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MURDISTOJI 

ti bildo, kiun ni rcproduktas, esprimas la plej gr ·andnn 

kruelecon ,le In uktunla milito. Scnfortnj mnlju nulinoj, flo• 

rn,;Jaj junulin oj k lmrgonn ntnj infnnoj ,· forln sintaj · k~ran 

:.fojrcjon k forkurnntnj pro la bombo rtlnntnj ilin teiilona j k 
i1alnj ncro plnnoj, krin s korsirc : MurtlL~toj ! Murtli stoj.! 

Proll'tinoj cl ci uj la11tloj , cesigu In ckstrcmatlon tic viaj 

hi~pnnnj frntin oj I Deklurau gcncrala n strik on en ciuj lon tloj ! 

' Molfunkcii 1,'1t In fabrik cj oj n, en kiuj pro,luktig ns militmnt 

· rialojn ~emlotnjn ol pcr fiila Franko! Pu hlikc lincu lu ulojn, 

kiuj kontribua s per kio njn nl Franko! Vi i tnlnj k gcrmon aj 

proletinoj, levigu am!J.SC, multope, milionope .sur _ Ja st~atoj ·de 

Romo k Berlino, ·pro~e~le demons traciu, b-arikadigu, · okazigu 

revo lucion , nkt,;u, ,ii ni~ -'Ja gen~ra lojn k la ~ilitist~fn, por .ke 

iii nc plu sentla du . perfortc _via j n cdzoj!1, ~rato jn, filojn al 

· In hispanin tcritorio por d efe nd( In intercso jn de la intcrnacia 

fasismo rnurtlnnte viajn fr ~tojn k fratinojn. Likvidu un_ufoje 

1,or cinm la t ira nojn, la civilizita jn barbarojn ! Hitler k 

Musoli ni, ~iuj snngigas la mondon per nova inrenacia milito. 

Prol ctinoj el ciuj lancloj, viaj hispnnaj fratin oj de vi ~tend!!s 

multegon ! Savu ilin cl In ung egoj de la inorto ! 
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INrORMA uuL_T~_NQ. 

LR KLRSOEVO OE MONDPROLETftRO 
,_ •. ,· 

. ' ' k k • ' "I 
Ln ·19:in ,11• .lu lin 19'.\(, linigi;; pn iodo, kitt cstas plcj 

· :11,~nrn J.. fia;:l..t,pl,-·na ,·1 la l,i, tnri,1 de l:i tulmoml:i prolc-
1:t;~ . E;:rrl'tr ]:i 1rim11fon 1lc· 1:i ru;:n n-l'Olucio, ciuj int cn· 

· rnj a l 1:thl,ri, tn t'mnnr ipigo. kiuj rcgi,;tri gis postmilil c, cstis 
;:auuc . 11fob1:ij. l. :i alrr \·olucia pclntlo de l'gcrr11:rnin popolo, 
Jn ),arnr a kClt;lllllO, la h1111gara komuno fnlis. 

En lta.lio. po;:t la movndo de la 11zinok11patlo, oni stari gis 
h f:isismon. k cktlc tiam sajnis , kc \a bpilali sta rl'akcio 
csltts 11chalii gcbln torcnLO, sajni s, kc la labori staj amnsoj 

· 1-~tus kn11d:rn111i1aj ciulokc pcrci k mctigi stth tcrnra rcgimo. 

La hispana prolctaro mctis finon ,le ci rcturna periodo, 
1foiga k fi:1;:koplcna por In intcrnacia prol ctaro . Unuafojc 
la fu~ismo rc11ko11ti;: sur In Ihcrin lcritorio bastionon k 
Yi dis f or\'3porignnta si:tn 11c\·cnkchln11 legenclon, pruvigintc 
kicl la lnboristaj amnsoj povas kontraiistnri In nrmitan 
rcakcion de J"ckspluatantoj per solida k hatal cma forto. 

Jen tial nin firmigns dum la lukto , kiun la laboris1oj 
cl l_lispanio cntrcprcna s ckdc pli ol unu jaro, la konvinko, 
kc ni nc nur hatnlns por ni mem, sed ankaii por la la-
1,~risto j cl la tulmondo . Ni rezistadns tcntran militon; ni 
fnras rcrn lucion, kics rczultoj cstos postc utilaj al la afcro 
1'1ri la ;:ocia j11s10, 11c nur clc:drantc 'nin libcri gi cl In jugo , 
kiun In rihclinta militi staro cl Hispanio songis _altrucli al 
ni, sc<l por vidigi horizontojn al lilicrigo <le la prolctnro 
cl lt !!lio. Austria , Gcrmanio k cl ciuj lancloj prcmntaj de 
diktatur~, por malchligi, kc la aliaj popoloj, kiuj ankoraii 
virn s rclatiYc libcrc, pcrcu sinvicc suh la fnsista kalknnumo. 

Jc11 la profurula scnco, la grnll(lo historia proj ckcio de 
la ·11:cra Hcvolucio. Kompr cmt la monclprolctaro , kc gin 
cclo cstas la 11iu, i;i nc clc\ias spnri klopoclojn por sukccsigi 
11i;111 tri11111fo11. kin ti01n clcpc11clns de gia koopcremo, car 
rcfalns Htr gin la sckvoJ clc nin fiusko. Parnfraz c ni povas 
alirmi , kc la rcYol11cio samkicl In rcnkcio cstns ncdividcLlaj. 
Ci \·cron 11c 11cglcktis la momlkapituli smo. Ekdc la komcnco' 
f;i ~in konsi1lcras rcktc tusata k minncutn clc la rczistado, 
k'iun la lbcri u popolo fnris k fnrus nl la fosista atako. La 
partioj , In kla soj, la pl111okratnj grupoj, intcrcsigintaj · savi 
I_:( socipolitika11 sistcmon, kiu garantia s ties privilcgiojn, 
cirkaiiprc11i:i la nfcron de Franko k tlctlicis ciujn siajn 
ci1r rf,!1ojn k sinjn chlccojn al la de iii 11omata "ruga Hispa. 
11 :o·• "sanigan kurtcnon" por cvitigi ; kc In ulloga ckzcmplo 
1lc la lbrri n prol ctnro, translokii;intc al la ulinj popoloj, 
sc1111askig11 en In 111011clo la rcvolucian Oamon. 

E.•tns lute supcrlluc nLcs'ti, kc la livcrata helpo de la 
l•)utokrntio k la rcakcio intcrnaciaj 11c limigis al plntonaj 
kori1r11toj. l\10110. nrmiloj, liomoj, ciuj manovroj clc la poli
tiko. i:iuj kn;itnj chlccoj clc l'dcmokratio cstis mohilizatnj 
pri tiu ri nfcro: niu di~prcmi . Iii cstns mobilizntaj gis tia 
;::rncln. kc lllllll ' 111nlnmiko tiom timimla pori In hispaua 
pnpuln. kid tiu. kiu l,ufns 11inj11 fratojn k fonlctruas niajn 
n·;:ionojn. l·~tn~ tiu, kiu ~ilcnlc 1111111ipuludu8 en la Eirropnj 
t r furboj, en In rl'gi~tnroj k rn In knncclarioj. 

Antui1 tin ci rrolnjo. tiom pcrccptrl,la, la lnLorisLn 80· 
lidnro sl In prol ctnj umn;::oj cl lli spunio <lcci<lc por dcfinitivn 
kolodo nk<>rdisu nl _ In cirkon,tancoj. Ln prolctnro cl la 
1li\'cr,<nj l111uloj nc povns jum limigi sin monlri ul 11i siun 

• 1 1 ', her cmoc1aJ - ortusaJ Ii• intcrfrati gon, 1c ~an1c ntn r • w • •• 

n-orcloj", aii scnclanLC al ni nutrnJOII au monon. ~1 dc_vas 
0 

• • , I lemon kicl propra, . k111 <Estns kousi<lcn lu l11spa111a11 pro 1 • ~ · , 

I Ew O k f.te en la monao. C111 rc11lnntata c11 a l11ln u rop · · .. 
• • · I t ..,aniz o el · cw ·.lanclo devns a\'nngnrdn -pnrtro , clll pro c Of o • , •• . , , 

cloni clcfcndon al Ja ltispana prol ctnro en grn programo . pn 

I • I kt k afcro g'ti dcvns koincidi pri la agita<ldcvizo n urgn II o , , , .. 
en sin proprn tamlo kon'lru11 gin gvidanln klaso k · gm ' rc-

gistnro. 

