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S.-R. T. NE TOLE·RRS· F-RS·ISMRJN·:· a60JN ·OE KID HJN 'KOLO HO 
Post la S. ·A. T.-ko_ngreso k-do Bas doni la vcran bilclon _pri la slato en Katall.iflio, K mi parolis 

Weis cl Hoterdamo adresis al nia re· en via ·lokp k kun retirita spiro oni atiskµltis, kiam mi ra
dakcio lcteron, kiu estis tradukita his- kontis, ke en Katalunio la · plej noblaj antifasistoj estas bu
panen k publikigita en "Buletin de In- cat'aj ·.dc aliaj antifasistoj, p~oletoJ 

1
samkiel ni. Mi svingis 

· formacion" k kelkaj aliaj gazetoj. ·cies e_n _la salono numeron de '"Popola Fronto", en kiu -la k-doj 
eksterordinara • gravtto igis n·in presi ~I Barcelono esta·s i:tomataj "spionoj de la fasismo", kiuj 
gin. meritas plej severan punon . Mi ~o~is 'Hernandez' on la· 

Al . la k-doj de "Jnforma Bulteno' .' ~ _ciuj S. A . . T.-anoj . ~lej fia kalumnianto ; c~rlatano, kiu atakas S. A. T.' on 
en Barcelono! Varmajn · salutoj~ -al vf iiujl Va~ajn sa- ~.~ ·organo, !du ·estas dedicita _al la antifasisma · agitado ·. 
lutojn de el la S. A. T.-kongreso de m~ltaj honestaj g~kd~j, •~u don_i nian kolektitan monon al tia gazeto, al tia movado? 
kiuj ege bedaiiris, ke mmiu · ef vi povis ceesti nian brilan Mi _Prop~nis las! I~ _decidon,- pri .la 'mono al la Hoterdama 
manifestacion de forto . k grandioZ:U solidaro ," nian nefor~_ --~-. A. T.-anaro : 
geseblan !S. A. T.-kongres· o en Roterdam· o. La r'd t d I I b' k '<l · · · . . . . prez an o e a . a or uns1 o avertis min, ·ke mi 

Kiam- ni ricevis vian leteron · de la .-29a .-de Julio, la t~sas da'ri'geran l_emon , alia stultulo venis kun ordoprppono 
l 7 S. A. T .~kongreso : al "kiu .:860 gek-doj alig1s k ·' kies ·so~ fior- sil e-n,tigii min, sed . Ii ne • sukcesis. · Aiidigis · vocoj, ; kiuj 
Jena m;lfenno okazis en plena salo;10 kun 1200 esperan- in5ligis . daurigi ; ~liaj malaprol:iis . Tam~n mi·. datirigi~ ; -~ 
tistcij ef ,iir ·1andoj, jam ' estis pa sinia. Do ec vian. leteron . nur ' kelkajn frazojn ankoraii . mi diris, car ~i ~iis ... k~ 
ni ne po~is voclegi en l_a kongr eso, sed tamen pri via grava , mi c5las plenumi'nta · mi.a~ proletan devon , . suld~tan al 'ni~j 
afero estas parolita e~ unu el la laborkun ~idoj part~pre- k-doj en . Ba·rcelono. l\:1ia .propono preskau u~uani~e ak
nitaj , de 700 gek-doj : Tio okazis en la lasta kunveno, kiam eeptigis .·. Sed ho · ve, Hernandez volis sin defendi. Multaj 
temi_s pri..Ja monsendo al Hispanio . . (ni kolektis en la in- por, aliaj kontraii: , Fine _ Ii parolis, sea kie · subite --restis 
terlratigv~ spero proksimu~~90 guld.) Herna.nde; pleqis por li_a elokventeco? Mi parolis p~i fantaziajoj laii 'lia 'aseft~. 
"Popola F~onto" per fajra parolado k klarigis 'al,' !~ kun- Li volis cion malk'.~nfesi,' sed en la saldno ' oni 'komen ~is 
veno, ke en Hispanio akte la 'partioj ne ekzistas·,' ke en la . krii ; k malafablaj ;vortoj f.lugi~ a_l Iia _kapo . · ·., 

antifasisma ' ten<laro batalag~ s brak'ce hrako, k;azau la pro- Ti.am Ji !i elokventcco tute -Iasis_ -Jin ·.sola, k _mi kredas; 
le~aro l)e konsistu ~ el politikaj skoloj, kiuj pri kontraiifa- ke Ii gojis , kiam la . prezidanto . forprehi s al ,Ii : Ja" pa~~I- : 
sism~ agado havas malsaman opinion.

10 

Hernand~ fip'arola- rajton. . ·- - . 
cis, ~razau ·Ia T\1aja okazintajo en Barcelono est~s · elp ensajo 

de kelkaj idiotoj. Li tute · forsilenti s ilin. En tiu momento 

p~st lia .lauvera raporto pri Hispa~io, iu k-do paroli s por .. 
doni 1 alian · bildon p"ri In aforo , sed ho ve el Barcelono 

, ' • 1 

neniu ceestis . . T.iam la prezidanto de 0. ·K. K.; kiu . tie! 
mull~ . pl,edis por :la ordo: k~marndeco. k har~onia ~fero 

en ~la -~ongreso, pelis la pnrolon k . tu~is. la aferori , kiu dum 

iluonnoro holigi s la animstatojn de la , kongrc sanoj . k en
dnnge.rigi s gisnunnn plenharmoninn .. kongre~on, ki;1 eeri e es

lns: la pl ej giganta el ciuj gisriunaj S. A. T.-kongr esoj. Sed' 
mi forge_sis ~ian prezid~ntccon k m_i nur pensi s al vi ' ciuj, 
ki,ij ne· povi~- ~le_le~ . repreze~tn~to_n por peti la . pa rolon k 

•• . .... . ' J •' , ,.j • • 

Jen gek-doj . el . Barcelo .no kio okazis en la la sta Iahor

kun ~i·ci~ de la 17a k~~g~es6. Tiun ·ve_speron mi neniam f~r-. 
gesos. Ci estis peco da · klasbataio, gi estis lu.ktaj .o kontrati , 
per~do k mersogo. . 

Karaj gek-·doj 'nii plenumi s mian devon, oni ' silentiais · 
0 

vin, . mi . por vi paroli ~.' K mi ankoraii ofte ·paro)os 'pri .Hi s-
~anio ; ,kiu ~ru.ele· sangas el · pli ol ui:tu vu~d~. . . . . 

Restu fidelaj al S. A. T ., car en ·s.-A: T: estas mul~j r 
· kiuj apartenas al viaj · amikoj. S. A. T. ne toleras fa sism~ 
ajn agojn d_e -~ia ajn .k·ol~ro! 

BAS ·wELS ·, 
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2 INFORMA l3UL TENO 

PR o· MENO AL OR I E-N-T 0 
A11glio inl' cnti5 Jnpn11inn pnr ret cni ln rmn11 cbpan~i on 

nl Azio, pr o kin .. j timi s ki:1111 Hugio sin dirckti s ·al Himlio 
suprl'nirnnt c l:i montarnn llimalayu. ~1:d pro kiu gia timo 
pli grn11digis. kiam Husio. ;:111g:111tc In clirckton , ull' cnis nl 
Pa c.ifika ?11:irn. L:1 hrita po litiko l'i<lintc In moskrnnojn lo
ki~i sin en 1\l:111,;urio. l'ktimi s pri ~in kol orn cina mcrknlo 
k pri 111 lihcro en la oricntaj maroj . Tinm la angln gazctaro , 
h!'na scrvi~to de ~ia registaro, komencis rckom cndi nmike
con kun Jnp:mio. Alianco inter la aroganta grnndn nngln 
poten eo, kapo de la hlanka rnso. k !lava nacio eke sajnis 
ncrcali gcbla utopio. Ee rimarkinda absurdo. Nu en 1902 
la utopio igi s rcalajo nlian cigint e Anglio k Japanio. K en 
19(}.I. Japanio kom cncis kampanjon kontrni1 Husjo, kiun gi 
Yenkis k Ru~io estis dc\'i gita retiri sin al Siberio. 

