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

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

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

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

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

•Criale? 

~ .3 K samcclanoj, ne forgesu ankai't, Ike ni disponas .S {./" 
limi gitan monrimedon. La plu a aperado de «lN FOR- rr5 

-E. MA IlUL TENO• dcpendas granclgrade de vi. Vi ne <D~ 
forgesu doni s ia n obolon. · Disvendadu la ekzemplerojn, g> 

=:J .+::;: kiujn ni ,ii v i se ndados . K sendaclu monerojn. Per la "":-;: lf1 ~ >i . l_astaj vi kompensaclos la sendkostojn. . c!:, c ! 
Ekagu, ek laboru, fratoj. Nia tasko, nia per espe r- ""}:,: ·1. , 

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

LA REDAKCIO 

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

Nigrajn ventegojn agitas aero, 

.... 
> 

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

nuboj obskuraj malhelpas al vid, 
malgra!1 nin atendas la dolor k morto , 
kontrai1 malamiko vokas _1l devo nin . 
La bien plej Satinda 
estas la libero, 
ni [:'in devas gardi 
kun fid k acidac. 
Alten la standardon 
la rcvolucian, 

1 

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

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

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

kiu al triumfo nin portas ja scn ~es. 
Al la batalo, 
labora popolo, , 
pen:u pri l' forig,de la reakci . 
Al la barikadoj ! I 
Al la barikadoj ! ! 
Por la triumfo de la Konfederaci. 

Tr. PARIO 

I 
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2 INFORMA BUL TENO 

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

Ncniu en nia lando konlldi s la krcan povon de nia laborpopol• 
anaro. La bur garo kon scie malmontraclis la tcknikajn konojn 

1 
de la proletoj. La inteligentularo k la politiki stara (:o ne povis 
imagi, ke la laboristoj kapablas aran gi k gvicli la politikan, 
socian k ekonomian vivon enlandan. 

La Revolucio detruis tiujn absurdajn supersti l'.:ojn de la 
super aj kastoj k plej elokvente montris, ke la ekonomia dekad-
enco, en kiu trovi g is Hispanio, Suldig is al la malta Ogeco de la 
bur garo k la gvidist aro . La laboristoj estis deklaritaj kiel 
malkap ablaj produktadi la suflCon, k efektive la kat1zo pri la 
malgranda produktadpovo Suldi gis al la teknika malkompetcn· 
teco k al Ja monemo de la superreganta klaso . . 

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

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

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

de la laboristoJ 
landon , venigis la hispanan popolanaron al d_cgener _o k mat'-.. 
plialtigis la iberian civilizon . La skuo, kies atestantoj ni, 
estas , estis m.ilevitigebla. La interkoliziigo inter la antauen• · 
emaj impulsoj de la laborpopolanaro k Ja mezepok::i reakcia . 
spirito estis malforigebla. 

Tie, kie la faSismo ne sukcesis altrudi sian sangover Santan · 
tiranecon, la l.ibori stoj, helj:>ite de serio da fakuloj, alig-intaj al 
la Revolucio, funkciigis la industrion, transporton k la terkult --
uron, unuvorte, preskau la tutan ekonomian vivon . 

La deflcitdonaj industrioj , Ja ekonornie frakasitaj entrepr- -
enoj, estas reAorantaj sekve de Ja klopodoj, la kapabloj k o~er •· 
emo de Ja loboristoj . 

La partopren ; de Ja Jaboristoj en la politika vivo ankai1: 
donis siajn fruktojn . Pere de Ja kolektivi goj en Ja t erkulturo • 
atingi gis rimarkindaj rezultoj. La Ciam plifortig-anta progreso • 
prome sas belajn esperojn k revojn . Sen intervene de la bur g • 
aro, kin malatribuis al la laboristoj la vivrajton, iii kreis milit· 
industr ion, pliintensigis la terkulturadon, plialtigis sian vivniv-
elon , disponigis la kulturcentrojn al Ja popolanaro. 

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

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

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

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

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

dccicloj de la konsilantaro Ce la Ligo de la Nacioj, estas ekstre· 
me n.corientita. , . respondo , k!un ~enprokr aste donis la fasis-
taj landoj, cstas malkvietiga. La plurfoja bombardado de Ja 
malproksimaj de Ja batalfrontoj urboj, la ofta · subakvi go de 

' niaj komercSipoj k serio <la aliaj perf~rtoj, kiujn Ciutage faras 
la «neintcrvenuloj•, estas la plejaj kategoriaj pm voj pri la rekta 
hclpaclo de fa faSistaro al Franko . 

Kiaj cstas la maleviteblaj konsekvencoj de Ci·Cio? Dum 
la kmcla milito, kiun ni subtenadas kontran la internacia reak-
cio, ni ckspertis neunufoje Ja minacantan nin clang-eron -el• 
P.ipigi sur nian marbordon anneon Aan~e de la faSistoj. Eble 
nin atenda s ankora11 pli grancla danf!ero . Oni ne devas forgesi 
ja la ok.izon rilate al Abisenio . 

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

sajn projektojn k ilin nuligi. La lasttempaj konfliktoj igis la, 
respublikah registarori postuli la senprokr astan "_kunvokon de la 
konsi lantaron ce la Ligo de la Nacioj .. Ni, eerpante instruon 
el ei-eio, kion fuSis g is riun la Ligo de la Nacioj , ne kredas k 
ne atendas helpon de gi. Nia unika solida apogilo povas esti . 
la proletaj organizaJoj. 

C:iulandaj laboristoj ;-je la nomo de niaj komunaj interesoj 
k idealoj vi devas dec ide ekstari (;e la flanko de siaj hispanaj 
fratoj . La intern acia laboristaro devas levig i solidare kvazail 
unu homo. _ Ne forgesu; samklasanoj, ke estas farendaj superaj , 
klopodoj por doni'fraka san frapon al la internacia faSismo, kiu . 
minacas subpremi ne nur la hisp anan revolucion , sec\ ankau Ja 
tutmondan laboristaron k la mondkulturon. 

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

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

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

Kamaraclino, mi promcsis skribi al vi clenoYC. Hodiah mi 
plenumas mian samidcanan promcson . . Kvankam kun ioma 
prokrasto. Vi ja scias, Ci-tic okazas milito k paralele kun gi 
revolucio. Ci-Cio nature perturbas normalan interkorespon-

· •dadon . 

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

senhomeca . K mi' demandas min: Kie estas la nobleco, la 
filantropio? Kie estas la homo, la vera homo, la homeca homo? 
Jen maniulo Franko plue akiradas militmaterialon de la gemeloj 
Mussolini k Hitler, dezertigas hispaniajn fekundajn kamparojn, 
ruinigas florantajn urbojn, eksterma, la enlogantaron. K sin 
nomas autentika hispano, naciisto?! K lia nomo paralele kun 
·tiuj ,de Mussolini k Hitler estos enskribita en la historia katal-
·ogo kiel de glora, sperta, granda militisto, patrioto! Kia am-
.ara ironio! kamaradino . 

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

oplanoj atakis Barcelorion. Mi logi s Ce la altajeto Tibidabo, · 
·kie mi laboris... Jus mi estis ekdorminta. _ Sinsekvaj foft:egaj 
eksplodoj vekigis min. Mi duondorma ekrigardi_s tra la fenes-
·tro. lncendioj (fajregoj) iumigis Barcelonon en la krepusl<igci . 
La eksplodoj daure sekvis. At1digis micralilo. La bruado de 
la aeroplanoj malbonsigne zumadis super la urbego ... 

Mia intereso _de proletjusnalisto spronis min malsupreniri. 
Vidi propraokule la domagojn. K, kamaradino, kia senhomeca 
senkompato, kia senlima krueleco, kia perversemo, kia senkor-

. -eco ! La celoj de la faSistaj aeroplanoj estis preska(1 ekskluzivc 
_la malriCaj k pacaj laboristaj kvartaloj . Multaj clomoj estis 

' -detruitaj de la bomboj. Mi propraokule vidis: centkilograma 
bombo estis trafendinta la eta'g-ojn, atingis la t~retagon, k felice · 
ne eksplodante. La savigintaj hejmanoj, gis1Tiorte teruritaj k 

- paligintaj, timeme rigardis tra la senvitraj' fenestroj. · Patrino 
kisis siajn infanoJn pro ilia savigo. 

Mi korpremite iri~ al alia kvartalo . Alia centkilograma 
bombo estis trafendinta la etagojn, atingis la teretagon, eksplo-
dis, detruis la domon k restigis sub la ruinoj la tutan hejmanar-
·on. Fajrobrigadistoj k rugkrucanoj eligis el sub la d~truajojn 
,dispecigitajn homajn estajojn: virojn, virinojn k infanojn. 

Alia domo estis celo de mitralilo. Preskau eiuj hejmanoj 
·estis mortpafltaj. Unu patrino por savi sian Alineton dujaran, 
·metis Sin' sub sin, ·tiele savigante la filineto k mortigante la 

· patrino. 
Pli ol 80 homaj cstajoj estis pereigitaj. ,Pli ol 100 krip-

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

··fabrikejojn. Ne. Tiuj senkorulof detri.tis la domctojn 1de la 
· malri(·aj k pacaj laboristoj . Iii simple mitralile mortigis. K 
· mortigis plcnkonscie. K pro kio? Kia · estas la kulpo de la 

pacaj k malriCaj laboristoj? De la produktistoj de la vivbez-
·Onajoj? Pro tio, ke iii estas ruguloj. Pro tio, ke iii volas pli 
· -cla pano k sopiras al pli da libero . K kamaraclino, tia mitralil-

pafado ne registrigis unike en Barcelono. Ci estas praktikata 
de la faSistoj lausisteme multloke. En Bilbao, en Gernika, en 
Madrido . Mitralile la faSistaj aviadistoj ekstermis la logant· 
aron de Gernika. Mitralile iii plu ekstermas la logantaron de 
Madriclo. 

--* * * 

. En la Ci-vespera .numero de la gazeto «La Noche» mi 
trovis la jenan korespondaJon el Madrido. 

«Ni, grupo <la jurnalistoj, vizitis unu hotelon, kiu estis 
transformita en hospitalon. La salono svarmas ·pro vunditoj, 
ties familianoj k amikoj, kiuj estis venintaj por vidi ilin. Estas 
tago . de intervidigo . La vunditoj utiligas la feston intervidigi 
kun siaj intimuloj. Cc la eniro en Ci salonon ampleksan la 
unua, kion vidas la okulo, estas la lambastonoj apogitaj al la 
segoj, en kiuj estas sidantaj la vunditoj . Poste brakoj gipsitaj, 
brakoj sen artikoj, brakoj kripligitaj. Oni eligas la brakojn el 
fa forta korpo k la kontrasto ·impresas draste. La rigardo 
ankau dctenas sin impresite sur la pecojn da femuroj, el kiuj 
estas eligitaj la kruroj. De ' kelkaj vunditoj, kiuj marSas per 
lam~astonoj, pendas la pantalona tubo malplena. Iii ·devas 
sendube disigi de ia kostumo, kiun iii uzis antaue la milito. 
Tielsame iliaj inalutiligitaj membroj, iliaj membro-stumpoj rezis-

. • tas elmontri · sin malko.mpletaj . La membro-stumpoj persistas 
antaueniri kvazau kontinuas esti u_nuigitaj en piedo . K pro 
tio kiuj forlasas la kusejon, en kiu ·la penso estas alkutimiginta 
al la timo trovigi senpieda, nun lernas denove paSi. La lam-
bastonoj ne · sufieas k iliuj devas subteni la vunditojn. 

En Ci-tiu spektaklo, kiu prezentigas ee la eniro en la hot-
elon, desegnigas la plej dolora aspekto ·de la milito . 

C:i-tie estas · soldat~j, k1µj vundite falis, kontraubatalante , 
malamikon. Estas tamen aliaj vimditoj, kiujn hodiau mi venas 
vidi~ Temas pri la virinoj, kiuj estis mitr~litaj ne irante al la 
batalfronto k ne estante ai:mita parto. Orii ne povas diri, 'ke 
iii estas viktimoj de la· milito, nek rentoj, kiuj~ ·la inilito postul-
as en sia barbareca lego. Iii estas viktimoj cie la impulso de 

. malnobla kolerigo, de -~istemigita krimeco. La plej barbarecan 
demonstron, kiu estas elmontrebla al la mondo kiel simbolo de 
senlim<1-krueleco flanke de la faSistoj, mi vidis en la salono 

_ numero i • de ei-tiu hospitalo: infanino proksimume unujaraga 
sen piedo, en la sama lito gia patrino sen brako. · . · 

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

en la okuloj. Komp:mie estas aliaj du junulinoj. Iii ne estas 
:vizitantinoj. ·unu el iii portas tre dikan bandagon eirkau la 
brako. La kusa~ta ridas senforte, atentsekvante la_Sercojn de 
siaj amikinoj. · Iii estas mitralitaj k estas tie! junaj, k ties ·kor-
poj estas clisSiritaj. La tri inoj estas vunditaj diversloke. Kiu 
estas pli . grave vundita, kiu ne povas levif,ri, nomig-as Antonia 
Carda ·. Si estas I 6 jar .aj. 

-Ni estis elirantaj el «Sepu» ~Si respondis al'mi- Mi 
audis la eksplodon ·k ne rememoras pli. Mi kredas, ke oni 
forportis min al la hospitalo kune kun multaj aliaj vunditoj. 

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

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

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

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

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

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

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

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

alian kuglon ». 
* * * 

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

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

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

POPOLHEROOJ 

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

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

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

el la plej elstarantaj defen-
dantoj de l~ popollibero . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t. 

. I 

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

de la sindikatanoj de amban organizoj. La kolcktivigo 

baldan malkontinuigis la senlaborecon en la vilag o ne nur 

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

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

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

gradan salajron enspczas ankau la viclvinoj k la mal sanuloj. 

La bieno estas sckuriginta Ciujn membrojn pri eventualajoj. 

En la dauro de sia okmonata ekzisto gi esta s doninta 

50.000 pesetojn por militbezonoj k multajn SargaOtomobilojn 

cla nutrajoj por la fronto. 
Ciuj membroj ~e la kolekti~igita bieno, instigate de la 

espero al nova vivo, laboras grandentuzi«sme . 

* * * 
Alia granda cntrepreno en Prat de Ljobregat estas la fab-

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

reno estis antaue la Revolucio propajo de la grancla entrepreno 

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

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

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

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

profesi_aj jugistoj k armitaj fortoj, kreadis k altrudadis legojn. 

Tio klarigas lian tromemfidan sintenon dum la strikoj, malak-

ceptante kontentigi la justajn postulojn de siaj laboristoj». 

En majo 1936° komencigis striko, kiu transformigis en 

. generalan por la tuta paperindustrio en Katalun_io k dauris dek 

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

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

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

pluatadon la 600 laboristoj kolektiyigis la entreprenon, form-

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

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

laburas en iu fabrikeja fako. 
La teknikistoj kondutas dece k interesigas pri la fabrikejaj 

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

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

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

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

kuracejo, 1plejbone arangita k provizumata je eio necesa en 

kromaj okazoj. · 

La laboristoj en tiu Ci kolektivigita entrepreno nun pris-

tudas perfektigi Cion, k la _posedinto antaue pripensadis kiel 

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

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

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

tamen enspeza s kid la laborantaj. 
La fabrikejo subtenas en ·1a batalfronto 90 milicanojn, 

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

· estas edukataj 100· infanoj. 

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

noj k multaj aliaj , pri kiuj ni raportos sinsekve. 

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

Ciuj al · Roterdamo je SAT-Kongreso, · 
okazonta de .la 1• - 7 de AOgustol 

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

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

faSisto, kiu nomigas Anthony Eden, la libera Hispanio estas 

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

ebla helpo estas alprcmataj sub la nekvietigeblan mitralilon de 

la faSistaj potencoj. 
Ne estas hispanoj, kiuj blokas la elturmendtan Hispanion, 

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

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

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

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

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

itas senlace, senhonore, seninde por supcrregi la konsciencojn, 

kiuj restas ankora(t liberaj en kaduka Enropo. 

SinjoraCo Eden, la malkongrua, la fatala makiavelemulo 

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

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

Sed Hitler k Mussolini, apokaliptikaj furioj de detruemo, 

malbenitaj monstroj, Stelirintaj el la infero por inundi per 

sango k aCaj pasiegoj la mondon, ne sukcesos danki al · Ii. K 
eble la malbenoj, kiuj nun burgonas nur en la Siritaj brustoj de 
la hispanaj antifaSistoj, trafos Jin cl la buSo .de liaj memaj sam-

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

La faSista ioternacio pacigos la mondon . 

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

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

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

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

perim ·entas en la malfelica prole_ta Hispanio. 

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

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

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

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

grandemula coj cl Berlino k Romo ne kontentigos sin per la 

mizera, malgra(t lardoriCa detranCajo el Hispanio. 

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

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

hispanoj, kiuj subtenadas la teruran kampanjon; kiu aktuale 

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

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

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

· de Iia krimeco : 
La sangosoifontaj buCistoj, paladenoj de la fasistaj aspiroj, 

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

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

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

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

En/ kolektivigita 
· Aragono 

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

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

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

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

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

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

Per t iu C:i rekompen co estas sckurigata kompletan konten· 
tigon de _ ci,;j matcrialaj bczonoj . Se .la produktisto cst_as so~a, 
Ji povas vivi per 17 pesctoj scmajn e. Est;:is elspezeblaJ de 1.:iu , . . - · r uitrai·oJ· Unu vir;i bnk os-fami\1ano C-1utage po J peset oJn_ po 1 · 
tumo kosta s 60- 70 pesetojn. Virina ve, to (3 jupoj, mantelo k 
tobjo) I 00 pe,sctojn . . . . Por mi ekzistis umt problemo. Mi estis volema v1d1 k1el 
farig-as la distribuado . Ciu vilago poseclas komunan m~gazen-
on kun kelkaj deponejoj. El la komuna magazeno, k1e estas 
Cio, Ciu akiras kontrail pago per biletoj tiom da produktajoj, 
kiom volas. Limigo estas nur pri la viando k la sukero: Nor-
mig-as po 150 gr. <la viando al Ciu laboranta familiano k al la 
ceteraj po 50 gr. potage. La sukero normi gas po duonkil-
ogramo al familiano monate. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ccanaj junul aroj la jenan demandaron. 
Cu ckzi stas junulara liber ecana movodo en via lando? 
Kia estas la celo de via movado anarkista au anarko-sin· 

dikalista? 

Ke la italaj faSistoj plej energie helpadas l.i:hispanajn, ke 
Ce la /lanko de Franko militas italaj soldatoj, kiuj perforte estas 

senditaj -tion scias la tutmonda publiko. Sed kc la nombro 
de la senditaj solclatoj estas atinginta 50 .000- nu tlon nl he 

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

* * * 
Kiel gi estas regata? 
Kiam cstis fondita? L, faSista satrapo gencralo Mola, kiel scii~as, percis sekve 
Kioma csta s la num cro de la anoj k la influo inter la jun· de acroplankatastrofo. Laa fldindaj onidiroj la katastrofon 

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

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

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

Kiaj aliaj junularaj organizajoj en via lanclo ekzistas k kian 

in/luon havas? 
luj pli rimarkinclaj agoj de via movaclo? 
C:u subtcnas rilaton kun aliaj pli a(i malpli parencecaj 

organismoj? . 
l<iaj estas viaj rektaj celoj post la revolucio? 
Kia estas via opinio rilate la hispanajn aktualajojn? 
Kiajn in~errilatojn vi havas kun la antimilitaristaj organ· 

ismoj? 
Antau la aktualaj cirkonsta~coj, kiel viaopinie oni devas 

enpenetrigi la propagandon inter la junuraraj meclioj? 
Cu vi konsideras neces;:i iu revizio pri la tak~iko k kon· 

ceptoj sur la anarkista kampo? 
Respondojn sendu al nia redakcio . ..............•................................................................. 

RECENZEJO 
Ni recenzos ciun ricevotan libron. 
;,iiNTERNACIA KANTAR0», 64 paga, prezo 4 fr. fr.; eldonajo 

de «LA JuNA Vivo», Vest-Graftdijk, Nederlando . 
La kant aro enhavas 34 kantetojn, kiuj e·stas presitaj unu-

cipe en . [a J1(11/l 'Vioo• dum gia 3 jara ekzisto . Gaj ~j kantetoj 
porknabaj k porjunuiaj . Aparte rimarkenda estas «Himno». 
Nu tiaspecaj kante~oj 'esta~ akcentendaj por knaboj k junuloj 

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

gen11ana lingvo -vortoj «darfi» k «bu n ta ,, (durfen · k bunt); mal-
estas en fa Plena vortaro . Pri la vorto · «te meSvaro» ni troveti s 

i;i.enian klarigon. -. PARIO 

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

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

antaj en Hispanio, publikigi s jen an ordonon: 
. «La surer a faSista konsiiantaro, sendante sian saluton al la 

armitaj fortoj, kiuj militas jc la ~rdono de la ekselenco g~ne-
ralo Fr_anko , oflciale akceptis la 50.000 soldatojn, kiuj militas 
e n la hispania lando sub la signo k por la gloro d e Littorio.» 

*,. * 

En la majaj akcidcntoj estis rnortigita bestece fa granda 

itala anarkisto Kamilo Berneri. Li estis ttttmoncle konita Alo• 

zofo k pubficisto . 1.<..icl sia samlandano Matcotti, kiu estis 
viktimo de la ltala faSismo, Berneri cstis dedi Cinta senrezerve 

sian vivon, sian familian trankvilon al la proletara afero eman• 
cipiga. Frato Berneri, ni, kiuj restis vivaj, <laurigos abnegacie 

nian komunan afcron gisflnvenko . . 

* * * 

La krctcnismo de la «Komitato pri Neinterveno» atingis 
sian kulminon. En gia tagordo ja flguras kiel precipa la temo 
pri la humanigo de la 

1
milito. Hm! Milito k humaneco!? Seel 

kion alian povas blufl la klaC1noj de la Komitato pri Neinter• 
veno». 

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

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

Roseli. Karlos Roseli estis granda antifaSisto k eminenta 
publicisto, kiu lastatempe energie kfopodadis informadi la ital-

ajn labori stojn k kamparanojn pri fa neenviinda sorto <le la 
militantaj en la hispania teritorio italaj soldatoj -ties samfan· 
danoj k samkla sanoj. 

* * * 
La faSistaj kanibaloj daurigas siajn kruelajn bombardadojn 

super la pacaj civitanoj en la ariergarclo. La civillor,antaro de 
Bilbao estis mitralita dum la evakuado sur la vojo de Bilbao al 

Santander de faSistaj aeroplanoj, kauzante milojn da mortintoj. 
La civila log antaro de la urbo Tarragono anka\l. estis mitralita 

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

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

*** 
Oum la lastaj du monatoj la bulgara polico entreprenis 

arest~n de !11ultaj kamaradoj . En ia Cefpolicejci, n~~ata 
«pb Stest _vena bezo _pasnost » (publika s'ekurejo), iii · estis inal:.: 
b_onege traktataj de la p~lican~j k specialaf t~tturi 'stoj ; ,- I Kef..: 
kiuj et la kamara .doj estas batitaj j; ismorte per plej modemaj 
torturiloj, kiajn kapablas elpensi ci-viiizitaj barbaroj. 

* *,. 
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L"l racliostacio cliskonigis tr ., l;i monclo b folon de Bilbao. 
Jes, kamaradoj, folis. Pro la ~00 gcnn: rnaj aeroplanoj, kiuj 
n1ultfoj~ bombardatli s g in . Pro la fu~a agaclo de la Europa 
p sel'tdockmokrati o. K pro la ncsuf,.:a so lidaro de la tutmonda 

prolctaro . 
••• 

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

de la supera police stro la emincnta liberecana verkisto k publi-
cisto Gonzalo de Rcparaz. Liaj ('iutagaj artikoloj (Diario de 

Nucstra Guerra) en la plcj populara gazcto «Soliclariclacl Obrc-
ra•, vckadis vigbn intercson inter b 11111ltn9111bra lcgantaro, 
plejparlc laboristoj , pro ties sagacaj rezonoj k malpeza, de Ciuj 

komprcnebb stilo . 
Dcmanditc de la jurnalistoj pri la moti voj de la' aresto, la 

policctro rcsponclis, kc g-i estas altruicli g-inta pro publikigitaj 
artikoloj . Seel sinjoro policestro elcer_bumis aludi, kc super la 
priparolataj artikoloj estas ekzercita la enkonclukita cenzuro. 

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

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

diversaj frontoj petas insiste esperantajn librojn. Ni klopodas 
kontentigi ('iujn, sendante al iii jam senditajn al ni de pluraj esp-
eranto -eldonejoj, precipe <le SAT librbjn . Tamen la libroj ne sufi-
Cas. Ni petas la unuopajn proletesperantistonj , grupojn, esperan· 
to eldonejojn sendi librojn, kiujn ni niaflanke transsendos ~I niaj 

LETERUJO 

S1v, srn 11 Gu11.1.oN.-KEcRisT M on oN. La resp. kup. ric-
evitaj . Via sugc sto pri kon to en eksterlando estas akccptenda. 
Ni neprc stariga , tia11. Al Ciuj r,ovaj aboiiantoj ni scnclados 

la bultenon. 

Jo11ANO CAsTET.-LE PERREUX. Elkoran dankon! La 50 fr. 
fr. trails siatempe nian kaseton. 

]A BRUKSON,-LENINGRADO. Nian dan kon pro la sendita 
bela spckta gazeto . Senda<lu ruslingvajn cfclonajojn . Nia kun-
laboranto PAn10 konas rusan lingvon. Pri via peto ni jam zor• 
gas. V sjo horo Co! 

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

Dankon! 

MARCARITB AsrEs.-FRANC10. Tutkore ni clankas pri la 
senditaj 50 fr. fr., kiu nin trafis. Ciuj ricevitaj resp , kup. estas 

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

K-cloG. MARTINEz.-FnoNTO DE ARAGON. Ni jam sendis 
al vi pakajon da libroj . Do estu atenta pri la poSto. 

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

T. MoE EuvARDSE~.-MosJOEN. Dankon pr1 la resp . kup. 
Ni sendas al vi propagandan materialon. 

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

sian vivon por la liberigo de la tutmoncla proletaro. Ni devas . nin . Jajes ·kamaradoj, vi rcgule _ ricevados «INFORMA 
Ciel kontcnti gi niajn verdstelajn batalantojn. Pro tio ni atend- n. Nian kamaradecan saluton! 
as volonte k gr.mdanime ,s~nditajn librojn. 

* * * P1ALLH.-Y1LLEURBANNE. Antauen kamaradon! 

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

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

Por ne spliti la fortojn niaj kamaradoj el Stokholmo Cesigas 
. pi-ovizore la eldonadon de «Laboristo », kunlaboronte al «lnfor -
t~a Bulteno•. Ni lauprincipe akceptas · ilian kunlaboron in-

tensan . 

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

organizajo SAT okazos en Roter<lamo de la . I• gis la 7" d~ 
Angusto. C:iu .kamarado, kiu havas eblon viziti g in, anoncu 
sin siatcmpe. Dum la kongreso inter la aliaj grupoj kunvenos 
ankan la ana rkista . Ni atentigas al la kamaradoj vizitontoj la 
kongreson, konsideru tion . Estos pritraktataj gravaj problem- . 
oj. Kiel delegate de «lnforma Bulteno » k ILES estos nia 
lcam:irado Albert Mas. Li foros detalan raporton pri la ~ktuala 

· • kvankam iom malfrue, trafos nin . . Rilate la resp. kup. -iii 
estas stampitaj respektive en I 925 k t 930 j . . k _ne plu valoras .-
La kongres ·o pro objektivaj motivoj nun al nun ~e okazos .-
«L' EsPACNE. ANTIFAC1srn» ne plu apera s pro motivoj divers~pec• 
aj . Ni jam sendis al vi la postul _atajn numerojn de nia bulteno . . . 

si;tuacio en Hispanic k spcciale pri ILES. · 

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

memora surskribi:tono de Durruti, skulptita de la skulpt isto . 
Boleda. La inailgurif!o okazis antan la placo de Casa C . N. T. 
F. A. I. Miloj k miloj da antifaSistoj alkuris. Ceesti~ ('iuj 
sindikatano, ;markistaj asocioj, grupig-oj k. a. organizoj. Dek-
oj da nigroru{?'aj flagoj Oirtis. Paroladis la kamaradoj 'Kampo, 
Ce na, Oliver, Montseny k Sanz. Ciuj paroiadis entuziasme k 
p:itose k estis tondre aplaildifaj de la homamasego · sub la sonoj 

de la revoluciaj himnoj. 

Ni _ danka's pr i ricev itaj resp. kup . al la j enaf kamaradoj : 
A. DuvAL-G, i. t . VEER, PrnRRE THOMAS, HENNING E~1KssoN, 
HF.RBERT RosENDAHL, L. H. HANSSON, M . J. h. v., HouTERT hi-
CASTON FABRE, A. N1LsoN, MARTIN KARLSSON, F. J. Fats, J. REH-, 
oRTs, ~DR. van W1ANEN1 A,. FaY, R. RASSMUSSN. 

ARnrrrARBNS R~DAKTION. . Jes , ni sendos . 

K-do BAS WELs, prezidanto de Organiza Kongres-Komita• 
to. Ni kore dankas pri . la sendita al nia redakcio letero pere 
de nia k-do ALBERT MAs. Ni Ciel klopodas , ke «INFORMA ·BuL• 
TENO estu reprezentita Ce la kongreso de SAT . 

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

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

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

, I 

_. ; -;_') 
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BA R C E LO N O (Hlspanlo) I= 1; D i; ~A (I O 

II" jaro 25 Julio 1937 Numero 2 

NACIA KONFEDERACIO DE LA LABORO (C. N. T.) 

Tutmonda prolctaro, ni" 12 monafa rczisfado 
mcritas la intcnsiuon de Yiil solidarcco ! · 

Kamaradoj, laboristoj, proletaro el la tuta mondo! Ho- al gi. Ni ja eslas konvinkitaj , ke oni projektas ion kontra ,u 
-diai1 plenigas mm jaro ekde la fasista levigo en Hispanio. hispana popolo , kontrau la revolucia popolo 
La inlernacia fasismo en sia aspiro konkeri poziciojn, su- Pensu, kamaradoj, ke nia celo estas la via. Ke se en 
perregi la mondon·, financis la artifikajon de la ribeligo, Hispanio triumfas la fasismo,- scnprok~aste gi eksuperre&>s · 
realigita de la kapitalismo , la eklczio kaj la militarismo . en Francio. Gemiar)io satigos sian mal amon, kiun sentas 

- -~ -- Oni kr~~~0 e. t:,stu~. fa\:ile S!-fbpx:eIIli la ~ibeleman __ })O· pri_ Francio, kiu gin venkis en 1918. ltalio defiitive an eksus · 
polon. Sed la ·, intenco estis akompanita de la frak aso plej al sia naskiganta imp!!rio ,Austrion kaj Hungarion. Genna-
bruega. La popo_l~, la _·hispana proletaro kun malmultaj nio falus _poste super Cenoslovakio. Japanio atakos Rusion. K 
.armiloj kaj multc da kurago jetis sin· al la batalo kaj premis la mondo restus balbau submetita sub la fer a kalklinumo 
-en la pli gravaj urboj la perfid~lojn, la trorican kaston, kiu de la internacia fasismo. -~-i f· 

volis nin subjugigi. Por ni, la hispanaj revoluciuloj , ekzlstas ' riur unu sa;o: 
La duono el Hispanio restis en la manoj de la reakcio, . via apogo. ·Ci estas la ~nika efektivo. ,La unlko , ki~\~ ~ riial-

.k kun la senkondica' apogo de la internacia fasismo , kun prosperigas. La uniko ; kiu utilos celkonforme. 
milo{ da mairroj, germanoj kaj italoj, kun la helpo de la Ne malsukcesigu nin. Pensu pri'la tragedio , kiu super-
_germana Armeo, kun ~bunda militmateri alo, la perfidul~j · flug?s nin kaj vin.· Faru ciori.eblan por helpi nin por venki . 

. -entreprenis Ja konkeron de 'la cetera duono el Hispanio , kiun ·{Ven~ante ci-tie malfermigos ,maro da ebloj favore al via · 
la proletaro teriis en sia povo. libero. 

Ni batalis kiel ni povis. Ni improvizis armeon kaj clevis Ni konfidas, ke ;i scios pienumi vian devo~. Ni ne pe~s 
·hatali kun manko de materialo. K malgrau ciuj malfacila1oj , de vi homojn. Al ni nc estas necesega via_ ceesto en la ba-
malgraii ciuj improvizujoj, ni estis kapahlaj haltigi . 1a · · talo ... Ni kiel batalantoj suficas_ por venkL gard_u viajn h'omre 

.antaueniradon de la am1eoj, superaj en organizado k bai zervojn por · la 'konkeroj _de la tutmonda proletaro . · Pov~s -
-talsperleco. Seil nun, ce la hnigo de· unu jaro, ni dispona's , pre·z~~tigi, akraj . bataloj en diversaj nacioj, k vi devas esti 
florantan a~meon. K ni sekvas antauen en nia batalo ' kun tie por defendi n~n k vi11. Kion ' ni petas , tutmonda. pr~le'. 
rideto, ccrtaj trafi la venkon, per la prezo :d/ se~riombraj_ taro, _esta_s ,armiloj por Hispanio lojala , rev'o)ucia. 
oferoj kaj miloj da falintoj. I . Helpu la hispanan antifasismo~! , ... 

Unu jaro en kies, dauro, dum la fagistiij iJp erioj apo- ·Bojkotori_ al .cfuj fasistaj kom~rcajoj ! . ,,, 
_gadis sc,nhonte Frankon, la demokratioj, sehilnte ·malpurari , Monon· por nia celo! , , 
·vojon, malk~ncernigis si~· per la "neint~rveno' ; unue. 

0

kaj . Vivu la 0

agadimu eco de 1~ Mmonda 0ptol~tar~( . · 
Ja "kontrolado" poste pr~zentis rektan apogon al i~ fa'sistoj. Ci-~iu . estlis '.nia' ,rarolo e~ I ci --~riu;,ir~ .cl_atrev~no sanga~ 
Unu jnro, dur'n kiu, volante cviti la miHton, oni gill favod~ ; d • · t · ,se . :goJa. , 
permeslmte al la fasismo· plibonigi siajn poziciojn. , , · ,. 

· · · · · La 18 de ,Julio de 1937! ·', • Nun .sajnas elspruci movado pri helpo , p_ri pligustigo de 
']a konduto flanke de iuj demokratioj. Se'd nine tre

0

ko~fidas la NACIAKOMITATo:o,tc: N>r: 
• ! ' _ . , , 

.1 

·•f• ·:' ·/ ,· ·', 

, ... i 

.:· ~-
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lu ~is~urs~j ~e niaj ~omara~oj miuer Montsenv-en Porizo 
Pnrizo.-Sur la pln co Ivcr nntnii pli ol 10 miloj <ln pa - ko,i scnti kc Ja malamiko antau eniru 111rn pason. Nu vi 

riz nnoj I~ kamnracl oj Garcia Oliv er k Fe<lcrika Mont seny, aii<lns, ]~llOristoj cl Parizo k tutmon clo, pro manko <le so--

pr etnj ciam suhl cni lulcnt e an nrki stan scnton, doni s mitingon Jiclareco, per ki aj elementoj ni bntalis en Hi spanio kon-

grnnd grnwc nn, snld ata nl la trn gikaj horoj , kiujn tra vivas tr aii Ja sup ermoclernaj milit aj nrmiloj , kiujn po se<lns la 

la lrispana prol ctaro . fnsismo. Ti el klarig as la cecloj de niaj ka mnrn<loj ce lUJ' 

La kamnrn<lo Oliv er kom cncis sinn diskurson , pnrolante batalfrontoj. Hclpu , lrelpu vinjn lrisp anajn frn tojn , kiuj tiel' 

francc k saludant e j e la nomo cle la Annrki smo Jn ceestnnt- granclnnim ~ ofcra s sinn sangon , por ke venu tngo, en kiu la. 

aron. trnn skura s raporti pri la hislori aj faktoj , kicl de- homnro , t. e. Jn pr olctnro senmi sfitikc ne _vi vu en_ cternn . 

lerminantoj de la hi spnna milit o . " En 191 1. k pa ste en 1917, sufcraclo ." 

diri s la orntoro , komencas enk orpi gi In annrki stnj icleoj La kamara<lin o Feclcrikn Mont seny pnroli s ankai', £ranee · 

en Hi spanio, k ekdc tiu dat o kornencns In kruela pcr sekut- k inter la ali aj inler csnj afcroj , cliris : "Sc en Hispanio ·· pro -

ado kontraii ni , la hom oj de F. A. I., pcrdantc en tiuj Ja interkon sento de Ja int crn acia fa sismo sukcc sos triumfi i 

tempoj sango versnj la plej bonajn batalant .ojn. Poste al- In fnsismo, sciu fran cnj labori stoj , kc fran cio estos ankaii . 

veni s perforte la diktatoreeo k p9 rtante en sin sino kiel viktimo cle tin timi ga mon stro. Ne po vant e opo_ni al gi la . 

ciuj diktator eeoj , la germon de la cletruem~, vcnis pro im- samnri kvaliton de )a armilaro, kvankam kun supereeo en 

pulso sponta k popola la Respubliko por anstataiii la ti- hrav ceo k konvinko, ni batala s en Hisp anio ne kontrau . 

ra.JJian regimon. Kion Caris la Respubliko? La hispana Res- Franko , sed kontraii la fa sismo itala -germana -portu gala, 't. e. 

publiko neniam aspiris kr ei grandan partion plimultan , kontrai'i interna cia fa sismo. Do pro kio la hojkoto flanke -

kiun sentus la demokratio k cleziru s akceli la soeialan evol- de Ja demokratie eaj lancloj kontrair la akiro de armiloj por · 

non k unike la labori staj organizajoj C. N. T. k U. G. T., Ja hispana r egistaro , mak simum e kiam nia batalo estas le--

kiuj estis vipitaj de_ la mal sato k mfzero, grupigis 90 por- gitim e populara k kun dem okratiecn enha vo? 

centojn el la hi spanaj prol ctoj, sufice lrompitaj de la res- Ni volas la unui gon por finigi la fnsismon k tio esta s sen , 

publikaj promesoj. in dubo profit o por la tutmoncla prol etnro . Estus neeesege, . 

En 1936 ni ne diris al la kamaradoj iri vocd oni, sed ke In laborist oj el ciuj landoj -faru kion jam fnri s la his- -

oh! ni diris al iii esti pretaj defencli sin sur la stratoj per pan aj por fiinigi foje la tfranion. La ekzemplon j am donis -

', ., tl I ·-,.-· j 
. 'J 

,, 
' 

ar rriilo e n- la mano ;-se Ja-reakeio-re aligos-p erforton . La la sta- 7 Hi spani o k kons ideru nian _venko~ ekura , se la soli<lareeo, 

okazi s k en Katalunio dum kelkaj horoj oni piedpremi s la ne estas mito , .k ~rmiloj- k munieioj ne mim.kas al ni , car . J 

fasismon, k la samo okazis en Valencia , en Madrido k en bona pruvo pri tio ja esta s la -frakaso de la italoj en Guada- - • I 
multaj aliaj urboj. K nun mi diras al vi laboris toj el Pa- laj ara ." . . l 
rizo, cl tuta monclo : la fa sismo estas malkuraga, vi ne timu La ·kamaradino Feclerika Mont seny finis, clirante , ke la , , 

gin , kiam vi hava.s gin sur ]p. stratoj , P! etigu . vin _ doni faSismo estas la rnilito k kontr aU. · 1a rnilito k kontraii la : 1 
rcnkonton al gi, kiel ni fari s en Hi spanio k vi vido s gin fa~ismo guste rii batala s nun en Hispariio . -! 

venkita , ki~I ni · viclis gin en Katalunio ." · · · · ::-::-::,::-::-::-::-::-::-::,::,::,::,::,:::::.::,::-::,::-::-::•::•::•::-::-::-::-::-::-::-::,::-:::-::•::•::•:::-:::,::-::-::-::· _,,/" ~; 

Li raportis pri la tagoj de la freindlandanoj , kiuj iris al >,-,/ . \ 

Hi spanio por · eksplu ata'di giajn ricajojn per la samaj _pro- Antauen ! 
ccdoj kvazaii gi es tus k~lonio , k nome kontraii tio k kon • 

traii la tfranio la hi spana popolo batula s aktual e. "Ni, la Antaiien! 

homoj de C. N. T. k F. A. I., daurigis la ,oratoro, havis en 

niaj manoj la , Pavon , car la Povo estis sur la stratoj; ce la 

hai-ikadoj , en la plumulto , kiu batali s, estis niaj kamaradqj, 

sec! ni ne voli s altrudi nin perforte , car . ni ja ekzereus clik-

tatorcco11, kiu n ni ciam mal arnegis k ni prefcris kunvivi 

lojalc kun ciuj antifasistaj sektoroj , k tia konduto opi 

nlnomi s amhicia k sekt eca . Kiuj estis la unuaj , kiuj _dir ektis 

11in al la aragona ' fronto, sc ne D,11rrnti, Jover, Ortiz k aliaj 

konfcdcracianoj? 
Ni ne viclis nin hclpitaj ·c1e la intcrn acia proletaro, es-

tant e kom111111 la prohlemo solvota , car ni batalas por Hi s-

panio. sed ankni, estns por In tutmonda proletaro. Do 

·pro kio mnnko de cfektiva help o en armiloj , municioj de la 

ciul anclnj laboristoj? Elc crpant e la blank an pulv on, ni ne 

Antaiien! 
hispana j antifa §istoj. 

. . . ' . 
Per sup era streco 
por ciam vi abolu · 
la fian fa sismon, 
Jiu nutra

1
s sin per karn ?JO 

·c1e viaj fr a toj k fratinoj . 
La kapitalistaro in tern~eia , 
la burgaro . k ·la 'eklezi o' 
inilitas kontrar, vi. ' 
barbareee k furic . 
Hitler k Musolini , 
mal sati geblaj simgosucantoj, 
al via lando 

hnvi!' nlinn rim edon ol utili gi la nig ra n pulvon , kiu dum senla ce sendadas 

mnlmultnj pafoj krevi gas Ja fu silon kun ccrla dangero por 

Jn knmnruclo , kiu gin tenas. K la knm a racloj cc la fronto 

diri s al mi , ke se mi sendos al iii pli da ni gra pulvo, iii 
min mortpafo s k mi diris al iii , ke iii devas pafi per la ni gra 

pulvo, cnr de la hlnnkn ne plu estas. K kinm la nigra · el-

ccrpigos. vi dcva!' pnfi per ;1onoj, per kio ajn antaii ol 

trupojn , 
aeroplanojn , 
tankojn, 
venengasojn 
por clezertigi vandal e 
viajn fekunclajn kampojn, 

,. 1 . .. •.·. · - ·-

~or detrui , ruinigi 
viajn ' flor'antajn urbojn 
k primitivajn kabanojn, 
· por masakri ·k senvivi gi 
virinojn k .lnfanojn. · 
Seel vi , antifasistoj , 
str ecu supera jn fortojn 
k pe r fera pie c1o tretu 
la kapon de la fa sis ta bestti,_ 
La· prol etaro tutmonda , 
soliclarig ant e k hclpante , 

. rig ardas vin rev c k · esperas, ._ 
ho · idoj de la Lib ero. 
A'ntauen! 
Antaiien! 
brav ege k aiidae e, 
hispan aj antifa sistoj : 

. Per epokfara gesto. 
starigu tra la t•1ta mondo 
liheron · k ju stecon . 

PARIO 

. f . 
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19 Julio 1936 
Oknze de ln 19 de Juli o In Hegio nn Komitnlo de C. N. T . 

. k F. A. I. di skoni gis tre vastnn mn11ifcsto11. cl kiu ni cks-
trakta s In j eno n. 

Ln 19nn de Julio 1936 C. N . T . scnartilik c pl cnumis sinn 
-devon . Ciaj hatalnntoj kun pisto loj k ali spccnj anniloj , 
• kiujn iii snvis cl In pcrsckutadoj de In r<'i;nntoj de 1931, 
ni i;rnj k blankaj, jctis sin sur s trnlcn. Tie s brnstoj ~tis 

-elmctitaj kicl linri cro mnlforig cliln al In pnlidnj militi stoj , 
-emlrn skitnj pnstr oj k :worn kopitoli smo. 

Tngojn nntni1c tomcn C. N. T. en ciuj pro vincnj ccfurh oj 
_proksirnigis al la rcgantoj cl<' In maldckstrcco. pct is clc iii 
.annilojn , per kinj di shnti lu mmk nntnn sin 111•rlido11. Ln 
:rcgnntoj rifnzi s. Iii ha\'i s In rih clignn. ~cd iii nnkorni, hnvis 
la annrkistojn. Per si 111cm tio c~tis ~nlica motivo , kc ni 
lnsu ilin so lnj , scd rcspumlccnj pri ninj ogoj , 11i cliri s 
sur slrnt cn. Ni ja lia\'i s kon sidcro n pri In cb tcrnnlin arn grn-
veco de In fnsista tr inmfo c11 Hisp1111io. Cn~tc pro tio , kinm 

· "Frentc Popular' ' lPopoln Fr onto) pclis la popolon vocdoni, 
·C. N. T . diri s : "Ne gra m s. cu ni rnfa lonos ni, ne vocclonos. 
· Vo c<lonantc a11 nc rncdonant<' , sc vi rnlas konlrn111nr1i vin 
• al In fasismo , al In rcakci o,, vi dcrns cliris snr~trntcn k' gnjni 
la Latalon cc la Larikadoj. Unu fojon pli C. N. T. <lemons• 

, tris sian gustan vidpunkton. K kiam In rib eligo efcktivigis 
iie respondis niaj batalantoj. K kic trinmfi s la fosismo, 

-estis pro kulpo de la regantoj- tion iii trokure pagi !-kiuj 
·-en sia timo de C.N. T . viva popola cnkorpigo, nc ,loni s nl 
gi _facili gojn por kontraii stari al la atako <le la fasi smo. K 
pro tio brav a Sara gosa, konfederacia Sarago so cstis super-
regita de la fasi stoj-perfiduloj . Pro la scnkapab leco de la 
aiitoritatuloj nefa sistoj. K tie! falis Gnlicio k parto cl 
Andaluzio k Malnorn Kastilio. Pri tio havis _kulpon nek 
la anarkismo, nck C. N. T . Ties batalantoj doni s sian vivon, 

.hatal,.nt e en senpoveco ... 
La . 19an de Julio 1936 neniu demandi s la kumarndon 

. ce la barikado al kiu partio apartenis , kicl opiniis , kion 
deziri s. Ciu ja sciis gin: bati la fasismon, konkcri 'giajn 
poziciojn. Nur Lio. Posle, harita t la pcrfiduloj , vcnus la ce-
tero ... 

K la unueco estis efoktivigita. Cin sankt igis la vundoj k 
la sango. La dolorkrioj de la vunditoj k la gojeco de kiuj 
konkeris pozicio a l la malamiko aii krevigis kontraiilon. 

Belegan estonton inaiiguris al la proletaro la tagoj de 
. Julio 1936 ... 
, Finigi s en la urhoj la batalado . La popolo venkis. Orga-
nizigis la unuaj kolonoj entuziasmaj, gojpl ennj kun senlima 
fido pri la triumfo cliris scrci la rnalarnikon ... 

Pasis monatoj. La rnilito plilongigi s. La indefereteco ce 
. : kelkiuj. La prozelita aspiro ce aliuj . La duhinduloj, kiuj aki-

ris konfidon k aperis sur la karnpo de la socinla vivo, spe-
·kulaciante , forrabante k ricigante malprofite al la popola 
forto . Ln senhonoru loj , kiuj aperis por kolckti sian forpren-

;::ajori, k sin kasis dum la popolo estis batalanta. La ciam~j 
-eiinukoj . La oportunemuloj iniciatis sian interrompitan in-
:trigadon ... 

K' tie! _la unueco, sanktigita perla sangaro de 19 de Ju. 
· lio csti s dissol vita ... 

Sed C. N. T . plcnumis sian devon. Ni cliris surstraten , 
·.kunlaborante, intense k definitive al la batalado. Ni donis 
. la fl oraro n cl nia batalantaro .. K C. N . T. organizis sen-

prokra stc l11 produkta<lon. Funkciigis la fobrikejojn, for• 
luitojn de In fnsis toj, K ni malcbligi11, kc la polilik.lstoj regu 
la lnn<lon, kiam per iomll fort o ni derlankigi.9 llin kicl mu-
tr ojn de la socion. Kiu ja povis kontraii sta.ri al nia potenco 
cli! \·olvignnla k superr cga nta . 

Pn5is kclknj mona loj. Ni vidis. kc la politikistoj uc cstis 
kapablnj oricnti la popolon a l la vcnko k en Scptcmbro 
C. N. T. nkordis intcrvcnon pri la dir ektado de la milito . .. 
Ni ofcri s cion antai1 b o£c-rejo de la kulmina intereso gajni 
In militon ... 

K fine kiam In afcrnj ma r;is malbon e, oni doni s al ni 
pnrlopr enor:i en la registnro. Estis en Novcmbro. 

Scsmonntn militrlircktnd o. ,\gaclo f\\Hn k hon esta. Dura 
k mnltrankviln kai11.c de la mnnovroj k intrigoj de I.a: financa 
l,nruliln rn. K ·cs tis tin rcg is tar o. kiu organ izi3 In Po-polar• 
mcnn. Estis kiu rlonis konfidon nl In popolo gis la mom en-
toj de 111 plcj granda clnngero. en la plej durnj okazoj. Es1a 
riu rcg i, lnro . kiu prizor gis lion, kion permeoi3 nl la laLo-
ristoj la opozicioj k la intcrc,ioj de la bnstar,loj , h la pw-
duktejoj nc restu paralizitnj . Estis kiu organizis la evakuadan . 
Estis kiu ini ciati3 rcformon pri la jurkodo. Est i, gi, kiu 
donis cgal ccon <le la rajtoj k devoj nl la virino kun la Yiro. 
J::5tis line kiu fari s kion povis k kion pcrm esis la cirkon:5-
tnncoj ... 

Unu jnro de dura cb perim entado . pova s ~ti5 pli ol SU• 

lien, por kc ciuj rekti gu agadojn k poziciojn. T . e. ke 
intimn unueco , sen formal a kunlnboro k honesta loja leco ne 
cstas eblc atingi venkon k malpli akiri gin per la necel!.! 
rnpi<leco. 
" K ci kunlaboro , ci unueco clevns fondamentigi !Ur du 
principoj: 

I. Rekoni implicc. ke 19 clc Juli o eslas eCektiva l1&J1-!,, 

formigo de la enlanda socia k ekonomia k politika struk -
turo . 

2. Kc In popolo nc batalas nur por bati la ftili!mon, 
sc<l onka11 plibonigi sian situacion en la ekonomia vivo k 
pri sin scndependo . 

De<luktnntc cl ci neohlikvigeblaj principoj, ~tas fund:i-
mcntcnda la unueco de ciuj antifa5istaj sek toroj . Por gajni 
In militon. Por rekonstrui la kadukan ekono mion . 

Al tio ni dcvas iri scnprokrastc , senrczen-e. K lame lmn 
In antifasisto unueco, la alianeo de la sindikatoj. 

Tio cstas la konkhuloj. kiujn ne forla sns C. N. T. Pri 
kiuj gi levas flagon. Por kiuj gi Inborn ~ int ense k di~potiigas 
cion. 

K ciu rckonu tion k Carn gin. Oni ni ripctign al ni la 
embarasigan ckcston de " Frcntc Popul:ir" . Ci cs'tis util:i. ha-
vis sinn epokon. Scd l'l'tis superito. Ni nur rcmemorign pri 
la 19 de Julio 1936. Kion estus farintn "Frentc Popular" 
(Popoln Fronto) per si mem? Ciu demandu vin honcstc: 
Cu oni estns vcnkintaj kie ajn 8Cn C. N . T., sed U. G. T., 
sen F. A. I.? La lastaj cstis kiuj donis k kiuj batis la ma!• 
amikon ... · 

La popolo prijugu k alpremi tiujn, kiuj kontraiias al la 
· rapida unu ecigo antifasista. · 

Ni manifestas niart malprofoncblan de:ziron atingi gin. 
Vivu la antifa.sista fronlo ! 

· Vivu In nlianco C. N. T.-U. G. T.! 
Ekviglu, popolo! Sur postenon, proletaro! 
Por la venko ! 

Nacia Komilato dt C. N. T. 
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INFORMA BULTENO 

Bila ii 12 ilifo-
Ni jam cnpa ~as ln 12 monnl on ck1le la levigo de la 

hi spana militi ~taro . S11fokit e d11111 mnlnrnltaj tagoj la ribcla 
movndo fari gis ciYila mi lito. Kclkajn monatojn posle la 
tragcdia batalo, kiu su11gigns la ilicrian teritorio n, transfor -
migi s C'll in1nnaci an militon. 011111 la lastaj monntoj ger-
mnnoj -k i1aloj pcnadi s ka si antnii la mondo la vcron pri 
sia n :kta int cn ·eno en la hi spana rnilito. Scd la ncllelo1igaj 
dckluroj de unn lciilona milita aiilori tatnlo okaze de la 
cnlerigo cle la viktimo j de "D eulschland" , k la artikolo pu-
bl ikigita de "Duce" en unu romn gezeto reprc1.entas ofi-
eia lai1 deklaron de ambaii regi staroj, kiu konfirmas la reklan 
inten ·enon de la samaj stntoj en la ·hispann batalo. 

Dum rnultaj monatoj jam la regi stnro de la hispanu 
rcspubliko povis dernonstri_ al la mondo In invadon de sia 
territorio flank e de la re gulaj armeoj de Gerrnnnio k Italio. 
El datoj prenitaj al la malamiko oni venis al la ekkono' ·ke 
la dungitaj fortoj, kiu j militns ce la flanko de la ribel~loj, 
diskornponas j ene: 

soldatoj italaj .. ; 102000 
solda toj gerrnana j 87000 
soldatoj rnauraj 60000 
soldatoj afrikano-abisenaj 29000 

_soldatoj irlanclaj, pol aj k c1e aliaj na-
cieeoj . ;- • ~--;-- 3TOOO ,.....-

.... 

La homoj oferitaj al ii:i batalo sovaga k pas ia ne po-
vas esti kalkulataj kun ekzakteeo en ci rnomentoj. Se bone 
konsiderigas la oficialaj statist ikoj cle amb au militantaj 
flankoj k la informoj , kiujn al ni disponigas la lnternacia _ 
Ruga Kruco , la cifero cle la hornp erdoj superas 300000. 

Estas kurage konstat i, ke la rib elintoj imponis rapide 
sian hegemonion en la agrikulturaj zonoj pli submetigemaj 
al la loka tiranio, t. e. en tinj lokoj, en kiuj lu logantaro 
sekvis ln •direktricojn de la eslroj. K _ en la iildustriaj zonoj 
-Baskio, Valencio, Katalunio , orienta Andaluzio ktp . la 

-miiitista movaclo estis sufokita r·apide . 
La ckonomin fak to inlervenas !au tre peza .formo en 

la. primitiva rezulto de la hatalo. Zonoj integre agraraj •el-
metitaj a l muhtaga malsalo, sen sindika la unueco k kun 
nesufica ekonamia potenco falis rapide sub la fasistan boton. 
lndustriaj zonoj aii kun ·fortika ekonornia hazo, kun forta 
sindiknla or gnnizo k en kiuj ·1a propreco estis bone disdi- ' 
vidit.u, ekzistas ekonomia sendcpendo, khi pcrmesas agi Ii-
here en la publikn vivo, la fasistoj e,stus detruitaj k premitaj 
repid e. . · 

Kin cstns ln ckonornin bilanco de ci 12 rnonata milito 
Kiomn estas tra<lukita en mono In perdaro kauzita al la 
hi spnnn nncio en ginj terkulturo, minaro k in<lustrio? Cu 
C'$las el,lc tradukti en ciforojn k iomon la hispana popolo 
e'stns pcrdintn gis nun konccrnc nl gia arleca, intelektn k -
scienc n trezoro? 

Ci bilnnco cslas reale drnstn . Kvnnknm gia komplekseco 
mi prizorgos koncizigi gin en kclkajn anoncojn k klopodos 
rcflC'kti en kelknj · i:iferoj gian egnn .volumcnon . Eble oh• 
i;crvnntc k rneclitante super tio, la konscienco de pluraj le-

vigos k kontraiia gos anta ii In sccnajo , kiun la mallojaleco , 
<le kelkaj uloj pro<luktis en nia lando . . _ ., 

Duin la invadado de Abisenio flanke de ltaho gran ~,a-
num ero da nei',Lra laj Jandoj , in ter ili ankai', la nia, utili'gis. 
ia provizoran fo rir on de la italoj el la dctc rm ila j merknt_iij 
por ~kupi poziciojn k por asekuri al si cliroh por siirj 
kom crcajoj. 

K hocl iaii, kiam . Hispanio · troviga s en sama okazo k kiu · 
estas su ldata al la ckonomifina nca ofcnsivo, ki un In inl cr--
nacia kapitali staro entcprcni s kontrau nia land o, sekve ·iil" 
la rigora hlokado , kiun ni sufcra s rilal e al niaj rnarhorcloj" 
k landlimoj, nin imp ort -k eksport .komcrcoj rcstis praktik:e -
nuligilaj. 

Anknu ne estns determinehlaj en ekzaktnj eiferoj la per-
doj, kiujn suferis Hispanio pro In elnrt ikigo de sin eks ter-

' lnnda komer co. Al mi ne estas eble diri gu ste In ekznktan • 
volumenon de tiuj kom crcnjoj, kiuj an'taii 19 cle Julio eliri_s-
kun vojo a l la determin itaj _eksterlan<laj merkatoj k kiujn. 
nun ni ne pova s eksporti. 

Vastaj sektoroj de nia in<lustrio faligis -yertikalc · siaj_n· 
rnerkatajn operaciojn . En kelkaj el i1i la pcrdo atingi s 80· 
pr 6centojn konccrne In cksporton k en la cetcraj la paralizo• 
estas integra. , 

Sekve de la regimo de " rnonhelpo" , per kiu vivas 3: 
kvaronoj el la inclus'lriaj labori stoj, estigis konflikto kun 
eksteror<linara 'graveco, sekve de la rnorncnfa pcrdo de· 3: 
kvaronoj de la interna kon surnmerkato , pro tio ke gi tro-
vigas en fasista povo , altrudiga s al Hispanio a lia prob lerno_ 

K la vegetaja produktado de la hispana popo lo tro-
vigas en grava rnalsufico. Oni ja scia s, ke la grandaj pro -
cluktadzonoj de tritiko esta s en la rnanoj de la fasis toj, 

0

k 
_ pro In milito ni povis savi hur tiun tri tikrikolt on en 
Do estas nedub.eble, ke se esios re lat ive pano en la lando., 
kelkaj kastiliaj provincoj , kiuj ne estas en la rnilita sektoro._ 
suldos al la ak~mul itaj ekzistoj en la _ grenujoj de la antai:ia'. 
rikoltoj, t. e. la pano , kiun ni mangos en Hispanio , akirigos , 
el la multnombraj kvantoj, kiuj ekzi stis antaue 19 de-
Jul!o .. 

La naci a rentumo m1\lpliigas lau tim iga prol?orci o. Ci~-
kau miliono da homo estas · rekrutitaj · en la pormilitaj for-
macioj. Aliaj kelka j mili(?noj d~dicas , siajn akti~eeojn · al 
la akir ado de rnilitrnateria}o , ne · knlkulante krome Ja aliajn:, 
granda jn kon_tigentojn da urbanoj , 'sin dedicantajn ai fo

0

rti--
kiga~o. _ . , 

La amph ;kso de la 'prit raktataj problemoj rilate al la: 
hilanco_ de 12 inonato · milito ·devigas nin lasi por alia arti •--
kolo la fin?n de ci pristudo . Ciuokaze ci konciz a antaupa, , 
rolo perme sos al ni akiri ekkonon super _ la amplekse co de: 
ci kata strofa scennj o de la militista levigo ·gis nun.' · 

.Fininte la militon Hispanio' estos amas o · da ruinoj It. 
restos kun sia forkon sumita ekonomio. Ci kata strofo impli• 
kos la sorton de kelkaj gene_~acioj, la ne~iigon de nacio, •la . 
~etr~mdon de ·ek.ono~io k ebl e·Ja _perdon de multaj perspe~-
IJVOJ P?r unu lnstona · estonto . t . 

J. ·P. FABREG~S 

prezid~rtto 'de la· sci~n
1

ca instituto eri Kataluriio- , 

• : ~,J. 
. ~· -: . 

' , 
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Bi.I bao- La rekta -ao·ado de . la .univer~ala p_r~let~ro 
. r1 falo de 

, ' La ciiropaj demokratioj ne modifas sian poz1c1on nlate 1111 ra; i~ta r:ulin clisscndis sciigon rilnt c In evakuadort la hispanian problemon. Nek iii modifos gin. Depost la 
de Hilhan clc In lu:ronj clcfcndnntoj. Ln sciigo cnlcnas an- forpreno de Mnlago, la krimo en Almerio k la falo de 
bii i-i frnzon : Venka glnrn cir. lia impericstra mosto Bilbao nenio estas atendebla de la t. n. demokratioj. Ili 
Fra11kci". sekvas dialogi kun niaj hodiatiaj_ murdistoj, _kiuj estos Hiaj "\ P11kn glnrn imp ericstra ! · De kin im11crio? De kiu ven- • · morgaunJ . . . . . . .'· kn ? En Bn~kio opcrn ciis unuflnnkc kun multmiloj da italoj, · Ni atendas "cion de la univcrsala proletaro. C1 umk~ 
gern::rnoj. lcgionnnoj k mnitroj 200 acrop lanoj de Hitler povns snvi la hispannn revolucion ·k sin mem, . aplikante . 
k CL'ntoj dn kanonoj. sendituj de Gcrmnnio k funkciigntuj . la rektan ngaclon. K jam komencigis tia movado. ~ra la ck germ:mnj trknikistoj k nliflankc ncmultcnombrnj bravaj lutn umerika kontinerito orii •jain · propagandas por H1spana 
milicanoj. lnboristoj. fiskapti stoj k knmpnrnnaroj , kiuj sen Milico de Amcriko k Intemacia Brigado de Ameriko. 
Yinimrdoj, sen bnzoj de rczistndo, izolitnj inter maro k ·Ni rcproduktu Ja tekslon de la manifesto, kiu11 ,la his~ 
montnro , rednktitnj al mmsola forto, defcndis sian teron pana-amerikaj . proletoj diskonigis por ½oriienci perioclon 
sultro cc ~ultro dum 80 tagoj, mirigante la mondon k ens- de rekta agado en la batalo kontrau la fasismo. 
kribnntc en la historion pagon nevclkigeblan. La manifesto cliras: 

Ei1 la senordo dum In unuaj Lagoj de la ribelo restis La hispanoj, la hispano-a 'merikanoj k la_ ur~imoj . el 
en la Nordo disigitaj de la nntifasista bloko kelkaj ccntroj nlinj lnndoj, kiuj npogas Ja Hispnnan Respubhkon, . lo-
sindonaj al la rcspublikana · rcgimo. De Gijon al Irnn Ian• gantaj en Ameriko, . nombrigas miloj. Citij iii clevas kon-
longc de la marhordo_. Tiu-ci parto povis clisponi nur Jn sicleri konstnnte, kc Ja invadadmilito en Hispnnio flrinke de 
resulton de sin defensiva k ofensiva forto . Knrlista Navar- Ilalio k Germanio devos esti gajnitn en la ariergardo k en 
ra premadis g-in treege Kastilo, superregata de la ribelintoj la fremdlando pli 0 1 en la batalfrontoj mem. . · 
ferrr.is la vojojn al Sudo. La nordokcidenta gallego sendis Germnnio estis venkitn en la mondmilito nc milite, .sed 
kontrau gi siajn kolonojn el miksitaj rekrutoj, plifortigitaj clank al Ja potenca armilaro, kiun uzis la kontrauloj-la 
poste pro ties militneefiko per afrikanaj trupoj. nigraj Jistoj k la ekonomia blokado. ·. 

Irun falis pro manko de municioj. San Sebastian pro D,o la hispanaj rnilicanoj k la Internacia Brigndo ~e la sama kauzo. La baskoj entranceigis sin en la rnontaroj . k · ·Amerlko venkos Ja intemacian fasismon , uzante la samaJn 
· la valoj k kuragis malsupreniri al la ebenajoj, clum la san- sislernojn; t. e. bojko_timt~ ekonomie la .P,roduktajojn de 
,tanderanoj invadis Bu'rgos 'on _k .la asturanoj , cir!cauante . Ja' menciitaj laridoj k de la ribelula teritorio: :Ciu centavo, Arondam · k Oviedon, ne timis entrepreni militiradofn al la · kiuri ·oni ne do'ri'o's por kornercajoj al la menciitaj lnndoj, 
provinco Leon. Plie ~enis la tago, .kiam la ribeintoj suferis multigote milionoble de la Hispana Milie~ de Ameriko k ln-
frakasbn en ]¼adrido, konfidante al la itnla armeo · ternneia Brigado de Ameriko, estos moraln frnpo por in• 
la herkulan taskon malfermi al iii la vojo11 · al Va- · · ternacia . fasismo k . kontribuos al .In venko de la Hispana lencio. K tiu invadanta armeo estis ·venkita en Alkario inter .. RespubJiko. · . · 
la ridegoj de Er,ropo '... . . . . · Pro tio estns necese sekvi la jenajn instrukciojn kun Oni clevis forigi la malagrablan impreson, fabnki suk- pleja fervoro k . plej perfekta disciplino: 
ceson, sekurigi triumfon. La fnlo de Malago ne estis pH ol · L REKTA AGADO' Ne aceti komercajojn k produkt• epizodo. Kie oni sercis In bruegan revengon, kapablan so- 'ajojn : germanajn k tiujn de la ribelula teritorio. Ne u~i la 
niai la epikan trump eton k la sonan klariono _n? . · · · kablaron k la • vaporsipojn de la menciitaj landoj . · Ne frek-

" Mola k la germanoj pensis pri Bilbao. Ni malhavis venti la kunvenejojn de italoj, germano j k personoj de kin 
en Nordo acrop lanhavenojn. Iii havis multajn. K,ili ,akiris ,ajn naci~co, kiuj ne estas deklaritaj" kiel antifasistoj ktp. de Ger~anio k Italio multajn aeroplanojn, graxitlnombre . 2. MALREKTA AGADO Fari alpremo super komer- · 
trim otorajn . K iii albordigis en Portugalio k Galicio k la ste cistoj . ciu

0

loke, por ke iii detenu sin plenumi petpjn de ger• 
en Pasa1es-oh mirakloj de la "Neinterveno"-dekduojp .manoj, italoj k tiuj' de la rib~lula teritorio, deklarante boj-. cla baterioj. La .tuta materialo 5urtera k aera ·es.tis funkciigi- .koton : en okazo, ke ne priatentas la indikojn . Bojkoti la · 

· ta. La supereco estis alprema. Tamen iii ne ·konfidis .al gi l<omer~istojn, kiuj anoncas en fas istaj gazetoj ktp. k alkuris al teroro . Estis deiruita( vilagoj k , urboj . Ciut.age 3. PROPAGANDADO Reprodukti ci tekston, presigi 
80-100-120 aerop lanoj flugis . super la malfelica Baskio, .~in .'~n la gazetoJri, l~gi gin en la mitingoj, influi kon-

_forjetante -perverseme siajn :hombojn k superversante ·.,i;inj_n st!1nte al la paren<,:oj,. a~ikoj k konatoj, por ke iii eniru ' en 
stratojn k vojojn per sinj iliitraliloj. K la humane_co e~trerrps Hispai;ia Milicio de Ameriko au -en Internacia · Brigado . de 

,PrQ teruro.. . . . .
1 •• • :i~eriko, · t. e. por ke kunlabor~du al 'Ja he~oojr kiuj ha• . Vcnkn glavo de lin . mos~o .1mpcnest ·a .... La fas~sta _His- :.talus en Hispanio 'k kiuj suferas , en Hispanio, nting11nte ven-

panio nc esla alia ol trista . karikaturajo de _ Hitler k Mu- '.kon· en la ariergardo per~ de la Nigraj Listoj k ' Ek_onomia solini . Ci perdis sian kntegorian moralon. Cin poscdas .Blokado super la fasistaj landoj . . :f rcmdlandaj arrneoj. Generaloj kun ckzotiknj nomoj ~?!1fS ' .: ......... ..•... ............................................................. . orclonojn al siaj militistoj -snbuloj.' "Oni venkis_ en .Bas~lP sian gloran urbon de la italoj, ge~manoj ,' matir~j. apacoj de dank al Ja italaj nigraj plumoj , .diras fa_~~ar<!~~ la,. roma ,lii ·1e~cio, ··reketistoj, falahgistoj . Iii . preferis .emigri al la .gazetiiraco" .. K Jn germann sinvj.~1.; prikan _tl!s .l_a glorojn _de la _'in_ontn!o· de Santander k A~turid. Tutaj kvarta_lcij_ restis sen-. germar:iaj aviadodo k nrtil~rio_, <leh\iantoj de pilbaa ferzon~,.. :.fidiiuif:' K ~n iii nur la malgaja ulul~do de la' ~ -alsataj .hun-\ , 'iso. Jllilo_j ~n ])Ils~nj lo~anl?i; . f~rlnsis _ ,sifjn fajr _e:rojn po,r . ·l1oj:•vai;abohclo/ nkdcpiis la · p~radan ·defilon · de la ebn'aj · ~e suferi la jii'gon cle·la invadnn t oj : Antai't ol vidi prcifanita ;d1Yrigiroj .: . . .. , . ·:.: . . '- '.,• ·,,(: .\ 'l .: , 
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" Ciulandaj laboristoj helpu tuj 
Ni kon stutus la rloloran faklon: clnm ln fosistnj regi staroj 

jnm interv enis k pin e inl encnadns senhont c ko11trar1 la his-
pann prolcta popolo, dum In "dcmokrnticcnj" stntoj sankcia s 
pro sin kunkulpcco liun krimon,la l'.'iulandaj lahori stoj, kiuj 
dcva s plcj c alkuri al hclp o, ne agas decide k ef1kc, kicl la 
cirkongt:111c-oj postulns. 

Jes, ni scias. kc en pluraj landoj la pezcgo <le la <likta-
rorcco bmta malpcrmesas al iii grandskalan aga<lon. Ni 
scias ankai1; kc mult aj prolct nj mcclioj cntreprcnas la eblan 
por kunhelpi nian batalon. Sed cslas same ccrle , kc grandaj 
organiuij oj , kiuj clisponas forton k liberon pri sia mov~do, 
nc provis hclpi la hi spanan prolelnn popolon, kiu estas 
ekstremata de la ht1cistoj de la internacia kapitalismo. Ja 
ne eslas helpo elbu sigi deklarojn , prononci diskursojn, aii 
kolekti ioman monsumon. Estas necesa io plia ol ci-cio, io 
kongruanta al la egaj oferoj, kiujn fordonas la ibera pro-
letaro. Estas bczona inlensa agado, kiu embaras~ la regi-
staracojn k forlasigu sian kunkulpecan Judon pajacan. 
Praktika enlreprcnado k efektiva solidaro. K plie kiel agi-
tado, kiel propa ganclo, kiuj kontraiiagadu la senhonoron-
montratan de niaj malamikoj, ni rajtis alendi de la inler-
nacia proletaro multe pli ol gi faris. 

En momcntoj, dum kiuj urgegas agadi rapideg e k de-
cidege , oni ankoraii . inter-diskutadas, . sondada s k -rnarcan-
dadas intcrnaeie pri la solidaro demon str enda al la hispana 
proletaro. Jen cstas la tra gedio · de la hispana .proletaro . . . -· -; · 

k In tragcdio de la int crnncia proletaro. Oni diru s, ke la 
viru so, !a putrigo de la clemokratio inf ektis ankaii l,i. la-
hori stoj ,1 k . viktim igis il in al la sa ma sistemo de prokra stoj 
k inten lisputoj-la parlam cntado . 