La intcrnn cia burga poliLiko ticl nomata "ncintcrveno", 
kics fatalaj konsckvcncoj por la antifasista Hispanio estas 
antai'i cics okuloj, dcvns rcnkonti rcsponclc prolctan pol_i• 
tikon clc dccicla "intcr vcno". Nur trovintc la opozici6n de 
la organizitaj lnbori stnj · forLoi, stara ·~taj h.atal.p~ct,:1:1 por 
rompi ilinjn krimccajn dczirojn, la reg1staroJ, k111J g1s nun 
sekvas la planojn de Frn 'nko, diktnt aj de Romo k Ilerlino, 

sangos sian kondutlinion. 

Ni turnas nin al In sinclikataj organi1.0j, al la polhikaj 
partioj -soncsceptc- kies clcclico nl la . afero · clc · la :libe~o 
k de Ja· horna progrcso clmontrigis super -taktikaj' k iclco
logiaj ·difcrcncoj, kiuj karakterizas la ·sociajn k- In poli
tiknjh skolojn. Ni' turnas nin . aparlc al . ·In. antifasistnj k 
labori staj organizoj cl Anglia k el 'aliaj' lnncloj,.: kies re
gantoj lurn igas al la influhnva brita diplomatio. 

Konformc al In konclulnorm oj de ciu organizo cbligu 
lukto konkrcta, viva, vigla : Cio kio signifas .materialan 
hclpon kontraii la fasismon ! Por savi' la Hispanian p_opo• 
Ion, por snvi sin mem, konsiclcrnntc..:la gcneralan fasistait . 
ntakon, sckvc clc evcnluala vcnko clc Franko, Hitler k Mus
solini, ciuj popolaj fortoj dcvns •scnhcizitc plcnumi · ,_tiun 
dcvon. 

La ' liberaj homoj cl In · mondo nc . plu · dcvas .:lnsi sola 
la Hispanian popolon kontrai'1 la fnsist.a internacio .'.Tio · estus 
pli ol crnro, pli ol krimo -rncmmortigo. · La ' laborista 
klaso, kiu dcvas plenumi historian mision ' nc povas .•elekti 
la memmortigon. 

(El "Soliclaridad Obrcra' 1.) 

Trad. 0S13ANTO 

La loko, kic pereis 19 on de Jul,'o 1936 1 d p · · A x- o rnnc1sco s• 
cnso. La fotogrnfnjo cstas fntita l·c lia parenco. La inicial~j 

C. N. T. cstus skribitaj per la smJgo, cliginta el' Jn pcreinta 
Ascoso . ' 

. 1 

l .. 

,., 

• J 
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SENHONTA JURNALISTO 
La rcakcin frn nca jurnalo " L,'011c, l-Eclnir r ' ' p11l,likigis 

c11 Aiiguslo sPrion da nr tikoloj , 11h tilolo ".Kntnlunio ~11!1 
leroro". En tiuj ar tikoloj In ko,11110 ra; islo Sairrl l\lichcl 
clvcrsns sirur k ti1111 de sin klnso mnlnmon kontrni1 Knt11lrr
nin lnl,orn popo lnnnro k giaj org1111izoj C. N. T. k F. A. 1. 
Liaj " honcslnj" 1leklnrnj pri In dcfcnclo de la lti~tor ia vcro 
11cnicl malh clpas a l li mr11sogi k mistifiki lai1 p lrj mnln o
bla mani cro pri la l1ispnniaj oknzantajoj. 

Post kinm li rnpo rln~ !:iii Ire kuriozn manicro pri ln 
pluraj socinj klusoj k nrganizoj rn .K::itnlurrin. Ii rlckl:ira ~ 
scnltonle, kc In riliclo en 19 de Julio ne csli~ orgn11i1ita ile 
lu hi~pnn nj gcncrnloj , pnslraco j k knpil a li~toj. helpnt nj de 
la ger111a11n k itn In fnsisrno, ~cil dr la ... nnarki stoj . Poslc 
Ii apl omLc nscrln~, kc la riliclo de In militi , lnj en llar cr -
10110 k l\lndri do ne cstis disbatitn de la annrki , toj. sr1l de 
In rcgislnrnj for toj. 

Por estigi indi gnon kontrnii la rCl'nlurin popolnnuro Ii 
raportn s pri nnrnsnj forrah oj, krn r lnj11j. 11111nloj k. s. Sa
mnplomh c Ii disvnsligns la crari gon pri inr rtn ,le la nnnr
kistnj inilicn1111rnj fc In Aragcma frnnlo. K al ciuj cslas 
konnle, kc In n11nrki~1nj mili c.1nnroj cc la ,\ rngonn fronlo 
nc povi~ enlr cpr cni ofcns iYon kon~itlcr indnn, tinl kc la 
centrn rc~istnro nc donis la m-cc,,::ijn m1111inciojn, scn kiuj 
ne chins kin ajn ofcnsi ,•o. K male la konkcro ,le la for
tikigitn k i;trnlegia pozicio flclcitc fore de Divi 1.io 25, kon5is
tigitn prccipc cl anarkistoj, cloh·cn lc prn vas In hnt11lcmon 
de niaj milicnnoj , sc iii havas la ncccsajn militmunici ojn . 

Kv11nknm kc li logis. en Katnlunio anl a1'ic k post la 
· julinj ·ok11zintajoj k konas la scnhom11n ckspluatndon k In 

sklnvcc on, al kiuj cstis mctita la lnLorist11ro, kvnnkam kc 
konas In snng11n premadon , kiun suferi s gi, kinm- provi s 
akiri pli homan ekziston, Saint i\fichel, kicl ciu bona knto
liko , nc diras cc vorton pri la klopodoj de In hispana pro
let~ro al pli ju stn k libern vivo, sed lnmcntas pri la sor to 
de tiuj , kiuj nc plu povas .rnbi, murdi k ckspluntadi la 
prol ctaro n. 

Ankornu pli cvidcnta igas lia malamo kontr au lu lnbo
ristnro k apnrle kontrau giaj organizoj C. N. T.' k F. A. I. 
raporlante pri la antngonismo inter la plu rnj aniifa iiistuj 
sck toroj k part c pri la Majaj oknzintajoj. Kiel cstis atemlc
blc1 Ii aprobns la kontr aurcvolucian k kontraiilnl,ori stnn 
ngadon de la politikaj par tioj , kiuj tiaokaze, kiel same cc 
multnj aliaj, rieevi s la subtcnon de la frnnea k angln de
molfrntio. 

·· Pri'. la reorga nizado •dc · la · tran sporto, produktuclo k gc
ncrli_l~ de·•Ja ·ekonomin viyo ·nank c de la laborist,aj organizoj 
en !!Sceptnj malfac~lnj cirkon stancoj , kiujn la milito estigns, 
Ii .mcneins ncnicl. Li igno ras ciujn socia jn , ckonomia jn k 
ku l_ti.irnjn nkirnj ojn de la lnhor istnro. Li maskns la pnnindnn 
interv_c.non de la inlcrnneia fasismo k knpitalismo en His
·panio • . , 

Sed cicio nin ne surpri zas. Li, kicl_ ;nultuj aliaj , cstas 
pagita por , disvas tigadi =k-nlumniojn k me11sogoj11 pri rem• 
lu ci,a Hispanio k narkotadi ' la konscie11e·on lie In divcrs lan
daj laboris toj. 

La ·laboris taro ·devas stnmpi per mul honoro k linco tiajn, 
sin forvcnclintajn al la kapitnli smo scnh ontnjn jurn nlistojn ! 

P. 

INFOHM/\ BULTENO 3 

LA BARCELONA EKSPOZICIO 
L.-1 esp, rk~pozicioj per ~i rncrn c.•IM ta,iga k efika pro

pagnmli lo. Tam cn ln gradn de r.i rni'igcco k r fi~ec,, twvlgoi< 
rn ot ganib drprn<lo de lo honn orw111iw,lrJ. 1\Ttiltaj rk~p,,
zicioj fin•ka~ g11~tc pro ~i.:, malliona or gnni:r.ilcco. l'r•l la 
snn,;1 kni11.11 fia:-1kis nnk3i'1 la 11,Hcf'lrrnn. 