Tiu ~ tis unua pogromo de blanka e11ropa nacio fa~ 
de alia ra so. Anglio r~ tis tre konlenta pri la militkapa-
1-loj de sia aliancano, !amen gi samkicl Usono ne per
mc.sis al gi akiri kontribu cion. Tio ja pligrnndigus gian 
militpotencon. Pro tio Japanio, kiu esti s malrica, clevis kres
ki malrapide. Tamen nun gi havis jam Koreon k gajninte 
Mancurion , gi estis jam sufice grandkreska. • 

Hodiaii gi havas 700000 kvadratajn km. k 80000000 
logantojn. Sed, kompare kun Cinio- dulo. Al la cinoj 1a 
restas , kvankam tiom da forraboj, pli ol 6000000 kvadra:
tajn km., sur kiuj logas "proksimurne 400000000 homaf . 
cstajoj. 

vorc intcrv cni en la ofcro. Japanio ne akceptas intervenon 
nck vcradon. Gia miliontunn milit siparo, • perfekte armita k 
boneg e pri scrvnta , permesas algi Ire :vastan agad-libe.ron. 

K 111 sinjoroj de la "Neinterveno '.' pri Iberio devas re
prip ensi, k:onsiclcrante la dangerojn pro la inteneno en 
Cinio , k pri la e raro farita de iii , clpensinte Japanion k 
jetinte gin kontra11 Rusio anla11 35 jaroj. 

III 
Cu komplikigo s la Azia konflikto pr\) la penetro de Ru

sio en gin? Certe Sevetio ne deziras tion. Sed gi jam estas 
prcta por iu jan evento. La siberia ori cnta Husio hodiau 
esta s pli logata ol antaiie la milito. La siberi ano havas 
duoblajn fcrvojojn , ~kzistas .a eroplan -havenoj en Kabarovs
ka, lrku ~t, Vladivostock k -aliaj lokoj . . ta orienta aviado 
disponas 500 flugmasinojn el la plej perfekt aj k rapidaj. 
La loka armeo estis konsistigita antaiie 3 jnroj (k eerie gi 
estas pligrandigita) el proksimum e 200000 soldatoj, 50 
grandkalibraj kanonoj, 400 aliaj kanonoj, 3000 masinpa-
liloj k 400 tankoj . · 

Tia) Rusio estas preparita por la milito cc ambaii fron
toj , k gi potence pova s operacii ce la okeidenta fronto , se 
la rabistoj el Eiiropo inten cas profiti la orientan militon 
por provoki tiun de Okeid ento. · 

Ni ne forgesos ilin k ekbatalos pli kurage o] iam ajn . 
K . ~ivu Cino tiel libera el japonoj, kiel . ni deziras kc I 

lberio ·estu libera el itnloj , germanoj k ... angloj. 

GO~ZALO DE REPARAZ Jen la grandega pastelo, kiun volas formangi Japanio 
- sen- ncglekti - krorne - la- alian najbaran - grand cgulon-Rusio ~·- -'- -- ..C.,...~ 

~un 23000000 kvadratajn km. k 180000000 logantoj. 

II 
Kia) Japanio aspira s batalegi kontrai1 ci gigantoj Car 

gi volas solvi la problemoll' pri sin malrico , forprenonte por 
si la ciniajn _ k siberian minojn. Cinio posedas en la pro
, •incoj Chen-Si k Chan-Si la plej grandajn stonkarbajn ta
volojn. Bonega kvalito k senpere sub la terselo . 

Ilona,· akitajo estus por gi unkar1 la rusiaj minoj de. 
Ku snelz, se gi povus atingi ilin. Ci trovigas samkiel Hitler 
k Mussolini antaii la minaj ricajoj de Hispanio, k Cii1i~. 
kicl lberio eslas la granda krucvojo , sed kun diferenco pn 
teritorio k nekalkulebla loganlaro. Chang~Kai-C~ek, se Ii · 
liavas sifice de anniloj, povus armigi 8-10 milionojn da 
soldatoj, armeo, kiu ncniam alcepigus. Tiel la milito povus 
daiiri multajn jarojn. Tio ja suficas por Japan .io elspezi 
sian lastan jcn'on. 

Pro tio kc Mikado , kiel si~j samabicianoj Hitler k Mus
solini , nc hava s sulican monon , Ii eliras al la grandaj . geo
gralinj vojo por forrabi gin de ties posedantoj. 

Sed kio 1•stas malbona por la ricnloj estas la fakto, ke 
ci eliro de l\likado al kampanjo komplikigas la aferojn de 
Okcidento , ccfc tiun de Iherio . · 

Inter Nankin g k. Ma
0

drido jam ekzistas interrilatoj, 'k iuj 
jam troviga s snr la lipoj k ankaii, nature, en la koroj de 
la ibcroj k cinoj. Scd kiu tion bedauras estas la anglo, 
ekspluatnnto de la grand ega regiono de la rivero Yant g-Se 
k ~c la suda Cinio . Japnnio , polenca , imlu stria k eksporta 
nacio (k por pligrandi gi sian indu strion gi bezonas minc
jojn ) forpi1sos el ci regionoj la an glan indu strion . Man
chester, . Shefield, J3irrningham, Glasgow ektrcrna s k insis
tnda s ce la Londona -Hegistaro eviti gi iel ajn la katastr ofon. 
Sed · la regista ro trovi gas · en grandaj malfacil ajoj por ,fa- Musolini k Hitler Iumigas Ja mondon: 
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C. N. TG TI A, 
Antai'1 ol vizitis Hispanion al mi plncis In sinteno de 

C. N. T . pri In liatalo konlrnii lu fnsismo k pri la sociala 
rernlucio; scd mia salo cstis multc pli granda, havante 
kontakton kun ci orga11izo k kinm mi povis vidi rckte gian 
la boron. 

Mi estis en llispnnio por insisti pri cio, kio favorus al 
P. 0. U. i\l. post kiam giaj cefoj cstis arestitoj k post kiam 
oni " nspiris nuligi Cl organizon. 

Mi alcndis la simpation de C. N. T. por rnia laboro , 
scd mi nc atendis pli ol gcncralnn hclpon. 

Anta11 cio C. N. T. k P. 0. U. M. havis socialan filozo
fion tre malsaman, kiuj pro la sama kniizo apnrtigis unu de 
lu alia C. N. T. estas anarkista k P. 0. U. M. marksista : 
Tio estigis clifcrcneojn en la politiko k certan konkurecon 
en la prop·agando k organizado. P. 0. U. M. kritikis tre 
ofte la cefojn k la taktikon anarkistajn. P. 0. U. ·M.-gvi
dantoj e.rcis mcmbrojn inter la vicioj de C. N, T. k ce tiaj 
cirkonstancoj cslas Ire kompreneble, kc C. N. T. ne eslus 
strecinta sin por defcndi P. 0. U. M., secl mi ne trovis 
tiajn rezervojn. Por C. N. T. ci cio estis demanclo de prin• 
cipoj k temante pri"-prilicipoj estis forgesitaj ciuj konsideroj . 

