la .internneia _proletaro. Jes, k-doj, vi estas pravaj. Dum 

v1 batalns energ1e, nbnegncie kontrau la fasismo, kontrau 
nia komuna malamiko, Francio subskribis kontrakton kun 
Hitlerio. Gcrmannj k ita)aj kom~rc sipoj inundn s la franciajn 1 

liavcnojn. Francaj havenlaboristoj malsargas germanajn k 
.· itrilnjn komerssipojn, dum nliaj · sipoj sargns en Hamburgo 

militmaterialon por ln hispnnaj fa sis'toj. Dum kompare 
mallo1ign tempo Francio livcri s al Hnrnburga .firmo p~eskaii 
_2000000 lunojn <la mineralo jior fcro . U. S. S. R. livera 'das 
,tcrolcon nl Hnmburga firmo . Ki e trovigas Hamburo-o? En 

'' ta 1iunn momcnto . mi dem andas ~iri; I Kioh lifr1trep:C~is ' Jn 
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Lnhori sta lnt crnn cio, In Si'ndikntn lntcrna cio, In Trin Inter · 
nnt io k In sck cinnoj «le ci or ganizo cl la divcrsaj l1111doj '? 
La Lahorigtn Intcrnn cio I. 0. dcklarn s : Ni11 simpatio csta s 
k1111 Yi. hi~pannj lnhot·igtoj , hi~pnnn popolo I" . Vi ne bezona s 
, impnlion. nck kompal on. Armilojn k malfcrmitnjn Jan·. 
dlim ojn vi brzona ~ !. .. 

cstas konlirmita irnblike de'. la ,p're~ician<lo de ·.,; .kdit i"iinto Jlri 
Nobel -prcmio, profe so·ro Siang :· Ni ne· ki-c'da~~ 

0

k~ ·1iJ 'okaios. 
Eslas pli krcdcblc, ke Musolini mcm prezentos al sinjoro 
Eden premion por paco. Tiel pli dccas. Amba,i'1 ja cstas cl
pruvit11j kriptogamaj p11cilistoj ... 

* * .. 
" " * f Aperi s postm.orta eldono de· la libro "Mu so\ini al , °la 

Laslntcmp c en Gcrmnnio cstigas Ir e fortn nntifa sista, konkero <le Balearoj", libro, kiun la pcrcinta k-do Kamilo 
morndo mal grni, In tcroro. Hcgistrign s pli oftaj antifasisma~ 1-· Uerncri nc povis . apcrigi k super kiu Ii laboris inten se. La 
mnnif csti i;oj, kiuj simple frenczi gns la hundacojn de Hitle d libro entenas abundajn kopiajojn de valoraj dokt.irimitoj, 
Tic! ckz. en 111111 regiono de okcidcnla Gcrmanio nntifasi slnj_ kiuj malkovras . la manovrojn de la itala fasismo en. gin 
junuloj monkolcktn s ciut age 15-20 markojn , kiujn iii senda~ piano almiliti la miiitbazojn de Mallorca por la realigo ~c 
al Hispanio. Pliaj Hitl ernnnj junuloj stratpurigi stoj forven ~ siaj impcrialismaj aspiroj absorbi la citropajn clemok'ratiajn 
ds.5 siajn pli karajn havajojn por sendi ln monen spezojn al' landojn . La libro , 180 paga, cstas cldono de la libcrecirn h 
Hispanio . Tri junuloj el Snrr e, cbciantc , ke iii cstos L•alclai1' clr:fonejo "Tierra y Libertacl". · 1 
.rrkrutitaj kiel soldatoj , trapn sis nelcgc In landlimon k sukcei' ' * * * 
sis alvcni Hi5panion , kie soldatigi s al la Popola Armco. Oni , Dum la kunvcno cle la Nacia Kornitalo de · C. ,N. T., 
ckscia s pri multaj analo gnj ekzcmploj en multnj aliaj in• okazinta 1']. an de Ai1guslo en Valcnco, la sekretario -ru.porlis • 
dustriaj rcgionoj. La soldatoj cl 111111 Berlina kazerno cstis pri la intervicligo , kiun Ii havis kun la 

0

prezicTanto de la 
invititaj fnrigi volontuloj por Hi spanio, K nur ·14, solclatoj Respubliko lai', Ja decido de la plcnkunvenode la Hcgi hnaj 
prezcnli s sin, En In korto de fabriko en Wuppertal estis Sindikatoj. Li inforrnis la prezidanton de la respitbliko ; kc 
liksita landkarto pri Hispanio k ciutage oni indikis pinglc C. N. T. plu ·suJ:.tenas sian sinlenon rilatc al la acloptita 
la frontojn lau la informoj, Ciume ztage multnombrnj la- , linio pri pli rapicla gajno de la milito. Po slc cstis trale gita 
bori stoj amasigi s · antaii la landkarto, interkornunikante k la intcrkon senton ellaboritan <le la Federar.io pri la mar
diskutanle la lastajn novajojn diskonigitajn de la germ anaj Ln:.ns;>orroj cc U. G. T. k C. N. T. , kin estis plcn~ akc_rptiia, 
radio-stacioj. Iii icl · ekkonis, ke Franko . nc progresas ' Ankaii eslis lcgita la proponon de la svecla sindikala orga
antau enirc. Inn tagon la linioj de la Maclrida fronto aperi s nizo S. A. C. akcentanta ampleksan agaclon <le la interriacia 
kovritaj per slipo kun surskribajo: No pasaranl · · ·proletaro soliclare al •la hispana revcilucia milito. '.' , 