Ni nnnnci~ rn unu n-r<J ,1,. " lnfunn:t H11ltcrrv". k~ la 
Ilar rc lonn r,pC'rnnti::t:iro. artlflga~ g ra11di()7,an n.ntifn~i:-1mM1 
rbpo zicion. Tamrn oni ,lllni, al gi iom tro nficia la n koroklo
ro11. K kicl rcwlto :ipcri.• b 11nunanhca org:iniuul o tie la 
chpo zicio. La Tasia pcrclis sion popul:min , pnr nc diri 
antifo ; i~m:tn 1111011ro n. 

La konf crenc-oj. kitrj oknl is err la f>crio<lo, ,Tum liu 
tlaiiris In eb pozicio, 11c ~11l•~trrki~ gian on!ifo,.i,m mr cdon . 
111 novehnki ta /!nzcti~to. kiun komenrr o·ni pr rzcn1!• kiel 
11krajnano. po, lr kiri ncdcrland ono k finfine kir l nmv, ,~,1, 
parolnclis jr In trmo "Kion vol.'.15 F:s11-ernnto". Li mrm l,men 
nr ~cii• kion voli• cliri. l.i pritrnkti s la probl cmnlll tr e cli1,-.. 
l:rnlc por nc diri trr profonr k pN rono ncgctinlll. cc ~ok:1. 
Grn11 C.asn.•. tcmi,g,rnlr p ri l:1 disvn~ti_g-o dr E~prr ,111!0, f1JM. 
lndis pri ci11, pcra j rcligiaj movndoj k sek tnj . Alitr p:rrt>
la<lis pri Oomoln -movaclo. K en la la:'fa ko11frn•r1ro, hl')ro
knnti s In kntalu 11an nncian ltimnlln k In Jntrrn :,ci on. Tl rle 
la kntalu nn nnein liirnno k la lntnnc1cic, bo.'.lmikigi.q ... 

Ccrlc uni rlcerl111mi5, kc la :.inti fo; i,m o r~ccptas :l}n:ln! 

11aciirn1on. k kr. pli r. la nacfo mo k la reli gio prc:renl!U 
la kanva son cle la fn;i 5mo. 

La cbpozi cintnj libroj nc esti3 en g ran cl:r kvan 'tn. J'o~te 
nc ciuj lcnclcncoj de la egpcrnnl~mo e~tis nkccnti t:ij . Abun
dis litcrnturnjoj de la ncutrnb movndo, clum thrj de la 

· lahori sta cstis lute ncglektitaj. &ti .:l victd ,laj pl'11rt1} lihroj 
kun rcli gicea cnhavo, plurnj ckLemplcroj. e,3 jnrk olrktoj 
de cliversnj orgnnoj rlc In ncutrnla movodo, clum tc onu, 
ckzemp lcro clc In gnzctoj k revuoj . ~ prirnuntoj de la la!io
rista cspcrnnti smo. Ee 111111 lihro cldonit ,1 de S. A. T. rue ~•i.:1 
ckspozic intn. Ee 1m11 ckzcmpl ero de: •·s .. nna ciul o" ni', ''Sen · 
nncieen Hcvuo" ne csti~ rkvhl chl aj. 

l\li vizitis In rk~pozicion 1: fojojn, C-$pcrnhtr ru.:tlko'll'i 
int er la lib rnro nlmcnni'1 111111 li brctou eldonita n cle S. ~\. T. 
Sctl-vnnc. 

l\li l11rnis min a l Montserrnl , 111111 el In or gunb:antoj rli:: 
la chpozicio k kiu estas ne nur S, A. T . - nno, ~td. plie 
pcrnnlo de S. A. T., tnmcn kiu por1ntla5 la in5i~non de 
U. E. A.: 

Kam ... snmitlrnno, ,·i nc l'~spoz.ic.ia~ lihrojn t·lclonit.1j11 
de S. A. T. , 

-Ne . 
-Pro kio? 
- La lil, roj c-~t:is tic t·n In 5katoloj. 
-Kia] do csta~ en la ~k:itoloj ? 
-? ! 
La unu nj 4 n-roj de " lnformn Bult eno" komcncc e:stis 

ckspoziciutnj, sec! posto mistcrc form alapcris scnpost signc . 
Eble nl la ncvidcLloj angdoj. kiuj prokktmli :1 In r.hpo:r.i ~ 
ciata jn LiLliajojn , nc pla cis tiun insultajon k forma lapcri
gis gin. 

La ck~pozicio nc povi s pl enumi sian .ant.ifasisman ta~kon. 
Gi 11c cstis amuse vizituta . La puhliko cslis tr e<:gc limigita. 
La unufl cnkrcn organizi teco, kiu tusis 'gian _ antifa ~i~mnn 
trnjl on, malsukcc~igis gin. 

Tio scrvu por inl;lruo al la organizonto j ilc ckspozicicf _. 

PAIUO. 



Scanned by CamScanner

INFORMA BULTENO 

INTER LA KAMPARANOJ DE 
En Aragono naskigas nov-a vivsistemo 

La tre konntn inter la internacin laboristaro socialisto k 
aktiva memhro de C. N. T. k-clo A. Souchy verkis libron 
pri la nova vim de la Aragonaj kamparanoj, post ties ko
lcktivigo . La libro prezcntas plcjan intcrcs ·on. En kclkajn 
sinsekvajn 11-rojn de "I. B." ni pr esi"gos iujn cl giaj capitroj. 

Tuj post 19 de Julio . 1936 cstigis kolizioj en pl11raj 
vilagoj de Aragono inter la kamparanoj k la fasistoj. El 
multaj vilagoj foriris amasc la kamparanoj, forirantc pro 
la persekuto organizita de la fasistoj Kiam pli poste alvc
nis en Aragono la antifasi staj kolouoj de Katalunio k Le
vante (Valeneio) la vilagoj estis liherigilaj el la gvardioj 
k la fasistoj. Tiam revenis la kamparanoj. Komencigis pro• 
cez'l cle socia lransformigo, kiu ne havas similajon en His
panio rilale al komplekso · k profuncleco. 

En Aragono la clispareelado de la tcro estis malsnmn 
ol tiu en Katalunio. Ekzistis grandnj tcrposedintoj, sed iii 
estis malplimulto. La plimulton formis In qposedintoj, la 
farrnposedintoj k la mezklasanoj. La mezklnsanoj labora
dis en la _bienoj de la granclaj terposeclintoj, k clevis akiri 
parton el la rikolto. La nombro de la taglaboristoj sen 
propra tero estis rnalgranda. Sed tiel iii, kiel la mezkla
sanojl devis serci antaue dum mullaj monatoj laboron · en 
la urbo, car la loka lero ne povis vivtcni ilin. La gran·daj 
terposedintoj forkuris al la fasistoj pro la antauenmarsado 
de · la popolmilicioj de Katalunio. 

La kamparanoj decidis en generalaj kunvenoj, okazintaj 
sur la placoj, la eksproprigon de In: tero de la fasistaj pose
di'ntoj. Ankai:i la 'ceie~a foro estis· kolelctivigita k munici
pigita. Preskau en ciuj komimumoj oni decidis ·Jaboradi ko. 
lektive ; 510 vilagoj k urboj kun proksimume 500000 entuta 
logantaro, starigis la kolektivismon, ekonomian forrnon k 
socia n sistemon, nekonatan gis nun ell) modcrna Europo. 
La transformigo de la sistemo Jfri la privata propreco en 
sistemon pri kolektiva propreco realigis dum tempo ·relative 
mallonga k en surpriziga · profundeco. 

La kolektivigado ell' Aragono markas finalan punk"ton de 

la kampara reformo, kiu estis urga ekde 1931. La agrara 
rcformo de la Respubliko ne estis solv:o por la kamparana _ 
·proletaro. Oni ja eksp.roprigis, sub la signo de la reformo, 
malmultajn el la grandaj terposedintoj,- nur Ja tero ·apar
teninta al la eklezio k al la religiaj kongl'egacioj estis eks
proprigita. Ci estis reparceligita inter la kampaianaj ·fatni
lioj, sed ·la mizero inter la kamparanaj ~masoj _ daure ek
tjstis. Kiam la povo de la reakcio estis forigita 19an de 
Julio 1936, la kamparanoj realigis sian ide:ilon- la kolek
tivigon·. 