P. 0. U. i\1. demonstris, ke estas forto pure antifasistn; 
gi demonstris sian sincerecon por la defcndo de -la lahoristaj 
rajto j k por la preparo de la sociala revolucio. Ci cstas , sen• 
juste persekutata k ci cio suficas. C. N. T. hezitis nek umi 
momenton por meti sin al la flanko de P. 0. U. M. k peti 
ju ston por gi. Ni ne' tr~vas alion ol aclmiton pro ci sinte~o 
de c. N. T., kiu ne J;!Ur eiis csprimita per paroloj, sed . 
per agoj. ;_· I 

La Regiona Komita,to en Bareelon~ disponogis al mi. 
kiel inl~rp.retanlon k konsilanton k-do~/ A", Souchy, sekreta
rion .pri -la internacia departemenlo. Oni disponigis al mi siajn 
aiitojn, per kiuj mi travojagis pli ol 2000 km. La Nacia 
Komitali> en . -V alencio estis ankaii bonanima ·. je sia helpo. 
01_1i sendis energian proteston al la registaro · pro la mal
permeso i:le P._ 0. U. M. K-do Vazquez la naeia ~ekretario, 
en ;granda mitingo en Va_lencio prononcis diskurson, _ per 
_kiti _petis juston por .P. 0. U. M. ·k C. N. T. destinis unu el 
siaf cefoj kiel pledantori por P. 0. U. M. · 

. Ci cio estis far .ita sen nenia m·arcando, sed kiel devo 
de . unu proleta org~"nizo al alia organizo de Ja· laborista 
kla;Q, C. N. T. n~ arogis pro sia gesto, se~ ci cion gi. faris 
kiel i? nalura, kio r~zultas . implice el ties principoj. Mi 
restis · tre. kortusita ce la vi~o de_ -la integra _ ~oralo _ de 
C. N. T.'.· . · 

·Plie .mi povis observi multe pli da aferoj ~l .ci cion k 
mi restis impresita pri la fort';, de C. N. T. Ne estiis neeese 
diri, ke gi estas la ' organizo plej grnnda k". plef vivanta 
de )a hispana lahorista klaso. Tio estis : j ~-evidenta ciel k 
cie. ·: La ·grnndindustrioj estas .komplete en: la inan~j d~ . 
C.•. N;. T. "La _fcrvojoj, -la rad: -k martransporlo, mekaniko, ·, 
teksaja industr~o, e)ektro, k_onstruado k agrikulturo. En : 
Valencio U. G. T. havas pli da -kontrolo ol -en -'B~reelono 
sea gen~rale la man-l_abiristoj apartenas a·l C.' N. T: .. <· ? • 

Mi vidis min impresita de la eksteraj signoj pri- la -pov_o 
de C. N. T. En Bareclono gi okupis la domon, kiu apartenis 
al la plej grnnda kapitalista grupigo, kiu ·ekzistis ant~iie 
19 de Julio 1936. Ci eslas monumenta konstruajo kompa- . 
rehla nur per -la vast a strukturo · de ·la Cenlril · Domo •de I-a 
Tra;1sporlo pri •Pasageroj en Londono e{ Ja' pa'rko ' de St. Ja ~ 
mes. En V.alencio· C. N. T. okupis la palacon de markizo 

.-r . 
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V I D I. -S G ·I N 
el la malnova regimo. Ambaii domoj_ e lstarns kicl nbclujoj 
kun bone organizitaj aktivoj, sckrctariejoj, transporto, de
fendo·, propagando, publikigado, internacia dep1utemento 
ktp. · ktp . En ambaii urboj multe . da konstrnujoj cstas oku• 
pataj de plurnj sindikatoj: de konstruado, de la laboristoj 
pri elektro, clc la transporto, ciuj aligintaj al C. N. T . . 

Mi sentis min impr ,esitn priln organizndo de C. N. T.• 
anoj . por partopreni en la rnilito kontrait · la fnsismo . Mi 
restis mirigita pro In nlvokoj al ties anoj por aligi sin al 
Iii. batnlforioj jc la rcsponclo, por kompletigi-batnlionon de 
la Morto, kiu devis nnstataiii neniigitan regirnenton, ·pro la 
literaluro k la arikoloj verkitaj por stimuli la lahoristojn 
demi cion al la batalo ko~Lrai'.1 Franko. 

Mi restis intense impresitn pri In rcvolucia agaclo_ k In 
konstrnacla laboro de C N. T. La grandaj agoj elmontrita j 
de la laborista kontrolo en la imluslrio cstas inspiro. Oni 
pcivas preni kiel ekzemplojn la lnboron en In fcrvojoj, en In 
metnl-urgio, en In teksnjn sindikato. En gin sinteno laii mia 
komprcno estns ncnio spektak la k pro tio havns signifo11. 

Mi· r ememorns ·pri In reorgnnizacio de la kinaro en Bar 
celono. Kapitalista truslo deddis faonstrui en Bareelono 

. (eknikn centrn por fari k kopii filrnojn . Venis 19 de folio 
1936 k la italaj kapitalistoj forkuris. La laboi-istoj okupis 
sin pri la trustoj k finkonstruis la dornon, k nun oni lnboras 
en gi perfektorde. La teknikistoj de ci . industrio, ciuj atioj 
~e C. N. T,, estas egalaj al In teknikistoj el la sarna indus
trio, trovehlaj 'en kiu njn lando. · 

Mi .rememoras nnkaii pri okazo tre malsama. Malgranda 
i.trbo, ·.en gi estis 17 apartaj razistoj, kiuj unuigis k faris 
.itolek'tiv~ii- al ' c: N. T. Iii - pre~is ' 1a' fa§ist~n kl~b~~-. k·i~ 
.ekzistis antaiie. Mi vizitis ilin matene unu dimancon. En ·1a 
salono, hone ordigita, sidis la laboristoj, atendante sian 
interalternon. En ci salono <le la fasista klubo la 17 razistoj 
labora s per ciuj instrumentoj tiel bone kvazaii iii Iaborus 
en iu razejo · de West-Londono ar1 Nov-Jorko. Estis rilirinde 
vidi ci ekzemplon pri kooperado. 

Sed pli satinda ol cio estas ~ia vizito al la agrikult~a 
kolektivo en Segorb'e. Nun mi · ne povas priskribi detalojn, 
sed la spirito de la kamparanoj, ties entuziasmo, ties kon
v_inko, ke · iii kontrihuas per sia · laboro al la .komuna forto.....'.. 
cio· estas i-nspiro. · . 

Ankoraii estas angloj k amerikanoj, kiuj konsideras la 
annrkistojn kiel _nekontrolebiaj, neehlaj al disciplino, sed 
la hispanaj anarkistoj de C. N. T,., entreprenas _konstruadon 
tiom grandan; : kioma ankoraii ne estas ' · Carita ie a jn ~ la 
labori stn klaso.' · 

En la fronto ili hatalas kontr -aii Ja fasismo; en la 
ariergardo konstruas la novan socion lahorista~ k kompre
!)as k_e la milito ~ontr _aii la fasismo k la soeiala r.evoluci~ 
estas nedivideblaj. ., 

Ciuj, kiuj estas vidintaj kion la hi,spanaj anarkistoj • 
faras, clevas respektegi k danki ilin. · · Ili .· krom ke rezistas 
kontraii la fasismo Jcreas ja novan laboristan ordon , kiu 
estas ,Ja unikn alternativo -je la fasismo, Tio estas .vere 
ekag;o plej granda, kian gis -nun e~tas farintaj la laboristoj 
en kiu ajn mondparto ; 

FENNER BROCKWAY 

K-do Augustin Villarr~~l deziras korespondi kun divers
la"ndaj k..:doj pri pluraj temoj. Adreso: str. ·SerdeiiS:, 464-1-1, 
Bnreelono. · · ·· · 
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CASA C. N .:T. K 
Karn lcganto . mi priskrilrn al vi la clomon, en kiu cstas 

rcdakt:ita " l11forma llultcno " . T. c. Casa C. N . T, k f. A. I. 

i\li tamcn nc konsidcras nccc..--e priskribi gian ckstcron. Mu l-

1:ij clomoj ja alcksll'rc simila~ trccgc . I< postL~vi povas 

\'idi gin ci- tic. Do pcrmcsu al mi akompani vin encn. 

kn ni lrapasas la sojlon de la frfpordo. Sed vi cnirns 

unuafo _jc ci domon k nc scias kie trovi gas F:spcranlo,Fako 

(Kil'I cspcra nti sto ja gi plcjc interc sas vin J. Pro tio vi 

turnas vin al la informcjo, kiu trovigas scnpcr c cc la cnircjo 

mem. Apude de la informejo vi ekvidas surbr ete gazetojn . 

Vi vola s aceti. Seel enspezan to· ne ceestas . K .nenian:i · cees

tas. Pro Lio vi lasas surbreten la moneron. K sekvas lau longe 

de la Leretago. Ci-tie estas la Komitato pri vunditoj , la 

Lernejo por :1Iilitantoj k diver saj ;J parejoj. 