Ta mcn ni, la hispan aj prolctoj , ankoraii atenda :;, kc la 
int ernacia prolc t aro cstos kontraiiagonta . La malamiko, kiu 
sen feku111ligas niujn kampojn k murclas niajn _pli bonajn 
hom ojn, eslas la malamiko a l la lib ero, al la bon stato de 
ciuj pro lctaj popoloj. Ties triurnfo en Hispan io cslus snrn-
tempe la premado de la ciulandaj rnovacloj antaiienemula j. 
Pro tio nc nur rnemclcvigo pro solida ro, sed ankaii pro legi-
tima dcfendo p~stulas <le ciuland aj laboristoj alkuri rapi-, ' 
dcge k ef1kege a l nia help aclo. 

Ni frate atendas , pcta s tiun rapidegan, senprokra sta n 
helpon . Sen konclicoj, sen marcandoj, scn dcmandoj pri 
partio aii doktrino. Antaii k super cio cstas la ncceso k 
la dcvo $avi popolon, savi elem cntajn principojn de civilizo 
k kulturo . · 

Ciulandaj lahori ,toj, ni atcn<las ciuminute via n helpon! 
Statis tacoj k la rcgantocoj de la putra clemokratio demonstris 
siajn subten on k kunkulpccon nl la fosisloj , al la bucis toj, 

· ~I In in tcrnaciaj apacoj. Ja kor vo al korvo okulon ne pikas . 
Cu tion vi, fratoj, ankoraii ne ekkomprenis? 

. Nur via soli darig o firma k fruktoporta povas savi la 
hispa najn pro letojn , viajn fr atojn , viajn samklasanojn. Nur 
la solidarigo de la ciulandaj laboristoj senven tri gos la fa. 
sismon . 

Ciulandaj 111-boristoj, ni atendas ciuminute vian helpon: 

.. , 
,_ •-t • • • I I , ~I ...................................................................................................................................................................... 

POPOLtfEROOJ 

FRANCISCO ASKASO 
Unu cl la herooj de la hi spana revolucio k kontrai1fasista 

batalo , chic la plej adorata de la hi.spa na popolo ·, estas 
Franci sco Asknso. 

Kia I la popoloarni s Francisco Askaso? Gi ami~ !in 
pro lia humileco k 
pro lia boneco. Fran-
cisco Askaso estis 
homo sincera k ma• 
lavara. Kiuj kredis, 
kc I::. anarkistoj estas 
speco de kruelaj lu-
poj , de sakaloj, san -
gis sian opinion, ek-
koninte la fruepe• 
reintnn heroo n. 

Fr . Askaso estas 
naskita en Aragono . 
Lia · patro mortis tre 
junn . Tre juna k tre 
malrica . Ki~I mort-
as ciuj noble bato -
lantn j por la panpe• 
co de sia j filoj k por 
\a triumfo de siaj 

idcnloj. K mortnntc Ii Iasis sen vivrimedoj sian ekzin on 
Emilia k siajn gefilojn, Domingo, Aleksandro, Frnncisko k 

Maria. Do la zorgitoj restis for lasitaj. Alrnudevar, lulilo 
de la farnilio de Askaso, situata en la ptovinco Huesko , kie 
naskigis _ Francisco en 1901, cesis esti amata loko por iii. 
Baldaii iii ekkonis la bru\alan indeferenton de la homoj. 
Kion fari? ripctadis la malkonsolata patrino antaii Ja tra-
gedio de sia ruinigita hejmo. K iii decidis · translokigi sin al 
Saragoso ·, kie na skigis por ili nova vivo , nesenofera, sed 

. multe pli horna. 
Fr . Askaso komencis labori en "CAFE ROYALTI" . Por 

30 pesetoj . monate laboradis liorojn k horojn . . . Li la vadis 
telerojn k glasojn. Akompanadis la mastr .inon al la vendejo. 
lradi s por ciukla saj alpor totajoj. Puri gadis botelojn en la 
drink ejo k tol eradis riprocojn. Kvar ja rojn Askaso suferis 
la stu ltan taskon iradi ace tadi , lavadi glasojn k esti kon stante 
je dispono al la unua idioto , kiu eniras en "CAFE ROYAL-
TI", nepova nte eviti la devigon priaten ti Jin k toleri liajn 
impertinentojn. Sed unu tagon la pacien co de Francisco 
elcerpigis k Ii decidis enpasi la pan ejon de sia onklo por 
ilaiirigi sian panistlernndon, kiun Ii komencis en Almudevar 
en la panejo de sia patro. La sup erm ezura laboro k la eta 
rekompenco , la cksluatado, kiun kiel Ii suferis ankaii . miloj 
k miloj da knaboj en la aragona cefurbo, vekigis lian sen-
temon k komen cis formigi lia revolucia spirito . . 

Multajn fojojn Ii diskutndis kun siaj fratoj, · kiuj jam 
estis en la sindikata j vi\!oi de C. N. T., super . la interkon sen-
to uzi tiajn k aliajn procedojn por atingi la emancipi _gon ·de 

. ' ,, 
\ . 

. :-:.-e.' 
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l.1 J;ihoristoj, cksplotataj senhonte de la labordonantoj. 
Kiel 15 jnrulo Ii pnrtoprenis nl.tive pnnistnn strikon, 

fro11tn11lc enl11ziasme ciuspccnjn defcnrlojn de ln burgaro. 
Srd ~ckvis lo triumfo de In patronoj k Askaso estis detenitn 
k jcliln en kar cclon, en kiu sufe ris 15 tagojn. Pro Lio,' ke '·Ja' 
striko mal sukecsis, Ii perdi s In cblon reveni lobori en Sora-
gorn, tia l kc csti~ krnlifikita kiel dang era anarkisto. 

Ofcnditc pro tio· maljusta enkareeligo, li donis sin 
komp lete ol ciuflanka agodo soc iala k revolucio. Ce Ii ve• 
kigis la studemo . Li legis multajn librojn. Studi s diversajn 
problcn :ojn , kiuj agitos la proletaron k kun admirinda ab-
ncgacio atingi s intelektan kapablon , nckutiman por liaj ago 
k kla so. La saragosa j labori stoj ne malfruigis taksi la inle• 
lcktan avanlogon de la ela panisto. La burgoj interkon sentis 
ne doni al li labor-on. La poli co spionis ciujn liajn movojn. 

En 1920. kun moti vo de ribeligo en la soldatejo de .Kar-
men en Saragoso , movado estigita de Chueca k aliaj kamar-
adoj, kiuj siegis la soldatejon, mortigis la sergenlon k la ofi-
ciron, la aiitaritatuloj profitis la okazon por persekuti la pli 
agemajn elementojn de C. N. T .. Sufokit e la _ rib elo, unu 
kanajlo denurici s la soldatojn •partoprenintojn k 7 estis mort-
pafitaj. Depost kelkaj tagoj la denuncinto estis disp ecigita 
kugle apude de sia domo. Kiu mortigis la denuncinton? La 
polico ankoraii ignoras pri tio. Ciuokaze pri la morto de la 
denuncinto estis akuzita Fr . Askaso. K se la Sara gosa pro• 
letaro ne estus deklarinta general an slrikon, Fr. Askaso, · 
malgraii sia senkulpeco, mortus sur la esafodoi' 

Liberi gita depost 2 jaroj el la karc elo, kie lia kamo 
'estis barbarece cifita kiel en la tempoj de la Tnkvizicio, li: 
forlasi s Saragoson, translokigante al Barcelona. 

Dum rnalmultaj tagoj depo st sia alveno en _Barcelono, 
Ii sukcesis dungi sin kiel hotelbubo, ne rnalfruigant ~ par-
topreni la sindikatajn batalojn, kiuj tiam sangigis la stratojn 
de la urbc go, karnaradante kun ·ourruti , · Garcia Oliver , 
A. Fernandez , L. Calleja s, T . Escartin, Monserrat k aliaj 
rimarkindaj rncrnbroj de C. N. T. k anarkistaj grupo,i. 

Aska so restadi s en Barcelono 6 rnonato .in, travivante 
ciuspecajn dangerojn. Poste Ii iri s al Konmja kun intenco 
tran slokigi al Ameriko , scd ne povi s realigi sian projekton , 
car la polico metis sur Jin manon k pusis Jin en karcelon, 
akuzatc kc eslas alveninta al Galicia kun a~piro mortigi 
Martin ez .Anido, krimeca generalaco . .K de Korm;1ja liberi-
gite 1i revenis al Saragoso. Alvenante al. la aragona cefurbo, 
Fr. ·Ask~so trcivi~s•:ch 1'n'ov~· malagrablajo. La " Liberaj siri-
·dikatoj ", fonditaj en Barcelono de Arlegi k Martinez Anido, 
agadis sangc laii la ordonoj de la degenerifo kardinalo 
Soldevila . K malgrai1 ke la diboccrna kardin alo disponis 
lcgionon da murclistoj salajrataj, ciuspec ajn subtenojn de la 
slalo k de la cklczio k de ciuj jugorganisrnoj, unu tagon 
guste kiam cslis eliranta cl sin luksa restadejo en la cirkau-
ajo , kir onidirc Ii . amuzigaclis _kun la pl cj bclaj "filinoj de 
Maria ", In knrdinnlo cstis morlpunita senskand ale, kun plej 
gran da korffeneco . .. Ununura pafo sufici s, por ·kc la vo-
lnplema kardinnlo likvitlu _ciujn siajn krimojn . 

Al kiu oni imputi s la mor ton de Sold evilo? Al Fr. As-
kaso k nin heroo estis detenila k enknrceligila ktine k1;1ri 
uliaj knmaracloj. Seel vcnis 8 d_e deccmbro 1923, 6 monalojn 
,Icpost lia cleteno, k per ununura frapo Ii sal dis ciiijn siajn 
~ulclojn . Kiel? Li fugi s el la kar cero, trornpi s la policon 
k poste tran.spasis lu fran can lan<llirnon. K en Francio de-

<licis slan vivon al studado k laboro, gis povis foriri al Ame-
riko por prediki siajn liberigajn id~ojn ai la Novli Kori-
tinenlo. 

En junio 1925 Askaso revenis •al Francio, kunvenante .en 
Parizo kun Liberto Kalejas , Buenaventura Durruti, . Garcia 
Oliver , Jo ver, Fernandes k aliaj kamaracloj-r _efugintoj, de-
cidante fondi "Liberion", anarkista gazeto eldonita hispan-
lingve, kiu kontribuadi s Ire cfike pri la enabismigo de la 
<liktatoreco de Primo <le Rivera . 

Ankai1 en Parizo Fr. Askaso estis pcrsekutita en kelkaj 
okazoj, suferante mallibercjajn torlurojn. Fine decidis trans-
lokigi al Belgio k poste al . Germanio, de ki~ rcvenis al 
Ilelgio , fiksante si~n restadcjon en Bruselo, en kiu vivis 
felice kun sin ·arnata Berta, gis la tago de la proklamo de 
la hispana Respubliko. 

Reveni al Hispanio estis gran<la kont entigo · por nia 
heroo. Sed Ii ne prokra stis konsideri, kc cstis nccese daii-
rigi la hatalon por la libero, car la Rcspubliko estis regata _ 
de la reakcia militi stnro, de la Bankaro k de la Eklezio. K 
Ii bataladis kun plcjaj flarno k entuziasmo, kiel' neniam, en 
la sindikatoj, en la Komit atoj, en .la fabrikejoj ken la uzinoj; 
en la kolonoj de la tula gazetaro konfederacia k anarkista. 
Li labori s dili gcn te en la barcelona ,sekretariejo ce la Re-
giona Komitato de C. N . T. Kelkfoje pers ekutit e k ekzilite 
au enkarceligite; Ii unua alkuris, kiam venis 19 de Julio, al 
la elm'etitaj je granda _dangero karnaradoj. Li batalis ener-

'gie bravege ... Li alfrontis ciujn rnalamik ojn gis kiam la 
mortv~manta faiiko de la kanono , kiu defendis Atarazanas, 
se11cese -pafante, k kies mitr alilo fi,nigis lian '\ ivon , dispeci• 
gante. lian korpon. . ·) . . 
. ~stas senclube, ke tiujn ta gojn , guste la 20 de Julio 1936 

·la hisparia proletaro perdi s unu cl siaj plej bonaj opostoloj. 
Fr. Askaso predikaclis ciam ekzemple. 

······················································~·-······················· 

Filoj .de la popolo 

' I I 

'· . 

, .. 

anarkista hirnno 

•, 

Filoj ,de l'popolo, vin -su bpremas ht ~no'j, 
k ci malju sto ne sekvri·plu, · 

se via ekzisto estiis . mondo da pen oj, 
antaii kiuj skfav' morl~n preferas nilp . 

En la bata_lo la hieno fasista 

per eos de nia ·granita fort, 

k l,a tuta popoJ°o kun ia anarkistoj 
tripmfigos ia liberon ·tra la inond. 
Laboristar, 1ie ·pli da •ve ; 
la premantar inda s.-j e'_.per c·; 

Levigu vin, pop () lo . vi; 
· ce l'krio de l'socia: revoluci •. 

- I ' I 

Forta unuec de fid ·k .-agad 
' . Ja .revolucion esii_gos ja ·. • ._, · : r ·~ , • • • ' 

. ·;·· 
K nia stan dard' c;t u uriu nu; 

:sole en ,Ja iimi'ec estas. la· vcnkotr itiinfr ,:· 
: !.1 ':;: ':. ~.: _, T·• ·o·; .. , ·r. 
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INFO~MA .BULTENO 

1. Kr.oniko 
La jurnuli sto .Joan Louguct p11hlikigis en Purizu · gnzeto 

Adikolon . kuri titoloj "Krucuniita lli spanio". "Ln sovagaj 
krucl ccoj "'dc ' Fra ·11ko l'll Bilbuo'·, ·cl kin ,ii cltira s la · sek-
,i,a:ittiljn fragm cnlojn: 
· : _ 

0

"En Scstao mnlt aj laboristoj cstis mortpafilaj sen Jtrgo. 
Aliaj cstis morpalitnj sur la slrat oj , kiam estis forlasantaj 
la urbon ." 

"Nur de umi strato · 10 laboristoj familioj cstis barba-
i-ccc nmnlitaj. Entntc la numcro de la murditoj en Sestao 
atingas 150." 

"Portugalet e ccntoj da so\datoj k popolanoj estis mort-
palitaj sen era jngn kondico". 

"En Arboleda Ja fasistoj pafadis al unu ejo, en kiu estis 
rifugintaj multnombraj personoj ne batalantoj , plejparte 
virinoj k infnnoj. Cenlo da i_li pereis hruligitaj vivaj". 
·- "En Ortuela mm junulirio , pro tio ke· ne \Olis konsenti 
la kapricojn de unu maiiro estis dispecigita de li perpo -
nardc ." 

* * * 
De la 5 gis la 12 de Julio okazis sinsckve ~n Valencia, 

.l\1a9~ido k Barcelono -Ja dua Intcrnacia kongr eso de la An-
tifasl staj Verkistoj pri Defendo de la Kultur~ . La kongre-
son partbprenis kelkdekoj da diversland aj verkistoj inter iii : 
Jlfarla~x, Ilend;i, Chanipsom (Francia), Ludwig Renn, Sten , 
(Ccrmanio), A. Tolstoj , I. Ehremburg (Sovetio), M.A . Nexo 
(Dania) , Pablo Neruda (Cinio), Nicolo Pot enza (Italio), 
_Evakn , (Cehoslovakio), . Marinello ; (Cuba), ;cortecao ~ (Port;;. 
galio), Pcllicer , Blanka Sidio Tr ~jo, Manisidor (Meksikio), 
L. Stoja11ov, Grubeslieva (Biilgario) . · 

'Nicolo Potanza interalie ri~arkigantc , ke vera Itaiio · ne 
. estas tiu de Musolini, sed kc la itala popol o stibtei1as la 
Jtispanan popolon, diri s: La italoj ne povis fari /:ion kion 
volis por helpi al la hispana popolo . Sed en la lberiaj 
t~anceoj k en Italia mem iii batala~ entuziasme. 

· Kolonelo Redondo renkontante en Madrido la kongres-
anojn k reprezenlante gcncralon Miaja, diris inter ~lie: "Niaj 
malamikoj batalas sub la flago de la civilizacio k de la ka-
pitalismo . K por atingi tion iii venigas al si italojn, germ : 
anojn, irlandanojn, maiirojn, ktp. Cu per tiu-ci miksajo iii 
vola s konkeri Hispanio por civilizi gin? Civilizi Hispan.ion? 
Hispanio estis la patrino de la civilizacio k ne bezonas ilin 
por konscrvi gin! "K poste: "Ni bezonas helpon pli efik-
povan, cstas necese, ke ciuj antifa sistoj en Ja tutmondo gni• 
pigu por doni bataladon . al la internacia fasismo, kiu aspir-
as nin piedpremi. K mi volas, ke vi ciuj, reveturinte viajn 
landojn, cstu heroldoj pri la trag e~io.' '. ...... 

ui 5, 6 k 7 de Julio okazis en Valencio kunsido de 
la Plenum :Komitalo de la· Rcgionaj Komitatoj cc F. A. I. 
La cccstintaj clelegitaroj rcprczcntis entutc 158, 680 anojn, 
malestantc la reprezcntantoj de Asturio k Nordo. Dum la 
ku

0

nsido interalie pritraktigis lo problemo pri la nova or-
kanika stmkturo, kin cstas doncnda al F. A. I., transform• 
ante la organizon en grupojn k aliigante gin Jail grupigoj 
publikaj, lokalaj, distriktaj k regionaj. 

••• 
Nia kamarndo Gonzalo de Reparaz, pri kies nresto ni 

raportis e11 la veninta nu~~ro, jam estas liberigita. 

--------------------

LETERUJO 
K-IJINO. D,, r ir 'r uN1:AY:._L6N!)ONO. Ni" ~icc~ls 1~· stcr-

iin ga11 fn 11klo11 pro ki~ ni clankas ·vin, sed :1-iedniirinde ni ne' 
plu povos sangi al ,,( la rcsp. kup., Eai: ekd·e nun p·ro nov_l~ 

1 egaj afero j la sai1go ·.,e 11tilus nin. . 
.K-DO. ] U,\ N SAIJ,l'ff;:-Il uENOS AlllES. La <lu pcsoj de 

vi senditaj estas jam en nia k·aseto. La antaiian pakajon kaj 
letcron kun rcsp . kup., ni anknii riccvis, se ni nc menciis 
iliu en I. I3. cstis pro nevola forg eso. La lastnn pakajon, 
kiun vi send is ni ai1korai'r ne ricevis. Ni elkore dankas vin 
pro la . monh clpo kaj pro viaj sinsekvaj tradukoj : Antaiien 
kam arado! 

M. W. Woirr.-AMSTERDAM. La prczo nc sangigis k-tlo. 
Po st la numero kiujn _ vi menciis sckvas jam la presita dek-
kvinta ga I. B. 

K-110. JUAN Boc,-r..:... VALENCIO. Ni dankas . vin pro ia 
scnditaj postmarkoj. La adreso de I. L. E. S. Grupo estns 
iuvenludcs Libcrtarias · Valencio. 

K-oo. N. ALEKSANDR6v . ....:..N. P ETERHOr. Dankon pro 
la librct oj' kaj letero, kiun ni bone- ricevis. La libretoj estos 
kompren eble senditaj la Ja cebatalfront!li kamaradoj . 

· K-no . G, WoLMEH.-TUNGESTA. Elkoran dankon pro la 
senditaj 5. 2 siling oj, kiujn ni bone ricevis. 

J. F1GUERAS.-SALT. Via letero ' ricevita. 
K-oo. D,UPLAU.-ALGER. Jes, k-do, ni ricevis la kolekton 

de "Bri[i sh Esperantist". Dankon. Jes , ni bone a~ceptos 
la francajn gaz. Momente la Bulteno estos dusemajna .- Ni 
darlkas vin pro respondkuponoj. _ 

·· .K,oo : Nonia; ·J ./1.NSSON.";':'-Oa:EBRO,'' J i;:s, /c•do vi ,,pravas ,la - · · 
fasis"toj tizas ciujn firimedojn por montri nin 11;! la 'mondo 

' kiel sovaguloj , sed felice la tuta mondo jam konas cinikecon 
de tiuj kanajloj . 

K-oo . R . .J. H.-HAco . Ni sendas la materialon .. Unu 
el la du gazetoj, kiujn vi mendis ne plu aperas , car gi estis 
malpermesita . 1 

K-oo. ,HORACE _WALKER.-LEEDS. Ni · dankas ·vin pro 
la jurnaleltrancajoj k resp. kup. 

K-mNo.' TERESA. FERRER.-ALCOVER. A,l "Laboristo" ni 
ne povas vin aboni, car gi ne plu aperas. Anstatau gi .vi 
ricevos "Informan Bultenon". 
. K-oo. T. C. KIJN.-AMSTERDAM. Ni tre dankas vin pro 
~ia ofero. K-do Bout ne respondis ankorau al nia propono pri 
postkonto, se _Ii n_e respon,das en kelkaj tagoj ni akceptos 
vian oferton kaj puplikigos vian nomon k adreson sur la. 
venonta lnforma Bulteno.' · 

K•DO. · AXEL,. BoMGREM.~ UPPLA~DSBODARN,i.. Dankon 
pro la senditaj kuponoj. 

· K-DJNO. WILLY GARDIEN.-;--ROTTERDAM. Elkoran dank-
on ' pro la gaz. ''Wij" ., • 

K-oo. FoLKE RosEN.~TOCKHoLM. · Ni sendas pakajon 
da lnforma Bulteno · al via adreso en Rotterdam pere de 
k-do. C. van Essen, de. la kaj 2a numeroj. 

'Koncerne vian prititolan pro 'ponon ni · lasas la saman. 
K-oo. ·H. N.-:--BELG_ro.: Kamarado, vian aferon m Jam . 

prizorgas, sed ni ne povas sciigi ion al v.i gis l_a pro_ksima 
numero. '' 

K·DO. J . Garganla sciigas al siaj diversaj g~kores~~n: 
dantoj, ke Ii estas provizore devigata cesigi la ko~espbn· 
dadon pro mals~_~igo. 
Presejo "DEL TA" - Str. Kortes, 312 - Bar.celono 
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INT~llNACIA LABOIHST-ASOCIO 

NA( IA ,- · . :::7 I B l;IUA 
KON J:(;;DJ:;;nACIO Adr:E .SP

0

ERANTO-FAKO, Av. Durruti 32-34 ANAR.Kl,_STA 
·DI; L'LAbO~O BAR C -E LON 0, HIS PAN I 0 J:(;D~~A(I_O 

11-a jaro 10 Augusto 1937 Numero ·a 
- -- :sy:: 

MONDA KONFUZI .GO 
(Fragmento de artikolo) -

En Hispanio ni defenda s nin ind c kontra11 la fosismo. 
Oni alkonduki s nin ·aJ ·milito. Krim emaj gcneralacoj dispo -· 
nogis sin al la fasi slaj ' potcn coj . Pli ol 12 monatojn dauras 
nia milito por liberigo k kvankam ni estas ccrtaj rilat c al la 
venko, povas pasi sufica tempo gis kiam la malamiko cstos 
frakasitn komplete. En 1914 la germanoj perdis la hatnlon 
ce Marne, sed la milito dauri s ankorau 4 jarojn . La italoj 
fiaskis la unuan ha talon ce Guadalajara (ni gin gajnis), sed 
pova s pasi multe da tempo gis la komplet n tri.umfo. 

La dcmokrataj kapitalistoj nc estas pli noblaf ol In fasi-
staj kapitalistoj. Ambau volas iirofiti. K la · milito cstas bona 
neg{<;.~ por ambau. Ju pli daura s la milito des pli iii gnjnns. 
Kial~ \ demokraticcaj statoj hezita s helpi al ni ? Malantaii 
la regi,¥_a,roj ja cslas la intcrcsoj de la kapitnlistoj, en In 
demok;nt i oj , kiel en la diktaturoj. Provizajoj por Abiscnio 
- bonege . Provizajoj por Hispanio - donaco de la 
cielo. Sed en dekduobligitaj kvantoj . La fabrikantoj de 
armiloj - en la landoj demokratiec{lj k en la fasistaj intcr -
k_omprenigas reciproke . La negocoj eslns negocoj .' Delonge ni 
estus finigintaj nian militon venke, sc oni ne estus bojkot-
intaj niajn pelojn por ariniloj. · , 
• • 

cu ... ? 
,. 

La plilongigo clc nia milito · kunportas dangeron pri la 
plifortigo clc In nntagoni smo inter _ la allaj landoj. Tion 
ekkomprenis ankai1 Anglio , la insulo de la Europa pacifismo. 
K gi komencis armi gi sin. 270000000 sterlingojn vocdonis 
la parl amcnlo pri la aviadado, militsiparo k armco. Tio est-
as prcska11 Ja trio no de la tuta statbudg cto. K proccdigas al 
la rcaligo de gigantaj enlr cprenoj: novaj milit iiipoj, mun-
ici-fabrikejoj avi adiloj, kanonoj ktp. 

Milionoj <la laboristoj de la tutmondo laboras ciuta.ge en 
la militindu strio . Laborns por la mililo , por la detruado, 
ne por pacifismaj valoroj . Ne por la bonstato de la popoloj . 
Jli konstru as milit sipojn por bombardadi sendefen<lnjn ).irb-

. ojn, por faligi bombojn super virinoj k infanoj. . . · 
Jes, finalo de ci konfuzigo estos serio da · ·teruroj, 

antau kiuj palas la fnntaziajoj el la apokalipso. 
La volumeno de la nuna monda konfuzigo estas · almen• , 

nu Liel granda kiel en 1929, antaii ol komencigis ·Ja lasta 
ekonomia kri zo. 

_La ~eniaboreco ne maiaperis. La mi~cro ~e la laboristaj 
·amasoj ne malpliigi s senteble. La forto de la masino okupis 
tiun de la mano. La tagpagoj en kelknj landoj plialtigis, 
,sed samtempe plialtigis la prezoj de la prod uktajoj. La tag -
·pago do restis lute egala , cc multfoJe estas P.li -inalalta ol 
antaiie. La ekonomia plibonigo estns nur sajna. . ... 

Ciuj staioj ellabora s pro gramojn pri rearmigo. La fa. 
:brikantoj de armiloj :volas akiri bonajn gajnojn. Iii_ tamen 
elvokis la spiritojn k kiel sorcist -lernanto rie povas eksko-
iminiki ilin. La elretortiginta homonkulo de la militiif 

-dustrio aliigas en furion, kiu estigas la mondan ince~diori . 
• . La rnondn konfuzigo estas endangeriga. ~i alkonduko ·s . 
nepre al hao so . . La proletaro de la landoj regataj 4e la 
'clcJ'!lokratoj k socialistoj kreda s, ke laboras por_ la nova 
mondo , por la mondo de libero · y socialis _mo. Enver ~ kon -
~crna s al la profitoj de la fabrikantoj .de · la , militmaterialo. 
Evidcnle ni estas alprok simigantaj kun gigantaj pasoj al 
nova kat~stro"r~. · · · · · 
• En ci hao so la pesimistoj vi4as la finon de la_ mondo. 
:Seel kiu hava s konfidon ·al la p'otcnco de la popoloj , Ii trovas 
·r,n gi la ekigon de la . nov~ orgnnizado de · 1a mondo . La 
okazan taj hataloj estas terur1:1j k neeviteblaj. Tame_n ni de~as 
trapn s1 c1 purgntorion. Oni devas detrui la kadukan mon-
'don por ekzistigi Ta pac•i~perio~ -

· '-· .. . 
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Lo Libe f H IDSIIIUIO en Borcelono 
_ ; 

Estis en la decirfigaj tngoj de ]() de j11lio 1936. La p cr-
ficlo, kovila en In ofi circjo j , int er la pokcrl11clejoj k en 
In clrinkejoj, cksplodi s. Tula 1311rcelo110 lcvig is. Sur h 
slraloj flori s In barikndoj. llaldai'i komcncigis sangaj hala-
loj. La placo de Hisp1111io cstis drama sccncjo de 111111 cl la 
plcj grnvn j . Tie In lib crcc1111nj j111111loj elpruvi s sia n heroi s-
mon . La mnlamiko rcstis premita k clisbatila. Seel la hatnlo 
dniiris k estis necese orgnnizi Ja venkon. Estis nccesn 111111 
ejo, kie centrigi In komanclaclon, cTcponi k ripari In armilojn 
k cecsli por i11rna helpo al In vuncliloj. Resume 111111 gcnera la 
kaz erno. 1 

Cirkaii In plnco de Hispnnio k en In vnsla kor so de Cor-
tes elstari s bclcga domo . Malgranda garcleno scrvis por cni-
rejo. La clomo es tis monahin ejo k esti s okupita de la fasistoj. 
Niaj junuloj malfermi s al si vojon per pafado. La kons-
truajo cstis konkcrita. Gi rcspondis al ciuj koncli coj. La 
Liberac~na junularo _jam havi s sian generalan kuzcrnon. 

F:oie . venkite la ribelo en la cefurbo, elsp ru cis novaj k 
mnlproksimaj ~atalkampoj. La aktualeco alprenis malsaman 
fi zio nor:nio!1. Komencite b. milito, estis necese transloki gi la 
operacion al la frontoj, dum en la ariergardo ekigi's la so-
pirata agado pri la soc ial s rckonstruado. La konkeritaj fa-
sistnj fortikajoj transformigas en ccntroj de kulturo k bon-
farado. La Liberecana Junularo ne heziti s. Ti es genera la ka-
zcrno estis transformita en in stru ada instituto, kie la ' filoj 
de la laboristoj akiras; lib~ra j de la antaujugoj, la konojn 
k la scion, neitajn de la kapitalismo. Elektigis komisiono pri 
fa_. refo~migo de la ej.o, pri la se lckto de I~ instruon taro . 
kt!(. Kelkajn mona _tojri intensa laboro k la institulo estis '. 
organiz ita . 

. 'La Libera · ln st i1u·10, kiun patronas k su hvencia s la J;,ibe-
recana Junularo , en Uarcelono l10dia u cstns modelo pri ler-
neja centro. Ni povis konstati tion clum ·1a vizito. En'irinte 
ni tro1·is simpatiarr vidajon. En la garcleno j e plerra suno 
k aero vigla rondo da cluloj cir kniia s instruantcin. ·Estis oka-
zanta kla so. Nia prczentigo 11c estis ·antauavizita. Ln ins-
trnanto estis lin anta ci momcntc sian eksp lik ado n. La etu loj 
l1lokis lin por demandi. Ni kon stata s, kc in ter la instrua nto k 
la lern a nloj cstas malapcrintaj la dif erc nco k la timo. Cis 
"ci". Nature · iii nc estas pli ol kamuradoj. 

Fininte la lccionon, ' la instruanto sa luta s nin k respon-
das gentile al niaj demandoj. , 

- Entutc la lcrnantoj es tas pli ol 500. La klasoj es tas 
miksitaj -infanoj k. infaninoj- k la in struado scnpaga, , car. 
ciuj elspczoj eslas komperr sataj de la Lib erecana Junularo. 

- Ni havas tri funrlamcnt aj n se kciojn: prepara au ,ele-
mentii k Liuj pri unuagracln k du~ gracla · instruaclo. Ankaii 
c~tas kelkaj noktaj kl asoj pri laboristaj okupigoj. · 

-La interna organizado estas subt cna ta de plej abso lut a 
dcmokraJieco. Ciuj JJToblcmoj, kiuj estigas, ·estas solvataj 
pcre de kunaj _kun\'enoj de lerna ntoj k instrunr1toj. Es tas fa. 

_cil r komprenclile, ke ci proccclaclo nc ncce siga~ inn direk-
toron. 

-P ri multaj nnekdotoj oni ·povns raporli, sed unu cl iii 
estas specia lc menciindn. Pro int crna afcro mru k-do volis 
foriri. Ekkonante lion, ia ctuloj senpr okra sle oknzig is gene-
ralan strikon . Elstaris improvize kclkaj antaiitempaj ora-
toroj. :Okazis mitin goj k finfinc lriumfi s la knabaro. La k-do 
konsentis rest i k la paco restarigis. 

Akompannlaj de nlia inst ruanto ni trairas la oficcjojn . 

Ln klascamhroj vasta j k ventolataj, la koricloroj lumaj , la 
dormo cnmbroj placaj k oportunaj. Ni su1~rcniras f!ne ~I la -~, 
hi"bliotcko: la kun vcne jo de la st udemuloJ. lnfanoJ k mfa-
ninoj kun rigarclo fiksita a l la lihroj resins fremdaj al nia 
a lveno . Cc la angul cto formas gnrp cto n sim pat ia trio: 2 k-na-
hinoj k I junulo kun hmna haiito k fri ~ita _ hararo . . Ilia inte- · 
rcso cstis profunde abso rbita de la pritraktatu temo. 

Ni ritfetis k pcn sis, ke la nova genc ra cio ha vos kiel ha- ' 
talil ojrr In lihrojn k "kicl batalejojn la hihliote~ _ojr~'. ?e? por 
.iiingi tion, cstas rrcccsc.; frakasi la reak cian fasi smon , la 
centj aran rnulumikon cle la libero k la kulluro .•. 

A. E. MAM BRILLA.· 

LETERO 
Pardonu, pardonu min, ama knahino, 
ke ti el longege, lon gege, envere, 
post niu disigo an korau mi ciri ja 
nc sk ribi s a lm enn i1 avizan letcron. 

Ci scias ja , ke mi kun verva so piro, 
amegis, acloris la Hevolucion, . 
kc estis gi miaj -song -revo, inspiro, 
pro kitr mi prctis ofer i j a cion . 

K nun e, veninte al gin krat ero proksime, 
-· .. -gi min ebriigis ·magie pet virio ,. , _ ·-, 

ekrcgis min g in beleco senli ina, --: 
farigis gi 'mia -unu a amatino. · 

. Scd cin mi ne povas forgesi, knabir~o, 
k malgra 'ii distanco, J·andlimoj, monlarof 
'disigas k rnalproksimigas _ nun nin ja, 

· mi oftecin vidas en mia revaro. 
i 
K jene: ni sida s en laiibo sur henko, 
konv ersacian te pri jug , t'irari io ; · 
pri l ' revo lucio lutmonda k ;cnka 
k pri la csto ntn plijusta socio. 

Ni juris, flamentu ziasma j, clkore 
. cindrigi fordonc cc la barika doj, 
tut same en Melburn, Tokio, Nov-Jorko, · 
Bcrlino, Londono au en Leningrado. 

Scd est is ci tamen ankoraii tre j un a, _ 
impete vivp lena kun · belo floranta 

.-k mi j a ne volis, ama nt e ·cin pun; ·: 
mort trafu cin en la bata lo bolanta ~ .. 

I • • I • 

Nun · eb le en cia eta florgard eno 
ci rcvc hukedas sirin gon, lilion . . . 
Ja ankai'i Ira nia land , nun trist ~agrena, 
cksonos ba ldaii e · kant revolucia .. . 

Pardonu, parclonu rnin, ama knabind 
kc tie! lon gege, lon gegc , cn vere, ' 
post nia clisigo ankorau mi ein ju 
nc_ skri his a lm ena ii nvizan \eteron . 
Barcelono 1937 
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NIBJ BBDNnNTDJ POVRS PRGI SlffN UUVOLaN RBONKOTIZON RL Lff JENRJ NIM PERRNTOJ: ' ; 

K-dlno A. BOIS K-do Adr. PERSSON . K:..do T. C. KLIJN 
~ . ;- t 

a MECE par VITRE 
(ILLE-et•VILAINE) FRANCIO 
Frnncoj, ne forgesu vialandan 

kotizejon! 

STADSHAGEN Ja .. A 
STOKHOLMO, SVEDIO 
Svedoj, kotizu al privialanda 

peranto 

. DAPPERSTR 123 - huls 
AMSTERD/\MO', NEDERLANDO : 

· Nederlandanoj pagu lauvolan·:· 
abonprezon al nia amsterdarha''i· 

perant,1 • 
La kotizontoj el la cetcrej landuj p,.,vas ser.di 

A. BOIS, kiu estas samtempe nlo internacla Peranio 
abor prezon k monhelpon al nia k•dino·1 

Anstota(1 sendi al ni responkuponojn, kotizu do rekte al niaj perantoj. 

lA 'FASISMO CIVILIZAS 
La l•ombarclndo de Guadalajara fore de la fasistaj avia-

diloj estis 111111 cl la plej leruraj k sovagecaj, car la homboj 
eslis dirckfitaj a l la cenlroj, kic cslas enlogigitaj virinoj, 
infanoj k mals anuloj. Jen kiel priskrilms gin ceestinto: 

Cirkaii la 11 antau~eznokte 19 de julio . la sirenoj vekigis 
la logantojn. Ne unuafojc oni estis bombarrfantaj la urbon. 

La homamaso en la tumulto malsupreniris al la sub~e-
rajoj , kasis sin en la rifugejojn. Pluraj iri s al la kamparo . 

La unua bombo . bruliga falis en la Libera Lerncjo. La 
flamoj suprenigis la tcgmentojn k videbligis .aliajn kons ~ 
truaj ojn inter iii la Infanazilo , konstr-uaJo • cJividita en du 
ciepartamentoj. 

En unu departamento . cstis ,cirkai'1 160 ,infanoj . En la 
alia estis 300 malsanuloj, i_!1f anqj k virinoj. · 

Cl ANIMAL·O 
(;j animalo . . . 
Ci animalo gra11dma11ia Mu-

solini, rigardas pej zagon . 
La piramidoj . 
La svinkso . 
Egiplio. 
K la animalo ~inacas la 

Svinkson k la piramiclojn . 
Musolini . volas por si le tulan 

mo11clon. -
K I!}· tuta monclo- falos ~ur 
,>>-Jinn· kranion. 

, La acroplanoj -faligis Ja bombojn k utiligante la flamojn La ·piramidoj nomas Jin kre-
de la incendioj, mitralis tiujn, kiuj ·ne cstis sin kasintaj en teno. 
la rifugejoj. La spcktaklo estis. terura. La oficistoj, la puri- 'Ankaii la svinkso. 
gistoj k la flegistinoj envicigis , malsuprenigantc al la rifu- La Univcrso forpusas lin. 
gejo la infanojn. La direktoro kuri s tra la galcrio, kuragi-
gantc la homojn k trankviliganlc In timegigitajn malsanu- Sui-kracas Jin . 

Rcbatas ·_Jin . lojn. Tamen la vekrioj cstis laiitigantaj. 
Unu virino, kiu a11lai1 kclkaj horoj cslis naskinta, levi- La landlimo . de- Libio .. cerbu ,migas iin. 

gis kun sia ido k jam krozaciis la galerion, kiam la t, ruligaj Cis Barka, tranceoj ·k- fortik- · ajof. 
bomboj falis en la dcpartnmc11to de la Hospitalo. · En Barka du '. kontigentoj -da italaj trupoj. 

En la · Infan-azilo dum unu horo la infanoj k la malsa- . ·En Tabruk, trupoj k aviadil- oj . 
nuloj cstis malsuprci1iranlaj al la rifugejo. La clirektoro ma!- Musoliui, Ja kretcrio, . sufcras ·1a absceso, ; de rabia fre -
~upreniris k voli s ccrligi, · kc ciuj cstis savilaj. Li rcgistris nezo. 
ciujn dompartojn. La homboj cJuiare fali s. La dcparlamento _ 
de la Hospitalo ekardis k la incendici transigis la iutim 
konstruaJon. 

Kiam direktoro cstis ~nirnnla la rifugcjon, falis gran<la 
Lombo k Ii cstis e11tcrigi1a' sub la cletruajo. ·L; rifugeJo 
r slis ~topita. 

Kun kurago, rnpidcco aclmirimlaj °la virinoj k la olicis-
lnro de la laborcjoj komcncis savi . la homojn, cliganlc ilin 
tra In breco , kiu rest is cc la rifugcjo ·. · : 

La softlnloj, helpalaj de kclkaj lahori sto j, klopodis loka-
lfzi la inccmlioju k cvit.i In 1lisvastigo11 ul la najbarnj domoj. 
Nun J11 homlrnj falis en la Azilo, kic ci;tis cirkui'1. 250 per-
sonoj: infanoj, nenormaluloj, maljunuloj .k 111uls111111loj" de 
ciuj mnlsan ~j. Iii c:1lis flegntaj 1lc mouahinoj k flcgistinoj. 

Unu monahino diris: Nu 11111~ vi viclas, la aviacliloj <le 
tiuj, kiuj sin nomas kntolikoj dctruis k inccncliis al ni la 
azilon k nur pro miraklo ni povis sav( la malsanulojn. 

·K ·1a rabi !3jn frenezu lojn oni eliminas per pafo al !a 
'· tempi~. · .Aii al .la koro, 

- . 

' D11111 pli 01-,1. horoj la fasistnj a_viadilol 8 fojojn mal sar-
'gis siajn bombojn super la konstruajoj, serianle po. 12 born• 
I' ', ' . . ! 

hojn . . Kelkaj fulis en la najbaraj clom!)j, sed la ccloj3iam 
cstis Lu Lcrncjo, La in£ancj .o, La azilo · k . ln-Rugk!uca':. 

La fasislaj acroplnnoj estis lokalizin _taj la Azilon k ·fali• 
. gis liomboj n_ ·scncesc. ·. 

, ,I-Iomoj ·k virinoj, riskuntc . sian vivon, h~lpis aL la _ qi_al -
. sanulof mane-cc mane. La inccnclio] ~cliefigis s~r: iliaj vi-

zagoj malgraciigintaj la teruron. La ,,bombo j -daiire fol.is, 
-scd la malju1iul~j k la malsanuloj cstis :savitaj . . 

* * * 
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·I INFORMA BULTENO 

E S T I S V E-N K I T R I B H R C E· LON o: K;,I E L. L ff· -F H S IS T OJ 
i'. ·, · I I 1· · • · •t · Jn un ikn kiu fulis en pov o de In fusistoj, i•Dum In nokto :mtni1c In militi ~tn rihclo mi kun Durulti cc n 1gnaJ1S OJ, . . • · k A~cnso cstis . en In rcgistnrn konsilnntcjo , nlcndnnlc knpiL- Ticl finigis In plej grnvn b'atnl operacw, .cnr harante nnon l\lcnnn enmnnigi al ni la nrmilojn , kiujn Ii cslis pro - Paralcl o'n, In militi stoj irnnt aj cl la_ ka::~rn?J de S~ns k mesinta ·ul ni por po\'i hnlnli konlrai1 la fnsismo, kiu, kiel Hosp ital cl rcslis izolita j de la · cen(:aJ fn~1_5lnJ arm e~J, __ tro- . ni · jnm sciis, intcncis eliri surstrnt cn por subprcmi la po- vigan tnj en Atarn zanns, Dependencias . Milrt are s, Aduana k 

polnn lihcron. Cnpi tani a Genera l. .1 Men.no cs1is prom esinta al ni multon , se<l por ne plenumi Iom post iom ni konkcris Hondu' 1\ k pl a~o~--c~e la Uni-gin Ii· cVitis renkontigi knn ni, k ni -nc vi<lis !in gis kinm · vcrsil~to, Iasnnlc post ni ama son ~a ~adavroJ ,_ ClllJII k~mar-_ni · nkiri s In certan -komunikon , ke militi stoj k fnsistoj jnm aclojn , kiuj fa lis antn11 la , f~~1sta1,, ,~ugl?J · . Dufoie la , C.s.tas elirintnJ· surslrntcn. Tinm Ii venis al ni k timi gita cl iri s: f .. 1 • 11·1ui· en rcstornc 10 Patria Iasis 11111 sen homo - ns1s OJ para pe . ., . V • , • • "Vcn_u. ke mi dorm al vi kelk ajn pistolojn k cli~u rnpid e, cc la masinpaftlo, kiun ni estis in stahnt nJ kontra ~ic 11~ ii~. car la militi stoj jam cstns sur la strutoj. " Fine · ni povis trnpn si k liberi gite la pla co cl~ Umv:rsi tato , 
Mia indigno estis grancln k se ne ekzistus konsicleroj pri trnn s Pclayo'n ni te nctri s al HnmJ)ln, sek_vn'.i~c , 11111 , v:r~ amikeco intima k . politik a, mi tuj eslus morti gintn Meann'n , kol ono du lab oristoj, annigintaj per. la armiloJ , forpremJaJ al kiu mi . diri s. "V.i estas --kanajlo · k senhontulo, mi rb.jtns al In fasisloj. ''· . . mortigi vin kiel hunclon, car vi perdi gis al ni la nokl on Nia. nlvcno nl Hambl a cle S an la Monika pr e7,entis, grav~ •.1 

en la konsilantejo pro la prom eso doni al ni . armilojn , por rcfqrli gon al Du rruti k tiuj ," kiui , esti s bat ~la'.1taj . ko ntrau maldkccli la eliron de la militistoj k vi nc plu aperi~ gis Atnraz nnas. Per nia masinpafilo k la forpr emt_nJ al In m11la-nuri, dirante, kc la fasistoj jam estas sur la stratoj k ~e vi miko ui in iciali s furi ozan atako1~ s
0

1'iper In nntikva kaz r,rno , volas · ·doni ._al ni ke_lkajn J>istol ojn.' kiujn anta~1c vi f?r ~tel!s kiu clnuris gis in urlrn r estis en mallumo. el :Ja arm1ldepon eJO de Sans, kiun (clepon cJon) 111 yoh s · Ascaso k mi pasigis Ja nokton kun e maldormnnte kun konfiski, ·k avizante al vi, vi malpcrme sis, zorgigonte pri In iliaj kamaracloj , garclostarante por malh elp i al la ma lamiko armiloj la ofieialajn fnktorojn ':, st;rprizi nin per snbita ata k·o. Frum ate ne, malfortigintaj pro Menna cagrenita rediris nin: " Ni for ge~u ci ·cion , lacigo (5 noktojn ni ne dormi s) ni pensis ku sigi nin kelkajn p'r7nu kion povas. · ' \ Horojn . Mi nc remem oras kie, sed · ni trovis cirkai:i "Bu ena Ni -sargis la ai:iton per du dekdu~j da· pistoloj k ~dpide Somb.ra" hot elon, de~tinita n por amav enlur o fri vola . . Ni ii,is eliris ai Region ~ Komitato de C. N~ T. kun pistoloj s~rgitaj , ti~n k vidante, kc al nia alv oko ne respon<lis iu , ni rompi s elmetitaj je la fe~estroj , pr etaj nc ··1asi nin , ke la fa§isi.oj · in -vitr ojn de la ·p ordo k supr en_ir int e, antai i la ,cambroj des-kap ,lu , nin vivaj , Ni iris ..!l_l) ?u t;?l,o Nuev·o,: ~ia_ gr~l}_da · \a~?- tinit1'j -por , malkara _,am_o ;al . ni . ,ek~~in i.~ n~ in.~_l),_p()~ ~1:_volu-'r i_stlf kvarta.lo k '' tie 1iia grupci per Iii ar iniloj , kiujn . pos'eclis , eiuloj dormi e~ iii k forlasant e.nian decidon , ni eliri s denovc I mitralilo , 3 masinpafiloj , k 20 fusiloj '~Weinchester" c,rga- ' surstraten por rezisti en nin clevo, kiu ne estis a)ia ,ol sekvi ni~is en du sargautomobiloj la ekspedicion ·por _ eliri b_atali gajnant e. 
kontrau ,la fasismo . . . ' Ge tag igo komeneigis la atako kontra i'1 Atarazan ~s, ba-: Al ni aligis junulo malkvi eta k nerva, scd tre ku ~aga , talo longa k kru ela . Ni antn11e11irad is pnson ' post paso . kiun ni ne konis k r ezulti s esti la .sociali sta verki sto Angel Levigis bar ika cloj dum etraj, falant e t amen multaj kamarad- . Estivill. Li diri s al ni. "L asu min veni kun vi, ea~ vi _ rs ta_~, oj. _Labori stoj k gvar dian oj, k iuj" b~ta lis fr atc kun ni. ·Fin e la unik aj revoluciuloj en Barcclon o." Ni alv enis al Ra~bl a ni decidigi s j eti nin al la . solida j konslru ajoj , en kiuj sir-k distribui s la fortojn en la sekvant a forrno : . migis militi stoj k fa sistoj. La -atak o estis nopriskri b ebla : Kun · Durruti kun 2 masinpafiloj k kompanio da soldatoj, kiuj malkovrit aj brust oj ni at ingis· al ·l a muroj de la kazerno Ata-transpasis al ni de Atarazam is, sub la :ordono de la ~ubo- ra:zanas. Ascaso,_ ·apucle de · .mi, en Pu erta de Santa : Ma-. ficiro Gordo k la sarg~nto Manza~o ., resti s . p or defendi : dron a, ser~is sirmi sin .,malantai'1 sar gai'1tomobilo , sea Ramblan. . ' · · : · · cio estis malkovrit a k bat _at,a de la pafa do de Atara i ana s. En Ascaso kun la suboficiro Gordo k ali~ grupo da soldatoj - la . momenta .clum m,i ·estis , sarganta la kal'tocujon de · min .k kamnradoj iri s trnns la strata Conde de Asalto por bati masinpafilo, ;-1,1i vidis ,- ke -~ ~caso snr genne ·-mal antai:i Ja s11r-Paralelon ccle izoli · 111 militi stajn fortojn , foqfr cnante ,~), . . ga~t?rit?b ilo int~meis_ sargi pli ra p ide sian fu silon , sed . suhi_te· iii !a. pl cj graven urban straton. Ci movado estis apo gi~a <le · c½svi~igis hrak oJn en la aei'o • k ·fulm e falis surt eren en stato , '1M,"Jciii' kun ':u1111 hp oralo , grupo du soldatoj ; kun nnti 'mas- k,rn __ ne dubi gis pri lia morto. Mi yoli s al\c1~ri~_po ·r_ l~~,p~ -al inpa_filo,. ,la k-cloj Ort iz, .Corte s k. ·alja .,inultnombra grupo , Ii , sed Baron k Caroll kun ali aj !-amara doj . malpen1wsis, ielcvi; iii Pnralclo trnns strata San Pablo. , . _ . . , . . d_eteniuite_ min for te k . dev!_gante· ;n~in sek vi mii:°lii"~taii" Iii :'pa• 

.· : .. ~La'.batalo cstis slrcca .k sanga. La milit is(oj estis ' pllf ~r- !•~ r?,. p~fan.~e ~ont~aua l la - fe11~stroj de Atara_zan_a~,_,~inj tiginlaj en la breco de S~n -Pablo , ki e iii estis in.st~lint aj e5l)s 5 metroJn _de m : . . . · · · '.' · · neston do mnsinpafiloj k dum ·duo.nl{oro ni . subt enis·: Id h a: · •.'. Ekkonint e pri - la morto · de Aseaso neni el defali s ·'1a ku -talon bru sto cc brusto, ' gis iii retir is• sin . al domo naj'bara · raga de la labori stoj . Rekom en cigi~ fr eneza k n eegala atako . al "Moulin Rouge". Aseaso estis antauenirinta trans P.ar~lelo gis k_iam fine _Ja '.blankaj tukoj, flirti gitaj de Ja militi s'toj" k · k ni disvolvi s decidigan bat _alon sur _strato · Tapia s, _libe ~i- '.I~ fa sistoj indikis al ni la ve nko~ de la prole taron :. · · gllnte la mnllib cmlojn ', kiuj estis en la mallib erulinejo. Estas · 
· kurio te konstati, kc. la malliberuloj ne· v~lii clii-i k lestis 
necrse eliri gi Hin perfort e. · · · · 
, Ni cliris .malant ~-~~y_Oly~p ia front e al "Moul/n ilo,u-
ge" k dum malpli ol du<inhoro ni atin 'gis retiri gi si'n la · 
oficirojn k Iii soldalojn, povante tiel e liberi gi la sindikatejon . 

I 

GARCI A OI:IVER 
' ' 

... , Ne_ e~zista s ~~mo~rat~eca dikt atum Ciu · .. dlf~~-iiiro , _sia · 
natnr e~o esta s hr ~ma, c.ar p or ekzi ~tigi",,sin ~~gi·.:a1ku_rae al 
teroro k apogas sm snr la perforto. . .. ·: •I\· 
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FASlSTAJ KR .I,M\) :J 
. . .,, . ··' . : -.. - . ' 

ScYilln. Julio . Ekdc ccrtn tempo kon slntigas forkuro de 
nrnltnombraj virinoj, apartcnnntaj al cliversnj socitavoloj, 
kiuj forkuras cl la urboj Cadiz , Korclobo k cl aliaj urboj 
k vilngoj de In cetcraj ·provincoj, kie kun In tuln incleferen-
lC'CO de In fasi s taj aiitoritatuloj iii cslas p erforlalaj ciuhore 
de la dungitoj de Hitler k Musolini , kiuj nbsolutaj cstrcij 
en la priparolataj zo'noj, procccTaclas kiel en konkcritaj 
kolonioj. 

La scnlima scrio da pcrfortoj, torturoj, malbonnj trak-
tadoj k atencoj kontrar. lu honoro de In virinoj estigis gran-
dan indignon k ncniu povas ckkomprcni, kicl la fasistuj 
ai1toritnt11loj atingi s al tiaj mnlnobleco k pervcrscmo, nepro .:' 
tcstantc la indcco _ de hi spanoj k pntroj , f rntoj k cdzoj _ko11-
trai1 tia senhonteco. La malmoraligo clis'vastigns timige k la 
popolanoj sufcras la fingojn de la invadantoj, kiuj nc pria-
tcntas ec la sanktecon de la hcjmo. 

. Antiir. kelkaj tagoj en la parko <le Marin Luisa prome-
nadis komandanto k kapitano <le la fasista armco ; akompa-
nataJ de siaj cdzinoj. Pluraj germanaj soldatoj intermiksigis 
kun la geedzoj k rigardis voluptcme la sinjorinojn. Unu el 
la soldatoj, JJli decidigcrna ol siaj kunuloj, alproksiinigis 
al la du virinoj k direktis al iii lascivajn frazojn . .. ·,La ko-
mandanto k_ la kapitano a11tar. tia konduto rnortigis la sol-
daton. 

La kuriozeco de ci okazo !amen estas, ke ambau ofici-
roj estis detenitaj post cluonhoro, submetitaj al _mallongiga 
jugproccduro k mort pafitaj la sckvin'tan tagon por konlentigi 
la rigoran postulon de la · supera gcrmana komando. · 

La pasintan · sernajnon : gvardinnoj de ' Asiilto clevis cliri 

K la mauro nun estas libera, nepunite de la autoritatuioj 
pri lia "heroujo". ·: 

Oni ekkonis ankau, ke grupo da germanoj, kiuj 'trovigis 
jc ripozo en Ecija, sciigantc, kc ·en· la ·11Talliberejo trcivigas 
detenitaj ll_ knab-inoj akuzitaj de la falangistoj · pro simpa~ 
tio al la Hcspubliko, prczentigis nokte -. en la malliberejo, 
proprigis al si Ja malliberulinojn _k seksperfortis ilin; · ba-
tantc ilin postc harharece por ,,prornenigi · ilin Ira la urheto 
tutenudaj. .• i · • ,, - 1 

Ekcle pli ol unu monato la teroro en Sevilla plifortigis. 
Nu11 nc n'ur viroj cslas tiuj; kiuj troviga _s .<lispecigltaj kugle 
en la fosajoj sur la vojo de Dos Hcrm .anas ... Durntagc ape-
ms korppartoj clc murditaj inoj. La korpoj de ciuj . virinoj, 
kiuj cstis cfctenitaj. La <letaloj pri ci nova krimo estigis pro-
f unclan indignon. Oni ckscias , ke italoj . k germanoj, akom-
panataj oftegc de falangistaj frat1loj, 'alkuras ciun nokton 
al la mallibercjo en Sevilla k clevigas -la oficistojn per _pi~-
tolo en rnano livcri al iii difinitan nunieron <la detenitihdj. 
Per pusoj k batoj iii venigasilin al . la gastejoj sur la vojo 
al l<ordol.io, malrespektegas ilin gis ; satigi siajn bestecajn 
apctitojn k poste por ne konfesi sia~ ·_martirecon iii rrior-
tigas ilin en la cirkaujoj. Pli ol du centoj da inoj pereis tiel 
terure. Cio restas senpuna. La perfidaj ~·gencraloj, krorn ke 
forve~das al la Hitler k Musolini pariojn . de Hi_spanio; k_oh-
sentas kun ,lakea gesto, ke oni malrespektegu la ·honor'on · de 
la hispana 'virino. K la diverslan<laj fasistaj gazetoj nomas 
iliri "naciistoj". Kiel sarkasme k ironie sonas tfo ! · · 
r_'.'-,_.;..~: .. ,. . ::!. : . . ). 
'J : 

al Carmona, kie maura sarg"ento penetris fruma1!!
0

nc en gas- • 
ATENTU KORESPONDEMU.LOJ ! tcjon, trovigantan en la cirkauajo, k post kiam Ii murdis la 

geedzojn-gastejestrojn, rnisuzis mallcrte la filinon _ de la vik- . KOHESPODENCA CENTRO .INTEHNACIA: H,il-
timoj, kiu estis 11 jar'ulino ... . .. n:iersfraat, 22 , Amsterdamo, h~~iga ·~. ciuspecajn ~ore~-

La karnparanoj, ckkonante pri tio, le,vigis k · Ja ai1toro . pond~dre sojn al la : ci!1landaj espcran~i~toj : pr~ ctuj 
de la krimo clevis rifugi en la kiizcr•~on· de la falangistoj . · leJI!oi, Petu . detalojn .. 

UNU EK ·SPOZICIO ···· 1 . ~ -, 

,· 1 
I • • ! I " ' f" 

. ~. , 

. ,; . ·· 
-; : ·• • I ' ,, 

··. · , •·,·• 
I • ' • f I ' , ', 

I 

._Parto .. de·la eltspoziclo, · ltiun,orang(s. nl11j ·pale~Uriaj,lt1marad~i·p.~r materi.alo,--ltiu11;nl:.~e~dls.._al.Jl!,,.~_.·."':,:~'.1 
. ' 

:-._.· 



Scanned by CamScanner

i 
l 

r 

-INFORMA BUL TENO 

:NIA HUMORO 

bON JUAN K SINJOR Bf;_NITO 
-Cu chla~? 
- Eniru! 
Enira5 la oficcjon rlc Duce ~injoro clcgnnlc \"Cslita, kalvn 

k kun ngln nazo. Li alpn~,~ -al Mmolini por prcmi linn 
manon, 5cd Ji nc ntingns sinn strchon. Kiam Ii clcndas 
manon al Duct\ la lasla lcrn s suprcn la 1111111011 k la sinjoru 

·cltg3nlc n .<lita, kalva k k1111 agla nazo resins kun !romp· 
~urprizo. Nt'niam ja Ii havis simil an okazon. Krome ncniam 
li •cslis vizitinta Duccn. 

~ Kin vi cstas? 
· -foan J\larch .. .. la (Ii volis di ri kontraba1idisto, sec! 

rcmcmoras, kc nun nc t'Slas tia) dclcgito de generaio Qucipo 
de: Llano , cstro de la nacii staj fortoj cc la Sudfronto . 

-Al mi cstas agrablc konaiigi kun vi. 
Ripctigas la sama ceremonio. La sinjoro clcgijnle vestita, 

kalrn k kun agla nazo _ctendas manon al Duce , .k la lasta 
suprcn lcrns la manon la dua restas kun alia trompsurprizo. 
Unu cl i:i paro da trompsurprizoj March cnposigc1S kiel re• 
n:cmorajo . pri sia intervidigo kun Musolini. 
, Musolini trafoliumas notlibreton , en kiu estas enskribitaj 

multaj nomoj. Li sercas unu nomon k !au gesto, kiun faras, . . 
) eajnas, ke Ji ne trovas gin. Li nc . trovis ·gin . Tiam Ii turnas 

.-sin .al la vizitanto dirante; 
-Vi cstas mensogulo, vi cstas mistifikulo, vi'-~st~s sen-

hontulo, vi cstas ... 
-Nu ne sercu . Mi cstas dclcgito de Queipo de Llano, · 

- est'ro de Ja.'n~~iista f fbrt~( ~~ I~ Sudf;o~i; : ' . - _ . 
-Mi . delegis neni1.in general on nomitan . Qucipo de Ll~no 

por komandi la operaciojn cc la Sudfronto ... 
· Juan March, ruzul~ sperta, ekkomprcnas la okazantan. La 

sekrctariaro forgesi s diri al Duce, kc en Hispanio ·cstis ge: 
neralo ; kiu . nomigis Qµcipo de Llano .... 

-Finfine kion vi volns? Dim pli rapide , car estas ia 
kvina posttagmczc k tpi devas cecsti 8 dcfiladojn, prononcj 
3 .paroladojn pacifistajn, provi 4 novajn uniformojn ... 

-Jam finigis la lasta forsendajo da volont~loj, kiuj1i 
vi vdurigis al ni k mi volus , kc. . . . · 

-Mi komprcnas, · mi komprenas, Vi volas de mi forsendi 
al vi pli da ... 

Sonoras sono rilo . Eniras sekrctariino k fotografi sto. 'Muso-
lini igas pli 5crioza laukutimc k diras al iii. · 

- Ciuj jurnalistoj morgaii ·disko11igu dcklarojn de Duce , 
dirontc, kc mi cstas prcta retiri la ·italaju volontulojn, kii1j 
mililas en Hi&panio. ·,:~.~-

REC·ENZEJO. .., .. 
LA LASTA l'OEMO de Jaume Grau Casas, 28 paga, 

Bnrcclono , 1936. 
Estas ncdubeh lc, kc la kon sidcrindeco de . la pritraktota 

tcmo komlicas grandgrade la litcraturan ~•aloro11 de la verk-
ajo. Tio validas des pli pri la espcrantistnj vcrkistoj, '.kiuj 
11e tlevas sargi la Espcrantan litcraturon per halastajoj. :K 
iiajnas nl ni, kc ankau Casas forgesas kclkiam ci eleme11tan 
rcgulon. Kiel ja cstas klarigehla la cccsto de la triviala 
pocmo "Erotika Pocmo" en la liom be la pocmaro? 

"V,i donu vin al mi , ho belulin'o, 
k mi 1ic volos plu nlian .gojon, . 
mi havu vinjn brakojn kiel vojon · 
k vian luman vcntron por vojfino." 

I ' 
Cu la .'sindo no de, belulino povns esti supcra gojo p_~r 

idea csperantisto k sia luma vcntro-por lia v9jfino? 
Bontrarc k sence cstas ckpensitaj In sonctoj "Al mia Pa-

trino", "A l _mia Fratino" k Ja'' vcrsnjoj "La lastn Poemo" k 
"Saluto de Gnsto" , cledicitn al la -8 SAT-kongreso. "Saluto 
de Gasto" , estas vcrc literatura p'cr lo. Suficc profunda so-
ciale, cc la aktualaj cirkonstancoj gi sonas _ankotau pli 
forte. 

.'•.>.. 

Snluton varmn1i, eL la kor, 
al laborista mondk~ngreso, 
-al viaj penoj k labor 
cstu triumfo k sukceso. 

· voc kuragiga jen por vi 
de gast -c u tuj kunbatalonto .?-
cn !'!Una temp de dolor :kri, :. 

· d_e bruta fort, fasisma · honto. 
Prcfere -,-, rugo de standard 

•flagranta kiel batalsigno, · 
,Jili ol perfido de pon 'ard 
mortiga por la homa digno : 
Milfoje sanga mortbatnl 
por na sk de ju sta homsocio , 
antaii ol mort <lei ideal . 
i:e l'burga ideologio . . 

Kun abomen mi krias : Ii! 
-al hipokrito de la mo;do .' 
• Del Justlarigi volas mi 
jam kavaliro ,vagabondo ! 

, I 

La generala impre so pri "La lasta Poemo" estas, ke -
Jaum e Grau ·Casas posedas nepridubebla _n talenton de pocto . 

· Nur Ii ne _foruzu gin pri ·nepritraktindaj k ba~alaj temoj , 

PARIO . 

.~: -~---
t • - t , • . , 

NEK.ROLO .GO 
r 

,. 

Oni informis ·nin pri la morlo · dc nia .. _·· 
k-dino ' MARGUEIHTE ASPE.5 

de Foi.--.;-Ariegc 
· · Francio 

' 

Si cslis abonantino 'de "I. B." , pri k\es disvastigo 
ii fcn ·orc klopodis. Krome iii hclpi s monc "). B'." 

La familion ni sincere konclolcncas. 

011i infonnis nin ; a!1k.ah1 pri la inorto de 
·K-do JASQUES MAND.ARD , l . 

, · de Bpis 
:]:rancio· 

· Li estis 1.11111 cl la junaj ·• k ferv ~raj funkci~loj de 
nia movado. 

Ciaman memoron! 

,. 

_.,; 

"• .. ~' . 
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l<RONIKO 
U1111-cl In rcdnktoroj de la gazeto "La Libertad" starigis 

al 11in k-clino Fecleriko Montscny la sekvantajn clemandojn; 
-Kiel la iberaj a11orkistoj akceptis nc nur la ideon pri 

_la registara povo, sed -kio estas pli grava- kc iii mem 
partopre1rns ci povon? 
· -Estis pro obsoluta . ncceseco gajni la militon. Kiu po-
ms cgali kun ni pri la 1grandeco ·de la elmontrita ofercmo? 
Antaii la oferejo de la ·~enko ni ofcris cc la proprajn idcojn. 
Ci-cio pro la libero. 

-Se socialistoj k ·komunistoj kunigos en ununura partio, 
kiun formos ne nur la laboristoj sociali staj k komunistaj, .-
sed plie tiuj de ciuj J)Olitikaj nuancoj el Jojola Hispanio, 
cu oni ne povas diri, kc realigos la rev·o pri la 11nueeo de 
In hispana proletaro? · 

, I 

-Kiel oni _povas formi unuimran portion, se nc priaten- • 
!as nin? 

-Kion -vi opinias pri--la eniro de la barbaroj en Bilbao? 
-Ke 1 ,Ja plej humana estis la · detruado k la bmligado. 

La romantismo en tiaj limigaj dangeroj ne estas nur mal-
virto, sed signifas havebligi al la malamiko rimedojn por 
esti pli kruela. Malgrau la kordoloro pro la detruado de la 
aminda urbo, sed mi JC la nomo de mia _ virina koro estus 

. detruinta la belegan urbon antaii oi . forlasi gin. 

* " * 

--- --.;;-~-----?~ ~~ -· .,--,.-.. ·, -

INFORMA BULTENO t : ... .... .... ........ ... .... ..... ....... .... .. . · ······· ··· ······ ... , ..•. ·11····· ·· ······ ·;;--·;;·; .. ···;;; . 

20000 laboristoj. Paroladis la k;doj Cortes, Fr; lsgleas, ·R. 
' ' ' . . . 

Liarte k Federika Montseny. 
R. Liarte, kiu -paroladis jc la nomo de JJ, LL., diris inie-

rali~: _·"bum la milito k la revolucio ni vidis iujn faktor~j,,;, 
kiuj, kiam la Liberecana Junularo markis la padon de la 
socials rcvolucio, vomis kontraii ni la kanajlajon de la ·k~-
pitalismo nacia k internacia, scd ni finkonklu<lis el. la pro-
cezo cl~ "nia hatalo, kc In Liberccana Junularo nkceptas · ne-
nic~ dikt~turon". . . 

K-dino Federika Mon·tscny, p~rolariie _kicl_ _ciam _palose, 
konsilis: ·"Estus ncccsege, ke la popoloj · ko~irauu energi~ 

· f,iujn as1~/~oj11 al cliktaturo. Malgrau ke ciuj, revolucioj finis 
en la manoj de iu Napoleono au diktatoro, en Hispanio ni 
devas clo.ni ekzemplon : por ke nesurtr~lligu diktatoro ... Ni 
estis ahsohitaj regantoj en Barcclono. Ni estus povintaj per• 
fekte cnkonduki 1111 libero~ komunismon, Seel ni subtenadis 
la antifa§istan unuecon por montri al ia mondo la princi-
pojn · de libero k r_njto. Tamen ncniel ni perme~o~. al iu ajn 
e,ti diktatoro super ni." 

" • * 1., ,~· 

Grupo da Maclridaj <lefendaTJtoj sendis frateean leleron 
al la cinoj defendantaj Pekin'on, instigante ··ilin al abnegacia 
deferido kontrau · la fasistaj banditoj de la japana imperia-
lismo.1 La letero finas: "Hispanio . 'y ~inio por la ·l_ibeto ~e 
la po~.~loj ! Cis la morto de la fasismo!" 

* • * . 
Fondigis en Barcelono •no~a teatro nomita "Popoln Tea- . - ).ll'EI ( Diirmi tailt oni fnf o/mis,.. ke . la ', riatroJ cfe I~ so.ldatoj, 

tro". Dcmandite de la ' jurn~li ~toj ' pri ·.Ja celo de la uPopola ' kiujn J!itler sendis perfcirti ~I. 'ffispani~, ku.nv~!'1.is p·or pro-
Teatro", gia regisoro Guillermo Bostjuets afable klarigis: iestis a~/au la nacisoci~listaj ofieejo{ p~l la ·sendo ·de sol-
"Nia celo estas akceli la renaskigon de la _ hispana teatro k ~atoj al i~ndo, kun kiu Germanio ne militas. La· kun~enin'-
doni . 111 _la venontaj poctoj koncepto;1 pri ~ceno. Ni laboras toj . manife,stacie marsis al la diritaj ofi~ejoj. Post iii tamen 
ne ·nur por hodiau: ~i vidas laul_o;1ge _de la procezo de la eliris .polico k' estigis interpusigo . 40 el la mailifestantoj 
hispana revolucio la .renaskigon de la teatro kiel esprimo estis -d~~enitaj. Ci 'okazajo ~stigis gi-andan sensacion. Cin 
de la grandaj socialaj fortoj ; kiuj kanalizas ci periodon, k pligrand!gas -la informoj, kiuj j~m cirkula s inte~ la)>opolc;>, 
nia provo, sendubc modesta hodiaii, tenclencas akceli ci re~ pri la gt;irmana hon1perdoj en .Hispanio. De _buso al bu~o cir-
naski~on. Ni jugas, kc ci rena~kigo _ven~s por _don_i _sian kula~., I~• sciig~j pri la fi~skoj, ki~Jn s~feras la , g~~anaj 
11rtan· efikon al la vivo · de la revolucrnlnJ amasoJ, ki~J ne f,ortoj, ."kiuj estis . senditaj al Franko: :oni . ekscias ankau, ke 
vane hatalos ." ~nu aviadisto, sendita ·al Hispanlo de·. la germana registaro, 

Kiel direktoro de "Popola Teatro" estas la granda ar- · ' Ge · pereis en la batalkampo k -ke la kadavro alportita al rma• . 
gentina -revolucia verki sto Gonzales ~acheco ; nio. estis enterigita an tau unu· monato, k . ke en Jnffenh,msen 

19 de julio "Popola Teatro" prezentis kiel . unu'a la dra· ~ti~ entori{bigit~j J\l kadavroj de ~u aliaj · a
0

via~is~o'h ,~iu_j 
mon' "Vi venkis, Monaikoff" de. la rusa dramaturgo I. . N. i~kau pereis en Hispanio . Konfi~migas; Ice la polico ordo-
Steimberg ; kiu estas ekskomisaro soveta k kunlaborinto de · . 

nis . al la familianoj silenti pri tio . . 
Lenin. $teimberg ~st~,s .~ul!)ro de s~rio da v~r~ajoj, kiu_j ka- f<,.-,,: ._ _ __ ;: * ' ; · .. -.:-~--:; ., .,· . . ·. · :· ' r· : ~,. : ·.:. 
rakt~~i-~li~~- pe~ ;i~j pr~(und~c~ le ampleba , pano_rain-koi;n- -· ' . ', . 
plekso. ·, . · La .:Bulgara Konfederacis de la .Laboro aperigis ma11ifes"'. 