En ciuj vilagoj en Hispa-nio la komunumoj . okupis sin 
pri la lei;o. Sed nenie en Hispanio iris tiel autai:ien la pro
cezo pri la .kolektivigado kiiel en ·Aragono. ~ kolektivigo ne 
estis ordonita de la stato, nek farita perforte kiel e'n Rusio. 
La plejparto el la kamparanoj sentis la idealojn d-e la so
cia revolucio. Produktadi kolektivc, distribuadi la produk
tajojn justece inter ciuj, tio estis la celo. Ne l'!kzistis difi~ita 
plano ·pri ·la koiektivigado. Ne ekzist is dekretoj, neniu re
gistara komisiono intiervenis, neniu ofici!!la orientigo, lau 
kiu povus esti regataj la kamparanoj, cstis donita. Iii aga~ 
dis lau sia mema int~icio . Iniciativojn donadis pli aktivaj 

kamparanoj. ' Inter la kamparanoj vivadis la iclealo pri la 

Iibcra komuni smo. Estis aclmirindc vidi , kiel la sann k homa • 

racio de la kamparanoj , sen multaj ko11oj tcoriaj, sen pro
funda sp-rrto, ciam arangadis la aforojn. Kun tiu intuicio, 

kiun hava s la homoj en tempo vcre revolucia , la kampara 

lognntaro pusi s sin al laboro por konstrui nov~n . vivon. 
La novnjo pri la kolckti\'ig!ldo k pri la libero koniunis ·

mo en Arafl'ono ekkuris Ira tuta Hispanio. Sed nek en His-
• 0 

panio, nek en la eksterlando oni. konas -In vcran enhavon 

de la kolektiva vivo en Aragono . Priskribo kicl vivadas la 

kamparnnoj, kic~ i ii organizigis, kiel interkomprenigadas, 

ankorau ne ekzistas. Oni ankorau nc skribis la historion <le. 

la socia I1evolucio, kiu rcaligis en Aragono chic .19 ,de Ju- 

lio 1936. 
K tnmcn tio kio oknzas en tit; regiono cstas de mnksi

mumn gravcco por . -la . soein lista movaclo tutrnoncla. Pli ol 

duonmiliono dn knrnparanoj, pusntaj de la hezonoj,- de la 
mizcro k de siaj idcaloj, prcni s en siajn manojn la kon
clukilojn de sin vivdestino. Egaleco, Libero, Frateco, la grnn

decaj sopiroj de -la franca rcvolucio , rcs tis nerealigitaj en 
la monclo. En Aragono iii regas en la praktika vivado. La 
kamparano estis liberigita el la politika premado k cl la 

ckspluatado de la grandaj terposedintoj. Oni atingis la Ju. 
heron, batalante. Oni organizis la egalecon, k la frateco 

vivadas . en la · koro ~e la popolanaro, radiumante Ja tut-
- mondon. A. SOUCHY 

• · Cu vi J.:onas ci idio
·. ton 

J.:un J.:apo simila al' 
poto? 

Li aspektas J.:iel 
prioro, 

sed estas -la portu
gala diktatoro 

Oliveira Salazar. 

. .. .. : .. 
. ! ~ ·1 
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BAT ALKANTO 
Laii [" konat,i melodio 

de /Ian.< Eisler. 
Rnjt', rnjt', por In rajt' 
l,n1ul11 111111, lnhori star', 
Hnjt ', rajt', por la rajt', 
ni fnlos s11r nmlnmiknr'. 
Ne plu cstras nin In kapitnl', 
secl ni knntarlns pri klasbntal' 
per llama melocli' . · 
Ni lukt11 por hejmoj k vi, 

· nur -la sociali smon volus ni , 
formortn s jam In filistrar'. 

reknnlnjo 
Kamnrndoj, sufcregoj 
nun cslas sufi cnj jam , 
tenu fcrmitnj la vi~ojn ruf;ajn, 
eslas nun tempo ja. 
La fasismon ni venku, 
arigu, kamaraclar ;. 

Kamnrado, kunha _talu, cslu soliclar'. 
Rajt', rajt', por In rajt', 
senmaskigu la fiu Jar'. 
Rajt', rajt' , por la rajL', 
Di sigu la grcn' de l'selar'. 
La kapitalismo, potenca iam, 
en -la fimarcon ekdronos tiam 
pro slu !ta profitem' . 
Dum nia venk' ekkonstruos ni, 
k starigos socialisma soci' 
liber a k sen mizer'. 

Esperant igis : B. C. Rasenberg - Becora .·. 

INTERNfttlft. ftNTIFRSISTft SOLIDftRO (S. I. ft.) 
La lukto, kiun aktuale subtenn s la hispnnia popolanaro, 

plivasligas ciutage k alprcnas inter.nacian karakterizon . Dum 
la unuaj rnonatoj la popolanaro devis .kontratl:atali nur la 
hispanajn fa sistojn, scd hocliaµ sur la hispunia leritorio oni 
kontraiibatalas ·ta fasistojn italajn, germanajn, portugalajn 
k a. 

La karnpo de tiu batalo nc limiga s sur la tutu Mcclite
raneo, Portugalio, Sudfrancio k aliaj landcij. ·' 

.Dum 14 monutoj ni cstas bataluntaj k ankoraii ne vidigns 
la final~ de tiu batalo . Ciutage ko!llplikigas la situacio k ans
talaii antaiivicli ·1a baldaiian finalon, oni ekviclas klare, ke 
ciutage gi pliva stiga s -k alprchas kurakterizon dc -intcrnaciu 
milito . · 

Tfol fortuj esta s •In legiloj, kiuj unuiga s la interna ciajn 
fasi stoJn k kapitalistojn, k ili a helpo ec scn pakto cstas tiel 
cfika, ·ke oni simple mirigas. Kvankam ke iii estas cntuzias- . 
megaj nacii sloj, iii unui gas en intcrnacia sklado. Kvankam ke 
iii npartena s. al mal samnj religioj, iii kunviva s k kune kon
lraiihatalas la hispanian popolanaron, 

La hispanaj kamnradoj, viclc de la militplirastigo, decidi s 
orgnnizi la inl ernacian antifasistan soliclnron . Ciuj la·boristoj, 
ciuj lib erp rofc sinnoj clcvns cirganizi la internacian antifasis 
lan solidaron, cnr en mnla okazo ni estas pcrcintnj. 

Ni ne povas konlcntigi nur per In solidaro en Hispanio . 
En iuj landoj iuj knmnradoj jam fari s pason por krei la 
orgnnizon pri I,itcrnacia Antifa sista Solicluro. Ankai"t en aliuj 
lnncloj kamnradoj eslns prelaj krci gin. I<onvcnus, seen ciuj 
lnmloj, en kiuj 'trovif;as kamaradoj, pr etnj hclpi 111 la anti -

INFORMA BULTENO . 

fasisma Hisp_anio, orgnnizigus en , ~ruppn k ·; JJ,ler!i-latigu~_!l!llj 
kun la centra oficejo <le la organiio. -·· •' ·. - -,\ ·_ ,, ~ ·1 

Tfo, kie ekzista grupo <la simpntiantoj, al la antifa sisma . 
Hi spanio, tie kic ckzistaj lcgan loj de nia bult eno, okazigu 
kunvenon k tlecidigu organizi sekcion pri la lnlernacia A11ti
fasi sta Soli<laro. K iii turnu sin por konsiloj . iil '·rJ 'jcna. 
alrcso: lntcrnacia Antifn sistn Solidnro (S. I '. 

1

A.)_:_· ',' . 
Paz, 29, 2, Valcncio ,. lli sp,anio ... 

: t; :;-, I 

Ii' 

. . :J: . 