In1e·rbaliilanle ni alinga s la inter elagon. En ci-e tago tro- · 

vigas Komii.ato pri la Defendo, Komitato pri la vik timoj 

de la fasismo . Promenantc sur la koridoro vi ekvidas p lu

rajn kamparanojn sunbrumgitajn . Unuj cn ira s, aliaj elira;, 

Kelk.iuj laule int erdi sk'utas. Jes, leganlo , ci-Lie trovi g_as an- . 

kaii la Regiona Komitato de la Kamparanoj. _Kamp aran oj 

ven'as citien por inf ormi sin pri iu afero au pcti konsilon. Au 

prolesli, se aliuloj provas obstrukci , clisorganizi ties kolek -

tivojn.. . '. . ' 

Nu ni lasu nun la kamparanojn k sekvut supren. La 

ceft•tago. En ci etago, kara legai1to, trovigas la Lokala ·Fe- . 

dtrneio de In Sindikatoj, la Dom-admitii stracio , la Kimvenejo 

k In Ilihlioteko. . . 

La Ire vn, ta kunvcnejo nun servas ki el lekciejo . Pres

kuu ciutngc je la 7 posllagmeze okazns prelegoj. Diver sfakaj 

inlt'.lcktuloj Jona s siajn lekcioj;., a l la raeionali slaj ins- · 

. truistoj : kiuj dcvns eduki k klcrigi ]n novan generac ion 

lnu In novnj principoj . Tiuj de la Moderna Lcmejo, pro-

klamitnj de Francisco Ferrer. I 

Nu ni konlentigu per tiu ci klnrigo j pri la Hecionali sta 

Lcrnejo k vizitu la Bibliotekon. 

La , Biblioteko. Tre grnnddimensia salono. Egaj fcnestro

havaj ~rnnkoj. Plenp lenaj de libroj. Brei~ sur b;eto. ·En 

la mezo de la snlono du gramluj tabloj. Sur iii Yicigitaj 

gazctoj, revuoj, brosuroj. Pluraj laboristoj estas legantaj ... 

·Nu jen la bibliotekisto. Li montrigas lre komplezema. Vo

' las montri al ni la tu tan bib lioleka n trezoron. K irigas nin 

al ·alia salono. Ankaii gi plenple11a de sranko j k brcloj da 

libroj. · • 

La komplezcma bibliotekis lo parole antaua .s nin: '.'De

man du. Ne gcnu vin. Mi al multaj 'kicl vi estas klariginta. 

I-:n ci biblioteko mi lahora s ja 45 jarojn. Jen, cu vi vidas 

ciujn ci lihr ojn? 55000. Ciujn mi ~rd ig\ s. Akur_ate, fervore . 

Por ke neniu raj'tu rlp roc1 . ~in " . Poste Ii . klarigas ; ke vi 

povns tro vi librojn pri ciuj' bran f.oj de la scienco. Pri Li

teraturo, Sociologio , Filozofio , Hi storio, Mekaniko, Himio , 

. Elektrotekniko , kc. Paralel e al ekonom istoj, s·ociolo goj, 

scienculoj estas akcentitaj literaturisto j i verkistoj, pentris ~ 

toj ; ·muzik ,istoj ktp. -El ciuj epokoj. Antikvec~, Renesanco 

_k laNuno. Ci-tie cstas .Romero ,• Platono, Aristotelo, Dante, 

:asso , .Adam Smit , Shekespeare,' Da ·rwin , Kant, Marks, 

Goethe, Schiller , Heine , Wagner, Einstein, Voltaire, Rous'.. 

seau, Zola, Hugo, Baku'nin, Puskin , Lermonto v; Dostojevskij , 

Tolstoj, Kropotkin, _Gorkij, J . London, Servant ez, Espron 

seda, Lo'pe de Vega. K mu ltaj k inultaj al iaj. En ·originalo 

au en lraduko . Plie trovigas jurnaloj, jarkolektoj da ga:.. 

zetoj, revuoj , hult enoj , ape~n[aj · en 19, ] 8 k ce 17 jar-

ccnlo. · · 

'Lau deklarof de vojagantoj ; kiuj · vizitis la ' hihliotekon , 

la last a estas el la unua j . · . · · · · 

Nun , kar a legan to, ni prenu la 'lifton k supreni~u rekte 

la· trian ctagon. Dume mi diretu al vi io·n pi:i la imua k 

dua etagoj , kiujn · ni_ ju s preterpasas. En la uriua etago tro

vigas la Nacia Komfrato de la Teksaja k Fabrila lndu strio 

k la Nacia Komit ato pri Kotono. En la dua; La· Lokala 

· Feder acio · de la Ateneoj , la Federacio de I~ Racion a lista 

Lerncjo, la Regiona Komitato pri Defendo , . la Komi siono 

pri la Ekonomia Kunordi go, la Jug-komi siono, la Arkivo de 

la intern aeia gazetaro. En la oficejo de la Arkivo 4 poli 

glotoj tral egas ciuta ge la .cefajn -diversnaciajn gazetojn. La 

samaj poli glotoj redaktas 1mu ciutagan bult enon ~u ltp agan 

k 111111 samajnan kui1 ekstraktajoj el la 'amerika ·gazetaro. 
/ 
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- l'n cblo! 

gis kiam 
.ii vi c~tos frcmdaj 

la tcraj honajoj '? 
Ai1d11. t•kfrnpi~ la horo 

'de la grandeca ju sto

la Lil.icro . 

'Bnrr.rlono 

- Vi-va-a! 

. -Vi-va 111 uccion direkta! 

ccsigis la orator on, ·. 

-Viva In revolucion social! 

Ii prononci s 

k la saloncgo, kiu cntcnis 

nur plc11111anon cl -iii' ektondris: 

-Viva ~a-a-a!· · •' 

prctas rcc ckflanii. -Vim la rcvolucion social! 

Ektondris potcnca k ai1daca Ci cktondris potcncc 

apelo por nlvoki ' k kvazni1 urngano · 

al la grandeca cclo la maron ckmovigis la · ~cea'non 

da homoj , kiu m1dis da homamaso, 

sur In bulvardoj: pro kiu nigris ·la ,,bulvardo ... 

-Tra.l.iajndore~ de toda Espaiia! llarcclono , 

vi , ree r~,·ol11cicma, ) ;:· 

kiuj nek pason levigis 

mnlantau en ira s dum ·1a batalo, k la Lula Hispa1iio ... 

vi La laborisloj , clirint .e 

kiiij kona s la potcncon --de· la gcnerala · sur straloj k avcnuoj 

· • , komencis hata:lon ; 

krcskigis harikadojn . 

'-Revolucio ! ... 

Hi.spanio, 
cia labora popolo 

denovc levigas. 

Sur la stratoj 

de la urboj k vilagoj 

floras la floroj 

de la rcvolucio 

k de miloj da sopiroj 

al pli bona vivo. 

Sc nc hodiar, 

.iJi morgnu efektivigos. 

Flirtadas ja ankorau 

sur .multaj konstruajoj 

rugnigr aj standaroj 

• I 

k sur iii: I 
-Viva cl comunismo libertario! 

.. . ' 

[ striko ,:. .. k placoj P. C:IVIKOV 

·1. L. E. s. K LA BARCELONA} s. A. T. - ANOJ NE DELEGIS LA RE:DAKT.ORON DE "POPOLA FRO~TO " 
. . . I . . . • . 

REPREZENTI ILIN .DUM LA S. A. T . - K. I. P. E .. , KONGRESOJ. AL LA KUNVENO , KIU OKAZIS LA 29 
• . . tt · - . . . ,, . . ,t • 

DE JULIO K KIU REPREZENTIGIS LIN NE CEESTIS I. .L. E. S. - DELEGITO. _EL LA cEESTINTAJ 11 

ESPERANTISIAJ _;,ORGAN'1z91 1 .. ·~ADl~:~D~N,Q ~ ~l[AS / i~ur~ -~~ :r<I ~ :-~~T~R tf ~ _ESTAS __ Kf _R~- . 