-. • * * . • ! . , • . • . •~'I 1j * I * * t 

8 de .August'o ' p~~oladi s C;l Valencio · ·1a eefo cl~, :, . 1\1 ,ni? _alvoko als : ndi , lihrojn . ror ,la . espq~ant_istaj :;mili
la kataluna komuni sta r• 1iartio .P. s.· ·u. C. s·-ro Col · 71lllOJ, klUJ batala s ce la frontOJ por la hbeng~ . ile l,a 
ino~~r;: (ii'.i"°di rTs:·ke·1ui(ataluri\o ' kci'm~nce havi s difektcijn ,:ke:-:- internacia .. proletaro :resj:>o_ndis senprokra ste, ~randani
la milito komen~i s kun kclkaj Lribanoj, kiuj konfiskis sarg , me k ylenovole S. A. T., al scn_clan!~ 25 1\hrojn. C~--~
aiitomobilojn , · dirant e, kc · iras por forpreni Zaragozon \' , n_aco. <le 5_-!\ T . eSl~s dua. A~tai_rc gt ats 1:,11d1s preskau 30 
"S 1·d "d I 01 " I 1 · ., ai ~ k. ]lie· le«ata aazeto hbrop1 . NiaJ cefronlaJ esp eranllstopnulton sulclas al S. A. T. o 1 an ac 1rera , a p CJ br rna . J o o 1 11

. , .
1
. • I • · · 

H . · • d d ' · L 1 'ba 0· ki'uJ· ko"ri.fisk'.is 1 JU povas uli 1g1 a npozan tempon per , rnteresaJ , espe• en 1spa1110 rn e respon 1s Jene: a n n J, . • , . . . . . . , • • - b ' I · d. 1 k · f · z aao a·n · p;le ranlaJ legaJOJ. Ekstcr 110· tamen 111 vola s nmark1, ke 1h1dum sargautomo · 1 0Jn, nan e, ·e 1ras orprem ar O z , • . , , , · , · d d I R · 1 k' e idefe ida aritai'r Ja la mortzumaclo de Lankoj, acroplanoj k masinpafiloj silen• num1s or onon c a1 eg1s aro, ·1u s 1 1 ~ • • . . . . r.d d I ·1· · · I k t1· I a· telefono • ni>r tas , ne nur . legetas, sed ankau arangas 1mprov1z1ta1n espe-pcr 1 o e a r111 1t1stoJ a vo ·a rs per a ra 10, , , r ·- . . . .. . • . . . 
I k -· I I I I · 1 • k' · ste 0 ii nomis rnnto-kursoJn, N1 1am ncev1s e] la fronto leteroin de a gazetaro · c1c a a l0TIS OJII, IUJII po 1 . k . · . ,,. k. . • · 

1 
f · k. •· • E • · k k I' • k • If • I T I k · k etis ilin e esperanl! sloJ, IUJ cc a ronto e scns pn speranto 1

k
1
c ontlro i~aJ,k ·

1 
°!11 

ma, crmi_s
1 
~ 1

k
1 

. ~ park?J
1
11 

ibp ~I~~ Ci kiuj peta s esper'antajojn . . En la nomo de la cefroritaj k'-doj • un p oraJ o ·u OJ prem arm1 0111 · 1n ven 1 a r sc-- ~ • • • • • k • l I S A T. · ·1 • I • l • 1 I • · 1· · · lso k 11·11 esperantlstoJ ni dankas sennacm e sa utas , . . , . pro tn mnoJ a vems so aJ, so so aJ, 1 1 pro sia mema 1mpu _ • . d . _
1 • • · ' · · 

· de niaj k-doj trapasis Caspc k trapnsis Bclchite · k resiis 'je g-::i-=a~o_n_a_c_o_. _____ .;... ________ ~---------
unu knnonpafo de Pilar. K iii nc povi s gin kanon i,-·car nc r~ __ .. ~~DH_,,u»,. .; ' ' 
konfiskis suficajn sargaulomobilojn por la transporto _car ~ _VQH/ffl 

~:kfsrc;1i:!~1~i\;:j~~,sa!~~l;~~~~~~~1 
11

s?rg~
11

~~;:~~{;~j: ~~r k;;~ w~ 
I d.~ l:i rapidcco k la entuziasmo k la decido iii forgesis c cman 1 .. 