Ni bc<laiiras, kc ni clcvas nnkora11fojc mulfcrmi · i:i . rnb- · 
rikon. K tiom pli ni !,cclauras, kc materinlon por ' ,gi · hnve : : 
hligas _ "Popoln Fronlo". Seel' en tio konsi s.tns ·11ia ·fosko---' 1 

ne nur clonucli al la tutmoncla lubori sla csperanlistai:o in- ·, 
formajojn, aulcntajn, nefal sitajn informaj ojll' pri In his1J~~ .: 
nn nfero-milito k revolucio--sccl pli s~nmnskigadi iiujn; 
kiuj mnlhonestc misinforma1lns gin. · · ·• .. · •: 

Jen anta11 ni staras la lasta ~-ro '(20 k 21) ' de· "Pop6la 
Fronto". En la rul,riko "Noloj Jiri In · inter, r~ 1ioiitiko" ni' 
lcgas: "Ln I<onsilant aro cJic Ar~gon, institudo, kit.I kaiiiis, ·.: 
kauza s k kauzos ankora11 longtcmp e_ ·gfnmlan diski1imlo11 .. fn~', 
ter ginj krcanioj k giaj ntukanloj, ju s estis .forigatn de l~ ·. 
regislaro, ne pcrforte, cur gi mcm akccptis sinn .. likviilon, · · 
laii la sukoesanta piano de la regi star(). Ni ne ·volas ci tic 
hodiau fari kritikon pri gia tuta hazo k. funkci~clo, ~i nur . 
nicncins, ke tiu speco de region a . prov izora regi staro tre . • 
doktrincco laii inspiro _ de tendcn co, agadis k nc sciis ligi ·al ' . 
sia politiko la nra gonan kamparanaron, gis fin ekstremo, 
kc multnj vilaganoj pro la perfortigaj proccdoj de -.In. re-

. gantoj, forkuris al la fasista teritori ; , La .~ova met~<lo' esta~ 1 
·bona. gnrantio I" . . . . . , 

Unue-rilate al la fodgo de ·1a Konsilanta'ro <le Aragon:- .· 
La ver·o, .Ja pura vero estas, ke la ·rcgistaro , celant c efekti
vigi la "rc volucion", forigis per specia la · clekreto de ·11 .de 
Augusto ,la Konsilantaron de Ara gon, mal~r ganizis multajn 
kolektivigitajn mastrumejojn, kiuj estis al la knmparl\naro 
grava akirajo de la :r,evolucio de 19 de Julio 1936,' k la· 
konsilantoj estis arcstitaj . Joaquin Ascaso, In prezidarito de 
la Kon_si Ian Laro, ankaii _estis arestita k. pri Jiu sorto nun oni 
scias nenion . 

. La informajo de "P. Fr.''., kc la "Konsilantaro cl~ -Ara 
gon ... jus est_is forigata de la registaro, ne · per/orle, car. i,i 
mem akceptis sian likvid on, la_ii. la sukcesanta pl<iui.o de la 
registaro", estas centprocenta ·elp ensajo. Ccrt1e j~, inu '·'P . . 
Fr.", Joaquin Ascaso, la' gr~n<la. iiherecana fimkdulo, ne , 
eslis "per forte" a:r,estita, car Ii mcm· akccptis sian · enk!lrce- . 
:igon", )au la sukccsanla plano , cle_ la rcgistaro". 'Cu_ ne po• .:: 
polfrontanoj? . .. . 

Due . . La Konsilantaro de Ara gon ne estas "speco de ~ 
giona pro vizora registar o". Ci estas rcp reientantaio el .la 
kamparanaro -lnii la sistemo de Oia feclcralisino .sur . la.· hazo . l 
de la libera k.omunism .o. · ·· · '· ·· •,i 1

-'. ., : r ·· "~'l· , 

Trie. La Ko·nsilant~ro de Arligon -neniel '" t~c ;d~lct?ire> ·: 
,ce, !nu sia inspiro de tend~,;co, aga dis" k ne,ii«i '"~e~ils 'Hg{ ' 
al sia poliko la nragori'an kamparanaron" . . La Ara·g~·i';a· karii~'.' ' 
paranar ·o estis ligin ta sin al la Korisilantar o 'gis 'tia' ii-iiao:':'i 
kc kinm la reg istaro dekretis Ia malor ganiiadc:>n de la kb:.':,, 
leklivi gitnj mast; umejoj, gi cnergie esprimi s sian' 'p'rbt~tori' ·:: 
per nmasnj kunvenoj k mitingoj. Samokaie ·ank'a'ti Ja'' Ka!' .. ' 
talunu Regiona Fcdcracio de ,Ja Kat :ilima Kii.mji~rarioj br- : :!-. 
ganizis en Barc elono en la salono de Gran Price grandan 
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INPORMA IJULTENO 

11111111g1•11. i\l11hnj kmnpnrnnoj cl ,\r :1g11110 pro c.~pnn11ln prn
lt, 11> t•,<tis nrr ~titnj k t•nknffni gitaj, nlinj pcr~ck11Lataj. 

l(io111 ko11et•rn:1>< nl In :i~rrlo. J..1: "1111111:ij vila ga 11uj pro 
la p1·r forti p j pn>cTd11j de la rq .;1111tnj, forJ..nris al la fa. 
; i~l:t lnit nrio". 11i cl,,rn,; J..onfcsi, kt: Yr rc c~lis rork11roj a l 
111 rn; i, t;i t(•rilorio . ln111r11 Ill ! de vil:iganoj , scd de fo.sistoj. 
Ni pl'la,; ln n-dnJ..1:111loj 1k ' ' I'. Fr. " nrg11111c111i per ko11krctaj 
f:11..toj ,-i:111 :i~nlon. t. c.; kc " 1i111l1aj vilngnnoj , pro la pcr
r11rli!_.!:1_j prn c,•doj de la Prganlnj , forkmis al In fnsista 1c
ri1ori11''. En 111ala oknzo iii 111cm slampus sin kicl clemago-
1'njn. mnln •rclirnnlojn k mistifiknutojn. 

E11 In ·nrtikolo "Niu Pozicio" post pl cudo, kc "kclkuj- - . 
Ire malmnltnj lcgnntoj-clc "P. Fr." s11hite duhcln s pri niu 
n·lo I... rolo '', proklamn s : " l'opola fronlo csla s k1111ligo--
11c kn11fm1tligo- ilc labori slaj k. prolctnj partioj k politikaj 
:,rktnroj clc -lib cralaj ctlmrgoj" . . 

Pli gnsl•c Popola Fronlo cslns kunligo nur tic politikaj 
scktoroj de ct.lmrgoj , car C. N. T. k U .. · G. T ., laboristaj 
orgnnizoj, kinj ·nmplcksis la plcjmulton cl Ja . hispanaj la-
1,oristoj k JHOlctoj, 11c parloprcnas gin, la ceteraj lahocistaj 
k prolctnj pnrtioj pr~~nlns nckonsideri11du11 malplimulton. 

Poslc 11i legas: "Tutc scnbaza cslas la . kalumnio pri • 
persckutndo pro pensoj k ideoj. La popola jusleco ·punas .• 
k cnkarcerigas nur malumikojn, kiuj ofte kasas sian fusan 
,·aron per tre respektintlaj nomoj". 
· Cu Kamilo llerncri k'.Anclres Nin, -kiuj est-is iukvizitorecc 

murditnj, "ofle kasis sian fusan varon per Lr,e respektindaj 
nomoj"? Cu Joaquin Ascaso, heroldo pri libero k justeco, 
"ofte kasis _-sian varon . pe~ trc respcktindaj nomoj"? Cu la 
multaj, ,Ja centoj da . sinceraj antifasistoj, la pl ejmulto cl 
kiuj . Latalis c;c, la ._ fronlo , k kiuj -nun eslas cnkarcerigataj, 
"oftc kasis sian fusan varon per trc ~espektindaj nomoj"? 
Hczullas, ke la "popola justci:o punas k -cnkarcerigas ·n11r 
mnlnmikojn", kiuj · Latis la fasismon. 

lorn pli subc en la pritrnktata - artikolo: "Respondc .caj 
organir.oj proletaj nc subtenas scnkontrolajn agojn de egois. 
taj izoluloj nu de autonoiniaj grupoj, kiuj nc meditas la 
sckvojn de si:i agado. Tie! neniu scrioza laborisla organizo 
~ufern~ pcrsekulon aii s'enon de la . registan:_>, sed iii guns 
normnlan ·vi von k ckzistorajton". 

C. N. T. k F .A. I., du grandaj laboristaj organizoj,' _kies 
organizitaj Jab.~rfatoj k proletoj clishatis en K~t~lunio . la 
fasi~mon k ccmcntis la oeangul~n stonon de nova socia k 
ckonomia ordo, , ne "guns .normalari • vivon", · ciir. multaj el 
iliaj • aktivaj · clemcntoj cstas cnkarcerigitaj, aliaj persckuta
taj, Kun, •cnoj, mitingoj; .organizataj de iii estas . ofte mal- . 
1icr111csatnj, Hiaj . gazctoj : ~fte konfiskataj k malnpcrigataj .. 
portcmpc. Seel sajnas, kc ci 'eio, .lau , l? redaktantoj de "P,.
Fr.", nc cstns por antaii la cksterlanda publiko .. 

Fine In rcdnktanloj descgnas la fizionimion de "P .. Fr." 
jcnc. "Popola Fronlo ne cslas komunista, sed ankau, ho kom,
p,r~ncblc! a11tikomu11isln, nck anarkista, nek anlianarkista. 
Niu · klnsbntnlo cstns suficc· milda por :ikccpti place k dri1ike 
·1a · fnvoron de multaj IiLcralaj neutraluloj". 