"Vf venkis, Monatkoff", plenumas _ la postulojn pri .Ja ton ku~ titolo "~ hispana revolucio _ -k la . bulgara laboris- . 
mociernn koncepto de -la social a arto. La grandeco de ci tar~", el kiu -ni . eltira,s Jn , sek~an_tajn fragmentojn: 
verk~ ; }au diro · de Pacheco mem, ko~sistas en tio, kion gi "Ekde unu jaro I~ intern~cia _ l1ibor1star~ sekvadt1s kun 
poitns al la Arto, t. e. , la konflikto inter la du ekstremoj yigla ntento Ja batalon de la hispana proletaro kontraii .l!i , 
de Ja homo sentemo: popolo k stato, libero k autoritato. fasismo. Al la provo de generalo F_ranko ;por statperforto 

... • • · kontraustaris la ene·rgia rebato de la hispanaj .. }aboristoj ,k 
La 21 de ·julio c. N. ·T., F. J:,.. I. 'k }J: LL. okazigis en kamparancij,- kiuj diference · de la i ger:nanaj ' estis edukitaj 

l . · • , k ' A Ii · 'cirkaii , , 11e,,·e,n_ :la ;spirito ,_de.,la-, halot_ado :_k:10\ieemo~11J, .lal gyid,a~_ 19jU, teatro Olympia ' ·granc 10zan "m1tmgon, . · rn,n_ cees S · 

f ' 
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~eel prnktikndi s po r dC'fc.ndo _de sinj intcrc~oj In rcktan rc-

volucin n ngmlon . Komc11cc pr rsk au scnnrm ilnj , iii frnknsis 

per ·s'inj frrn or gnni zitcco k mcm.clisciplin o In ;lrcsitnjn ho rs 

1loj11 de In ~ovngnj mni1roj k legi~na noj k 1for sin snngo 

. vrrkn s In pl ej glor~jn pngojn en ·la bata lo . . cle In tntin ond a · 

proletaro, don nntc sc1H:kz1•111pln11 ~k:,.-cnipl on pri revolu cia 

poten co' ' . 
" Rulgnraj l:tbori~toj k kampnrnnoj, ni 111111ig11 · nin , fou -

dnntc komitat ojn p r i la clef en do clc la hispnnn i-evolu cio. ·· 

Agitadu --In- nutcntik iijn idcojn , kiuj dona s kurngon al In 

h~p11na ·prol ctaro k scncigon de gin scnekzempln hcroi s-

mo! :• Ni fondu komitatojn. Ni nkeclu In· unu ecigon de In 

prol etaro kontrau 11n11iginta , kvank a m cinme multfa ccta kn- .· 

p :talirn-10.'. -Viv11 · la hi spana revolucio !" 

* * * 1· ,. 

Kiam In rcspublikaj trupanoj eniris en Brun ete, iii ·kap-

tis au flegistinojn, apa~tenantajn al la jam malaperinta ari~-

tokrata ka sto. Iii nomiga s Maria Lui sa . k Maria Isabel k es- . 

tas filinoj de eksmarkizo Mar~al el Lanos. La trupanoj lro-

vis ilin kasigintaj en pajl ejo. 

KAIU. Vt GIF.R.-VAL ENGF.' o'AGEN: 'Ne, k:do; ·nin a~ko t'ilil .. .~· . ' 
nc trafi s la scnclitnj res . kup. .. ,_ . 

K-no KF.T.-G ENT. Ricevita. ~ankon. -~i ja n;i send _is, al 
vin adr cso pnknj on dn his j,anlin gvaj gazctoj por In rifuginfoj . · 

_LUDO K;\ST~:L -Tom .o"usF.. ·via in'teresa ·1e1ero ricevit a1.·: 

Dank on · pro · la prir cspondki1pona klarigo . . Do · nr povns· uti- · 
lig, ilin . La petntaj num eroj jnm send it~j . Esccple de n-~:'· 
26 k la eksterordinara , · kiu cstas elcerpita .. Korespondado , 
kun fasistaj regionoj kclki am ebla s cscepte , de_ S.ar~g~_~o, · . 

Sed pri via k-clo - nu ni Taro s la fnreblan. Ni 1<:~i ras _al 
vi cion honan dum la vojago. Gis r evido ! · 

Kn ESENCto G11,,- f'tH>NTO DE AnAG6N. Lii mono rice'vi: 

la , Elkoran clnnkon ! i · : 1 

A. DAMSTF.G.-R oTEHDAMO. Dankon pri ·. la 10. ·peseta 

clon~co. 
AIJlllAN P F.HSSON.-STOKHOLMO, Vin interesn . ,lete ro ,ri -

ccvi tn. Elkoran dankon pri la konsilo. Al la novnj ndresoj 
ni sendndos la bult er1on. Ni atcnde gas· In promesitan · arti-

kolon . Trnn sdonu ni nn rcvolucian snluton al la k-doj. 
RonEH'.fO IlONELL.-Lll,LE, Jes , ni plue sendaclos-- gin. 

Ln pe•.1ta num ero--el i:erpita . 
llJl::N CAnLSSON.-SvEDtO. Elkoran dankon pri .la rcs, 

k110. Via snml a;Hlnno Nil s Lath jam cstas sann k lobl)r.ns e!' 

Ar~gona kol ektivo . Lia aclreso ; Compnfiero 1:111eco N:!~ ~!!!, · 
Fabara (Zara goza) Via Cerbere , Hi sp.anio '. . ' . 

~- , MALTE CARLSSON,-AnY, · Dankon pri .Iii re s, · kup .··Lo Demandite pri , ties politik a ·aparleno , iii konfesis sian 

fa sistinecon k e½ster_ tio i Ii jesi s korektan traktadon fare de 

la lojalaj trupanoj aldon ante: HCiuj ni ja esta s hispanoj. 

Tamen kiam oni aiudis .al ilia la morton de la 27 .lojalaj fle-

gistinoj de la hospitaloj de Tol edo k Tal avera , kiuj estis . 

, . antau c scnditaj nnkau ricevitaj . 
. l'ylE., D,UFLET.-LJLLE . Avizu nin · •pri _la kiomo d~ la 

bezonataj numeroj de la ga zetoj. 

murditaj apud la litoj mem, kiujn iii prizo rgis , volant e mon.~ .: 

fri al 'iii la elczista ritan ,l rak'ta d..-dif eren con~'il( d; vfs-r;~ ignLl a , 

arogante ·con, elmontritan • ko~e~ ~~- · - - · · · 

* * .• 
· "Info rms Bulteno", la · Barcelonaj SAT-an .oj k 'ILES ne 

povi s esti repr~«;~titaj per ' sia dele goto k-do A. Mas dum 

]a '·SAT -kon gre~o--~r o pri pasport a:j malhelp .njoj. Ci .cirkons-

t~nco dolori gis . ni~n · k~ron ; · sed sa.:ntempeinspiris al ni pli 

d~ · volo k'·ku;ago · 'J or ·la :batalo k~nti-au In i:eakcio k f~sis-

mo , CU; knsa CU nialkasa , K klopodiga s nin nnko ra ii .pli ohs-

line por la triumf~ · d~ la se11naciismo: kies · ~enl~ca ·h~roldo 

esla ~ SAT./ 

• J I 

I 

J. BouT .-ROTERDAMO. J es, .ni sendado si a) la in 'dikita 

ndreso 15 ekzempl ero j n. Rilalc al "Sindikalist"-hQ nvoliJ 

scnd i gin al ni denove. 
. ·w. M. L1NUER,-ROTERDA~IO.. ·s e~dita .: I • 

FoLKF. Ros F.N,-STOKHOU.io. L'a ~<lresaro' ric evitn. 

M. J: L. Y Ho UTEJIT . ......:.RoTERDA,l.lO . . ·sen °di1a· . .. 

Wi1.LY GARDJF.N.- HOTERDAMO, Materi ~l011 "por . lri: ~ks-

·pozicio ·ni jam seiulis. 
' VlTA-L MoNTtil ET,-Ln :cF.. Ni' sendos . . P~oksimt.imn 

prezo. du res. kup . ... 

'. ; NiLS HENRIKSSON.'- KUNCSHULT. · Dan~o ·n: pri In 5 ~vea : 

aj ,kronoj, kiujn ni sialempe ricevi s. ·' . ·-·-

J . REHORTs.~ ROTERDAMO. Dankon pri la res. kup. 

Via k-do ri cevado s. "I. B." La klarigo ne kontenti ga, La vor• 

to ebl e estas · cehoslo vaka sed ne · nederlanda . Ni konigos 'al 
yi posl e ·gian et_imoligi ii11 ae veho1i°. - ·' · , 
. . MrGUJERE P ERE. !GNY', Darikon pri la kamaradeca 
letero·. · - · · · · 

'' ' 
RESTITUTO ALBERO.-CoCE C:,TAJNA. Kordanke ni rice-

vis " ia·• monon. La pet atan kvant ~n da ekzempleroj ni -~n-
dado s. · 

1 
- • • ' • 

J ._,,W ,.:_FRANCJO. Via kortusa let erc;> ri"cevita, .Viaj -p~i-

jugoj ' estas absolute pravaj. S_enprokraste ni sendas al vi 
hipanlingvajn gazetojn por · la . rifugint9j _k ,kom ·pendion pri 
la hi s pan a lingvo .. . 

, H. N .'- BELGJO. Ni -ntendns definitiva~ : avizon de ' la lac• 

~ente stro pri la farto de via pri de~andit~ . Ci~ok aze depost 

½ontrolo de ni mem en la Barc elona statistikejo _ni !=~rtigi s, 
kc lia n·omo ne figuras en ; la nomaro de la moi:tintoj , 

A . . Ro1c.-F -noNT0 1DE AnAC6N, . ·La letero ricevita .. Jes , 

la t ri a numero ·es"tas pr esita ce JJLL -pt esejo . Ni ii.tendas ·de vi 

baldauan ··raportajon pri ' la . vivo :de niaj milicanoj . Cion 

bOlll\11 ! .. ' _ _ , . . . 
. SA'{-ANO 50,:- ~0NTR EUIL, Ni ko re dankas -vin pri 111, 

.r~s. -~UP:. k pri la ' disvendado de la I. B.. La · ensp ezojrt ~endu 
al nia internacia ndreso, ind ikita en ci' num ero de ·"I. B." 

1 
_Ni ricevi s respondkuponojn ankau de la j e~aj ge k -doj', ~1 

kit(j ni dankas: Al var Tilin g, Vast eras ;. W, Neuhaus, Molino; 
M. de · Jong, Roterdamo; . Bonin .a..:...esp eranto , Mache ·coul; 

H. Sieinen ;' Am sterdamo. · . . . 

.·, ·. · PRESSERVO DE ,ILES · 

P,res~jo ,,.Llbe'recana . ~ui,turo" . 
str, -~~lmeron 241, . Barcelona. 

,-

'I 

! ,' 
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LR RNftRKOSINDIKftLISMO K LR REVOLUClft' l-s O u'iat ISMO;:;~RLIRNCIBIS 
• , 1 ', ' , ! , , , ' . I I ii • 

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• ! 
1c) _ 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, 
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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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INFORM A SUL TENO 5 
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 1k1c ontlro i~aJ,k ·
1 
°!11 ma, crmi_s

1 
1
k1 

. park?J 1
11 

ibp 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: 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 unu-duktk 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 sen-ekspluatataj 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 pro-k-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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.. .. .............. . .. ................... INFORMA BU~'i'ENO 
(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. Dan½ori_~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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NA(IA I 

KON J:l;;DJ;12ACIO. 
DI; L'LADO~O 

Ih JnAKCIA AunEso: ESJ.->ImAN'l'O~.FAKO Av. D u nn uT1 32-34 
B A U. C E, 1, O,.N O - H' I S P· A N I 0 

I B ~lllA 
ANA~KISTA 
J:l;D&;~AOO 

II-a l"t.ro ·10 Sept~~nb'ro 1937 Numero 5 
?? _:n _ === :a s . . :Js ·: - _-: . . .. - - · ·- · ·- 2 - · ~ !Lii ·=== 

:::• . 
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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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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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 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 ' 

---~= ., 
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NACIA 
KONJ:,DE;~ACIO 
DI; L'LADOllO 

H1mAK u 1A Aum :so: BSPgRAN'I'O-FAKO Av. DLm lWTI 32-34 
13A HCBLONO - lIISI'ANIO 

I B l;rtlA 
AN AR.Kl ff A . r: l;D l;;l'tAC 10 

II-a jaro 25 Septembro 1937 Numei'o 6 

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~pnnnj 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. 
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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. 
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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 



Scanned by CamScanner

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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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. ·' 



Scanned by CamScanner

-l<R·o N 11(0 
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 ... 

* * * 
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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 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. 

"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. 

--· ,. 
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I NTi;~NACIA LABOIU ST-ASOCIO 

18ULJErtO 
NAC'IA 
KONl=~D~DACIO 
Di; L'LA90110 

AnnEso: ESPEHAN'l'O-FAKO Av. DumwTI 32-34 
BAHOJDLONO- HISPANIO 

·I B Ch.lA 
ANAR.KISTA ' 
I= tD 1;1tAC 10 · 

·II-a .jaro t'O OIUobro -1937 , Numero 7 

·C. -N. T. K F. A. I. KONKERAS ARAOON ·ON 
Antau nelongc la gazctaro rcspublikana k komunista 

parolis malsate 1>ri la fronto .. de Aragon. Diris, kc eslas 
Jronlo .mallaborema , ke -estas :fronto senmova, ke estas fron-
,lo, kiu ne eslas konkerinta ion; sed gi ne .aluclis ·pri la 
kialoj i:le tiu situacio. La vera ka11zo pri la senmovo de la 

· fronto de Aragon cstis, ke gi nc estis provizata per la be-
zonaj militmunicioj , pro tio ke preskau la tuta fro1ito estis 
.defendata de soldatoj de C. N. 'f. k F. A. I. 

Fine la generala stabo decidis entr cpreni operac101n ce 
la fronlo de Aragon k donis militnialerialon k cion , kio es-
·tns' ·necesa par fari sukcese atakon; sed ec en tiuj cirkons-
tancoj gi ne povis eviti la po \itikon. Sendant e milit ~ate ria-
·lon, gi sendis ankaii la kornuni stajn cefojn Lister , Kleber, 
·Walter k. a. K plej malbona en Liu kazo estas, ke la ko-
mando ce Aragon estis komisiita al tiuj cefoj, kiuj ne konas 

·Ja tercno ·n k la fortojn, kiuj operacias en' tiuj sektoi-oj. Per 
,Lio la militpol \tikistoj volis akiri du aferojn: senprestigigi 
1)n estrojn de la divizioj , kiuj lukti s clum pli .al unu jaro · 
en Aragon, kiuj ne retroiri s ec pa son dum sia agado k kiuj 
pasigis .ce In fronto -scmajnojn k semajnojn, fo rpusante la 
:malnmikon per clekduo <la fusilkarlucoj , kii1j konis :tre 
·bon e la terenon k pro tio clevas estri la bataloperaciojn . 
Aliparte or1i volis cvidentigi la kapablon de la cefoj, kiuj 
·havis nenion •vidi en Aragon , scd kiu j apartenas al certa 
partio k tial ke lion ,postulas tiu partio. Tie) estis eksigita 
ccfo de ·Ja generala stabo, batalanlo de '5=-N. T. kamarado 
X oldi k .Ja kornando komisiila al iuj, •kiuj unuafoje surpasis 
la tcron de Aragon. Al la kamaradoj Ortiz k Jover oni 
malpcrmesis direkti la ·batalop eraciojn , dum la samaj estis · 
komi siitaj al Walter k Kleber. Malgraii ci-cio, estis la ana-
roj de C. N. T. k F . A. I. la unuaj, kiuj eniris •en Quinto, 
Pina , Ilclcitc, l\'ledian~, Zuera k Albarton ·, kiel ankau ·en la 

, cetcraj vilngoj. 
Ciuj stormhrigadoj, kiujn cstris la kamaradoj de C. N. T. 

k •F. A. I., plenumis In ordonojn donitajn de la stribo nere-
'1r~i_ranlc ·cc momenton dum oni ne .povas diri la samon pri 
la 'aliaj brigacloj. 

Lu bat.alopcrncioj ce Ara gon cstis farilaj per tiom da 
parlicco, ke la . militi sto San chez Plaza, kiu cstris la plej 
rikrnn cl la 'bataloprracioj cirkai1 Belcite, estis anstatauita 
per la konmni.sla cefo Waller, kiam konstatigis sen ia njn 
dubo , kc -llclcitc jam eslns konkerita. Kiam Belcite jam 
cstis slegila komj>letc, kiam oni cstis luktantaj sur giaj ' 
sltnl<;>j, kiam restis sufoki nur tri fasistncstojn, la trupoj . 
apartcnantaj al C: N. T . riccvis ordonon forlasi Belciten k · 

clirckti sin sc11prokrastc al alia fror1tscktoro, dum okupis 
:ficlcit cn storm gvardioj estritaj de ·komuni sta cefo. 

Tic) -la gcncrala staho ·-k ciuj povu s atribui la honoron 
1pri ,Ja konk cro de 13elcite a l militi sto, kiu ne estis en Arn-
·gon k kiu ne partoprenis la plej akrajn batalojn cle Bclcitc, 
sed kiu anstalat1 tio estas komunisto . 

Tio nc okazis nur en Ilel(cite, sc<l ·en ciuj vilagoj, ·kiuj 
estis konkcritaj, kie ni povis konstati analo gajn faktojn. Por 
ke oni ne- diru, ke ni parolas trompe, ni _ citu konkrctajn 
i:Tatojn 'pri ·Ja akt ivo i:le C. N. T. -bata lfo rtoj en Aragon . 
, ·La_ la, 2a, 3a k 4a baralionoj de la 120 Miksa Brigado 
de la . Divizio Durruti prenis la pozicion de 'Pina, antaueni-

. ri~ super Kinto k kunlaboris en la konkcro. La samaj 
batalionoj prenis la pozicion ·de Bonastre, kie trovis multan 
militrnaterialon k int er gi du kanonoj de 7'5. Kiam estis 
korikerita Bonastr e, iii dattrigis antau en gis la Fuentes de 

· Ebro . Ti e estis anstatauitaj. 
Tri ·batalionoj de 119 , Brigado Miks a; ankau apartenan-

ta al .la divizio ·Durru'ti, konkeris '1a gravan pozicion de 
.Pedrusos; la kornunistaj gazetistoj , kiuj estis invititaj ceesti 
Ja batalopei:aci'ofn, atribuis 'la · konkcron de Pedrusos al l]a 
·kom~nistaj fortoj, du~ -estis la " tribanoj" de Durruti, kiuf 
•gin konkeris. 

La 13rigado 116 de la Divizio Ortiz kune kun la Brigade 
32 konkeri s Kodo'n, kiu estas pozicio tre grava post Kinto 
k BeI'cite. ;Por ke vi povu ,prijugi la par toprcnon de tiu 
Brigado en -la batalop eracioj , ni citu, ke gi ha•vis kiel perd-
_ojn 3,;rnpitanojn k 2 komanda 'ntojn, kiuj iris cekape de la 
fortoj .. ,Krom la konkero de Koda, la ·Brigad e 116t ,parto-
prenis · tre efike es la :konkero de Belcite . · · . 

· La ·Brigado 117 de la Divizio Ortiz, disponi gita al Perez · 
Salas, konkeris la ·pozicion de Novia del Vi~to, .Ja ·ponton 
de ,Pueblea de Aloorton, la vilagon, la stacidornon de A~ua-
ra, Casa ·de Romanicq_s, Carboneda , Ueyo, Sierra de la Ser-
na k la s tacidomon k la fortikajon de Belcite . · · 

Al la konkero de Belcite ko~tribuis ankau la C. N. T.~ 
Brigadoj 153 k 16. · 

La Brigad oj 125, 126 ' k 127, .apartenantaj :al la divi-
zio 28 (Francisco Ascaso) le estrata j . de .nia kamarado Jover : 
fads ciujn bataloperaciojn , kiuj ·estis ordonitaj de la staho. 
La samaj Brigacloj -estis clispcinigitaj al la ordonoj de la 
kornuni stoj •k havis suficajn perdojn . 

:Ciuj ,niaj :kamar adoj sin~enis tre bone k akiris mult-
nombrajn la11dojn· ,de ,Ja -respond eculoj dum la •komunista 
estro Trueba, komandanto de -27 ,divizio (Karlo Marks) ·es-
tis eksigita. La samo okazis al 1~l eber, cef'? de .Ja :di•vizio 45, 
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K-dino Emma Goldman denove en Hispanic 
Hrc nin dr.ili s In \'r lcrnnn b111nlnnlino, ,la nnnrki ~lino 

Emn Goldman, kin pl1•1111111a~ p1•rn11mcnlnn mision tic C.N.T. 
en Anglin. kic ; ja lnhoro t·, lis cdd cnlc fruklo<lonn, cnr f,.j 
s11kcl•sis konnligi nian afcron en 111 mctlioj , kiu gis nun nl 
ni c~lis slran gnj. ~i nni s por lrniri 1111korn11 fojc lojulnn 
lli~pa11in11 rl'lr akiri rl'klajn i111prl'wj11 pri la lalioro , kin 
ci tic disvohign ~ por konati gi ilin prccizc ekslcrland c. D11111 
sin rcslmlo en Vnlrn cio si e, lis inlcr1·j11ita tic la k-doj <le 
"•Frngnn Social", al kiuj si fnri s la ;;ckvnnlnjn tfcklnrojn. 

-Kiel vi vidns ln inlcrnacian si111acio11 rilulc nl In pro-
blcmo pri llispunio? 

-La rcakcinj k fnsistnj potcncoj. kicl vi scins, cslns 
malka sc konlrnll ln hisp:mn popolo. Ankni'1 la demokrntnj 
polcncoj nc YOlns ln vcnkon k 111 hispanun revolucion. Ln 
internncin knpitalismo hnvns neninn inlercson kc slnrign en 
Hispnnio nova regimo snr l:i bazo de In libero socin,lismo. Lu 
lulmomTn proletaro eslas la 1111ika, kiu simpntias In luklon 
de la hispannj lnbori stoj, sec! nnkn11 cstns verb, kc gi nc 
cstas bone informitn pri In vern situncio en Hispnnio. Oni 
ne scias kion signifns In kolektivigoj en In kampo k la 
industrio. Ankat1 oni nc scins, kc In [ unkcindo de fa knpi-
talismo mnlnperis en grnnda pnrto cle Hispanio. Seel la 
situacio ckonomia k politikn clel la plimulto cl In landoj 
cksterc de Hispanio estas ti~, kc cstas Ire mnlfncile cstigi 
malkasnn intervenon favore nl ni. Alia fnfaoro, kiu krozas 
sur In vojo de la solidnro cstas In timo pro tutmondn milito. 
Pensas multaj, specinle In demokrntaj lnndoj, ke la mnlfcr-
mo de la armmerkato al I-Iispnnio signias In komencigon de 
tutmonda fajrego. 

-Kion vi opinias pri la · dccicToj de In Socinlistnj Inter- · 
nacioj? 

-Mi pensas, kc · ekzcmple en Anglio, Usono -cstns kon-
servntivn faktoro, unu el In firmaj bnsLionoj, · sur kiu ba-
zigns sian ekziston In l3rita lmperio. Pro tio necesns, ke In 
ckpuso naskigu en la J:,azo, t. e. en la mcma proletnro k ~e 
estus neccse, kontrnt1 In volo de iuj clcmcntoj reformemaJ, 
Ni povas fidi, kc miloj dn laboristoj de la Trncle-Unioj k 
anknt1 de la Scndcpendn Laboristn Partio ekmovigos por 
11nrtopreni cncrgie k tutforte konkrctc en In proksimn fu-
turo. 

-Cu la Jaborista rn·ovndo povns havi forton sugesti su~ 
per la registnr~j dcvignnte ilin rekoni niajn rnjtojn? . 

-Tiu forto cncstas nature en In proletnro rnem. Crn 
disvoivigo dep~ndas _de du faktoroj: le,· ?e In .e~onomia 
tuncio, k paste de In konscienco. GrnndnJ luktoJ _ekon_ornrn! 
en alinj lnndoj povns kontribui al kreado de s1tuac10 ph 
aii mnlpli revolucia. K en tiu situncio estas multe pli facile 
komprcni"'i nl Jn proletnro la internncian signifon ckste-
rordinnrn~, kiun havas la antifasismn rnilito en Hispanio. 

~Kion vi opinns pri la ekonominj realigoj de Jn, his-
panii proletnro? . · 

..:....La ekonomiaj renligoj de In hispnnn proletnro lui:vns 
• f . 1 

kvnnknm kc Ii 21, horojn paste, k cerle pro influo de In po- · 
\itikistoj estis rcpostcnigita, 

Tiu cstas, libcre cksponita, In aktivo, ·kiun en In fron-
toj de Aragon elmontris Jn fortoj de C. N. T. Tiu estns In' 
ncrefutchla pruvo, ke sc oni cstus donintnj nrmilojn nl In 
fqr_toj de Aragon, cblc In milito nc estus en In situncio, en 
kiu nktunle gi trovigas, k eblc iii cstus hnvontaj tempon por 
finigi In mililon ,k In fnsismon. 

• , ,1 ·' 

grnvcgan signifon. Estas admirindc, kiel la hisp:rnnj lnho• 
ristoj, luktnnt c honparle por la libcrccnnaj idcoj, povis 
realigi tiorn tin ufcroj sur la socia tereno dum mallonga 
milit·pcrioclo. La karnkt crizn signo de In nova hispann si-
luncio konsislns en tio, kc In proletnro ckp ovis iniciati rc-
konl rnudan lahoron dum nkra rnilito , kicl tiu, kiun subtenns 
ko11trni1 In fosismo. Bnzn11lc mi11 sur In ohservoj , kiujn mi 
nkiri s pasinljnrc pri la kntnlun;j ind1~strioj k en In knmpoj 
de Arngon k Vnlcncio, k kompnrnntc cion kun tio, kion mi 
vidis cijnrc, 111i povns ccrli gi, kc ckzistns gramln progrcso 
en In cR011omin ordo k mi povns ckstremigi minn ndmiron 
pri In kapnhlo de In hispnnn prolctaro k de nia orgn11iz9 
C. N. T. Lu cksperim cnto de la hispana prolctnro servos 
kicl ckzcmplo nc nur por In novaj gencrncioj de Ilicrio, set! 
a11knr1 por In tutmondn prolctaro. La laboristoj cl ciuj lnn-
doj dcvns dnnki nl siaj hispnnaj frntoj pro ilia kren povo, 
nnonco pri nova viva. 

-Kion vi opinias pri In nlianco inter· U.G.'f.. k C.N.T,? 
-~1i pc11sas, kc nlianco tiakla sa, sc gi estns kreitn ti1t-

lojale nmlrnuflnnkc, povas csti In pleja gnrantio por In 
milittriumfo. La signifo de tiu u;rnecigo traii"spas·os la land-
limojn de Hispnnio. Cc In inlernacin proletnro ri"e estns unue- · 
co, sec! malkonkonlo, k In rcvoluciecn nliancigo <le la his-
pana' proletnro estas bona harmonio inter la lnboristoj el la 
tutmondo. La internacia kapitnlismo scias tre bone, kc la 
unuecigo de In ckonomin forto de In proletaro estas la plej 
grnncla -dnngcro, kroznnta nnln11 ginn ekziston. Pro . tio gi 
aspirns malnkceli tiun unuigon . 
, -Kion vi opinins pri In Antifasistn Fronto, kiun pro-
ponas C. N. T. por doni unuecon al In hntnlo de nin po-
polo? 

-Mi konsentas komplete pri In Antifasistn Fronto, pro-
ponita de C. N. T. al ciuj organizajoj k pnrtioj. Mi opinias, 

• ke tiu Fronto dcvas obtcni kiel senprokrnstan konsekvencon 
la forigon de cia partiecn agado, de la rnizeraj intrigoj k de 
.Jn politikaj ambicioj de ties konsistigantoj, k ke ti1i Alianco 
devas centrigi sin al la granda celo premi la fasismon. Mi 
esperas, kc In Antifasista Alianco proponita de C. N. T. rea-

.ligos, precipanie In finvenkon. 

RLVOKO PHI ta:savo DE LR BISPRNRJ INFRNOJ. 
La Sindikato pri la lnstruado en Barcelono disvastigas 

la jennn alvokon. . 
. Estimatn knrnarado, la Sindikato pri la lnstruado en 

l3arcelono clircktns nlvokon al la uni-versala solidaro favorc 
nl In hispnnnj infanoj, senkulpaj vik~imoj de la kruela mi-
lito, kiu clezertigas la hispannn landop. 

· La Sindikato pri la lnstrundo prenis sur sin la tas_kon 
savi la plejparton el In infanoj hispnnaj · al la malproksi-
mnj regioncij de In batiJ.lkampoj, starigonte lerncjnjn -kolo-
niojn, en' kiujn . la ihfanoj cstos logigataj •: kolektive, aii . 
lniieble estu gastigataj en un·uopaj familioj . 
... _ .Cu .vi. -povus . helpi al ni . en nia . tnsko? Alsendu .. , aLni 
nclresojn de ·orgnnizoj k personoj bonvolaj, kiujn vi kredas 
utilaj • al ni, kielsnme de hispli.noj · k hisp·an·a j orga:nizof,' kiuj 
kunlnborus kun ni por nin tiel humima celo. 

La Sindik;to pri Ja lnstru~do 
Av. Pi k MargaU, 35. 

l3arcclono. 

. :. ....J,- '·. 

' . , · .I 
• , F 
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PROMENEJO 
" Popoln Fro11lo" (11-JO 22). nin jnm konatn amiko, en 

In nrtikolo " Ni .<crv 11 In vcro 11 !" pr elenda s per vortoj ne 
per prnvoj dc111r 111i In i11ror111njoj11 cTc "Sc nnncic ca Hcvno", 
kc "e n .K111nl11nio ln kokk1ivi goj iom posl iom c~lns 1111liga-
tuj , k la h11rgnj Icgoj cslns va lidi g i111j; ccnloj dn nnnrkis-
loj eslns :ilc.<litnj " . 

Jen In dcmc nlo: "Ni scriozc nscrlns k rcascr tas, kc la 
lcgaj koh:klivi goj' nc cslns ,nuligitnj en Kalnlunio nek en 
In cc lcro de In hispnnn lnndo ; nur oni nuligns la kapricajn 
kolckti ·vigojn, kiuj cslis plcj oftc lrnditnj jc la servo de 
11ovh11rgaj grnp oj, kinj nc akorrlign s kun Ja kon ccrrrn re-
Yolucin lcgo" . 

Tio cslns nscrto, chic scrioza, sec] senprnvn k scnnrg11-_ 
rncntn. Fnkte lnmcn In cTckrelo de Il" clc Augusto pri la fo-
rigo de la Konsilnnl nro de Aragon lusns nnkn11 In kolckti-
vigoj11 k mnltaj cl ln lnslnj jam rstns nnli gitaj. K tiu ne-

, ga tiva sin Leno al la kol cklivi goj nc cslas hazanln nck' kapri -
ca. (;j cslas dirchl c fiksa pozi cio (opozicia). La hispanaj 
komnni stoj konlra11ns njnan kol ektivi gon. Laii ilia diro 111111 
nc cslns oport1111a tempo por kol ekti vigo_. Tion cclerc konfir-
mis la esperanla bultcno de P. S. U. C. "Informoj pri 1-Iispa-
nio" (n-ro de junio) per la artikolo "La katulunuj kampu-
ranoj ne volns la kolektivi gon". Jen: "La kntalunu induslrio 
irnn ne estas -en kondicoj havigi al la agrikulturo ' la mo-
dernajn masinojn bezonatajn , car gi devns plenlabori por la 
milito. Gi ne pova s doni al la agrikulturo traktorojn, cur gi 
cTevas fabriki armilojn. Ciu kolektivigo en tinj ci ko,ulicoj 
povas kauzi almenmi en la unuaj nwmentoj malpligran-
digdn de la produktk-va-nJo". 

La afero -estas tute klai-a, .k, "P. Fr.", mi tordu gin per 
elegant aj frazoj. Ne ciu ·elegm~tujo ju cstas nobi'ajo. 

Plie "P. Fr." devas konkretigi, kiuj estas la "kapricaj 
kolektivigoj" , kiujn "nur oni nuli gas" . Kiuj "kapricaj ko-

. lekti".i goj" cstas "plej ofte trudit nj perforte". K poste_:_kiuj 
estas Liuj "novburga j grupoj ,. 'kiuj ne akordigas · kun la kon-
cerna revolucia ]ego". Pri ci cio "P . . Fr." devas prezenti 
konk re tajn pru'Vojn, se gi volas "~ervi la veron". 

Rilute la revalidigon de la "burgaj legoj". P. Fr. di-· 
ra s : "Nur cstas- revalidi gitaj la burgaj ' Jegoj; c~fe respu-
blikanaj, ·kiuj ne kontrau as la novajn k kiujn oni kredis 
utili geb laj , en~ esta~ vere demo~rataj k taiiga j por la noya 
siluacio". . · 

Labori stoj, vi kr edas la bur gajn legojn "utiligeblaj, car 
estas vere · demokrat aj k taiigaj por la nova situacio "--c u 
ne?, Do pro kio ·· vi klop odasf f orr enver si la burgan regi-
mon, kiu · sin upogas sur tiuj "utili gebl aj . bur gaj legoj"? 
Nur burgo ja defenda s burga1on . 

Certe I a revalidi go de la ]ego, fare de la registaro d~ 
Negrin, pri la restarigo de la reli gia kulto pri-vata · estas 
utiligebla, 1 "car gi estas vere demokrata k , tuugu , pcir la 
nova siluaeio". K poste- Mark s ~e diris, ke la religio estas , 
o·pio por la popol unur o. 

Pd Ju. informu1o .de "Sennucieca Revuo", kc centoj da 
.unarkistoj .-eslas a restitaj, P . .Fr . .tombe_-silentu s,_ Bbl ~, _la 
."Ni servu ·l!t veron" ne tusas gin . . 

En la · ar iko]o ·. "En - la regnp _ de la fa ntazio" la irtforma -

. . Oni !nc po~s paroli pri ajna cfemokratio en Lando, 'en 
, • • . I . • • ' 
kiu la malsamp ensantoj est.as persekutataj k enkar<:en gataj. 
Vera dcmokrati eca regirno_ esoept~s i~n 'aj,i tiranion ail te-
rorq'iU 
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j~ron, kiun doni s lnforrnu flullrno, k kiu postc estis .repre-
sita de Sennucieca Revuo , oni •·taksas kiel -' '-unikan roma-
11011", kompareblan kun "La lnsulo de la Trezor _o;' de Stp-
venson. ,, 

Cur: 
"Ni ja kompr cnas, kc la romani sto statis en la monato 

Junio snb Ire fresa k nc tre agrabla imprcso. Alifianke ni 
scias, kc la vcrko oni dcstinis al ekstcrlando, sekvc gi es-
tns special e vcrkiln por eksporto, La propagnnda celo do 
klari gus cion". 

Jen la konkretaj , la necliskuteblaj faktoj, kiuj elokvcnte 
pmva s, ke la inforrnnjaro de lnf. Bui. pri la Majaj oku-
zintajoj cstas "rc gno de la fantazio", . "unika · romano" , "scn-
saciaj fnb eloj", "ek slrcmc parlieccga romano" klp ! K "ne-
niu kr edu, ke manka s al ni argumcnloj por kontrai:i.dirj la 
~cnsaciajn fab elojn" ! 

Sajnas, In artikolo de Inf. Dul. "La silunc io en Katalu-
nio" npnrte prnn cigis In rcdaktorojn de P. Fr. kiuj konkre-
Ligas jcnc: "Pri In rcspektin<laj orgnnizoj, kiuj rcspontlc-
cus pri Inform a Du ICcno,. ni volas nur sciigi, kc iliaj mcm~ 
hr oj siclns en ciuj urbnj k provinca j komunumoj cle Ju po-
polu Hi~panio". 

Jes, "ili!lj membroj siclas en· ciuj urhnj k provineaj ko-
rnunumoj de la popola Hispanio" !amen ne en siuj logejoj, 
sccl en ]~ kar ccroj. Ni invitas IDj recluktorojn de Po1jola 
Frtinto vcni a l Barc elono k viziti la Modclan Kar ceron, en 
kiu trovigas int er la 800 antifasi stoj cirkaii 600 anarkisloj 
'k ilin clemancli, 6u "la membroj cle la organizoj, kiuj rcs-
pond ecas pri lnforma . Dul. siclus· en ciuj urbaj k provincaj 
komunumoj cl~ la popoln -Hi spa nio". Se tio ne suficas, iii 
povas entreprcni pil grimojn "en ciuj urbaj k provincaj ko- ' 
munumoj de la popola Hispanio", en kies karceroj trovigas 
ankoraii kelkaj centoj <la anarkistoj. . 

Do .~' ne " trompe au propagandc emfazas, · ke la regi-
staro persekutus proletojn k aplikas terurajn metodojn kon-
tr aii difinita doktiino" . 

_ En la .fina purto de "Kole ga · Flikajo" estns donita res-
pondo de nia Promenejo el n-ro 4 jen e : "E n alia fragmento 
v er kapricaj saltetoj · tra fr azoj <lei tiklu artikolo nia oni 
pretendas pruvi , ke ni akuzis la P . 0. U. M.-a nojn kiel spio-
nojn de la fa§ismo . Ni ne faris tion ! " 

Ce vere vi nc fari s tion? Ebl e vi suferas ·atavisman am-
nei ion. Do ·ni rernemori gu al vi viajn proprajn vortojn. 
Jen: "Temas ci tie pri ogranizo (t. e. P. , 0. U. M., reel) kiu 
sub la saumo de tr e -dema gogiaJ devizoj konduti s ciam -agi-
tece ec kontra ii la ·antifa §istaj reguloj de la nova situaeio" ... 
"Tiu konduto 'de Ja gvidarttoj de P. 0. U. M. jam de longe 
meritis dubojn pri la sincere .co ' de ili a ~evoluciemo. Fru_kto 
de ci cio estis la hon tindaj' okazint ajoj de Majo! La e~zisto 
de pr ovokistoj -en niu ari ergardo; elementoj, ki es agita do 
fa;o~ as la planojn de la Fasismo, ja ne estas fant ~zio nek 
trivial a/ blufo , -sed bedau ~inda k fakta realo". ',!Spio~~do 
serve al la fasistoj', konekto , kun la: malamJkoj, poht1,ka 
misori enti go · por la nai vaj senkonsci'aj kredemuloj, fa~ile 
kn edeblaj k konduk eblaj ' al katastrofa avent l!ro, sajn { tr e 
r evolu cia, sed fak te pl ene kont ra urevolu cia,_ ~s __ tas at entind aj 
f~kto roj ekzistantaj en nia tendo . Vidi ilin, detrui ilin, estas 
elementu kondico" . (P . Fr. n-ro 18) . 

. "Ni servu la vero n' \ kar; j redak toroj de P opol a Fronto. 
I . ' . 
Nu ni finu nian Prom enejon per la konkludaj vortoj :de 

la . artik olo de P . Fr. "Ni servu la veron" : ' . 
"Tio estas la vero, la simpl a k tut a vero, k nur restas 

al ni . bedai1ri sincere , . ke labor ista gazeto ... fal se· infor madas 
la legnntojn". . ,_ 
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INTER LA KAMPARANOJ DE ARAG ·ONQ; 
' Alkanjiz 

Belu url, ero k1111 1100(1 log1111l11ro, 11roksir11c de la pro-
vinra frfa urh n Ka ~pt·. 11:irnlo 11c oknzi~. La fusisloj cst is 
m· 11111lirnomh rnj. %1j 11nsl la 19 de .lrrlio 19:16 la lahoris -
loj dccitl i~ ln eks11rn pri gn11 <le la fnsi sln proprcco k la ko-
lt-kti"i gn n de ln tcro. C. N. T. k F. A. I. esl is plimultaj. 
Ne r,li, rc11ko111i1:1 rczi s1:ulo kn111r:rii In kolcklivigo . U. G. T., 
kom c11r1· inm rcpre zcnlala , pliforri gis cl11111 In vcninla j rno-
iw loj . C. N. T. nc nkccpli s e n siajn vicojn ti1111, ki11 nc 
akce pla s la kolckti\'igon. Kirrj nc cslis konscnlnj rilntc a l 
gi , aligi s a l U. G. T. La num cro de la a ligintoj a l U. G. T. 
kreaskis gis 1600. Tiu de la nligin loj al C. N. T. gis 1700, 
plu s ,J. grup oj de F. A. I. k ci rkn11 300 mcmhroj · de JJ. LL. 
"Kn ltnro k Agndo" cslas In urhn jnrnalo. Ci ap erns du 
fojn semaj ne . Gin dircktoro, mcmbro clc JJ. LL. cslas 
l\Janucl Salas. 

La komcrco nc cslns kolek tivigitn . Estus e lkomcrcisto j, 
kiuj plu hnvns vcnrTejon. La kolekt ivi gnclo komprenas la 
t ra nsporlaron. La domoj eslns pro 1Jreco de la Komunumo . 
Oni nc pa gas pri e lcklro nek akvo. La urbannro lrnvas du 
kinejojn ; iii cslas kolcklivigitaj de U. G. T. k C. N. T. 
Sed la p limultoj cl la labori s toj, 32, apar lenas al C. N. T. 
k 5 al U. G. T. 

La pa stroj forkuris; In pregdomo nc estis- forbruligitn. 
Hodiaii gi estas okupa tn de la kolektiva mngnzeno. Inter · 
giaj kolonoj tr ovigas la plu ra j sekc ioj :. la alpargatoj * ci tie, 
sapo k aliaj ajoj por purigo-kontrai1e; nut rajcij, konserva-
joj, - vian do k kolbaso j-ti e; toloj k teksajoj en la fun do. 
Kie a ntauc tro vi~is la gra nd a al tar o, cslas la -terpomo j. En 

*) alpaq;ato - ~anaba picd\'cslo, 

K-do A. Souchy prenas notojn -.· 

Parto.el la pregej0, k iu nun servas por kolektiv a ma-
gazeno· 

ni cego de flanka alt aro--sakoj da sukero k faruno. La sak-
·ristion oni tran sformi s en fabrikon por pasto{ Estas ank aii" 
cambro j. Nenio eslas ace te1'la per mono, se d per ~alor pa-
p eioj. Ciu kplcktivts to havas karton .k kaj eron da valorpa-
per6j. Li enskribas sin en laj oficejo k ki on vo las akiri, 
gm . ricevas - en la vendejo. La cefpordo estas por · la homoj. 
Tra la flankp ord oj eniras la sargve turil g.j. Vas ta vend ejo . . 

. La tag salajro •ne estas nboli ta komplet e. En la U rbest rara 
Konsilantaro C. N. T. havas 6 postenojn k tiom U. G. T. 
La prezido cstas al C. N. · T. Oni laboras 9 ho rojn c iut age 
dum . dauras la mili to. kontrat ia fasismo . La tagpago es tas 

·IQ pcseto j. Kilo gra mo· <la pano koslas 060 p . vian do-4'50, 
le,rpomoj- 0'65 , o leo-2'10, vino - 0'90, suk"ero- 1'80. 

La kolektivi gita mas lrurnqjo posedas 8 premmasino jn por 
akirado de ole_o cl. olivo j , 3 rnueli loin k 1 clektrejon movatan 
per hidraulik aj fortoj . De kiam ·ekzistas la kol ektivigita mas -
trum ej o, ciuj infanoj -povas jri a l lernejo. La instruistoj apar-
tenas al U. G. T. · · 

500 kampla ·bo ristoj formas kolektivigitan mastru -
mej on, grari dan fam ili on. La tagpa goj ne ekzi sta s; ·1a ali-
gintoj laboras en' la bi eno j, kiu j antauc apartenis a l la 
fas isto j .· Unu cl i_li · produkta s 36000 litrojn da oli-voleo jar e, 
ekst er de vino, tri tiko k aveno . La bieno -poseclas 6 ceva lojn, 
s ed neniun hovin on . La kol ek tivigit a bicno estas "Cerrado 
de Marques' '.· Ci ti e ank ai1 ne esta s bovinoj . En la p limult o 
cl la vi lag'oj" nesuficas la la kto. Gi" ne estas donata a l la iilfa -
rtoj ; nur al'la ma lsanu loj '. L~ plimult o .el la sociatanoj _ I_ogas 
en la urbo , kvankam lahoras surk ampe. Ciudimance · 'iii" 

. I . 
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l(unveno de la ·s a rce Ion a j Espe ra ntistc;> j' 
Lu 301111 de Srpl rmliro In Kntnl111111 l•:.p,·ra11ti~ta J\nti-

fnsistn Kornilulo oknzigis k1111vrno11, ki11 r~ti, crlr rc Ire 
viglu k <li;;k11toplr 11n. Ebtn tio ln111e11, f(i ko11~i!'tiµu, in-
lcrcson por In lnliori, ln r~pn nnti, lnro i·i11ln1uln. l'ro tio 11i 
konsidcrns nccr.sa gi1111 rc, 11rno11. 

D1i111 In k1111v1•110 <·, Ii!' 11ri1r:1ktilnj cl11 1·si•11caj 111111klt1j, 
Jc: Oni ' prtis al In dl'jr gito <ic I. I.. E. S .. ki11 !'a11llr 111pc. 
cclcrc, c, lis dclcgito 1111kai< ·dc ~'' l11for111a U1iltr 110" , klnri gon 
pri In nnon co en n-ro 5, tinl kc, lni1 iuj , gi ;ajna s iom tcn-
dcncn. 2c : Oni pcti;; al In <fclrg ito de I. L. S. rcprczcnlnn-
lnn por lu knrni, inno pri in cnknrulnko ,le Espcra11l0 en ln 
lcmejojn. 

ITilntc nl la 11111111 dc111:111do la d1•legilo <le-I. L. E. S. 
donis In jcnnn klnri gon: l' cr multnj lctcroj r l Frnnr io. S1·c-
<lio, Nctlcrlando. J\nglio. Finlnndo, llnl gnrin . llnnl nntlo kip. 
011i tlcrnn111fis 11i11, <:11 vcrt In kutal1111n lnhnri;;tn r;;pr rnnti;;-
luro rcsp. I. L. E. S. k In ll:ircrl o11aj S. ,\ . T. -a11oj rcprc-
zcntigis la rcdnktnron de "1'111111l:1 Fr111110·· 11nr In Hotrnl n-
mn Ko11grr~n. Ti11j pl11rnj <k111:11ul11j iµin 11i11 d1111i ko11ci1.1111, 
lnkonnn , srd klarnn rc!'J>nllllun. !·~n tin <·sins nc11iu 1c11dcnca. 

· Post viglnj diskutoj k klnri goj nkccsoraj ln <lclcgilo de 
In cspcrantlin gvn b11ltrno re In I<omi!'arcjo prj l11 Propn-
gamlo de Gcnarnlilnlo : Ni dcrns pr li ln rc(bktor on de "InL 
Bu 1." fnri en In wn ontn n-ro la jc11a11 knrc11to11: k cc sc 
cslus cccsli11ln dclcgito tic I. L. E. S. k "In 11111." In kon-
ccrnan kunvcnon , li cslus Yoc1lo11inla kontraii ln rcprrzcn-
tigo de la rcdaktoro de "P. Fr ." k postc kc nc 111111opaj or• 

riccvns siaJn konsumajojn scnpa gc en In kolcktivigita kn-
fcjo k 5 pesetojn'. por sinj flankbezonof: tnbnko ktp. 

La kolcktivigitn maslramcjo nc tlisvolvigas nnkorni1 Ire 
hone · pro In militcirkon stancoj. Pur In 150 aligintnj fami-
lioj eslas destinal aj l -150 kgr. da pano sr majne (300 gramoj 
al unu pcr sono Inge) 100 gr. da viarulo, litro dn vino ciu-· 
luge, dnonkgr. da sukero scmnjne k cl la fabriko por co-
kolad o 1 kgr. k duona de tiu nutrajo. • 

Dum multaj -monatoj Ja kolcktivi gitn mastrumcjo nc ha-
vis hovinon. En Junio 11)37 oni . acctis 5 bovinojn k fnris 
stnlon por iii. Farant e int ersangojn per la propruj pro<luk-
tajoj, oni akiras al si tcksnjojn cl In urb a kolcktivn mn-
gazeno. Tabako cslns disdonnln scnpnge kclkfojc , se1l rare. 

La kolektivigitn ma~lrumcjo •· 11c poscdas ricajojn, srd 
giaj anoj cslns fcli caf. Ciu hnvas iom; sed la konscicnco pri 
cgaleco k justo enluzinsmigas ilin k donas nl iii morulun 
forton por konstrui sian novan kom1111on. 

Estas nolenda, kc la urbo Alkanjiz, kicl gin tula clis-
lrikto sufcras pro manko de akvo. La Jasin eslas lmvchlignl3 
per cisternoj. Por ne plu .soifi akvon k por fckundi gi la 
teron oni komenci s trabori kannl on. Ln iniciatoro cstis F.A.I. 
Ciutage 8 horojn foboras cirka11 300 lahori stoj por gin fini-
go, kiu devas plcnumigi por 2 jaroj . · 

Tiele, malgrau la milit o, konstruii;ns lu nova vivo socia 
k ekonomia en Alkanjif. 

A. SOUCHY 

R. Red. Post la sbibo tie ci tin artikol o ifc k-clo A. Sou-
chi; en Aragon, precipe en Knspe k Alkaujiz okuzis vnndnlaj 
fingoj. La komuni stn militi sto Lister post kiam estis irigitn al 
Aragon kun sia Divisio por direkti la militopera ciojn, donis 
sin al rabnd o. Plurnj cl la kolektivi goj en Ka spe k Alknnjiz 
estis forigitnj, lnu .Jia ordon o, dcklarnnl c, kc ne rckouas ' 

1(!111i1.oj rr pt czcntigi~ Jin, sr il la katctl1111n hp -i•la Ant.ifa-
~i 111 Komitnlo. 

I.a ,lclPgiln d<' I. r .. E. S. k "In. IJ.'' nmlakcq,l ns la 
knrrklo11 knn.•icrerantr ·gin tnl<' ~upctllun . ta kor1lrnu-vuc-
do110 ,Tc I. T .. E. S.-dclcRilo c~las mcmknmprrnchlo. La mcn-
ciri pri la or;rn11i1.oj. ki11j norm· rrpr czantigi~ la re,laktoron 
de "P. Fr." c, ti~ cseoce ncccscgn kiel rcspondo al In mullnj 
dcmancloj cl pluraj lnmloj . 

.Posto kai1zc cle In plilon gitoj clisk111oj, la Rfcro mnlplek-
tigis k clpruvi ~i, . kr In Komilalo komi., ii~ fit rc<laktorun tie 
"P. Fr.' ' nuf ~aluti In kongrt'•on cn gin nomo, ~erl ne rcpre-
zcnti gin. Kelki11j rimnrki gi,, k<' sc iii e~tu., sdi nlaj , k.e la 
ml. de "P. Fr.' ' ·politikaclo, clum h1 konvc,o , ec lion iii ne 
<'~l11s forint nj . l'rn tio la k1111vrno rrzo lncii, peli al la rc-
dnktnrn clc " I' . Fr .'' klari gor1, pro kin Ii nlril ,11i3 nl ~i la 
rajlnn paroli en In nomo de 111 Komifatn. Hilat r 11I fa: I. L. 
E. S.- rq,r rzcnlant o r 11 In Komi$iono pri la enkoncl,1ko de· 
l::~pr rnnlo en la lcrnrjojn, la clclc-gito cir f. L. L 5. defclll-
ri~: f. I.. E. S. knn~idr ra; la <'nkorul11kon de f:spe ranto en 
In lcrmcjojn lute natura k celkonforml. Malgraii fit 
ln11co, kc multaj I. L. E. S.-:1noj e~la~ ce la fronfo. Ill 
celernj kunvcnos ,-,nprokra .;te k cl'ektos la rrprrzenl:rnton'. 

Post In frrmig o rle la k11nvrno l:i (li~kutnj cl':1t1ri;; ~trt l.t 
slrnlo inter In clisirant oj. Eviclente ties nnimstato, esti~ Ire d:-
scitila. 

CEtSTINTO 

njnan koleklivi gon. La memhroj rle la Regiona Komit:1to 
<le Alkanjiz r.sti, arestilaj. po.,.le liberigitaj. I.a kunvenejo 
clc JJ. LL, en la 5am:1 nrbo esti:1 atakita k gia invrn!aro 
forraliita . Pluraj karnpa ranoj r5li.:! 11TC$titaj. Ko11.,.1at ig~ l,t 
formalaper o de kelkaj. La porlr eto de Durruti !'sti:1 m:ikul il:t 
tfc la kornu\iista militi :110.· Kinm oni tlemundi.:! lin pro ti ll' 
fin ncindn ago, Ii rnolovi:1 sin per iama nrkomprenig o kun · 
Durruti. 

Pri In vnndalaj orrnh oj en Aragon £lanke tfe Li;trr l: 
lin Divi; iu la lh-giona Komoiato cliretis tleta lan m:inifr :.olon 
n[ In . militmini slro Pri eto. 

l'o , t tinj vanclnlajoj Li:1ter .:!kril-i.:1 ll'trron al :1fa .. un-
purtinuoj l'n i\lmlri<I, en kiu i. a. ~kribas. kt> r.:!ID.:l liheri !?int.1 
Aragon-on. 1~1 letcro eslns ; krihila t·n Ka.s~, en ia ;um.r 
tugo, dnm kiu In Oivi.,ioj de C. N. T. k F. A. I. lukt!lc\ 
licroc cc Bel rite. Tin fokru pru vas; k.1· Li, tt•r k li:t Oifisio 
nc pnrloprcni s en ln plej kmebj butnloj fr In fronto de. 
Aragon, srd en ln postfronlo csti:1 liheri gunl:i l:i bmprnnojn 
Lfe Knspe k ,\lk anjiz . 

FORQESO 
. .,,, 

J. ~liravitllt -;;, koq1i~aro pri lu propa gnndo clc Ccnern-
litulo, eu nrtikolo pricsperunla ,Ieklnrn! ; "Mi cstas kata• 
luna nnciisto, nome mi amas mian landon 11.11tau cio, k tirnn ~ · 
le minn la11don, mi evidc~lc volas cliri la materfajn k 5piri-
laj n elcmentojn el kiuj gi k:onsisins; la kampoj, la profun ~ 
daj , valoj, la altpintoj de In ·mtmtoj , la rivc.rcLoj, la glala 
k helu cielo, la travidel-ln· k purn aero. In kantajoj, la dnn-
coj, la muziko, In pcnsof ..• la parolo" . 

La katnluna naciisto forgesis alian elemcnton de sia Ian-
do - la popolo . Gin, cbl.e Ii ne amas. · 
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INTERVJUO l<UN 1<-DO JUSTO ESTAN 
Ju sto E~tnn. Pri Ii mi cslis lcgintn en kclknj esp. rcvuoj. 

De Ii artikolojn mi esti~ lr gintn nnkn11. Tnmcn pcr sone mi 
konnligi s k1111 Ii rn lhr c1·lono. C:i tic la rcrn lucio rc11ko11-
tigis nin. Li mulljnra migrinto Ira plnrnj lnncloj, mi junulo, 
ju!' forln sintn sian ln111lon. 

Antnil IJ. monatoj Ii forvcturis ul Valcncio k nun rcve-
turn s. S~cl lci1lcnnnto. Tam cn la antailn knrnarndcco, ncaro ga 
ko11dnlo al la kamara<loj, nmuzn J.,abilcmo, plncu kanlcmo 
csla, kon ~crvi1nj. 

l\li nlili gns la okazon fnri kun Ii i'ntcrvjuon. Li, kanlnnlc, 
knpjcsns ridctc. 

-K-clo Justo, ni , In lib erccnnoj , cstns lnuprincipaj anli-
milit.i,;toj. Ni mnl sa las la militi slaran kaslon. Ni konlrai1as 
In mi Ii ton. Kiel do vi fnrigis militislo? 

Li momcntc ckpensas. Poslc afnhlc ridetas: 
-Pario , vcrc trc dclikatn demanclo. Antail c10, Lumen, 

nc forgesu. mi ne farigis milili sto por aligi al la militistara 
kasto, kiu kondukas In popolnnaron al bucado. Ai1 pli guste, 
kiu _ mem aranga~~ tiun hombt1cadon. Sed mi deziras per la 
akirilaj konoj tekn;kaj k slralegiaj helpi al gi fari sukcese 
la revolucion, triumfigi gin k forhalai la fasisrnon, kiu furio-

. zns k aspira.s uzurpi la popo}anaran liberon. Post la vcnko 
super la fasismq k la triumfo de la revolucio mi prelas cle-
preni mrnn militi stan uniformon k reiri al l~ fabriko. Scd, 
k-do , estas trc strange, ke la alilanclaj lieer ecanoj k pac 

-amanloj nc volas komprcni kiel la hispunaj anarkistoj tiel 
fervore k kurage per ciuspccaj bataliloj luktas ce la fronto 
konlrat1 aliaj hon:oj. Ilin strangas nia agado. Sed cii ili, 
kiuj miriga s pro Lio, ke la hISpanaj anarkistoj farigas kap i-
Lanoj, komanclantoj, ministroj, urbestroj ktp., ne agus sam-
manicre? Ho jcs! Ni metu ciujn ilin, kunc kun iliaj geavoj, · . 
gepatroj k gefiloj en urbo, poste aliuj venu al la sa:ma 
urbo k faligu per acroplanoj Lombojn por dezertigi k ,-sen-
homi gi la urbon. Kiam ili viclos la korpcLojn de siaj infa-
noj dispec igitaj, kiam iii vidos la maljunulojn, kics korpoj 
jam pezas kvazau plumbo, k nepovante rifugi estas surstrate 
percigaiaj, kiam sub la ruinajoj patrinoj k patroj cksercos 
la korpparlojn de siaj icloj, ho tiam nc rcstos dubo, ke ili 
1;c tre hczitus iel ajn ~efcndL sin k siajn proksimulojn. Tio 
aktualc okazas en Hi spanio. 

- Seel vi formars os al la fronto por defendi la patrion? 
-Ho Lute nc! Se en Hispanio estus cksplodinta milito 

pro malamikecaj inlerrilatqj kun alia stato an registaro, 
por protekti . la interc sojn de la kapitalistoj enlandaj, tiam 
mi cstus rcstinta tie for e, kic mi trovigis 19an de Julio 1936, 
en la .ahkultura k paca Svedlando. Mi formarsas al la fronto, 
konscianlc, ke mi batalas por la liberi go de la sklavoj k 
ties pli fclica k goja estonto. La labori stoj' ne dcva s plu 
esti prematoj k ekspluatatoj. Jam eslas sonanta la klariono 
por la lib crigo de · la tutmonda proletaro. . 

-C: u vi supozas vcnkon de la fasismo ei:i Hispanio ?. · 
-Lo,.,ikc ·rc nsanlc, ncniu konscia klasbatal an to povas 

supozi p;i venko de la fasismo en Hi spanio. Ni la hispanaj 
anarki stoj al enilas multon de la intcrna cia · lal:ior istaro. De 
gi pl cjc cslns konclicnla nia venko super la fasismo. · Car en_ 
Hispauio ni konlrai1batnla s nc mu la hi spa nan·, sed intcri:ia-
cian fasis mon. Mi cstas tic] optimista ril atc al nia venko ! 
Mi prcl as kontrniibata1i · la fasismon gis rcstos en f!isp _anio 
cc iinu solo ku glo, unn sola 'kunhatala _nto. . 

Li hnhi s por momcnto : Lia mieno igi,s revema. Postc 
kun la snma afabl _cco Ji rcc ckpnrolis. Tic] sci:igenc k flue ' 
Ii pnrolas Esperanton, kc mi abrupte ekdem~ndis: 

-D e kiam vi estns cspcrnntisto, k-do Justo? 
-Mi cklernis nian karan Espcranto1i' dum la vinlro 

J 932-33. 
-K de kiam vi cslas S. A. T.-ano? 
-La saman jaron mi farigi s aktiva mcmbro de S. A. T. 

k <laiirc apartcnas al gi . . 
-K-clo Justo, ankorail unu dcmando, · kin, mi kredas, 

intcr esas viajn multnombrujn koirntojn diverslandajn. 
-Dini. 
-C:u vi inlencas iam dcno ve vojagi biciklc tra Eiiropo 

aii alin konlinenlo '? 
-K-do,. nc cslas facila tia cntreprcno. Kiam en 1935· 

k ,36 mi vojagis hiciklc Ira Europo, cslis prcskari deviga 
pilgrimado. El Hispanio mi migris por ne solclatservi. En 
Francio la polico forprcnis al mi la rajton labori en la · 
lancTo. Nur tiain mi planis la teruregan biciklovojagon al 
U. H. S. S. Seel 111111 mia dcziro estas resli ci-tic gis la fina 
trfumfo super la fasismo. 

PARIO; 

MALTRANKVILO . 
MAR(A LUISA VERA * 

-In struislino,-
diris hindo kun vizag' penscma, 
blukolora 1iro la ventoj, . 
sulkohhva pro I' sunard' -
ciirn, kial cstas ni malricaj 
k ne la bicnp~ sedantar'? 

Ci ne diru, ke dank' al laboro sia, 
• I b . , . 1 •• I f f I' car a oras m1 gis asta orto a . 
Mia patro morti s pro lacigo 
k iclaro mia jen lacigas , jam 

dum · al la patrono senokupa 
pliigaclas kapital'. 

Ci ne diru, ankau, ke dank'. al kl ereco•; 
estas mi taglabori sto_ sen kler', sci' ... 
Ci ja c_stas klera, instruistino, !amen 
estas malricega . ki_el mi. 

• Al la pastro -mi ne · kredas, 
kiam Ii predikas ·pri rezignaci', 
pri felico e~ la cielo fora 
k obeo · al p~trono sen skrupul'. 

Dim, kb! estas ni malricaj? 
Kia), se se,macTas gre npn, 
malsatmo;t its la taglnboru]'.? 

Tr.: P, 
• Maria L1tisa Vera cstas mclcsikan ino. Si cstas _instruis-
tdno .Scd Vera cstas a~kuit po eti110. Poetirio sincera, ··vlgla, 
(Utd~ca. PGll!'t ino de versajoj por laboristoj , "por kampara hoj; 
lei.cl si diras. Vizitdnt e Hispanion k1ine Jmn aluij · samla11'.. 
danaj t:crkistoj k artistoj, si , doni s al . la redaktoro de · "So-
lidarid ad Obr era" t1f!rsajon, · i:uzkorarl, · iic pr esitan.- "Mal- · 
trankvilo". Ci apcris en la sama ga.zeto Ban de OktolYro 
Ci estas plt:na de sentoj, sopiroj de rnaltrainlcvilo ... 

J dn gin ci-tic eri traclulco. 

, I 
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l<RONll<O 
Ln gnz<'lo "Di'pc.-chc' ' (de 29 s!'plcml;ro) informa s: "En 

la komL·nco d1· Gktoml>ro en In nomo 1Te C. N. T. k U. G. T. 
La rgo 1-.::ili:tlj rro dir ektos a lrnJ..011 al In sindikatoj cl In l11l-
llllll1,ln J•M d,,, i;:i la n·gi, l:trojn al a pogo. Sc tio nc rcaligo s, 
Ii foro s nh okon por lttlmoncla striko. E, tas ja huvcndu Ju 
alifro d!' la inlema cinj Sinclikatoj pri In Trnnsporto k Petrolo 
por morn1l0 ana logn nl kiu oknzis lrn In tulm omlo fnvore 
al Sncco k Vnnzctti". 

.. .. * 
La ccnzuro ril ntc nl la nnn rki ~tn gnzr tnro en Kntalunio 

nckr cdehl c scvcr igas. La nnarki stnj gnzctoj oftc apcrns kun 
artik oloj cenzur c forigit nj kompl ctc. L:i jnrnnlo "Hnta", 
or g:rno de In Katnlnnn Lib crcc :rna J11n11lnro, k In rcvuo "Don 
Kihot" , nperigatn de grn po tfn lihcrccimaj junuloj , cstns mal-
permcs itnj . Ln r cvuo "Ticmpos Nucvos" ankaii cstns rnnla-
pcri gita. Kr om tio en la postejo mnltaj cl la lmlt cnoj de 
C. N. T. k F. A. I. cstns konriskatnj. "Ti erra y Libcrtn(l". 
In orgnno -de F. A. L en Kalalunio, estis dmn certn pcrioclo 
konfi skata cl la kio skoj. Postc sekvis porl cmpn rnalp errneso. 
La 25an de Scptcmbro gi renperis. 

1 

* * * 
La italn prof eso ro Ilesenli trovig as en la kar cero de . 

Civita,vecchia. Lia sano de tago al tago rnalhonigns serioze 
pro la mal s:miga ka_rcerregimo. Profcsoro Ilcsenti estis kon- · 
damnit a pnsintjare de In speciala tribunalo al 24, jnra enkar-
cerigo pro tio ke ccestis la Porpacan Kon gre son en Ilruselo. 

* * * 
La 20an de Septernbro la p oli co sen ajna motivo atake 

siegis en Barcelono la sindikatejon pri la nutrajoj "Esku-
lapio s" , ki~ sarntempe servis por lerncjo. La polico nlakis 
gin per pluraj tankoj , kanonoj, masinpafiloj kun kelkcen~ 
toj da stormgvardioj. La tro vignntaj en In konstruajo 15-20 
labori stoj esti s arestit~j. I 

" " " 
En Berlino Musolini durn <liskurso diris: "La fakto, ke ' 

mi venis hodiau nl Gerrn anio, he signifas, ke morgaii mi 
iro s aliloken. Malnntaii tiu vojago ne estas sekretoj. Ni 1~ 
nacisocialistoj k la fasistoj volus la pacon •k ciam ni estas 
pretaj lahori por pn co vere fruktod ona . La tuta mondo de-
rnandn s sin, kia cstos In rczu lto cl la int erv idigo en Ber-
lino? Milito ni:i paco? Der 'Fiihr er k mi respondns · unisone: 
paco." S,e dio ekzistus, ec Ii . ne kresus ·1injn i<liotajojn k 
hipokritaj ojn ! 

* " " 
Estas nrestitn en Ilarcelono Iii antifa sisl o Brand . Li estas 

kunrc<laktoro cle la jurn alo "Cultura' Prol etaria", kiu ap e-
rns en Nov-Jorko. . . " 

I 

Ln 20 k 2lan de Septembro okazi ~ eri Parizo ir1ternacin 
~onf~~c~co :de la · rnnri stni,or g~nizoj aligintaj a~· la ' lnte~ria-
'cia __ Fcclcracio de In Tran sportlnl ,ori stoj. Esti s reprczc'ntitnj 
la or ganiznjoj cl Delgio, HolnncTo, Danlnndo, Svedio, Fin-
lando , Anglio, Francia k ~ispunio. 

• * * 
Inte r la prohl emoj . koriccn~aj nl ·ta rnondaj konfliktoj 

estis prenit.aj la sckvnntaj clecidoj: 
La lntcrnncin konferehco de In Mnri ~toj, kunvcnintaj, 

en Parizo 20 k 21 de Septembro, ekzameninte In apartan 

INFORMA BUtTENO , · 
··· ·········· ········· .. ····· ·· ······ ·· ·· . 

7, 
situncion, en kiu tro vigas la mari stoj sckvc cle: la okaznn;a-
joj k omaginte la fortojn, k_iuj konforrnc nl In nnl[!i'inj deci-
doj de I. T. F., hclpi s al In · m:1ristoj -cl plurnj lnncloj por 
malplifaciligi k .n\a lakce li la tran sporto n dcstir'lita al In 
hispannj fas istaj havcnoj. Gi konrirma s tiujn dccidojn k 
in sislns nntnt'1 ciuj orgnnizoj mari stnj cTaur igi la bntalon · 
ko11lrni1 la ofensivnntoj en Europo k Ek strema Ori ~nto. 

* ,* · * 
Estns lih cr igitn c11 Valcncio Sanchez ,Hoen, In eksccfsck-

rctario de la mini stro pri lit Jugo ,lum In registar~ de Largo 
Kab alj ero , Sa nchez Hoca estis arestita tin! ke vizitis e11 In 
mallih r rcjo la konat nn a11tifasistnn aktivulon k juri ston Iln-
rriob cro . 

* * * 
En Homo oni pnhli kigis In 8. !is.ton. tfc la 1.omoj de In 

pcrcintoj en Hispanio . . La nomnr:o konsistas .cl 998 nomoj . 
Oni publikigis 380 nornojn, ncmencian tc kic k en kiu mi-
litzono estns pcreintaj . Lni1 In j11rnnlistoj , tcmas pri la mor-
lig iloj _ clum In atako kontrnit Santander. 

·* * * 
Ian 

1

de Oktornbro 9 fasis tnj nviadiloj flugis super Bar-
celono k bombardis la lab oris tan kvnrt alon Bnrccloneta. La 
avindistoj faligi s plurnjn bomboj'n, kiuj kai1zis multan do-
magon. 37 domoj estis ruini gitaj. 2 bornboj trnfi s la ierne~ 
jon k ciuj infanoj, kiuj trovigi s en gi percis sub la ruinoj. 
Nin ' red nktoro, kiu nu 5 rninut ojn post la bombnr<lo ai'venis 
~I la bomba rdita kvar talo, povis vidi la tcrura n bildon. Sin-

• 1gultoj , ploroj, gernoj, ngonio. Vunclitnj k kripligitaj la·Lo-
·istoj. Pistitaj sub la detrajoj virinoj k infanoj. Junulinoj, 
~·ksciintaj pri la pereo de siaj gep atroj, lai1te ploras korsire. 
iDuonfrenezigintaj patrinoj svene kuracla~ int er la detrua-
ojn, sercante siajn i<lojn. Nur korppartetoj tarnen estas tro-

veblnj ci-tie k tie. Punca sango rnakulas cie ... 
· Donite la alarrno, tuj alkuris savkornancloj k ambulan-

coj . La savlaboro tarnen esti's -iom rnalakcclita pro la reborn-
Jardo, kiun provis fari la fa sistaj aviacfistoj. 

La nornbro de la pereintoj en tiu bornb ardo ascendas 
gis 50. 

• * · * 

"Nia Organo" revuo aperant a en Rot erd arno k reclaktatn 
de k-do D. C. Hasenber g - Becora '. aperigas en la Scptcrnbra 
n-ro ar tikolon pr i · la aga do de G. N. T . k F. A. I. La arti-
_kolo esL11s titolita "La nucla vehro ·pri Hispa nio". La kom-
pilinto c~tas Becora . 

* * • 
Pro la ekskluzi vnj rnilitcirkon stancoj la postajoj, adr esi-

tnj al nia redakcio, prokraste lr afa s nin . Ekz. let ero el Ne-
dcrlando venas por 2-3 sernajnoj, clum en n_orrnalaj cirkons-
tancoj nur suficas ·2-3 lngoj. Letero eI 11oulouse, sendita en 
la . korn enco de Junio, alvenis · ~0an Sept ernbro. Kuriozajo , 
·sed fakto. 
, Kro _rne. 'libroj, senditaJ de ni 

alsenditojn ·.' · · 
Pro tio ni peta ~ senkulpigon. 

forpcrdiga s k ne trafas In 
i \ 

• * * 
Pro la . pliinu ltigo de In abonnntoj k pro la nesufica ei-

clonkvnnto ni ne p~vis sendi nl ciuj _ la G n-r on de In. Bui. 
La elclonkvanto de la 7 n-ro - 3000. 

K-clo Johano Fernandez dez. kore spondadi kun k-dpj 
diverslnnclnj . AcTreso: Johnno Fernandez , sir. Tra vesia, San 
Antonio, 35, I, I, Ilarcelono. 

\ , 

- ··• ,, . 
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8 INFORM/\ BULTENO 

NIM RBONRNTOI POVRS PRGI srnN LRUVOLRN RBONKOTIZON RL La JENM NIA) PERRNTOJ: 

K- dino A . BO IS K - do Adr . PERSSON K-do T . C . KLI J N 
n MECE par VITRE 

(ILLE-c t-VILAINE) FRANC IO 
STADS liAGEN li1 · /\ 0 .'\PPERSTR 12i1 · huis 

STOKI-IOLMO, SVEDIO . AMSTERD/\MO, NEDERLANDO 
Fr:incoj, nc forgesu vlalandan 

kotizcjon! 
Svedoj, l<otizu al priv ialamla Ncderlandanoj pagu lauvolan 

pcrnnlo abonprezon ol nio omsterdama 
peranto 

Lo kotizont oj el In cctcrnj landuj povns sendi ~ian kotizon k monhelpon. al nfa k•dino 
A. BOIS k k·do Adr . PERSSON lciuj estas nioj fnterrwclaj geperantoj . 

Anstatau sendi al ni responltuponojn, kolizu do rckte ol niaj gcperontoj . 
La hispanoj obonpagontoj cstos petotaj scndl la monon rcl<le nl ni per posta giro. 

Adrcso por iti: •INFORMA 13ULTENO>, Esp c rant o - f II k o, av. Durruti 32-34, Barcelono. 

lETERUJO 
J. Wr.r.srn .-J M,1m.,11x. La pctatajn lihrojn ni sc111lis 

sintcmpc. El•lc lu nlvcno iom mafrni os. 

fam.10 MANZAl\'A.-FHONTO m: AnACON. Ni scndas al vi 
lcrnolihron. Ni cspcrns, kc vi, komprcnintc 111 nrdi skutc-
.hlnn nvnntagon de Esperanto, nnta11 ldo , farigos fervora cs-
pcrnntisto. 