TERIZEBLAJ MULTE PLI KIEL I : P . E. - TENDE:NCAJ OL S. A. T, - TENDENCAJ ,. ALIVORTE KONTRAO 

s. A:- T .• TENDENCAJ. DO . PRO KIO c:1 ORGANIZOJ , "UNUANIME KOMISIAS (TIEU . JA TiEKSTAs · LA ' 

PROTOKOLO) LA VALENCIAJN POPOLFRo'NTAiN K-DOJN REPREZENTI .NIAN K.' E: K. K. DUM LA 

S. A. T.-KONG!lESO"? hlE.L ESTAS KOMPRENIGEBLA Cl FENOMENO? CU S. A. T. - KONGRESO ESTAS 
• 1 ' • • • • • 

MANIFESTACIO DE LA LABORISTA ESPERANTISMO, AO DE LA NEUTRALISMO, KONTRAD KIU S. A. T. . . 

PRINCIPE BATALAS K KIES ANTIPODO GI A!PERAS? ONI HA.VAS LA PAROLON . . 
, . . . 

. . I I ' 

Jen la lift~ elpelas nin sur la t.rian etagon. Alblovas ·· Simpla cambrQ:, ,Eluzita skribtablo. : Sllr g1 amaso da gaze-

·nin alia atmosfero. Pli fresa k pli dinarnika. Ar1digas peto- tajoj. La cT\rektoro?. Kia direkroro sen pedelol Jes. _ K--do 

lemaj intcrbabilndoj , k revoluciaj kantoj. Ci-tie, legimto, . kiel ciuj ni. ))ifrrenco - nur respond eca pri : la porekster

krom la Hegiona Komitato de C. N. T ., _trovigns ankau Janda propagando . Li ' ne estas · el tiuj · direktoroj , .kiuj 'lcenas 

la Hegiona Komilalo de la Libcrccuna Ju111;1laro. Ties . pre- · al laboro 1111u · horon antau ··ol . -toriri. Ma'tene Ji; ,an~auas 

~organo "Huta"\ jus estns aperinla k junuloj alkuris por .!Tlultajn el la iedaktoroj. ~ foriras · lasta. . . ... · 

ekspccli gin. K ilia entuziasmo k ilia fortstreco estas tiel Sed, k~ra leganto, sube vi demandis pri la ·Espcranto

scntebla. K vazau elcktra kurenlo trafluas .;. Ilabiladoj, kants Fako ·. Nu 'i'ni prezentu gin al vj . La kanapo estas iom .eluzita. 

oj ; petoloj ... Jajcs! la junularo kantantc hatalas k venkas, · Sed vi ne estas pretendema, Vas ta ,k luma cambr~ . .. Sur la 

detruas k koustruas. inuroj impresigaj afisoj .. •·K· nur 2-3 esperanti stof. Kie C$taS 

K fine ni atinga s la kvaran etngon . Ai1 la lastan, La ' la a.Jiaj? Multaj ja : .. estas r ekrutitaj k jam; .b-atalas oe la 

porck.sterln111la propagando. Ni iru l1;1iilonge de la vasta fronto. Tic estas A. Roig, Ilorque , E. Olmedo , G. Martinez, 

koridoro. La klukado de la skribmasinoj ek'trancas' viajn F. Ga~cia, V. Hogla ; Z: Beller . K multaj aliaj , kies no111.oir 

orcloj11. Al la klakado de la skribrn _asinoj alkantas la .zu- uun mi ne re!I)emoras. Poste kiuj restis-nu .ilin la· varmego 

mado de lu ciklostilo. Jen lo rcdakticjoj de la divcrslingvaj elpelfs al Ja pin.go k Ja montaro . Tamen dum la" autuna k 

bultcnoj. llispnna , itala , gcrmnnu, frunca , angla , svcdu, poi:- ,·intra sezonoj , kiam ekstere pluvas k ' malbonveteras ; ofte 

tugala, rusa, bulgara. grcka. K Esperantu . . arigas esperantist_oj por helpi k pasigi tempon. 

_Pro la sornera varmego la pordoj k . la fcnestroj estas 
vastcn malfrrrnitaj . La rr.daktantoj kun falditaj ccmizma- Nu sufioe. Mi . okupu rnin, kara leganto, kun :Ja aliaf2-3 

I · · 1 k ·1 bi · 1 ,. • S • k-doi· pri la ekspedo ;de la bulteno . Alie) vi 1·a ire povus 
nikoj , k imtaJ super u s ·n ,ta OJ, auoras cnrrg1e. p1te 
al Ja rnrmcgo. · · _legi CI rapo~tajeton ... · 

Ni vizilu la dirckcion de la porckstcrlanda prop ,agando. 
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6 JNFORMA BUL TENO 

KULTURn LRBOHO EN LH 
SINDIKRTOJ 

En prolcta Hispnnio In sincliknto cs
la~ ln bnzo, In cennguln slono, sur kiu 
apogas sin la nova ckonomia strnkturo . 
Krom gin -ckonomin rolo In sindiknto 
nperas same kicl ccnlro de kulturo k 
klcri go. Kiel ilnstro de ci penso ni legu 
kion skribn s pri In k11ll11rn lnboro clc 
sia sindiknlo 111111 el ninj k-cloj, npnr tc
nantn al la akvo-sindikato . 

La aklun laj milil-cirkon slnncoj ab
sorbis, .kiel logika· konsckvcnco, pres
kai1 komplclc la nktivojn de In tuta 
antifa5i sta scktoro. La fiks-ideo estis 
laboradi k produktncli por la milito, 
por gaj ni la militon k, kiel konsekvcn
co, sekurigi la Hevo I ucion. 

Tamcn nc estas direblc, ke oni aeso• 
lute ignoris In aliajn aktivojn . La ek
zcmplon ni havas cc nia sindika lo. Nin 
Libliotek0, 1mt:iu,·. rnEce li1 :ohava, sin 
vidis pligrnndigita per novaj libroj do
talporlitaj . iC-nalurc la nlportitnjoj, la 
nervismo de la unuaj milit-momentoj 
k aliaj kaiizoj malhelpetis, kc ciu j Ii• 
broj, kiuj devas formi por ni unu bi
bliotekor. , _pri kiu ni neni~m ec . son
gis, trovigu en modela ordo. Ci cirkons
taneo embarasetas nin kontentigi tuta
kurate la ·petojn - de 0 la k-doj, kiuj -volas 
havi ,lauplacan legajo~. Sed, kvankam 
kun -ioma prokrasteto ni trafas konten~ 
tigi ciujn libro -petantojn: Ni posedas 
ja · verkojn sciencajn, kiel. · same socia
laj~, arteeajn, filozofiajn ... 

Ni ne volas ne mencii la etlin Mu
zeon, kiun ni posedas. Ni diras eta · pro 
gia nesufica graveco, nurnera kiel arte
ca. Rilate al tio - ni esperas, ke iom 
post iom, kiam ja cio estos normaligita, . 
ni entenigos cion, kio posedas artecan 
valoron, al la Kult'ura InstitucioJ · kiu 
pli gi-andajn garant ioj~ al ni' promes .as. 

Fine ni volas pritrakteti unu plian 
punkton, kiu r)bie estas r,li greva. Tc; 
mas pri la instruado. · 

· Nia sindikat~, konscia pri ~ia respon
deco, elrnontris ekde kelkaj jaroj al -ci 
punkto specialan preferon. 

Ekde 1934, paralele al la inten sa la
boro revol ucia, · sindikato dedicis sian 
maksimuman forton, -sen spari rime- . 
dojn; establi noktajn klasojn por 
siaj anoj k ties filoj, car kun estont• 

LR RRCIONBLISTR MOVBDO EN KBTBLUNIO: 
La problerno pri la socio eslas ankaii pcdagogia problcrno. Kon sciaj k inte

ligcntaj rcvoluciuloj , kiuj kompreni s la valo ron de la Peclagogio por la kreo_ de 
libera homaro, cledicis sian vivon al la disva stigo k pcrfckligo de ci ideo. 