Jc.:<, jcs, . ·ui konscntns, kc "Popola Fronlo ne eslas komu• 
11i~tn; nck..annrk •ista" k .kc gin "klasbntnlo ·cslns snfice milda 
por akccpli pince k dnnke la favoron , de _multaj liberalnj 
nd1trni1iloj". Scd pri tio, kc gi · ne estas antianarkista-ni 
dubos, k kron'te .Jn reclaktoroj mem de "P. Fr." openai1 · PQ

vus . mol1lubigi -nin. 
En ln ,roporto pri In Roterdama kongreso ni !legas: ' 'Kn-

111araclo Hcrnnnclcz utcnligis la gekon grcsanojn pri la ~on- . 
k11cta k nccliskut cb la fa kto, kc en Hispalllio neniu holiest; 
lahori slo, neni11 prol cla organizo, ncniu vcra rcvoluciulo es
las pcrsckulalaj ar, gcnatnj pro siaj spc cifaj opinioj 1. Lu 
anarki stoj, kicl ~i11j aliaj , eslas pl erirnjlaj, iii kunv,enns, cl
donas sian mnltcnombran gazetaron, libcre kritikos, prt?pa
gall(las en milingoj klp , agada s infiuc en la sin<likotoj de 
C. N. T. Iii okupas grovajn postenojn k · oficojn , iii ~stas 
urk stroj, kicl Liu de Val cncio mcm, komamlos bataliQnojn 

k hava s ciajn sancojn". 
Ni jam vidi s, kc nc "nenin honeslu loboristo", nc "11eniu 

prolctn organizo " , k nc "neniu vcra rcvoluciulo eslas per
s,ekutnla aii gc11it1u pro siaj specifaj opinioj", pretcrlosanlc 
kompr c11cble la mnrksislan organizon P. O. U. M., kiu cstis 
mnlor ganizila komplet c, multaj cl giaj mcmbroj cnkurceri

gitaj, alinj persckulataj ; 
La alcnligo s,ckva s : "Pri la krima ribelo de Majo, ni 

11c forgcsu, kc gi . nc cstis subtcnata de C. N . T ., kics ins
lancoj komTnmnis gin. Tiu monslra rihclo estis sufokila de 
Registaro sub la pi,ezido . de Largo Caballero, kun kvar ~i
nistroj - ai1arkoistaj, elstaraj gvidantoj de la hispana 011ar

kismo". 
Eiirika! Finfine ' 'P. Fr." malkovris , kc "la ribelo de 

Majo ne eslis subtennlo de C. N. T., kies inslancoj kondam
nis gin". K de kiu .cstis subtcnata? Kio murdis Kamilo Ber
neri, la 12 lib erecanaj junuloj, kiuj ·estis ponarditaj loµ<li
rc en Ja soldatejo Karlo 'Marks? Pro kio, senpcre 9~ la 
Maj a okazajo, ,Ja komunista gazetaro .tratrumpetis tra la tut
mondo , ke 11:1 ribelo de la hispanaj anarkistoj estas sufo- • 

kita? 
Ni beclauras ripete ke ni '·clevis- ankoraufoje malfermi, 

ci rubrikon. T/om pli'. ni bcdai:ira~, 'ke , rnaterialon por gi _ 
havebligas "P : Fr." : Sed en -tio , konsistas nio tasko-ne nur 
donocli. al lo tu~rnonda -laborista · esperantislaro informojojn, 
autentajn, : ncfalsitajn informajojn pri ,Ja hispana ,,ofero
n1ilito le revolucio, sed plie s,eninaskigadi tiujn , kiuj m~l~ 

horieste misinformaclas gin. 

KION.· SIGNIF AS )":10?!: 
En la jurnalo "Diario Vasco" (de :3. 9. 37), aperanta en 

San Sebas~ian, ni tro~as . la jcnon: "Alvcnis al naciista · 
'His1.ianio letcro datumita en Valencio 21-25an de Majo adre
sita de Prieto al Fernando de los Rios, kiu (letero) netrafis 
la . adresiton .-· Jen . el gi -kelkaj paragrafoj absol~tc , autenti
koj: . "Fernando _ de los Rios, socialista embasadoro ... . Fine 
jam solvigis - en · tre grava parto la forpurigo de nia arier
gardo. Kiel ·en llarcelono tie] ·en · gin provinco • estas elarti
kigitaj la risortoj de F . A. I. k C. N. T ,, mortigitaj au .eri-
karceri gitaj iliaj pli .. dangeraj elem entoj. . 
·, La · forpurigo me estas imlcoriiu kompl eta; · sed j'imi •estas · 
rompi ta . la brava ;rezist~ro k al <'ni •cstcis .fa cila · nova arest~do . 
lausaj ne malf orla . sed · efika,- k post · iom gi estos kompleta.· 
Ni tiinis, kc la brigadoj de tiuj el ementoj, kiuj trovigas ce 
la fronto forlu sos nin alkuri ·al -helpo de sia organizo; · sed 
ili ·nc . kuragis k estas ma I facile organizigi. Krome ni' dccidis 
serion da ofensivoj en la pluraj frontoj; en kiuj estos uza
taj C. N. T. -k F. A. I. kiel atakantojn k ni dccidis ankau , 
Lranslokigi ilin al la scktoroj, kie estas pli da batalo; tiele 
la ,fasi stoj helpos al ni por kompletigi la tutecan forputigon 
k ili' jevas <lanki al la ·tri statof, kiuj lielpis ·al . ni k kiuj ! 

lastatempe postulis de ni tian konduton"... '· , 
Ni nur citas . La k-doj · faru la koilkludon. ·,,. 

I. ·' 
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La lrovi gnnla rn lli spnnio rn sa gnzctislo Kolcov publi

kigi~ rn "Pra\'lla " Ire f anlnzian rakonton pri la formalapcro 
,le Nin . . La prof csia gazctisto f)fl~lcnda s pcr svadi la lcgnn
taron , kc Nin cslis forprcnila ·cl la knrccro de fnsistoj k 
poslc murdita. Kiel pmvon Kolcov mc11cias pri Lrovo, <le 
lrtcroj. " Fr cnlc Lib crlnrio", trc grnva lih crccnnn jurnalo, 
npcri gnnt c Ire dclalnn hiografion pri Nin , kvalifikas la "do· 
k11111r nl~jn" ,le Kolcov kicl linj mcmaj clplumi gitnjoj 
k ntcnl1gns, kc sc efcktiv e cslus ckzistinlnj Linj lcleroj, iii 
cstus · konalaj al la hi spnnaj jurnali stoj, k nc cslus nccesc, 
ke Ii venu cl Husio por malkovri ilin. 

* " * 
Lnii oficinla slntis -Liko sekv,c de la fnsistaj alakoj super 

Madrido en la dni'iro de 12 monatoj, L. c. <le 6 de Ai'1g11s-
. lo 1936 gis 6 Augusto 1937, regi strigi s 768 morlintoj k 356i 
vunditoj. La stnti stiko_ cslas nur pri la pnrloprcnintnj en la 
halaloj. · 

* .. "* 
La prezidnnto de la SociaHsla lntcrna cio Lui s d,e Brouc

kerc deklaris anlai'1I jurnali stoj : "La vera unuc cigo de la 
politikaj 1iartio j kiel plej konv ena por la hi spana popolo j 
cstas la klopodo nlproksimi gi cfujn proktajn elcmentojn 
enlandajn k plie ciujn -proletajn movadojn ~kstcrl:.indajn. Mi 
havus ega n simpa tion a l la anarko sindiki sla movaclo gcnc
ralc k aparle a l la hispnna, kvankam gia viclpunklo nc koin
ci<lns kun la mia. Ci ludi s trc g ravan histor ian rolon en 
Hi spanio. La unuccigcl <le l_a proletaro cslus ma)ehla , se. 
oni •nc komprcnu s la unarki slojn". 

* * * 
La gnzelo "C.N.T.", organo de la Maclrida Fcd cra~i~ de 

lu Laboro, cslis malperme sata porlcmpe de la polico. La 
motivo csli~ In publikigo · de grnvaj clokumentoj , inLer kiuj 
lclero de la komunisla militi slo · Li ster, aclrcsila al Maclriclaj 
sa-mpartianoj. 