ci sinjorojn simpntiajn , cu alili placis, kc la Ja~oristoj .esti s ... ~;,Y.:;. 
agnntaj . La patrinoj, kiuj eri la uriuaj moriu,mtoj d_e la b~talo !,, :']) ·< 
vidis sinjn filojn, vilirantajn pro entuziasmo, iri anigi al la 
tinmnj glornj kolonoj k hocfiau "triboj" ,!au i~j, -~ia~ i.1:1: • 1 ~ , 
pre son cklrnvos pro In. opinio de unu sinjoro, kiu . en llUJ : : , 
momcnloj ue sent is sin suficc "sova~a" por iri fr,o.nte .~J · !.~ , , . 
kugloj . La homoj, kiuj de la triLirno dcdicas sin kalum .1111 
la "triba110}11", kiuj en la unun momcnlo ofci-is cion kion 
po scdi s por la triumfo super In fa sismo , ne irulas jc kin ujn 
konsidcro Hanke cle Jf nntifashtJJ prolcturo. -

-~ '• ,; I 

lu rntlio- stacio cliskonini s la komunik on, kc la norv ~gu 0 ' • 
komitnto komi siila clekti kandiclnton pri In Noliel-preni1o 
por Paco, decidis 111111anim~ ci premion al In angla , ministro 
klaiino Edcri°. La priparolata komitato plie in sisti s antau . 
Eden ak ccpti ' ci l1onoro11. Tnmen ci komuniko nnkor a u IIC 

- ,· 't" 
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Lft SITUftCIO EN KftTftLUNIO 
Tutu Kntnlunio 111111c travivas frcnc

zecan lcroron . La katalunn komnni stn 
pnrtio P. S. U. C., profitantc la cir
kouslancojn, onlonc dircktadas de la 
veluruj kan cclnrioj atakon kontrai'1 la 
rcvoluciaj konkcroj k konlraii la ho
moj, kiuj ilin surbarikade akiris. 

P. S. U. C. cstas lu inslrumcnto clck
tita de la supcraj komandanloj de •In 
komunista partio por alfronti k kon

. tr~i'1batali niajn organizoju C. N. T. k 
F. A. I. 

Depost la provo ckstermi P. 0. U. M., 
P. S. U. C. kredas, ke la tuta moritaro 
cstas el markotoj k intencas ripeli gin . 
pri niaj organizoj. ~ed kion P. S. U. C. 
atingis pri tiu organizo el entuziasmaj 
junuloj , tamcn ankora11 ne sufice 'rir
maj, gi atingos neniam pri 11iaj poten
caj organizoj, kies principoj fa,rigis 
sango k karno por la hi spa na proleta 
popolo. La ruga diktaturo, la diktatu
ro de superflua rugulo-tirano, neniam 
starigo s en Hispa nio, malgraii la cius- · 
pe.c.a j_man ovro j. 

Cele realigi mon·s;rafojn' . oni \ ~stalas 
konstraii ni bateriojn , entreprenas • kon
traii niaj organizoj ciuspccajn malno
blajojn k fiagojn. 

Multaj niaj k-doj estas enka rcerigitaj 
k aiiaj murditaj. En Puigcerda oni , fu. 
silmortigis 6 k-clojn k en Torlosa II. 
En Barcel<ino eslas detenitaj 350 niaj 
k-doj: El iii 80 estas procesigataj. Pli 

clcnuncoj . la plcjmulto cl kiuj cslas for 
mulataj do fasistaj clcmcntoj, embus• 
kitaj malan lai'1 la karto de iu pseudo 
rcvolucia organizo. Tie! ekz. en Riu
dcarenas (Geron~) hi polico praktiki~ 
lrasercon en unu domo de tiasp ccaj dc
nuncianloj k Lrovis surtable kaiicukan 
sigelon de la Patriota Unio. 

En la karcero de· Vich eslas aresti
taj 70 niaj k-doj. I,iter la proccsigntoj 
Lrovigns k-do, kin rslas akuzata pro 
mortigo de rcligiulo. En Granoll cr oni 
areslis 10 ninjn k-dojn, kiuj plenumis 
oficialajn oficojn. Ciuj iii eslas prose
sigataj je dispono de' la spcciala ju gislo 
Rodriguez Dranget . En lgunlada oni 
arestis la 3 municiajn konsllantojn, 
akuzante ilin . pro innllojalajn morti
gojn. Iii estas je' dispono de In jugisto 
Bcrlan de Quintana. En' Tarragona es
tas enkarcerigitaj 50 k-doj. En· Ge~oim 
20 k en Lerida tiom. 

La psukista partio plue praktikadas 
deten<>j~ k areslojn de niaj k-doj, efek
tiviganle tielc sian defenitivan k eksklu• 
zivan aspiron semi kadavrojn. Cia cef
celo esta~ ekstermi titijn , ,kiu·j faris la 

. TC\'.Oluci'o:n k , l:faHs· l~ ' fasisinim ! ·sed ni 
· ne plu ~k;ibu / 'c.~r la 1r{1ga ;krajo~o ·. de 

la cenzur_onlo · dan cos · sur la li11iojn, 
.kiuJn ni skribos.. . la univers _ala opi-
nio mcm prijugu la sinceran antifasi s
tccon k la aiilentikan revoluciulecon de 
la ka~; l'!naj komunistoj de la elburga 
organi ~o .P. S. U. C' :' · · . 