:F.. NORMAN M,11..Mo. El In propaga nda matcrinlo, kiun ni 
disponas, ni scndas al _vi por .Ja ckspozicio. Ln pritlirnta ar, 
tikolo cvidenlc .estos. cinikc Lcndcnca\ Vi mcm pov:is kons• 
Ioli la vcrnn ~onduton de la hispannj nnarkistoj k tiun u"c 
la mcnciito institucio. Al ni snjnas, kc In nrtikolo clcvus 
rsti titolito inverse. Ticlc gi csprinms In· vcron. 

KARL K1.,,ssoN.-HJ ALMEDAT.. La frnzo: Lo cm:mcipigo 
de In labori stoj dcvns CSU iii~ mcmn nfcro. Donkon pri lo 
res. kup ! 

L. Aucusrn. - IlnEST. Ni nhonns vin al "Solid.aricl~;l 
Ol•rcro". Sc vi hnznrclc nc ricevos· gin, nv_izu t11j nl ni, Ni 
nolis ntcntc vinjn informajojn k cnterprcnos .lo cntrcprcni:~: 
blnn. Dnnkon · pro In rcs. ku"n ! 

J. BouT.-ROTERDAMo. Ni pliigns In kvnnton. Pro via 
cncrgin k nktiva propngnndo favore nl "In . TI." ll\ grntulns 
k kore danknfl vin. Vi disvcndadns 70 rkzcmplnrojn. La 
somnn kvanton povus disvendndi nnknu In komnrncloj cl 
Amsterclamo, Parizo, Stokholmo, Solio, Buenos Aires ktp. 
Vin ckzcmplo cstas imitincln k imitencln. Akccptn refoje ninn 
snluton! 

Gnuro "NATuno".-Cr.nv tA. Ni salntas vin pro via en-
. tusinsmn lnhoro. Ni scudos cl la petotnj lihroj. 

TAGE L,u.-Kot>F:NHACO. Ni riccvis vion intercsnn lcte-
ron k otcntcgc notis cion . .Pri k-do A. Wimmer ni scins nc-
11011 • . Ni klopodos ckscii, pr i !in kieo k farto . Ln pctotojn 
librojn ni scndos sinsekvc. Cio ln11 anticipn knlkulo, kostns 
c. 20 fr.fr. , kiujn vi <lcvns olscnd'i nl nin pnranto . 

A. Ilo1s.- r,rn VtTRE'. Ni rcgidc riccvo<los vinjn, letcrojn , 
kvnnknm kun iomn .prokrnsto. Ni notas In novnjn ndrcsojn. 
Unnkon pro via nkurntn lnboro ! 

SANTtAr.o N,1conr..-B,1no :1.0N0. Vcnu nl In rednkcio sc 
vi nc cstas supcrsutata per lnhoro. 

SAT.- ,,rw 6255. Dankon pro lo rcs. knn! 

Jlur,r. FnANSSON.-K UNCSOH. Ciu 1011 s_in monltavo. La 
hultcno scll(lota rcgulc, nc malkvicLigu. Donkon pro In rcs. 
kup! 

BunNF.t.r .. -JfEnSTAT .. Ni nlcndn11 ckzcmplcron de In pri-
pnrolntn gnzcto. Dankon. Akccptu ninn liherecannn snluton ! 

Pro olscrulilaj rcs. kup. ni dnnkns nl In jcnnj k-doj; 
Viho Kylanpua, Nestor Lchtnncn, Bruno Lchtancn, E. Hcin-
nharju, F. Ojala ,.A. JJ. Tahtin en,_cinj cl Turk11' . . 

. , . vl 

Deponejo " INFORMA BUL TENO'' 
J. LOZANO 13ARCELONO 6 p- toj 
JUAN SABATE ilUENOS ·AIRES · 2 ' p-toj 
MANUEL GIL FARLETE 50 p-toj 
1\. PASCUAL frontnno . . 6 pctoj 
.J. Jl i\-lENO frontnno ·6 p-toj 
J. OllllADOVS tlARCtLONO I, ·3 p-toi 

·NILS HENRIKSSON KUNGULIK ·5 kr. 
J\.. DAMSTEG, ROTERDAMO 1_0 , p-toj 
G. WOLl\-lER TUNGESTA 512 sr l 
llUSAHIO LLAIRQ VILLAR ODON A 11 p-toj 
ANTONIO ALSINA AVI~O " 6 p-toj 
JUSE CID fronlnno 6 p-toj 
CRESENCIO GIL fronlnno 10 p-toj 
P. OLiVERAS llAHCELONO 2'5 p-toj 
F. FEHST REUS 2'5p-toj 
IND. RIUS IlAHCELONO 6 p-toj 
t. lVIACIA front nno ·5 p-toj 
PUIDOKAS ALFONSAS .JOHOil.ARKAS 12 fr.fr. 

AI ciuj ni esprimns sincerun nntHu§istccan do.rikon ! 

ESPERANTO ,PRES-SERV.O DE I· L. E. S. 
(Iberia Ligo de Espcrantistoj Senstatanaj) 

H l lltlllllllllHIIH l llllllllll lt lll UIIIIIIIIII II III II IIIIIIIINll ltlll ll l ltl U!l fMttt tll lllflllHIINMIIIIIIH M tHNfffUIIIUllltlNN II I ... NINIIMUI .. 

-Imp, Cultural E. C. - Salmeron, 241 - Telf. 81076 -·Barcelona 
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AnnEso: ESPERANTO-FAKO Av. DIJRRUTI 32-34 
BARCELONO - HISPANIO 

II-a jaro 25 OKTOBRO 1937 Numero 8 

TUTMO NDA PROLETA RO! EK' AL AQADO! -
Labori stoj, fratoj1 miaj, estas bolanta la milito. La sova• 

grca k barhareca milito. La fasismo, la kapitalismo, la impe• 
rialismo, la eklezio estigis gin. K ni, kion faris ni, miaj mal· 

ricaj fratoj? Kion ni entreprenis por anlauforigi gin? No ve! 
Necsprimebla estas nia trngedio! Nia mema tragedio! Ni, la 
labori stoj, la produktistoj de ciuj vivbezonajoj, farigis auto• 
matoj en In manoj de kelkaj 

apliku ilin. Ceneraia striko lulmonda paralizu, atrofu la trafi 
kon. Glaciigu Ja masinoj en la fabrikoj, en kiuj ni fal•rikns 
kuglojn •, bombojn, tankojn k aliajn morligilojn nl la fasis-
toj . Senmovigu la sipoj, la vagonaroj, kiuj vcturigas niajn 

fratojn al la hombuce:joj, kiujn arangas la fasismo k la 
kapitalismo cekape de Hitler, Musolini , Franko, Mikiulo. 
Ekfloru barikadoj en ciuj c~furboj, urb etoj. Ekfloru kicl 

Majaj rozoj _ Ja barikadoj sur 
la slratoj de Berlino, Parizo, 
Romo, Milano, Tokio , Londo 
no ! Levigu vi rnultmilionaj 
malsataj senlahoruloj cl Nov: 
Jorko! Levigu: fratoj el Berli 
no k Laip cigo, el Romo k Mi· 
lano · k liberigu vin el la tor· 
turistoj, perfortuloj, . kiuj en• 
karceri gas viajn fratojn pro 
tio ke iii riftizas iri militi! 
Liberigu el la kulpuloj pri vio _ 
mizero k via malsato! 

Yiaj -hispannj fratoj donis 
al ·vi ekzemplon . Iii dispremi s 

· la fasismon en Ilarcelono, en 
Valencia, en ,Madrido. K mul • 
tajn monatojn dauriga s Ja ha• 
talon. K _ iii luktas ne pro sia 

liranoj k satrnpoj. K jen ni 
reciproke ekstermas nin. Pro 
aliulaj inleresoj k profitoj. La 
rnonslroj Hitler k ~usolini 
pcrforle velurigns niajn fra-
tojn germanajn k italajn al 
Hispnnio por morllg1 main 
fratojn, niajn snmklasanojn 
hispa najn. K niaj hispanaj 
frntoj por defendi sin dovas 
ankaii mortigi. Morligi kiujn? 
Siajn fratojn, siajn samklasa 
nojn gcrmanajn k ilalajn .. La 
samo okazas en Cinio. Cin in 
vadas la japana impcrialismo. 
Miloj <la niaj japanaj fratoj, 
fleksitaj sub la sargo de la 
ekspluatado k la Lirnnio, eslas 
rekrutataj de la die kretena 
Mika<lo k liaj rnilitistaj kaka· patrio. Ni, la laboristoj havas 
tuoj, k kicl gregojn estas sen· unu patrion . La Mondo ja es• 
dataj al frernda Ja.ndo por tas nia patrio. K ne por defen· 
rnurcli. Kiujn? Siajn fratojn di la p~trion de la perfidulo 
cinajn. La virinojn k la infa Franko, Musolini k Hitl er ve, 
nojn <le niaj samklasanoj. K turigas niajn fratojn · germa• 
nnkaii ninj fratoj cinaj por de• najn_ k ·italajn helpe al Ii! La 
fcndi sin k sinjn sarufamilia• hispanaj lab-ori~toj renkonta! 
nojn ,vidas sin <levigataj murdi _ la organizitan reagon- de la 

Seel, frntoj, cu tio,m malfortaj, senpovaj, dependaj eslne ni" inlernacia kapitalismo, kies supera stadio estas la fasismo. K 
por. scrvi kiel rimedoj al aliuloj? Ni- la produkti _stoj .de· la · ne por defendi sian patrion estas irigataj ni~j japanai, fr~toj 
vivhezonajoj? Ni-la kreantoj de la ekonomiaj interrilatoj? ·• por · ekstermi- la cinajn. Iii estas uzataj kiel rim~ojn por Ill' 
Ni- la motoroj de In socia evoluo. Ni- la traktoroj de la kul-
turo? Cu biologic tic] sendefemlnj, kompatindnj ·estns n'i? · . · efektivigo de la japana ekspansiema , imperialismo. 

Ne! DcfcncTilojn ni disponns. Potcncajn, granitajn defenili- Tutmonda proletnro: ' al niaj cinaj k hi spanaj samklasanoj 
Iojn ni havas. La striko, la saboto, Ja rektn agado. Iii detro• 'inaksiniu~an solidaron efektivan ;: esp;imehlan praktike unike 
niga s la regojn. Iii forsilcntigas la tiranojn . Iii senpovigns la ek per l_a sab_oto, per la g~nerala_ str~k~-p~r la rekta agacl_o ! 

~plutistojn. Iii libcrigas nin cl Ja· modema jugo, el la ekomo Tutmonda p_roletarol ek' · ai' agado ! · 
mia jugo. 

Lahoristoj, ni apliku ilin. En .vasla, en tutmonda skalo ni PARIO~ 
•.'. . 
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O LIDA O I CIA S!STA~-SIA-
En 1i-ro G de "Iii. Dul." ni' informis pri In fouilo clc In 

org:mizo Solidnw lnl ema rin Anlifnfo ln (SIA), kicR Insko 
<'Sins helpi In Yik1imoj11 tic· la fn~ismo. 

SIA r, tns lojnla orgnnizn nprobitn clc In Vnlcncin rcgis-
lnro 8m1 ,le Ju11i11 ] <>37, k ln kamarndoj, kiuj \'Olns fondi en 
sin lnudo filion ,fo gi, 1hwn~ ndopli giajn slatutojn , kinjn ni 
citic <'kspona, ., nl In Irgoj de sin lnn,lo k liclc krl'i lojnlnn or-
gunizon. 

STATUTAHO 
Cdo. 

· l . Kun .Ja lilolo "Solid nro lnt r rnncin A111ifnsista" fondi-
gns kitn sidojo en Vnlcncio orgnnizo, kin surpr cnns In sek· 
vnntnn: 

a) Hclpi nl la orgnnizoj k itidi\'i1l11oj nnlifnsis1nj l11i1 In 
~kzistnntnj cblccoj en ciuf lnndoj , kiujn povas ntingi In so· 
lidnro. · 

b) Priatenti la hczonnnlojn, kiuj en njnn formo cslus hn· 
tnlnntoj nntifosistnj ni1 viklimoj tic In rn;is1110, propor cinnte 
nl In samaj ciuklnsnn helpon ekonominn, sanitnrnn; instrnk-
cian k plcdon nntni1 In jugtribunnloj. 

c) Prnktiki In reeiproknn hclpndou inter ln pnrencnj or• 
g~nizoj k grnpigoj, cinm kinm e,;tns nceesc k iii i;in rcklti: 
mas, kiel en okuzo de milito kontrnit In fnsismo, ticl en dc-
fendo kontrau lu mnlnmikoj de In Libero. 

. d) Subteni interrilntojn kun ciuj pcrsonoj k orgnnizoj 
parencaj cl la mondo por stnrigi komunccon en cio kio kon-
di1kas ·al Iii atingo de la ccioj de ci Organizo.' 

2. Por la atingo . de la menciilnj eeloj, Solidaro Inter• 
nllcla Antifasi sta disvolvados sinn agadon sm: In plcj p1irn 
te~eno:de la. Jiom~.z:a.s.olld~fo, ignornnte cinn cntuiks~«on"fiJ.! 
li:1i½im· k religinh·. · · 
Organlzado. · ... .-· 

.3. Solidaro . lntcninch i .Antifnsistn estos konsistigata cl sek-
ci9j, kiuj . povas · fondigi en plurnj landoj de Jn Terglolio, 
konforme al la ·statutaro de SIA 

.· 4 . Por la fondigo de ciu sekcio Janda k ties aligo ai'SIA 
est.os neccsege, · ke gi nlsei1du -kopion de la akto pri sia fon~ 
digo·, · Jn numeron .de la . membroj-fondantoj, In nomon· de 111c 
Konsilantaro au de la Direktanta Komitato, la dorriicilon, Id~ 
estos -lokigola, la regulnron de la . samn k cii1jn .detnlojn, 
kiuJn konsiderns ·uecesiij"' la · Cenera!n- Km{silnntaro de SIA 
por . i>rgti.nizi sian ·stntistikaron k plenumi la lojalnjn kondi~ 
~ojn. . . 

.5. Clu lnnda sekcio; kiu aligas al So_lidnro lnternacia 
Antifasista, vidos sin devigata pagi lau· la numero de la anoj · 
regulnn mofra'tan kotlzon, .kiu · cstos determinnta konforme ~I la kotizkarnkterizoj de ' ciu Ian do. . . 

·· 6. : La · cl-~nomi~ ~ubteno . . de SIA ·estos nkirata de 
1a kotiipagoj, venantaj de:la lnndaj sek~ioj k de I~ di; e~s~j 
donacoj, kiujn gi rekte ricevas. · 
_·· , 7. SIA devigas sili diskonatigi en In Revuo nu la Buit-
eno, kiun 'publikigas au p ~o mnnko de tin, en iu eelparenea 
gazeto; la staton de la ~kaso k la 'Vllrindon d~ _In aligintoj. 
Di~~kcio k Admini.starci.o. 
. 's . . La direktado de SIA estos ekzereata de Cenerala Kon-

'silantaro, kiu estos konsistignin el unu membro de ciil landii 
sekcio nliginta k de la Plenum -Ko·mitnto elektita de tiu; 

.9. La Pleiium-Komitato estos formata el ·Cenerala Sek• 
·retario, K~sisto k helpkalkulisto .de .5 vocdonantoj, kiuj estas 
hidikeblnj de Jn loka Orgnnizo, kie rezidas la Pl enum-Komi 
tnto. · · · · 

10, La fakoj komisintaj nl Ju pcr$onoj cititnj en In an-
·1ni'm parn,.,rnfo eslos la sckvanlaj: 

1. r,_; C;cncrnln Sckrclario cstos In Rcspondeeulo pri In · · 
plcnnmnrlo clc In dccicloj adoplnlnj de Ill Crmeral:d(ohsilnn : 
tnro ·k cstos Jn Hcprczentnnln de la O1'ga11izo, cslos kckfojc · 
rcspondccn pri la pngoj clc 1n samn. 

2. La Knsislo cglos ko111isin1n ricevi ciujn ' kotizoj11 k 
clomu:ojn k antni'1vidi kinjn 111011k·vn11tojn povas in Organizo 
clspczi por ln nlingo de ~iaj celoj , cium kun prijugo dc· lu 
Ccncrnln Sckrclnrin. Li rnporlos pri In rnonslnlo en t:IUJ 
onlinnrnj ku11ve11nj !le Jn Ccncrala Konsilnntnro. 

3. Ln Kalknli sto slnrigos In kontrolon de In vnrio do la 
cnspczoj k Iinvos sub ~in rcspo11clcco In knlkulud on. 

,1-. Inter la vocdo11n11Loj estos ,lislribuntnj In eet1irnj 
funkeioj prceipignnte In Sekr.iojn kicl 1i11jn de In Propagan-
clo, Stnlistiko, lnl erri)nlo, klp. ktp . 

l'lc11k1uivcrwj k 'Kon.grcsoj 
11. Ln Ccncrnln l<onsilnnlnr o kunvcnns kvnr fojojn 

jnre, oknzignnlc ciun kunvcnon en Ju nnlura trimonnto, k 
In plcnn knnsido oknzns, kinm lnii prijugo cle In. Plcnum-
l<omilnto gin cliligas Jn cirkonslnncoj. 

12. E111 ln plenkunsidoj ordinarnj eslos ptistu<ldln ·1n 
sckvnntn tngorclo: 

l. Ekspono k nprobo de la Cencrnln Scktctario . 
2. Ekznmcno k aprobo de la kontaro. 

: 3. Stnrigo de piano por ngn<lo dum In sekvanln frimo•· 
nalo. 

iJ.. · l<omplctigo de In tagonlo por In Kongreso, sc gi 
okozus, · · .. , 

Dum In ·eksterordinaraj pl enkunsicloj oni limigos iii 
In cliskutn<lo s~per la kialoj, kiuj determinu s la kunvokon .. - _,.,,,-' 

13. SIA eclebros ordinarnn jnran Kongre son,-k11~ -€e-
eslos kun .re~tn reprezentncio In Ceiternln Konsilnntarl) k 
ciuj nligintnj lnndaj sekeioj. 

14,. En la ·ordi narnj Kongr~oj In Cenernla Konsilnn· 
taro prezentos rnporton, kiu servos kiel bazo pri la prijugli· 
do de · Ja renligitn luboro k por ln fiksado de In novaj nk-
tivecoj entreprenendaj. 

· . Dum Jn ekstcrordinarnj kongresoj oni pritraktaclos nur la 
problemoj.n, ki~j oknzigis la koneernnn kongr eson. 
Dissolvigo 

'.I~: Solidaro lnternacia Antifa sista nc estns dissolvebln 
.dum unu el la sekeioj landaj dezirns giri plu subteni. 

. 16. ~n oknzo de <lissolvigo In monsumo k la cetera in• 
v~ntnr~, estos transdonota al ln Organizajo pri simila helpo, 
kiu est.ns plej eel pnrenca. · . 

. _L_a ~aboristoj el la Pariza regiono ·, kunveninte . lau 
1nic1at1vo de la Franca Anarkista Federacio la ·saii de 

, 9ktobro, . adresis al la Valenc ia registaro Ja sekvantan 
. telegramon: · · · 

"4000 laboristoJ .; I la Pariza regiono, kunveninte ·;a 
Ban de. ~k~obro en la salono Mut.ualite en Parizo, pro- · 
tes~as zndigne .Pro la persekutoj kontrau la elito de !: ~-1., C. N. 7:., U. G. T. k P . 0. U. lit, i,ro tic> ke 

. . 111 volas konserv, la revolucian sencon de la an,tifasis-
m~ luktq en Hisp .anio. Iii postulas · de la Valencia ie-
g1staroo k d~ la Cen_erali~to la cesigon de .tiuj ekscesoj · · ,t P_erseku.toJ ~t';1t~J-11i P(!Stulas la · tujari liberigon de 
.c~uJ enk~rcer1g1ta1 kamaradoj . _Kontraue .ili rajte ta-,,~ 
s _s antau la franca proletaro t1an malaman persekuton 
k1el helpon al la fasism_o". ·. , · 
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L II KL'RNO DE LR HISP II Ufli JlMJLITO manoj krom la monopole de la . Rif-minejoj, . atingis enkau ll [, lllUJl lVI en Decembro favorajn koncesiojn pri la ·stano de .Galido ·k 
la fcro de · Vigo, k oportune estis ekpluateblaj la tavoloj el 

Hispanio konsisti gas re zervo n cl la fund amentaj minele- vanadio k trungsteno en Ekstremaduro. La afero tiom gravis, 
mcntoj nece saj por la m ilitind us trio, re zervo multc pli gra va. ke kelkaj el la multnombraj italaj kontingentoj elsipig-itaj 
k rica ol Etiopio k ol 1-a iamaj i;crman aj kolonioj. La .fero, · en Kadiz dlllll Decembro, ne estis destlnitaj al la ·militfronto, 
la plcj grav a matcrial o por la fabr ikado de armiloj k milit- · •sed al la lokoj, k ie trovi.gis la dcponejoj de · vanadio 
municioj, kiu al Germ anic , samkicl al Ilalio mankas, ekzistas . tungsteno tre maLproksime de la fronto. Ilia urga celo . estis 
abunde en Ai-turio k en Baskoland o. L a plej bona kupromino . malebligi la germana alproprigon de ti.uj mater _ioj . . . . , 
trovigas en Iluel va (Uelv a). Ne malprok sime de la hidrargo~ - En Septembro, laii indiko de Musolini, la italaj trupoj 
minejo de Almadcn, la fam a minejo de Peiiarroya (Penja- . komencis sian agadon kontraii Malago, kiun prenis dank' 
roja) live .ras altkvalitan plumbon. Ali aj escncaj min eraloj- • · al perfido. Ilia agado devis daiirigi en tiu ,ci franto lau · la 
stano, tungs1 eno, z inko, ar gento, fosfato, su!furo, pi ,ritoj; marbordo gis farigi posedanto de Cartagena (Kartahena) k 
karbo, ~r a fit,) k. c. trov i.gas dise en la tuta Presk auin sulo. kun gi de la minejo°j de fero, Jumbo k kupro tie ekzistantaj, 
La Hispana Maroko enha vas anka ·u feron, plumbon k man• Fiaskinta tiu dua intcnco, pro la montrita de la milicoj he ; 
ganon . ·, 1 · • roeco, la itaJ.a,j trupoj iniciatis en Decembro atakon al la 

La unua ago de Germanic k I t alic apcris jam en 1934,' hidrarga minejo de Almaden, en la fronto de Kordoba, kiu 
kiam sub la helpo de la reakcia rcg ist aro starigis italog.er- · ankaii fiaskis . Kiel oni se-ias, post Hispanic, estas Italic la 
mana kunigo por ekspluatadi la hispanian minricajaron. La: plej granda produk>tanto de hidrargo de la mondo, pro .kio 
Fcderacio de la Italaj Industriistoj kunlaboris per la duono ambaii nacioj havis la kartelon , kiu fiksis la prezojn _ ·k 
de la financkapitalo. Flanke de Germanic la "Metallgesell- kontrolis la mondproduktadon de la menciita substanco. ·En 
schaft" reprezcntis en tiu kunigo la firmojn I. G. Farben ! Oktobro Ja registaro de la Respubliko · nuligis la kartelori 
industrie. Krupp, Rheinmetall Kloenne, Siemens k Halske '. pro konvenaj politikaj -motivoj k car la abunda . minejo , de 
Ili elcktis kiel tekni kan kons iianton G. Dubni kov, blankrusa Almaden, ekspluatata intense, povas superregi _ la mond!ller~ , 
ingeniero, k iu laboris kiel fakulo de tungsteno en 1a "Metall ~ katon. I,t-alio jetis sian atakori poi: alproprigi el" la hispanoj 
ges.:haft " . Dnbnikov alvenis Hispanion en 1934, malmultajn al si tiun ci mincjon. · · · · . · -. ' '· .,. 1 
tagojn ;post kiam Ler roux (Leru) la granda amiko de la k•a- Intert empe la brita fi.rmci "Aleksandro · Pickering k K 0

'' ini = 
pitalistoj , sukcesi s sufoki la ribelon de Asturio, murdinte ciatis pritrak-tojn par akiri la vendqekskluzivon - de la his-
pli ol 5000 ministojn. pana hidrargo, sed diference de .l.l!- italoj k la . gennanoj, la 

Dubn iko v, h elpate de Lerroux k Gil Robles (Hil Robles)" angloj ne kompromitas siajn annilojn ·sange de tiu koncesio, 
starigis sian oficejon en Barcelono, krom eksperimenta la- sendube , car la britan · "demokration" pli timigas la •eimin• 
boriatorio, k sin dedi cis fari deta-lan eksperimentbn de la cipiginta k libera Hispanic. · 
hi s11ania teritnrio, k de la ri cajoj de g-ia subtero . · Inter di- Dum la invadintoj forrabas .tiom percepteble la : minrica;-
versaj aferoj li cefe interesigis pri la !ignito -ta voloj, kiujn jojn de . Hispanic, Ja internacia kapitalisnio alprenas sinten: 
Ii abunde trC'v is en certaj lokoj de Ara .gen, k Levan~o on, kiun oni nur povas konjekti kiel kooperon al tiuj po-
(.Qrienta Parlo de Hispan ic) k 1i alsendis · specimenojn al tencoj. En la regiono Rif (Ma roko) ekz. la francaj k a.nglaj 
siaj mastroj de la "-MetaHgesellschaft", informinte, ke iuj el minejoj ri cevas ·nenian .pagan por ilia mineralo, kiu vc-
tiuj -tavoloj enhavas , gis 20000000 tunojn k ke la ligni 7 · turas al Germanic ; ciuj pagoj, . dekalkuligas en la annil-
to povas esti fiuidigata k tiele aliig -a-ta en sintezan nu:-' provi za suldo de Franko. Malgraii cio, tiuj . kompariioj, 
trajon por motoroj, krom la eblo el cerpi aliajn devensubs- ~ipm'- senteblaj, kiam temas pri • iliaj . ini:eresoj, . mon:tras . 
tancojn. Pro tiu infonno star if;.is militmemorandumo de la strangan indiferenton koncerne tiun aferon. Ne nur/ i1i k 
kunigo, substrekante la ·gravecon de l a; sin 1eza ·ol eo fiui- iliaj registaroj pr-ezentis n enian proteston , ·sed ei - la gaze~ 
digata en Hispanio, c-ar la subm ar enoj, la aviadiloj povus taro de Londono k Pari zo, kiu ·generalc spegulas ili-ajn opi-
sin provizi citie okaze de nova mondmilito . Dubniko v ankau nin ioJn, metigas senk ase fianite al F-ranko. : 
esploris la reg .ionon de Hispana Ma roko, kies minri cajaron .· Sed en Hispanic estas ankaii interplektitaj la intercsoj 
jam konis la gennanoj , •car jam ;mtaii la mondm i lito la ·faroj de Usono. La alte kosmopolita familio de Rothschild, krom 
de la gennana minfirmo Mannesmann en la Preskaiiinsulo, ke havas interesojn en la h idrargminejof de · Almaden ,: h~vas 
kielsame en Hispana Maroko , fini.gis per 1-a afero Agadir. en sia posedo la faman plumbominejon de Pefiaroya. , Cu oni 
Forigite pro la milito, Mannesmann pli malfrue repersisti ~ nc memoras 1-a ·brilan ekspluatadon de Pefiaroya dum la 
k sukces is reakiri novajn k avanta ·gajn eksplu ata:dkoncesiojn : , mondmilito? Tiu ci kompanio ·kunlaborc de la "Mctallg~sell -

Dum la fino ·de sia ' restado en Hispanic sajnis , ke Dubni- sd:1aft", je "ki es servo estis Dubnik 'ov, sendi"s lSOzOO tunojn 
kov simpatiis pli al Italic k ec tran slokigis al Italic pos~ da : plumbo al German io · travoje · de ·Svisio. Hodiau inter · ta: 
Ja, fermo de liaj oficejof en Barcelona en Aprilo 1936: Dume ; di-rektoroj -de P_efiaroya - minejoj estas , kelkaj interesaj ind i0 

kiel la tuta mondo sci as, oni for'g is la militribelon kun _la viduoj :· Federiko ·L eroux, kiu postenas la gvidon _de l a "His .~, 
kunhelpo de Germanio k Italic. Oni ne kon as la ·ekzaktaj n pan a Unio de Eksplodigiloj", hi spana ·kompanio en profitdo-
detalojn de l'arango fari ·ta inter la hispanaj -ribeiint oj k tiuj na ·proksimeco de Aufsdiiager; konata e.n la gcrmana mun i-
du potencoj. Sed la alveno de germ anaj k italaj avia d iloj ciindustrio; M. Humbert, el Wendel, kies interesoj pri · fo: 
k ,poste la invadado de Hispanic fare d e trupoj 'de . a.mbaii_ municioj et endi gas en la -tuta R ejno, k; lastc la ita la grafo 
itatoj, konfirrriis la ekzistant an p·ak ton. · ~r iko San Martino de Valperga. L a mortint a Basil Zaharoff, 

La 27an de Augu sto 1936 Franko, akorde kun Ge rman io kies interesoj ne k,onis landlimojn, hav_is grandan partopre ~ 
kreis kompanion t'n Seviljo nom atan "Hism a . · Limitada"~ non en la minejoj de Logrosan, k liaj agadoj en "la industrlo 
konstituata per la firmoj "Ca rranza " k "Bernh ardt" _kun mo ~ milita k hispana fari.gis pr avc famaj ekde la protokolo 'de 
nopolo ,Pri ciuj krudmaterioj el la minoj · de R if: Estas aver a la senatoro Nye. Tiuj samaj f-abrikoj de -la ·hi spana ,militin-
tinde ke la firmoj -Carran za k Bernh ardt est is de antaii . de~ ,dust -rio, ·en - kiuj Vickers havas · for-t-ajn .intcresojn, _laboras . 
ionge la speci -alaj repre zent antoj de la germanaj minfirmoj nun e aktive · ·en El Ferrol k en Kadiz. La Riotlnt~inejo 
en Hispani o, depend antaj de l a t. n . Rowak el Bertino. L a ·1aboras frate kun la Metallgesclilaf t :eti la kompanio "Euro. 
nova protokolo, l aii kiu esti s . devigate sin r ·egi la ni.onopolo paj Piri:toj Ltd" , kiu esta s en posedo de ti tij du firmoj ic 
1:Hisma Limitad a", es-tls aprobi t a de Rowak. En la proto ; koop.era.s kun ia intcrcsoj de Mor gan , :Morgan -siaftankc 
kolo es t as ,paragrafo, kiu tekstas, ke la min 'eralt ran sp'orto de -: havas sian . sueilon me titan eri la bispana. sltuacii> · tra la ·Tc-
vas estis fa rata de la germ anaj s ipcntrepren istoj k k c la 'lasfaj lefon~ Kompa.nio -k la k-aitalunaj fabrikoj ·de clektra fiuo . 
metes gennan ajn s ipojn j e la dis pono de His~ a-Rowak, -.sub Ankaii est as tie ,en, ludo la firmoj "Deterdina" k ''Standard 
la pr ·otekto de la gennan aj milit §ipoj. · Oil " , ankoraii · enuigataj pr o ·ma · fiasko en la negoco de la 

La . italoj, pro mo t ivoj ne t re kl ar aj ,ankoraii , ., situiti s petrolo plan igata. kun Primo de River -a. ; · ; · . . : ·. •. 
fianke de F rank o pli malfru e ol la gennanoj k po st la roil- : . Tra. l a r igardo · de tiu retq · da •interesoj klarl ga s k evl-
digo de ia genna na milithepo , eble ca r la it ala ann igada pro : dentigas la invad ado ·de : tberio fare _de It aiio •·k ·oermarii_o 
gr amo es tis multe pli progr esiginta ol la german a k ·1a rices k . la/ reago, kiun - lastatempe ili . trovas fl-anke de ·Franci~, 
eso de mine ra loj malpli ur'ga. eiuoka ze, tamen , la italoj Anglio k cc, kvankam iometa, de U_sono. ·' ! -, 

en iris ank aii la s cenejon por l a konk ero de l a hispania:Jl . . ,. . f .. 
krudm a terioj sufiee alar mita j ( t imi gitaj) vid ante, ke ger- KOMP .ILIS : os·:eAN_TO' 
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FRANCISCO FERRER 
Jen luta elvo· . 

ko. R1.1cionalismo 
nc nkccptas idol-
kn lton. Tin I, l!l · 
rncionalistn mova-
do nc starigis al-
taron al sin marli-
ro Fran cisco Fe-
rrer . Sed lin nomo 
elvokas al ni i,c: 
Inn ide:ilnn lute 
plena cfo homamaj 
efektivigindajoj k 
altcgaj projektoj. 

Ferrer signifas 
la antaug\'ardion 
de · la revolucia pe-
dagogio. La idea-
loj · de Ferrer ne 
estas ankorau atin-
gitaj nek superitaj. 

Trompi _gas tiuj pedagogoj, kiuj eertigas la malsukceson 
de la pedagogiaj ideoj de Ferrer. Ccrte, 011i superis la tek-
nikon pri la lcrnejaj efektivigendajoj , sed la idealo, kiu scrvis 
kiel bazo por la sistemo de la Moderna . Lernejo, ankorau 
estas la verlico de tiu angulo, kiu direkte iras al · 1a sociala 
j usteco, bazo de la homa feliceco. 

Estas certe, ke la nuntempa pedagogio alpioksimigas _ al 
. la_ fun_damentaj , vidpunktoj de la · racionalista sistemo. Seel 

ankafi estas eerle, - ke ciuj novaj pedagogiaj te~dencoj for-
gesas (au tirnas trakti) la fundamentan · problemon de la 
Modema Lernejo .· , ; _· . . ' 

Kvar estis la_ cefpunktoj sur kiuj Ferrer fundamentigis 
siajn pedagogiajn solvojn: 

. 1. La Sciencpsikologia ekzamenado de la ·edukato. 
2. La plej granda respekto al lia .personeco, 
3. Adapti la -lerncjt;m lau la -necesoj. de · la infano, k -

lute ne, adapti la infanon lau la necesoj de la ler~eto, 
4. Konsideri la lernej on kiel favorema . .medio por' i~ 

natura _k propramova fonnad~ . de la liheraj ~ensoj. . . 
La _nuntempaj -pedagogiaj sistemoj ·koincidas kun Fe-

rrer pri la tri unuaj punktoj. La ofieiala pedagogio p'enas 
transformigi la infanon je _ perfekta _ civ_itarn;,, ~iu_ ~stos· de-;. 
vigata obei la legojn'. k statajn konsentoj!), . tute plena de . 

' antaujugoj k socialaj interkonsentoj. ' 
.Tiuf, kiuj konas la taskon de. Ferrer, seias, ke · la_ spirit~ 

de tin pedagogia foboro estis esence kontraustata. La .eldo-
noj . k artikoloj cTe la Moderna Lernejo klare monlras tio

0

n; · 
Car Ferrer estis · anarkisto k neniu · el la efektivigantoj de 
la oficiala pedagogio havis nek havas liberecana ·n ·spiriton ·;,-
. La Moderna ' Lcrnejo .ne estis ]aika . . Ferrer fondis ·.k~n-

traiistatan , konlraukapital~smaJ!; konlraureligia ·~ )ernejo~, tip 
. estas, RACIONALISTA LERNEJO. 

Neniu claurigis la taskon de ' F~rrer. Nur la Iibereca~a. 
rnovado, la konscia . k revolucia laboristaro P.rovis daurigi 
tinn laboron. Per sennombraj oferajoj (niaterialaj k mora-
laj) la sindikatoj, ciam perselcutataj, Ja. Iiberec·anaj Ateneoj, 
kiuj cslas fidela ~sprimo pri la spirito d~ la Mod~rna 
Lernejo. 

L~ lasta se nsacio en Valencio _ 
Valencia (de nia diplomata delegito) . _Kiel- lasta 

· • · t ·e• est as no tend a la ekst erordinara feno. sensac10 c 1- 1 .. • 
k · ·us regi s trigis en la redakte10 de la espe-meno, 1u J .. S · k t · ranta gazet o "Popola Front~ . a1n.as, e . emas P_l'I 

fundament a ideolo gia 'aber ac10. Sed 1en en k1~ kons1s-
1 I eno R cveninte el Roterd amo, la cefr edak-tas a enom • . . , d "Popola Fronto" forig1s el la redakte10 la por-toro c D · · k' · " tretojn de Stalin, Vorosilov, G.d 1m~trov,k 1~1 g1s nu1'. 

· I cambron . Senpere e t1u ne ut1ma ago lJ ornam1s a . . b . 1 . . deklaris, ke Ji, kiel organi zrta Ja oris_t~ en a sind1ka-
toj de U. G. T. k C, N. T. ekde nun drtuam_bado~ lava. 
re al iii. Al F. A. I. Ii elm_ontras ap~rtan s'.m~at1on. 

L , diro devenant a cl c1am bone mlorm1ta1 esperan-
tist:i rondo;, la redaktejo de "Popo_Ia Fronto'. ' b_aldau 
vidos sin ornamita . per la _portl'etoJ !f.e pluraJ_ !1bere-

naj ideologoj k aktivuloJ. Tamen g1s nun tro anka- . 
;:u ne cstas konlirmita oliciale de la cefredaktoro de 
Ja menciata gazeto. . . · 

· Okaze de tio la Va-Iencia esperantJstaro reagas f!lur-
maniere. Unuj supozas pri vera ide_ologia aberac~o. 
Aliaj esprimas la opinion , ke Ja menc1ata relormo re- -· 
volucia altrudigas pro k~nsideroj e!d~nkva~taj k finan-
caj. Sed Ja plimulto cl ih aludas pu umarkmda elasteco 
ameba. 

1 
. 

1 1. 
Ekst-cr · tio tamen insiste cirku as inter a po itikaj 

rondoj espetantistaj la a·serto , ke la redaktoro de 
"Pravda" Kolcov, kiu en ciu sia -ko ·respondajo el His ~ 
panio ne ellasas la okazon insulti k makuli la hispanajn 
anarkistojn k a-narkosirtdikatistojn, denu.ncos la iakton 
antau la rusa cenzuro k kiel p]ej kredebla sankcio ve-
nos la malpermeso de "Popola Fronto" al Sovetio. Tio 
metas Ja. cefredaktoron de "Popola Fronto" antau tre 
delikata dilemo, tiom pli ke gia salvo definitiva depen-
das organike de la plua evoluado de la poliko. l:iuokaze 
tamen la' gazeto estos redaktata provizore lau la cir-
konstancoj, kiuj aktuale blovas tra la politika stepo. 

. La 18an. de Oktobro Largo Kabaljero prononcis en 
Madrido antau · amasa publiko diskurson; el kiu ni eks-
traktas Ja sekvantajn paragraiojn: 

"Nun mi povas diri klare k antau la publiko, ke 
· Largo Kabaljero ne volis esti agento de iuj ·e]ementoj, 

ke Largo Kabaljero defendis la nacian suverenon · en 
Ja o-rdo milita, en la ordo politika k en la ordo socia. 
Largo Kabaljero ne akceptis la kondicojn de 1a. Komu• 
nista -Partio, unu el kiuj estis, _ke' Ii tie prenu sur sin 

, Ja. militministerion." . . 
"Kion mi 'ne konsentas estas, ke la junularo de £ipo 

maldekstra inklinas unuigi kun elelJlentoj katolikaj, tra-
dicfaj malamfkoj de la regimo k kauzantoj de la ak-
tuala tragedio, dum la partioj devas alpasi -unue al la 
redakta:do de revolucia programo. Antaue .Ja komunistoj 
starigis kiel kond icon la rorrzpigon kun ciuj burgaj par-
'tioj . Nun sajnas, ke iii ne subtenas tion. Mi, se la 
unuigo devas esti, respektante tiujn burgajn partiojn: 
mi ne volas .Ja unuigon." -

"Ni pova:s ir~ kune kion ni kunsentas, sed la ' unuigo 
estas 1dealo, k1u Iau mia ,prijugo konsistigas dilinon, 
ea~! a ana7ki~toj aspiras al la perfektigo de la homar:o 
k g1 estas. atmgebla . kun sinsekvaj evoluoj. Min ne 
ofendos _t10,. se estante socialisto, pro evoluo au pro 
studo .m1. atmgos esti anarkisto sed •min ofendos tio, 
·se ,mi farigus k~tpliko", ' 

l 

. ,, 
.... t 

' ,. 
'-' Nune ·la Regiona Katalun-Federaeio de Racionalistaj .' 
~mejoj l lahoras. sencese . por fidele daurigi la . taskon_ de_' 
tiu_ gigantulo · en ia mondo de la revoluciaj pedagogi-efek- .- - , 
tivigind_ajoj. 

_REGIONA KATALUN,-FEDERACIO 
,. 'DE RACIONALISTAJ LERNEJOJ . 

' ~ 11) 
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TLES-ai IDEOI 

ESPERANTISMO KAJ ESPERANTO 
E~pernnln pr r ~i mr.m nc hnvns difinit an cclon. Oni povas 

uzi ~in pnr tliYcr~nj k mnl~nma_j afcro j . K tiuj nfcroj povas _ 
rsti farnrnj nii ncfavnrn j nl In honnj ngoj. 

Jl!nlfar il,· t·s tns tlifini ki o cstns In llono k In l\folbono : 
et!, oni ptn-a~ ccrti g i kc kic ajn gi cslu, Esperanto · taugas · 

po r fa ri nmhni1. ;· 
P rr skaii nl ciuj int crc,:as int crnacia lin gvo. · Al rclig iu•· 

lo k atci; to ; nl stclisto k al po licisto; al kapitali sto -k al 
l:il.'ori, to ; :ii komcrc isto k nl arti sto ; al fanfor onulo k al 
,-ciuln. Ciuj pova s uzi Espcranlon por atingi proprnjn into-
rcso_jn. · 

Ti a!, ni i1c kr edas pri la " inl crn a id co" , nek pri la za• 
mcnhofaj fr azoj "inl crnacia lingvo · malap crigos militon k 
unuigos In mond on". Tre be laj k sentimentalaj vortoi, 
taiigaj por fari pocmon , se·d nc por .esprimi la rca lccon. · 

Ln nei\trn la cspcranti sta movado, kiu ·nun .propagandas ·. 
e:'pcranli smon, cstns senlogika k sensenca movado . Esperan • 
tismo estas la · doktrin a id ea de Esp eranto . K ni jam pruvis _ 
ke Esperanto ne povas reprez enti doktrinon. Same orii po· . 
vas krei Intemaci an Esperanto-Asocion de Religiuloj kiel 
de Ateistoj . Esp eranto estas, kiel interna cia lingvo , helpan -
la rim edo. 

Ni cslas koi1sciaj laboristo j . Ni estas sociali stoj. _Socia•, 
lismo estas aro da socialaj doktrinoj . K tial , .ni neniam 
dcvas for gesi tion, kc en la mondo estas du vastaJ limo j : 
la lin gl'a k la sociala . , 

La lingvaj limoj <lividas la homaron . Raso'j, idiomoj ; 
nacioj kre as tiujn limo j n., Sed iii estas n~turaj , car _ la .di j 
verseco de la Natura, t. , e. • la Vivo, prod uktas · ilin . Cefo 
pro tiu lingva di verscco la homaro esta s· disigita . · 

Int cmaci ~ ·lin~ •o p~va~ detmi tiun f aktoro~ ~ kiu baras · 
la homajn int crrilato jn , K Esperanto pl enumas tiun nece' 
son. Per gi nia pen so Jiovas direkt e iri cfe Hispanio al Cinio ~ 
de Rusio al Meksikio . Per gi niaj int erna ciaj ideoj jam" tute 
povas disvas Ligi tra la mondo . Ni jam posedas la rimedo ri' 
por prcmi la kuni gajn bantojn de la homaro . Dro Zamen-
hof sol-vis tiun ci gra van problemon. 

Scd, malfclice, restas ankorau la sociala limo. Malfe l i-
cc por ni, fur ma lgraii cio ni eslas homama j . Ni ba talas' por , 
atin gi la homan fclicon. . 

Tamcn , ni devas submeti gi antaii la eviden teco. Pos·t de~ 
lru i la lingvajn limojn, .la homaro ankorau ne povas kuni ~ 
gi. Ni nc devas pcni por pruvi tiun ci kruel an realecon . La 
rnilito en Hispanio pro klas-intereso j ; la milito en Cinio 
por fa\'Origi la j apnnan kapitali smon ; la nuna slato en Ger-
manio k ltnlio malfuvora al labori sta klaso; la socia laj ba-
l41oj, ciufojc pl c.j inlen saj, kiuj kon sl-anlc agitas la mon-. 
1lon, monlrn s nl ni la !utan rcnlecon. 

K tiu ci rcul cco ,lute p lcna de fugr cno, kreas en ni klas-
konscion , car an lnii cio, nntaii ciuj homamaj k frataj ideoj , 
ni L'Stns labori stoj, suliprcmn taj lahor istoj, kiuj dezira s li0 

herecon. Ni cinm scios ami, kian1 la hom·aro , cia m scioi 
nmi. · · ; (• • ,.,.., ••i !iJ'.1 

Nimtl'Jnpe , dum ni propa gand as, niajn ideojn, dum ni 
hatnlas kontruii Knpitali smo k Stalo, sinonimoj de socinla. 
mnlju stcco, ni amns k runlama s. Nia klaskonscio cstns tio: 

· ami k malnml . 
Oni nc 1lc\'as forgcsi tinn ci limon, kiun Esperanto nc 

povns dctmi . Tia!, ·111 nin internncia pei1so oni de,•as aldoni 
niau socialan doktrinon. Ni ma lomas. la limoj n, sed ankaii 

~-~f.Q.~~A _BUL TENq .......... . . ........................................... . . 5 

KION DEFENDAS FRAN_KO? 
De longc en His panio oni pa,rolas P,ri_ la agr~ra reformo. 

o · nun Hisp anio estis feiida -lando, k1e la pleJmul to el la 
tc

1
: 0 apartenis al grafoj, dukoj ·k _mar~izoj dum _ la _plejmulto 

el la logantar o posedis nenion k_· deV!s venda~1 sian labor-
fort on al la bienpose d~to j. - . . . 

Post -la starigo de la Respubliko oni parolts ph mt cnse 
pri Ja neces o efektivigi la agr~r-an ref~rm on, sed . n_~r vor -
toj . M. Do mingo, minis tro .pn la Agnk ultu_ro, ~re1s sen: _ 
nombra jn komisiono jn · -tiacelajn, sed la pra k:1ka :e zulto . fa . 
voris nur la komislito jn, ne t iujn, kiuj dev1s pr1kultu n la 
teron. Malgraii fie dum la r espublika periodo oni ;~e far. • 
ion, estis videble , ke frue aii malfrue ; la popolanaro postulos 
la reformon Iaii sia ·maniero. -La fasis toj konjektis tiun po-
polanaran agon k decidis siri defendi. Ekde 19 de Juli o 193/i 
la tuta hispana popolanaro estas ce unu . flanko de la tran _ 
ceoj, k la ari stokra tar.o k la bu~g-ar~ ee la ali~ fl~n~o, ~van-_ 
ka'm ke Ja las taj ne ceestas fiz1ke ,cc la tr anceoJ, Ci/,r Ja la 
fronta klimat o ne es.tas· saniga pa r la nobeloj. . .. 

La plirnulto cl -tiuj, kiuf helpadas af Franko , cstas la 
dukoj, mark izoj k grafoj. 6i tie ni reproduktas ,la li_ston de 
la nobel oj, kiuj estas ce la flanko de Franko kun la es,pero ; 
kc iii konservos al si la pluraj n -hekt iirojn da . tero , kiun iii 
posedas . 

liuko Medin aceli - ; 79,146 hek . 
duko Pefiaranda . 51;015 " 
duko Villahermoso 47;203 " 
duko Alba 34,455 " 
marki zp Romana . 29,096 ,. 
mark izo Comillas. 23,719 " 
duko Fernan Nunez . · 17,732 .. 
duko Ari6n : 17,666 ,. 

r ·· , duko Infantad o 17,171 .. 
grafo Roman ones ; 15,132 ,. 
grafo T orres Arias . 13,644 .. 

: grafo Sastag o 12,629 .. 
. 1· marki zo Mirabell . 12,570 .. 

. \; 3 "' .. ,,,·duko Le-rma . ' 11,879 .. 
h· , · niarkiz o Riscal. ·9,310 ,. 

duko Alburquerque ·. 9,077 
grafo . Elda ; 8,323 " duko Tamames 7,921 .. 
markizo Viena . 7,166 " ;, grafo Toreno . 7,09q .. 
markizo Narr os 6,736 .. 
duko Sotomayor . 5,835 .. 

• · g,r,afo Mora ; 6,503 " 
duk ino Plasencia . 5,142 " grafo Real 5,080 " grafo Real 5,142 " 
duko Alcudia • 5,080 " 
markiz o Arienz o . ( 5,065 " 

INFORMA BULTEN o ··EsTAS . .LIBERA T RIBUNO PE • . 
RESPERANTA KONTRAO FASISMO EN GIAJ PLURAJ 
NUANCOJ. INFORMA BULTENO, ESTANTE FIDELA ES-
PRIMANTO DE LA IDEOJ -DE C. N._T. K F. A. I., SIN'PE-

,NAS TOLEREME K RESPEKTEME AL CIUJ ANTIPASI-
STAJ SEKTOROJ~ AL CI_UJ SINCERAJ ANTIFASISTAJ 
ELEMENTOJ. 

ni malamas la kla sdife rencojn, kiuj estas en · nin propr a 
lando :· · 

Ni scias ,Esp.cranto h . Scd ni"' uzas ·gin · kiel internacian 
·l ingvon por facili gi ni ajn cksterlanda j 1f int erri lat ojn, lau : 
nia ideologin vidpunkto. Neutral n Espe i ant ismo neni on sig-
nifos por lnborista kfoso. Ncutrala Esperan tismo estas 'po 1· 
la lnboris _to · perdi la te_mpon, la kla skonscion k la aiento n 
pri sinj propraj int~resoj . 

Tia) , ni grup1gis k kr eis ·T . · L. E. S.-on. 

Ilof i~ QT..JERALT i, 

~·"· 
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LA TIR J\NO/ NE PO VJ\S DORM! TRJ\NKVILAJ 

LA ZORGOJ DE MUSOLINI Michael Oold 
Kiel la plcjp arto cl la far s:mtoj , spckul ac iistoj k murdi s-

toj , Mu so lini nc dor ma!l bone . Anta ii nclongc liaj no ktoj 
csti s tcrur :ij , mal graii kc la tag oj sajni s al Ii glor aj k 
bril aj. 

Po st la ta go ck z., en kiu Ii diri s, kc Anglio m arsas al 
sia pcr co, i ustc ki am Ii scncligi s ankoraii 50000 homojn al 
la Afr ika dc zcrt o Ii imagi s al si , kc fari s bclegan info1~-
mon k nc s1ifcr is, kicl kutimc , pro sia kronika digest ado; 
ma lgraii ti o tamen li hav is songon apa r te malbonan. 

Dum la vespero li labori s gis malfruc por rcdakti in sul-
tan noton dcstin itan al Abi scnio. 

Li glutis la pilolojn por la stom ako, demetis la militis-
tan uniforrnon , k lia lakeo-unu cl Ji.aj lakeoj-alportis al 
Ii luksan varm ig.ilon. 

Lia juna masagisto masa gis lian korpon, simila al tiu 
de maljuniganto, al kiu ·ciufoje estas pli malfacile aldoni as-
pekton de " Peter Pan " , aspekton de junulo floranta, inklu-
zive diktatoro . 

Tamcn Musolini sentis sin sufice bone k estis ekdorrno ~ 
nta dolce, k iam-pang!-vidis · sin devigita de la sorto fari 
la grandan vivon de i:liktatoro. 

Sajni s, kc Ii estis songanta rnak-aronojn, militori k belajn 
virgajn "N igraj Kapoj" , kiam rapide eniris Napoleon. 

-Bonan tagon, BenitO-:-murmuris la malgranda diktatoro 
kun sarkas rr.a rideto sur la pala vizago. · 

-Bonan tagon, Bonap arte-diris Benit 'o iom konfuza. 
Kial vi vizitas min tiel malfrue? Mi devas dormi. K pro 
kio tia enviema mieno? ' 

-Env iema?-li rediris kun la sarkasnia rideto. Enviema 
al vi, kiu ne vi vos pli ol duonj,aron, au entute . unu jaron, 
car vi falos en la rrianojn de murdisto? 

-Ba!-diris Musolini. eis nwi mi defendis min suficc 
bone. Mia sorto k ,mia intelekto helpados al mi ankau es-
tontc. . ,, ; 1 

-Ufl-rediris Napoleon, mi vivis sub stelo pli bonsan -
ca, mi havis pli da intelekto ol vi, k tamed mi devi s atingi 
la insulon Sankta Elcria . . 

-Mi rifuzas diskuti kun homo, ki_u bankrotis,-ekkriis 
Musolini. Li tumis sin dorsen k premis la varmigilon al sia 
unit~ . . 

Napoleon estis kre skanta, kre "skanta kun siaf in signoj, 
siaj botoj k sia capelo, plafontu saj bekoj . Poste-pun,!-li 
faligi s sin sur la bruston de Musolini. 

-Eta "Ben", Ii flustris : ciu diktatoro estas bankrotonto. 
Cu vi konas unu, almenau unu, kiu havis veran sukceson? 
Kvankam vi plu krias kiel gis nun, mi zera k svela imitanto 
al mi mem, vi povas trompi nek la . Historion, nek min. Kie 
estas la hieraiiaj diktatoroj? Iii mortis ostr acisme au ·pro 
ponardo . K iliaj sistemoj fordronis kune kwi iii. . 

-Ne I ne 1-kriis "Ben" ekkolerig anta . Mi ek zistos ciam. 
La fa sis.mo vivos mil jarojnl · 

La spirito de Napoleon faris ion str ang an :. Ii ruktis tiel 
rapide, kc la cambro plenigis per sufokiga aero. . 

-Ga so 1-dir is Napoleon. Ni, la dikt atoroj, cstas el gaso. 
Mi krcdi s pov~ reteni la popolanaran rcvolucion, Benito. 
Scd mi mo rt is en Sankta Elena k la revolucio daiiri s. Ankau 
vi perfidis al rcvolucio . Finfinc itarncn venkos gi, car gi ciani 
vcnkaL 1 

-<li? Oi ?~kkriis Musolini maEiate. Kiu estas tiu "gi"? 
-L., popolonuo-flust r is Napoleon malice. Kion diris 

Linkoln? Certc dio nmas la popolanojn k . pro kio kreis ilin 
multnombre . ' 

Voller kriis: "Ni p remcgu la per£1dulon'.'. Hoyle ckkriis: 
"L11 parlamento fmigoa la paron da · geregoj" . ' 

"Unue pripcnsu, poste agu". "Birdo en marioj valoras 
Jlli ol cento da rlugantaj". "La vojo de la gloro konduka~ 
11.l Ill tombo". 

Li volis dniirigi per tiaj sensencajoj, sed Musolinl sal-
tls (uric r:l la lito It jctis la varJTiigilon a l Napoleon. 

La etltertcgano malaperis ddante primokeme k lasantc 
post s in malbonodoron el gaso nsfiksia k mortiga . . 

"Muso" tiel ncrvif:is, kc cksvltigis. Li provi s ·ree ek -
dormi k pcn si pri agrablajoj : pri siaj ordenoj, pri siaj uni -

formoj , pri siaj diskur soj. Sed . ti am aperis antau !in longa 
figuro , pal a homo kun alta k pura frunto k tristaj okuloj . 
Li es t is tutc nuda k terurigaj vundoj kovris lian korpon de 
la frunto gis la maleoloj. . 

-Ek s teren 1-k r iis Musolini kun okuloj clor,bitigantaj. 
Kiu estas vi? 

-Matcotti-diris la longa figuro trankvile . Mateotti, kiun 
vi murdis pcre de viaj band itoj . Tic! kiel vi murdigis milojn 
da viaj antauaj kamaradoj . Vi kredi s, ke oni forgesis tion? 
Cu vi mem povas for -gesi gin? 

Mateotti klinigis pli ai la timigita diktatoro: Perfidulol 
Ni akompanado s vin g is la mor to. Ni marsadon kun vi tra 
Abisenio k Austr io. Ni estas en la fabrikoj, kie for :gigas 
viaj armiloj. Ni estas en la malgrandaj domoj de la kam-
paranoj k en la koroj de la pat -rinoj. Ni ak'ompanos vin gis 
la pend igilo, kiam vi estos p end igata . 

-Vi estas mor ti nta k muta!-ekkriis Musolini. Vi ne 
estas pli ol zorgeto. En Il alio la vagonaroj funkcias ekz~ktc. 
Jam kornenci gis la heroa epoko. . 

Mateo ·tti ne respondis , sed lia silentado estis multe pli 
teruriga ol ciuj vortoj, kiujn li povus prononci. : 

-Kiu pendigos min?-daiirigis Musolini. Kiu maltimos? · 
-La popolanaro-rediris Mateotti, cl kies vundoj guta-

dis sango. · · 
· Mateot t i malaperis . Al la , lito de Musolini proks imigis 

kamparanino malgranda k sulkohava. _ · 
..:_Patrino 1-Kion vi sercas ·ci -<tien ?gemis la diktatoro_. 

Forin t, patrino I V i. ne devas okupi vin pri politiko I 
La maljuna virino estis poloranta. · 
Filo mia - sl rediris tra larmoj, pr .o kio vi · estis t iel 

malbona: rilate al v ia ,popolanaro? L a kamparanoj malsatas, 
· k vi forprenas iliajn filojn por nova , milito. . 

--Patrino , foriru! Mi retenigos vin kiel revoluciulinonl- • 
blekegis la diktatoro sene spera . . 
· · sed la patrino daurigis t i iste: 

-V ia pa:tro esti s laboristo k socialisto. Li multe ofendi-
gis pro vi k ne vo li s akompani min por vin averti. 

-Averti rnin? Kontraii kiu? Kiun mi devas timi? 
-La popolan -aron-diris la patrino trankvile . K si mal-

aperis dum M-usolini, trenata de kutimo, kriis: . 
-!.Retenu sin I Donu al si ricinon I 
Sed tio ankoraii ne estis la fino de la nokto. 
Rugaj flagoj plenigis la cambrori dum inundis gin la mu• 

z iko de la Internacio. 
«Be~" eligis pistolon k pafis. 
Io granda y nigra. enpenetris la alkovon . Musolini pro-

vis gin ka pti ; 1i £uri c pusis sin por atingi gin, sed ne tra-
fis. · Revenis Napoleon, nun kwi la imperiestrino · Josefina· 
i1i '<iancis sian "k-an kan " sur la lito de Musolini k dancant; 
degutadis sango, · ' 

. ~u ren~~ rsis _ plenan skatolon da militordcnoj · k Ii n~ 
· PO V lS resp1n . . . · 

Poste li veturis per aeroplano k el la cielo falis cit~o : 
. noj, ~~-gfoli_oj "spacchetti" . K la flugiloj de la aerQPlano 

romp1g1s. Li esh s falant a , falanta ... Cu neniam · estis finigonta 
t iu disvolvigo? · · 

~a ·caro eniris cek ape de armeo da nudaj princinoj. Iii 
ridis k pr jmokis Musolin i-n. Li devis vomi. · 

Juna itala kamp arano ludis flaiiton. La. flaiito aliigis en 
masinp afilo1_1 k pafadis al Ii. K -refojc rugaj flagoj k:' la In-
ternac io de lia in fanago. _ . 

Li~ ~atr~, fort.a ferforgisto, mardeladis s~r la kapon de 
Musohnt lau 1-a r1tmo de la mu ziko. 

Baldaii la dilctatoro komencis ·gem( · terure . Oni ja estis . 
pendigantaj lin I . · 

-Panjol - li ploris . K Ii vek ig is. 
-Help! Help! Lumonl 
La _ servistoj alkuris . Iii ja estis alkutimintaj al liaj zorgoj 

k alkuris kun luhli giloj, · · , ,. 
Musolini eksidis, tremante , antaii la skribotabloh k skri ~ 

bis serion da nov -aj k teruraj instrukcioj... · 

Tradukis: PAIR.IQ . . , 

:.. 
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KRON 1._K 0 
Ln 3an de Oklohro okazis en Cuenca (Kucnkn) grancln 

mitingo. Cc pl cnpl enn snlono pnrolaclis la k-cloj Amor Bni-
tnngo, G. Mnrtin k Falomir. 

K-tlo Duitngo nlcntigis "N i, la nnnrki sloj nc estas fa-
natikul oj k ni ne alkutima s imponi barale la Anarkion , car 
ni priat cnlns, kc ce nin llank o batalns In rcspubliknnoj, In 
komunistoj , In socialisloj k nlinj antifa sismaj tc~cTencoJ, Seel 
111 volas la rcspckton al ciuj, car I.a kruela. realo tie! po!i 
Lulas gin. La politika siluacio cnlanda k ekstcrlandn en la 
nunaj momcntoj estus, kiu pl ejc nin okupigas, car tic) cks-

. terlande, kiel enland c oni "i:elas slrangoli la revolucion , an-
tau ol gi plasmigas en realnjon! Alipartc ni dcvas kon : 
traui In manovrojn de unuj clementoj nckompr cncmnj. Ni, 
kiuj 18an clc Julio 1936 k ant ai:ic sciis lukt i; ·kontrar, la 
sturmoj de la reakcio k ni hnvis respekton al la ccleraj 
sckloroj, kiuj hodiai:i sin montras malnmiknj, se iii nc ko-
rektos sinn konduton, en analog a situacio ni ne plu rcspek-
tos ilin." 

K-do Martin pnroladis, menciant e 'epizoclojn cl In re• 
volucioj germ ana k itala k venis al la konklucfo ke la -
clcmokratio ciam far as konce ~iojn gis nlveni lnii s~nhonta 
ruanicro al fasismo . .Pro tio ne estas •pli ol du soJ.voj: nu 
socia revolucio au fasismo. 

K-do Falorrtir paroladis priskribantc elokvente la vo-
jon sekvatan de la linarki~o, vojo p]ena de dornoj , kiojn 
surpasis niaj plej bonaj kamaradoj , movataj de la iclealoj 
al libero k humarteco. " .,. .. 

La lOan de Okti>bro okaze de la 28 dati:eveno de la 
fusilmortigo de Francisco Ferr er, Iiaj .disciploj instmi stoj; 
kiel ciujare, vizitis lian tomoon, · sur kiuil iii metis florofn. 

Ceestis la . n:epino de Fer rer, .sed . li a filino Tri nidad ne 
povis ceesti pro malsanigo, kiu retenis . sin en Valen cio. 

Ce la surtomba flormetq pronon cis paroladeton · Jaime . 
Duran . Li alparolis la ceestimtojn, ·admonante ilfo al plua 
persisfado en sia lahoro : · . . · 
. Fine la instruisto Victoriano Cellero,Jegis v«:!rsajon de-

. dicitan al la fond'int; de la Moderna Lernejo·.. . 
* * * 

Lau deklaro de g'ravulo el la nova regimo, de · Kataltinio, 
eri Barcelono la nuna noiribro de . la ·sttirmgvarcliarioj asc~n• 
d~s j is 20000. Ili a entuta noml:iro en Katalunio ' . ·at1~gas 
60000. Policarmeo · supermodern e armigita per, masinpafiloj, 

· kanonoj , tankoj . Iii povus, lau la deklaro de la sama ·. gra-
vulo, por kompare mallonga tempo bati la fa§ismi>n · cc la 
fronto k atingi al Salajnanka :k Seyiljo. , . : : · . . 

* * * 
C. N. T. ellab-oras projekton pri la konstru ado en: Pe-

dralb es (Barcelono) park Cln por kurac ado' k .. ripozado . Tic-
. ccle okupigos la 'bienoj ·le la eks~o~ ·auejo de Pedral .bes: 

cirkauataj de pinarbaroj. En. la ,mezo .konstru igos masiva 
domo 8- etnga dcstinota al hospitalo por ·rrialsanaj .laboris-
toj . En tiu domo logigos cirkau 800 mulsariuloj .. l\falantau 
tiu domo levigos la celeraj clomoj. p~r la .ser_vistar.o k la .in-
ventaro. En la bieno "Clo.t Monserrat" konstruigos moder-
na departam entol por maljunuloj , kiuj a.ntau ol fini sian 
-vivon, povu gui la humanan rezulto~ de la •Revolu cio. 

Krome konstruigos alia domo por neresanigeblaj mal-
sanuloj, kiuj . cstos provizataj per ciaj· komfortoj k estos 
entreprenata cio ebla por fa~i pli elport ebla k malpli kru ela 
ilian vlvon. · Por la samn celo starigos diversaj laborejoj, 
nlircblaj r .or ties konoj. Arangigos grand a bihlioteko. 

)N..f9.~.~A ... ~.lJ.~r..~.N.9 ................ : ... : .... : .. :.! . . . .......• : : . : . ..... . . . . . . ! 
La plenumadon de tiu grandioza projckto, C. N. T . ko-

misias al kamarado Mufioz. 
* * * 

14, antifa sistoj el Milano cstis iri gitnj nntnr, la spcciala 
· tribunalo . La atento estis ccntrigita super In pcntri sto Aligi 
Sassu, konsid crata kiel ccfo de grupo <la: sociali stoJ. Lia 
ngailo disvolvigi s ckclc la pasinta ar,tuno. Li veturi s ofte·. 
al Fran cio k Svisio k rcvet11ris kun propn gancliloj, kiuj · cs.-
tis rcproduktntnj en Milano k Luj cfistriliuataj . La plcjparto 
cl la aku zatoj cslns intelcktuloj, inter iii figuras Rodolfo 
Mornncli, Lucio Luzzalo, Mario Venanzi, konsidcraln kicl 
ccfo de la komui:iisloj en Milnno, Fr . Antolini k Luigi Mail• 
ri , ciuj doktoroj. Iii rifuzi s rcciprokan konon. Rubazzoli , 
akuzaln pro trnnsscll(lo al ckslcrlnnclo cle not oj konccrne ~I 
la vclurig o de " volonluloj", ne rckonis la akuzojn. La 11ro · 
ccso clisvolvigis ce fermilaj porcloj antau la "speciala 'fri-
Imnalo por la statdcfendo". Ci· tribunalo havas esceptajo 
rnjlojn . Gi konsislas cl militi stoj k fa; istaj mili canoj. La al;s 
tivcco de ciuj proce satoj limig as pr cskai:i al la propagan , ro 
konlrn11 In milita int crvcno en Hispanio. 

Alinj proc esatoj, ki11j tamen nc es!as retenitaj , cslos ju-
gataj. Iii estas ; Pallan ce Ruggimcnti, kiu logns en Padzo 
k Guiscppc Fnrabelli, aktualc en Svisio. Estus kondamr.itnj 
ul 12 jaroj Luzzato, Vinaci , Hahazzini k !esta . 

* * * 
, Antau In Mnjaj okazintajoj ekzistis en Bnrcelono pre-

skau en ciu kvartalo kol ektiva man gejo, kie la kri1,luloj, 
senlaboruloj, prostituinoj k. a. riccvaclis scnpage mm•gajon. 
Dank' al tiuj kolektivaj rnangejoj evitebligis multaj sociaj 
malhonajoj, kiel ekz. stelado, almozpetado, mals :,to. La 
prostitnaclo limigi s. Ciuj tiuj kolektivaj mangejoj e3tis sta-
rigitaj k subvenciataj de C. N. T. , . 
·:, Post la Majaj okazintajoj tam en iii estis fori gitaj. La 

hoteloj, kiuj servis kiel mangejoj , estis forprenitaj k re<lo-
nitaj al la ·poseclintoj . Ci cio rezultigis la reapcr..in sur la 
stratoj de almozuloj, pliigon de la malsato k pliv astigon de 
la ·prcistituado. 
I • • • I . . 
/ La jurnalo "Gazeta" deklaris , ke gis nun J 5000 italoj 

r.ereis eri Hispanio luktante ce la frontoj. 
* * * 

SIA, kies pre°cipa k fundamenta tasko estas helpi la vik• 
timojn de la fasismo, organizas por la anti fa~ istaj arestitoj 
en la popola Hispanio Bibliotekon. SIA dirt>:Ctas specia\an 
peton· al ciuj eksterlandaj kamaradoj sendi oliversajn naci-
lingvajn librojn, kiuj estos donataj al la alilandaj kama-
racloj; kiuj ,kom.ence ~enis al Hispanio p'or batali kontrau 
fasismo, sed kiuj nun trovigas en la Barcdona k aliurbaj 
kar ceroj . La li,broj estu al sendataj al la Jrna adreso: ·SIA, 
av. Durr u.ti, ·32-34,, Barcelono . . . 

* * * 
En Kopenhago aperas nova esperanta revuo. "Levigo". 

Gi·estas red aktata de k-do Tage Lau kiu 1iasigis 3 mnnatojn · 
,en .la kar ccroj de Hitl erio . La enhavo ·de .la revuo estas revo-
lucia . La aperinta unua kajero repre sas la letercin de k-do 
· Bas Wels, letcron kiun ni siat enipe . apcrigis. La. adr eso . de 
"Levigo" : Tage Lau, Kj elsgaai:dsvej, 3~, Kopenhago, :panio. 

* * * 
La sipoj "Hestia" k " Kroilos'1 transdonis en Amberes 

al la sipo "Bessel" , kiu forveturis al Bremen, la korpojn · 
de la germanaj solda toj pereintaj en Hispanio. La korpoj 
trovigis metitaj en li gn-skato)oj k estis necesc meti .inter 
ilin bovfelojn . 11.or malperc eptebligi la . malbonodoron de Ja 
"sargo". 
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Ln 5nn de OktoLro oknzis c11 Parizo la intcrnacia kon-
fcrc11co cle la mari stnj orgn11izoj_ aligintaj al la Intcrnncia 
LaLori sta Asocio-AlT. Inter la divcrslanclaj dclcgitoj figu-
ris n11kn11 la hispauaj. . 

U11m la kunsido oni okupis sin i. a . . pri la . .d?•igero mi-
11a~ 111n la libc.rnnvcgarlon en Mcditcranco k la· rnalpliigon · 

de In lubor lcmpo en In si1;oj. 
) l(rom lio oni aprohi s du rczoluciojn. Unu cl iii csta~, 

kc 011i malebli g11 In vcturig"'on de sipoj al la fasistaj havcn oj, 
hclpanl c ticl al la popola Hispanic. La nlia rczolu cio <lc-
lcrminas la ko11sln11lajn klopodoju por atingi la malpliigon 
de la lab orboro j en la sipoj. 

., .. * 
La enlrcpr eno Solvay en Ilalio lahora s aktualc por la 

mi lilo. En gi procluktigas gasoj asfiksiaj, inflamaj, k diver• 
naf ckspl~cfiloj. La 850 laborist~j, okupataj en gi cstas mi-
litistigilaj k submclit aj al sevcra cfisciplino. 

* * * 
En Ilarcclono ckzistas 62 kincjoj k M tcatroj. Ciuj cs• 

Ins sociigitaj k trovigas snb la rckta kontrolo de la Sincli-
.110 pri In Publika Spektaklaro apartenanln al C. N. T. 

* * * 
La nombro de la arcstilnj antifnsistoj en popola Hispa· 

nio ascendas gis 7000. La plcjpa rto cl iii batalis 19a,r do 
Julio 1937 cc la barikacloj k poste cc la fronto. Inter iii 
liguras .multaj alilancfanoj, kiuj venis . komencc batali kon.• 
lrau la fasismo kiel milicanoj. -Lasttcmpe kclkiuj cl iii estas 
libcrigitaj tamc11 ilics nom_!Jro._estas nekonsiderinda, .· · 

INFORMEJO 
ANTIFASISTOJ! ATIEN'.PU! . 