La religio nrtilike inokulis sian pcrfidan moralon nl la hispana spirito. La idcoj 
pri "patrio", " lego" k "stalo" , la vortoj "rczignacio", "dbco", In religiaj krcdoj . 
pri "postmorla vivo", pri ciopova dio, kiu rcgns la homojn k pri tiom da mitoj 
tcksitaj de la fantnzio cstis mistifikc c11radikitaj en la konscicncon de pluruj . 
gcnerncioj, krcanle rfogmcmajn spiritojn fcrmitajn por kin ajn sociali smn idco. 

Kontrni1 ci dogmema k supcrrci;n cdukado apcri s nova pcdngogia skolo 
-La Hcci9nn.lismo. Ln famckonata anarkistu rcvoluciulo Franci sco Ferrer ko
nigi s en Ili spnn io la Nova11 Pcdngigion lai1 siu rcvo luciu viclp1111kto. I:.i fondis 
In Moclernnn Lcrnejon , kiun Ii mem mustrumis k kie praklikiidi s la novan mclo
don. Lin dcviio eslis: Lasi nl la infano mem formi sian pcrsonccon, liberan de 
r.ia ajn ckslcru influo . La infa110 dcvas prczcnli por la eslonto kvnlito, ne kvunto, 
dcvns farigi penscma , ne ruli11ema homo. 

Ferrer est.is mortpafitn en la liistori a k sani;avida kastclo de Monjuich en 
llarccloi10 .. La cklczio vcng is sinjn intcrc sojn bnrilajn pro la kurngo de konscia 
rcvoluciulo, Fer rer dedicis siun vivon k sian aktivon al la pcrfektigo de la. 
novnj cduka j mclodoj, inicinntc en Ilispnnio la rccionnlistan mova<lon. Oni 
mortigis In mnjstron, sec! lin ago plu vivas k vivos montrantc al la homaro la 
solan vojon, kiu i.lircklc kondukas al In Iibero-tiu ·de la racionalista kulturo. 

.... * 

Post 19 de Julio 1936, kiam la fasista ribelo en Katalunio estis sufokita, oni 
trovi s nccc.se reorganizi la raeionalistan mo'vaclon sur pli amplcksa hazo por 
atingi la nivelon de la revoluciaj cirkonstancoj . 

Kreite la milita fronto, · al kiu ni clevis declici niajn fortojn, organizite la 
li1;borista fronto, kiu clevis proporciigi al ni la sufican malerialon por subteni 

. ,~i~~ l ·eko~pmi?~JJ decis_ rporgani ~ . ~nkau la _ trian fronto~ - tiu de _ la ,kulturo. 
La fondo de la Regiona Federacio de la Racionalistaj Lerncjoj en Katalunio

estis konkero por la tria fronto. 
Propagandi kulturon, disvastigi · k -ampleksigi la racionalistajn lemejojn, 

federi tiujn, kiuj . jam ekzistas, krei poterican k determinitan racionalistan mo
vadon eslas la granda tasko de ci Federacio. 

I ' ' Kiajn projektojn havas la Regiona Federacio de la: Racionalistaj Lernejof 
en Katalunio? La projektoj estas di versa;'. La cefa estas ·eldoni sulican sciencan 
k pedagogian materialon. Por organizi ci fakon k akiri la bezonatan malcrialon 
orii projektas la fondon de propra eldonejo. 

Alia celo estas formi verajn instruistojn, montrante al iii' la ki.alon de la 
racionalista kulturo . Ci<:ele oni baldau malfermos specialajn kursojn k k~nf~ 
rencojn Krome la Federacio inlepcas eldoni recionalistan gazeton por disvastigi 
la racionalistajn ideoj. Nuri oni aperigas porinfanan gazeton ekskluzive dedi-
catan al ,Ja infano. ' 

* * * · 

Tiuj, kiuj sekvas atente ci pedagogian movadon, tiuj, kiuj - havas eblon kons
.tati Ja laboron efektivigatan ci rilate , tiuj, kiujn interesas la venko de la scienco 
k Ja kulturo super la malklcreco k la indiferente co, lute fidas al ·,la racionalista 
~ovado . .La .Racionalismo ja cstas la torco, kiu iluminas . la vojon de la homo
ai' la supro de la lib ei-ecana idel!,lo. 

CESAREO · BORQUE 
· (I. L. E. S.-ano) 

konside ro· dcziregis, ke la kultura nive-
' lo de giaj anoj estu kiel eble plej pli- La atingita : sukceso pro la plialtigo tariga utiligi iliajn studo jn , kiu

0

jn ·1iom 
bezonas niaj industrioj. altigita por - Ja sopirata tago ; , Pro tio de :la klereco •kronis bril ~ la klopodojn 

krom ·la klasoj • pri unu_agrada iristrua- -- k se ne estus okazinta la ,malielicme· 
do, gi establi s la klasojn ' pri .Esperanto; • 

mora· fasista _perfido, establita lau cikla_ Muziko, Aritmetiko, Kalkularto, Fiziko, 
Hemio k Noeioj pri Algebro k Elek- metodo, nun ni ja povus, disponi grand-
trotekniko . kvanton da anoj kun kultura nive lo 

La eksper irnent~• spertita gis nun kun 
Iii. i-ezultoj -jam akiritaj estis tre valora. 
Ci ja permesis al ni kun pli detala 
kono\ 'desegni la liniojn -por pli per
fekta ordigo de ,la estontaj .st_udoj . 

·.• 

,., . 
11:, . .J 
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LH PHRTOPHENO DE LR HISPRNINO. EN 
LH HEVOLUCIO 

·1 K.RON-IKO 
I. K-do A. Souchy, kiu _ d_um la lasta monato _spe~i::.1 .. 1isie 

. . '.' entreprenis vojagon tra Europo, revca1ri s al Barcelono. Dum 
1-a !lllrlopr enoj ~c la !11Sp~a prolch?~ en I:: aktunla · 1 sia vojago Ii vizitis Francion ' . Ang lion , Nederlandon, Dan- . 

rcvol11c10 cs la s ai.:i, , ,,. E.,, om povas din, ke s1a parto· 1 Jandon Svedion Nor ve<7ion i'Polion, k C:ehoslovakion. Kiel 
pr cno en la revoh~~io nc estas malpli grava ol ~iu d<; la dclegit~ de C. N: T. Jia ~is/o estis plifirmigi _l,a intcrrilalojn 
~>rolcto. Kvm~kam s1 nc poscdas klerec_on k alte d1svol~1tan ' inter la sinclikataj orgnnizoj el Ja menciitaj landoj por ko-
rntclc~ton. S, tnn_1c11 po:edas. superlative :eknn !Jrolcll~a_n ' munn agado kontrau Ja internacia fasismo. . 

~-onsc1on. ~ble k1el n_em~ ahlan~a prolctmo . ~10 _vc~1g1s ~ El lia raporto ni ekkonas, ke en ~ehoslovakio aperas 3 

srnn_ proletmnn konsc10~1 .. La b1gotcco de la 1ezu_1t_o!, I_n . i scmajnnj revuoj dedici atnj al Jn hispnnia nfero, En · Svcdio 

.tartiufeco <le la pnstra c_oJ, I~ vanclnleco de ~a .-!1111_11.isloJ, • la sindikatnj organizoj Jevis sian monhelpon a-I 1500000 fr. 
la ~ksp luatado <l_e -~a feud_uloJ. La sklav~co. K _s1a 1mp~ta fr. En Polio k Austrio, malgraii Ja cluonfasista regimo, la 
sop1ro al cmnnc1p1go k libero. Jen klango pn In nkttva •Jahori sta klopodo por helpi al ,prokta Hispanio . estas in-
k ciunanka partopreno de la hispann prol etino en la aktuala . tensa. · 

revolucio. • Dum intervjuo . k-do A. Souchy i. a. <leklnris: "Eu ·ropo 
Dum la unuaj tagoj de la rcvolucio si brave k nb- laborista k sindikista kun Ja Jiberala k <lemokrata sentas, 

negncie bataladis ce la harikadoj. Sultro ce sultro kun siaj -ke Hispnnio solvos Ja mondajn prob .lemojn nunajn k par

.samklasanoj. Kun armilo en mano. Poste si senlace ku- ton cl la cstontaj. Se ni scias taksi la hispanan revolucion, 
dradi s, stcbadis vestojn por la milicanoj , kiuj abnegacic la libera Europo havos fortikajon. Parto el gia estonto ja 

ekiris por liberigi la okupitajn de la fasistoj regionoj'n. Si ciependas de la venko kontrau Ja internaci a fasismo." 
.anstatauadis en fabrikejoj, uzinoj la virojn, kiuj jam estis 
foririntaj ~I la fronto. Ar, si mem ekfiugis kun.la milicanoj 
.al la fronto por vengi tirimon. En zonon sovinte pistolon. 
K virece pugnante manon . 