' · KYRALINj\. 

ANARKIO 
Vivu, vivu I~ Anarkio l 
Ne plu sklave co, pcr f_ort! 
k kronite per gloro Ill v1vu, 
aii ni iru kun gloro al mort. 

Audu, proletoj, la krion · · [sanktcgan . 
por anarkio k solidarec, . 
ai'idu Ja bruon de bomboJ 

[ eksp loclanlaj 
en defendo de la libcre c. 

La proleto suferanta proklnmns 
la Anarkion laiilonge del 

.[mondrand, 
sian . kapon k

0

roninte per lai'iroj 
k la burgaron metinlc sub la 

[plancl. 

De . la novaj mnrtiroj la · gloron 
la rnurdistoj timas cnvi i nun, 

• la grandcco ckneslis sin en tie s 
[brustojn, 

ties parol lremigas l lin pro pun. 
Al la lam en to de ido p lendanta: 
donu · pa.non, donu panon, parij, 
respondegas la tero, trcmante, 
eligante la lafon e] vulkan. 

.'Revolucion ! krias la proletoj: 
. Revolucion ·a:l' la burgar ·o sen 

. , , , [honest! 
Revolucion! ripetas la herooj 
,de Cikago, Pari z k .Jerez. • 

De unu polus gis la alia resonas 
· ci kriego al la burgaro gis mort, , 

k la idoj ri petas en horo: 
nia patrio, burgar, estas la mond ! . 

I 
Tr. SAMULO. 

ol 100 eksterlandaj k-dof estas arestita) •. . . . . ' I 1 • ' •. • , I· • k_akuzitaj kiel nedokumentitoj sen kon- _:~a fas~mo reprezentas k estas efektive la sqciala mal-sideri, ke iii ciuj l-atalis - ce la divcr saj . . egales::o·.-se vine volas. ke :ni,'kiuj batalas, ne kunmiksu vin, frontoj kontraii la fasisnio. a:rierg'ardanoj, kur~ .niaf tiialafnikoj, ;plenumuvian devon ·. La procesoj :ko~encitas surbazc de 
· : - • ,"' .,.,. • '1 . , ·: • ' f • 1 · . 

, • •' • • · : I • ' • • • • '. .. DURRUTI . 
. '· ':: ~-- ; 

NIRJ RBONRNTOJ POVRS PR61 SIRN LRUVOU~ RBONKOTIZON RL LR JEN~) NIRJ PERRNTOJ:.· : . . : 
K-dino A ·. BOIS 

a MECE par VITRE 
(ILLE-et-VILAINE) FRANCIO 
Francoj, ne. forgesu vialandan 

kotizejon ! · 

K-do Adr. PERSSON .. · K-;do T~ C. KLIJN STADSHAGEN i3 ·.A. :· · · DAPPERSTR 123 - huis STOKHOLMO! ,sv_Eoio' A1':1$T~RDAMO, NEDERLANDO. Svedoj, kotizu .al privialanda , Nederlandanoj pagu lauvotan peranto .. abonprezon al nia amsterdama . 
peranto . La kotizontoj el la ceteraj landoj povas sendi sian kotizon k monhelpon :at nia k~dino ,A. BOIS k k-do /\dr, PERSSON kiuj estas niaj internaclaj geperantoj. . Ansta!au se~di al ni respo~kuponojn, ko,ti,fli' dq,.r_ekte. al ~ial gep_erantoj,.: ·.: I La _ ~1spana1 abonpagontoJ estas petataJ: s~ndt. la Jll0non; rekte al .. ni per Adreso par 111: <INFORMA BULTENO,, Esp e ·r ant o -·fa k_o, .. av. Durruti 32-34, 

, . I 
•I ,,, 

! ; ' ! •~•· \ I • 

po~ta giro.. ' 
.Barcelono. 

I .' ,,_, 

I • ~' , 
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PROMENEJO 

I ,. 