. .._ . . . ' I . "· ' 

La Esp. Klubo, la Hispana Helpkci~itato k- la Faksind -.. · 
ik~ti ' ~organ ize _en· S_o~e~talfc ,mezc: ~-e·: J~1_1uar6 ~ra-~gos 
('.hpozicion antifasis _ma'n._ Ni ipsist~ petas -_~iuspecan ;ma~e-
1ialon, ekz. librojn, brosu'rojn, gazetojii, · afisojn·,'· flugfolfojn, 
'insignojn, sta tistikojn k.' t. p. Ni :reserid<i,s · 1a: a1ojs,-_se· ,cstas 
1lezirate. ..,. - · 

· Adreso: Karl Axelsson. · Dalgatan - 7 ~-' t~b. S~~ert~lj e. 
Svedio: · ' .. , · 

.. * ·f' 
Korespon .deca Centro · fntersacia; _ I:Ielmers~ra~t;. ~?,·. A_ms~ 

terdamo, . havigas ciuspecajn korespgndactresoJn. , al:, 1~ · _ciu-
, la1!daj eperan tistoj pri ciuj temoj. P~tu detal_oi,!1 ! ._ . . : . . 

I : * * * , . . . ' . , : _•. :• I : .• J . : -~ ; '. . ,'. .: . 

· Ekde la venonta -n-ro de ''-Informa .Bultenci?'· \au ·la de~ 
i-ira de niaj Stokholmaj karn·ara d~j; cia~ lalio~~niaj-k-age:-
rnaj, · ni apertos novan rub,rik~n~ ''.ln\e~~~cia ·:f\:ig_~J.~•_i_: ·. ·_: 

* • .• . . 
F-no J. Chance, str . Cotta 12, .R~ini~s,- Fiart~ii/ petas 

rciigon· pri Haiverev, austro, -b~t~lanto · ce· la front~ de -Al~ 
. ! ,accte, k pri Cruz G~mez, portugal~, batalanto ce la fronto 
ile Santander. / .· : ·, . 

* * * 
K-do Alfred Melbye, Oslo, Tafierhei~s gl. 30, 1ii, Nor-

vegio, tr e deziras · ricevi intersa~ge je · aliaj ajoj · esp. · gaz, 
k bultenojn k aliajn ho~farajn k ,propagand~jn glumarko1n 
llldonitajn en Hisp imio. Respondo garantiata. Represo en 
aliiij hispanaj gazetoj k bultenoj dezirata. 

LAS TH ORE . . 
KIAM LA BULT.ENO JA~ ~STIS KOMPOSJITA; VE• 

NIS EL VALENCIO INfORMO, KE LA.REOISTAR9 MAL• 
, PERMESAS CIAJN MITINGOJN, . 

LETERUJO 
B. C. Hasenberg, Rotcrdamo. Kion fori? k-clo. Kio cstns 

riparcbla, 1 • . c. korckteLln , ni .kor,cktns, scd ... Nu nliam cblo 
korekte . Ni danka s pro la rimnrkigo ·k tuie ne ofcn'iligns . . : 

A. Wajcman; · Sosnowicc,' Scndotn. Ne -prizorgu. Kiam 
estas. Ni estas pli senaj ·01 vi. · 

Cl. Noycleus, Antwerpen. K-do, la b'ttrga gazetaro cinikc 
mensogas k misinformada s. Ci cslas je servo de In kapilo-
lismo k fasismo. La lahoristaro dcvas bojkoti gin. Korn· 
prenehlct lrovigas nnkaii labori stnj gazctoj , kiuj misinfor· 
maclas por komplczi al sia partio. _La lrnltcn6 rcgule scndo ta .. 

'rage Suid, Sesscbo. Dankon pro I~ res. kup. 

Cr. Gil, Fronto. Jen vi havas inclikita b r11ta monsumo, 
Estis eraro. lndul gu nin, k-do. , 

J. Weiser, Marlaix. Jen , k-do, finfihe vi mem konvin• 
kigis . Oni dcvas havi paciencon. Furiozas diabla milito k 
pcrlurbas kapcn ... cion . 

SAT-ano 50, Montcuil. Ni pliigas la kvanlon. 
, L. Pehrson, Eksjo. Ni scndas nl vi spccimenon. La abon• 
pago cstas laiivola. Kotizu al nia pcranto, k-do A. Persson, 
kies adrcso cstas trovcbla en ci n-ro. 

F-lino Chance, Reimu s. Ni nolis atentc cion. Ni ononcns 
J>ri viaj konatoj. Dankon pri la bondeziro ! · 

J. Ilaluda y Ferri, Alicante. Ni senclas al vi el la ospe• 
r·antajoj ;- kiujn ni clisponas, tarncn vortar o cstas malfacile 
trovebln tial ke la eldono cstas jam . clc'.-erpita. 'Monon seridu 
rekte. La kiomo cs'tas deterrninebla de vi mem. 

A. Melbye, Oslo. k-do, via intercsa letero hone trafis nin. 
Ni atcnte k prizorge notis cion en nian liston . Viajn dczirojn 
ni konigos al la ceteraj Espcranto-fakaj en Ilarcelono. Pri 
p'ropagandiloj .ni pleje . zorgos. Ekzemplerojn . de la .gis nun -. 
~p~rintaj .-ri-roj .·. de . Iri. Dul. ni senclas. Alscndu kelkajri 
ekze.mplerojn ·_de _1a· menciata libro. Ni alse,idos ilin al la 
fronto · al kamaradoj. _ . 

Ni,l~ ~a~h,_ Fabara. Ricevita. Restas por la vcnon ta: ~-ro. 

Deporiejo :".INFORMA · BUL TENO'' . . . . . . . 
Grupo "Li-bereco k Arno" , - Barcelono 2 p-taj 
Joan ·Rovira · • . ... •. Barcelona 6 p-toj 
L. S. M. Berlinjn • ,' .. • • : Raterdarno 0'45 gl. 
G .. J. 0. :Wanrovij . . · ·. · . , Aedenra ·• 1 gl. 
J. deri· Brii-telaan - . . t ' · ·• • • Krimpen 0'60 gl. 
Eric '·Barow. . . • . · ·• , • • Parizo 5~ fr.fr. 
La espeuntista grupo 'de Cholet 30 fr .fr . 
R. Quiies ·· ' frontano · 5 p1toj 
C. Terra ; . , ,· , " , -Cervia 10 p-toj 
JJ, LL: Salt . · • 10 p~toj 
·Tage Laii , Kopenhago 3 kr. 
El.- Mario · Carrion . Kastuera 10 p -toj 
fuics 'Gauvin . · •. - . . Bruselo 10 fr.fr . 
Mamhe Rameau . .-. • . ; · • . Limoges 2.0 fr .fr. 
Cassin, Le Grouanec par Plouguerneau 20 fr.fr. 
J. Rasenberg . Roterdamo . 1 gl. 
J. Sabate Buenos Aires 2 pesoj 
Pialla • · . Villeurbanne 10 c.kr: 
J. ·Baluda Alicante S .p-toj 
Cr. Gil •. frontano 20 p~toj 
B. ·c. Rasenberg • • • • . .R.aterilamo 1 gl. 
Anarkist -a. Grua de Sain Nazaire 100 fr fr 
L. Rozenbfoom . · Anglia 2 gl: , 
G. Verezen. :. Rot. 0;35 gl. 
SAT-ano 50. . . Montreuil 50 fr.(r, 
Tierre Thomas • . • .• ·, , Beauthcii' 5 fr.fr. 
Anarkosindikati sta esp. grupo el Sofio · 90 I. 
Esperanto sodeto "Pac o k Amo". · Barcelano . • 9 p-foj ·' 

. Al eiuj ttl esprim;1s sinceran antifasis _tan dankon. 

' 

\ ·,· 
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2 INFORMA BULTENO 

DURRUTI - Sinonimo de_ la Hispana Revolucio 

] 
. . ;} JI 
·---~l .•, k .... 

Ln 111111rkis111n ,lispo1111s !-!lll<'r ion '111 " lataraj k cmi• Francio fariginta rifugejo por la hispanoj perse U· )· j ! 
ncnlaj homoj. Prnclhon malf ermi s brcfon en Ja filoRofio, tataj de la monark ia registaro, akceptis Durruti-n. En . , ·• i 
mnlkovrantc, kc l:1 pro11rcco es la s rabajo. Re cll1s nlpre- · Parizo Ii Iaboris dum tri jaroj kiel mekanikisto. La ka• · .. ":; 
nns int.erna cinn renomon inter la sc ienculoj, hi storiante maradoj cl Hispanio skl'ibis al Ii, informantc Jin pri la · . 7.i 
Ja virnn de In. llomaro k Nalnro. IJaknnin tremigas per politika k socia situacio de la lando. Iii skribi s al Ii, ke . ·, ~-' 

' sin rc, ·olucia yarmcco cinjn tiranojn. Kroptkin estas Ja anarkista movado ciufojc akiris pli grandan amplck• · 
. ekzcmplo de In relali veco de la ckonomia dctc ·rminismo, son; ke C. N. T. jam grup iga s pli ol mi~ionon <la labo-

senigante de la regeca j ornamajo por lnkti k suferi por ristoj; k Ja rcspublikan oj estis pre taj levigi; ke __ la for-
In Anarki o. Ccntojn da. cltaraj homoj · ni povn s citi. Al falo de Ja Moriarkio estas konsi dcrat a tuja; ke la popolo 
Jn flanko de cinj figuras Durruti, simboio de tutcco, estas pretigita por la rcvolucio; kc la burgaro k la re-
energio k integreco. gistaro organizis bandojn da pistolistoj por climini la 
• .Fekundaj verkistoj, carmaj poetoj, - renomaj artistoj, batalantojn pli agemajn de la anarkismo, de C. N. T. 

la floraro de In litcraturo , poczio k de la· arto sublimigis · k de la malclckstro re~publikanismo . .. Durruti, homo 
kelkiam la vivon cle personoj , kinj ne ha vis alian virton malkvicta, pura rcvolucia sp irito , trapas is la francan 
ol sian monon a11 sian politikai1 signifon. Generaloj · Jandlimon k revcni s al Hi spanio, p1·cta disponigi sian 
profesiaj de la krimo, rcgoj despotecaj k malhumilaj, tu tan forton al la revolucici. En San Seba st ian batalis · 
aristokrataj prostituinoj, politikuloj scn moralaj skru- _ en Ja anarikistaj grupoj, k konspiris kontrau la Monar-
puloj , rabistoj de la Bankaro k Borso, industriaj knpi- kio. Kun Francisco Asca'so, Jover k Garcia Oliver Ii 
tanoj, a1:milkomercistoj, l;i tuta . socia skorio kovrita . pe1· fo1'mis agraclan grupon. 

· brilaj silk- k orropoj havis sian rimarkinda _n· biografon La oficiala pistol ismo semndis en Barcelono tcroron 
k apologanton, kiu humiligis nntau la mono k sia socia _ inter Ja vicoj cle Ja Jabori sto j. La prczidanto de la re-
signifo. La oficiala historio ne estas pli ol serio dn bio- gistaro Dato subvenciis ·oficiale Ja murdistojn de la labo-
grafioj de perso noj senuti!aj, frivolaj, perversaj. Ni ne ristoj .. . Dato estis fqrigita. La grupo de Durruti ja eka-
povas . biografii Durruti-n detale k amplekse. ·gis en Barcclono . Oi estis la grupo · de defendo de la anoj 

Ni faros simple skizeton ·pri Jin vivo, k ni ekspljkos 'ae c. N. T.1 k de la anarkismo. La gubernicstro Martinez 
lakone la influon, kiun ,havis Dm:ruti en .I~ politika i . Aniclo k_ Ja policestro A-rlegui makulis per Jsrimoj B~r- . 
socia k revolucia vivo de Hispanio. ·_.celonon . G. Oliver, Ascaso, Jover k Dnrruti per pistoloj 

* ' ·• * ·. ilefendis la laboristojn kontrau la murd istoj. · 
Buenaventura Durruti naskigi s en Leon la ·14an ··de' La .hispana laborist a klaso vidis en iii siajn p}ej 

Julio 1896. Filo de laborista familio Ii kreskis en la bona_jn defendantojn. Por defendi la labori stojn iii ris-
-- -- - kruda m~dio de Ta· te ona{ia boi·istoj . tfo pafr ·o est:isso"="_:_kis 'ciutage _ si~n vivon. Iii trompis k m}stifiks neniun ~ .. 

. cialisto k'luktadis por la socialismo. Preskau ini1no Dus· :1(iam.eSt is -re~l_igenda-malfacila -afero,....ilL estis . !a- unuaj 
l'ruti partoprenis la socialistajn kunvenojn: La labori~: plenumantoj. _ Pro -tio la popol_o. ami s k estimis ilin. 
taj "problemoj malkvieti gis Jin: .. Lia · infana menso kom- La a~toritatuloj in'a!kovris la la boron, kiun faris · Ja 
i,renis tuj, kc Ja socio estas malbone ~rganizita :· La grupo de Durruti, k ciuj gies partoprenan to j estis sen· 
granda.j proletaj strikoj de Leon k Asturio en·volvis .Du- · :kompate persek'utataj. Asca so k Durl'Uti clevis forkuri 
rruti-n en m~dio febre n ·voluci ii. Lia tempe1·amento es- · el Hispanio. 'Iii_ rifugis en Argentinio. Tie laborjs, or-
tis foi·ta kiel Iia fizika struktur~. Je 14 iaroj jam estis ganizis Iabori sta jn sindikatojn k paroladi s en la mit ing oj . 
sperta mekanikisto k laboris en Ja · fervojaj fabrikoj de La_ argentinai anarkistoj ricevis mirindan reforton kun · 
Leon. La laboro, por Ji estis kulto. 'Dum fa no~toj iradis - la kunlaboro _ de·. Ascaso k . Durruti, kiuj donis ·fortan 
al la Sindikato por sangi impresojn k diskuti kun la ka: _•impulson al , Ja propaganda k la liberecana. agado en Ja 

·. m~;·.1.doj . _ · , .. , _ . . Sltdamerika ·.Respubliko . La policanaro fiksis okulojn al 
La fervojistaj laboristoj ·vivis tiam en tre mizera .si-. . iii k ekpersekutis ilin. Ree ·komenci gis ·1a pilgrirriado de 

tuacio. La fervojentreprenistoj spekuiacis ·la forton -'k . .~iaj kamaradoj; • Iii kroz .adis :._ ciam persekutataj de la 
la malsaton de la laboristoj. La fervojistoJ estis 'inalkon: :.: fervistoj de la_):iurgaro- Urugvay ; Paragvay, Chile, Pe~ 
tentaj k postulis pli bonajn vivkondicojn. Iii ne povis · · ru, Meksikio ... reve tui-ante poste al Europa . 
_vivi per la salajroj tie! malaltaj. Oni ok:iz.igis ·kunvenojn ,' . Pariz o esti _s rifu gejo de ciuj ~ersekutat~j de · Ja' mon- .. 
kunsidojn k mitingojn. Durruti padopren!s . ciujn, . ' in- d~--Durruti ekk<inis en la franca cefurbo la." pli "agemajn ' 
tervenante en la diskutoj .. La atrnosfe _i'<i e_stis ciu~oje pli . - fig_u~·ojn de .. la internacia anarkismo; viktimoj de .la pre• 
densa k divenigis ekplodigon. . . · · ' · · mado de _la respektivaj registaroj. · ... · .. · · . 

. La politika situacio estis ankau tre kritika. La ' socia 7 En modesta carpenfrejo laboris · la fama • rusa bata-
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listoj k la re spublikanoj kredis, ke _jam alvenis l_a_··mo.:~ lanto libe_re~ana Nestor Makno. Makno kiel Du rrut i es-
~ento . for skui I_a Monarki~n, re~imo ark~ika kad~k~, . t!s h~mo ~e la a~ado .. _!,a. kamparan oj de Ukrajnio adori~ 
k1u ne responch s al I~ momentaJ bezonoJ k k1u far1g1s hn ~•el d1on. Makn~ cekape de siaj Kunbatalantoj faris ~:: :-J· 
senp ,opularn k malama kelkinm ~ \a an~rkistan }·evolucion _en Ukrajnio . · :btirruti admiris -· . : j 

Forgi(tis revoh1cia mo".ado, kiu . clevis komenci- la uk1'a jnan bravulon _ k estis• Jia intima. · amiko. Inter 
.g1 per gencrnln striko d~ In fervojistaj laboristoj de la ambau ekzistis _ ah:ilogio de _karaktero, k sama intel'pr ·eto 
tuta lando . de la · revolucia agado. '• · 

· Eksplodis In striko. La ;tatforto murdis multajn stri- · ·. En Hispanio starigis "Ja .diktatiiro de p • d · R"·• 
k . t ·· k D . . . . rimo e 1. 
. m 0Jn, urruti ekkoms la r1gorojn . de la persekuto, ver .a kun la · interveno de la rego La re 1 • 1 'b , t -

· ·1 t · d , t" 11 a·.. ,, d · . • vo uc1a. a or1s a . , , __ ,: 
vu nn e sin ev,ga a ·e ~n 1g1. mova o estis deklarita ekst'"er Ja )ego: La batala~to ( de .· ,: 
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C. N. T. cs.ti:, i::iuj en' la karc eroj a11 en ckr.ilo. A!lcaso 
k Durrnti rlecidi R finii::i la haosan situacion politikan k 
soc ian clc 11 iRpauio k c~ti R pr eparanta.i a ten con kontraf 1 
Alfonso 13. Oni malkovris In atcncon kontraii la rego 
clc Hispanio , k Ascaso k D11rrnli estis enkarcerigita:j en 
la fama "Concicrg eric" , okupnnt e la saman cambreton, 
kiun okupis :Maria Antoin cla en 17n3. 

La francaj nnarkistoj cnt rep renis aktivan kampan ~ 
jon favore nl Ascaso k Durruti. La ceteraj gazetoj aligis 
al gi. El sta rnj figuroj de la -hispania r espub likani smo, 
1:ifugintaj en Francio, propetis Ja, liberi gon cie la <lu 
kamnradoj . C:i knmpanjo alp1:enis. internaciah karakte-

INFORMA BULTENO 3 ····················'· . ....................... . 

Kreig is en Katalunio · k .aparte en Barcelono rondo: ·, 
net e revolucia. Durruti ·ne estis ekstero rdinara oratoro: 
liaj diskur so,i esfis preskaii ciam impovis itaj. Al Ii man : 
kis ritorikeco. Tamen Ji estis la. elemento, kiu venigis 
la pleja11 publikon al la mitin ·goj. Lia voco, ·tre forta k 
serena, sugesta<lis al la amasoj . Li paroladis. kun multa 
sin~pleco, senbom ~ste, k la . ekste rordiri ara altiro, kiun 
Ii ekzercadis super la amasoj, ·radikis en granda kvanto 
da sent imentoj, kiajn Ii enmetadis en siaj vartoj. Ne esti_s 
malofte vicli homo.in -k v'iriniojn kun .eklarrnantaj' okuloj, 
niiskultante Du rruti-n. En ,ioma tempo · nia kaniarado 
estis kon siderita ldel idolo ll~ la amasoj. 

ron. car la regis tar o rle Argentinio petis la transdonon . La kamaradoj de Gerona inviti s iun tngon Dtirruti-n , ) 
de la 1letenitoj pro supoza rlelikto, ]dun ili estas farintaj parolacli en mitingo, kiun iii organi _zis tie. Li al,ceptis. Jn 
en Arge ntini o k pro kiu egtis kondamnitnj al mort o. inviton. Post la mitin go Durruti estis retenita. Oni aku-

Post unujara kn-rcero la franca regi sta ro dekretis · zis Jin pro atenco, !dun Ii prcparis en ·Parizo kont~·aii 
t ies liberi gon ad monant e ilin forlasi Francion en daiiro i~ rego _Alfonso 13.! La jugaiitoritatu_loj ankoraii ·ne ko- · 
de du sernajnoj kune kun · J oven, k Liberto Callejas. Ili nis, ke oni dekretis genera lan amnistion k ke Alfonso 18 
direktis sin a!' Bruselo. Poste al Luksemhurgo. Cie estis estis detronita pro la prc:iklamo de la Respubliko. La 1 .·. 
persekutataj de la _socialdemokrata policanaro : logantaro de .Ge1·ona-ribeli~ . Ci provis plurfoje ataki' la 

Elmetante . sin al ciukla saj dangeroj, • ili reveni s al karceron postnlante la liberigon de Durruti. l a . labor i-
Parizo . La plej elstaraj figuroj de la internacfa anarkis- sto j deklari s generalan strikon sendifinan, k la aiitori-
rno, kiuj trovigis en Parizo, -ekideis krei Internacian Li~ tat ulcij .proklamis ~ilitstaton : S~d Durruti es tis liber i-
brovendejon, kin havis. kiel mision eldon i' la plej ~ra- gita •je la tria tago de . la ·shiko. La · __ popolo, kiel ciam, ·. 
va jn an .arkistajn verkojn en ciuj lin gvo.i', · triui:nfis en sia · p1:oj11sta entrepreno. · 

· -Post la proklarno de la Respubliko la karnaradoj pro- ·. . "En Hispanio estis tradicio rn·ernodgi · La •Unuan de -
. vis.· translokigi la librnjon al Hispan i'o, sed .la francaj Majo kiel tag·o de la proleta .agitado. La Uriua · de Majo 
gen darmoj en Adu ana de .. Port~Bou · ·antaiiforigis cian · de 1931 ha vis karakteron de revolucio ·en · Barcelono. 
eblon . Oni okazigis · grandiozan mitin gon .en la .. salono de la 

'Al Ascaso k Durrt1ti neni~ pah ;ono' don is laboron .. : . Belartoj, kiun ceestis gra ndnornb' ro da personoj jus am-. 
-Ekonornie ili pasigis rnultajn · senigojn . . Fine iii · trovis

0 

• riistiitaj. Poste organiz[gis granciioza rn~hifestacio, je . 
la boron · en Lyon, sed estis malkovritaj . de Ja ::Rolico. k kies fnmto iri s. G. Oliver, Dtir'ruti, · Ascaso, S .. Bilbao , k · 
kondamnf taj al G i:ncinatoj ·c1~ k; ·rcero . Ki~ni plenumis aliaj ·batala.i1toj de ··c. N. T. F. k I. ~i tiu inanifesta-

. la .imponitan kondamnor{, iii revenis al Bru~e1o, Tie "es- cio; kit1 trapasis ·1a e~fstratoj n cl~ 
0

la urbo ; ·eslis. '1~ ·unua . 
.•... . tis l\faci n, Gassol k aliaj elementoj katalanistaj k .respu- · rekalki1lo · de la -proletaj fortoj, .·post la stari~o .'ile -,la-,. 

'-...._blikanaj . . 1fac ia alvokis Ascas o-n k Durruti-n por par- Respubliko. Kiarn -la arnaso ve1)is fronte ·al la Cenerafi~ . 
top~i 11 akth :e en la komploto , .kin estis f~rf(ata ·en F~an- . tatejo, gi es~is· atakita de l :i' poll car o.- ~n _i aiidigiii 'ce.n~ "'. 
cio .k Belgio kontrau . la hispanla .dikt aturo. Kiel revolu- .'tojn da pafoj: La . rifero eksti:enie · gravi .gjji, 1t ·c1evfs in-
ciuloj, niaj karnaradoj ne ·neis -kunbbori en la) :o;;pl?tO . · terveni. la .arm.eo. Patro _lo da ~olda~9j aperi's . s·u; Ii}~ ·., 

La proklamo de la Respubliko, , kit1 estis . konforni.ita Jaco. Dtirmti alparolis Jn soldatojri. Kiani la: gvardioj · 
de la rnaljunaj . mona-rk-ianoj por . evitigi 'Ja' disvolvon de . de ·1a Sekur eco k la Civila Gyar~io . p'{·ovis denov~ ~taki . . 
la , re volticia imp eto <le la laboris taj .amaso j, malf ertriis . · la nianjfe stantojn, -Ja soldatoj, cibea'nt e . 1a:.· indiko'jn .. de··. 
periodon ,de pro fundaj ,agi toj socialaj ,en · Hi spanio; . en . Du1:ruti, dfrektis 1~ fusi lofri · al -i~· gvardioJ k evftis ' Ji ·. 
kiuj Durruti ludi s un_uagra clan• rqlon. . ·masa kron·... . . ' . : . : .. :. ' .· . :· _:, ' .· ·;.• .. ' . : .. ,-:·,.:i I 

. La liberecan a revolucio de . Figols. 7 Post _la · Ci epozodo est is• sirnptorno de tio, kio · clevis okazi p)i 
proklamo de la Respubliko Durrµt i k Ascaso . reven is poste . La politiko alprenis ._si11n aritaiian karakterori: 'pi/ ' 
al Barcelono, kiel miloj da liberec;anoj, kiuj trovigis en 1~ i:es p_on~ec aj ~ostenoj n~ est_i,~ f?~)g:ita/_ la.'_'.eleme~.~oj! . , 
ekzilo. krnJ antau e serv1s al la M.onark10. La kornando de ·Ja ·ar-

La Bar ccl~na logantaro ne konis Durruti -n kiel ·;gi- rriitaj .fortoj estis en la povb .de reak~iaj' ei'emenf~i. -:Al . 
tanlon, sed sie rnple kie) ho~on de -la,-agado. c. ~- T. k la Respribliko rnanki s socia ~oljtiko, 'kiu .-po_vu~ 'p]ib '~~i~ I I . • I • - • \ · - • • ·- ,. . ,.- . I . '. , . . F. A.· I. profitis la_.r egimsangon pot'. di svast igi la anar~ gi la staton de_ la labori sta .,:\dllso. La_r egimsan go ·ren9-

.kisman propagandon ' k por reo1·ganhi la s indikata 'jri ka - vigis absolut e n en ion·. ·cio · sekvis ki~l 'en ia tem poj ··c1e 
drojn. La 'relativa lib ero, kin regi s; plifaciligis la labo~ Alfonso 13. Aperis ma Ikon t en to. , . · ... .. __ . . . •, ..•. , . - - . , · __ · •. :I .. - -. "'" t • . ron prozelitan k . organi zan. Centoj da rnitingoj okazi s. . Durrut i diri s al ·la laboristqj, ke , estas - necese. re- · 
trn la tuta Kata]u~io , dum . kiuj la .forta , k sentirnenta entr etr eni la r evolucion ,-kiun '.perfidi~ ··1a ·;es pub 'iikanoj, , 
voco de ·Durruti rcsonacli s . kun r evolu cia tono. Cindi -. k la ,soc iali sto j . 'Kun Pere z Co~bina ; k .A , .P;n:era Ii .iris .. .. 
rnnncc F: A.' J. or~11nizis mitingon en )~ Vll~taj pla~o j al Figols: Durrt1ti dh :is al la minis 'tof k~ la ii~-r~a de- ·. 
de. Jn . Pnrko <le· ·11fo1~tjuich. La oratoroj est is preskaii ' rnokratio frakasis ·, ke e's'ta~ . ne cese :. realigi. ia >e ;o lu~ 
ciarn 111 sarn11j : Cn.no Ruiz , F r. -Ascnso, A.· Parera, . _G.. cion; ke .la-tut eca ernancipl go de ia 'iabo dsta kla so· ei,tas 
Oliver k .D.urruti. En la ununj aktoj, Eeesti s riur kelkaj ating ~bla nur pere · de. la eksproprigo _d~ ~a sbcia dc ~j~1'.o, . 
centoj du per i onoj. Kiam _tame~ l:i pubiik o ekkonis la kiun t edis la bur ga ro k la stafii. Li kons_ilis i~ ~i ri'istoin ' ' 
kvnliton de !n ,orator oj , arit11ii. cici .G.· Oliv~r k Di1rruti, de Figois · pret igi, sin pqr la. finala , lukto, k l.i inonil~s .:ar · 
·rezultis malgrand~j la plncoj de ·Montjuich, e~ kiuj iii . la kielon fabdki . bornbojn. ·_- · ':, · · · . -. · · ,' · ' . ·· 
~iudimnnce kunvenis miloj k rniloj d11lnboristoj. ' . La. ngitado disv~s ti gis tr ~
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4 INFORMA BUL TENO 

_., rnno.i bntnlis ciutn~c kontrnu In Civiln Gvnnlio kiu de- tojn en la karceroj, ma1nmis la respnblikon. La .··c1eks0 

· fcndis In grnnclnjn terposcclnntojn. Cie elspruci; strikoj. hularo gnjnis mediojn. La par t ianoj de Lerroux ·(Lero ) 
La registnro de la Rc~pnbliko trovigis antau la dilcmo k Gil Robles gaj ni s la baloton. Durruti cliris en grnnclioza -
r.po~i In lnbnriRtojn a\1 clefc n<li In bnrgaron. J(iel est.is mitingo, okazigita en la 1Vlonumcnta Placo de Bai•ce•_ ,. 
natur e, gi clccidis Jlor ln lnstn. Jono, ke al la triumfo de In dekstrularo oni _devas · 1;e-

Ln konfliktoj inter In knpitnlo k Ja Jaboro plikrudigis. spondi ' per revoluc .io. La malclekstrnj respubl ikanoj k la· 
Ln 19nn de ,Jnnunro 193~ la ministoj de Fi _gols levigis socialisto.i cedis la povon al la raclikalaj k renkciaj fo~-~ 
per nrmiloj kontrni'1 In r egio nn burgnr o. La rcvolucin toj. 
movndo disvn stigis trn Canloner, , Alto Llobregat. Figols, •G. N. T. nligis al la propono prirevolucia, anoncante 
Bergo , Surin , Cardona, Gironella· k Snllct estis en revolu- gin oficinle. Garcia Oliver pro la frakaso de Januaro 
rin flnmo. En tiuj lokoj por unua fojo en ia Historio konside1:is mnlpnidenta ldon propo ni s C. N. T. Unua-
stnrigis la Libera Komunismo. foje en sia longa amika . vivo Durruti dife renc _is kun 

Post 8 tago,j In armeo de Jn Rc spubliko sufokigis la Olive r k subtenis la revoi'ucinn tezo n. Dunuti iris al . 
!)10vadon: En Barcelono centoj cla labor istoj estis ekzi- _Zara gozo por koordini la mova'.lon, kiu eksp lodis · Ja , 
litnj al Afriko . Inter iii trovigis Jcamara cio · D'iirruti, As- · ' 8.nil. de Dec embro , la saman tagon, en kiu kunvenjs • la 
caso, Cano Ruiz k nlin.i clstaraj elemento.i . de c. N. q:,_ kontraurevolucia parlamento. La armita batalo da11ris _,.,.· k F. A. I. dum pli ol du semajnoj. · Finfine la movndo estis sufo-
• D~r~·uti figuris ciam inter la viktimoj' de ··1a premado, 
car _lia personeco estis in time nitita al la revolucia mo-

·vado, kiu estis ekbolanta en · Hisp ·anio. · 
:pe Jan _uar~ 1933 iis oktobro . 193,1. - En la fino 

de Novembro 1932 la ekzilitaj kama1'adoj reve ·nis al His-
panio , 0. N. T. suferis sisteman persekutadon f\;nke de 
la r.espublikanosocialista registaro ... F . A. I. organizis 
mitingon en la solano · cle la .Dekoraciaj Artoj d·e Mont-
jui _ch. Intervenis Dunuti, por unua fojo Ii .paroladi~ en 
Barcelono post' sia reveno. Oni kalku°Ias, ke la miti~gon 
ceestis cirkau 10.000 personoj. Diuiuti refirm igis sian 
fidon en la revolucio. La ekzilo plifortigis ja lian spiri-
ton. La polico estis iristalita grtm?nombre masinpafilojn 
en Ja cirkaujoj: La mitirigo estis revolucia jeso: •Miloj 
da personoj elil'is de la akto, aklamante ,F. A. I.-on .k 
la .socian revolucion. · · --- •. ;. . 

Ektremis la kataluna burgaro. La gazetaro· rek 6~~;; _ 

kita. La re spubl ikan oj estis prezentintaj se1:Y.Qn al .la re~k" 
ciaj · 

0

elementoj, al Ja samaj elementoj, k1uj -1; 19an de 
Julio 1936 volis levigi kont ra u la re spub liko por starigi 
fasisman regimon. Dunuti estis retenita, . kiel ankau 
ciuj anoj" de la Nacia Revolucia Komitat o, inter kiuj 
figuris Cipriano Mera, k doktoro .Isaak Puente, kiu estis -
fusilmo_rtigita de la fasistoj en Hueska. 

P ost la revolucio cl!!· De cembro pligrnndigis -la _figuro 
·de Dutruti . La laboristoj de Znragozo subtenis genera-

· tan strikon dum monato por atingi la liberon de Durruti 
k liaj samso ·rta no j. La .agado de la loga ntaro devigis la 
registaron dek1;eti partecan amnistion. Durruti- estis ·li-

. berigita. · 
La dekstraj pai·tioj disvolvadis sian propag~ndon tra 

la Hispanio , fol'igante el la respo~decaj posterioj ·1a 
res~ublikanojn k la . socialistojn. · Ci tuj ek;idis sian 

. dis al la · registaro duran n1a11o'n -kontrau ·1a· anarkist~j. 
. Oni fermis la : sindikatojn de C. N. T. "So lid 'nridad Obre-

ra", ~stis · ma)aperigita . Centoj cla batalnntoj · estis en- · 
karcerigitaj. Tuj la anarkistaj roncloj ekhavis .la . fdeon 
reagi perforte al la· registara pre~ado. Konflikto de tia 
natureco signifus seriozan malordigon por la politiko k. 
la ekonomio de la lanclo. La registaro timigis ·1a labo-
ristojn, dirante,' . ke gi militarigos la fervojistojn. Oiii 
pripensis profiti la ·probablan strikon de la fervojistoj 
por komencigi la 1;evolucion. Garcia Olivei· _projektis re-
volucian planon. La kamaradoj Ascaso, Durruti, Joven ; . 
A. Fernandes, Sans, Eroles k aliaj elstara.j elementoj 
konsentis la projekton de Oliver. . · 

• gr~van ·era_ron. En la socialista j inedioj oni . ekp~rolis 
·· p~·1 r~voluc10 : :Ili -aprobis .:.la -revolucian -lin ion -de -:la ·anar-
k1stoJ. La striko de -·la kam para noJ· d J · ; · · t · ........ · . . . . . e un 10, 111sp1ra a · 
_de la sociahsto J estis asufonita kun kolektiva masaki 'o 
de kainparanoj. La Civila ' Gvardio faris al 1 · 1· t .' t· · k" , · f . '·. ' a SOC!ll IS OJ ion wn_ on~_a ns .anta~e .al · la laboristoj cle·c. N . T. k. 
la ana~·¼1stoJ cl!! .F. A .. I: 
. F~rmigis deks:~a regista1:o, La res .pub likanaj partioj 

romp1s k1)n la re g 1mo k . d k·t · •. . . . , , _ PIO u 1g1s la socialista revo- . I 

luc10 de Oktobro Al la · r t · · , . . · socia 18 a r evolucio aligis · Ja re-
spubhkanoJ de Kataluni o k T ,, . 

Ncpripensita faro tnmen anta11igis la okazontajojn. 
La k-cloj_ H Es ta ban k Meler montis laborejori por eksp-
o~iloj en Ja· kvartalo Clod , Produktigis eksplodo en 
la laborcjo k la polico malkovl"is ·kelkajn deponejon da 
cl<Sploclajoj. Estis necese komencigi la revolucion antau · 
ol In tnta materialo, kinn poseclis la ana i=°kistoj, falos 
en In mnnojn de la nutoritntuloj. La grupoj de ag.ad~ 
k In Knclroj <le Defendo .cle C. N. T. sie ·gis la soldatejojn 
1h Snn de Janunro 1!133. 

Ln rnovado clisvastigis prcskau tra ciuj regionoj de 
Hispnnio. La revolucio estis snfokigitn de la registraro: 
Oni ntendis si111gon de In politiko rilate al )a lnborista k 
nnarkista movnrlo. Sed ne estis tie!. La premaclo clauri's . 
Ln annrkistoj ne povis snbigi 111 la regimo de oficiala • 
teroro. K iii konspiris kontrau In respubliko. 

Ln laboristaj nmnsoj, kiuj vidis . siajn rcprezentan-

k . • .· . J . • 1 ia unua me zuro est1s en-a1 ce11g1 a anark1stojn por ev1·t1· k ·1· . fl . 
t • · I • , e 1 1 111 uu al )la oka-zon aJOJ. nter la re tenito1· fig ,• D . . . , ' , u11s .urrut1. 

Durrull ellras al A · · ragono 

•. • • • 

. ', 
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J)11rruti-11 ni Yirlas ciam lii:itn a l In grnn<laj sociaj k 
polit ilrn,i JH'(>CC'ZO.i de l

0

a land o. 
Durruli k la lrnlolo de• Fcl1runro. - El la lrnl'ccru 

Dunuti c»li s konclukitn a l Va lenC'io. Kiam c,;li:,1 lil.Jcn-
git:i. Ii pcn sis multc pri la l'C\'o l11cio. 

La iuta 1111.mclo ·l'ckoui :::. kc la rraka sn de ln uurgn 
dem okratiu mC'lis en la mnno,i de la prnlctaro la sort on 
de In rc rn lu cio. On i ck pnl' ol is tuj pl' i In rcYolu cin lul.Jo-
ri sla nlinnco. Garcia OliYcr 1h111is lozun !c(on: In mark-
sn noj al U . G .. T. k la nnarki s toj al C. N. T .. n1111.Jni1 or-
gani zoj unuigila.i en a)rado kontrnii la kapi\.nli smo. En 
la kongreso, kiun okazi)r is C. N. T. en Znrngozo en 
:\[njo 193G. oni dccidis starigi l'C\'\1lucian pakton kun 
U. G. T. kun la kondico, kc la ln l.Jori:;laj soeia li stoj dc-
klaros publikc , ke rnmµi :,; k11n la uurgaj pal'lioj. 

Durruti nkceptis la lozungon k propagnndis tH'i 
gi. Sed prezenti£:is alia problemo: Ln bnloto de Februn-
ro , de kie s rezulto deprndis la futuro de In demokrnti o 
k de la fasismo . En In knrceroj de Hispnnio trov igi s 
30 .000 politikaj _k sociaj mulliberigitoj, ln plimulto cl iii 
ana1:k1sfoT La mald ekstraj partioj promesis la liberon · 
de ciuj, se gajnos la bal oto n. La clekstraj anoncis novnjn 
metodojn de persekuto kontrnu la revolu cinj lnl.Joristoj . 
Se C. 'N. T. airus al la lab ori stoj vocdo nigi encla ngel'i-
gus la liberon de 30.0 00 homoj. Kontraste ~ se ko11silus 
la vocdonon , aprol.Jus Ju P.arlamentismon, ciam neatan 
de la ariarkismo. · 

Durruti troYis formulon, kiu savis principe la. re- . 
spondecon , en kitr Jjo,·is cnfali C. N. T. k la anarkistoj 
en Ja rezulto de la bal~to. La maldekstraj diris: ke , se 
la dekstraj ga jnos la ba loton, iii ·okazigos la revoluci~n . 
La dekstraj certigis ,ke se gajnos la maldekstraj, pro -
vokos civilan militon. Durruti en ciuj mitingoj ripetn-
dis la frazon :· "Ni trovigas antriu la revolucio au in. ci.-
vila milito . La .Jaboristo, kiu vocd onos k poste resta s. 

-- .. trankvila en sia domo, es to ·s kou trau re voluciulo . K- la 
1aboristo , kiu ne vocdo nm;- k resta s en sia domo, estos 
alia kontraure voiuciulo.'.' · 

C. N. T. ne fai·is . detenan kampanjon . Ci _faris · re-
volucian labo ron. La labori st oj en ~ia plimulto vocdon~s. 

INFORMA 13UL TENO 5 . ····· ·· ···········! . .. ........ .. 

Gajnil:I In mnld ekstrn j . K la civilh ' milito ekkovis. · Ln 
ia jn o de la baloto cstas s uldaln multe al Dunuti. Nia· 
kamnrn1l o havi R elistcl'Ocli naran iniciatcmon. 

Durruli nc cstis int clckt ul o. Eble en si n vivo Ii ne 
sk ribi s pli ol du nrtikolojn. Li estis homo de In agudo. 
Lnbori!,to . Li ncninm vh•is Ren lnl.Jori. La laborejo, In 
fnbriko k la s imlik nto cstis linj bntnlcjoj . Kiam 1·evenis 
el cks terlnnd o 1i Inb oris en ln leksuja industrio. Li op i-

Durrull • Kololle, la flllnelo de Durrutl 
niis, ke Ja bntalan to j dcva s n eniam forlasi fa laboron. 
Lia normo estis Jabori ciam. Tnge-en Iii fabriko, nok-
te-en Jn sindikato. !Ga rn Ii parofadis kontrau la politi-
kistoj k , I; burgnro, la labol'i stoj vidis en Ii kamaradon 
de laboro , kiti vivis, suferis k batalis kun la Jaboristoj . 
La tuta moraln ai'itoritnto de Durruti raclikis ne en tio 
!don Ii diris, sed en Jin konduto , ciam mode la k fajra, , · 

· · La 19 de Julio 1936 k la kolono "Durruti". - La ·· 
lasta kongreso, kiun · C. N. T. ·okazigis e11 Zaragozo, estis 
la kongr eso de la . r evoltrcio. Ln prenitaj clecidoj akcelis 
la niilitistiiit ribelon. C. N. 'f. k U. G. T. estis unuigan ·-
taj por reali gi la prol etan revolucion, kies programo estis 
forigi ·Ja burgan regimon , starigi kominisman ekono- .. 
.mion. k r ekoni al Ja Iberiaj regionoj la .:rajton starigi 
sistemon lai'1 la generala opinio de Ja Jaboristoj de ciu 
regiono, inter la mark si mo au la anarkismo : 

La grandaj terposedantoj vid is en daugero siajn pro-
·precojn, Ja pastoroj timis pri la estonto de Ja- religio 
·jam ·korivertita en · negoco; la militistoj sentis sin ma-

· 1ape\:i kiel supereg~ kasto . Tiu ci fnktoroj, unuiginte 
pro Ja ·rezulto de la Febl.·tia .ra baloto, -procluktis ·l a, ribe-
Jon de Julio, -: 
. · K !dam la 19an de Julio .Ja fasistaj :militistoj ·levigis 
armile kontrau la re .giii\o k ·Ja lab ori s ta klaso, Durruti 
estis malsana, _jus operaciita p_i:o du hernioj. Tamen 
Ii · nemalfruigis a lkuri en . ·Ja vicojn de fa a ntifasistaj 
batalant .oj . En la Pl:icci de_J(atalunio, en la Placo ~le Pa-
lacio, ce Ja pordoj de · ia · soldntejo k en ciuj lokoj, kie 
okazis bat a lo, Dunuti inspiradis Ja labori ~tojn kun fu-
silci en la mai10. 

la morte vundlla Durrutl 

· La . homo, kiu tiom da · fojoj pred ikis la revolucion, 
kiam venis la vera momenta okupis sian postenon · en la 
batalo , malgrau ke Jin fnrto ne perme ·sis al' Ji . 1·enligi 
flzikan •forton. La entuziasmo, kiun . Jj• enmetis en la · ba-
tala , Jin kun~cis. La snblado de . I.a kugloj , In . eksp!ado 
de la bomboj, Ju tam burado de In maSinpafiloj, la brue-
go de la kanono k la flamoj de Ju ii~cendioj p!igrandigis 
Jiajn .fo1·tojn, ·iii kuracis Jin tute, .k en la plej b1;uaj lokoj 
Durn iti cinm estis videbla. 

,En la loko, Ide oni batalis · .plej inteilse, _ estis en . la 
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npndoj de la soldatejo Atnra:rnnns. Dum pli ol 20 _horoj enp enetris la perifel'ion de la urbo _k pr ~tcnc~is daii~)gi. :~ 

· claftri s la batal o. La rib cli nto j r ezist is senespere en la · plu en . La homoj clc Durruti clcs ccnch ~. ~1? la ttomobiloj · ' { 
soldatejo. Durruli, Ascaso, k Garcia 'Oliver es tis kune. ·k tuj jetis si n al la batal'o. Ekkomencig_,s ne rn_m~a_i·ebla ·. · .: 
Frumatene 20 cle .Tulio la ku~l oj cle mas inpafil ·o clisfe n- luktndo, korpo al korpo. Tri tago jn k t1:1 noktom ii~· l~k- · ' 

. dis la _krani on clc kamaraclo - Ascaso, k Durruti estis tadis se ncese . Per la korpoj iii el11ufiis la hol'cloJn de 
vundit.a en la bru st.o k en la frunto . Fi •anko al Ja ·periferio, al la Univer s ila la Url,o (Ciudad 

Oni viclis Durru t i-n pl oranta 
0

a1~tar1 la kadavro de Univ ersit ari a) . 
Aseaso . La larmoj nc ekaJle ri s pro se npovo, sed pro Po ste Durruti hav is kun aliaj militistoj bt·uan kun-.. · 
doloro k kolerigo . ven on. Senkompromisemc Ii est is · espl'imit a si an opj. ,., 

En la l.Jurgaj medi oj Durruti estis konata ki el tero- nion s uper la organizaclo de la mil icanaro . _L~ fajra .-_ '· 
risto k murdi sto . Du rruti iris al la clomo de Ja episkolpo batalo estis clai'1ranta. Li est is rc ve nanta a) SlaJ Jiomoj - ,, 
de Barcclono_. Durrnti sav is Ja v ivon de la episkopo, · por kuragigi it'in. Seel hove! kugl o cnboris li an korpon, ..... ·_ 
kovrant e Jin per kovrilo por k e povu pas i neavertite in- En Ja fajro de la bat:do mort is la filo de la prole- . •• ' 
ter la amasoj, kiuj post"uti s Jinn kapon. Ciujn objektojn taro . ·Cent oj k miloj cla lal.Jori stoj k p ro letoj priploris 
de Ja· episkopa cfomo; kiuj valol'is milionpjn da pesetbj, Jian morton. La lab oris taj k kamparanaj ama soj ja esti~ -· :.~ 
Durruti transdonis al la Ceneralitato de Katalunio. perclintaj sian aC1dacan defcnclanton. La homo kun la-

Post la ·sufoki go de la rib elo en Barcelona oni ek- giganda koi·po k in fa n a koro nc pi u parolos al iii. 
konis, ke la fa si staj fortoj de Zara goza antaiieniradas al M'prtis Dti°rruti. Oni eqtc ri g is lia n korpon. Dekoj rla ' 
Katalunio. Por 24 horoj Dun-uti orgamzis kolonon ·de miloj da laboristoj cee st is lian entcrigon. Seel lia Iibe-
12._000 h'omoj k ekiris tuj al Aragono por bati' la fasi- recana spirito vivas inter iii. La idealaro de Durruti en~ i 
stojn .- tuz ias migas ilin, k donas kurag _on daurigi la batalon _,, · ._ ' : 

. La kolonon de Du;-ruti oni nomis la kolono de la ven; kontrau la tiranio k la reakcio. 
· ko. Ciaj '110moj es.tis · el la pleJ kuragaj k bravaj . Pref ere · La •mcmoro pri Durruti cia nio·s inte r la labori staj ' _ i 
, morti el r etroiri , estM3 · ti es sig nal~ . Li don is al siaj k pro letaj amasoj. Li a vi vo ja cst is mul te pli utila · ol. · · ' , 
homo1. moralon k_ disciplinon ·volonte ·akceptitaj . · Tiun, tiu de Julio Cezaro, la perver sa militisto k ·in cendiginto : · ; · 
kiu post prome so 'bat a li gis morto, senkura g ig is, au f~r- . de la brilegaj bibliotekoj de_ Pompeya, Ateno k Romo, 
Iasis inn pozicion , Ii · destini s fo s i tran ceo:in ', AI tiu, klu . multe pli utila ol tiu de Neron tero d st o k tirano, ol tiu '. 
d~cicis sin senmoraligi la milicanojn / Ii forprenis la sin- - de Filipe Il, inkvizitoro k 'enkarceriginto de Servantes. 
dikatan karto 'n . k rehejmigis Jin. Du~-ruti pasigis ce la , Lia .samsortano Boteff kantis :an tau 60 jaroj: : ·. 
fronto 4 · monatojn -.. Dun-uti ne estis ·vantema · nek al'.t- ·Ja kiu falos per la Libero 
toritatema. Por .·siaj hoinoj Ii estis kamar~do. La efiko mortas n.eiliam ! Pro Ii ekploras 
ki.m kia batalis Iia kolono · radikis en ta ··kamaradeco k la · naturo, besto, nubo k tero, 
·ekzemplo de Dilrruti. · Kontraste al la ·· starigita · normo . k ·ba r doj mira-kante Jin gloras. 
~n ciuj armeoj, ·Durrnti ne direktadis la· bataloperaciojn _ l{ompilis PARIO· 

. cl~ generala st;bo, sed de ia t{·ane~oj
0

.'~em, estant~ :--~i;_m . ..• --~---~--~~~-'""!"'--,_;,_;,_;.:.... ______ .. 
eri ' 'senpera ·kontakto ktin la milicanoj. La ekzeniplo ' ins-

, piras ciam konfidon . La milittekniki stoj konsilis D~rru-
ti~n malproksimigi _ de 'la" dangero pli posten. ·sed Ii )aris i 
·Ii revolucion ·k .ne la militon, ciam kunestis kun la ka .: 
"maradcif e~ la traneeoj. ·Li ne estis leutenanto, nek ·g!c!-

. · ner .ali, '. · Milicano kiel · la ·cetera'j. La rnilicanbj de lia 
· kolono ·post la rriorto : cle burruti dfradis: "Durruti ne 

ko.rnaiidadis, ,Ii ·edukadis. Pi·o tio ni obeadis alll k estis 
'disciplinitaj.'; · 
· i La morto de Durruti. · - Kiam la fasis~oj inv _adis 
'!run-on; San Sebastiari 0 on k ·Tcileclon, iii entrepi·enis' 'de~ 
. · cidari ofensivori kon.trau 'Madrido. La 'krimul .oj' Fra:i1co,' . . 
· Mola, Qu_eipo · de Llano 'k la aliaj satrapoj bezonis · kon.: 

keri l\fadi·iclon por esti agnoskitaj de la intemacia po-· 
· litiko . Italio k Gerrna~io jam estis rekbnintaj la . regi-
·. stai·o ·n de Franko; Se ·ni prenas Madrido~, estis t~;e kre-
' ,..deble, ke la ~-egistaro/ de la ·cete;:aj landoj' konsideros · 

venkitn' · la demokration k lasos Ja manojn de la inte1;_: , · 
riacia fosismo · libe1:af par povi manovri ·en Hispanio . . · 

. . ·La 
0

luitaj hordoj de' F1'arik~ venis antau la pordoj 
mem de Mad1~ido .. Ili estis ' jam enpenetrantaj. La fa sis ta 
gazetaro · jam estis ektrnmpetanta pri la enfro de la 
"•Naciistoj" 'en Ma'di'iclo. · Tiam oni ~kpensis · ·pri DurrutL 

· · · l'{u1· Ji kun sfa kol~no ja :povli.s savi gin. Nu1· IJl sturmo 
· cie l_a kolono de D~~nt1ti' povas rompf .la · ~erringon ·, pet'. 

- 'kiu · la fasi stoj zonis la· cefurbon. Durruti hezitis ibm k 
~·oste ·decidis. Li kurivenigis siajn ·homojn k jli kunsen- · 
tis iri al Madrido. Kiam · 1a kolono de Durruti , alvenis 
·per automobiloj ill Maclrido, la horcloj de Franko jam 

KQMORERA · .KOMERCAS 
La Sekcio de la sapiStbj el In 'dustri~ pri . la ftemi~j ' 

· . Pr_oaukta1oi' acetis ekste'rland ·e 'por · 1.000.000 pesetoi. 
sodon kaustika _ri ·por fabriki 'sapon ,piJT Ja Barcelona 
logantaro. La acetprezo de· Ja sod~ estis z'oz pesetoj 
por 1 kgr. . . , . . . . 

Kiam la sipo kun Ja ka.ustika sodo alvenis al Ja Bai-
'ce/ono, gi estfs · konfiskita de Ja Priekonomia -K~nsi-
lantaro :1au ordono de Komorera k po'st .kelkaj · tagoj 
estis · donita al burgoj, intimaj amikoj de . Komorera, 
[JOr ke _ ili vendu ii? j~ 8'50 pesetoj unu _kgr. : : . 

,K ·tio okazas dum Ja tut.:! B~rcel~no sufera i/ pro 
manko de sapo k . dum eksterlande - oni -koiektas sap~~ 
por ni . . · 

Bona defendanto de , la pi>polaj interesdj ! 

. NEKROLOGO . 
· . Du esperantistaj kamaradoj, -b"atalantojpo~ . libero k 
justa socio , e~tis tr:xfit:i.j · de ma Jamika · kuglo : · · 
. K-doj Enrique Olmedo k Lafeltin. .. . ·. 
: -K~90 Ohneclo ~stis ·nefo1igesebla amiko k- bo'na -~spe· 

r a_ntisto. . . . ' ' . . . ' '. 
·· -_K-'do .Lntelti _n ' e·stis '·eks-sekre t ario 'de ·F ; E. ·T-i ..:....g1:u. 

PO. en Levallois~ ·Perre t · (apucle de ~Parizo) .k -~embro 
de F. E . T.-komitato : · . : . · 

. Claman memororr -~I-]a 'heroaj lintif ~~'i~taj batalintoj \ 
, •• • ' • I 

. , 
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NIR IIISTOBIO ESTRS LA EPOPEO DE LA . HISPRNR PBOLETRHO_--EN .:Lff . LUKTRDO : POH ··s,n .: .. LIBERO · . 
Efcktive ni cstas ciam samaj . Ni· la anoj 1ie C. N. 1'. 

k F. A. I. sangis • nek nian konduton, nck nian karakte-
ron, nek niajn idealojn. Ni estns ciam samaj. 

K kio cstis ciam la anoj de C. N. T. k F . A. I.'! Stllt'-
rnanoj kontrai1 la rcakcio k la subpremanta kapitalismo. 
Grandanimaj al la batalo en la dcfendo de la laborista 

. . . . ~· . 
toJ emiJ1ente rev'~luciaj. Iii ja . {ie havis alian substan ·-
tivan impulson, ol la · revolucion. Cu iii ne faris gin ciu-
tage kun nelacigebla persh1tado,- ktin -nefleksebla · obsti- . 
no, ne ko.nsiderant -e · la izoligon sen timo a·ntau la ·pre- .. 

"-,,_ ' • • I • 

madoj, · kiuj super iii abundis? 
P·os'rE 14 · DE Ai•mLo · 1931 -

lclaso, iii neninm konis la intcrpacon, arangadoi1, nek C:e Ja alveno · de la Resp~ibliko ne cesis ia . batalemo 
senkuragigon. Sc la vcnko donadis al iii forton iior sekvi de' nia o'rganizo. Oi vidis klai ·e, ke .Ja · reakcia besto -ne 
nntaucn, la malfel _ifo neniam atingi~ klinigi al . iii ia estis mortinta k ·kas~b~ervadi s· la okaz on por faligi sin 
knpojn , nek igi ilin dcponi la batalilojn. Ties batalema sur In popolo .kiel tigro sur sia viktimo. · Blindaj est\s la •. 
spirito nntai1e k poste _ la 1.4 de Api·ilo 1931, kiel same politikaj partioj, kiuj farigis rektoroj de Ja nova reg-iino. , · 
nntaue k poste 1!) de Julio 1!)36, bl'ilas .kiel . plej bona Tiorn biindaj, ke 1·asis al Ja dekstrularo refortigi, mat·-
11testo diktata. de la unika tribunalo-la popolo . candi la sociajn progresojn , kiujn volis .la po.polo k pre-

AN'fAOE 14 DE APRILO ]!)31 paris sin por uzurpi la povon. 
La historio de , la bispana lberecana movatlo estas C. N. T. ne scntis sin solidara al fa era.ra afero, kiun · 

seninterrompa ·sinsekvado de bataloj por la. integrn Ii- entreprei1is la Respubliko k. sekvis fidela · al sia revolu-
berigo de la , produktistaj amasoj. Oi estis .gia unika cia normo por atingi la konkerntajojn de~ la laborista · 
r,rozelita propaganda. Sian apogon k sian solidon gi tro- klaso. I{ la po.litikaj partioj_ alfrontis la popolon -~ · 1a 
Y':ls en tiu ci esenca . eco. Estas au ten ta k efectiva mo- : cmanclpigo ·n de Ja' _laborista klaso, uzante ciujn rime- · 
vado, ne teorio au doktrino elhtborifaj artefarite k kiuj dojn tiacelajn. Plurfoje niaj kamaradoj .devis levigi k _ 
bezo~as difinantojn. La teorio estas la agatlo-, la·. dok-' • ne trovante la ·apogon de la fra toj de la liberecanaj · 
trino-krei. La malsatantoj ; la bez~nantoj, la mize;·ul_oj, idealoj, ·viclis sin solaj ·k estis · perelgjtaj de la fortoj 
la humilaj, la persekutataj de la malju sto, la senrajtigi- de ia sfato. ·, 

• toj kunigas siajn korojn, s iajn volojn k siajn brakojn k . POSTE I!J.· DE JULIO 1936 
formas mirindan armeon por alfrontigi la arbitran · _k La ·r~spu blikana ha! ucinacio ebligis . la militistan l'i-
despotecan socion. K kun la lasta iii ne paktas, nek ak- belon, kiun iniciatis k financis I~ reakciaj fortoj , vidante 
ceptas giajn donacojn, nek -ai:idas· giajn• konsilojn . Tiu · kiel eljgas el ties manoj la rirriedoj, per kiuj iii sklavi ~ 
socio estas ilia malamiko k iii ne pensas pli · ol detrul , gadis Ja popolon, k la liberecanaf batalantoj ekde _ la 
gin por krei alian, kie la· Laboto estu la unika pot enco komenco mem Jet is sin al la luktado . Iii forgesis male-
respektinda, k la L.ibero unika diajo adodnda. ·· · .: . · · .stimon k persekutojn. Iii ne vidis :xliim, ol la nigran 

La -registararo de la bo~bona !Moriarkicr · ·n.e ha; is · beston ;- ki u denove pretendis levi siajn ungegojn · por 
malamikojn pli timigajn . k mal~majn ol. la ·b~talantoj;1 e~igi ilin en la karnon de ·la proleta ·1:o. En Barcelono _ 
.de Ja anarkosindikalismo. Ci po_v.is sup~rregi k retenj iii faiigis sin kiel trombo SUi' Ja kano

0

nojn , per kiuj pa~ 
kelkajn alfluitajn labor istojn . Seel malgrau siaj perse- . fadis la perfidulo God.ed k pre ·~is Ja ribelon. K de tie · 
kutoj k kruelecoj gi: ne .po; is redu)<ti :la' anar'ojn de . iii eliris cekape de Durn;ti :por i·eokup i la Aragonan c. N. T. Nek Ja enkat:cerigoj, nek la -enkatenigoj, :nek la . regionon, kiun ekposed1s 'Kabanjellas . p~st sariga mur-
,;,lego pri fug •J, nek _la "Liberaj Sindikatoj", kiuj ·estf i .. dado de niaj kamaradoj. En -M~drido estis Ja ·unuaj, 
partio de murdistoj --protektataj de · 1a _ P,ovo por · .~asi_ . kiuj eniris la solda te jon "Montitnja", · en · Kampamento, . 
surstrate la libe recanoji, cligis· al C. N. T. k F'. A. I. en Vikalvaio , en Kuatio Vientos, eri l{arabancel: · Oni 
disvolvi siajn aktivecojn . Kiel dum tempo , de se~refo, . 0 °·ne don is al iii armilojn. Iii -havigis al sia tiajn, forpre-
tiel same dum sia .. lojaleco la anarkosindikalismo impo- nante tiujn de- la malamiko. K poste ' tiuj glorplenaj 

\ nis sin etendigi tra la tuta Hispanio. La sppermezura tagoj ; la konkero . de Guadalajara k Toledo. Neforgese ~ 
forto ekspansia de la movado ne stagpis ; S!!d multipli- .·' bl;ij tago_j de ekze.mpla 'hero ·eco,, La batalionoj -de C.N.T. 
kis sian konstruadan kapablori.' Do . !dam la borbona · formigis senc~se k alkuris cien, kie la . da,nger9 estis pli 
Monarkio venis al sia finigo, ·O. N. T. k F . A: I., spite al · : granda. La ardo ·anstatauis la teknikon. ,K kiam · la mate-
ciuj persekutoj, al kiuj esti°s viktimoj, aperis kiel . blo- ri ~la ;va ntago de la'. mal11miko impon.igis, la milic~j de 
koj kun singulara . forto. . C. N; T,· ne for Iasis la luktadon : p·ro .'tio. Ti~s hist9i·io 

Falis "lideres", mai'aperis admirindaj kamaradoJ, _de batalant~j, ties fer~ memdisciplino, tiJs spe~teco ' 
sed ·la organizo estis pli kompakta, pli homogena k pli strecis al .iii la muskolojn .k vig iigis · al iii Ja volon .. Al 
forta de tago al tago: Car en .gi la . individuo{ne ·kalku- batalo gis morti ~i:i venkf! -TJa es'tis ciam 1la ~ign.alo. 
ligis , Kio valoras, estas ties ·spirito, ties : taktiko, _ ties K gi plua·s. Huelva falis en· la ·pov~ de la mauroj k la 
idealo. La individuoj an stat a i:ias la ·aliajn .. Sed la viti.qf : legionanoj, .kiujn komandis Yagtie. La.-provinco estis en 
pluas, car korespondas al la amasoj. ~- . . )a povo de la ,fasistoj, ·'Sed 'tjen ,;enis ., niaj kamar~doj 

Ekster la luktado kontrau la ekspluaianta klaso . la · farante de cit1 ro
0

ko bastionon k de · fiu konkavo :._ka-
liber ecann movado .neniam mare andis . sian konkurson 1 'al'. ·sejori. ·· · · · - · ·· ·· 

- -fremda iniciativo .. Por ·enabismigi . la politikan regimon.. ' En ' Bilba~ · ··estis ' niaj ka'maradoj. , kiu·J ne fori ~is k 
'··Cia sendcpendo, gia nepolitikeco nenjam estis obsta- . ·renkontis per ·

0

pafado : la in~;idi~tojn .k . est as niaf k~~a-
klo por ~isponigi sian kunh)boron auda ~an k decidigan. . radoj la unuaj fusilmortig itoj .. fli ol 500 kamaradoJ 
Ne . estris ekago, en kiu' ne estas reprezentitaj la. libere- . ·falis traboritaj de Ja .kug!oj ·. de _la ,: se1:v_istoj. 'de la fasi- · 
.cnnoj ._ Eble' aliaj sektoroj montrigis senkuragaj en iuj smo. -Okazas la fnlo . de Santander .. La francaj jur~aloj 
knzoj, sed nek C. N._ T., nek F. A. I. .ne alkl)ris al la al- -.raportas, .ke la unikaj trupoj, .kiuj ankorai:i ne kapituia- · · 
vok~J, kvankan:i ,ne estis k~uf ilin direkti s'. Iii j_~,estis .for-:. cis, estis · ciu batalionoj de C.· N. · T; La korespondanto .. :,.• ,_...:. . , . . . ' '\ . . ' ' . ' 

; 
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,• •••••• < • A , . • • k ·11a tuta antifasista popolc, JAM ·s u FlCA s ! Al ciuj organizoj, partioJ a . ·c·1n<ladoj oni donis al ni -, 

. p t multaJ ma1 , . . t· t' Nin ·nJvoko nl la luktacl o kontra11 la fasi smo . . la ekonom10. os . lctermrnant e pe1 10 e apon ' k i mastr1 s, r . t Kinm en l!l3G la malrl clrntr aj parli oj pcti s C.N.T. -on, 
kc gi nc ad optu la pos icion nccc cleble an t ibalotan, kiun 
gi s·ubt cnis en Novc ml.Jro 1!):l:l kun sin nepolitilrn traek-

. la int crv cnon 11 
1 lfo nfid o al la rcg1s aro , se11 

de la rcapero de la P011.~.; fini g us per la triumfo , de 
kin konficlo cert e la m1 I o 

tori o, gi cksponi s kla rc al la pupolo , kc gi neniom aten- Franko. t J·oJ· traboj k obstakloj baris . . k t I . cl malopor una ' . . da s el la _bal ota rcznllo , ~ar , ti c! s~ gajnu s la de s ru OJ, Amas~ . • a ' N. T., neniam sektema, nemam tu-ki el se trillmfn s la malclckstruloJ, la popolo clevas de- la disvolv1gon C. .· or la I.Jona de la unueco. 
fendi si ajn konkcrojn k s ian lib cron ce .Ja barikadoj. tccema. Seel ni cion tolett 1.8 de h regi s taro, k C. N. T., . . I . l . . iin ·1par 1g1s , -Seh e de nia sintcno tnllmfi s la malclekstrn OJ, sec En MaJo 0111 1 • .· I· . aligita manovro por npar-. · ·•· · · t' 11 I • · apr obo p11 ,i ie 5 monat ojn postc · lrnnfirm1g1s niaJ ase r OJ, ( a povo o malgrau sia nc, . 

1 
Ja milito , plu kunlaboradis !lcYis batali ce la barik adoj por supcrr egi la fa s ismon ti gi gin de la dir ekt~do, c e . en Ja atak oj Ja Jastaj ·.. ·1 P · · I ' · 1· t t · f • · · · ltt estis l,t unuaJ len g111t~p,? r11!.1 e. or nen10 se rv1s a ,.,a o a num o, k giaJ an:H'?J P . ' , 

k Ja popolo devis •riski sian vivon sur la strat oj por de- en la rctro1rado. .: . t . d , t . 
I k n s uperrega aJ e ago1s aJ f 1mdi sian lib,eron k siajn konk erojn. Se ni devus pcnli a apo ' t' 

1
. • kiu . · .· . . . . . • . I • • k . t 1· la par rnn m10n, n om _ C. ~-,.T, k Ja Liber ecana l\lovado ki el org a111zaJ0J. P eJ seilto.1·, sc ni estus se vm a. . ·. k .-•

1 
. . k·- . , , t · k . · · I I It I k • · · 1. t I t · t s se kvmta t1el 1e Jam se vis. pre aJ Ji repan taJ por a u , ac o g1aJ ,.,a ·a an OJ strelci·s la afcro j nc es u . d k' f . 