La hispana proletino estas adekvate alloga, simpatia e~ 
.ainbaii okazoj. Tiom e en la avangardo, kiorne en la arier
gardo. K sia etuziasmo ne elcerpigas. Sia energio ne mJJ. 
pliiga s. Si pluen daurigas sian konstruan ·'iaboron. Kun / la· 
sama fervoro . Kun la Sarna jaluzo. . . '/ 

l * * * ' 
,., - En -mia . memoro sprucas, anlcorau fresaj, rernemoraj _dj 
el la nedelongaj majaj okazintajoj. K'lln kia juneca entuzias
mo si kreskigis tiam barikadojn dum siaj samklasanoj estis 
akirantaj kartocojn k muntantaj batalilojn! . 

Ce nia barikado kaprioladis plµraj junulinoj. 16-17 ja- .. 
. ragaj belulinoj . Kun buklaj haroj. Kun magiaj okuloj,K k_un 

audacema koro . Iii kune kun ni pasigis noktojn ce la 

• • • 
"Kritika Observanto" (n-r~ 3) farante Ire ampleksan ra

porton pri la mondpoliiiko, i. a. konslatiga s : . "Estis Anglio, 
kiu sencese ~mindumis ambau fasistajn statojn la plej per• 
fortemajn, Germanio k Ilalio, k faris al iii amikajn servojn 
ciuspecajn, k se ne cio trornpas, ankau nun tendencas ne 

''malgranda parto de la an gla registara opinio al larggrada . 
_koncesiemo rilate al la germana registaro. La i9tereso de 

. la angla reganta klaso · rilate al tiaj servoj ne ·estas ma!- · 
,·,facile ekkoneb la :· Tiu: oi klaso tute ne ·havas antifasistajn ten

dencojn , gi <levas esti konsiderata pli vere kiel kvazau na• 
tura arniko de ciu fasista ordo, car ekzistas nenio, kion 
la·. anglaj' imperiistoj timegas pli o·l ia plej etaj germojn 
de vera pac..:spirito k vera ·sindonemo al la Ligo lnterpo-
pola:'' , 

barikado. Maldormante vigle. Babile rankontante dolcvoce . 
En sia lasta diskurso ·. la satrapo Mussolini deklaris; 

* * * 

epizodojn el la revolucio de 19 de J~lio. .· . . . 
En unu strato virino vire vestita obsedis mian ateil.ton, "Ekdel nun ci,uj . devas estis konvinkitaj, ke fa~ista lt ~lio 

Si estis kasinta sin malantau parapeton. K sia rnano tenis . tendencas praktiki konkretan pac-politikon." . 
Pro kio ekde nun? · L~ fasista · 1talio · tendencis ankau .clan, sed solidan pistolon. . · · . . . · , . 

-Nu vidu, k-do, en ci-tiun domon kasis sin unu fasisto. ' antaue praktiki konkretan pac-politikon. La, abisenoj . nekol'!-1_ 
lvli ne Jasos Jin forkuri. Mi kaptos Jin viva. _ testeb-le ja priatestos tion. K kio konoemas al la _n~na 

Sia voco sonis senhezite ... 
1 

konkreta pac-politiko de fasista ItaHo'-nu pri tio ne · d~bas, 
• • • ec Ja italaj "vo lontuloj " forsenditaj al Franko. 

Neelnombreblaj estas Ja heroajoj elmontritaj de la his- ·Post ci pacifisma deklaro Mu!,solini elbusifis alian: "Mi 

I t" dum Ja aktuala rcvolucia periodo . La his- diras plej kategorie, ke. ni ne ·1oleros eri Mediteraneo I~ 
pnna pro e mo b 1· . . - . . ·1 ,, c· d kl . ta I apo 
Iorio , rakontados al° la idaroj p'ri senlacaj proletinoj, la· ., 0 sevismon au ion sum ~n. ·. 1 .. e . ar? Ja~ es .s ll • 

borantaj en fabrikejoj 'k uzinqj, fraka santaj Ja katenojn de ~~o de lia _p~cifis~o . K haJ sub~are~?/ pleJ. akurate ob~as 

In .sklaveco, detruantaj la kadukan mondon k forge , kons- ,. _gm. Musohm pacifisto de la pacifis ~OJ · L. . , 

truantaj -novan. Poetoj plektados subtilajn versojn pri ~~- .ii · ' * ~ * . _, 
rikadaninoj, pri belaj sveltaj proletinoj, .'pasie_ ama,ntaj la La Unio de la Sindikat~j en• Londono deklaris sin .kon-,-

liberon, gismorte malamantaj la tii-anion . _ trau la rekono de la batalrajto de Franko. La sekretario 

K la mondo tiam ekkonos la veran hispaninon. Ke si ne ?e., ci organizo .A. Wall a4resis al Foreign -Office leteron, , 
es•-s 'tiu "Kai-me~", kiun ni konas nur · e l, · Ja· libroj. Ntlr · · d I · L · l t = · kies teksto estis aprobita unuanime e a orgamzo . a as _a. 
alloge belulino k tempe~amenta dan~nntino. Sed anknu kon s; manifestas .sian maltrankviligon , vidante ke ankorau , nema . 

cin proletino k pasia libernmantino . ' adckvata mezuro esias prenita de Anglio por malej:-ligi .pi-

PARIO · ratadon . . Plie Ja organizo elmontras sin egale maltranJcvila 

---~-----~---~----------- , p~o la onidiroj, ]au kiuj .la angla registaro preferu~ Ia:_l"e- · · 
La redakcio esprima s .dankon al samideano Delfi' Dai- · konon de Ja' batalrajto de Franko. La letero aldonas: ''.Ni 

mau Gener pro lia donaco konsistnnta cl 35 libroj por la kredas , ke la atribuo ·de -tia rajto ne povas esti tolerata · d& 

c~frontaj e·sperantisfoj. la angla popolo." 
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8 INFORMA BULTENQ 

Nlft) nBDNnNTOJ POVAS PAGI SIAN LAUVOUN ABONKOTIZON AL. U'JENftJ NIA) PERn~TOJ:· 
.• . . . :...t 

K-dino A. BOIS 
a MECE por VITRE . 

. (ILLE-et-VILAINE) FRANCIO 
Francoj, ne forgesu vialandan 

kotizejonl 

·K-:d~ 'Adr. :PERSSON K-.do T. C. KLIJN 
. STADSHAGEN 111 .. A · . DAPPERSTR 123.- huis 
S;(QKH0LMb, SVEO·IO i\ 'MSTERDAMO, NEDERLANDO · 
Sved.oj, 1·Iwtizu al pfivialancta· · . · Nederlnndanoj ·:_pagti l~uvolan 

peranto ' abonprezon al nia' amsterdamit 
1 pe~n~ 

. La kotizontoj el la ceteraj landoj ; povas sendi si~n· kotizon k monhelpon al nia ~-dino 
A. BOIS k k-do Adr. PERSSON kiuj estas n1aj internaciaj geperantoj. .·! .. , 

Anstataii sendi al ni responkuponojn, kotizu do rekte al niaj geperantoj. ·J . . · ·
1 

La . ~ispanaj abonpagontoj estas petataj -~endi la rilonon rekte al_ •ni per posta · giro. · 
Adreso por Ih: •INFORMA BULTENO>, Esperanto ·- fa k o, av. _Durrut1 32-34, Barcelono, 

lt11l11 ~crgento militkaptitn dckluris , kc ,1 .. rcgulaj _itnlnj 
devizioj batali s kontraii Santander. · Sed la orcloj de sin 1 
joro Plymouth csta s pl cnstopjtaj ... 