"S ur Po sleno"' ln-ro 5'1-J ~lnli stikant c pri la agado de la 
llarc clon a. l. P. E.• g rnpo , homhn~la s : "Apcris 10 n-roj de, 
nia hulteno "U nucco". C;i e~tas la · 11111m or~ano de esperan 
ti sta orga nizo nperinla en Hispanio post la fasisma ribelo '\ 
Cu ? La 111111a 1i-ro ile Bul etin lnformaci 6n de C. N. T. eslns 
rlatumila 25 de Julio 19~6, t. e. 6 tagojn post la " faiiisma, 
rih elo' ' . l<iun cfaton surporla s la 111111a n-ro de "Unueco" ? 
Dim gin la k-doj de " Unueco". Tic] estus pli favore al iii. 
Ni alemlas. \ 

. .. * * ·1 

"lnformoj pri Hispanio" (esperant-organo de P. S. u.· C.} 

INFORMA--BUL TENO 7 ............ ..... .. ··························•··•·············································""'' ' '' ''' 

ranoj estas organizitaj en la Fedcracio de la Terlaboristoj, 
aliginta a l U. G. T. La C. N. T. hava s malmultaj n anojn ce 

· la kamparana logantaro" . 
Cu vere? Seel estimala leganto k vi k-doj de " lnformoj 

pri Hispanio ", ai'1skultu la oficiulajn ciferojn. 
La kataluna kapn rana partio " Unio de Raba ssaire s" 

nombras 63000 anojn. Do ne pli ol cent mil. La F cderacio 
de la Tcrlahoristoj, aliginla al U. G. T. nombra s 33200. Do 
ne 60000. La kataluna Regiona Federuc io de la katalunaj 
Knmparanoj, aliginta al C. N. T. nomhras 115000. Do 
C. N. T. ne " hnvas malmultajn anojn cc la kataluna lo
ganlaro". 

Cu ne? Respondu, k-cioj de " lnforinoj pri Hispanio" . Ni 
nur volns alclonis: anlai'1 cio la veron! La veron! k-cloj." 

en n-ro de Junio emfazas: "La katalunaj kamparanoj nc * * * volas kolekti','.igon " . Ni legas k relegas la artikolon. K dia J "Popola Fronto" (n•ro 18) direktante "amikan atentigon" hie ne trova s manife ston , proleston de kamparanoj , kiuj k klari gante, kc "la strnnga si nteno de P.. 0. U. M. kuhninis malkonlentu pri la kolektivigo, Sed la kole goj mem de en la absurda revolu cia ribelo en Katalunio la 4 de pasinta >':Informoj pri Hispan10" ·de sur la skrihtab lo meditas din• Majo", konigas: 
lektike : "La kataluna industrio n c esta s nune en kondicoj "Per maloportunaj postuloj, eelantaj laudire la starigon havigi al la agrikulturo la modernajn masinojn l~ezonatajn, de fronto ekstreme revolueia, gi subfosadis la unuigon de car gi devas plenlabori por la milito . ·Ci ne povas -doni al diversnj brancoj cl la antifasismo." 
la agrikulturo traktorojn ,· car gi devas fabriki armilojn. K post kelkaj lini oj ni trovas: 
C:iu kolektivigo en tiuj ci kondicoj povas kar1zi, almenaii "Spion ado serve al la fasismo." 
en la unuaj momentoj, malpligrandi gon de la produkt - Unue oni aku zas pro "maloportunaj postuloj , celantaj kvanlo " ·. ·la starigon de fronto ekstreme revoluciu" k poste pro "s pio-K-doj de "lnformoj pri Hispanio", se la kataluna in• nado serve al la fasisto j". 
dustrio ne estas nune en kondicoj ha vigi al la agrikulturo Kiel estas klarig ebla ci kontrau<liro? C:u vortludo? Cu ·1a modernajn masinojn , car " gi clevas plenlabori por la I misa vortkombinajo? Eble. · 
m_i.lifo_", iii (la mod.ernaj masinoj) esta s ha~igeblaj el la ( * * .,. 
'eks lerlandci . K multaj." jam e5las havi gitaj. K poSle la kata ·.' En -la sama n•ro de "Popola Fronto " ni trova's apartan 'luna 1ndustri o ne devas fabriki ekskluziv e armilojri , ~~cJ, - alclonon "Vortoj al k-do Lanti". Ni citu kelkajn el giaj 'unkau , kvankam µialmultai ·n, aoarikulturai·n masmojn moder - h1'bl'1eca· afor1'smo· k1'ai· 11 . J J tiom .abund as en g·i, a c onante ·11ajn por pliinl ~nsigi k ·-pligrandigi la produktkvanton, kiu • • k l • ' . . . . •. . . main omen OJn. povus prov1z1 la phgrandigmlaJn bezonOJll de la fro ,ito. .· · , "Ni, sennaciistoj, celas la starigon de unu sola ling vo "Ciu kolektivigo en tiuj ci kondicoj" ne kai:.Zis "a lme- tutrnonda"... · 
nar1 en la unuaf momentoj malpligrandigon de la · pro• La sennaciistoj, k-do , celas ne nur " la starigon de unuduktk vanlo~ ", sed tutmale · pligrandigis gin per la liveritaj sola lingvo tutmond a", sed ankar1 la stari gon de sennaciisrno. modernaj agrikulturaj rnasinoj . K dank nl tio la fron~o ne Pro tio nome ni eslas sennaci istoj. 
suferi s pro manko de nutrajoj, sed estis perfekte proviza ta. "Patriotismo en Sovetio ne estas dang cra al alia popolo." Cetere la pozitivajn rezultojn de la kolektivi go rekonas la Sekve oni pova s parcili pri dangera k mal dangera pa' k-doj mem ·de "lnformoj pri Hispanio" • Je~ : '_'Cis _nu_n ,la lrioti smo. -Nu tion ni ankorau ne sciis. Malpatriotan dankori I Kataluna registaro regis t_ris _oficiale 66 kolekt1voin: Ci. cif_er~ "Malfortigi la nacian senton de la popolo en la norrio plejcerte ne reprezenta s la tuton , seil la rezultoJ atmgitaJ de la bono de la Socialisrno estus neniel utila al la int ereso perm esas doni konkretan impreson . Parto de tiuj kolektivoj de la laborist a klaso tutrnonda." 
kultura s terojn elprciprigitajn e] In fasistoj k iii e5las Cu vi auskultas, laboristoj? "Ma lforti gi l:r na cian senekspluatataj komune de la kamparanoj. Ci inici ativon de la ton de la popolo en la norno de la bono de la Soci alisrno kamparanoj oni deva s akcepti bon e" , Se estas tie!, do pro estus neniel utila al la int ereso" de via kla so. Do f3:rigu kio "la katalunaj kamparanoj ne vola s la kol ektivi gon"? naci -socialistoj k legu gentile "'Mein Kampf'\ 
Cu "la katalunaj kamparanoj ne volas kolektivi gon", ati la "Tiom lon ge, kiom S. A. T. restos influata de siaj prok-doj de "lnformo j pri H;s panio"? ·. ·. \1: praj limi gaj kondicoj, _gi ne povo s trairi la vojon de la Seel estas alia Ire rimarkinda frnzo. "La katalnn a kampa~ unu eeo. Dum gi kon servos sian senna ciecan st rukturon · (tu-1-~no, kiu estis devigata labori por majs _tro k kiu firifin: te neutil a de praktika vidpunkto, kvankam tr e gus ta kiel nlpropri gis la leron neniel pova s deziri , ke gi ree e5l~ . idealo po r Ja estonto) la frak cioj hava s en gi _nenian lok on." ] ' I l '" .!J' 1 eprem ta a 1 • Diab le, tiu sp itema S. A . . T. pro kio ne volas malk onser-La kolektivigo de la tero sur la bazo ·de la libera komu · vi i.sian sennaciecan struktur on" , agnoskante, ke "la pa • 11ismo ne signifn s forpreni _ gin al la kamparano. Car la trioti smo en Sovetio · ne estas dan gera al ali a popolo" k ke kol ektivo apartena s al • lri. kamparanoj mem k "gi estas "malfortigi la naeian senton de la popo lo" en la nom o de rkspluata la komnne de· la kamparanoj" Komp re neh le se la ln -'hono de In Socialismo estus neniel utila al la _inter eso kol ektivo devas aparteni nl la stato , "g i (la tero) cstos ·r ee de la labori sla kla so tutmond a? Tiam ja gia sennacie ca cleprenita a I Ii" . · strukturo ne est us " tute · neutila de praktika vidpunkto, 