1 · · · ' • · T , • IP on rn ongos a kiel . plej konvinkit aj, ke l!l de Julio 1~36 devus prp- Ni povis •cletermini maltr ankv 1 1~•111 ' 1 .\ '.. ~· . k: ~_ukti gi_, · estis ki_uj kun pleja hero ,ism'o ,k p]eja kv~nto novan registaron. Ni rre faris t10n: N_1 toleu s ~InJn .lll~-batalis cie. . . , l . J . '. i·ememoris al m la bonaJn tempoJn , Jain pr emac 0.1n, ouJ 
1 · · d ., En .. tutaj -Regionoj, malgrai'.1-la .kunlaborado de la ce7 · - . · , , ·k' I: batalantoj de C. N . T. P emgts eno-. . '•· . . . . de la mona1 io. a . . . E t . ·1 .. t' . k' . teraj sektoroj, al ni estu s fa cile farigi mastroj de la . , 1 '" \, . . . , k la mallibereJoJn. s as m1 OJ lllJ, IUJ . - · J{I . . d- . 1 . k . cl .. · ve a l\a1ce10.1n t .. k t ; t ' . s1tuacio. ara v1 o pr1 a cu· onstran coJ etermuus, .. b . t 1. . r e· tekstoj · estas procesa aJ cen OJ lllJ, , . · pro , aga e aJ P ' . . .. · • • • d · ' t .· lee la sento de la ,responcleco imponigu, )( ni decidis .ne k' . , . · t , cl' . la karceroJ en la kvalito e mas lll1· Pensi. pri realig· 01· tute~aJ-' nek absorbigaJ ·. O_ni 1·a ,clevis· IUJ · res a as en ' •· ·' · ,. 1 

t'~1I k C.'"N_. T. silentis k .t_ oler1s c!on_,- . . . .. : •' J•'.' -· konk~ri la duonon de Hi spanio, kiu trovig· i~' e1~ la pot e1~- cl k · ' · r -0:. : · ·: · 'pi·ovok·i p·ravigan protestmova' on · g1 ne ~o de la fasistoj k pri tio ' estis ,bezona . la forto .de c,iuj I pOVIS ' . . .. " ' I • . . ' - • .. · · · · · f·a·1;1•s·.•t1·0·1·1·-P•:~1-
1 n!e forko, n. sum_ i el, .!_a_ ene __ rg1_0J_n ne !;e_,s_ e_gaJn partioj k org11nizoj, kiuj .fo~:rnis la antifasitan blokon. . ·- " · · · ... · · · · · · ' ' ·· -'1·· 1 · kta' do konh-au la komuna malam1ko. N1aJ ba-. La . avangardoj cle. C .. N . .T.· estis la unuaj, kiuj , tra ·por a u . . · . · · . " . . ' . '. . ' • ... · · . . · . · ' tai~nt oJ· p' Ju batalis inten se ce la frontoJ k plu est .is la Aragono, Kastilio, Andaluzio k -Levanto, org .anizin t.e -la ,. • , 1 · .. · · · · · ... ' umiaJ: .en· i~ · at ; k:'oj. · Ekz, emplojn viv_ aj!I ni ,hav~s , en_ milickolonojn, pusis sin por .trovi la malamikon . por , . , ' ' ' . ' ' ' ' ' , ' . . ' A~daluz io, ~ a~tilio k specj ale en Aragonci, k_ ie ,~riH~, Ill reaHgi .sian antai'Jenil'adon k rekonkeri la poziciojn, ki,uju . , . . . Ii :e~tis ,-0~up'.1n_t~: :·:. --: ·,: ·i>- ., -,.,. , , , ;".' ,: ·' :1 • : : : • t it1-i,' instiito/ ·k kaiumni~j, ·niaj ,fortoj en, la momento, 

_ . :f'.~ste p~·o; ~ai:iko · de k9nfi~o de_ !a:p,i:ol~~aj an:i,.asoj l:~n e~ ki~ .oni- don is ' al iii mater ,ialon k , ordono~ ata ,ki, de~ l~;flil~~~,t.ado .poJ,it\kll I< rnillfa, , C. N_:_ T. decid!s ,1pa1:toprehi ~onstris -k~ ~stis · 1a . plej kapablaj elmeti sian · vivon 
r,er,,.sia . rekt~ J n_tei:,v,eno ·en l.?, _dir!lktadp de: la ll).jlito k . k/ko_~} e~\) a; _m.~lamika _jn poziciojn > ,:( 

. de 1fa •ifasista agent' ejo :,;iiogos" "F. JLtici;;t~s ,rapo\ :tas ·· . . :, , ; ·,, <'· EN LA. DEFENDO DE MA,DRID 
en I informa'jo ;i-kiun publiklgis ; fasis'taj :·gazetoj / k er 300 ; .Kia'm. la . fasist aj trupoj :Venis al la sojloj de : la cef-
soldatoj .preteni-Ias rekonkeri .Torrelavega -'n :'ce~Ja·, krfo: · . urbo r bar6 da .brustoj _ de C. -Ni .T.-anoj ·Ievigis antau Vivti :F. ·:A.I. :- :: ·,· , ..... ·• ·· '· :·· ,: ; ''' - ··. iliii ::,rn ,·ne ' povi s pasi. V,enis _,Durruti k lg kon'landanto 

·K :veriis la beoau ·rinda · falo, de Asturi o: K ·estis nia · Palacios kun siaj .fortof :K '.en Usera k en·· Ciudad · Uni• radio .dis sendejo' 1Ja: lasfa voco , de Gij cin (Hiliori) : ., versita~ia ·.forrom ; igis •ciuj ·inten coj de• la fasistoj. ,Dui;- . :1,, ;•:tq .. ,, ,•;· _,,,:i.-! ,, 1 · ,:•••: -~1.-· .. :1,· ·,, ·:,, ... · ·,,, : ruti i la 1 neforgesebla ; forigis -ilin el'Ja ·Parko de-Oeste 
_,,;;;r:: ;; f ~f :Sf~1.~o~4), D~( ,~,EYOL,P~W . . i,f: "(c., k;_eli'l a Cento 'cle.'Cfodad Universitaria ·; Antau Hispital ' ,,i, :Ankilu en Astu ~io , Ja, batalionoj ·lde'-'G,-. N. , T. , donas .· ClinH:o .. ;kuglo ' for-falci ~ lian vivon cledicita:n entt ite aJ,la .. pruvon • pri s ia Tevolucia ikre 'dci k f sia -n·eeiitingebla . ·a1'do ~ef end·o de la idealoj de '1a li_be~;o: Li plen umis , ankai'J 
batalema. 'La povaj inilitistaj elerrientbj, k~ujn: 'dlspon as lwl.signaloh : .. ,batali ··gi s morti ,: au venki : · Lia ekzemplo la fas1stoj ;,ne '·tiinis :tiuji 1'b1'avulofn ,•k!pagigis fper ' rive- esta s la standard 'o de ' C.' .N: ·T.:movrido '. ., -~ .·' 
rcij.,da sarigo ·siajn ;intenc ciJn a:J· ant;i'Jenirado .,;Sed ·'est a"s ··/l_,i:K 1 Iiiaj: kamai 'adoj ;ne · nur · a]kuris por e•defen 'di . Ma~ 
epizodo ;1!kiu .estas ·tuta simboici.: ;v eni~1-Ia) .. horo · 1.evakul tlr'fdon;l:1dam ekestis ;la' 'g~·ava dangero ·fali ' en la pov~ri\ (;ijoh , •,Enboatigis ; .soldatoj; ~ficir ~{;;.:ee~oj/ 01~i ·-provis de':·la fasisfaj · hordoj : II Haris ' ion p!i -por ;•la digno k la 
pn'boatigi.komandanton ·de C:N.T.-ba:tali ono,i k-do Jliginii> ~o~or~ . de la ?opola ·afero · . . Iii :a_lkuds por ,fermi la · v'o-Carro cer~.·•La ,]iberecana , batitlanto ·repusas onin • per , la . ~on: de :T~ra~co~ :, 'la:.' -V ojo •'de ,'Levante ,i ,po'r lee tra -'g'i ·ne V?rtoj :1 . . _ ,,. ,,_/· pastr •krnr •-pretendis ip_asL'ti,,,. 1:1, ·, ·,-: 1 : 
:; ·,~Higinio . Carrocera .ne ~cirigos• gis · ne sa vigo s:la la - i•.-. :Reinernorl ga·nte -c1ujnYa'gojn ·:·imtaiiajn · ,k jusajn ; ' kiu ·j 
ata ·,k, Ciuj de : la mirieja1'6 !. Se ril ci~j d~vas inorti, , I ni . ' kons!stigas ··.]a historio rr k 'c_izas lla per sonecon ' de c.· N. ,T; falos Jforp ·urigante ' el Astm'io ·Ia•,fasistojn. : :- .. ,. •. ' k"de -la: · Anarkos indikalismo : kian grandah sa:tisfakcion 
-1 •, Li ,,fasis · la boatojn malproksimigi 1•aj . la· rnaro ·k ·.Ii· ni 1senta 's, povante lpruvi ;• ke 11[ 'estas ciam '-samaj: Ja mem · ekil:is ·al Felguera .por . batali · gis rriorti '•al'J.1 venki unuaj alkul ·i-al la batalo •pol· Jla liberigo :de ·Iii. popoJo·;k sen alia a pogo . ol , sia ai'Jdac;o;, sen "iienia ' pago ol " sia la ' l_astaj ·~.n I~; malvenko sen spari >oferojn ,•. aen er1fali , idealo, ·.l '.. !, . , . ·, _, . ! .. , .I «': i r;J.' ,h I: en ,sancehgo, • n : k malvi ,rto~,. 'ciam· tutfirmaj lk' ;obstinaj _( 

. I .-:.,_ .. ,,· 

.. 
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INFORMA BUL TENO 19 

IUon :,ignifn s ni ? · LD KULTURD L8B0RO· L'N LD .. F100NJO 
c. N. T. estas en IIispa iiio ·i a' orgnniznJo nntau klu fors- fl fl fl . 'r, : II 1 11 

vcnis la t irano j . Cii estis In cleterminnnto pri In nlveno · Se oni ekznmenas · atente. la hispanajn aktu~l~j~j~ ; 
de l:i Respublik o k pri Ja bnlota · triumfo de 16 de Fe- tuj rimnrkos, ke la plej vindindn fnkto estas la vekigo ee 
l.,ruaro. ?i forch:onig is en senpr est igon . tiujn, kiuj gin la laborista klaso de grnnda sciemo. Tio _ n~. mu· -.'estas 
persekutis k vohs gin neniigi. En ciuj etapoj frnkasis la dezir ego koni la sociajn · ·ideojn por trovL per iii ., la 
la regi staroj, kiuj volis iri kontrnu g i. Ciuj forfalis k solvon de"Jn multnombraj problemoj, kiujn estigas la·,Rc : 
C. N. T. reaperis potenca, surpusante, tiujn, kiuj revis volucio. Estas ankau la avido al scio, nur pro la nura 
pri gia neniigo. gojo scii, lerni por plialtigi sian kulturnivelon, kio igas 

Ni rcprczentns pl~jan kvanton da interesoj ol -kiu la laboristojn de la revolucin Hispanio malfermi mul-
·njn organ izo k part }o. La interesojn de miloj ·cla bata- tajn lernejoj;1 -por instrui ciujn infano

1

jn, lfrei novajn · 
l:rntoj, kiuj luktad as en Ja tranceoj ne pro kaprico cloni institutojn k superajn lern ejojn por laboris toj; el.~erpi 
sian vivon, sed por la libero k Ja emancipigo, kiun por- lern olibrojn k kulturajn revuojn el. la , lioro ;endejoj k -
tas la vcnko super ,la subpremantaj klasoj. organizi clementajh klasojn en la . fabrikoJ k ;i lag ~toi 

. -~i r~pr~ze1~tas la defendon de centoj, de miloj da por lnboristoj k knmparanoj analfabeta{ . 
ahgmtoJ, _kies mteresoj, _ pro tio ke estns gustc proletaj Kie plej klare oni rimarks tiun avidon al kulturo es-
cstas pleJ _sanktaj ol nenio _ alia. K .ni ·korpigas popula~ tas ce la batalfrontoj. Ce iii oni organizas klasojn . ·qe; 
ran sentou psikologian de Ja hispana popolo. · ce la unuaj parapetoj. Ciu militkompanio, P-n kiu esta s 

Gra ·vaj horoj. · · 100 batalantoj proksimume, havas instrunntqn. La lasta 
Post ci tiuj anthiidiroj ni rajtas pnroli .lniite k auda~e. preskau cia_m estas iu kapabla kamaraclo, kiu · bon~~1~--

. Ni travivas la plej gravafn momentojn, kiuj okazis sen ·rifuzi siajn militdevojn, instruas la alfabeton _al '1a · 
ek de 19 de Julio 1936. La jusa p.erdo de Austrio kr~as Iaboristoj k la kamparanoj nunaj batalantoj, jetitaj en · 
al ni situacion malfacilegan. · La demokrntioj plu bal- plej granda . malklereco de la kruela k maljusta · kapita ~ 
butns iujn vort?jn, _kiuj notas . decidojn firmain, _sed de Iisma si_stemo, kiu nin subpremadis gis Ja 19 -d~ Ju'-
te ne plu trans1ras. La -internacia fasism ·o ans ta tau tio lio 1936. ,· 
plu sendas kontigentojn por nin batik premi. La popolo , . Estas gojige k ·entuziasmige vicli kiel 35-40 jaraf ~i-
sentas sin trompita . La . I?oralo _ de la venko, kiu antauis roj senk leraj akceptas lecionojn de 18 jaragaj junulo ·j .. :. 
la popolajn batalojn de . 19 de· Julio aligas ei~ moralon · En. ciuj vilagoj ap udaj de la batalfrontoj ekzistas 
de frakaso, sekve de multe d-a detaloj k faktoro • kiu. re- · "hejmoj de la batalantoj", kie trovigas Biblioteko kun 

d 
• J, J I I . J 'b . k k' d I . t . . d • . I 

p~o uktigas cititag _e k inter kiuj ne estas la malpli gravaj . uraJ_ 1 roJ . ·. 1~ um a npos a~oJ 0111 aur1gas a _ 
r'.g~rdi 1~ ~~rcero jn __ pl~naj d_e antifasistaj arestitoj, · urs~J~ komenc1ta!n en la parapetoJ_- . . . ., . . . 
kIUJ la 19 an _de Julio _k poste elmeti _s sian ,vivon pro la N1aJ_ b~tala~toJ ne_ pen~as ~rofiti -la hbertem~on en 
clefendo d~ la libero k pridubi la efikon pri la dii-ektado : fren_ezaJ d1stroJ pro bo ke · en 1u batalo estas perdebl ,a 
politika k milita. · · la , v1vo. Ne, kamaradoj ! Iii nur pripensas, .ke la -venko 

K - _k , plu ,; '. : . sup~r la fasismo · k la socia rekonstruo .'ne·· eblas se· '1'a onstante oni . parolis parolas . ciuj pri agado . • , . , • . ' .. 
. u!;uecn. La koreco estus ating/nta Ja. plej altajn limojn, popolamaso ne_ posedas ,elementan kulturo ,n . Ti a!_ Ja ba-
se la vortoj · estus kalibrintaj la plenumadon, sed ·estas ·, talan~oj ce la fronto ceestas la elementaj h kursojn. :Iii 
certo, .-ke la -malunu .eco .. prezidas niajn aktojn. Ciuj k _obsti~e aspiras forigi ··el siaj mensoj I~ rrialklerecon .. 
ciu pensas altiri la popoJo·n · al sia organizo k partio . -~ro ,tio oni.kreas multnombrajn ."Institutojn pot; Labo-
Oni ne . ,rcaligas aktojn , .. kiuj ne · havas prozelitismon, riStoj" , ·el kiuj eliros la insti:uistoj, la kura~istoj k 

0

la 
bandifadon k absorbadon. . · · ingenieroj, kiuj linio ·s ·ia planon de la ·nova Hispanio ; 
I ,Ni -ne ·povas sekvf ciu tiun ·vojon ! Jam estas horo pusi kultura k gra nd ioza, por st arigi· gin en la avangardo de 
ni_n i ~trecigi la· ligilojn de la unueco _ne ~er , v~rtoj , sed · la Civi!izo .. · · · ,· · • · .- .. · 
per fakfoj praktike rea!igitaj k. noble . plenumitaj. -. .Kiu povos -v_enki tiun 'energian -popolon, .. kia -estas -•1'a 

' . . . - ' his_ p_an ia, )c_ ju d_um _·:iu,·ue, la b,_'at,a,lad~ _k_._reas ' tie! 'pote 'ncan 
1 Ni ,,faras. alvokon .. al ., konkordo. Ni . eligas ·k rion, · ba-

t:il~igpalon , kla~·an , k ;fidan cie ·antifasistoj al interkom- _rriqvadori'! .. : :< · · : · · J .. a:·MAYO, · 
-prenigo, . al .Jaboro ,---al --~·e.~pondeco -k 1·ealigo de Ja afero ! • , ,fronto de G~iadalaj a~-~ 
La ·i.mueco · de ·Ja agado ·in ter ciu j partioj k . organizoj, p'ondeca pi-i titdrakaso : 'La ·popolaj arriasoj :•kie·s intei·~~ 
kit1j lformas Ji{ antifasistan ·blokon, ne plu devas esti sojn Jli i·eprezentas, ne estas kon sentaj;° sekvi tia'n ' ~ojon ' . . 
babilado sed ' -transformigi -en ' reaJ01L La lojaleco · de .. Iii" volas veriki ! Pro tio n"i ·volas, "ke ciu{akceptU: k pie i. 
ciu ne_: povas esti ' mito. : La starigo de la egaleco de ta . num ·u efektive I< rapide ci batalsignon ·ae · agado · ·u~u·e: 
rajtof k •Ia -devoj '.por ciuj d~vas esti ekde hodiau faro ca"_.inter ciuj partioj k . organizoj, kiuj form :as •'Ja· aiitifa~ 
netus ·ebla ; ~e vun ·debla. Ekde ci rnoment'o estas nece- - sistan blokon. . . :· , · · ·•\:1 

. \ - . 
se;, kc rii ' devas fal'i reciprokajn cedojn k•.majn k kiuj 'E~de : ci . moine(l_to kiu ' reteria "s -·si~ ' de ci ' batdlsigifo ; 
ilin 'vmidebligas, · devas :esti taksa~aj kiel' malamikoj de ki_u pretenclaii daurigi siajn ata koj n :ko'ntrau orgariiz'a~ 
In -antifasisma · afero .k kunlborantoj de tiuj, · kiujn ni joj , partiof au antifasistaj individuoj kiti 'kontra'uci~ :al 
hnvas ·transe -de n·iaj -ti·anCeoj. . , : · l_a· ·starigo de ko~uriaj ce~oj 1c·.·ku1la, a~ado · dis·~ol~ata 

'En ' . la terura Jukto , kiun ni · subtenas, ·· ni ciuj estas kl!n egaleco de -la 1·ajtoj k la devoj-, ·estos ve~kit~, ea-~ 
bezdna

0

j. Ne' estas 1 inflilo, kioin -ajn ' eta ·estu; ne estas for- . la dilemo .. devigas, ke_ Ja' ajo} estu sitiiatai )au tia •trim-
.to, kiom njn r;d _uktita estu, kiu ne · estas utila -k bezona canta piano. Au ni venkos ·au pereos! Meditu "ciu k 'fahi. 
p6r ;Ja celata · afero. Ni ciuj estas bezonaj. Ciuj do unui- kio esta _s farenda ! · Kunlaborantoj lojala ·j au malk"a§aj 
gintaj, povos . sekurigi • la ·eblojn • de . la venko. Splititaj, malatnikoj ! Unuiico au malunueco ! · ' . . ' , 
sekvantc ' la. vojon, kiun ni jam 15 monatojn • maisas, . c .. N. T.-·vok'a's-al .kunlabo1·ado k unueca ' agado' "pi:a~- : 
nur ' Jh·lfraka'so nin atendas. c. N. T. ne vol as farigires- tika ! La 21an de Okob1·0 1937: La Nacia KOMITATG 

'' , 

·, . 
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KONStlR LUKTRDO KONTRftU LR FRSISMO ciRAJ NAJOJ 
Posi la ;inua letcro de k -do B,1s· Wel sli kiun (Jeteron) ui LA FERO DE ,SVEDIO POR LA REAR:Mi\DO . apc.rigis siatempc · k kiu cstis tradukita en . plurajn naciling- DE HITLER 

vojn i. a. hisp.,ncn , kat ,1/unc11, frnu ccn, bulg arcn , j apanen k Statistikoj el Stokholmo reliefe montra~ plii~on en rcpresita de cert.,j ,1n1iiasist,1j g.netoj, nin f,ojige trali s alif!, la eksporto de la sveda rnineraJo. Dum Julio est1s eks-Kun la sama plczure g o ni pre sigas la duan leteron de k-do po rt itaj 1.385,000 tunoj cla mineralo. Estas rekordo. Se? Bas Weis, la honest., k ncsubacetebla batalanto por socia lau datoj faritaj cl um Atigusto tiu nombro · estas super1-justo k liberigo de la Jaboristaro tutmonda el la ungegoj t a clum la lnsta mon ato nur Ja eksporto de Ja fi1•m~ Gran-
de la lasismo. gesbe rg a tin gas la kvant on 1.231.000 tunoj, kons1deran- . Kamnrad oj , · tutreguJc mi ri ccv ns la "Tn. Bui." -ojn, tc kc dum Ja sama monato pa s intjnre la sn ma firmo snmkiel rnuJtnj nliaj karnarnd oj en nia urbo k en nin el:sp ortis 751.000. O~i devns no:i, ~e firmo eksplua-lnndo. Kun goj o mi kon stata s, ke "!nforma Dul tc rno" •tas la !)0 procentojn de la lapaJ mmcJOJ, .· . nunt empe pli vnsfo cstn s lcga tn ol anta(1c k mi ·op inin s, . Kicn vetura s t iu mone ral o'! Ple je al la fenndu: . ke Ja SAT- kongreso cstas unu el la kat1zoj, ke nu~ la striaj c·entro{de Germanio . Ci tin lando ,•fakte ~n-~repar~ laboristoj ce ui pli fcr vore pristudn s l a gravajn proble- · de siaj aritarkinj ambicioj, nlproprigas a~ s1 crnn ~ 1- .. mojn, kiujn la antifa Sismn luktado neevit eb le altrudas neralk va nton , k~un gi povas pagi. Ci

1 
sercas rezervoJn al ni. M:i komprcneble· .celns la esp eranthitaJn prol e- k nutr~s la i~dust _riojn, kiuj arde laboras por la rear-tojn, kiuj en Nedcrlando relative abunclas . Ciuokaze oni rnndo . 

nun estas pli 1iensemn . . oni nu )1 pli scin s. pri' via Bulte- Jen citic .kelkaj elokventaj ciferoj: no, oni nun pli funde sekvas la . iraclon cle la okazajoj, ,. El la 1.385.000 , tunoj ekspor t itaj dum .. Juli«? 808.000 -kiuj por ni esta$ sufice komplikitaj . Vi ja komprenas , estis dest inataj al , Germnnio k nur 182.000 al Anglio, ke ankaii ce ni multaj lnboristoj, kiuj preta s · kontrall- kiu alc ela s ankaii la realig'on de gia pr-irearmada piano. batali la fasismon, ne estas sufice konsciaj , ~e· sufice . Sveclio cs ta s i°a ·cefa pro_vizanto de Germanio rilate la pomike kompetentaj . por jugi pri tio, kion la pro feta ro fermineralon. ··Tio e~tas konstatebla el Ja sekvanta sta-devas fari por havi sancon plene Jiberigi el la jugo -de stiko al ju sa j ·mezd atoj k kiuj mantra s Ja diversajn pro-la malamika klaso generale .. Iii ja ankau ne kompr~nas, ce·ntojn ' de Ja .germana ~e~-importo. · ke la internacia diplomatio ·attt ·udas sin -al la batalo en ,,. Svedio ............ · .. : . .. ... .•. 42 % via lando k ke tiu :cliplomatio penadas L1zi la hispanajn Francia . .. ... . · ........... · ... 33 % proletojn por siaj celadoj. Estas tie! ke . oni diverskallze Hispanio ..... , . .. : . .. . ••· .,. ... .- 7 %. povas estis kontraua al la fasismo. La proletaj amasoj · .:AJiaj Jandoj .. . . .. •... ... ... ... . 18 -% p ro mank o de sufica inte1:e~o k · pro ma nko · de lfompe- Evidentiga s do, ke Ja minejoj de _Francio k Svedio _ tento ne kompr enas, ke oni povas .luktadi kontrnu la esfas ·kiuj plej aktive partoprenas _ la 11utradon de la :. fasismaj bandoj en plenn servo de potencoj k fortoj, . germana - peza industrio. _ •. , . _ . .; ._ ' ·. · ~un kiuj la klaskonscia prciletaro ha va s n enion komunan. -. · Kiel preterla si ·Ja , paradoksop, ke ' estas la11do _regata Ce ,multaj samk _lasanoj .. de,. n i_. la malamo al -la fas_ismo - do ... social is taj , -k alia kiu · est~s si.lb la gvida iufluo de estas ardega, · ·Seel tiu 'malamo ofte faras ilin la · ebeaj ' . la Popola Fronto, tiuj kiuj li veras al la Rejnvestfalia servistoj de la ruzaj dlplom atoj, tiom pli kiam -tiuj ru- pezin ·d~strio Ja minerafo~ _, _·kiu estas transformata .en · .zaj diplom at oj estas ·samtempe "r~1gaj". ' Ne estas hi- detr'uilojn . . 
mero aserti, ke la proksima milito estos realigata 'per ' - : . Fr ariclo siaflanke limigas ' la provizon al Germanio de Ja ,devizo "Kontrau la _fasismo" k ke· la proletaro · fu- . i ia fermineralo. cu - Svedio provas fari · la . sam ·on? · rioze murdado s unu ·la alian, opiniante : ·ke · gi agadas ·. Cu oni . povas peti al gi rifuzi sian kreditan ko~ercari . . pro sia libero. interligon konce1;ne 1al Germanio? · · Fakto .kompremeble estas, ke . la proletaro ,kiel ciarn . La ideologioj valoras nenioirt, kiam temas pri ia · eko-oferegas por malamika kfa so, por la ·friponoj, . kiuj r .e~ nomia aktiveco. La Jign ·o·; t la . pape~pasto

1 la .papero k la gas la mondon k kiuj . konsideras nin ki el rnate rialon · kartono estas · vendataj gra v~, ~ed nenio povas kompensi . -necesan por iliaj krimaj . agadoj. Estris nia taskego trans- . · formi la nuilan nebulan , ma)amon kontraii'Ja fasismo en nen iam inklinas malligi la .batalon p
0

or nova ordado de Ja konscian luktndon ,lrnntrah tiu ordo, kiu kreis tiun ll;kt~do Jrnntraii la bandoj de Fra'ri°ko· .. Ni gojas, ke ' vi fa§ismon k . eslonte cinm ,kreos tiajn reakciajn bandojn, klare konscias, ke aliaj F 'rankoj e~buskas. ' kiuj minncas In homaron per teruregaj militoj k minn- · · Tia! tiuj · klaskonsciaj p1;oietoj ee .ni gratulas vin cas Jn proletaron rilate vivon, vivkondicojn k spiritnjn ' ·pro via laboro , gratulas vin ; ke vi praktikas nian iingvon .. liberojn ~ Car nur la konsc'ia _agad ~ kontrau I~ o~·do, kie . '· Esperanto pcir iu s·ankta celo: Frakasi la · multkapan regas Ja Jl.lRlnoviganta patriotismo, kauzanto · de' militoj, : fasismon por ciam .k eduki · 1a subprematan klason, . por kies teruregajoj ni :nun .ne plu povas imagi al .ni, kie ke ci tiu , komprenu sian grandegaii mision. Kalkulu . .je malsategas . homoj , pro ,manko de mono; k~u ,vane . kµsas . ilia helpo, je nia subteno; kiu •je nia · hedauro · ne 'povas en la bankoj dum ' nutrajoj estn forjetataj a:n malmulti- 1 esti t in! granda, kiel ni'dezi1 ;as. Tarrien ni' defendas v·ian , gataj por nltigi -•la . prczojn, mi ree ,diras, nur la · konscia ; aferon; ·se nmaiikigas etburga:jq eldonajojn ; kiu{ p1.'ezen-. · ngado kontrnil tiu ordo . esta s la nura rimedo , per kiu . : -•t!l.s sin ki~l Il~·,ol~ta jn _k kiuj .klopodas di skredetigi vir{_ ce · ni por ciam povas liberigi ·nin de la reakciafbandoj nun:' la tutrri~nda .iiroleta i:o. · · .. · · . . '•· . . nomitnj fnsismo. · 1, , • . I • • \ Ke _vi 'tro vti, f~rton .,daurigi la .,b'a:t al~n i<:o~trau ~cean~ rl'ial In ,klaskonsciaj prole~aj en nin lnnclo gojas, ke! de malji isto, mal~ ago .k se nkar!lkte ~e~pJ_i.. :: . " ·Ia ,.kamaradoj, ,khtj .,prizo~·gas In eldonon de "Informa ' . ... :Frate .vi~.- ·. .· • . . . . . . ,., , ,Bulteno ," ,. jnm _pr ,uvis, ke ;,ili ,komprenas _ s ian taskegon k'. BAs.:wE1;~c( 
' -. .. {;· - .... ---, 
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In kons iderin,lnn vendaclbn de la lnpa vendaclo. Oi havas 
111111nrnngnn rolon en In svecln eksporto . K Germanio sta-
rn s en la gen ernln komer co de tin lanclo duavice post 
Ang lio. Tio pli elokventas ol njna komento, 

· Sovetio nnknil etenclas sian rignrdon al tiu -loko ne 
por aCcti mineralon , kiu ne mnnkns al gi, secl por pri-
stucli In rimedon malebligi la germanan provizaclon · en 
lrnzo de milito . 

., 
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SVEDA KUNLABORO ,· - .... 
LB HISPRNR HELPKOMITRTO DE SODERTftt)E 

La 27an de Novembro _1936 fondigis ia His ·pana Help-
komitato • de Sodertaije, al -.kiu elektigis i-eprezentantoj -
el 8 diversaj organizoj. La. untiaj faroj de la organizo . 
estis per oportuna propagando ·sc iig i al la enlo_gantaro 
la verajn cirkonstancojn en Hispanio. · 

20 .lARO.J PEHD11'AJ POR LA PROLETA Inter alie ni disdonis 15:ooo flugfolicijn; . fiksis afi~ 
REVOLUCIO sojn en ciuj centraj lokoj, arangis publikajn paroiadojn :-

Grandskale eviclentigas la fenomeno de 1914 jaro. montris filmon ktp . ·- · 
A'ntni1 la moncla milito, kiu flamis ekde In Sa rajcva in- La Ban de Novem _bro komencigis la mon-k · vesta"j-
cidento. ciuj socialistaj partioj aligintaj al la II Inter- petado. Cento da junuloj, provizitaj per _monkolektujoj 
nacio est is devigita.i starigi Ja problemon pri sia sinteno . k legitimaciiloj, k bone konsciantaj pri ' la g raveco · de -·la · 
koncerne la burgaron k Ja stato n k la .bezonojn de nacia afero, komencis .cirka(H · 1a geurbanojn. La . rezulto · ne 
defendo. Dum iuj partioj ail grupoj rezoluciis pri abso- frrestis. Multe da monok vestajo estis la rekompenco pro 
I t b la klopodo , · · u ·a a stinenco k rifuzis vocdoni pou la militkreditoj, 
la ceteraj, la ple3multo komplete identigi; kun la regi- · Bonan helpon ricevis la Ko~itato, kiam la -duon-

. staraj politikoj k kun Ja staboj, pretekstante, ke l~ pa- fasistaj ga_zetoj ekkomencis diskuti nian laboron .. Af iii~ 
cifismo ~stas krimo, kiam la teritorio estas atakata. ; cagreno la fi-skribado efikis tutmale. · ' 

Ankoraufoje la fantomo de la kolcktiva murdacio La 21an de januaro 1937 fondigis Virina Kointtato, 
· svarmas tra la. Universo. C_iuj statoj volas arm-armigi. kiu estis , komisiita viz iti ciujn komercistojn, petante hel-
K postulas· en la nomo de · la '"minacata patrio" la kon- POi}, Montrigis, ke ankau ili estas tre . komprenemaj k 
senton k la sen lim an kontribuon de la labor ista klaso. ofervolaj por la afero . · 
Kion fari? - . . _ La sama Virinkomitato preriis ·· sur .sin ·, la ·task<in 

Kiel en 1914 la proletai·o k giaj partioj statas sen . kudri vestajojn por la hispanaj _infanoj. _ Post•duonmo~ 
'orientigo. En Francio la laboristaj organizoj kontrau : _ nata laboro la virinoj montris an tau la , publiko 200 kgr. 
staras sekvi la armigadajn ·planojn de la . burgaro . En da tute novaj vestajoj, kiujn · pere · de ·Ja :Sveda Helpko~ 
Anglio kontraste, Ja Tred-Unioj entuziasnie vocdon;s · mitato por Hispanio kun salu~o en Esperanto . s'e'ndis ··at 
favore al la militkreditoj. · _Francio k Anglio statas an.tau _ la -hispanaj kamaradoj. . . . . 
la s;1ma dang _ero: la proksiina atako de .Italio, Ger·ma~ Du mon-donacoj de ia Landa Ceforganizo _. :kune 

_ nio k J a·panio. La proletoj · de _ Francio opinias, ke · iii. · JOO.OOO est as postula ·proporio de la laboristaro de · S6der-
ne devas aligi · al la riaciismo .k al la imperialism ·o de ta lje. · • 
sia stato. La anglaj laboristoj -pensas, ke ·iii ne povas : La_ ci-jara manifestacio de · fa d~ Majo · okazis !au ia _.-__ . 
n·e vcili militon kotitrau la fasistaj Jandoj. En Ja medio propono de la komitato uriueca .k~n Ja, signa lvort6 P~r · 
k en la cirkonstanco}, en kiuj trovigas Ja- unuj k la la liberbatalant11 hispa .na popolo! _- · .. ·. , =·-. ·· · 
·aliaj, ambau pravas . . La dilem'o estas .angora: cu aligi . La lSan · de Junio la Komitato araniis manifestacion 
ankoraufoje al sia ekspluatanta klaso ; cu doni lib ·eran pro la ljara _ datreven _o de la hispana ·lli,kto:-Ni :kuriveni-
vojon al la krima fasismo. gis ~a labo_ristojn tuJ\ kiam · finigis ·. ilia l~bortago. Kun · 

La dilemo estas angora, car la p1·oletaro . ne decidis . . muziko k st and ardoj ili ma1'sis · de Ja pluraj .fa_brikoj tra . 
·gustatem!)e pr( ··propra solvo de siaj · problemoj, pri · la urbo ~l fa Popola _Domo, kie paroJa:-dis la gvidanto · 
propra politiko. Se dum la pasintaj 20 jaroj ekde :1918 por la mspan~ Helpo en ' Svedio Georg · Branting.- •· ., . . 
h internacia prol~taro estus antauforiginta la dange- ·· Do So~erta!je,- malgranda m'bo, situata · 35 · km. : d 
ron de futura milito, kontrausi:.arante la fasismon, Ja - Stokholmo,_ inter ·si:aj_ ioin pli .ol 14.0oo ·.enloga:n_to(gi: 
rearmigonk la imperialistajn manovrojn, hodiau n~ ek- - nun ~olektis 500 kgr. <la ·vestaJoj _k -10.000 kr. -~roine la 
zistus milita dailgero. Tion gi ne fatis, k . hodiau al - lab~n st ar? de _ Sodert _alje - garantias , la · vivtenadon :''por 
gi prezentigas probleincij preskau nesolvebl aj ]au klasa 3~-infanoJ ee la Sveda Infanhejmo . en ·Breviere (Fran-
vidpun _kto ; K la kerno · estas, k'e ne · estas savo ·rilate al cio) al kiu .ni pagas 760 kr. moriate: · ·· . . -.: ·· ::,. ·. · 
la laborista klaso, se .tiu ne estas realigata ·sur ~evo- • Nun la laboristaro de Sodertalje enfreprenas · 1~-aran-
lucla ter~no, 1:ompante eian ligilon d·e la b\1iga state k . gadon de· grandioza ekspozicio . antifasisina. Ni ' vcilas 
la kapitalismo. Tradukis: OSBANTO . . doni al gi _kiel eble p!ej vasfan . popularecon. Tii.tce1e · 
r--------------- · •~--_____ .;.. __ ._ ... · elektis Ekspo ~ician Komitaton, kiu . prizorgu • 1a· havig:~ 

MALANTAOEN AL LA MEZEPOKO! don de . matena)o k, ekspozi~iajoj. ,.· · .· . · · , .. · -
La ::rB de Oktobro la ministro . ;ri i~ i~terna Af~r~ . _Por gar~titii al ' la 'ekspozicio -t>lejan suk~eson: ---nl ; ~1-

. sinjoro Zugazagoitia pronon.cis ·.diskurs'on, el . kiu .ni · ·. ·V<?kas ~e~eJ~ a~tifasi~tajn esperantistBjn el ,ciuj"Jandoj 
ekstraktas la jenan per/on: · al~.endi al m ~-~versaJn ekspoziciajojn,- aldononte -klari-

.. Ciuj devas ~b_e·i silent _e. K ni venis por · rememorigi go Jn ell' Espei-anto. · · · · .• , : •.. , 
al vi, sen doni konsilon, Ja sagacan lormulon de tiu La lab_oristaro de Sodert!lje ·es1irimas 'a_l ·vi anticipan 
escepta kapitano de la milicanoj de Kristo, kiu · no- ?~nkon _pro la elmontrota helpo, salutante -viri • <lntifa~ . 

, miiis Loyola, kiu_ por · ambicii grandajn venkojn k s1ste ! . . - . . , .. _ . . , · 
konigi kiel . ·estas atingebla}""imponis al siaj partianoj _Per Esperanto konti· a ii Ja ·.fasiismo j" 
silentan obeemon (perinde ·ac cadaver). 

T · ' ·1 b KARL AXELSSON 1an s1 enton e::ronas la venk"o. Obeemo gistomba 
·. k iismorta." -,_(t>or la Ekspozicla Komit-ato) . 

· Dalgatan 7 's.-, Soderttilfe, · Sv~d ·_ \-, 
, I 
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RDPORTO. PRI I.P.E.·K· ONfin~so Pestaiia, kiel bona k inda ekzcmplo. Sur la partio P. o. 
fl [, U. l'vi. Ii jetis malpurajojn k kalumniojn . , 

\I ' Jorn ~i-nlfruc 'ni pre sns rni~orlon pri In IPE-kon ~reso. 5e. Poste Ii konigis detalc la atakoj _n de la anarki-
Ln knmnradoj ~cnknlpig u nin. Ne ni kulpas pri tio . La sloj komcncc kontrari la "Popola Fr onto" antai' ie la bn-
lctero kun la rap orlo, clcvcnanta cl terorlanclo,por trafi lotoj. Kc iii estas la nuraj ma lamikoj clc _la sama, kiu 
nin, vct.uri s 44 lngojn. Scd, kvankam ioni malfruc, jcn tiutcmpc ga jni s la absolutan unuecon, car In popolo ak-
gin. -Red. ceptis ~in verc, senkondicc cc. 

· Estantc en Roterdamo, mi viziti s ankat1 Parizon. Ge. Fine Ii rnkonti s pri In faSista rib elo, ascrtantc, 
Dum titi tempo IPE okazigis sia n 3nn kongrcson. l\li, kc la popolo cstis forla por cloni, akcentnnt ~. l!l popolan 
hazardc nii intence. nc gra vns, 11artoprenis la kongre- fronton, mortnn baton al la perficlularo, k dank al tio 
sajn kunsido~n . Kiel gaslo kun aligilo por 20 fr.fr., car oni sukc esis en Barc elono, Vnlencio, Madriclo k. 11• 

la• ka sislo , stnranl a cc la 11ortlo, neniuokazc permesus . Ee vorlon Ii ne mcnciis pri la anarkis toj k ties meri-
nl· mi e·niri. se mi ne 'estus pagintn . Do est.as grnvn la toj .tiutempaj. Li pri skribis la ribclon k la lukt ojn, kiuj 
lnboro de 111· kongrcso, k mi set\ta s min clevigata raporti sckvis dum tri scmujnoj, sec! ncni on aludis al la Po-
en k6i1ciza formo pli speciale pri Jn . "raporto" de Ja poln Fronto k la tiama . registaro. Anstatail ~io, Ii at~n-
hi spa naj,clclc gitoj. tigis , ke clum tiu tempo la nnark isto j elmoi1tris sin kicl 

le . En Ja kongrcso regis "popolfronta ntmosfero" homoj cle la knoso. Post la triscmajna lukt o kontrail la 
k ' scnkritik:i opinio . f~ismo iii eltlonis ec, !ail !in nserto, komprcn eblc, afi-

' 2e.. Aligis 130 esperantistoj el pli ol 10 Iancloj, scd Sojn pri la organizado cle la nedi sci plino. 
·ta kum ·enojn partoprenis ne pli ol 40-50 per~onoj. Pli Li nomis ilin knaboj, car iii batalis ncserioze . Iii, 
gravn konsisto cstis: A!lglio , Belgio, Ncderlnndo, His- ckz, bata lis cc la fronlo k iris mangi hejmc k denovc 
panio k Francia. 1:e.v~nis' al la ·batailinio .' · 

3e. El la generalaj vortoj_.:_ne elt is det'nlaj raportoJ . Tiu fin kamaraclaCo ·d;1m. pi/ ol du' horoj jctadis sur 
-oni pova s kompreni, ke la IPE-c entr o en Sovetio mem- la anarkistojn kal umniojn . 
likvidigis. Tia! ke la konstantn delegito el Sovetio Nekr- · Fine la kongresanaro dum duonlioro dankis al sin-
.asov ali!!is al IEL-Vnrsovio . Restis, ke oni kontrolu, cu joro Hernandez pro .Ja "valoraj informoj" .k pro la 
vere Nekrasov partop renis la kongreson de Varsovio. "justa senpart ieca priskribo' ; de la hispana stato . . • 

· 4e. Soveta Esp. Unuigo? Ne estis delegito, nek ek- Poste sekvis In jenaj demandoj: 
zist as rilatoj kun tiu ·organizq ekdc kinm la sin teno de . Belgio : Kini la hispana r,egistaro . transdouis.infanojn 
Nekrasov estas malklara . · al la katolikoj , kiuj turmentas ilin per . siaj religiaj al-

5e. Oni proponis, ke la nomo de la organo "Sur Pos- trudo? · •, 
teno" estu sangita pro sin komunista 'deveno. Nurie ja · 'Respondis delegito el Anglia, konigante, ke Ii. 'epis-
la tempo altrudis nlian politikon ktp. Fine oni forlasis . kopoj intence deklaris sin favoraj 11! la ,infanoj por havi 

. (' j proponon ·. . , eblon influi al ties libera spirito. 
"Ge. La · organiza c·entro 1.'estas · en .Pariio. . ' . .' F1:aidcio :' Kia! la reg is taro . ·de Negr in Ciam farigas 

Koncize ci tiuj .estis ·: la : pdtraktitaj punktoj :l: pJ\ · pii dekstra ?° ,· '. , 
detalan rliportcin ·k paroladojn faris la hispanaj dele- · -, ;nespondis . Azoris, ; rimarkante, ke tio ne estas ak-
gitof cefe . Hernandez, redaktoro :de "Popola Fron to" hia!a . llema1.1clo;· ke tiajn ma!verd irojn ;emas la · etbur: 

.k Bosk~·La tria, nu kiel Hernimdezirnem esprim igis, "gra - . garo. E.rimiksis Hei·nandez , dirante, ke nun , tutkontraiie, 
-va persono" . ~st is deputato el Kordobo, profesie arkitek- . ·Hispanio havas maldekstran i:~gistaron. · 
tisto :. Sed bedailrinde la "grava persona" diris gravajn Svedio: ·Cu la hispania registaro sufice bo~e zorgas 
Iaiidojn nur pri si mem. · pri .Ja trockia dangerq? · · 
· ' Rimarkinda estis 'kiel bona espernntisto :k oratoro .'Respondis A~orin pozitive. . 
Hernandez, kiu 'tam ·en uzis siajn ka1,ablojn fripone . . · · Po~t.tio denovc prenis la .pa.'rolon '·1~ ·cloleeparohinta Her- . 
.:1 ·Jen koncize lia raporto pri la hispanaj afero./ pre ~ . . nandez k faris la jenan deklaron:· 
skau Iailvorle: · · ., Li ~iel ~edaktoro de "Popo la Front o" pr omesas .~en-
: . le. En Hispanio la situacio ne estns tia, ·kia gm . "i:e.zervan helpon . al la IPE ~orga°ni~ajo. K ·krome la pagoj 

oni imagas al si eks terland e. La anarki stoj havas la in- de .lia ; gazeto estas je gia dispono . . . . · 
. fluon. Sed ,,ili estus tiaj fnntaziuloj , ' ke estas plej_kon- .' :j 1ri ,~A·T .li deklaris: "Ni devas utilig ,i ,gln ek;kluiive 
v'e.na' Irr komparo : kiom da anarkistoj, tion: da anarki- · por . ; nia ceio . . · Ni devas apogf . gin . gi s : tia graclo, 
smoj ·ekzistas en Hispanio. . gis rkil!,· ni .eleerpos . utilon de ·tio . N( ha vas ,ko~dicojn 
-r · 2e. Li priskribis la organizo jn C.· N. T .. k U. G.' T.; .utiHgi SAT-on por niaj 'popolfrontaj celoj';. . ' . 
i·imarkan te ke C. N. T. ofte. servis al U. G. T,, kiu sia- · j "••,,s-e_d_ inempi·ii, 's'erioze ··1i ate~tig is; 'nen·i~okaze°:-S/~ 
!lnnkc absoh1te simpatiis la "Popolan Fronton" 'defen- :devas ekscii pri niaJ v'cirtoj' ci-tieaj: Tio· estas ·:,1tim al 
dnnte gin fidel l Li aldoni s, ke al c. N. T. influis anar- parol~j, kjujn ·_ devas s;cii 'nur intimaj rond o,;; s~d n~ SAT 
kisfaj elementoj, pro kio gin sinteno estas negativa en -au kiu ajn 'alia." . ..· . · .. . · ' ·' ·. 

la plej grnvnj okazoj. · · l ,"K.o~ ;;.·eneble, kompreneble"-k~ns .entis k apjaua J 
; ,:,· 3e. Li pr.ikrisbis-k tre majstre - Ia "tutan" hlsto- 1iin lfl. ~na\ ·o, ·J~ .. " popolfrontanaro '~-k · I,a ,'.'d~f~~dant aro 
l'ion de ."Popo ln Fronto". Ke /;I konsistns el e partioj, pe')a . lojaleco k laborista unueco". . - . 1 . 

k pli delalc Ii 1•nportis pri ' Ia kom!mista j,artio, kiu ·.pro f ,La kongreso finigis per la t;~ika . bon·deziro k·e.-ve: 
- sin sngeco. k sin kapablo en la sociaj agado j faris , "gran- 'moµtjare . oni. sa lutu sin pro , pli grandaj . gaj noJ por · i:i · 

degan" ·sukceson k :ke ' gi jnm v;:..ns plenan ·fidon de la .i''s~n kta" fronto. K ke la kongreso okaz u en Barcelono ; 
lutn popo1o·ktp . · ' ,., , : . Nu, gekamaradoj ,. mi faris laiipove .k lauebl~ konl , 
·, 4e. Li ,notis speciale • pri la . ceesto de , la partio de . 'cizan _rap ·~-~~ -pr i I~ ~PE-k~ngreso. K gi _~iaopinie ·,po! 

.1-.• 

•.~ 
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KRON I KO 
. "Fre nte Rojo", orga no de la komuni sta partio, sk1·i-

b1s 18nn de Oktobro: "Ln Popola Fronto" estas Ja or~ 
gano ,de la antifa sista unuigo _ de Ja popolo en Ja Jukto 
kontrau la im ·ndintoj k la fasismo, la bazo de Jn regi-
staro. k samt em1)c la inst rum cnto, kin servo s al Ja regi-
stnro por realir:i s iajn ordonojn." 

"Solidaridild Obrera" responclis: "L a "orgrino de Ja 
nntifasista unui go de la popolo" ne pova!I esti konsisti-
gnta 1_n11'. de politikaj partioj dum esta!I la s indikataj 
organ1zo,1, k precipc C. N. T., Jn plej firmaj lrnzoj de 
In lukto kontrai'1 la fa~ismo." 

*- * * 
K-dino Emas Goldman, la ,a vino de la Revolucio , kiel 

oni nomas sin, viz itis 1.erida-n. Anlau la loka iiazeto si 
faris i. a. la sekvahtaj n deklai ·ojn: ;'Oni devas rekoni ; · 
ke la registnroj nc solidaras al Ja hispnna popolo. La 
tolcrata kunkulpo de la "No-interv eno" esta s la ·pl ef 
elokventa pruvo pri tio. Oni timas la trinmfon de Ja Re-
spubliko, t. e. la trinmfo de la laboi'ist a klas ·o enka"dri-

.gita en la du grandaj sindikataJ org :anizoj C. N. T. k 
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La diskurso cle Largo Kabaljer o, kies kvintesencon 
ni r~sumi s ·fo la. 8 -~~~ro <lEi' In: B.ul. __ e~tjg1s ·vigia}i\f 4ii -
kutoJn. Nm· la komunista gazetaro akceptis gi-n nega -
ti ve, ·insu ltante akre Kabaljero-n. Okaze de tio "Soi"ida~ 
ridacl Obrera" at entigas: "Ti"uj, kiuj Jin · faudis, tiuj , 
kiuj Jin kalifikis kiel Ja hi spairn . Leriin , tiuj kiuf volis 
nliigi Jin .en supernatura ·,· estas la sa maj, kiuj : hcidiau 
kontraubatalas -Jin s __ ange k fajre, _mnkt1l~s· liri,'· irtsultia-s 
li11°!" ;_ .. . i 

* -l<· * . ,, .. , : (,1··. r-1 • ; 

La pr esejo · de' la Jiberecana gazeto "Juv ·enttm I Li-
bre" or·gai10 de la Ibcra Fcderacio · de fa :Libe re cana. ' Ju-
nularcJ, esti!I atakita ·~e la P<?licaro' clc Negri n- k'fualper-
inesc slosita. . · - · , . 'i ; .' 

Jen ankorau unu r evolnc ia ·ago! · 
* .* * 

I 1 ; 1 1.,' . ~ }J 
• • • • l ' • :: 

La gazeto "Esfuerzo", organo de la · Ka-taluna · Fede ~-
i·acio de la Libe recana Junularo, · est is malperme si ta :·de 
la registaro.' • · • 1-, • 

K oni kuragas as erti, ke Ja· registaro ne estas ' 'r'evo-
lncia ! La . skeptik ~mo estas 'c1angera ! _, - . , .. -~ .,, 

U. G. T., kinj lau sia esenco tie! malrrinlte similas al Ja 
J . * * I ' ,.~., d 

Di1m la i10kto 27 de Okt?bro ·, kiam la lfama rado j 
estis clormantaj ti-ankvile, ripozante de la taga labor o, 

· \ neatendite estis siegita la Sindik 'atejo · Pri la Traii ~porto 
1·eformemaj organizoj de ·1a alia.i Jandoj ." · 

·, * * * 
En Barce,Iono ekaperas novaj liberec anaj gazetoj de Earcelono ·k forigitaj el la · ejo la l~bo1:isfo j kiuJ gar-

"lVIexico" le '1Juventud -Libre". dosta ri s en la sama . · · · · · :,. 

La Kataluna Federacio de la Lib ereca naj Studentoj 
(F. ~- C. L.) komencis la eldo.non de · sia re vuo "Evo :.. 
lucion ". Oi estas .rieega · de ideoj . K pritraktas aktuala .jn 
problemojn. · ' , .-· 

* * * 

La brutala ofen sivo enti-eprenita kontl'ad ci si'mlika : 
tejo k generale kontrau , la organizajo c: N. T :-'es1ta!( ·1';.; 
vere neim agebla. Neniam, e:e en· Ja plej malb~n aJ :tern-

: poj de . premado, " kfajn travivis · Barceiono, esHs regi- · 
sti-eb laj tiaj _fiagoj. 

* * * 
36 kamaradoj · ~nkarcerigitaf en la 'rriallib ~rejoj de' · 

Vich de la l{atoliko-Komuni s ta registaro; deklaris · 28an 
~e . Okto~ro malsatstrikonr kiel protesto pro la ·maljusto ', 
kiun oni elmo!ltras kontrau iii . . 

·: Revoluciaj laboristoj~ * atentu pri_ __ la :novaj ·de~~ot~j ! 
* * 

La komunista gazeto ;, Adel~rite", kritik a·nte ' la di-
skursori de Kabaljero , 'diras ~ 1'0ni '.pov'as""cliri, ke post 
sia duskur so Kalbaljero ·konfirmas sian \1roksimigon al 
!a si ndikatista movado k sian fremdigon de la politiko 
de Popola Fronto kun la demokrat a j partioj de la 
burgaro, politiko ~nik~ ebia ·en· Hispa~io k a~tau· · la · 
mondo." · ..La :nan d~ Oktobro ·Ja esperantisfa organiza" PUiL' 

Komento supe'r~uas ! ' · ·· arangis fe sto n en la salono Atenen Popula~· .-de Gracia. 
,· * * ,* Paroladetis k-do : Surifiaeh (Surinjak) poste estis pre-

La Jetero de kainarado Bas W1:ls, kill~ ni presigis en zentita la teatrajo " La Versajl-a Kaptito". Psoko"1°ogie . 
la 5 n-ro estµs rep1;esfra traduke en ·"Kafalunra" ves'pe- ··· gustarajn interprefojri ' donis la k-d oj P . Casanoves en la · 
ra katalunlingva Iioerecana. jurnnlo. Ankau -la ga~t;!to· rolo de doktoi.:o :Gustavo : Morel k R.--Gtiel! -en -la -rolo ,de 
"Libertaire" .represigis gin: ,' · · \ Paulo Morel. . 

* ·*· * , Oen~~a~e· la ._-impreso pd la pr·ez'eritita ·feafrajo ' . esti~ 
. En Ja mezo , de ·Oktobro · la ·. Federacio de la ; Kaml!a ·~ bona · kvankam pien 'umit a de 1amatciroj. : . ' · . •.· . . ' . · · 

rnnoj kunvokis en Valencio grandioznn kongre son : Estis · ·. r: ''. . ' . .. * .. *.'. : ' . , . , . , 
pritraktitaj prol>lemoj rila.te ai la pliint~nsigo d·e la . ··La 25 kamaradoj, · kiuj estis ar'es_titaj ee la siego de 
nl,!'rikulturo. , · , la Centrn ·nevolucia l{o~itato l'Escolapios" ,k kiuj cstis 

* ( * 
1 

me~itaj ·dum monato je kom.pleta k -rigoi:ia izoleco estis 
"Solidaridad Obrera;, malfermis · subskribon favore trartslokitaj al la l\fodela Karcero akuzitaj pro fantazia 

al la ho sp italoj, Rugkruc ·o . k la familioj de la kama - ·. · pr~ceso. Pro spionajo . k perfi~o. · . _ •, 
radoj pereintnj dt.1m Jn okazajoj de Majo. La kolektita Tiuj ei 25 junaj . revoluciuloj, · kiuj ~e .. la ·fr.onto el:;" 

· mpno nscendns gis 163.504 pesetoj. Oi estis distribuita pruvis sian antifasistecon, estas tr:ansloJdtaj; al la kar~ . 
inter in· familioj de · Ja heroe fnlintaj · liberecanoj. · cero akuzafaj _ pro perfido k ~piouaj~! -Ki~ sarkas~o!' ~a 
----------------- · -~ ·---- · _,;,. sp~oj k la prfiduloj kuis ·Ia -~iucerajn revolucio~! ·. 

* * * ' vas servi nl ni por 'inst ruo. K por pli bona ilustro ne-
cesns ke alin kamarndo fnrn raporton pri 'ia SAT-
kong-1:esnj lnbproj. Tinmaniere ni povus kompari k ½lnre 
prczenti nntau In tutn lnborista esp~rantistaro la perfi-
dulojn k In· vcrajn vizngojn de Jn historiaj demagogoj. 

' BOR 

Oni komunikas .al ni, .ke en la administrejo de la 
Modela · Karcero en Ba.rcelono trovigas dangera - subje-
kto, indi viduo sen skl'up'tiloj, ·kiu subtenas · intimajn · in-
·terrilatojn kun In fnsi stoj retenita ·j ~n la strnto ·sa~tal6 . 

La ceesto de tiu individuo en la adininistrejo- de la_ · 
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"POPOLA FRONTO", ORGANO DE LA KO:HUNISTA PARTIO, DEI{LARIS, KE "PRO .LA PER:·_·, 
FORTIG,\.J PIW CEDO.1 DE LA REGAl\'TOJ (T. E. DE LA JWNSILANTARO .DE ARAGON) MULTAf 
VILJuAi\'OJ FORIWRIS AL LA FASISTA TERITORIO". - ' 

NI PETIS AL LA RITORA.T REDAl{TORO.JDE LA GAZETO KONKRETA.JN FAKTO.JN. SED ' 
ILi SILENTAS. ILi ESTAS TOi'IIBE SILENTANTA.J. . 

PRO KIO, SIN.JORO.J, SILENTADO? PRO J\IO VJ NE PREZENTAS ANTAO LA TUTJ\IONDA LA-
IlOHISTARO JWNKRETA.JN PRUVOJN PRI PERFORTIGA.J PHOCEDO.J K PEJffOHTJGA.J ROLEKTI-
VIGOJ? PHO I{JO VI NUR CINIKE DEMAGOGAS K KALUi\JNJAS? 

Kun ni aj plej profunclkora cleziro pri snkceRo rapicla 
· k sa\·i g o antau se nhontega rabiRmo! 

La del egato de ' FET-Komitato: A. Paris. 
EL SVEDIO . La Liber ecana ·junular o de Ja Sindik a -

toj, m_embroj de A.LT., entreprena s ek de certa tempo 
intensan kompanjon su ·per sia registaro por sendo de 
armiloj al Hispanio . Iii postula s , ke la plej granclaj en 
la mondo _ armilfabrikoj" de Bufor s, kie laboras miloj ·i1a 
proletaj junuloj , devas produkti por la laborista Hispa-
nic. Afisoj algluitaj sur la muroj tck s tas: Armiloj por 
Hispanio aukaii de Svedio. Tio estns por la futuro de 
la · socin liherigo de la . premat.aj klasoj. 

La kamaradoj de la li_berecana esperantista grupo 
disvolvadas intensan k energian propaganclon favore al 
Ja ··proleta Hispanio. K-clo Adrian Pers son Rignis riinar-
kindari peresperantan laboron. Li pa·rolaclis en la kon-
greso de S. L . E. A. super la subteno al In . Bui. k kiel 
rezulto kolektis 31 sv. kr. La grupo lotumis profite al 
In. B. k gajnis 25 sv. kr. Krome la monkolektado eten-
digis pli vasten k la kolektita sumo ascendas gis 170 
sv. kr. . . 

K-do Run e Fredin , 24 jara, deziras kor_esponda .di kun 
kamarad ( in ) o pri diversaj. temoj. Adreso: Rune Fre-
din, Box 420 K opp~rb erg , S~1edio . 

* * ·• • I 

K-clo Alfred Melbye, Oslo, Tafi e rheims gl. 30 ill, 
Nor vegio tr c dc ziras ri cevi inter sange je aliaj ajoj esp. 
gaz. k bultcnojn k ali _ajn bonfarajn k propagandajn glu-
markeijn eldonitajn e n Hispanio. Respondo garantiata. 
Heprcso en aliaj . hispanaj gazetoj k bultenoj clezirata. 

* * * 
J{orc spondcn ca Centro Internacia ,- Helmerstraat 22, 

Amst erdamo , havigas ciuspecnjn korc s ponclnclrcsojn -al 
la ciu landnj espcrantistoj pri -ciuj _ temoj . Petu dctalojn ! 

.Qni interesi gas pri k-clo Heririko Gront de 
Durruti. La soma esta s pet a ta skribi al k-do 
Schouitz, Svedi o, Forserum. 

Divizio 
Arnold 

. Depo.n~jo "INFORMA ·suL TENO'' 
K-do Axelsson prozorgas la _-arangadon de g~·andio~a 

antif~§isma · ekspozi~io. K_.do K. Axelsson · pro sia sen- J. Huse( · ·. 
· Irene Chance Parizo 20 fr. 

Barbastro 5 p-toj 

la·ca_ laboro etstaras kie·l laboris _te_speranti sta aktiv:ulo. R. Chapotot Reims (Marne) 10 fr. 
La kamaradoj el la dive1=saj landoj devas energie k ·sy!vabelle Saint-Jeand Aulph . 5 fr. 
grandanime akceli Iian audacan · entrep1 ;enon, alsendante ' Philippe . : Saint-Je ,mcl. Aulph 5 fr . . 
eiuspecajn esperantajojn k antifasisman 1literetur!ljon. ' .Toulgoat · . Saint-Jeand Aulph 5 fr. 

Ni kore gratulas ' la Stokholmajn kamaradojn pro Kolekto en la SEA kongreso . Stokholmo _31 sv.kr 
ilia aktiva p·erespei ·a~ta agado ko"ntrau la fasisrrio k . Micher · Stanger · Stokholmo - I sv.kr. 
por la -laborista · Hispanic k -ni ,invftas ·sa.mtempe Ja ka- Aksofi!o . · · • Stokholmo 5 sv.kr. 
maradojn el la ceter8j ·1andoj imiti . tiun imitendan ek.:. ~If . Andersson - ·~ ·stokholmo · 2 sv.kr. 

J p · 1 . k d I . t "f • ,- · K ,- Oskar Karlsson ( - Malmo 5 sv.kr. 
zeiµp on . . . _o_r : a- su_ ceso . e a an i _as1_s1110._ . . i:ior_ ·_ ~ . -.Carl Persson . . .. -. , '· .'' Avesta . 3'5 · sv.kr. 
triumfo de la socia revolucio. · ·· Edv. ·Gustavs·so·n . . . . , Amal •. 2 ·kr . . 

--:-EL -ST,ALIN_IO. La jugprcicesoJ progres ·em_e pliigas. Bertit Akselssop . 
Lau tre bone . informitaJ jurnaloj, estis ekzekutitaj dum Arnold Schoulz 
4 monato ·j ei.rkau 2.000 akuzitoJ. En unusola tago · ~stis Iv~r Astrom . 

·kondamnitaj je ~orto '76. · · · · No;e Jonsson . 
' · · E. Burn"elle :. . 

-G. Ro'mero . .. 

. ... . __ _y~st~~:~i..~. . _ 
Forserum 

. Vannos 

. Orebro . 
• < Herstal 

Farlete 

INFORMEJO - Wiktor Osbanto Barcelono 
J. Es.teller . Nueno 

.,, ? .. ~r. 
3 kr. 

5 kr. 
• 2 kr • . 

7 kr. 
25 p-toj 
5 · p-toj 
5 p-toj 

2 dot. . , · · ANTIFASISTOJ! AT~NTU! _ .-J. Dimani:ha Canada 
.La · e~p : Klubo, la Hispana · ,HeJpko -mitato k Ja Fak- -A. Bois · · ·• · · Mece par Viti:e O 10 . fr.fr. 

T . . C. Klijri .. A~sterdamo . i guI 
sindikata ceforgariiio en Sodertalje meze de J anuaro H, · Berg . . - - . Hoorn .. ···1 g~l 
arangos ekspozido~ ·. antif~sism~11 :· Nf insist~ - petas ·~iti:0 • q. Mannoe~y Amste~damo ' ci;50 gui' · 
~pe~an materialon, ekz. ,' librojn, . bro$.uroin, . gatetoji, H: Liesen . - . Atri~fordii~d · .. 0'50 gul ; . ' 
afisojn, flugfolioj~, ~nsignojn, statistikoj 'n :ktp. Ni 1:es~n .- . Huigen '. . · . ·, . ·Rotei'damo o',4e1' guf ·· ·---

., do'ii'°la ajojn, se estas deziraf~. .' . . ' . ' :· . D. v/d Kruyl . . :. Amsterdanio i ·gut :- . ,-
: Ad~eso: Karl Axeisson, Dalg~tan 7 B. --~Q. Sodertilie; ··. Joh .. Vries • . -. . Rbterdamo _.' r gul · 

Svedio. · · · - ·· - · . , . ~1 ciuj n_i esprimas _si~ce~an 1lntifasistan dankonl 

J 
, ' I' 
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JETERUJO 
l 
; A. P:lri ~. Mnlnlrnff . Ni dnnk:l R nl Yi pro In frn tccn 
iet cro. Ni kroni~aR In tlcc i,lon tic F. E . T . Vi ric cvn<los 
In lrnlt cnnn int cr san ge . Ni nckr ologas pri la pcrcinta 
kamnr ndo. 
1 

G. Jnro RRay, Cholct. .Jc~ kamaratlo, ni scins tion. 
•~inoknzc tnmcn In fosh,tn. gnzctnro cfltns, k trc cfikc, 
J)()jkotebla· de In labori stnro. Ne i:rrnvnR In prcstigo clct 
In i:razetu, scd In bona or gnnizado de la bo.1irnlo. 

F. Fredin , Koppcrbcr~. K-clo, cinikc mcnsoi:cns k dc-
rnngogn s in komnnisloj. Kiel en Hi spanio ti c! en Svcdio, 
Jc. en ciuj lnndoj. Ni pnrolas kompreneblc ne pri ·1n ve-
rnj kmmini stoj. Pri tiuj-ln prci'iclokomuni stoj . Iii men-
sogas, kc In hi spnnaj annrki sloj kolektiYign s perforte k_ 
kinm ni petns de iii konkretnjn fnktojn pl'i perfortigaj 
ngoj, iii kiel mortintoj silentns. Ekz. ni petis "Popola 
Fronto" ,on pri konkretigo, gi tnmen evitis, motivnntc p1 o 
nepolemik~mo .-Neniam la fortoj de C. N". T. k F. A. I. 
fnrpreni s batalilojn de la fronto . La plimulto cl la bntn-
lnntoj ce la frontoj estas C. N. 'I\ -anoj, Se la anarki -
stoj forprenas · el la frontoj armilojn, · tio s ignifus lai;li 
sinjn knmaradojn senarmilaj . Kiuj Akuzas. la libereca-
nojn pri tia _ago , iii f~ras tion . La samaj tipoj, kiuj n_ki.1-
;:as pro dev!ga kolektivigo .-Ni sendas , al vi la petatan . 
materialon .· · 

Tage Lau-Kopenhn_go. Drinkoi1 ! La· gazetajo ricevita '. 
r B~·s· 'Weis, Rote~·damo ... Danko ·n, kamaracio / -K-'do. B. 
(Osbanto)° ·estas · nia -kunlaboranto . . 

k-clo Sou chy . En gi estas pritraktataj ;tre ·;detnie ·;Ja~ifgra f 
raj problcmoj. · · ' f 

' . . 
"Libera Mondo" , Alcorn. 

cc ni. Ni als endoR,al v i tinjr i 
sendotaj kun la bulteno. 

Grama t ikoj '_.lie 'pin . esta1 
post hovo. Pr ?pagandiloJ . . . ' • • ,,. 

I' 
; . } ·1 

M. Tal es , F ~s. Dankon pl'o In rcs .. kup. Lri bulten~ 
J sondatn rcgule . , , , :. • : · ·: 

. H. J ohnns so11, Gotcbol'g' . K-do,·)ni pl!igris la kvai1to11/· 
La petataj hfspanlingynj gnzetof senclofoj . :· , . . .. .... : 

J: Cassin, Ploug ,uerneau. Al via Va lencia ·1rnmnrntlo . 
ni rcgulc scndns In bu ltenon . :Ankau la sesa csta ·s sen-
rlitn. Ni korcktns le vi eslonte ricevados unuopnn ekzcm-
pl_cron. 

O. Kuppe 'rmnn, Esp. Bulteno, Ccneralitato, Earce -
lono. Snmlingvano , dankon pro la lctero, plena ·de kn-
lnmnioj k ' in!ii1Ito'j kontrau ni. Ne restas nlio ol danki. 
Seel ni mirns, pro kio vi no parolas konkrete . Klnjn 
malverajojn ni diskonigis? Vi havas bultenon, dementti 
nin nntnt1 Jn tutmondn lnboristn esperantistnro. K stam-
pu nin kiel mensogantojn . Pro kio vi ne fnras tiort, . se " 
havas je via flanko la veron? Eble vi koleras pro _ tio 
ke ni aud~cis tliri In veron. Ho! ni ne ku lpas , tiaokaz .~. 
Ni ja clevis diri gin. ,Oete're, pn1:don11 nin pro la ver-
diro ! 

Arnold Schoultz, Forsei ·um . Ni anoncas pri via ko-· 
nito . • · · ' , i 

ivr. Tales, Fes, Mai·oko. Sendata regule . Dankon 'pro 
la . res, kup. 

T . C. Klijn , Amsterdamo. K-clo, via leter9 ricevlta. F. B. T. ten Hagen, Amsterdamo. Ne, k-do, , gis tiuj · Pm:donu pri · Ja erar qj, farit aj <le ni en la noto de la · 
h:amar_adoj \ ne for la~as siajn . _kalttm_niojif k •~ens_ogojn . inondonintoj , Nia liis nuna administranto Mas clemisHs 
hontrau ni, ni ne silentos. Iii ne estas labonstoJ, secl - 1c·· 1-, · d : . · t' . t' · t , :. d b cl . . . . . . . .. . a · a m1111s rac10 ne es 1s en re env11n a onor o. ethurgoj . Laboristoj ne povas me11sog1 k knlumnu pn . p. : · k . ·1 ·k lk 1 t k , 11 , It ·. · · . . . . . · 1- . · ; ·t·t · . .-·ff -1 •.: . ano ne onas a a u ar on e as1s mu aJn eraroJn . nhaJ IabonstoJ. N1 konas Ja upoJn , es 1 aJ en sa e OJ, p . t· k • k ·d R b d . c1· 1 , 1. T . · · · ro 10 an au -- o asen erg evas · m u g1 111. amen 

BS., Sof. Cio ricevita 'bonoi 'de .·· Via -k-do L : skribos . In nova '.a\iministranto notis atente k zorgeme cion . Ni 
baldau : Li est as nun multege supersutata per ~~_boro k ·. phie ·sendaclo!l al vi 50 ekzempl!!rojn . Revolucian saluton 
pet as indulgon. Li interesas pri LV. Kie tfovigas ?-P _r i nl la· kamaradoj ! . 
1:c·-do · ~ndres Ballestin nun ·nr nenion · konas : K ne eb)as · ' · ' 
k011troli. . ----- ----------- ---- --

Nu kiel pli detal a ·informo · sekvode:"tero de via k-.?o : ' .. ',, .<: :' 

Folke Rosen, Stokholmo. Dankon, k-dci. La tre dika _ LASt HORE 
letoro ni ricevis bonorde ·k atente ·notis cion .) 11/ ~~·at'u! · 
Ias vin pro via aktiveco. Ni uzos la Rot, iidreso _n 'po1; 
hia .k-do Bcir. .. . , 

-.Karl Axelsson, Sodertalje : Dankon, k-do , la: - Ieler .ci; 
Ni profit as vian raporton k presiga s g in. PropagandP 
lojn ·ni senda s · pere de nin Pa r iza. peranto. Rekre ··ne 
ebln s, tial ke en la postejo oni konfi skas t iajojh. Ni b<>n-
dezi ras al vi· bril an ·suke eson pri Ja ekspozicio r-_:_·.. . . 

Aclrian Per ss on. K-do la elmontrit a ia stat emp e de ~i 
aktiveco favore al "In. Bui ." . v~r ~ ·e~tns gr ~ncla k . Jab~ 
dintl a . Vi cetere ciam laboras s~nl.ace POi'. la disva sti~o , 
de la .. bult eno k In populari go_ de .Esperanto inter · la . lib i;~ 
l'e-!a1iaj espernntistaj meclioj . . Ni gojas -k -dank eme gra-, 

· La :tutmond~ - ko~·~ta : lnborista jurnalo Solid~ridad 
Obr~r·a portefup{estas malpermesita de In .registaro. La 
motivo:'I '.a 'Direkci~ pri Ja Publika Ordo dissemi'is al In 
redakcioj komunikott p~esendan ·. Per ci komtiniko oni i~-
.fo~mas, ke 'esfos organi zita "atenco kontrau' komorera, fa 
.fama kamunista , avanturisto. La bombo ~tamen • eksplo-

; ' : . ... . ! , 
dis 500 metrojn malproksime de la ·automobilo · d'e Komo-
rera k pro . tio : ··1a · atenc ·o rez.ultigis n.enian . doma~on. . 

La redakcio de Solidaridad Obrera entrep ·r.enis . enke-
ton k konst~tis, ke ne okazis ·eksplodo ' de bombo ; sed ' ~e~ 
mas pri eli~o de lumgaso. Do la ·atenco kontraii -la 
komunistn g·ravuio estas ·_fiktiva k verki°ta tendence por 
1~ Camilo de la Santa . . Pro thi aiidaca ' ago ' de la :redakcio 
de Solidarida ·d .Obrera la policestro ordoni s 10 ttigl\n ·mal-
Ji~rineson de la . samn. . ' . ·, · · · 

. * * * 

/_ 

. .. \ ;I 

.stiilns v in, pro la organizita parolado pd "In . . Ru!." , k 
pri '·fa kolektita mono . . La 1asta · esto·s i.tzilta por 'Ja eJ-· 
dono cle es·pernntling vaj glu'ma 1'koj . .:.... '.Eku la · libera 
SOl:inl . _ . . . •.:·· .\ -~-. ~ .~·-...:-· ... ,_ . .r ,7 ~· ' :,,. 

·• El.ln .Bilrc cloria Katcero estis liberigitaj ·.8 (ok) pas ·• •·,, \ Gaston Plateau, Kasa .Tadla ·. Ni notis Ja -ni>vajn adre- · 
Ja in Ni sendns al vi I~ Jibron "Colectivizncioi1 es" cl~ I . 

t " ' I ' 

troj . . •--· · . . I • •• C 
J __ .. , _ • • 

... :-.. -~ 

' :·~ 

, '· ·.· ~-:--· '. , . 



Scanned by CamScanner

.14 INFORMA BUL TENO ... . . •· ... ·· ···· 

lnternacia angulo 
BL DA..NLAXDO. La norvega verkisto Nordhal Griegh . 

paroladi s en Kopenhago dum k~lkaj k~p.fer_e~coj favore 
, al Ja proleta Hispanio. Liaj intervenoJ ~stig1s grandan 

' l{nrnj nmikoj libcrecanoj , dum clu jaroj ni fideli_s impreson k oni kolektis multajn tlonac~Jil. ~nter I_a la~-
t - · k ·s en "L1 t · t de Ja dana verkistino Kann Michaelis, km cirknii nia knra "Labori sto" k an auc m unng1 - aJ es as unu - , . · bcrh Laboristo". "La ;foarki sto" (Japnnio), "Esperan- en letero adresita al Gri~gh, diras: . . . 

· fi ko "Ankau- m·• volas fari ion por la hispanaJ mfanoJ . En to nevuo" k "Laboristo" (Bulgano) por m_e_ n_un · -
I 1 k to tamen mi trovigas en financa malfa-lektigi cirkaii '_'lnforma Bulteno": kiu, m~ grau sia 0,_a Ja nuna momen . k knrnktero, hodiaii estas nia s~la mternacrn organo. _ Nia cilafo pro tio ke mi estis malsana dum_ la pn~tempo 

Sufel .1·3 operacion en Ameriko, kiu kost1s al m1 multon. propra knra orgnno! . l Lau peto de ni la redakcio de In. Bui . bonYohs _mal- . Mi hava s iun afon donacindan - ~nu j~vel~ tre :a fermi Intemacian Angulon, en kiu ni dh·ers-konhnen• kiun mi akiris dank' al kelkjara spara 0 , car mi vo 1 
tanoj povas renkontigi por informi unuj la aliajn pri osedi gin . Oi estas ora kolringo kun perloj k briliantoj, ninj klopodoj, agadoj k aktivecoj - ec_ pri ~asivecoj, se ~iun juvelisto el Amsterdamo tak_si~ 5.000 kr .. k_ la pet ·-iu kurngas raporti pri tiaj, sed kredeble nemu volas fan- lojn 3.000 k~- Mi kredas do, ke _ om _povas_ akin _certan faroni pri sin pasiveco en tempo, kiu ne permesas opor- monkvanton, per kiu mi volas i-egah la h1spanaJn etu- · -tunecon k nenion-faradon, car, se la reakcio intencas • 'iojn." · - · 
nin engluti, gi tamen derns laboregi k sviti, cu ne, Kiu diferenco inter tiuj, kiuj helpas la celadon _de la 
gek-doj? · · prol .eta Hispanio k tiuj, kiuj helpas al la perfidulo Do, geamikoj, ni 'post nun diligente kunlaboros en Franko! 
nia "angulo". Ni sendos sugestojn, proponojn k konsi- EL FRANiGIO. La Oenerala Konfederacio de la La-lojn pri nia angulo. Ni s~ndos ankau kqnvenan mate- boro (C. G. T.) diskonigis la sekv_antan rnanifeston: . rialon, raportojn, sciigojn ktp., el cfo parto .de la mondo. "La administrada Komitato kunveni~ )a 19 de Okt .o-Ni faciligos la penan laboron pri tiu angulo por _niaj bro ·k procedis al ekzameno de la _situacio en-k ekster-
redaktantoj en Barcelono. landa. Oi prijugis la barbarecajn aktojn k~ntrau' la cina · Ni igu la angulon vere INTE,RNACIAN! En gi kun· popolan .aro . Oi certigas, ke interpretas la :_ sentojn de la laboru Nord- k Sudanoj, Orient- _k Okcidentanoj, ilmikoj · grarida plimulto el la franca popolo, gi deklaras, ke es-el teror- k hipokritaj demokratio, "arioj" k j_ud~j, nigr- tas necese plifavorigi la francan publikon al tiu ju"f~o __ flav-· k blankuloj! po1: bojkoti sisteme la komercajojn japandevenajn. La · n ·o; al laboro, jen niaf manoj ! administra Komitata de C. G. T. invitas ur _ge -la konfe-La , anarka Esp-grupo de Sstokholmo. deraciajn organizojn preni _kiel eble plej baldaii ciujn 

LA SEKRETARIO mezurojn, por ke estu aplikataj ciuj decidoj prenitaj de • 
· - la . lnternacia Sindikata Federacio, cele ke · la bojkoto . EL BULGARIO. La :registaro kreis legon, laii kiu ciuj estu efektiva ." - ' 

bulgaroj , partopre 'nintaj la · hispahan revolucion, - est as "La Federacia Kornitato de .·FET .(L~bor-Esper£ntista puriataj je 5 ·ja1:a enkarce1 :_igo :, TJu barbfii ~a _']ego est~s · F,ederacio en P~anclfngy:~f Regii>noj, ·decidis apogi la _ hi-aplikil.ta- ec al- k--d6j, kiiij hav~s -stmple _ interrilatojn kun · spa~ajn a_ntifasistajn batalantojn ' k la esperantajn el-hispanaj kamaradoj. La jugsatrapoj jus jugis je 4.jara . donojn . Okaze de tio ,la delegito de_ FET- _Kornitato A. enk~rcerigo i-don :pro tfo ke . estas ricevinta esp~ran- Paris adresis al nia redakcio la· sekvantan ·1eteron: 
•taj_ojn. el Hispanio. ' . . . . . . .Mi gojas inforJ'!li vin, ke Federacia Komitato de FET ·ta neutralaj esperantistaj tr_ubaduroj _ cekape de la decid,is . alvoki" la membrojn de l' Asocio · al sin ~suldigo ma-stodo'°nto Ada klopodas ·.altiri en la marcon de la neu- pri pago de _c;i_u rnonata subteno , fikso.ta de ciu laii sia tralismo la iaboristajn -esperantistojn. Al iii helpadas pagpovo, por la respublikanaj batalantoj .en Hispanio k ·reryore la iamaj ko~unistaj esperantistoj, nunaj burgoj. . iliaj esperantaj gazetoj. . · · ·· . _ · -' 

Modela Karcero · prezentas gravegan dangeron p·or la 
· enkarcerigitoj. Ni avertas ·:1a proletaron pro la okazepla. 
Estas ja indigna paradokso, ke en iojala Hispanio la 
antifasistaj ._batalantoi frovigas enkarcerigitaj · k admi-
nist'rataj de fasistoj. :,-· . ' -

. . 
La 2an de 11' 9 fasistaj 'aer ·oplanoj'tromoforaj bomoar-

dis Lerida-n, faligan ·te plurajn bombojn. Kelkaj trafis 
la lern 'ejon. Pereis 50 infanoj, kiuj trovigis en la me-
mento : en · 1a lernejo. Entuta numero de la pereiii"toj ,e- _ 
vigas ·gis··220. Post kiam la aeroplanoj f aligis bombojn 
oni mitralis la civitanojn sur la stratoj. , - . 
. Tlel civilazas . la fasistaj sovaguloj ! 