. * * • . . . 't 

K-uo . F'nANCIS Gu f:,....:.F,uNCJO. RiccV'itaj rrep. kup •. • 
Dn;1ko11· pro ·111 frntcca saluto. Pri la gaz, ni 

0

scias nenion. 
JUVENTUDES LrFERTAnr'As. - SALT. "Laboristo" kui1undi- . 

~is, kun "J°. B." Abonkotizon sendu rekte al ni. 
En la marco de Casa de · Knmpo (npuclc · de Madrido)

1 

kiu nun estas sennkvigntn, oni trovis Ja· kndnvron kripligi
tan de ino. Konccrnas al milicanino, · kiu estis militknptito 
de la rnauroj en Novcbro pasintjare, kiuj post kiam scks
pcrfortis sin, mortigis sin pistole k . nodinte sin al arho, 
mctis en la plej . intimnn parto11 de · sia korpo rnoiteron .k 
amuze pafadis gis diser _igo. . ·. · 

1 
•• •• 

· W. G. BRIGDEN.-LoNDON. Jes, k-do., kiel vi povas . · 

ko~stiiti ankornii cstns ho~oj, kiuj utilas Espcrnnton por . 
id plin ol kolei::-tr p. i. kuj p. m. 
. BRITA Es 'l'ERANTO Asocro.-LoNDONO . Petitaj nurneroj ., 

sen<lituj . N.0 13 clce.rpita. 
' ' ' 

J; \VELSER.-MARLAIX. 
oficiula sango 100 fr. fr. 

Mnterialo sen .dita. Lau ci-tiea 

Franko po, ;s rajic ' fie 'ri ni1tau· la 'inondo pro ' siaj vir-
tuozaj civilizanto ! ... · · 

rnonoj 1. . . 
' B. CrnNEV.-PLovmVSKO. Sendita. 

::== 56 pes.e1oj. Dankon pro .Ja 

I' 

' * * * . K-oo. FnANT!SEK TARABA. RAJECKO. -Da.nkon . pri via. 
En Be'rlino k aliaj gravaj · centroj la .polico _arestis multe agrtosko rilate " I. B." n. Materialon ni scndos. , 

c1·e personoj ,e~~ ma_l~_ov~o .~; .. te!~_!i7ta :. o~•?ti~o, _ ,k~~.;l _re_-. ~. _,_A ig .E~.t~~.~~P,~;itor.-,-c:;A~,cQ.V~R~ .. ,ia .=. averto . .;p~en~ita ,, 
pans J:.ombeksplodoJ_n en ~1versa1 ofiCial~JKOnstruaJOJ, Lli i': Ni jam kritancis. ' ' , . r.· ' , . . ' . . ., 
centro de la orgamzo eslis en la labonsta kvartalo en :' C. v. · WALFEREN.-AMSTERDAM. Sendita. Pri la pago 
Berlino . k estis .. direktata de junulino, anka _ii arestita nun. turnu vin al nia -Amsterdama . peranto.. . • . 

W1LHEI.M · HELi.E·R.-LErTMERITZ . Ni • sendados . . Nian 

TRE GRAVA 

LET ER U J.Q . 

: dankon pro ,via ·borideziro. . _ 
: ' lo VAN DER RAAF.-,- SCHIEDAM . .1Darikon pri via •porhis-

Ni avizas al ci~j o;ganizoj, ·komit~toj, ateneoj, _ kulturaj pania postkarto . · · · · 

societoj k unuopuloj ; kiuj volas hefpi . la ' hispanan ' anar• 1: BARRY.-LONDON.: Ni l cg'ule se~dados . 
kistan k anarkosindikistan movadon ne sendi monon al la Tmd.s ·StERRA·.~ FRONTo· ,fr ARAGON.· Ni' 'sendos. · 
adreso de Ganin . . ' . . iuvENCIO' Qu1XAL.:-FRONTO' 'DE··ARACON.:, .'Espei-antajrr · · 

Estonte sendu · monon \ al . la sekvanta 'adreso : Nemesio ,. brosu'i:ojn. ni .sendos. ,. . 
Calves ; _30, r~e Saint A~'g

0

u_ s
1 
tii_1_, Paris_; 2.' . . · ;, .· · .. ' M. •; · c· . ' F · • A - S d ' ' ARIANO' ' HIC.--,- RONTO DE' RAGON. ' en ita. 

' Ni petas _ la gai:elojn represi la novan 'adreson de C.-N. T. · CONSTANTINO FENiz.-FRONTO DE ARAGON. Se~dita . 
k F. A. I. k doni la maksimuman publikecon . pri gi. I HENRIKO ,OLMEDO.-f,R(!NTO, Di 'AnAGOl'r .: Pri ·ra· \10-

l~ Nacia Kom.it~to-de -C: N. r: · - . . 
· · , " vajoj . ce y~ajronto ni , jam . sciigis. Antau~ r.'. ?e~ timo ! . 

la l!~~ns~l,a Komitaw ;de F: A. / .. · . MANUEL .. GiL.-FRONTO DE J\RAG!)N. '1\ . ':- :1tau<l-an~ 

::-. vi~ . pro ia s~ndita monsumo ·. . . 

FRANC!SKo·· Sono . ....:..FRONTO DE' ARAGON. Postkarto n.: 
cevita. Je s, ni sendos. Se eblas 6 pts. , <, · • • . 

K-DO T . c. KLIJN.'-AMSTER ,DAM. {'qi jadi sciigis pri . In ·: VrCENTE Rocci.-FRONTO DE GuAu .. .:' I" ' . Arriko--
po&1kontn afcro pere de k'.do. Iio~t, · do cio restas en ordo. I ion de ,vi ni atendas . · ,; · ' -
Jes, al ciuj ni sendas I. B: i ' ToRCUATO L6r~z . ...;..FRONTO DE .t\NDALUZIO. ·. J\1 ' sendos. · 

' ' SuNo V1NCENTO.-GANDIA. Pri la eldono · ni ::scias ne - Plie ni ricevis 
1

respondkuponojn de jenaj k-doj. .. · ' 
nion. La movndo statas bone, K -do. Roig estas ce· la fronto. Ismon NORLING (INDALSALVEN); TH . STEIJN (ROTTER·. 
K-do. G. Mayo ankora ·u est~s -v_ivanth : Resnnigon! · DAM); · A . SMIT (AMSTERDAM). 

J. BouT.- RoTTEI\DAM. L B. ni send as ' al menciita · adre- B. RASENBERG.- RoTTERDAM. Dankori · pro · la poeriajo. Pre'- • 
so. Pri IR postkonto ni ·jam scias, ke estis vi , kiu petis ·nJ sotn · en la venonta ; 11-ro. Sendu ' laiieble la melodion. Via 
k-do, Klijn akccpti gin. konsideroj esta s tute veraj. 

K-DINO. V. PJN.-FllANCIO. D!)nko_n pri _In rcs_p.' ktip. ESPE=R=A=N=T=O= P=R===E=S=-S=E=R===V=O=.=D=E=.=I=· =L= .• =E= .• =S=i=. = 
k snlutonl · 

· K B · · · N" · d · k · (Iberia Ligo · de Espera1itistoj Senstata·naj) . · . 
·DO . ERTIL AKERB•:nc.-STOKOLY'tfO. ian an on "'''"''''' .. """""'' " 111111,111111, 1111111111111111,, ..... ,11111111111111111u11,,11111111m,11uu,1111111111111,111111m111,111,," .. ,,11111111111""' · 

pri la bondeziro k resp . kup . Vian nverton rti j am priatentis. lmprenta Cultural • Salmeron, 241 . 'Telf. 81076 -''Barcelona ' 

---~= ., 