Seu kvazar1 la erari gci de ·•"lnformoj pri l-Iispanio" estas kvankam tr e gusta kiel id·ealo par la estonto " . lnr1sistcma. Car pli suhe en la pritraktntn artikolo ni legns: "Iii (la frakcioj) ha vas sian -loko n ekster S. A. T;, en "Pli ol cent· mil kamparannj familioj estas orgai1izitaj en la .kiu iii estas simplaj gastoj -krom la sennaciista .frakcio kntnlun a pnrtio : "Uni o de Raba ssa ires" . Aliuj 60000 kampa _. (konsistigata de- revemuloj, ne de klasbatal_emaj proletoj) 
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(ii~ <':<In s ·ta sq la )lrnve kusnnla en tn· li1lilo clc sennaci cco, 
;ic;s orloiloha . i,lo gi e, la, ." · · ' 

Cu ','rc~cmuloj" kon, i;.tigas .la. ~r1111_acii,lan f~akcion, 
·~.in, cslu~ If! sola prav c knsnnla rn la 111 lio de scnnaci cco"? 
· La nr1toro mcm 1lonil~ rr,;pnndon: ·. . 
:_ "Iii ._; In ;;ennn cii;;loJ - (:isi·rtns la !"lnnife slo) tnmcn ne 

LET E·R'U; J ,0 
C ' ' l, 

i \.. 

F. I. .J. L.-BonJAS JlLANCAS. La ,koiizon sen,l11 per posta 
gir~.'# __ --.~ , ·: ·, -- _ · :. :· _, :::~: · · · ~. c..-·_. \ . ~-~ ..,_ .. ,.