* * * 
Ekdc iu tempo la Komisarcjo pri Propa ganclo de In Cc

ncralitalo aperiga da s informbult enon katolikan k la Barcc
lonaj racliostacioj disscndadas pcriocle diskursojn, per kiuj 
oni dcfcnclas an lc la religiccan obskuranli smon k. konl~aii
hntaln s ,la antircligiajn konccplojn. Ni hnvis paci cnco·n a11s
k11lti unu cl tiuj ridi nclaj diskurso j, kiu cstigis al ni cks
Lcrordinaran surpri zon k sculiman imlignon. Sajnn s kvazai1 
mc11sogo, kium de tiaj oliccjoj , dum cslas mal1)crmcsatc uli
ligi In rndiojn por ·rcvoluciaj organizoj, oni povns nuskulti 

•. kicl ckz. In sckvanlnjn stultajojn: "Mi komprcna s la gran-
<lnn dolor on de la katolikoj nepovnnlc nil(li liturgion" . "La 
ntcismo cstns Lcor in k praktika absurclajo". "Cis 15 tag oj, 
sc Dio voln R". K multaj aliaj slult a}oj snmstilnj . b. kon
lrn11rcligin propa ganda clc Ccncrnlitalo evidenle krc skad ns 

· kr1>~ccndc . Jn clio cstas kun ni ! K poste- la katalunn P. S. 
·-U; C. hnvns en sinj manoj In .propn gnndon. Tio cstas alia 
honn garnntio ... 

* * * 

INFORMA BUI.JfENO . . 7: .. ......... .. ... ... ...... .... ... ..... .... ... . ... , ,.. ....... -................ ,., ., ..... -............................ . 

En la Ilarcelonaj karccroj . trovigas .'kelkaj 'cehloj de an : 
Lifasistoj, al kiuj oni alribuas 'chtjspecajh ' ·akuzojn '. Multaj 
cl Ja cnka rcerigitoj pro fa ··malbona k malhigien:r regimo 
sufcrus malsanigon . En In ·ccteraj urboj de Ja · Hespuhlikci 
anknu cslas ci1knrccrigitnj ccnloj' dn anlifnsisloj . 1• . 

* * .. 
• t • 

Ln Ilnn cle Seplembro Ccneralilalo arang1s en. ih 'rc!!• 
lonn fcs ton okuzc la clat!'cvcnon cle In. Libcrigo 'de l{at iiJ.un_io. 
Okazis manif slncio. Ciuj orga nizoj clevis manifcstai::ii ·ai,tau 

-In slnrigilan cslraclon JJOr csli snlutitaj 'de la ·oficialul~j. 
Pro la Ire nncicca nuanco de In fcslo, ne . ciuj .Jibevecanaj 
org:111izoj parloprcnis gin. Parloprcnis pnrlo el C. N • . 'J'. k 
F. A. I. La mnnifcslacio cle C. N. T . k -F. A. 1. kom encigis 
jc 'la II k duona k dni'1ris gis In ·c1ua· posttagmeze. Flirtifn
clis dekoj <la r.ugnigraj OagoJ. k dekoj da -plaknrd oj kun 
clevizoj_-Jen kelknj cl iii: "Ni volas la libcrigon de ci11j 
nnlifasi staj enkarcerigitoj" ! "La revolu cio cstas garanti,1 
por la mililgajnol!" La milito k Jn r.evolucio estas neclivi-

. dcblnj I" ~a portintoj clc In pl.akarcloj hallndis antau la c~
Lraclon por kc . iii eslu lcgntaj nnlau la mikrofono. Aparte 
imponc eslis la grancla kolo.rn porlreto de Durruti . La ma
·11ifcslacianloj ckvo lis, k.e la orkcslro ludu . la nnn_rkislnn 
himn on "Filoj clc l' Popolo" -. La oficialuloj rifuzis. La ma
nifestaciantoj insistndi s, ekpro testis: "Vivu la tribanoj !", 
"For Komorera!" La vorloj estis direktitaj a l la komunista 
ministro I<omorcra, kiu ccestis sur la cstrado iritcr la aliaj 
minislroj , kiu antaii nelonge nomi s per tia cpitcto In .anar • 
kistajn milicanojn, kiuj kiuj bati s en Ila rcelono la fasis
mon k -atingis · al In cirkai:injoj clc Zaragozo. La mnnifesla
cian loj kun la portreto de .Durmti ne ·forigi s , gis kiam on i 
nc ludi s la himnon. La .ceteraj org imizoj mnlfruigis pri ·.Jn 
manifcstacio tin! kc, pro manko cle homoj , clevis atendi 
an ta11 sinj lokaloj, ke arigu amikoj. P>.s. u., c'. estis repre
zcntita pli per fla goj k plnkardoj ol per anoj, car iuj el 
la manifestacinntoj portis po 2-3 flagojn. La manifesta
ciado de ciuj ceteraj organizoj, inkluiiv e P. S. U. C. dnuris 
45 minutojn . 

* * * 
La 12an de ·Sept embro devis okazi kunv eno . clc fa iiBar

ce_lonaj fervo ji stoj. Ce la komen co· cle ln -kunv eno tamen sin 
pr .ezentis pluraj polic anoj , ·vcriigitai. de I~ _policestro. La 
fcrvojistoj konsider is la ceston de la polico -kiel provokon 
k forla sis la kunvenejon proteste. · 

Aliaj kunv_cnoi k mitingoj, ·kiuj clevis okazi en la ko
menco d.e Scptcmbro estis .imalperm esitaj de la . poli co. Hm! 

·K In rednktantoj de "Popo ln · Fronto" prova das :r ersvndi -la 
publikon, kc en Hispanio la anarkisloj " ne suferas pcrse
kiiton ½ .guos normal an vivon' '. ! ! 

" * * 
; En . la kontenco de •Sept embro la , poli ce tras ercis ··en .nar ~ 

celono · la logejon clc laboristn ·espernn tisto. · Inter la ajoj'- gi 
tro vis Ja ' lnstan n-ron de "Se nnacie~a .-'R~;u·~·,;·:k f~rgirjs .. fo . .. '.-

pago n sur kiu kom encigas la art ikolo · "Ilnrc elono -ploj 
supera csp-ero de l' fi evolucio' .' . luj Ilarc elo!lai S. 'A. T.
n!1oi csprimns clubon, . kc no cstas esc~ptit e- sckvi . inalper
meso pri In eld onn}oj .de S. A. T. 

,·, 1 ' 

Armcokomandinto, rifnginto cl Santnnclcr, raportis, kc 
sur In pla go <le ln samn urbo cstis milrnlilc mortigilaj 250 
milicnnoj, Ln krimo l-Stis fnritn de In mnfiroj, In "nacii sla 
urmcannro" clc Fra nko. 

K-do M. Duplan _dez: kore s. kun esperant istoj 'ei :Ja· 
fronlo . Adr cso: M. Du plan, Sana · (H-te, .. ~voie) _ .S-.t Jean 
D'Aulli, Francio . 
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,--~ - ,, ·> Ans1N,1.-1 \YJKC). La mono riccvil:1. Da11ko11! 
f~ ·_-~i. LEEHE\'EUl. - 1\_MSTEHP,l~ln . (;11sll: e n ~ill '.1-ro cle 
r.'.:.:''.1.-'R." -vi lc-gis pri ]a 111c-11eiala Ka11l01111 Gazclo? N1 11c _cs· 
i. 1a( 111iu11d111aj )lri gi. 1-'l :ulrcio de " l' rolcla Voco" : Sccc1on 
' . di· E~iwr:11110 ,le ,\. E. T .. sir_ Kropotkin , :30, Ilarcclo110. 
· ··· i<:~1f1i ·u. 1'1-:111-:1;~F.:s:.- h1 .1.ANU. Ni sc11dos la semlchlan . La 

-'i t~~np:·;f!"O. 11c c-,las 0ksitn. Laiivolc koliw al 11ia pcranto. 
.'A111if:i;i, ta11: ·~aluton ! 
\G.: KoHl)ENoo,·nT.- DEi\l JIAAG. La monon alsendu 111 1iin 
~\.1;1st~rrlnina pcranlo k-do T. C. KLTJ~, ~)nppe~sir 123-huis, 
A"m::.1erdamo. . · 

] ok 1'Nii CtrnlSTANNENTl .. ~Ai.nAcEn: . Pri via korespon
diut o ni nenion seias. 