. • . * * 
~La Konsilantaro pri la Sindlkata: ·unueco de la Au .to-

tramoj de Barcelono ·donacis al S. I : A. 50.000 pesetojn · 
kiel helpo al In viktimoj de la fasismo . . · 

- Tiu subteno daiiros gis post fino de la lukto en Hi-sp'arifo. .'• \ 
Ni petas, ke vi konigu tiun decidnn pere de via ga-

-zeto al la esperantistaro, k pei· al. vi_ eblaj rimedoj al la -
.batalantoj en Hispanio. ,. 

- Vi diru al ili, ke ilia nunaheroa lukto ne estos se- . 
_nutila, ·car ni ·s~ntas ·; · ke p~r gia aahro mern: gi 1ori'i . 
post iom ·ce iuj profu~de plifortigas .·k ~e rnultajvekas · 

- senton pri internacia solidaro. • 1 · 

y( diru al iii, ke pli _k 1ili' vekigas konscio en Ja po- ·. · 
polarnaso~ de dernokrataj laridoj ,pri la Jieceso praktike . 
he~pi ~l la •. kamara~oj, k_iuj_. nun defendas civil~z~c\on . 
kontrau fas1smo. Vt klangu, ke ec cinika barbareco k 
piratecci de la fasi stoj helpas · ~1 iiu ~eki go de seritci pri - ; solidaro. _ · · · ' · · · 

Vi estas viktimoj de la fakto, ' ke tiu se'nto ~rikor i h 
ne forte kreigis, espereble gi su·fice frue k forte ·· es- -
tigos ·, por ke Ia-·nece ·sa- helpo ·ven ·u al ·vi;' 'Tiotf ··ni _. kieI · :. 
esperantistoj per · ~iuj eblaj · rimedoJ k per ·-Es-per~nto '.i-. rneni akc -elos. ' ' · · 

.r _:·. ·=< - . 
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. ,, ' I 'l 

s 
• , • I I • .. ., , ·, I ! ) ' ·' i : . [( N11 est.as ·p ~11intivo. La rut u ro dt1. " Ne, ,:e_kifstos ' paco inter Ja homoj I I' 'T J. ' I I ' : ' ' I 'l : !~ I 'J, j I I ; . I ' ) In ,wcio cslos reg _\l~\I ,d~ ) ,a, Sin~ ,jka,-1 .I dur)l no estos reprezentataj de la pro -
toj. Kiuj kredas orientigi Jn ekono- . Huk~c~!it'roj · en la direktado de la · 
" :" ' ·' · .. .. t, '' · ' ckoriomi 6 ciuj kiuj interve 'nas en la 

· povnii_., 1111tai1'Corilri tiiin dangeron , 
l gante; ke ' tr'a la ·_.m;i aperintaj nit-

. - ... : .- ' /, 
boj aperu d n. s1,mo, ·fekundiganto tie 

.m1011: sen 1111 partopreno :'de la. , labo- , , · , ·d k d. " , k d" t •b d N ··· pro u ta on 1s n ua on. e es· 
-ristoj e~tos pul\ •igataj k!el ' n1nlumi• 1 " tas ebli konse 'rvi sendifektaj la po· 
·k•j ·;11 in 1nbo1·istaj koi1kerajd f de 'Ill' I. "iitikaj~ 1 p'riri cl~ojn, kiuj frakciigas la 
\ 11gia agado <ie In Sln<lik'nt oJ. ,., ,;!• :l L ''!ab6 :1·istojn je la nomo de nova flag o 

• ,, I, I ,/ . I ,; ..-i' 11tlg I .1: : ; 1Jf1 : ,,q• , ,. I L1·1l .. En llisp1t11\·o , la 11nboriHln klaso, . , 1 L·1:..,; .1 1;1 1 1 , ~, , 1 ' 1 11 ,11• 1 , , , rr 1 , ,. , r, 
.lf,i,'?,RJ,J~ryms, ,1,~i ,l_a,,,mil,i.~~~ ko~.tr1:1C1_ )n , . 
!usismo ;_ .. demonstriii sinn , .organiznn ·,, 
kaP.ablon i pot ·r direkladi :•IA, produkta -, · 
-dqh , k ·kohtroli ln i:disli-ibtindon: I JI •• i,i:Ji 
- i 1,Ln ,Sindikutoj • maljustas l 11Il•n•enit\ 1:I 1 

.J A1.Ji irulikalo _ cstas _ fa _ oi:digo _ en _la_ 
produktndo k la ekvilib1 ·0 en In dis-
t11!b111n'dl>~ t'.' e: egale co '.' Tio ''ja 1est'n"s seii :i, 
·1<.reto " pn1' i1eniu '."L n Si~tlikrit!o 'es't!is j .. J 

·11rod11kto:·11c tliflnitn ' '"ellnborndo' 'eti· 'in•f• ' 
td tio'r~torio J: '-kilij 'e1sfaii j In ko1\gl'e'soj? i• I ·m••1ilHle~~ :f 1chkv'enoj \ le' I Jin ·1p'1:o'd1\k-'" 1 ;[ 

_ .. '•l' i~,~1,, ::\F '' c'" o:i •. •:•1..-1, ;, 'l' '•' .. , , :-r .i t1s OJ. 1 ,, "on 01·me a II tempo, per 
-~in " ,tJ oY/i'c"ia · ag~c1·0,. csl'rgi s ' ,\ iivriin " 
leoriojn k novajn metodojn pn1·tece 

en Hi~pa '1iio k nfalf~l:~• ' ! 

energioj k m;ltiplika b ~o de tiu sin-
dikata ~~mo, kiu de {~~ cloni en la ' •, -~. . . ";" ' , . 
da!iro de • la em p o~ ricajn fruktojn 

~· 1)1" . 
de belo, bonstato k -liliero . 

11:als~ml j !pref~~;~j p~i .la nkcenta• 
,do ,i; I~ kia~bat~I~ ' div.idis la' prole-
taron; :.~ed · ~oi}}~~u:Ce 1~· sojlo de la 
milito k kun la akiritaj eksperimen-
toj ,la lilbtrnisto j,! kohlp fontisa ·s ;·siajn 

,·.:' principoj1r •por ;litt:frtgi 1Jiu1'1'l Iii ruJinnco 
'! cle-1eiuj) lab'o r is!:oi la :ihkn~6n11f~ IA 
:..ti~:; 1 •• • 011') ~ :,,( I rr.,•1l•n 1f. ; II; , , . • ii·,1,1 1 0 ;[ • fns1smo en H /s.oamo .. K post Jn m1-.,;I .> r~f '.-, I , t r;11;L , . n•)·• : 0 1 H · --, ri ,:l IJ i 
·q 1H~AP•. ! tr1,1-J?ar~1:1te r l!\: _.1,al'.n\i'!!Ri~ , de 
r 1g ir panio, .,.~\i i.!lfl!ktj_,dgos 11C!VJ ealan 

iq fak~on : ,estiganfe .la i pacoru Jo1ia;lhar- · 
!. . mo\i ioh; 1ki (1'j 'il itip lek'sigliiFcmSrr 1pro-
r-1 > l ' k''t' ' ''t ' ' ""' ,./ ,,i, u i.,;,.h !J;·l i; I ,Ii;• . . c u 1s OJII en veran u111ve1·san ,i1m1-,, 1°,11i;I .11·1 .• t:1·11: 1:;l J:i ~rd i:i-. 11:•I 
If ' i: ~

0~r) nil 111·1~,0 ,;·10:,i ·,wu , ;;I "it '1 ' f t)' / · 
Ciuj sc1·u .te11i sendif .ektaj , la }IIllii· • ) , ; ;;J 1·1 .r; .• J IJ I t Jf Ctl1t 1 / j j r-•~ , JP.:J .L 

; 1 r·i ~an I iPl'i,i:i,c;!P!\l'O,n_ , ¼i; 11c.~u !J pl'~l).j ;J jl:lian ;.,I~ 1 ' 1 , ... '' 'kt · ·, '" ' I ·1 ' ., 'f 1
k. t' ··JJo· d'e' 1 ,i;q m s pen1pe n·oJn a n · e e 1v111 

'l !iu'j" post~ ln loi, 'ki't1j' 'ilep'en'dns' ·'de' ' la 'f"fl "'' pozieion ,en >.ln•,&ituacip, i lkii)ll 'estigas 
· n e\. ol11ciiir Sindik:dis'ii1 '0, l r ·t! 111111 '" ,I n '•. ' !•J·la ;'cirkdnstafi'cll '11b/ k'.' l:i .ljjtiiri ·go~·ae la 
11,:i.'j 1' ' '1<·"1·· .•,blrfl 'k· 1' · ' 1" 1'· 1c1·'"'·t ·' :/ ff •l"~k6no~io·'eiitos'1tak'fo'k'i'el'es't88'1ikto r. n II er I k o .a 1 n sm !Kn an r I r 1 • , • • 1 . • •111 ;..t J: 11 "•• Ii .:1 , • '111•1 .,,.J:·,t;., i: "(I :.::: ~.•\ • • ' . . • . ,. , , ,. , ··- J• \ . , ,;;..-,j'~"ai'i~'ll.c~ d~i~iaJ1P110d'l11tH~'tt>f1Jbite 1!\h,q~~'l• e Rtng v,oh t\rY!!~ l,a ,1<0x~f~'~,,i1 'rlJ 'Ii 'emah 0cipigo kitiii ·garahtias ni1r ,.,,,,J,:I 01:_l'<'l i i i ,j i; l" •J>,l••q~, , ~9.n <!fi;:r 
k I " · k' d . · · In 1 . ,. . . . ' . . . 1 . . .al la mteresoJ ..ie la partioJ, 11.-iuJ,ak-. n ,,1)1·mon1011., 111 eyas , 1eg1 1e;n ,_ .. :, fa '-Sih 'dikatb '.J' 'Ju pl P fotta estos ' la r,r1.r~ fi ,, ,,, :'·' •"' ,,!"',q ~,. t<>,,·,_,, m1-.,. 
,plurnj .f!ektoroj jdo la ) 81'tif~Sismp. 11 t1Sinil!kata .pozicio ,. des • !pli • malfoi·i:'a ·:r ; ·1 i;en~a.s i.8111-~ rtP,\!!'80P,Ml:r/lg<ns.111q,l:foan-c,;;, ,ni l k~mprc'ntis, • ko· Jn: nhtifaSisino · i:f estos · Ja i fasismo. K pro tio •rii : dlt-is',•' l;f r-tau ,iln i_ko_lektiva, !·,b_onstato; h~'litau la 
·,-r '\•~· ,. ·11 ttit,J 1ie I l11 !iiidividilo "~stn 's i;I ' ke ' In ·SiridiknliBmci lesfas ·Ja deterini J_ ,,,; ilifhg e'to}=lc1W•mifikca~ @ifvoT{.i:fa Mon-, Ri"ll~ P n ,,; • . • · .. • . · 1 . 1 0 !1111Hr1 rl 11·1 J'' i; I ll rtnr. ~;ljfdua, ··, ,. ,_,;, , L·;,. i:-J1, • '· "'l ,,, i"·l " t '·-'f '·'' •nnnta •!nktoro de la un1versa paco l 11 \ \on en aetrun It na~i:1)1). de . a _ias1s-nnlni )enpu :.1._1 U~ll jl~l.l\J! '. C I\ , ,0 1 o , , s·· , J , , tmosfei-o '.·esta 's••vid 'ebllij 11i1" 1i ;,1' ' t,l·1,,1t 'Jl l rrr ' l il ,,1,n 1>1.c 1_1:rn. nq , , I ,..,.. • -' " I·' ·' ,, '.' ". ,, ' ' l ' 1 • e en a a . . mo n1.d1ras: Labor1sto3 unu1gu ,v111 1) 0 Jn pr911l1ero. K In suuhknlo ente- .. 1 ' · d · futura tempesto ' provo- ·••1'·• •1,11 " l"'" Li:•·, 1::•,J• t ,. ,1r ,,1 111 , .. . ,,, "' · ·: •< "· : '"" ' ! : · . '.·' ·e ignaOJ e .. , . . , . 1111,- Jn_ hazo , de Jn .. "indikaliP-mo . por " 1~~ ,:~~Jn ,11sp/t oJ1) 1k,1pr .? , t10 , !ll d11·111,1 , 1, k"ataj de 1 ·fol, sn dismo · de · In , renkc10' ; il1 · • rt :" t" • , 1 • ,, , ,,, .... ~ · '"' .' •· ' . .,, :,1 
)< ,deldnris, • k~ 1n: !uluro npnrlenas al ,·, ,: 1 iwi · i Ja ; :tntlc!pemo ·: 'de •la ; fabor!sta' •'" 1_:vcnki, lft ;k~mun11,n_ ~allltaik<>n,da:: fa-)• s· dlkulismo, klnso pere :•de ila sin\J!kata :in:ghn'iamcH il l~fsll\b', CW J'J :i,r oJi; ;-. i:I ::d ;[ C~!lill [J· .I Ill - · · - - - · . . 
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·- INFORMA BULTENO , . . • '""' · :•.,,-, . . " ~ . · 1 ·, \ : -,.'r ·1 ; , · 

- --~iJ_r~<nNaR_!ISJlli_ _ EST~_s~~~T,1~~~11lf~,~I-;-;,/ Jf~~~)f£H~~~d,71J~~~;~ ~ T._~-~~~~~-,~f}~?: - K':&NTlr'llfirnNOJ ,_ -- -- - -- i::; ~~kr ;,tario _ de la ~cgi o~a_. K?m~!~to--:~l~ O//TN~~~T, -- rn tt~ll1 JI r .,,-- • .,,- . · - ::l ' • 'f . ' ,. 1p1·1 a forto ' "e ~- '-:-=-:- ,. " , _ · d'c [Madrido ,.David Ant ~na ,111 orn: is ~m .: · :_ --! 1 - : ~ • . , =:. ,Ni ·-!J.ri~: tion konfirmi !<~ ~ih ·~u!tf!)~ b. ·La filo~ofa j: .,C. ~ - T : en~ tiu i·eii'ij>nd k 'p ri 1~ l11,J;>}!ro,1:k~}1~: ~.1~ ..9~~ ~1. ..:_:11r~~~~1oj ti'on 1ti:11Jif~!'.tas: k ni , ~~elaj nl iii, d; vas ~on s7 )l;)J1iclt-Antona '·esfa~'-_Iaf1profes ie IJ1~.so,n'1s_t__,o, :k1u.:.~, ti.s:11!_u-- -~ati ,.;~e:_trov1(!;t1s· elemonto,i, kinj profi~:~s la h,if pana ~ b:f :·i aJn jaroji 1 ,en ka:rce / o .)de! . a?ark1s~a · a~tl_~:~P - L~ -- · t•1 ..,.....·1·"lb • I b .. . "I f ·i k . d ·1 '•t · ' ' I . . . . 1 I ' • - -- . =::: t , on,_-:_ua ut~nte p en 1~~e pr1 •. n , r 1, ·nso e, an, 1po: krete · diris 1a·•sekv anton . J ' • , · ·- ·:.:;- 1 ' l'illk-aj;k anti sta taj principoj". Ni·t ·tgado en la vilagoj de In reg-iono 'k)> recipe ,....-!)n A I (I ~- • I ' ' ' ' j \ I ', ' \ t/ 1 . •_.Li:ifpart~i~rcn r tle•C~ ,T.:.. k ~ .A.I. (l ll In ~~:~ _!!.-._ .Ma dr ido - clonas - bel-cgajn . .r~ ult ?j ~. ' La ~ ev~ ~cio ;11~;i~ /, "tis l t6volu crn neces o. T1011 nen 1u h on esta homo pova:: . 0 . N T·• on s ur h enclan pi ecl~ thlon ,!b ro (tiQ ,Ja\kastiJ.f\J - 1 
' -\ ,, .... l \. ! 1) I 1 ' j I I 1 1 • • • · • • , c. 1 ·.-) l , ,·,-, , · · · · · k"m, 'pai" ;no 1· k 

1
'1a ·1ca11tilaj Iabo ri stoj a:ljgj;(J aJ !ti ciq- 'Ii \ u,_,. I " • • ' ·~ ·· •• -• "• • - ~ • . - '· •- -"--- ~ v.idi:;_ en g'i_plc.i _klnre la • .defonda11tQ1l. cl.e .ti es . kl ii1,in_t_e_r_es.:; r 01 .,rnd o~ miJ; qj J ~ 1b ne povas fo rge si en ci tiuj momen~?j r.f n.:.Jfjuj 

· - ~- G.-N . T. ·troviga- s- fortn --k •mastrumanto -,.de -la ~t uta - Kas-
tilin Tiegiono , _la ag-aclon de la kam :;r ad oj Mow k Cipria-,½\ n ~ ~ J1-aff~J mt 1{ 11ai,t ajl 40 ja f'oj. En Mf d~id, ni r1;11itis / - . 

' 1, 

.. , 
nt ,l ;l n 'i 

l:f l' .. . ~ , ... , 

1,,- ,. 1J "'-- •, l__,. L , .. ' 'i!~- - - 1-- d' 1· 1 1 ' ' ·k · -~ 'a· t c1 ciam 1<ontraf1 ciaj mali ac 1laJOJ e a ma a I a me 10 e 
t-iu,burokra ta ur bo , i:ed tamen .ni ha.vi s en la ple,imulto ,q ~" 11 -i It,\ ' d · t' r iJ (:'.'~ ~I la . lab o;,;is'faj kvar tal oj de la urbo gran an s1mpa 1011 
; I i.a, h~ m-~j ll~ C. N. T. Ti om estas t ie l, ke en ci tiuj . 

'J',Jli eJ f'• m_u,rr,_en,\~.i .~} alianc j~a r _kui:i. I~ fr~t:1- i~rna~ izo), ~· .0. T. 
. · ' .. • 1 k' kune kun gi ni volns lukti por la clef en do de la pr ole--
i_i.:l,: In·,:, •, '1{;;.~ 'd~ iV±a;fri ~lo k a·/ j~ -h ~ta ';l{a h iifo. ·' ' 1 .. ; .. , ,. : .1t,• ,, , 
:t;l- _:L ." .. _;,~ra'a';,j(i~ esti s ci:i.m'1k ~h~·s ia''(:e'furbo''clk lif s'paniil. ,r,•,. n 1 ! Id.· 1 11.. • o, 1•,.1• : . 1 . 
r r. 1

· . 1 Nun .gi 
I 
estas la cef tlt -bo=:'ded la Hisparta ·f Re vo ll1ciU!118e , 1 :~ 1; t , r 1-11 , , 1 • 1 11 • • • 1 f' -

;f , 1-1,,,.J1 ; • ,n,e.,,s,\\fiE~•J , l~ .. argumento.j nhi storiaj .:k ; tradic -ia>j;-Js~lfHiiu1 
. 11 i' •;-I . 1i ,,Rf'~!a,q, t_i,}1.:~FPr ga q!']fe,~dp ,f.i u ,~f.ektir ,Wis an_tay)a ¥;,411· ' 

'.•h (1111"11 ') 'a ,,k ,R~.1'~P-~-\".~~a atako de l~. 1 !~~r,1;p:1_ci,~ ~~~is~ ,o:,~op ~~ilP 
~faclrido. L~ anoj de:,?i:/\ :'F:· ,,~]~?rt _if a_l /\~_ .M ro ~} a~ r- :-:-~ .- ~tal o~l_a.- pl_e-Jeplan . En CIUJ momentoJ k lo'koJ dan gera J ·,I« .. . . . '. _ •, ~:. (_estis •fa, homcij:.'4e C.':N.''T! 'P'Or ip liki 'si~n :n ivo!u'ciJn 1'klM--:-:,.Jil ,., ;I , ·. • · ·~·cep(on :k --porJ f ~akas~g'i!•la eplanojn de Ja 1faflistoj · •;,:i,li:1 . . . ,~~,:':~ . - , C 'i ·- ;, . .. " : -~ • i • • ' , • • , •• ,,, . , • ,,, 1 1.1 1 ,\11 1:l 11'11 , ,,t· ,,, • t1 ;_· . • l La ,kolekti ~ oJ estas, 11Ja 1funtla:menta ,,bazo 11de·•Ja!ikatit-

., . . 1·pridulih ! C:l'{.'l'J k •F-:A'.I i l ,ja ha vis• ob l~j~ oportunoj J J.ir~i•, ':.'-P_!\l"imoj 6fga~i~itaj en C,rN h;r,. rn :estas 1kit1j 1 pleje ;helpi s 
1r,enia\il e~ Ip. ;p_olitikecan ,-,k~ton 1 en k~i~j y H·tnvo raj ~gf ia~, '!~' la' ~~f8.tn ~·~a ll!b~ro :c~~ : la ;:or.g~nizo; _,Multaj i:k~lekti-r,i 11~t~al~J-.. ,K se ~s~us _e1~_1q .N,'.1'-.ipe1 ~~noJ,_ sen hon .n :q tk_':; .- ,. -. ~-- .. r '"' I .. .. 1., .... ,.f. ,,,),,. ., , ,.,,1, ,., ;; •: ! 

•'fl"lc~ns,~~?.~ h!uj 1?r~~~J1~i~l ~c~1prps_t!gig _i -~i~!~t_i~_ja~ pa~i~; ,.--:(~:.<:1r·~:~~·/>~~ _ _,j•f; 1:i , 'I rr,, ... ii1: i ·1 ,.) •.I = .. . t ,[u li·~·r,1 . ~r la ~istorio; se,d, la_ fa_kto e~~a-~\ kel n,ek ant ~ii~.n;~ ;'~o.-~-' ~~-!~?115as_-:.J~ "',~pir it '.l ii~_tegr _e,c9,,·:la .,.!TI~r.~la I responde!!~. 
,,I ltidi'l,i'tle( C.NT ~i~l ".F'.'A.I: esta ~- pol_i_t_ik:ij organ'.~o.J, .:::_ .· _Jc'.un•, !a . an~,1'~~, to j ~ev(ls . ~'.1-Vi;, ki~ t a,m_E!n,,n ~ P0Yius, e;i_~; · ' · ,_,, · Ni'Jne ' ·e~tas I tiaJ 1por -' la ' org6.1lo ~e .la · Anark1smo ·, k-' \ ~_ia .. aJn -.?~gamzo dt;, :la , .pop.ola amaso ,k_ Ja ,klara .traekto-
. d Ji , nef ea.taii ,til\j, car ; tio ,estas 1 ~-a •s~ i{it~ grandee~ ?: .'~iui~{~r io .. _a,~--~0_1~1a, ~r-v p!g~, ,S_H\i~~i~ ;;~it~gµl~-~~-=s~~-,t~-~~j~,,4i~-', r,ne~~mezur4:h~.a !;s~Js~pro.1 de~, I~ ,1bena 11~.g~ntaro ~ : 1~~1:nta _· L to ~.1.~ 0

- ~~ • ~ ~ -- auark1s1l}p, I t i~\ 1f q~to, ;,s~n 
11~~j{ u,ri\l"~~.l/-;::iAr~n-: . ~ub ll! faldaJOJ\1 ,de Ja rug- p 1¥J"a sta ndnrdo ;-, · ·'· Ion_ de .;_q ._ 1-!', T,j k F .. A. I. konfirmas Ja moral a n gr an de-, ' t , , I f' I I; '' • • • ' • I ' t • I ,I' , • • • 'd . f • 1 • ' ,, .'1 f \f•, I J' I . I En sin lasta konfer enco , kiun p1•onon_cis •'Gilrcil ( Oli- ·_co~ _e;m ~j ,id(lbj . An~rkistoj cle •~~\;'{p' 6ilt' i-'k' •a' ·0•' .1 kv; nti-. . ')1,,1, . . •t · t .• . _, • . ! . 11, .. 1>11 , ••11, 1, <>I . • n J . . ver en. la pro v1zor:\ i:efurb o de a nbva . H1spa1110, mani- ·-· s a anOJ' C1am..»1 · ... , ·· - >,.;, ... >WJ1J t,,, ., 1 •-,Jf°~stlf_,;dic l le ion" ,H' ~i 'tl~" a's'c'rfa s, op ' ni~~ kiu l!!}tisp- ati,-•u ~~11:E~slpd a ~b"i~par~a't ~~1r1? 't '.)!)¼'- 1!l1: /P I [ _;I :1iyi· : ,,-, I •ir:i~kltia 1'(\e 11\<•din 'o 1F edei·il<:i11Mont se n t ai1111iJsl 1 ' emaj ~ 1ui-J ,:;1Ja¼ J la~paclq. 1,;··"1· ·•.1bil, .% ,,, .m.1 /\llJD,.1;11.~~!h.PlPP . . . . . . Ah 11 , ,. ~- 1 •! ~~~>'. ) 1, , · •iii· n ,.,..~i _a. 1 e.ra .1revolucio. ,Ili i:rnbteria· , •, yorlo.J 11\1.•1,iarlo1>renlsi:I11 1reg1sta ror, l por "'m, nclato~·cle,Ia . 1U1s.-~v.1v:a la "• amon de ·1a • · '' 'i ' " . " · " ' · · · n·,,,,. · " , '·' " ' t-t· · • • k , • . .. · • ' .. -. · · · · " • ·dt ,. !,e;y.9, uc10 ekde la 1 fino de Iii , 1 .r~•~t.., _l\'AJ.:~'rl!.in11.0J,ile n un= la :·cclo (far1 pohbkon ;-;scc!.-~P.asm fa centjai. to k stimu1· ' 1,,_,, "'· .. · ,,, .. ' , ., ; _, ,•;• . • I " ' I , • -:'',tl ··,· 1,,, ; t, : ,, , . , 1s a 1ev oluc1a .agado la 'h1s-

'
,1 iT. H f!qon purc ,rc'ioluc11Jn. l)lcs , 1ah oro •~ - n okttpataJ ·m , ,.panan 1 ,Jabo:l' ishli.n kla son ki· 1 ·· :k''·· ' " ' ''" · · •· ,., .. ·!\ .. ,. ,_. . .. .. . . . ' -- , . , · ·' • t'.'., '1 • , . . · · .. • , 1 : . • , .,· .. c um a liberi ilo Iii ciam n1sterroJ c11lJ11 11lcn11m1tn k1111 honc ste-co k- r evohlcin ·nto- akcenhs - ke ·:ne ! esas si{/ j~ ·'t' 't·i !k;lr, , . .. ,. _g ,. ,,,,·, :11:u. ,, , . .. ' · · : , . . · .. •. ·, 1,1.." ,, . .. ,. ,, 1 • • • • • ' .. • • • • .s ra . o onk eri la liberon k ne ~alo ne,q1rnpckt cblaJ . u1 cs tas labor o,, !k\u11 ie,t;,,la.,_s:iga J ,..s u1: .la .. tap1soJ, d< fin 'e ' p"b'i-''·i •·11 b'' ''d ' ' " . • ... , . , ·" '•J.1\ii: 1,· Lu .... \' •11•' ' ·· c l ·'1/ rl!" '' '>'tl ' J' ' 'l" - :' '"' ... · ' 11"- e auro Jam ~tro tnan1u ii ' ' l.'vm in :itoj n c' pr l nu!\!'., Kl" m dam ,Jn ;,simpluloj 1k :,Ja . ciuj ,politit-aj .sektot'oJ . '""r·""•' - · r·t1.· , '.· . - ' ., , .' . , . , • . . . , ·,, , ' . ' , 1 · ' .. , · ,. (I , ,., I' «v•Jg1s ' i:,IJl. Kmni ' ~stis1 tro mal-• eluttrnrdm:i1 1nj sel'lrnclnloJ ·'rlc !tarn s al1on·,0J okup1 ,sm .. . ,frue Y· ,n111·t.,1•at"i " If .•. ,. . • .. ' ' . ' • • ,.., b ' llln nre ll e'stls o· 1 N '·T : .- ' . - .... ,. 1.I diskrediUtci Yagn'clon :el •thij .,Hclpnnkl oj,,y19zitiva, , , 1 .il .. donh q clefion ·al 1 1 .. '. 

1 1'· .t k f•F : 't\.·. L','·'kiuJ .,,,1r 1K ,,krome ni Jn, anarki ~loj .1hava s ln ,,fieron manifesti , 11, la ft:nkaso .(·l,,un.ial ma afm4~o:,k.•, igi s•Jfin -.1-ekhla'!,pOlvonide . ' . ' . . ' . ' .. . . . ' ' ' a pro es1·1. r . ,. • :PUblikc , 11nta,i1 la In I 11t11 monclo, kc ni ostaR rµ,'>pondecnj I la . StonnJoJ· ... obsei·va' ·t -
1 

· • J,:P9 .. M\istqj kasis ,'.s~~ j!J:J:.er • • j •• I'• 1' •, 1,1 1. 1_,, 11 . , ., , , . <ne akurson rl 1 k • • . pri n inj n)ctoj, ke ni ne f orlasas niajn 'ljcwoh.1,c.iajn J cclojn, •. , po11t0 , Jdopodi eltiri · P : .fi, -t ,; · , , i: P.~,, ~- 0 nz3;n}~J.?~1:R~~-" rk, 1-'t ' - •· . .. , ,, ' ; 1,, .1, . •1 ·'' " . . . to on de la bat I ·c· t· t la • . ~n ~,H,s ·1nlegrecaJ n1~Jn , ))l'lllCIPOJlhell liq roi1 sta ro . tuta , proce z.o·.:de la 'Anai·k\s'ril', 1 '. , • .. ~t ,,...1. ·, '.~ ,~,~ ,~8 -, 1, ·Qtdetv~·ur 1·fa•111trntc,. 'l>er 'tici ni yolns demonstri, :ke .por 11 Ja, 1>litiki1itoj, sed -bahJa ·i\t ,. h ?· ?{ _ s ~n esb profes1aJ po-'· '•nnkbtoj 1fo ,Tegistnro l'e·sttis i trompo , keJn , politi.k;o estas ,w,mem ·, ni iris , ~l la. l' , . OtJol a rd1laJ ' l'ln1'la ' fa jro ' 'deilJai ·b'n. t:Ho I k k . • I eg1s ar k'de tie el 'l" I 's . ~r . J · ' Rll eco e In slato ne ccsis ekzisti kiel ,,malutiln ; nur ip!i~, ,kistpj, t: i , 1 ,,, " l; I • 1 '·1s, r-e talifo ;i\'.nlll"• ' 
lr!H : ti,1;h b " ~.::· I l l 
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4. 
. .k K onciiis fobrcca soci0Jco11omia tran,. 

IOM PRI I llES Junc,a k dmam1 a. om ! • I.• - · / t 
. , ' ., ' formado. Ntukigis kultura vivo proleta . La an~auen~ma, _mo ~ 

1 
' • ![ ' ' · ·• ,. . kk Jc, E peranto notis cert an antauenpason. Pre. 

_.,~,,, · n , 1, vaaoJ e rcs 1s. s . _ -.- ... 1 ~-:r 1 . .. , 

• ·. · ' K 1 · ' . k Barcelona Est as ' rimarkende, :ne / c, t111 
1 nntaile la Revolucio la /11boristaj esporantistoj en Hispa- c1pe en ata unro ; , 1 1 • I , • , , 1 ' • ,- ~ 

" , ., ' • ¥ • d • E ranto koiricidas kun tiu de C.N.T . k 
niq nc 111bundis apart c. Estis unkontcblaj espuantistoj. K antaucnpaso e spe . 
;luraj .' s 'cd burgoj. Por kiuj Esptvanto ne estis p/i o/ ilo, F.;cr: 'Pli gust / d/rite, C.N .T . k F .A. I. mem donis_ ~i~!'ian-
per kiu estas . Jcaptcbla samidc11nino clckstulanda. La sercata tauenpa§on de ~Es pe ranto, ap;ri~_an,'.e. nur unu semaJno~ -

· 11 1 • · / R ' ,1 . b ·It non en ii k ,om p/1 paste uaante g,n en 
samidcanino pcrc de Esperanto. , a tvo uc10 u e •. . , . . 1,,, · , , · a " · .. 

' · ' · ' ., ~,; / 't. t • de Katti.lunio, por propaganda, ankau apor,. 
lorn konis la /aboristoj pri Esperanto. Nur k1uj rilat1s 1a.ycnera .1 a o , • ., , . . ,. ,, ,' , , , r • , 1 

Jc~~ bur•a, · ,rondo1· ~spcr11ntistcma1· parolis g·in. La kauzo1' an't bult;non ti cio •vekis cc la laborlS ta klaso _ viglan (11• 
"' '" 6 . e , . · --~ 1 l it ,:' ·, •111u ~,.r,,, 

~sta:; , 11,~ii~ ckkoncbfaj. L11 nekrcdeble malaltaj salajroj te- t,uesigo'n al Esperanto. · · 1 • . , • , ;I , , .. 1 , 

ni's I~ 0/abori ~tojn en mizera situacio. Iii laboris . Ee /11bo- • ·En tiu pe;- k pore~p~ranta '
1

pro_pagand .0 .f.;~·F;:~:-, 1r.~\~ 
rrgis . K ma/satis . La zorgo pri la seJcurigo de la ciutaga daiirc /ud;s grava'a ! ol°!'. La redaktado de , f b~l~en~ .0,s,.~s1 
~ 1 I, ; ;; · bi ' · • k · I k . L I - t d I "L''E S ,Dank' al Ja I .L .E.S .· presservo la Ja. pano _male 1g1s a1nan o upon mte e tan. a menso ne po-. p onuma a c ; , •-: ! . . . • • ,,,., .• ·> 
;,1~;/Je•;i 'konojn, car la ' korpa organism ·;, suloris. Aliparte boristaj esperantistoi, e/ la 5 kontinen fOJ _Po,v,s , ~~r{ ~--~t~~,~. 

1: •r,1:;}nha,: cirkoi ist~ncoj 'favoris al progresema Jcultura tajn i nform~ {~'jn : pri !~ ~isp~_'!'.a, a'.e: 0;; P: ,',.~~-~c .~o~U~li°J}~'. 1 
l~bftro~' L",,. rcakdo stormis' . La ,;,onarkia reiimo per ;~ku- /a milito k pri Ja. transformada procezo en la l~n1~:. ., , ; , 
iis c1~h lmovadon antaueneman. Kun , Ja'' iniciativo de i.L .E._S. fdndigi } cc Ja Ko ,m'~~Jir6i1' 

Scd malgrau ci i:io estis aposto/01' de la /aborista espe - pri la 
0

Propag a~do de 'Ja G~n'eialit ato 'cJ~ Ka t'aluriio 'Ari ti~a.Jj~.' 
• I . I., • I 'I ' ,,,f1 • j ' '1 • 

i11titisinti. Junaj pro1etoj. Entuziasmoplenaj -k audacaj akti• ta E ~p Kom ltat J' kies i:efa tasko kon si st a~ en la pr_opagando · 
vutoj. q ntcr 'siaj samfabrikanoj, samuzinano1• iii prop ag· andis ' a° E ·., ' 'J int:r Ja antifa §ista f rondo)' k ·"i,e'i~;pera'nia ',if ' 

I! spl!ran o . .. . 1 f•:•,, , • . • ,, .. ,. •! ' ,,·l • •.. , , 1-1 
Esper ant on , Iii I donis abocon pri la ·laborista ~spcrantis'mo. ' talo kontrau la !asism ·o. Kune kun la al,aJ_ esp. soc,etoJ k 
Iii !;!iris · 11/: siaj samuloj ;:Jce Esperanto utilos •al . i/i .-,Ke ii Jigoj ir ;L.E.S . disvolvis ce tiu komitalo 'intensan ' le e~~rgian 
~stas asolida k c.ika rimedo por la intima linterkomprenigo agadon '. ·Per j~ akurata apcr igado 'de la bu l tenoj ; 1Ru"glolioj, ' 
d~, /111aiverslandaj /aboristoj en ties tasko organizi interiJa. ' biosuroj k · a.lispccaj propagandi/oj , Per ''la organizadi,k 'gv/1 
cie 1-J11·•batalon Jcontiau la kapitalo ; ,I, ·· ,.I diido ' de krirsoj, ··ko'nieicncoj ktp. "- '' I . r '' 1 !· r.,;·:" 1 

Tiuj entuziasmoplcnaj, audacaj prolctaj esperantistoj itin Vastan aktivccon I.L .E .S . disvolvas i:c''Ja I D~part~m~nto 
tagon -1:unvcnis sckrete en sia sindikatejo k fo,ndis I.L.E .S-on pri Ja,Eksicrlanda 1Propagando '·dt1 C.N.T. k lF iA :I. , plenuman-
(Jbcz:a ,l-,igo0 de la Esperantistoj Senstatanaj), .. ·, .- 1 ,, te Ja ,pr~sservon i de . la ·esperanta · bulteno. Al .I :L .E .S. ;iultlas ' 

; -'-"n!aiir J 1~1Revolucio I.L.E.S. sukcesis registri cert an ak-_ Ja ,granda' simpatio r .. kiun guas · Esperanto •Ranke· ·dc .. C!N .T .· ·k 
tive_con.i!J-.lgrau Ja malfavoraj po/itikaj ,k _ ekonomiaj ,lkon- - 'F.A. Jl ,La akiritaj brileg;j rezuitato •Jc t1/il:o• igis la .r~spoado ~. 
dicoj. Oni starigis . grupojn ,, en .. preskau _, ciuj , pro,'(incaj , cajn pcrso'nojn •dt1•ambau ;organizoj adopt 'Val ·Esper11nto .ip]cj', 

c_ef-1'-~ri~rp~j, ,k cc en ,~e/kai urbetoj. Faris "eblan ·:propa~•n• favoran k ·simpatian ' rilaton : 'Kiel reala ,esprimo ' de ·· tiu •sim -; 
don. , rOrganizis Jcursojn. Aperigis Rugfo/iojn. Pli rimarkin - patio _ a/ _ Esperanto _.venis la_ pr.eseldonado •• de_::_JDiorma 
d~; , ,~,~~ccs,on f. ~-E,:,s. "notis kun la aperigo de sia . orca1;1~,', Bulteao", kiu dum la . unua jaro aper is ciklostilita . Nun Es-

n lil• t l1' f!f l . , r 1: ' ! I.· • ! 1•1)1 1~! • ' .; ., ,, ... '--i~,1-, I ll' 
lf.IA .,f!pf,TE!f.O ,- Ci ,c~!fs .vera informilo pri la , vivo k la, pcranto iuas la senrezer van apogon de "C,N.T : k "F.A .1. · · 

.,.. . , ' 11 I :·l:11 : • ,. •! ' J , f ,· : :: '.,, ! . .I·, ;, ft J 'l'} V !'p1•,> 
Bftiyeco, ,Ue . intensa, d,e I.L .E.S , Kiel , ve!_• ko~uni ,kil ,o,. k ,,Ji-, Paro/ante pr1 1,L .E .S . n, ne povas nc d1ri 10a ankau prJ 
l(ilo ,.k_un la liberecanaj esperantistoj cl la 11/iaj landoj. Kro• Puh ; j,;~•i~t~ip~rand~t£ o~ga·li~~~,'Jlkun ' i 1NJU 'i L .E.s !" ~';,';,:· 

,, ., . I ' • '/ • k d . . . , . :11 · , 'J/ ,•. l r . 1 .. : ·, ,;, · ' l ~'f' ,,. ,,.!.'I" . !l'11fl .i:ntfi, .', .d 
me J,L.E .S. ; ~ubtcnis konstantaJn r1 atoJn orespon enc111n ~enas 1 pie~ am_1lcec~1n. mternlat~Jn. PU,IL, kiu ~mpleksas cer,-

•· . ' ,. Lb 1· k' ... - 1111,k d ;i ' •', J 1., p ·,l:1·J , , ,r(l·1 · II ' ... , · ,,11,J 
kuf /t ,l~n ,arko f:sp . · ~rupo ,<{e Sto& o ,mo, IU c1am mo,'!tras tan adron da energiaj 'k Klaskonsciaj pi oleto 'j, so1idart ku-
t/~ tneriian agadon. Kun ·gi ,I.L.E.S . pritraktis plurajn ,PTO· nagas ku_n I.L .E .S. Inter 1.L .E.S. ·1c"i>'u11:.l'~H;i/ ko 'b~ta't'~b'J~' 
b~~ojn ~,~a1a j n de . organiza k propaganda -hr~ktero. Pri~ iii 'aiiaticiio i s'iio'iitaiiJe ' eispruc'ttiti, "iii~i ~' ''ne-lilcsli'a,"o'fidi~Jc 
la starigo de la internacia ligo I .L .E.S ., pri ties stabi?ii(!• ne · lco'n.irmi d. ::I .,1, ol:: lil111·;:. ,.I ..,,, , .. , . ,J,'·,:11;'1,'. ,,!, .. j,:.\ ir1 

Pri /~ eldonado de la internacia organo "Laboristo" ,k tie! :·· :.r;J mllt'it ,oi 'n°l'in ~lin'te~i iiis ,J aitihco ii "dJ >rr:i.E.'s. i~afJ 
8 .J • lfl 1 ,. • · 1 • ... k ,J 1 ,. 1, ~ ' , • 1 I 1 ,, 1 I • . , I • •·· • r 

pl! , ~~:s,i~.,en_P,cnttrigoJntrr la, laboristaj rondoj. · grau . c la ple1multo · c/ •'git1s ano'j ' de vis ""}i-1 ra/ Ja" lroritdJ. ' 
. P.oste ,la Rcvolucio tkestis por I.L.E.S ., kiel por , ciuj .an• Anemi b1 n~' 'Jcaptii iin '. Stagno 'n~·•trii.i• '• t' ,.n.l.:'1K ·u'n •,jo'nt·,·.nu~' 
I JI, ,, I' I ,. • . ' I I I! .JI I( 

taiienemaj movadoj, pli lavoraj laborkondicoj. La fasismo tensio ii plu plenumas sian ' ttiskJn :;'apar'ie' l~'ii' K~t aluniJ ;·'k'le' 
.stis lorbalaita : La rcakcio forsvenig ita . La Rev~lu~io ,n;~/. 'iics 1 grupoj cstas ;,om p/i kompaktaj, ;in " I .,i,; , I 1:i,, 11'.I'" 
l ~rriii; 

0

pl~r aji, ~blojn k perspelctivojn. Ekpulsis nova ~ivo. ·lll!lf"'.1'.,~lti',,1 11~··· ~1.::i·, ,n I .,, ,,,,..s,;:, ;l ::I 1 !Jd PARIO ri•· :·1 
•J.if'' f '••l1' 1 /11 1 1 

'·' I ... ~ ·,-, •·• 
_ 11 ' _• 'I ' ·•I r, ,:I I,.._ :d11d. i·1111n ;I rn , iit j 1i :! ,11h1: 1 i.li : ,,.'1 

cl , ... "' ,. , i ,, ,1 • ' . • .' ;i.,: ,i,, Ill' I IIJ, dr ..... 11·1 f( ll/1 (.)JJl·H~;-, 11.hi,q;. ,d - r.h~,, fl II 

,; 1 . Nlftl ~nBoNnNr~,. Povns _P~m stnN L~_uvotnN · ABDNKDTIZDN}t~~},~~nL~!~.1
1
:~~~~~~~.t ,

11
,L'.i' j·'. .: : :

1
:: . '. ,·_: ~ 

• 
1 

Id 'K :.:dlno ' A. BOIS K-co Adr '.: PE ·RSSON 011~:.:do ll;f'::'C r., K ~ IJN I , 1 · 

,·r: _1 a
1
MEC6 p_or VITR~ _1 , ,, _STADS,HAGEN 13 • 1A'1' •" ' "'.' ' '' 'DA'PPERSTR''l23. hul's"' · · .. 

~;' :,Jt~~~:e!;Vl,~~,~E) FRAN Cl 9. ., I ~.~0~~9 ,LMO, ~-~vem9 ,.' :: '.~M*'T~R~/1.10 ;· NEDERL'ANDO r 10 

Proncoj, ne foq~esu vlelendan , , SvedoJ, kotlzu al Pr,ly,•~la,~q~ _' NeHerlanda~OJd PI · ''1 ;!, 1 1' · :I 
kotlzeJonl . peranto '' 1 

" 1at,'' " '.:.:'" "" ' " , ;• .. agu ., 3¼VO,~f\: •I 
•11 , " l h , 1,111 .11·, " , · ,, ' J on1,1rezon al ma amsterdama . 

. La kotlzontoj el la ceteral landJ( pcNas ·sendi I siari" kotiz'oh It 1'ifi611~:1;i~-~I I ' ~Ii -;~ .. ; '.'. ... 
·••I ·•A~1•BOIS ·k k; do Adr. 'PERSSON kluj estas· n1oj l~ternacla'j •geperantoj llOi ·,11,. ,.1111~} , n'. 11,:,;.r,•n ,. ·,,., 

·" 'Anstetnii sendi al nl respo~kupon 'ojn, ' koti~u 1:1~: rekt~ -.~" ~.(~r ge~'erahtoj. ""1'1·1,. I ' ''lf " <i ::I i'III ·, .. [, 

La hlsr.nnnj nbonpagontoJ estos petelaJ sehdl la thonon 'rek'te ' 8110-~ .. •·•·."• "' i w ·:·,:rl• 
! ~1itlreso 'j,or 1·hl!'' cfNFORMA BULTENO•, Esper n n to• fa k o, av. Durruti 3li,[, PJ::~eli~~~-, ' "! 
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Ni 'tio ii 1pcrce
0

plis . .. Po st · liil:\gitndo 'fai'ita ko1\trni'1•L111·-1!~ Ca1J:11lc ro; ' 11i·ovok'it d la skiRmo en u:, G. T. k t ic l ·nli ti~ 
l{ila la nova ·"ckzi stnnta ' fnkto" ·de ' clu organiz oj, l' kilij 
!iavas fa snman nom<in le agn oska s la 'samnjn s lntulnjn ' 
normo,in. apcris ccrlaj p\·iopinioj, lai'1 Iii formo nci c·iam 
clcg;1nla cic gazclnraj cksugc s toj ... K de nntnr1 n rilohgc ' 

I • • 1•· 1 
,, I ' ·' I , ! tj ! 1 I 1 ,.I 11:-1 k po~cncc mfl 1uo s en In <Jestu~oj de Ja}t l~pn,~n ,l/~pp,l

1
11v.1 N9n, _ la fnjrp cstni1 komcncitn, gi c~ln r, fori~n )conlrRu, 

aliaj trnf1111n'kto j . K' 011i voln11 konvinki per 1 i/1lm11iltl. }ilci'-, 
tndo mnlprcstigiga , kc oni prnvnii, kinm 0111 "llll111!1i~t111 

ni pova s lcgi en la gn'zclar o, kiu apoga s Gonzalc7. Pciin'n \' 
pli konkrc tc en la komunista , dcmandojn acl1·c~atn.i1i 'ilf 
C: N. T., en la scnco "rompi" definitive knn kiuj, 1 kicl 
ni ·afula s 1senhaltc ,' l{vankam gvldatnj de kit1 cRlis ' Ccf 
ministro de IIis1>nnio dnm mome1\t oj ' de nia 1 

ekzisto, havas sur si ciujn kulpojn oni kotijclktt mn\o:.' 
bcon nl rin:· "linio" I tlc iuj 1'k l( iU meritu 's ·In l\ll 1jekth ;ojn 
plc ,f ''ofcndajn k plcj ·sthltajn. La rcklnmo cstns ' tion'l1 
cfokve1i ta, ke gi postt1l i1s· ko1hmitiirio, i1. Car n'i ,viva s k'iel • 
ni ~-ivils;' estas nccesc prikor ls idcri trc klare '(tinn 'gr '1rvo1i1 
k 'ni'a11 ! })Ozicion. Kvanl<an1 pri -tio ni ' '.iiln\ ll vcris 'nlnn 
opinion, ' ni ;ne lacigos en 11a ins is to ', 'po\· ke i\ eniu S

0

ih 1ki'c-
d'i'1 ' hijtigala dai'trigi ' sinn ' lutlon ' s\1fice lfonnta, pri '' io,I 
kiQ!}1 1l1 'hispana ' ·irnerel: ·a'nn'• itch iflrtl• ' ile11konsci~ akceptos . 

. 11,1 11: I 1 ·r , , 1 : k' k , d ti ,,1,0,. ,u, ,:-- ,,.,11· , • 1 .. : 1 . oYas a on uran OJ e Largo Calial ero ubhg1 I'l-l t '" •" '1• !. ' J'k "" •·••: ·,I ·.I . k' I ,' • 1,. 1•, 1.i , • .i 11·1 l , .' " [i ::;01· ·oJn crn,111 1 1 utimas mov1, iam 1h hn vas la mtencon 
pl(lnumi partiecajn planojn a11 konkcri sindikata 'j'ii.' 1po~ ;.ic iofo .''L'a spe l·to 'de iii akil'ita, pi:uvns k'e':1)01'1 tio ill ne I I ' I 1:11, • I' • ·1 1 .. { · I ,., _, ,,. • I 1 q•1:· , ii,, , , q , : hallas p1·0 sentimentalaJ kons1dero,1, nek liremsas s111,111 a~pi f-~j;l pi'o ,' la : p6stuloj 'k 1 ;i:i:· 1foktoj ' 'ell~' l~ ,i'(1kto 'mJrrl.1 

• , 1 • • - · • • 1 , : ' I , r~ 11 • ' ,- 1 , • , 1 t J • 1 1 l • - , . I • • 1 , I r 1 1: I 1 , , • 11 •.i Kiam 1h mter~onsentas abng1 la plcnumon de certn.1 . • , •. .• . I 'I I • ,, 1, I . , ,. I I I I, . l I I I I 11. I ' pozicioj', ·iii e~tas plej nkorde · kim si ~ ' pqlitika , edko", 
La ' celo.1 j :{'p'{·1avlg~s la drhedojn :1i{ 'iii~n{ l~ 1 6'cio' s"Jll;~_i:fa! ' 
litiligi determi'nnthj1{ pe1!/{o~\o,in all 61'ga1\ izclj1~,11.oiW po'y~J • 
11~roi, kt1i1 ' ' pror't1°nqa si'nc:~1!0" pri la :{ntifasist~ ' \.111\ t\'Jc'J ; 
Jl

0

l:i Iii' rl'ec~/:-'c,'ei'fniin 1i fa ·rt1'n\1eco-mai~mi
0

l<'iHH\ p Fi1 ~i'it klbr,r I • · q i ,·\ , I, ;,,1 .. , I ,., ! .,· ,. I t111• <;.'1l• .t 1 .. 1tl ' ,rf :.-1:k11'1 ~il igas "fa 'nniionojn · de l'tinu .eco' al imrtio · au ;ii rn c10 '1'11J'd f' ' ;. ··1· 1 ,· Ii' "I ,I I '( I . , ,, 1q l1·d1 '!il ,; ;;,l1·t..~t , .... t' ' I de pa1•tio ' dum · samtcmpe, om p1·oce as c .:crpm c ,•1 ,,i, , ·•,'lr- ' ly , . • 1o1 • • . ' 'j ,, . ,,·, 11'J1·.'k ,:1 't'1:,lj_1t'J ciujn rirnedojn ' UC clcmagog10 {_ de 1)0 ,It _] a S ra~e-• . ' ' . 11, I - 1:, , ~, I ·.-il.1 ; 1• il 1 I: I ,il 11i.l,11 •11•l h ido konccrne al In ' konkernnto.1 preta :1 niak1 gravaJ)l rpo-zltioj i1. :K ·de1 ' Oll
0

i Htin11~ · 
1k0

ion ·oni b
1
~zon£s , ,:~rez

1e1
n

1
ti al 

la mondoknloj Hispanion kiu .elsangigas 1k lciu su .~e;-~.s • 1,r11~ 1; ·11, 1 111 . 1 • • • , ., . 1 r,. 1,1 • I J, .~ 1. •,1 1 ., 11, ,t . 11,, 1 ., •. tr tcrure en la lukto kcintrai'1_,)a ,J ;i.M,~ta ,1b!1r~,ffO :k ;,P?Ju1,n 
l~r11l1:t~: R,evo,~1;1.cio ! 1 d um, •i en ~i 1, la_ 1.~l_is).:)af ~ig!l;. iffilln·,obo 
tr:mcas dupece l~bo ,ris~a _n orga!1i _7!pn,, kip . ~~\; eras ) n. ~fek-
toj 1~,,de: 1',P.artiec _aj kv~relpi por,gia , gv_ido. 1~{ion 111c l~~:•as . 
~ar ~ Ja .~\qtoroj , clei tiaj , e,lstg~ ·nj . plan ,p.1, est~s ,~~-~t~ll!IP ,.~! Ria.i propraj politikaj kombinoj movadon, k1u ,c19n, l1;v~1 w, 
pot· kc la 

1
prol~taro .(!in unu ,igu :el?- la ,r~_volu q)~,"1lµk )i~ k 

k\u ~e .,povas, . neniel, ; enrn~ksigi. ~Un , ~iu ;e~~u kj~~: aj/}) ~ 
:;p~i;t~n_i.~ .~i' ki~. ajn ,:p~rtip, ne !1 ur .,ne kq1\trib~1~~ .. fini )A disigon, sed kiu gin endangcrigns, metintc _i,ntcr, 1 ~.I),, 
Jaboristojn novajn murojn k novajn abism _ojn. !G q .,:N, T., F.:, A.;{ .~ ia Li~~recana ·-Junuln~ ;<? de Hisp ,a11io, , 1.m~1!~1:, 
laj , })Or _fiero cl,e 13; anarkisn~R k ,por ekzc~1plq , cte 1<;~~J-
ai~lifafi\stili .~rakci~j, pov ,as nur respond\, l~~r ~ .al~a .to il\1 kiuj sugestas la novan manovron. . 1 · 1 ,, ., 1 11 , n1Antau Ja agitndo k la konkero .ukiritu jam koncernt:i al 
determinata politika , pnrtio ' flankc • <le nlia, 1n •libe~·ecana , 
movado diris sian opinion, ,prezcntinte al la ,Registnro . 
k al. la .l)laciaj: Komitatoj de Partioj k Antifasis.taj , Q.1:r, 
ganizoj, . dokumenton kill estos -n1emorin<la. en , la historio . 
de ,, nia Revolucio ,a.Ni 1 rmishelpis "nenies 't,, .politikon, , k 
malpli kiam tiu kqnce .rn11s nl i deziroj 1kiuj .Jfrnpos Jf<lrte 

I\, 1. I' • I 1:1 II • '. • I , 1 1 "Il l I II J : 1 11<1'1 cle l's111d1kntn
1
k pohtlka agndo ccrlnjn pcrsonoJn, kvnn-1 I I 1, I I, I ~-, ·11 ~I • , .. l I I ·• 1 l I ~ , I I I , 1;- ' ., I knm tinj c!ltn eH1ta1·nJ k 1·cnrezcn u orgnmzojn Kiln nrmn 1 • ,.. 1 .'I • t 1 II , , I l l• 11.111· 11 en rnd1k1go 1inter In . hispnna labortRtaro , 

1. J.I ' I J, H 1 ,, 1 1·.1 I i I I 1IJ ·11 ,1:! Konccrnc ~l ,tiyj 1jd11j qc) p11~·9ln~.sin ,tun!nnt(l ,1111 ,!!1, 
annrk .isto_j,, \\\ .. af~ !·.o , c11l11s 1iiimpl": . iii ,voln1:1, lrl 1111111~~~/!!. knn ,ni, k gin vnJng profunilc, fc1·vo1·c,;.1ll·c,l_nJ ..Jo cio_,\>~•; 
c(cklivigi In frn tan c irkni1prcrnon, Sc<\. cfllaH 1"nefor!l(e-' J I • I I I · ; I I bl\\.'.',1,i_o kfo~ oni jnm propo11!11 iul p,ke-ln Anli .~11si.~t1!} '0-P,R)!! ,F r on to; en Ynlcnci~-ldcl cofk p nd,lc<! po,r1 kc ,\(\ ~~.uci; CP., ~Mn, fn~~o. 1~ klon oni postulns o,stn ~ lio ,:, .~in ; d!fi11t. pri Jn.; intcn~I) , konflik ,~o, clc -p., G. , T . !\~ .,~staK1 k~ 011/, 
~~1/ \'nitill'.\1,' 11\ Plcnum-l{ ,omi t nl ,9n , K'l',idn~1!. <I~. Ln,rgo ,C11-
1.Jr\lcl'01)c Jw ,oni ngnos~11 ,In .'.' n,ovnp •;.,-kiun prcz/qn~ . RR!li; 
i:[\.lcz . P ~ii.\l l\ iel , l,a " ,ll!Ji~~ :• 111.~tc 11tik~r,, lcg"n, r,cpq!z~•) ;-1 tn.1,1,~~ IA 11)/,lol'isto,in ,aligintuj~ nl, 111 ,clividnln orgaJ?,lzo, • 1 

Ni no tr o clcncligos p~I' montri ,.ln ,,ahsurdnJor ,,d,c ,tJpl 
prctendo. Ni dirnR, rcfirmi1dnte ,nian kqncl11tllnion,

1 
kP. Jill I J ,1 I 111, I , I • , Wl;l~ll1_1/_l~~n ~c\p9n oni farns n1 n_i,n luklo tinj ~iuj alkr,9i, cigns en siaj snpcrrcgaj <le:dro.i, k prc1.cntas al ln..J.~bp;_ 

r/ ~t9j ,.il1\~r11njn luktojn ,kiuj ilin kvcr~lil( _as ,;rccip~oke, 
l,\Cd~stante -111, laboristoj mcm, ginj Sind\kal<;>j, In kfl(i, 
za1~~9,j de . J:i sk_i~mo, _prp idc?logiaj ail 11Jispecaj ki~loj ,, k k e cst11s ridindc postuli al frakcioj , rcvolucinj, pro-: j J 111 I. 1 • I ' ' I 1 , , 1 , I • • , 11~~;/-j ,Jt,i~I . la ni~, ,-~i~n . y~,vilfas la , hispanaj nnarkiRl flj:, 
l!_?n,tig~P. ~fllll~u~~H~~n 111;>,o~ 1 realigi .. klo po".as ,kollll'!k ,,,i. nAni~l ,f.i.~/!.½O:, 1:iH\ }w 1~se,n ;ante \~ disigon, tipl ,1Pl,i ,Pl'0(!,111, <!j!f ~P~~1-,l:\, 1!.~.isrpRj~, 11 t,i.!ll,.kre~k,g~n~e , l11 .. 4isP,n~9jp ,i11tor 
I,~,· proP,ra~ .Ja_?? ~·ist ~j tle ,la ma1:ksi ~t3r, ~.h,1di~~t~.!'1~Ji'O ! I!, 
,:I ;r,iu es,ta~ I~ .renJo: .U. G. T. , diviclita. \ Orl(aniimj ,kiuj' 

np~br~ , .e~]l~ya _s .. pJ_i , au malpli · da Jorto •, agnoskas ~tl .un · 
llH·,~H.a,n,if! .cn ,ullJ•Komitaton ., Oni ,de:vas ,lnbori..por -ke 1la disigo cesn. Por kc la. lnboristoj de U. G. T. cstu un11I• 
gj~~j ,.~_n , la 1,rc :-;Al~1cia Jukto. K , tion . pov!)s fari nur la 
propraj koncemantuloj, ,diskntoute 1 s.iajn 1 ,proJ,1.emojn, , 
11i~jn,.ko1~1J-iktojn 1k ,,t1,:ov,ontc ,la -adckvatan , solvon .- · .-ll 
.1,J ~ia ,pli ,digna ,vojo ,;ol .tiL\, •ke ,In.lnboristoj de • Ur,G., ·'t. 

lc.ck~ d}inj , Siitpi~atoj ,111bligu; k dccidu · pri ~rapida ,,solvo 
de., s~,a I dp,lqr~ AP.roblemo -? ,Kia povas csti , la motivo . kon ~ 
ceme opozicion al tio, ke Plcna Kongrc so de U. LG, T:7 Sin.~i.k~t ,oj :.nnal ,i.zu11la. ,problemon, konkreti~u : pri .iornraj 
aga ,<Jpj,! 1k. 1ati ,1~gu, super , .cio ,k , super , ciuj, i m1necon 1ka -1 
I;>~b.11'n }'e~_isti. 1ci11jn tiklojn , de , la '.'1politi~o" 11de .: tlu .. ni) · 
~l,ili,tl 1:nfcir7 ,, I 11.•,111,1:l,tl .,.i,, . I (), : :' 1uq :i , 1, 1,, ·,,, ,: 
,_,H1Fabeloj por h infanoj 1 estas '' tii1j fRritnj ·<le ,tinf khiJ 

v.olns .' fkredigi'! , al ,t1n1•his)mna prol'efaro •kl al •lutinorlifo', 
ke , oni devns ,climini iujn .k lni'1di aliujn : iLa realo · est h sl 
nur unu. K gin konas la hispana popolo. ·0111 -konas · .fa 
tuta •mondo : ' Al kin oni }Jovas englutlgi . tiom ·dri vcnc-
1i.o,_koncerue al..personoj .k 01·ganizoj aiitcntik e...antifa~i~ 
stnj, kiuj ja ne npartenns al nia liberccana movndo, k 
kiuj mei·itas ' 1konsideron "kicl •~ntifa~istoj k kfol ·revolii ~' ciiiloj? ,1, .,,,. "' ' •i•· ,,, ;, ,,,11,,1, 1 .. :,:i1,, ,1 ,:i "· 11 .. , .,,1/. 
r111o ·ni ' permesi. 1, ke ·ln 1fr1Hetnro ·pnrofo!! 1 Ni; 'iiiij' ngii 

kh1r e·1 cit1moment 'e: kitij hi.11· rlga t'dns '' k b'ez'o'tias ·'nlirigi1 
la •lvenkon > ne povns eniriiksigi nl ti'o .ki6 1 bnra 'ii" a1 n(lii: 
marson snrvoje al ' triumfo '.1 K n:i 'volas ''ke I tluj, ' ltli.i~ ' 0p'o'sL1 
tu Ins , nbs .urdnjn : postu)oj11 1 f\ksu 1shm ntenton l-al:'Jn ml lit-
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INFOR·MXl BULTEN6' z: .. - .~ ~,_ ~ .. -'0 .,....-,,..,..,.. .. ....... .. - •• -.-

La koleklivloila mas1r11meio de. ,Belv_is ·~ 
II (J ) t · , k' k k " to Leo ·Tolstoi En In municipk·o de Pa racu e ps a rnma ro v1gas, _ ,La ,granda •rusa filozofo; , edu 1sto ver 1s; , · 

•i! n, p :.1J i. 11·i u 1 ..-1 ' t • ' , 1.1•· t1 , .... , . • } " ik. .. _.,1 . • • d . , kad,·s fabelo1·n rakontoJn formcJo kun :.100 he laroJ rla kulturc )Jla surfaco, 1u apa• .~ dum ,Ia /astaJ •JaroJ e s1a ,v1vo ver . , , . ,.,nt 1111 ,l r l /°f " .. , .... ' ,-1 , ., "·' ' • ,, 1\ • - • ' 1 - I· / k lcnas al fa. kolcktid g ila ·. ina strumcjo de· 1pe vis . d,e . Ja- . en P,ppu/ara stilo k /ing v o · por- esti kompreneb aJ por a a_m-< 
-- 11.111 n~ w• 11· '111 1 1, · · , 111• :·•.1 111 :1111 , 1 . ,_ .. ,,, ·" • 1• 1 1., · • k '. , 

1 
estas multe klera1

1
k

1 ,i\ma. 1 . 1 1 - . , 1 1 , paranoj k /a.·proletoJ, 1u1 genera e ,ne . ". , ... 
. t;·,:1\ 1;·_; {:'," i'~ ((1'?~.i/1X~ 1 .. trr1'.l·,1l~'.i ;,;.g~;~r::~r•}~ ~:°i~~\\i'nir;:o ' erudiciaj. Per . tiaj popularaj · verkajoj I artecaj ,, If, celadjs I ~a. 
<le Gran:Hln, ckvol1s ckspluabg1 1 por fr ,ukte.10 .kelka,JT)f edukadon de- la kampara~aj k . pro/etai amasoj . . Al l.a,,~I~f.0 , 
llr.c' 'k1111·11•0'' 1·'n·; ll.1111s::1111'·)a'!c'()0 •a' 1e11'B'''el.v1·1;s•. , 11."" 1 . , . , I ll' 'J '. ·, "'"' • . . / rt t 1 de ·tiaj ,vcrkajoj apartenas ankau .la p_arabolo .fiflPer · a 1m 1 \ ~-' • , • ' ~ i 111 t I 1: ~1 • _. J fl I! . ·' "' 1 'I.{ , ' 1 l!'J , , 

T incelc Si ve11igis de tic , cte 'Andaluz10, ke!kllJf\ la- kiun ni ci sube prezentas al nia legantaro. 1 , - 1•. 

l 1 •• ,t . , .•. ,: .. f , ,,, J, , 1
• : , ;, • i11i l. l 1• .-, rc "' ' 'rT ,. ·' i·· · It braJ · IJ'c r1~toj1i1.,.1tn · Ali<laluz10 ta1.1 .kamparan~J cst1s_ . 1~- -- 1,,- l'En Ja ,, region o <le Oka ;, vivis fe 1caJ ·mu npm ' 

:!\\c?f ' 'rll ve;1i~•1~1 :K·; ~ti1i~1k' 'ii1igis 'a !' ih','S.in'tlik:1~b p'rf · l':('. knmii~ranoj; Ja grundo ne estis felcund ?,,· sed _ plugat:1 
·va'f ih'{ 1i'i·b(~ki'oj 1clc"'lltn'd1!ido1

.'
11 

; l 'i <l , llf' _l .'' .' I I l;un persistado -prociukta<lis .la bezonan pot la ,v i,vtenaclo . 
. ··~t.:i~i 5"1'ibei'bc·a1iu r\, eHis1 'li\"ii e!Vi's. E'~tis1 :pll1 o'f 'siiMa}_l k, ,ion , p~r : rezervo .... r • ,. 'I. i ·'.' I ~i ,I ' 

. - l •' ~'~ 11iii fr 'fa ~ist ~ ~l iliei'o -J Hl'.)'(iffo 'f!liis! 'k' 111"75 lhb~ri!-1 
II : !_van' Pavlovic, -unu el la pi ugistoj, · iun tagon I 11·1s ,al , 

st'of' 1ki'iti ·11ti:lb'ii s''l:ik ' Ji/ fiti·rri~j 6:;iek'sili·;i'p1:1gis l 'gin .1da HW la foiro ,de , Vovgard -k ,acetis , b~Jegnn pa1;on ,p.a ,gardhun, , 
:ittiia• :l~fiveEo k'' °i'evoli lci'aj 'k~i \cept'oj' d1

e ·'dilf 1k:i~ar: P doj ,~or ~ia ·hejmo . LtL animalctoj dum ioma ,tempo fii~·igi _s , · ·1u• r,·1 
. .. , . .. ;·r ., k : 1 · 1 ' I . ,;.' " ct' •1Jul· ·•·1!)3'.-f ' ' k .. k t t· J ku c u]'. n ek!.proj)rigo 'o az1s en · n nno e 10 , , u. konataj tra la -tuta valo . de -O a pro . siaJ • ons an !1 . ,, 

-,. 'L:i':irn~ui}nrld( Ma'riaW~11hHafh <' Ito~il1e':1A'nt~q1i'e\:1r r~doj . post In )_)l:t1tar .~ .. ,Nikolao Fofanof, nnjbaro ,cl!l ,~van · 
n!H~a11' -~llginfoj'~J 11~· 1F'edeh1dib 1cik"'l!i' Te1:1aboh ~t'6j; ·~s~1 Pnrlovic, . timiginta .,17ro, ,la -kon8tantaj } (~n~j cl~ la ga~cja, 
p\lifoi~11s'ih ·Ia11crJ riV!)i~inj ' bat ~Ili'Ht oj, in'c1!1<a~re'1 

{ 
1 a ., ke hundoj, duin ,sia untw . iro .al Vovgarc!, ·accti s altan _pal on, 

iii ·'h'iivks klar ·an''k~nc~pt 'on ' 'ri'i1i' )'a11tin'iie~f~o' 'cI~1 J'a1 fa°t,'o:.' da .,gar~ht1ndqj, por k!!,,i.H-defenclu , liajn hejmon ,k bi;p :i 
p i l ··' k,. ··'1 h ·'·· .,., i 1.•·" ·•1·· ~·"r ,,,..-u·1·L•···'·• ,, 11 ... i i' uStoJ' prr · a ' 1spana ·evo ucia pro emo . taron. , , Lt. 
,,;! La l'Si'h'cllka to ~d1:i! hi.1:Peciei-acio cle1 )a' Te1l1ai/ori st b'f io'n!J . Komence Ja , novaj garclhundoj bataletis kun _ la rpal-
d··~•lf 1• · ' • ·1' ' '' ! ·• •·i •df J>' · R. 'e ''" '1>'·1··1•;,;n](1'' '··e·I !' !itlri,112' ·0··61 -n f'J l I • '" I ' I I 1 '. 111, I , ' ' . I 11:,1s ·ce a a veno · e ·,a spu I Cu nun 1 vas . . i:i_,'!;'~_j; 

1 
~!lc)_i ~~-ld,ap ; ar~iki~i _s ,k 

1
j{Yt,F9J?e kurad1s ,pos ~ '.~ afi~J~ti.:·! IJ~ ;:.;.Jn•·,:,·•· r ;-i . i_· 1·1: · :1il 1 i, 1:'( ' l 'll'lfi I -· j11 11·1 ,1:_._ l 'J 

. .. . brutaron ._, 1 i i 1 ·. , , .. ·, ,, • ·; 11·: ,(,, 
.'..l;!Nii ij'"l<amar 'dcf6'j ' de 11B~lvii :!ali~i s-' a ] ta ·sihcI/ifato' 1cfe' -,," L'~' k~ar najbaroj kiuj vidis, ke la dang!lfO ·1P0J' ti e!1. 
,...-_,,N·. T·. e;n,. J-.'f1a;rt1 ·o• ;;1• 9.36. ',i;se'd'"e'n'" J. 'ain'"u' a"1'·'cl' "1' 93· 7° ·1a· ·:1·1·01 m'br''o" '" ' ' ,' · · ·· ' " ',' • k ~ I ' '. dh · 1' · 1<,'" 
\ j ,, Safaroj p)i ~ra)'ldig !!S, ' acetis ~n au a SI gai : _unc o~n r ,,, 

' die '1a; -~rtoj" pliikis I gis 70,' 'eiuj lau o'ri sto/ ~e Pk1:acjiill'6 s :: t i~l'e; du ·~ _:1~· •~i_aiirn ?e Il)~lmultaj paroj !i~ : ph'.~(sto -~~}i~. 
1
•·

1t.a i1<6Jcltti vi'git id•'in'~'sd ·ulliej ~ 'kcifl'sist'a 's' 'ei' Ia'' k'a'.m:a'l-a- po.sedanto de 15-20 cashundoj . Apenau noktig1s k / ie~ 
didj 1'd~: :imb du· 11slncMcatkj" 8i'~an'iz l>{ ~n· 'ti'~ r l·a~iico, r. i<:\'1/ ii~jiab t i:at ~n ~lri ~: i~ aeron ; ce la p)ej ·eta b)·;1o;)a cas)1ui{:-. 
i'i aJ•rni\ fo1=ge;;i '

1
~'ia1li 1k'i'nl:i'ika'fa'n 'mem'lhe'roi{ ~w·e;ta•~I ~?i °k,'t;~-i~ __ f.\•i·i~~~ •. k~rn ,ti~ br~1~~0_. ~vaz~u -~a. ~.a~-; 

Iab;risto{ '1kiuj scias ·'~ia·~ "ta'skoi'{'.f ' t1'/tv"a°g1kl ':fsl<o~~~i~h~' ditoj si egu ~ la hejmon. La fam1hanoJ, t 1m1g1taJ, nglis , 
'I' , rr,h 1~61~Kti,1igi ~a ' 'iria!it~·ilmeJo

1 
'kom'eri2fs' 's1

iliri' 
1
f tink d a- ;ia.1·n 'pordoj 1i1' 1c: in te rdiris : . .''Dio mia, kie] ni povus gflrclir · · .,.. t · · r 1 1 , , , 1 , • • , ,· · , l 1.J ,) , . 1 · 1 1 J , , 1. • • ,1 . . , • • • 1, r," . . . . • cib~" eifl i( mbin'e'nto':o e''!ii 'i!kspropdgo ine'm,' k kun la 75' 1iin .'s~n tiuj k~rag aj 'gardhundot kiuj tie! abnegacie , de-. - r I , . · • · 1 ~ _. I i I , L • , 11 1,, • • • • • I. , , • • , 1 • • • 1 Iabdristcij p;ki'ti> laoi>'r1si:en'1'gi: 1anta11·e.1:Nuri estas 14,0 a ~!!~d~~ln )~n,,~e j!Ilori_!" Fakte la provokin~oj d: I~: ~um.~J1, afrglntoj' a-]1:Ja kdl'ektiv :igifa l inastruit\ 'ejo ,"'k'iin ','sia jl i'e~~I to estis al iaj .hundoj, kiuj kuris sur voje au ser cis .~·abaJOll 

• . • . i · · 1'). Ti { T ' 1L' 1 111·•I . 11 • • -~ I 17 , •1 .,. , · ' • • • • ' I 11·•1 • 11 1 .. p-ekti va:j•farnilibj, e]·:kfuS 120' esta ·s• ae 'Ct·" '· · :' "' a _cet_e_rar cirkau la kuirejo . K pro la pli granda nombro de. Ja 
I I I t ' ' ' ' t~t h ~'' ;,,., .,. 1: . " , " .; ,- , /II ll I 1:i l' I • d~'l!J''.' G.l'T . .'I' . ; 1 • -J ,, i, i_nJ.•i'l(t,!" ,; ·n w 1 · 1' · 1 

" '." ·. defendantoj iii clecidis pliigi la senokupulojn. . 
"' Jen' ci ,:{j e', •registl'ititj i!statistikoj •duhi ') la "f unkc'iaclo .. , !)um -;;· I~ ~ -i~er ~ fgis sen.t'ebl~ ~'{.. '1a ' ~ ila 'g~( ;" l~' lri~ 

;i r -1 1 ! . , J • I . • : .. ..;1; 1 , 1., 'l • : . : • _. • , •• • ,1 , ! ., • / J ,11 ,,, , : , d'ei •]8' 1 k'olekti vi'gita maSb 1tirtJejo . . i_• f I 'II ,:i n 'l'JI: •: · 1-" : · ' " _' 

· · · ·ooo· ·k'· ' ·11"h1 ·a•···· m"'a' ~s·1:·n1 ·01'n. , 'k-·1·u·1ko·1s' t' 1·s·' ·,·a·'1 g~·1· 4.6.oo·· p'' e'' s"e't'o·1·1n1 ·, 1u1n1'111 d1 r' a's•1m' a':_J Akiritia 'j' I dun1 •:J1C jaro ·: 1.trit'iko 1 '-300 ! ·, gr ., or eo 
-!:!40i0001 kgr, 1 •aveno '-12 :0001kgr !, 'karboo •~9:660 ii(~1:;i in?i- _ sihon "k ··4 eiektrajr ri 'm'6t o'rojn : " ., ,.I I 't I ,. ; 11· , . ,. , ·•-r-d 
zo' ' -48:000i )'kgi ·!,'1 fazeolb ~6.000°' 1kgr •.;1 ·t ~fp8rnoj :,120)000' T!•f,F 6ndigis " {:acionalista 1 lernejo ; ' al' ki'u ir~s' 60 irifa¼°dj! 