1

• •• 

' . QiK VAN. RiJN:-v1.Jf'HUii r'.N . . Ni alsci1das "'prop?gnri ,cli• 
lojn _. Kor)cerne .kq{c~po~daritcm-,-:nu .vi 1~ovas·)>rofi1i In u.'.l_re: ~te.dn;s, ke , i-iuj homoj povo~ l,n lilnii o~iri : mcnson, .en·. ki1r 

11ff1errcgo~ la rario. " SOil anoncatan en· ci nrb. 
. I -. .. · ·· ·--

Car lo ni1toro 1le In ju, c1!1l11J scnlcncoj eslas S. A. T.
~no (clilc an kai1 I. P. f..· ano, ne grnvas) ni supozas kc Ii 
;olas farii;i 'prota gonislo de nova cloktrino - Nacieca Sen• 
1aciismo. 

"Jen niaj konklu,Toj." 
I.a: .. . 
"Ni cstns mallojalaj al nia kom cienco , 

;ion ,. kion vi ju s lcgi s, k-<loj." 

TRE :GRAVA 

Re ni nc cldirus 
PARIO 

Ni avizas al ciu j organizoj, komilatoj, :'utencoj, gocieloj 
,ilturaj k 111111op11loj, kiuj ,lczirn s helr;i la hispnnan anarki s
:an k anarkosinclikist~n mo vaclon ne sencli monon ·al la 
1clre,o de A. Ganin. · . 

Est on le sendu monon al In · sekv~nt~ · acheso: Nemcsio 
:::alve, 30, rue Sain( A11gust1n, Paris, 2. 

NrLs LAIIT.-FABARA. Jes, k-doj , eJUJ · pregeJOJ, kit1i . ~!! 
luiiga ~, cl_cvas esti inalkonsiruitaj k cl ties ·materialo kon8-
.ln!i lerncjojn, hosp italojn, 1ealroj1i ktp. Dio nc ,ekzistas · k · -
ncniam Ii ekzistis. Ai1 pli hone, Ii ekzistis en l_a mal _sunu~ 

' mucida fantazio de iuj.-Se vi bczonas )emolihrojn por la 
fondola Espcranto-kurso, ni scnclos. 

V. Mi.im.-V1c. Sciigu nl .via sovctiu k-do, · ke n°i regule 
scndns al Ii nian h~ltenon. Sc Ii ne ricev ~s gin, ehle eslas I · , ' .• - • 
afcro de . la ccnzuro. · . . . 1 

UrnoN.-ALIK ANTE. Elkoran dankon pri la interesplena 
lctero. K apartc Parfo . dankas vin. Ni scndos peta ,tan litera'f 
turajon. Tamcn nc forgesu nin. Pario rezervos por vi sen• 
gage almcna11 unukolonon .' Ai1 iu ineto militkaptis vian 
koreton. 

G. PLATEu.-KAS BA•TADLA. K-do, ce Aragon-fronto oni 

Ankau ni petas la gazetojn rcpresi In nciva·n 'adres~n de 
: . N. T. k F. A. I. k doni In maksimuina~ puhlik~con clc 
a nova :1clreso. . t . · · - · , ·1 11 • 

ne atakas k ne povas ataki, car la milicanoj ne estas pro· 
vizitaj per suficaj hataliloj: avindiloj, tankoj , ktp. Pro' ohs• 
trukcoj. K poste ja ekzistas unika supera komnndo. La ·peta
tan materinlon ni prizorgos scndi. / 

La Naci.a. Komituto de C. N: 1.'. 
La. Duoninsnl~ rf<omitato de F.1A. I, · ... · .. 

Il. C.-J3ULG. Esperantlingvnn statuton pri C. N. T. k 
'F. A . .J. ni i1c hnvas. Ehle balclai1 havos. I 

* * '* \ w. ADRIANS. - R0TTERDAMO. Dankon pri la alseriditaj 
.. De l. gis ]2 cle_ ~ep_~i;111hr_o · ):i• Tiarcelona c~perantistaro '·gazetaj detrancajoj. . •.. ·. , .1- .... - . 1rangas . grlihdiozan es11e{n11lan - ekspozicion ,' a'ntifasisnia 'n:,-Y'.' . H. '1'•,· .. .. . . ' . ,. -~G-·. r .r ,.. 'o"-:·,k· - 'I k .,. •• f •· 0HANS_S(?N, -:- 0T~D0~G. . . an . on pro la res; up. ~in partoprenos ciuj ' Ilarc elonaj , esperanlistaj . societoj 1k 'grti- { , J. S. - GEM. OD00RN. Kompren eq le ne estns superten-1igoj. Estos ekspoziciataj ciuspeca j espera nt_ajoj. La int er• oenca, des malpli superpartia. :Tion .vi .:mem · po;as kon stati iacia esperantistaro estas petata -hep Ii ekspozicion . . La · eks- · · _el .t~~s enhavo. , , JOzicio hava s duohlan celon por esperanto propagancli kon- · · :rau fasismo k por la laboristn espe1-'ant isrrio . . C:ion sendu °', '1 ,A.-;-B RESTO. Vi ricevados ,·, \'Soliclari'dacl ,Obrera". ;; La 

1J a·dreso: MONTSERRAT, slr. PROVENZA; · 75, m; Bar• iist~ de pridemandatoJ :rii trari~donos al ''S: O." por ·publi-
1 'kigo en la . milicau'a · rubriko, _ , r. :e ono. ; c , . 