Gu1mN101, G.-SA HoussAYE .. Dnnkon pro In res. kup ! 
HuurnT Bt:LLTBOJ\;.- Ln:GE. Dankon pro ln rcs. kup! N-ro 
la ~cndotn. 

C1..:n · Aucus TE.'-DUNQUERQUE. D1111kon pri la rcs. kup: 
"I. D." sendotn rcgulc . 

T. Ho1. IlANKERSEN.-KROJIIJIIEN_IF.. K-clo Emmerig rece
vnilo~. gin. Dank on pri In res. kup I 

;,A~-s~11T.-A111STERD,IMO. La mo:ion al nin peranio en 
Arii:i t~~cTamol La;. kot izo es t:.:;· ilb ervola·. Antauen, frat eto! 

~i: Il. fl.ASENBr.~c.- IloTE_rtDAi10. D~nkon pri la -esperrin-
l:tj:~f!_. Lai1bezone 1;i scndos· ilin a l la:· fr o11to. . 

. GllETA E1i1csSON.-SUNDSVALL. Sencli.t In k<lncernaj11 ga
zl!t~ji°i kim artikoj trnclukitnj de vi k la alia k-do el "LU.". 
Li ·re·cevn<lo3 regu le la ~ultenon. Ni · scndaclas ~e11p1_1ge In 
buhenon cir·ciu serimona;· SCI;lnhora· k legcinn k-do. Ni nnti
fasisie . "r~til las ·vi"r'i. k vi~ k-cton pro la ei1ergiim le aktiv1111 . . .... o . . . . . . . - . f ' • • . 

tr:1di1kadan a<>adoi1. Senclulie per tio vi kontribuaclas al la 
revolucio .k' ~1 la aniifa si~m~-1;; t~lado. ~ct~ro baldau sekvos. 

. · A. BENGTSSON._:.HASESTAD. Ciuj scnlaboraj · k~cloj povas 
rice,·adi " I. B". suficas: se iii ~non~o~·-al ni ·sian adreson. 
Sanonl , ... J 

.. A. DuvAL.-SALTtWJLLE. TTegnle ni senclnclis Ja 1,ultcnon. 
Seel i°iro kio vi llC ,r ice~ntlis gin---:-nu ni mem nc konns la 

' . \ . . . 
· kial cin.~ · · 

. ( ;· E1.1S1 DAJJLG;\El'•I.- V11(MA°NSJiY-TTAN; . bankon pro la rs. 
• • • • • • I ' • • I • • 

k1_11i: ·Scn<lo_t~. ' .. · _-·· · · ._ · .· ' · .. . _-·· _, . . ---~ . · · 
HONDEi.ET FEIINAND.-1-luy,: Matcrialo"n por la · at;rngoln eks
pozibio scnJi,tn ai ~i~ a-a"reso. · Ni sc1id:.ido~ 'iii :via -'adreso 
hisj1i111lii1gvajn' gazefojojn . por In rifugintoj, kiuj · lcigas en 
forl:isita ··kastelo ne · tr~ 'maljiroksime tlc" via d~mo. Salµtu 
ilin en nin· nomo! . . . . .. . 

· FOLK~~, Hos~:N.-"--STOKI_JOUIO.:--'-Pro via _energin 'k seiilaea 
ngn<lo, elmontritu dum In S. A. T.-kon grcso, iii esprintas 
l'inceran k fratc enn dankon. Kiel rezulto cl via propa ganda 
nin trafi s lctcroj, petantnj la hultcnon. Via ekzemplo estas 
imitincJa k imitcn<ln <le In k-doj. 
:,,I ~.u ,~~G . .-J-l~rA .. :---~1,\1.AYAN. K-clo, mo_n?n alsenclu al ni~j 

1pcr.mi\oj, kics n<lresoj. cslns troveblnj en_ lu hnheno. Se ho 
1;e' ~lilas, ~ls~1idu usonnn monbil cton al unu el niuj inter· 
l.: • i! • ., · I 
narJa j mlrcsoj. 

·,: ·· · J ." Tiou·T.-HoT1-:noAMO. V.i. konsideras In tusitan de vi 
\elrio11· tre grnva: Nu Lonc--verku nrtikolon .'_Ni volonle pre. 
·.!iigos gin; · · ·· ' 
.\VJLIIEM . Jh:1.u:n.""7"L•:rnE111Tz. Ni plu scndados. A11ka11 al 
In prof csoro .Hckl. Sanon! 

OTTO J3AKKl:.-0sLO. Dankon pri la res. kupl 

\ 

F. V11,,1n.-l3ARCELONO. Ne "latigas. _Venu al la reda½cip. 
E. W1•:STEDIIOF.K.-Kn1 M l'ER LA LEK. Materialon por ·1a 

ckspozicio ni scndis. 
NonE JoNSSON.-OnEDno. Dankon pri la nlsc1iditaj espe

ranta}oj ! Sendotaj al la front~ al k-doj. 

·□eponejo "INFORMA . BU_L ~ENO'' 
HESTUTUTO ALilEHC COSENTAINA 4 p-toj 
J. CIOL BAllCELONO 3 .p-toj · 
G. MAllTINEZ, BAHCELONO . . . 6. P=foj . 
E. CAPDEVILA, AZUAHA . 6 p-t_oj 

. ULJJON, ALICAfffE ~0 p-toj 
AHTEMIO ESPANOL, ALCOVER 10. p~toj 
T. JAMACA, TOKIO .1 jeno 
E. VIVANCOS, BAHCELONO 6 p-toj 
F . . VILAH, BAHCELONO Q p-toj 
NILS LATH, FABAHA 10 p-toj 
J . WELSER, MARLAIX 50 fr.fr. 
CRESENCIA GIL, · FRONTArqo 10 p-toj 
J. Il. RASENBEHG, HOTERDAMO . ·1 fr. 
B. C. RASENIJEHG, HOTEHDAMO 1 .fr. 
L. ROZEiluOOM, ANGLlO 2 . fr . 
CH. v. PRAAG, llOTERDAMQ' . : . 0'20 fr. 
.C. v. PRAAG, . ROTERDAMO 0'25 fr. 

· -G. VEREZEN, · ROTERDAMO 0'35 fr . 
i<LAS KARLSSON, RYD 3 sv.kr . 
FRANK JONSSON, . ANEIW 5 sv.kr.-
HLJNE FHEDEIHN, K()i>PAHBEHC 3 sv.kr. 
JOHANO CASTET, . .. ··. LE PEHllEU:X 50 fr.fr . 
-:~1 ~iu ni . csprtma_s ,_s~ncm~,n ~ntifa~ist_ec?.~ ~ank~ n 1 · 

.. . . 

· . La adresoj de "Inforina .. Bulteno" por mono: _ 

-- _, ., -

K-dino A. BOIS 
a'· MECE' par VITRE' · 
. (IL~E~et-VILAINE) · . 

. . F.rnncio _ _. 
K-<lo Adr. Persson 

Sta'dshilgen 13 A 
· · '. . Stokhol;mo ·. ·· , ... . 

··' ·-··· •· . ?vi::d~o 
· , :K-.do T .. C..KLIJN 

;,. , ·.Dapp_ei:$lr .. 123~huis 
. . • · ~- Ainsierdamo 
, . . : .. . · •. Nederlarido . · 

. ·:· ·,. ' ;I • , 

... K-do, ~ne elcerbumu la adr_eson, al kiu vi devas al~endi 
· monbn . . 

.. K-do 1: L~;~n · ~l Pou y . CF~;nei.o )· .trad ~kis el '.!I. B." ·1a 
· jen ajn nrtikolojri: "Pri la fnlo ·de Bilbaii", !.lLa _.farso de 
Eden" k "Ciuiandaj labor istoj, helpu tuj I'\ La· unua arlikoJo , 
e$lis presita en · la ·1 urnalo "L' emancipation _(Ton louse) k I~ 

· . ceteraj en "L'etenda .rd" (Toulouse). · 
. La redakcio_ esprimas al Ji egan · 4ankon pro lia int!"nSa 

traclukado k _disvolvatn pr.opngando fa~ore _al la ··af.ero de 
proletn Hispnnio. 

* * * 
Ln 1urnnlo "Tierra y Libcrtad ''; presorgano de, F. :A: I., 

esins malpermesita de la polico de Negrin. 
* * * 

· Kiani la bult cno jam estis kompos tita, ni eksciis pri In 
liberigo de k-do Joquin Ascas~. 

,.,,,: 
, · 1. 

--· ,. 