... * . * * · ,.1 . 1 I JEAN PARMENTJER.- BRAIN. 'Da'nkon pri Ja· res. kup .· 
. Pres era ro. En 'la pasinta n-ro cie "I. B." ,~ frazo "Saluto ;• I 'Ai..; HALAS.-La ~pon'.daro :.ri~evita. La petatajn libr oj~ 

Jc Gusto dedicita al la 8 S . . A. T .-kon gres o" _estu legata ;'n
1
i 1~ins~kve. a~s~npos . . Ni . klopodq s . pri la regula ric~va49 

Saluto de :Gasto . dedi cita .al la 11- s.: A. T.~killigraso. "de Iii' m ~~ciitaj gaze toj. ; La ahoncqrr ni publikigo i . La le iero 
.. .. * . _tr anspo nit a. ;Ni rsaluta~ vin p'-io via agado I I • ; I 

Ni petas la k-dojn, kiuj ·serti:las leierojn al ni, skr ibi se ne 'i-'~, 1
M1,cpEL, ~ELMA.~F~dr:ro ;' ~E-· A_RACO~-, La p~taiaj :~7P~

nasine alm enau pli leg'eble. • Aparte la adreso ·estu notita ,1a1~taj,~j 
1
estas -l,1ave_hl~j -~e_¥ ,?n tserrnt ,'sJr . -p~o.yerza, :~i) II., 

dare k lcgcble . Tio ··evitigos al ni ne nur tempoperdo n, sed , 1:rnrcelono. 1 . . , : ,, ... 
mknu kapturnigoil. -Orii j a kons .ideru: ke ni ~~ disponas ;f·,T.·J.,:~~GA;~T~KIO. Dan ½ori_~r~ lam p~~:;.:,. I _> _:·. · ( ibera_ n tempon ; ·pci_r · clccifrL · ' · · . -:1', ,J. KRmssiuK .c-Bu _ssuM. Nian kondolencon pro la -·mo rto * ,t • · * · , · , ; • . · , • . • . ; • ; de via familiano ! ·. ·, · , · : · · • · :, ·, , 

K-clino . ~I. PANCEVA el Sofio estas petatn ~kr _q)r al k-clo -I ... ,1;Joz 'EFO ,'cwi.: .!..:. BARCELO;(); La sen dita artikolo ne 
1\1, Hala s, HOZSEC, MORA VA; ·,CEHOSLOV AKIO . .' , . · t . 'r·· · ·· t es , ni·a 1·11· tern ac i·a leg.antaro. , · , · . ,. • , . . • ., ,1 , prezen as su 1can m er on por 

• • • . , ., <> .,. • . ~· 1 ,, , ,I :Sendu p lf ·ko~kret~n .:matei:ialoi1.: .;. '[ 
Oni pctas informojn , pri Miguel Cal~acla Ortega ' ai1 ties ,.·,· STEN CA,RL_Ss~_N_.-STR o, MSNASDRUK_. E_ lk oi ~n' dank_ on_' p'ri 1nmfamilin110 · C Valma se<la_: ' Turnu sin , al k-do Ja·r;o ·ssaj , 

101, rue ~~.ti~na.lc; CHOLE 'i:' (l\,(e t-~j }' ~A NCIO. · ... .-,· ,}f ~ls~n~~
1
taj_ ·li·b·roj _! ; ! · _:'. .· . '. ·, · · ,. < i; . ~- ' . . 

, * * * 1 p I Ni _;petas .la .red~kciojn, al kiuj ·ni se~dad~s ~.•.I~fp.rma 
Grupo · da lernantQj dezir as koresponcli per p. ,i. :kun _Bultcnon" intersange sendl!,di siajn eldo!lojn. , . : .!. , ( .

1 
:l · 

:iuj landoj. Adre so : Secc i611' de Esperanto, Juv entucles Li -
1ertarias de Ho'rta, st r. Cnstell6n 2, Barcelono . : , 1 

* , *· * I . : 
.Kor e'spoctenca : Centro !Int cr nacia, · Hclnierstrant, 22, Arns• 

erclamo , Nederlanclo, 1 havi g{H\ ciuspecrijri ko'respondadresojn 
11 Iii ciul irndaj t-spcrai 1tis'toj pri '. ciuj · temoj i ,Pe tu tleialojii. 

ESPERANTO PRES-SERVO DE J·.L : E,:S.,; .. ,, 
(Iberia i Ligo :de. Esperantistoj , Senstatanaj) :~ .. = = == ==;=;== = = = = = = = === ==== = = == l1( ' '· 'I ' . , ' l •l 1 ,, f 

' ,., 11,: 

i 1:P.resejo ,,pberecana Ku_l,ul"o,11

1 
•. , 1., ii'! 

,str. S'almeron 241,-'1 Bar,celon~ ,_ .... r,.rc:~ 
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