. kgr .1 melbntl -2'50;000 'kg'r : ; d~i ld'uj 1 estds 1aki_flt ~j 1 30'0:000' ;-l"Estds '' insfalit'a fed'cfr gejo, 'carpent~jo k 'me ti ejii .J'1 ,, · , J 

pe'setidj,.'J\: fab0' '-'19!000 fkgt :il' I .,,, " 1 I I ,; _11'"' ' 1:' _'" 1'' ;:•n•_• I • • , : Da sariit'ai :a ·'~er, rad '6'.-estas ~Ientimata: 'd\:; i:1ai k'ti'ra ci-' 
· i r.·rLa •bi·uta:rai:b •estas lkol 'ekti~i gita :··mtiHrttij','·251piir6~/ 'el · Jta 1'de1·Paracuellos i.'J<1 e'stas je : l<osto_· 1cle1'J:\,' 'ko rnktivigitn 1 

kiu lj ,,m b akiri si.16' 'pa:r6'jn° cla •m-lllitloj 1 poi.'_'-ld .inplabo / ?'. ie' maiiti !~riiej6. '- ; ,,,;·J " I i i 1•· 1 I 1·:· ' I !_,,;. 
·,.,-aJ01·0' 30lO<iO>p~s'eto:j ; hovirtoj 1pd1~·1a lfori:i~l0 -p ifr oj, eMciiij ,r 1Nbrmaie 1 ia 'anoj 1de la -m·astruniej ci eri~pezas 8 'pe s·e~ 
5 acetitnj po1· 7.250 pesetoj ; laktdonaj bovilioj · ,:~2'ot 1JI' fbjn i 'ta 'gi; ki·orri· 'pr ciiluk tajojn de la fh1krejo ,' 'por ' si ; j1 
~iuj f 9, 1oni -ii:cetis i p_o·r 1J.,300 1;pesetoj 11: .. pcirkoj I -40r, •safinoj v'i\•b'ei onoj. <' Dtim· : Ja . rikolto ili i 0erisp eza~ ' 10 !pesetoJH '' k 
-.65Q,,,eJ , kiuj , 1,00,ncetitaj por ., (7.000 :lpesetoj; i kaproj ,-:s2· ri~ traj o'ii. · · ·.: ,·,: · ,i., , • · . 1, ' ' .H11~•,.i l , 
k -kokinoj ,· 35.. JEntute : por , .a ceto .. de brutai·o oni 1 'elspezi s: .. T Nia / k'ilmaraddj est a s en la' K'onsilaritaro 'k UifJ ·t Iftlh' 
55.560 ,pesetojn ,,J,,q"q .. ·:· .I ,:I 4 1111"/ (1·µ -- II t ·- 1111 la 'kam 'aradof 1de ' fa . nlia · sindikata 'organi zo'.: 1!.a·1n Jm2J 
• • 111La !f.<>lektivig'.i~n: mnstrumejo krome , posedas ·:unurfalc- ' zt'ir~blii' rrt~i-ifo-rle Ia ' 'kamaradoj ' de U: G.' T .' ·estiis 'tie if 

;• • • ·11 1. . .. . ,. , .. " ; ., · .. . . . .. . -· .. . . - ... , , .. ... .... .. ' , J "'! Jcio 1re t'erii s iii.i d~ 'ek:skluzivaj inte 'ric6j 1p~r '~ek'oriha : ·1ca~· 
·-I ,,,,n 11111 1· 111. , ·, ,,,iii ,: i 11 Ii. ' -11'•1·, ·•11: · ., 1· 111·, 1 .. ,, : -, pnblojn kiel decas. · · · · ,,,, ·.,, ,. · ": ·,. :.11-: I 
,;11!1.P:r~r1pr1;: k;1 ~e, I f\l'l'!~.EJJil.l?S,U: PE:!'.eal/g~pl/!'~11 ,:intenc_c;,jn., [,- ba " kolekti ,vfgita mastrumefo 'de Bel vis , . det Jal:am!\ 
Nin tcdas la "politiko" cle ikono. Nin gisamme dolongas ; estas •,praUtik'n --esprimo • sur i1Ja tereno , del-Ja •Iaboro.- ·]fol • 
¾~J~ qj ~if:~;~nk~1i"P.i.~9.\\ ep ,Jf' .)!1JJori_~~arc?- ¥ , ni ,l'io~n~'. ti .ujn po1~·•iirj --n'e es_t'is pli 1 iol politika platform o. L:l' i karripar:i ll 

. J><l\'.' ,g~~-rnj qe,,N,11 ,. ~jp Pl\r tjeca a ltrudo, .11decidu ,:lo noj l de: Belvis ; · iJi ciuj • eg:ll'e ·en la nunaj · tagojo:rfiemoras ;-
1.\?,h(~ r,\ni:ii:l ~rf.l.ikton. ~ll · oni 1' :{)0YII S ,peti pozicion ,, plej, ke ·iesta s laboristoj de Kastilio , Al • iii ne "Ven'is'• ankbrilU ! 
l}~p.1st1m : ½, ~S_Pir,p11 ,pl ej .~n~linnr al: _lJllU_eco.? I ' n'ek tve11os• iam .Ja, partia -trotn 'po·; ;Il f ,..esta ·s,•s'imple labo r-i!.i 
. ,i l1m iff.rladukis·i)} : 'fT,lerra ) y Bibertad tl:· -OSBANTO I I stoj. ·K .. kiel 1tiaf iii kondutas in te r · si :· ; i : I' ,: • !! -11,, :!l 
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I - ·C 
' La j11nrnlo C. N . T. aparanta •e11 l\'ladrido donante c!e-

talan rnport.on pri la Bar ~elona vivo, rimarkiga!I: -: -1 
La plej reliefan noton en Katalurilo d~1ias sen ih 

cI11bo la kol ek1 ivig ema spirito de ci tiu r egiono. Cie esta!I 
d !Ie~laj la siJ_!noj de C. N. T . La nigro,n1ga koloro su ~-
fasadoj , trnmveiuriloj, palisaroj manifei.ta~ la intensan 
JaVpron kon!liruadan de C. N. T . Cio estas kolekti~igita, 

_cio •dis\·oh·iga~ sub In kontrolo .~lc la laboristoj. La for to 
cle ·Ja Sindikatoj estas decida faktoro. Oin ne rekoni ai'1 
nei. signifus Yivi ekster la. rcalo .. Fnbrikoj, laborejoj, 

-entreprenoj , cio surporfas la stampon clc la sinclikataj 
-i.lrgaiiismoj. p I I 

,I • 

,l • l :.. . , . / I 
,·. : Nia k-do Pedro :Mateu, kiel multcgc da aliaj, Ci\tis 
-malliberigita en la Modela _l{arcer 9 de Barcelono. K-do 
•Matc11 cstas multjara , G. N. T. -:1110 k libere cirnn bata-
1:nito . Li sa vis la · Barcelonajn, 1aboristojn de la sati-apo 
Dafo, •kiu oficiale gr!llldskale -su bvenciadis . mu rstojn, IDum 
··1a:reYolucio Matetr aktive '· k tensie partoprenis en In' 1ukfo 
'ce· Ja· cefaj nestoj de la ;:ibelintoj -Atarnzanas 1 k 1 K·apita-
t1ia. Poste Ii iris iH la frdnto ·de Arngon · Jc partopre1iis l;l 
p1!Jn 'on de Kaspe, 'kie est 'is Vlin'dita. Reveninte al Bare { 
l o:;o; Ii estis enk~r~eri'gita akuza ta pro posed ado cle .ri~:-

. • : • ' ' . • l.i-1 I miloj . La 26an de NQvembro la jugtribunalo ekzamenis 
'1a , procesaton . La .:~-,i~ulto estis l\1ateu-a absolvo. 'Ki;l 
p]edantoj estis Ignacio Emilio _ advokato de la jurkomi-
r,iono de C. N. T. "k •k-dino l<'ederika Montseny. Ambau 

.furis •indecan pledon •'por '' la ,defia .k abnegacia .batalanto 
.:ii1tifasista. · ,t, :, •: 

. : I ..... r,• I J I, r; , .• t I I J : ... , q 1 • '; f .• l 

fanoj r :kovritaj per cifonoj, paligis : pro ' fros to · k maisato, 
-k : fa Homoj, kvankam labori's ·"de ' fn '.miateno 'gis 1 noktigd, 

j r- 1 f ') •t 1 • · .., •I,) • ·iie •atingis akiri el la grundo la 'bezonan nutraJon por - . . , -. • • • •. i / , ',' '"; • r• • I I,,. 
ilies 'familioj . Iun t agoil iii plendis pro Sia . sorto an tau 

l 11 r , • • .' ·( . ,•.• :!., 1.' 1:.,• .... · "£1,1 ; HJ 
·1a ji,astoro k tial ke iii kulpigas . -~~;o ~1_0 '.}a .; F,1e_l_9~ d, 1; ~~1:!f 
a(ili : .. "Vi kulpas; vi Jamentas p1:~ t_~?, k~:, e.f!-. }'H!·.,P.~J~~ 
riia'nkas pano por viaj filoj, kiuj ~m~~4i_kiBJs o1Jc,!Sl!lll50,.~,-. 

· ri!-1as, k ta men mi vidas, ke vi . ciuj .,_supt _epa~ c_dek _d_uojn 
da gardhµI)-doj _gr;i~aj ,l<_ l_a_~·daj ,/' .. ,'.::'. ,,. lt• 

-Iii .. estas la defendantoj de niat ~ej_:I1_oj_,~ l_)<ri~~.JJ1 phtg~---;-r=cc · _.,..~ ,.___ -'' ,_ •:; .: •r~ U: "
0

'- £ I" 
-La defendantoj? De kiu iii def~p~as ..,vi_rrL? t r;:,..,.~..-; 
-Homo se iii ne estas, . la fremdaj -ltundqj 1 ~{\igo11 _, .. ,,,t ,,11,1.-, 1 ... n . 1 i -~,I . ;- • ftft, ; 1\'l _i ' ' 1d11 11 ... !i1ilu f] .,,,., ) 

maJn brutaroJn k nu~ mem. ; 11 · ., 1, n1>··i , . .. • , .1 ~1: ln ·•" \ l 1Jc,, I "'• ' 1, \ 1 1 • I I , , .. 11 1 ,!T ': • , ., -· • • k 
. II' .....::BJinaaj , blin4ajj , dii;is ) a1 pl\~t<?.,'!>, ,Yl-ilW1q ?-I?"f!,IJ:.,_-
11\a~ 'kJ1'i~ h~'ba ·&J·-·a ~t ~rici'as vin 'de'" la nundoj .de la '. aliaj, 1 . I ', f1 ~ I 'I 1 1 , , 111 1 

k se neniu havus - hundojn , .vi ne bezonus defendantojn, 
ki11j formangas la . tu tan · pan .on, kiu _ clev'-!s v\vte,I/-,~ v1iajn •,J .nl ,.1 ,u-1 1· ... · 1 11: 1 •i1 11 ,. ·· 1. , . 1, .ri .. 1 ,: , .Jl. ' 
~.\?J.~;,.f;P}?,gt11 ,!~-. ¥_1,1:~·cl,? u_~1d?N'~:,t 1~; pa,~9'\ ,!~, ap.}~Hflr,9,? 
revenos al :yiaJ heJ!llOJ. . .. . ., : , . ; ,.,i . i·,r _ ::ni .I :; ; , 

_ .. , ,_Sek°vri½'te 'fa· kon s ff6~11 de 11a ''pa storo ; la " p\u~ist9j . foi 
i1!lk lt 1l:l]h11defe1i°d~~t i 'j ~) 'k 1pos t {i'~ ll ; 'ja~~,· ilie~ .. p_~f(.v'i~·~--.·, ·u · 1· I I"\. ... ~• · " , I ~1; · ,J , _'l : :r • .1,..1 ;_J 1) 1 , l , l : , rf , 1'1 ;; •• . 
mejoj' ne sufic1s .entem la prov1z~JOJn ,1 k, ~\1f;} ~ Y.1~f.l>P) 
' lf l jf 11;.-:1·1 , •lr·I l 1 • 1 j r l . , 1f1 .• , • 'r l •·•:t.' ··,, 1 

' ' c e 1es filoj rid etis la sano k la feho;o. .><i: --;5 
La samo, kiu okazis en la _ regiono d_e Oka, okazas 

nune al la europanoj k amerikanoj: iii 1hava s ,11ennom-
·t i·Jj~ 1c'i'~'r~~ciJ ~inig jh :'ki'~'f' f~ \;~; l•:gr~rida

1
n

1 
:~ruo~, 'i ia,111 

iH 1n'ot a s ~algr iihaan.1' a'gitac! Qn ·· in t e~' t~ '•a~ f i n~aiitoj _de 
~'A%a; ;a111Jn'cici"k1·rdi·~oi1su~as

1 it p!ej ·1:,~·~:aj~ f pr \ oj'n ·.4~ 
j '' l "1 I I I 1 I ' ·1 ·, 1 j 1 • i I . I r • • l · t I , ! : 11 I 1 <i I I • 1 l ' ·• • • 11 

• • • 
1 

• '-~i U {naci pj, " .. . . I i I 
• I H I 11 In n~! , ·1•,1-, 1 1r1 .f . f ll');f1 /\ l f · i111 IL/ ,·I - • , .ilf(J I r,, t ', , ; . Elrus1~111: PARIO 

. ,, :j { ; .r f•,,p l.rdJI L , ;1U rtlJI J l r t Jtl J' f 
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. J-Cclkajn tag-ojn an tn u_e l<,amara rlin ~ ~ .on t:wny ~_Jfizi!\ 
kon c izan 1-~mo~iigari hiogl'\i~qn 11rirl11i,,vi v9 1~ _\11:,~g-,ac;IH 
<le l\fatcu, p1;iskribantc ,I~: sufe_roj p , .Jci11jn:,1i, ~ltept ~l)IW] 
In labori s ta emancipa ~(o. 9i _ci:;~is; publ _ikig ,\t~,,rje r>,llu· nj 
_gazct 9_j . . : qr • I ·,· : •,, _ .. 11,. :,.-11 ·, ,1 

qc _ n \ ,:eksprnca ~ ,gojo ,s,crena .~ .. ,v i~l f, : vid.~n t ~A ~.~~1· 
ni k-clon . fy'Iate,':I deno v9 !)ibera ;l., ,·,. , ,,· i·•· . : .. I j ,ru, -1,:J 

- ---- -~- *- * - * --- - -----
-J~;- rumano Jon . . A . . 'al!J;lZ[~na;.rtld_!!~ e'Rttg !_Jl 
genernln sckr ~\a'.:\?, de v_.,L.E,. JY ~~cl :tr:!Pll JLJ,-:~. ~rpc-
r1111£ist11) entreprc1111s la rcclakt .adon de . nova I cSJ)Crl!n1-• 1 1 , 1 I I 1 •' 1 .! 1 { ' f / ·' l ' 1 ! · 1• 1 • , ff J. I 
ta ,i·cvuo -Liherccann Sinl .czo .' i\lu tpaf! ;1. IH;l,L,P~jo.,~un . -~ _111-
t.crinlo g-rava cl ciuj \'iclJ>unktoj, kicl nin _j1\m . .info~mi-; 
1,'.'ci'.~ c;;,1 i1tz111111. 1,;. m;u;;· a1icro 8 iJ01il ncloi1gc. Ni ~-ai:i~1

1b 
l'' I ' ' ' J '1 J! !'• • I 11! .. .J t•' J:I llrll ,l q 
1:ckomcndas al nl11j lcgantoj "Lihcrccana ::;lntezon", re-
- • •. • r ,, • > 11,11.~ l J, t111· 1 11. J fl/ i J:r .: . 
cl~k~~tll ,_de_ In . ent:u7.ifismo)llcry11_ k, ,,ei1r ,~g1, . C~,P,f,~lll~.\11,/j 
aktivulo. Aclrcso: Jon, A. Cn)lntzana, Foyer f-v'egetal11en, 

I, 11,fl/f I~ ,r• •tl J / • If J J J lft I( , 

,tO rue .de Mnthis, ·Paris l!J, Francio. 1, .,',I>••·, _-11 _-.1 . 1 ' • , ''-l J l ·• ,!Pr 11111 I . I il'J I 

* * * _ .. , ::t·,, ,:11:h:>1:< " ll' •J 
,,J, ,, ·,l, .( 111- 1,; ... l' ' ,-1 ,,1,1 1·, 1•11n H ·n •j'! ' ·li·, .,.:, _ .. , .ll k 
-1--1~1~ l:'l \ l'/~ :1 Ga ~rio

1 
,H~s~n,i~e~g1 -~c_t1r . 11 .·. ,/} ~a-~~1~1_. _o-

misaron pri ' Ja· Intel'nacJU 1'ar1z11 E ks ro z1c10 don1g1 (!1 
bl°iclori 11G1i~r1iica; ,- de Paul~ ' p 'rca ssd: :~ it'([1g 111·i1~ 'b'it ~;{ 
eksi>o~'iciejo : 1p61r : pre zdnti 'g\n' ~n ' 6kfl~oldci o;·,-iJiih r1:r (}'~'2 
1Hi:io ' Ro sembcrg o;·ga jni zds en ' 6 ~10:· co·rcn l)tli/er!'_ 121sto-

. . - . 1· f fJ I 1· -~ • J; f • ,I; kholmo kun bildoj de P1cass9, Ma t,ssa k )fra( ue . 
-i ii :i:H1b 'ildo i ~le Pih!t~li eii't:oi eGJ/,~lc'fa'tri 1

k 1ii1: iii· s~kian-
ta frazc;, kiun la .autorn alclonis ·A'1''i'a1 

'.titol ll: ' ild '1i~i-'11fU1'. 
Ab bmen~ · :al<to •cn " atak ~. 'hi kiu ~s (ri'{v ik'tlino '.)1 1 

lilMJ)ll-
j '1 0_J • , IJ ' t l 1:, q I,," :· l'f ;.,.11 ! /. ,1'1f ( r'..!1Jr tJ •1j ,J ;) 

p()o~o!o,_: . , ii' ·' ,i . / . 1' : r••i : .'•! ,:;si· , ... f';. I ,.J I(; 
· 111 ekkonnfl, Ke la ' ~ama bile o e,nnfl prem11 a J{r:lll( -r 

,,, ,, . .. . . ,,, l j- ;J '\'t'I°'' ii, . it 'p" r ,, d ·1-r.-fk. I , ,, ,, ; r, 11!; 1,/1 JS:"! .1. monsume en a 1 ern ac1a anza .I.!, spoz1cio. 
j • • , • • :,, .1111:·, t_1::·{; r, ,!,1,,,, !d Is: ,,,.,:}r- .i'olr;rH •,.";-i,r,:s •HL 

' lfl J,l , 1,I• ·•.ii 1: ,11~ . ! J * , 1 , t •.lif1 1 til ,:{ •1h;J'1 i.0:-.tJJ U\t'fO 

Hispartliri 'gv:indf, Ia.Xji i fo 'a'.lo i•.'C (il tu d 1P rb leta Piw 1, ljjp:. ·. 
gano ·de ··c :•N.T., 1.F.A '.I~; l•A!I.T !( k'i. U.G,T.:;~rl N6v:;j Jrk'o', 
haviga s al vi autentajn k konkretajn infdrm '6jn 's'i1per •!{i 
-rekonsh 1uii I 1nb0ri "il'eko n bmiti • i l sU<!iti. !!It 'Hi' 'iil>cfrlr'lHispn-
.nio . <)iaj plifraj ' k 1diV'e1'~lilntl-aflturilli-bor'alit '6Hli:frit1J 1~c!-
lektajh · 'rirtikolojn. ' •En 1:gia'j 1pa ·go ? :~stns ' ·prifdktn t aj · }>rO-
blerribj -'de ' idea, a6k t 1' il1a1·k:lorgnhTi !i°•kartlkU\ro ! P~td ..lgln ·! 
'.Aboh'ti ''gin !··'.Al>onigu> gii:r1! 'J'cri 1'gl'a"1illre so·: "Clllt(fr'a 11Ptb~ 
·1etaria", P. 0. Box I, S.Ta. D, Ne\\, .jot-k (· N , ;,y ,_;l1Arif11;·<1 
:l i ·. ,y ;'l / )i , 11,1 '. 1:i ,' 'i ;J ,>.,;!d~fl•J;.j iZ .'l ' l:{ 1/, .,,·10H 

• 1· ' I *·· * * I ·' · '" '' ') ' 'll -• ,-1;,.,: •11; 1; -, ;1:11·1 1;li ·1JJl( lf fl •J 11::11: 11'1' l il fl l; fl111Jil 

-,, ,,,.Oldizis • 'en 11M:a!dric;lo I P.i:o'vinca •;'A:grikultiu'ra •;Konf~ -v~~ . 
co; ,Kiel' deleg ,itoj 1.p ifrtop iren 'rs rr263 ;tel til26 • :v,ilagoj. ;El!tis 
prenitaj plm;aj de cidcij."Rilat e, al : la Kbciperativcij--oni i.d~• 
cidi s· :rekon i, Ja , aligin tojn : en! _;Ja: "Federa c io; >-pl iin 'timiigi la 
·rilatof1v rintei-! la I kolektivn:noj' ; k ,]a ': iridividualtstbj Hit' k,i,\n 
la ((k<ilektivoj ,·de CJN ,T .,i apHki : div:srsajn 1,m-ezufoj ,poili;in~ 
-te:O'sig'i la r p·rod uktadon ;-k , p liboni •g il ;llJ! Jaboroi vl k i:1-auad~ ., 
ministradon kolekti va11,r1, don n ko oper a tv a.n1ud11gan~:d.loI1-

. mort al ,'.la · po_pol a,j 1-industrio,j ,!·!kr e i-sekreturM.f on i-p1li la. · 
Kbop eratiwj, k :Jadfolektivqj ulc·.p etii Jar registdron 1pfi 1Ja · 
normigo de la pr ezo de dii.'!;indu ·si!r,iaj~·pi!oclu.ktajp j,-{ kon :. 
-fit•mon-te f.gin ikun !tiu de:1larngr5k intui:aj : I rr-1:;:.: ,., :· ,li 
:•: :"1 Estis ,·nprobitaj; ,imkaii r•div:e:rsaj ,rriezi1-r dj : pol•1 !intensigi 
la semaclon, koordini la kreditojn ktp. , peti la ofi:cWajn . 
.l'espbndeculojh prj lacilimi 'go .dm lanetposedajo 6f.i1a . l. 

Oni decidis ankau kr ei kultur a jn gr.upojri 1iahta11 •.1t:ib 
kun la pr.idgardo 1:prepa ril kolekti viistbjn rlk 1 ka~perafivis-
toj _n ½? ~sfi _a~n 1Pe,;~ q1 ~l~E~~!~~•:•~od~l~ f; Jwl~KV:f~! i ku1-:.. 
soJ, brosuroJ k eidonaJoJ <le la , ec1eracio . . 

l 1t:, 11 p; 1_: 11· i,~ 1ulc lfr lhl~l-./ :::. '.J!J ..,~, - . l!rT~dl ) -- -
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La Sinclika'to pri Ja Spcktnklai- a Inclustrio k Radio 
'dc ' C:N.T. en Bn'.rcclono dc c idi s , k e 'ciuj kl ·ipligi t oj k! vun-
clitoj, 'kil;j dcfendis cc la bnrik i1rloj l<' ce la '' frcii1t'o·11a ·1i-
be r o'n' kontrnii la fash •mo, gi la 1:ajton ·' senpa~e 1 v ii ii 
Ja spektaklejojn : t eatroj k kincj oj. La fiksita numei ·o- t1a 
~idlokoj kon1,tantc c11l.o!-rezer vataj por tiu J heroaj ' ba-

1 r , f 
ialnntoj. La dcciclo validigas ekcle la la' de ' dece ftibro. 

h E,1T ER· U J Q .11 ,f i,111:n n·1 11111i ;:. I 
. , . r · . • > : • ·., ,, i , i; ,, , ,11 r ,· , .. n·," 

J . TI OUT, Roterdamo . . K-do, dankon pro a kor Elca k 
f ;·n.teca letero! · vin ·· p·rijugo 

0

p1!i la ' n ~Jt ; r1/c· 'a solicl' rt1'0 
flankc de In Joboristar 'o 1!ilnte al i; hi s p'a'1la '-{)djJOlo '.eJtHa 

11 . , 1· 1 , •:ll , 1 · , 1., J,r rn ·•. ,.1b1 r,,1 
prnva . . Yi gustas, dil 'ante, ke ia I k II ,Inte1 :n11c10J 9ne 
iii'enmri:i~ 'silijn ° taskojn, bremshn t e' l'la pop 'oi cijn :

1
~icl e '.cH 

_ ..... , • • ,. 1111 , , • 1 \' , 11 11 '"'' 1 r , , . , .. · 1 h,, ,.., , 1· 1 

gin, ·r ~tn~~ _nm~r~a ~lo . Ciu ,.?bJe~tive p ~nsnn~a ~r,mo 1l 1~n t 
tatos same. -Ni gratulas ·v i pro , la elmontrata nkt1veco ! 
.n 11;.i:I ·•) A' ·,d.,. .. ,,,,.d' , ,. s· Il't" ' ,,,- 1,/ .'l;,1 fl 1,11. v. M. n er son - · 1 nes. enc a a. 

1 
• 

_- ; • ( ' 1 . ,~[ ;..1 1.' .• ,itill t) • 1 1 • p , 
F. W. Todd, Kent. Dnnkon pro la res . 'kup. La · bul-

tcno sendata regule. 
B. C. Rasenberg, Roterdamo. La prikonsi~leroj 1de k -do 

jlf ;,' 1' ' ' ' l ll j' I JI I• ! 't\J.1 11, , I u: J; , j 
W. trovas bnzon. Vere tie] statas Ja afero. S1m11n konj'lk-

, •• j"\ 'J. ' I 1 1 '1: 11 I , 1 1 I ;· 1 1q ,, . , I J: ~1 111 

tn au · hipotezo . flanke de iuj I elementoj . esta s l tre kre -1 1; I • . t 11,' I • J • ,. I, q J 11 I 1l •l l J·.' I 
rlebla-allasebla. -K-do Huigen .ricevos cinjn ekzemp eroJn . 
- • , , . ' 11 •. , ,, , , , , rr _ : , • '-• , I . , 1 I . , · 1 , , , 1r1 , .I· 1 

, ,;;..?ernpf ,Esperan ,to -.~ !,e H~mP.S; ,H,~,.pulte .~.?rrF~g}!Je , ~!;!}i 
dota . Sano~ .!. 1 ' ' 1, , , : ,.JI. ,,, '-" ~1'1 ;,, i • id rr11;f ,.,11,,1,l•I 
. II I _P?~h! _g~la ' ~~/~,rfl\~!rJ~-J V,~ i9.: ~l~ar \t ~ · .~\~ ~~.an~ in-
tersange man , bultenon. . 1 1 · 1 · 1 · 1 1 · · - . • · 1 i 4 1 J r· •t' 1l ) , •i l t' J I l !J J. 1: , 1111 , J 1 ' :J:': I J; 

R .. Bonesper, N.e1v, . York ,. La 3_1pakajoj ~la Iibroj ,bon .-
··' . .. , {J, 1 1 ,' ,.., h, •.J I:.·. ih .t ... "\,. J l , •11) 1 ·l ,1,J, J ,l '. 1 . •H I / . 

orde trafis nin. Ni esprimas varman saluton _,~t v;j"1<!:~/ 
al Ja Laboi-ista Esperanto Asocio de Norcia Ameriko ' pro 

' • 'l• I U J.,it (l \ •t H.J .. 1. :,- • d l l l t\ • .&;1111,r , , ~N ., ~.,11 • • I 11f~ I 

la farita d_o.n.~c ?,·, , !,,a, 11 ib,t;~l.n,111; 1d,is1~r•,1.1Bs_:_~111s.e;•.ii?:7:~:1, ,r,t 
peranistemuloj. -Rilate al la polemikaj nrtikoloj . Niaj 
ot·ganizoj ekde la komerico ·::·fo1m akceladis la unuigon . 

ft~~ . volo 1flanke ; de . I~ I al ~aj , p~g.a~tzpj .~! Mil,·p.~; i l):,ons-
t:i.tebla. La faktoj, ,lduj~ ~i puJ;>Hkigi~ 1tre ·1elokyepJe ,pLJI_; 
Xll~ }~ian ,~ser~OI_l:r1 r" . ; ,·!;!w,: 1 ,., f' '::J: :'.Jili :. i , I: ~J;•ii ·u :il 
- 1;,l'G, ,~ordeno!Jr4t, pen , H_a;ig !1,I?.anJson r-PJ!?r 1~_111:~s :it up , 
Y,inj ,~arqaradoj , ri~~ya4 _os ,reg\tle . ,la : 9l!~t.~n_qq,1 L!".i ;, .ni n 
_1 ,., , L: 1N, , H~nsson, Asam -a. ,La , :ga~eto . r~Pn ,Ja ,tp~,qyki4 
artikkolo , ricevita ... V~rm~11 1,d~.nkqn !\ !N;i .~sper~~, j_,.~!b Ri · 
als~ndo .~ ' al ni ciun ; gaz _~t,911 ~!I :¾i~r, es~~,S, pl :E!sit a ;:,n~j~i!rn!Q 
tradukita ·!de ,,vi ,.el I. B , ;, .c 1 .1:T .~ .I n, ; f .1) .<1 , .. i::-1r.J9 [ 

Rofo, Alger. Ni konstatas, ke via konsidero pri la 
unuflankeca agado montrita \ ·il~te al petskl-ibajo en R ot . 
estns·: trafa • .-Vere · ci ,rilate , estas tfni ,-crida 1/inulto ,i ::Ni Csen-
dados .alyi plurajn -ekzemplerojn: Transdoµu , niajri •lvnr, 
majn ,,sa_lutojn . al la: samsekcianoj_J ,1,j-,,,Ii Lr:·11dq i.1:JiwJ'l r[ 
t.l ;Anarko i Esp. ; Grnpo ; Stokholri!o: ,Ni itestas rneesprime , 
,hie· dankemaj I el ivi ,i pro ·.la: 1 sendita -fkoleli:tiva npoiltkar to 
gratula. , 1Ci · donas , .kuragort / al , l ni.. e'n%1ID eksl:,d uziv-a.lj i:fno ~ 
n1entoj, '. kiujn , ni nun , travivas ;k iin 'spiJ'as ,ml 1 pli cloi •lcl0~ 
.podoj .-.Ankora .ufoje ;elkoi:an · dankon ik.fdi>j ! 11,ih,:·r li,i 11irrr 
:: I I,c:A,· C_apatzana ... -Aparta, 1respondo Ldetaln 1 vehds. Res-
tu ib~nfarta ;•iK. ·1 v:. J d, !·Scliulp, ·1Dotdi:ecH b! :Oarikon , cp1~ila 
1·cs.• kup. La :adreso pligustigita : d, .,,:,,· ,; i:i , ,i, , ,, 1irr•·1 .. 11 
· Reverchon Louis ; t Villeurartne · .. K-rlo 11la , billteno :rrre" 

gule :aenota al , vi-.Ciu i_senlnbo1 :a, . k•do · r:ifrns ric ·evil gin 
s~npage, , 1.' , 1.,q t. ll l'•ll l : • t r l i11il, , ,,n;! .11t>h r.1CT''"- Hl 

J. Bute1'; .JAmsterdamo . .. Danlfon 1 prj ·la ,' eltr'aneajoj. 
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Federica Montseny 

LA SCIENCO FUNEBRAS-KOMAS SOLA MORTIS 
La ·2an de Decembro mortis la lama Jcat1/un1 utronomo 

Comas· So/4. 
Sol, estis valorajo pura Jc nediskuteb/11, Silent, k volonte 

Ii laris de la scienco ilu11ion, kiu pllbeligis lian vivon, ho~ 
~nestan .le lekundan . La politiko? Neniam Ji makulis sin per 
'ties Jcota/o, nek genuis antail la Potenco. Li vivis kiel homo 
integra, kulturante la Borejon de sia sendependo. 

Kun la morto de Sola la laborista klaso perdis entuaiu-
man propagandiston de Ja scienc11j konoj. Li batalis itn la 
vicoj de C. N. T. k estis /ervora pulsigsnto de ciuj iies 
ku/turaj entreprenoj. "La Scienco je Ja servo de Ja popolo", 
utis · iia devlso . 

' Ce Ja funebra ceremonio, kiu trakuris Ja c1/11jn stratojn 
de Barcelona ceestis mi/oj da Jaboristoj eJ Ja sindikatoj de 
C. N. T., lormante surstute imponan manilestacion. Red. 

Mi skribas tiujn liniojn post Ja ceesto al enterigo de 
la astronoma. sciencisto Komas Sola. Multege da perso-
noj, multaj flagoj . Oficinlaj reprezentoj. Amaso haltanta ; 
salutanta la cerkon k akompananta per sia scivolemo 
au . sin emocio-iorriel cio-la lastan p1·omenon de I' 
majstro. 

Nur unu so la momento, tiunen, de emociiga impreso , 
;de profunda. belo, de spontanen k s_impla impreso. La 
ce·rko . senmova ce la fino de !'Pi Ma.rgall-Promenejo. La 
longa, senfma parndo antau la enterigo-prezido. 

.,-;.'[;L n Urba. 'orkestro, gvidata de Lamot de Grinjon (La-
·~ otte de Grignon) 7 alia el niaj grandaj figuroj-ludas 
la "Funebra~ Marson" de Beethoven. K vicoj senvostaj 
do. autentikaj laboristoj trajtnj vlzagoj de kampa.ranoj; 
bluaj vestoj de mekanikistoj; homoj kun la mangujo k 
Ja lab~rilara ' pakajeto · cemane; domkonstruistoj .k hel• 
pantoj; _k. c. Popolo pura, silenta, sentema, kun la pugno 

1 eri Ja aero k Ja· rigardo fiksita en la veturilon, kie la scien -
1 cisto sin direktas al plej suprema destino . La muziko, 
· imponn k influ~; profunda k majeste trista , Jigiga s tiom 

perfekte kun la momento, ku n la spektaklo, kun la ,d-
lento, kiun nur trancetas la monotona. flustro de Ja amaso 

·silentanta k emociplena, kiu paradas, ke mia koro :forte 
batas k miaj okuloj humiligas. 

. ·Poste, en trankvilo; mi pensas. Finigis la vi'cpasado 
· k k'e!kaj amikoj akompanas la restojn de Komas Sola ~is 
-la Malnova Tombejo, kie iii ricevas akcepton. Dum mi 
ceestas la pian taskon kovri fa ·restojn de l'granda al! · 
tronomo, mi parolas kun Fabre, homo kiu akompanis 
lComas Sola'n ~is Ja Jaata sekun~o, lia fidela-amiko k ,in 

., , 

helpinto dum longaj jaroj. Simpla aepekto de ecienclato, 
senpretenda k elmpntia, kun dolcaj oku loj k seren& ea• 
prlmmaniero, kvazau for de I' surteraj aferoj . Li' diru 
al mi kiom amle Komas Sola la popolon k kiom tiu ka-
taluna popolo, granda k klera , unika en la Mondo, mal-
irraii cio, lin rekompensis per la sama estimo. Al mi II ra· 
kontas kiom profunde, okaze de vizlto de grupo da 111-
boristoj al Observ atorio Fabra, Ii sin sentis kontenta. 

-Tiu tago estis festo por Ii. Senlaca, ciam atenta, 
Ji Satis ekepliki clon de Ii sciata, k laii plej slmpla for-
mo, al la labor is toj. Ill auskultis lnterese, sen perdi ee 
unu vorton, kun tin atento ke tio ja estis premio k ~ojo 
por Ii . Kiom dn diferenco kiam vizitis Ja Observatorion 
grupoj de ignoraj studentetoj, mezklasa gejunularo, kiu 
Sercis pri la aferoj, kiuj Komas Sola estimis kiel plef 
interesajn k p!ej seriozajn ! Li tiam suferis en silento k 
foje Ji foriris, mnlhumora ... En Katalunio, Ja popolo, 
la !aboristoj estis reale supera klaso, Jaii sin kulturo k 
!au sin grnnda amo al klerlgo. · 

Mi aiiskultas, k memoras mi Komas Sola'n , en tlu 
scenejo al Ii familia, trnsercante la horizonton, situib 
super la tero per Jin rigardo de sciencisto, kun lia sln-
don·a k ampleksa opinio, per Jia kutimo konsideri cion el · 
la mondogrnrido kun kiti Ii tiom intimif:ns. K, tamen, tiu 
esceptn homo sentis la dolorojn de la popolo, k gin amls 
k por gi Ii suferis, doninte al Ii klon Ji povis, sen takeo 
k mezuro, 'por tute cn oferado de Jiaj energioj, per ~te• 
litaj horoj al ripozo, ne Jasante ec leteron por respond!, 
neniam rifuzante pri artikolo, neniam neante prelego-
peton, malgrau modesto ajna de ciu kleriga societo . Ml 
memoras .liajn strecajn jarojn, kiel humila laboristo de 
llinteligento. Malfelien Komas Sola I La direktoro de la 
Observatorio Fabrn, mondfamn as tronomo, la heredan+o 
de l'gloro k brilo de Flamarion, eltrovinto d planedajn 
mondojn, nefleksebla volo nl Ja servo de la 'scienco, gaj-
nis ducent pesetojn monate gis la 19-n de ju!io ! Li be-
zonis sin helpi per artikoloj en la gazetaro, en la scien-
caj revouj el Anglio, el Francio k el Ameriko, k<;>lek• 
tante, je la kosto de multpena laboro, modestan salajron 
de specialiginta Jaboristo. Kiom da doloro k kiom da. 
honto ! K pensi ke iu ajn burokrato de iu ajn stato ,fi• 
cejo , ke la ulo metita en iu alta posteno, dank'al flatado . 

. gajnis rapide salajron de pH ol ses mi! pesetoj monate I 
Estis CENU . (Komitato pri Nova Unugita Lernejo) 

klu atiniis por Komas Sola monatan stipen ·dion de mi! 
EldookvAnlo 3:!00 
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2, INFORMA BULTENO 

N E K R ·o L O Ci 0 
ILES perdis por •ciam unu el siaj fcrvoraj menibroj. ILES per-

dis kamnradon .Jozefo Garganta. En pain nutuna 'tago, kinm In s~n-
rndioj kribrigas tra la ·argentaj folioj de la arboj, kiam tic ce hi 
fronto knnonoj tondregndns kvazaii fulmo k mitraliloj klakadn'i, In 
morto stclcniris en In malriculnn dometon k forprenis , k forprenis 

1>or ciam itinn kamarndon. . 
K-do .Jozefo ·Gnrg .nnta senrc;,erve k abnegacie di sponigis . sinjn 

kaJ)nblojn k sinjn konojn, fidele gardostarante ce Inform :i Bulteno 

de gies koniencigo. . ._. 
Per radiostacio de C. N. T. k F. A. I. Ii atingeblig ad is la ba- · _ 

taiojn k In aspirojn de la hispaninj lnboristoj al pli da bonstato _. 
libero, memspertintc de infanngo multfoje la skurgojn de mizero k 

nehavo k la frnpojn .de la reakcio. 
Funebrns ILES pro la grava perdo en gravaj momentoj. Pro la 

perdo de sin ano k-do Jozefo Gnrganta. 
l{-do, Gargnnta, tro fruc k tre juna la morto fo.rfnlcis clan 

vivon. Ni, kiuj kunagadis kun ci k kiuj restas nnl<ornt'i vivaj, kon-
ser~os en la tresorejo de nia • koro proleta, la belajn ·memorojn ;· kiufn 
ci postlasis, daiirigonte abnegacie la batalon pro justo k ~i.l>~ro. 

pesetoj ,_ kiujn Ii enspezis dum tiuj la sta j monatoj de sia 
vivo. Minimuma kompenso, kiun la Revolucio suldi i al 

la sciencisto-homo, kiu per la kapabligo . kultura de la 
amaso, estis helpanta · dum lon gaj jaroj, ke ·tiu efekti ~. 
vigu. 

Tion ni scias hodiaii. Kiel ni scias kvanton da deta-
loj emociigaj de tiu vivo pura k simpla. Konstantemaj 

h<;>moj, sin ·Iiverontaj al la tasko , iom · post iom eltrovos 
· Komas Sola'n, per biografioj k per verkokompiladoj, kiuj 

Jin ·montros al ni kiel Ii estis k kiel lia konscio tion na 
volis aperigi dumvi ve. Ciam la sama fakto! Ciam la 

ei~taraj homoj vualitaj : per s ilento, per la ·kovr ifo 'de 
ma.lklaraj destinoj, ·gis la morto cion rivelas ! lio ve ! La 

gloro dauras esti posedajo de falsuloj, de grandaj car-
latanoj, .kiuj en la vivo -foiro scias vendi bonpreze siajn 

.produktojn, La silentuloj, tit1j kiuj est ;is modestaj, hu-

milaj, scienco- laboristoj, la arkitektoj de nova · mondo 
• . . 1 ' 

vivas k mortas en la grandioza anonimeco, el kiu -tragi-
ka satiro- nur la morto (Jin eligas. 

'Bona 'Koinas Sola, sciencisto de la popolo ' k -poi·· -la 
j,bpolo I -Ba; celona akompanis viajn restcijn pi / k elkorc 

. profunde ! . Premio al via silenta v·ivo, de· konstaritaj 
neripozoj, de senhalta laborado, de pasio por la bono ·k 

"la _· kulturo ! 

ILES 

"FIEG:AJ SANKTA)O.J 
I{- mi trovas, · ke pH malbona ol la morto estas la vi-

rino , kiu estas kaptilo .k kies koro estas reto .k kies 
manoj . est11s katenoj , tiu kiu placas al Di~, sin sav9s de 

.Ai, sed ' pekulo . estos kaptita de ·si. , 
Pred. 7: 26 

'Jen kion ·artkorau sercis tnia aniino k ·ne trovis: viron 
unu inter mii mi trovis, sed virinon ·int _er · ciuj · mi ' tute 

· ite' trovis. 
Pred. 7: 28 

Fiegaj sanktajoj ! , Cu 'la .viro estas . pli · morala ; pli 
bona ol la virino? Ciu povas trovi ke tute ne! 
-- · sur ;ciu pa~o de la ~sankta ' Krudlibro oni povas "trovi 
ti.a~n _semrioralajn pensojn pri · Ill virino. Kompatinda · 
v1rmo. Sed ,al vi amon ! 

,. • -- .. ': . Klas Karlsson ,,.. ... . · . ..... · .' ' . , 

PE'fo · AL LA . KONGRESO DE A.I.T. ' ·:':I 
. La germana1· antit~s· · t · k · · · • ·H . ·. 

k · · ·· .• . . " !.5 .0 1, . 1u1 vems .a/ 1spamo 
• ~~en _ct; . ~e _la, _r.e~olue:10 por · Iuktadi kontrau · Ja -'fa-
l'smo, k klUJ poste _flStlS enkar'cetigitaj, direkti.s '' la ' se-

. va~t.an_._peton · a/ la ;kongreso ' de · A.I.T ., 1kiu okazis en J 
· P~nz _o ~n lii .ko,m,~nco de Decembro. · · 

Sa_luton, kamaradoj. . · , . · . 
N1 germanaj anarkos 'nd 'k t · • k . . 

la antifas ista H" P • 1
, 1 a 15foJ, . en arceng1taj en 

k ' atendas d ·1 isk a_mo v1~. sa/utas irate, ni bondeziras I 
a• 1 · .• d a. ongrl!so 'fruktodonan laboron por Ja · 

·sur la ·rcstonoj kiuj kovhs viajn restoJ'n ·kiuJ· 1 

I • ' 

isvo v1go_ e_ m~ mo y_ado k de la.' hisp"ania 'revolucio 

, ni' !::a~~t:~c!:;;;;:f :~-VJ hj]pon. P/i ol s monat~;; , i 
r.iala statinstitu~lo "S , I 'n ', U. Pz:otektata de. o.i- , 
tinformado" k ' ' . 1 pec,a a epartemento pri Ja' §ta- · _akompanis vinn lastan solecan prqmenon , ·mi liveras 

tiujn miajn florojn , elplumigitajn akorde kun la; ~ uziko ' 
~c via enterigo k kun la unusona pasacio de la popolo, 

·kiu per fermita vic11ro, paradis -en silento , kun ang~ro 
antaii viaj sengravaj restajoj de homo bi·uligint a k ·ama -

~Jj'?inta de l11 plej postulemn , k elcerpiga el la amoj: la 
amp al la Scienco, al kiu vi servis lojale ·k sindon~g'e. 

- • ies ce o estas Ordunjer 1 
, En la okazo de niaj ekza . ·. . . . -

. plej fantaz"iaj kiimoj akuz ~ln_o~ (!nl akuz1s n,m pri , 
ek"zamenoj; estis ' Rankenlasjt~• .~I _post_ la_ lino .'!~ la:; 

1 Ja _a.d.r..e.sojn de kamaradoj- Jr.: . m v_odhs ekkom 1. a. , 
.Ger,nanio. ' · iu1 rez1 . as ankorau . e!I l . 

N{ p'r'oteStis dudoje •pe -·. · I . . ·. , . 
reteno Pli ol 'd f • • • _ma sa_tstr1ko kontrau nia · 

· u 0JoJn om prom ·es· · J · I ·. ·· ' 
sefl ciam . ren~is _ G. P. U. . . . 1s a -m _a hberon, ", 

. ~all!aradoj, hodiau . nl est as laci . .- . k • . . . . ·: '· 
. I Traduk .is: "El Solidaridad Obrcra" Osbanto 

' ' ' 
N1a1 v1vkondicoj estas m 'lb' . . . _g_it_a! ec .malsan{J.J, ; 

,, C. N. r.· estas :irialfacil a _on~ga_1.-N1 komprentis por , 
la (pirk.,on_st~ncoj, .kiu.ja t~ge :atmgi .. n[an '·liberigon, ·"P_ro 

·,Kamat'adoj ad 'Ja kon:;:;:f} ~ hispan_a, movado. : ,F 
Urna~ian }Jroteston ·'favore · 1.,· • e 1,.1.7:~; organiz _u J n: ·,. 

~.._,.._..,,-t•.., <nr, •• · : • ··· ., ' • . · ·•, . , . ' , ., ( . . 

'."''At•wtu ·1,ri nia ·nova adteso: ' lnforlria "Bulteno 

'av.- Durruti, 30 • Barcelono 

0 

::T1on ,ni ,petas -al • .a ma hber1go tu ja. . : 
v· •A . 1 .vi. · · · ·· 

1 . .. • • , ivu •. : T./ . Vivu · la i"nt · · ··· ·'.· · · · · ' 
-h1spahia ·revo1ui:'io! . ernac1a. so/idar ·ot V iv u Ja 
· ., ,. "'·' : ' • r .... : •~ .r - 1 : • ~~ , • ,. :..,.i:t-·'.'1-~ .,:,',,;, ., · ,,, . , .•. -. f°'l . ~: -

,' 

' . .-
·.,,· 
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INFORMA BULTENO 3 

La kolekllvioila maslrumeio en Gramanel · del Deso~ LETERo EL ARAaoN 

c'Jis HI de Julio .rn:rn Grnmnnet de.I Besos estis konsi- la ~er~ro en Ar ,agon d_ain:a~ .. 
dcrntn kiel kvartnlo de Bnrcelono, en In Hinclikataj efek- La teroro, kiun suferas la Aragona logantaro , de cer-
toj , sec! In venko de In Iiberign movaclo permesis al ta tempo, ankoraii ne cesos gis la Komunista Partio i°{e 
C. N. T . interveni en In municipnn vivon gian k ekde ~stas neniigita de la popolo. -:, · 

• . 1-

tinm la lnb or istoj clc Grnmnnct clcl Besos renligis tion Lau la partio, .kiu "dil :ektas" la destinojn .de-Aragon 
nl kio iii clel.onge sopiris: La sind ikatn aiitonomio. ekde la forigo de la Konsilantaro, cio ma1:sas su1; bona ' 

Ekdc tiam In krnrtnlnj komisionoj konvertigis en Sin- vojo, volante diri, ke antaiie okazis malfelicoj k . !l~· I.a 
<likatojn k i11tc1· iii fondigis la Loka Federaeio de la Sin- fronto{ oni ne entreprenis bataloperaciojn. Eble _hodiau · 
dikatoj, aligintaj al C. N. T. oni; mangas pli k vivas .pH trankvile ol a1itaue? ~a A~·a.~ 

Post In atingo k starigo de la sindikntn autonom{o, gona popolo ;baldaii diros sian parolon. . 
In kampnran oj atingis la sinn. · · Oni clevns labori k ~lopodi por la rnilito, . dfai:a~· la 

La kamparanoj, kiuj laboris en la tie} nomata grupo gazetoj de la Komunista Partio cle Aragon. Ni jam -vid~s, 
"Sanchis" fonc\is la unuan agrikulturan kolektivigitan ke ill agas en tiu senco. iii propagandas laboron por, la 
mastrumejon. La 30an de Decembro 1936 al gi • aligis milito k ne faras pli ol semadi malkonko1·don inte1• la 
la centraj knmplaboristoj de Besos. Kie iii daiire kun- ~amparanoj ror -detrui Ja kolektivigitajn mast~·urn~j~jn, 
labor is korece ·kun la Kolektivo . de la Kamparanoj_ de k°ltij estas Ja unika garantio por la laboro -k ,la pro-
Bnrcelono. I • , duktado. Unue iii enkarcerigas tiujn, kiuj _per siaj rnanoj 

. La kolektivigita agrikultura mastrumejo de Grarnanet kalaj povus pliigi la produktadon k plifqftifiki la --~ko-
. del Besos funkcias kun kompleta sendependo ekde Au- nomion . ' 
gusto 1937, konsistigita cl la tero de la dirita grupo "San- Se oni claurigos tiujn procedojn, oni ne povos detrui 
chis" k la cetero el In · tero kolektivigita de Gramanet Ja kornunan malamikon. La malliberigitaj nur pro la 
de! Besos . 1 

kaprico de iu pai·tio, ne povas plu resti en la karcero. 
La Ag1·ikultura Kolektivigita Mastrurnejo de Grama- La -.kampo bezonas ilin, la tero bezonas ties rnanojn k 

net de! Eesos ne havas grandan gravecon el materiala · Ja konscienco de tiuj kapricaj partioj devas hontigi r~-
vidpunkto. (Ha tero ja estas ioma. · tenante hornojn sen iu ajn delikto. · · 

En la kolektivigita mastnimejo laboras · 63 homoj k Ni volus paroli klare. Ni ja promesis gajni la rniJiton, 
40 virinoj, kiuJ produktas artiklojn por -15.000 pesetoj ~d rnaleblas silenti du~ estas uloj kiuj profitas n·ian 
semajne . ; . ii'iienton . · --

Sed antaii tio, se rnat;riaie . gi ·. estas malgranda i• .en Ni fon-abis nenion, sed la kolekti vig itaj mastrumejoj 
la aspekto p1:i la, intema k socia ' orientigo, ~i superas d~ A1:ago n po~tulos cie tiu partio la pesetojn forstelit~.jn 
ciujn kolektivigitajn mastrurnejojn. el ties kasoj, la sapo k arnaso da objektoj. Kie estas se 

La kolektivigistoj de Gramanet de! B:eso·s enspezas ne en viaj posoj? La .Libe recana Jtinularo petos de vi 
100 pesetojn semajne. La virinoj -59 pesetojn. Krome la ia skribmasinojn, la pesetojn destinitajn ·por la kl~rigo 
kolekti vigita mastrumejo asekuris - la kuracistan helpon de la junularo, la dispecigitajn librojn , la c·indrigitajn · 
por cittj ma ls.anoj. La rrialsananta enspezas ·sia n tagsa- · _flagojn, la fotog1;afajojn de Ascaso, kiuj estis surstrat~ 
Jajron, kvankam ne Jaboras. - piedpremitaj, certe de. hornoj sen cerbo k finfine la ·. H~ 

Kie) · detalo pri vivo prospera k bone · orientita, · ni heron de la plej bona j bata lan toj siaj k veraj antifasis-
povas montri ·1a kazon pir Ja kamarado Pedro Ba.rte, kiu toj, kiujn oni enkarcerigis por kornplezi al la perfidui 1>j, 
estas kontenta pro ·tio kc estis la unua jubileito . de la kiuj lib ere, sen gene vagas tra la stratoj. 

<Kolektivigita · Mastrumejo kun 60 pesetoj ·sernajna · sa- Ci cion .oni petos al vi, "kamaradoj komunistoj• .•·. Pos-
. ' te vi povas aserti; "Ni forrabis nenion ." La prude~tecp 

)ajro. . ... 
~e la homoj de C. N. T. k .F . A. I. estis ekzernp la dum 

La produktajoj de la kolektivo estas venaataj _citt-
tage sur 3 stabloj en la vendoplaco ;1~ Barc~lono k. en la oni ·nomis · ilin ''nekontrolitaj, _ tribanoj, friponoj'\ por . 
loka vendejo .' La tri stabloj ·estas priservataj d~ virin oJ eviti kian ajn malgrablajojn. Oni alnomis nin per tiaj epi-

apartenantaj al lii"Kolektivo. . . . tetoj por ·senprestigigi nian Iaboron kolektivigan k sarn-

Al la Kolektivo apartenas an kaii, kun la samaJ devoj ternpe volas altrudi sin ·per teroro. 
k rajtoj, unu rnasonisto k carpentisto. . . Sendube ciuj partioj, kiuj ne havas revolucian ekzem-

plecon · k ne disponas pri la simpatioj- de .I~ popolo, vidas 
La ekonomia rezulto dum la 3 monatoj de.s~nclependa sin devigntaj agi p'ei: Ja ter~ro, kiu estigos al iii rondan 

funkciado estas tute kontentiga. Krom la 40.000 p~s~toj, · , · , frakason ·. 
kiuj estns uzitaj pri Ja plib~nigo de la kolektivigita mas- I La teroro estas armilo de ciu . ~asista bando, pro tio 
tr~mejo, en la kaso trovigas 4z.ooo pe~etoj ._K ci-cio dum iii promenas tra . Ja vila goj' de Aragon honore kiel la 

·tri tno!)ntoj ! . . . stti lt·a Napoleon tra la Europaj urb oj. Nin ne devas stran~ 
Aktuale oni projektas, rigarde,al baldaiia re~ligo, pu- gi Ja fakto, ke kiam iii pasas tra Ja stratoj la rnaljuriaj 

ton por nkvumi la tutan kultureblan zonon, kon.dico ki.u katolikinoj k Ja ciamaj reak ciuloj ekkrias i:_Dankon ' a l 
pliigos konsiderinde ties produktkapablon. · . · .. · · 

Ln Kolektivigitn Mnstrumejo npartenas ai' la Loka konsistigata el 5 kamaradoj . Krome estas .unu delegato ·, 
Knmparnnn Sinclikato k kiel tin al Ja Loka Fede~·acio de k unu subdelegato' en c_iu zono . 

·Ja Sincllkatoj de ·c. N. T. La Adminisfra Konsilantaro k ra· ,teknikaj" delegiit6j, · 
Oi intervenns ankaii en la aktivecoj ae la Agrikultu- en kore~a k kunpenetra kunlaboro, estas kondukantoj_ ia 

ra Sindikato ,k en In Municipa Agrara Komitato. . . kolektivigitan rnastrurnejon . de Gramanet de! Bes·6.s' ·al 
Ln ,./\dministra Konsilantaro · de la Kolektivo · estas pleria su~ce~o. 

I ' 
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Cinika Esperantisto 
Lnu genernln opinio publ ikn, la espernntistoj estas 

homoj bonmornj . 0ni nc darfns pcnsi pti ccesto de sen-
hont.nj, ciniknj cspernntistoj. Ln motivo pri tia konsi-
dero nc interesns nin. Por ni gravn!1 la mema fakto. K 
gin ni konstntns. Seel bcdnurinde k hontinde kelkiam 
ellnn 1iga s espernntisto kun eblc dennska au atavisma 
cinikemo. Kun senbridn cinikemo. Konkrete, temas pri 
V. Bosk, In subkorifeo de la supermoderna movado -Po-
polfrontn Espernntismo- k satelito de Hernandez. 
Grnndanime tiu subtrubaduro abortis en •la Novembrn 
numero de Sennacieca . Revuo "studon" pri la hispana 
situacio . Por patenti publike sian senpartiecan partie- · 
con au sinn partiecan senpnrtiecon. ·K sinn atavisman 
cinikemon. 

Ni metu la pristudendan "studon" de la elstara po-
polfronta bardo sur la operacia stablo, prenu la kin1r-
gian lanceton k analizu gin . 

•• Evidente, la informaro de Sennacieca Revue pd la 
l\{Jljaj okazintajoj inflamis la . verkemon (cinikemon) de 
B. Cetere, gin konfesas Ii mem, ,prologante: 

"Pro troa modesto au pro eksceso da paveco fa au-
tobiografioj estas, plej ofte, malperfektaj." • ·· 

Diable! K. grandaj verkistoj, kiel · ekz. Ruse P~sta-
loci, Tolstoj, ne konis tiun akciomon literatura~ k ~er-
kis ampleksajn autobiografiojn. Kompatinduloj ! Iii ne 
antaiividis la naskigon de superliteraturisto, . kiu neos 
elfunde la valoron de a autoiolbgrafio kiel literat .ura 
speco. 

Li trovas la informaron kiel' autobiografio :'de la ·or-
ganizoj C. N. T. k F . _A. I. "Korripren .eble gi ne estas 
escepto en la.· regulo". K ni, logike, supozas, ke jen la 
fama trubaduro elmontros la tutan malperfektecon, re-
futante per nerefuteblaj refutiloj refutendajojn, men-
sogojn, kalumniojn, kiuj formas la malperfektan fizio-
nomion de la ai:itobiografio pri la .organizoj c: N. T. k 
F. A. I. Tamen la rnodestulo surprizas ·.nin per liliputa 
,lturni~emo: 

"Ne esta11 mia celo refuti konkretajn punkto.in n·ur 
fari ~eneralajn konsiderojn." ' · · '·, 

Pro kio popolfrontano .ne "ceias refuti konkretajn 
punktojn ", sed "nur · fari generala'jn kon.siderojn" ?. Se 

Dio, ke jan venis _Ja niaj ! Tr11nkviligas ilies imimoj k 
pen11as remalfermi baldaii Ja pregejojn. . · 

• La kontraiirevolucio estas fakto. La komunistoj mal-
volvas siajn furorojn k oni n~ scias kien alvenos, tamen 
n! scl~s unu nferon, ke iii fiaskos antai:i la popola opi-
mo. lhes propagando neniam penetros en la cerbon de-
In knmp11r11noj, sed ilies ekzemploj de cinikaj hundoj la-
sos aspran rememoron ce Ciuj nnguloj de Jn vilagoj -de 
Aragon. 

_La planoj de In Komunistu P.nrtio estas stnrigi au-
t.o~itate~nn k privilegiecnn regimen. Tien ni scias. Oin 
ll~ 1811 ec _In katoj. Kie pasas, iii ocloras je militarismo 
nutorltat1smo k sklaveco . 

Ni· lnboristoj ne devas jlermesi la starigon de dlk-
taturo, ruRa aft nigra . . 

Ni. v_olas _fari la revolucion k gajni la mlliton por 
pl11sm1g1 soc1on Jiberan k 'bonstatnn. 

) rf_alsupren la diktaturojn ! 
Vivu la Socia Revolucio ! 

la 19 an de Desembro.:Alcaiiiz. RAMON' 

Ja "aiitobiografio pri la organizoj C. ~- 'f. k F. A. L 
estils malperfekta, pro kio Ii ne monti·as la memajn ma)- . 
perfektajojn"? K pref eras infinitive ciniki? 

"Ciuj interpusigoj, ciuj baraktoj, ciuj kvereloj en 
Hisp~nio inter Ja diversnuancaj faktoro.i de la Antifa-
sismo havis ciam Ja saman profundan kauzon, nome la 
obsti~a pretendo de la anarkistoj ekde la komenco gvidi · 
ekskluzive la Revolucion )au siaj doktrinecaj principoj 
k atingi Ja absolutan mastrumadon de la lando/' 

Cu envere "la obstina pretendo de la anarkistoj ekde 
la komenco gvidi ekskluzive la Revolucion laii siaj dok- · 
trinecaj principoj estas , la profunda kauzo de ciuj inter-
vusigoj ktp . en Hispanio inter Ja diversnuancaj faktoroj 
de Ja· Antifasismo"? 

Ke Ja anarkistoj ne pretendis obstine "ekde Ja :koc 
menco · gvidi ekskluzive la Revolucion" pruvas la fakto ; 
ke en la registaro de L. Kabaljero partoprenis ne n~1; 
la Aµarkismo, sed preskau ciuj antifasistaj sektoroj, 
kvankam efektive Ja plejparto el iii havas nekonsiderin-
dan malplimulton, kiel ekz . la Komunista . Partio. La 
anarkistoj grandanime allasij al ciuj organizoj, ma!- . 
grau ilies nekonsiderindeco, partopreni en la mastruma- . 
do de Ja lando , car iii profunde konsciis, ke nur la unue-
co de eiuj antifasistaj organizoj, de ci uj :senescepte, 
garantios la venkon super la fasismo. 
• Aliparte ciuj organizoj havis siajn militunuojn, kiuj 
ce la pluraj batalfrontoj agadis memstare. Tiel ekz. Ja 
Komunista Partio havis sian kolonon Karlo Marks. Tia! 
~;esta~ tute senbaza k tendenca Ja aserto de Bosk pri 

obstma pretendo de la anarkistoj ekde la :komenco 
gv~dFeks~lu~i:e. la revolucio~'.', kiel la sama profunda 
~auzo por _. crnJ 1:pterpusigoj, ciuj kvereloj · en Hispanic 

. mter la d1vers.nuancaj faktoroj. de la Antifasismo"; Es-
perebl _~ la. popolfro _nta Jonglisto suferas pro partieca 
,amnez10, k1u forges1gas al Ii faktoJ·n k ' . . I . 'me~origi al , Ii. - . , IUJn m vo as re-
. ; . Evidente Bosk for k K ' . ·.. - . B 

1 
, 

1 
· gesas, e omorera , partoprenis en 

ruse o en a kornploto de 1 k t I . Valjeska Ventu . . G a 8 a n_,naj ·naciistoj Ljui, 
uzurpi 1~ rila t ra :ssol k.a . kontrau la anarkistoj por 
gesas ke la k.osmrurn_aton ~e. Katalunio. ·Evidente Ii fdr~ 

' ums a mm1str U 'b · mezurojn kontrau· 1 °· .ri e -proponis rigorajn · a pure proleta · k t'f ~'• •• P.O.U.M . Du fin 
O

• • • 1 an I a-,1sta ·orgamzo 
kon k estigis ~ek~r!'ti!~t~la~isrompis la antifasistan blo-
de la Antifasismo• K l t I m~lkonkordon en la tendaro · · as e h forg • pereskutojn k la teror · k.' . · . esas ~randanime _ la 

· ta Partio kontrau 1 h on, _ iuJn enh:eprenis la ·Komunis-
kutoj k teroro 'anta: k~m?J bde C .. ~ .' '1\-•k F. A. I.,• perse. . • . IUJ a omems I t t . . Kasante sian partiec . a u a mondo. · · an aparteneco ' B k ' · "Ili . sisteme ignoris · J k . . . n os ci~ikas ! . . , . . . . a e z1ston de al. . I t' • lllZOJ,. 1h ankaii ignoris niult · J' !aJ pro e o-orga-
fasismon de Ja ·etbur'7a. e P .1 firme la aktivan kontrau-
t t' ··1 .. k o J rnaldekstrulaJ· f t . ·1· . I en 1s. a · e sterajn cirk t . , . . or OJ, 1 1 ma a-

d 
. , ons ancoJn kv v • • no e la mondo nuritem , . azau m aJn regio-

1 ' pe povus funk " · a ceteraj, i1i malkonis I . . Cll sendepende de 
nepre volis "savi" bon· at spmton de la popolb, ·kiun iii ·11 • m ence sed . . . 1 . sm kredis kiel "elekt't . ' . erare (k pcir tiu role u . 1 OJ de D10") " . . . . nue. la anarkistoj · ne i . . . , . ' 
prolet-organizoj. En la . gnoris la ekziston de -aliaj ~· · 

1 
' reg1staro h • . . CIUJ pro et-o~gan _izoj. c. N , avis rep!,'e~entantoJn 

rem I •· · · ' T. k F A I k e a c1u1 senescepte. ir . · , ondutis , tale-
la ~om~nista min.istro Urib~ nii prop_onis kiel ~~z. :farts 
tra~ ~ha prol~t-organizo. Iii negoram pe~s_e~utojn kon-
cerigis . komumstojn k' 1 h .. . persekubs; ·nek enkar ... ' ' ie . od1au far · . '. as la .Jastaj. 

' l 

,: . ' 
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Due: In iinarkistoj tute ne ignciris la aktivan kontrai:i-· nojn , eksproprigfote la teron de la grandaj terposedantoj 
fnsismon cle la eiburgaj maldekstrulaj fortoj. C. N . ..T. k farinte gin komuna posedajo, au .la komunistoj, kiuj 
k F. A. I. p!'iatentis Ja interesojn de la etburgaro. · De nun re-proprigas la teron al · la posedintoj, motivante 
ti u etb ur garo, kiu nunt empe ekspluatas Ja proletojn pli ke nun ne estas kondicoj por kolektivigoj? P1·0 kio Bosk 
kruele ol la gra ndburgar o, plialtigante lauvole la pre- . demagoge cinikas? 
r.ojn de la produktoj. Por altiri la etburggaron al komuna Post sablona difino pri la malfelicinemora Popola 
luktaclo kontrnt'1 la fasismo C. N. T. k F. A. I. direktis Fron to Ii mistifikas: pri "Malakordo inte1· "la anarkis-
specialan manife ston al la sama. Tiu manifesto estis taj amasoj" k "siaj ministroj" k konkludas: 
publikigita en la 9 n-ro de "Informa Bulteno" (de 28 "Tiu ci n_ekontestebla fakto - rezultigis oftajn k :ie-
rle Augisto 1936) . Oia unua paragrafo tekstas: "Estas riozajn konfliktojn, kies kulmino montrigis per la psetl· 
nekoinprenebln tiu timo, kiun la etburgaro sentas pri ni. · da "revolucio" de Majo en Barcelona. •Aliaj malklaraj 
Estas logike, ke la milionuloj, Ja plutokratoj k la grand- elementoj miksigi s, kun Ja celo deturni ilin j~ · la pro-
posedantoj timas nin, car iii repres entas la privilegiojn, Ii.to de la fasistoj." 
t. e. la maljustecon . Sed la etburgoj, moclestaj komer- . Bravisime !, provoso · _Bask . La anarkistaj amosoj de-
cistoj k industriistoj, devas kompreni , ke ni estas ma- Jegis reprezentantojn al la regiiltaro k poste konfliktis / 
lamikoj nur al tiuj, kiuj , ekspluatante la laboron de kun iii: Iii ec faris "la pseudo-revolucion'' de Majo 
aliaj, amasigis ricajojn, kiuj apartenas al la produktis- en Earcelono" .! 'l,lemo pri tragikomedio. K en gi :vi Bosk 
taj, al la laboristoj." La dua paragrafo tekstas: "Ni estas kiel ce·f~·~lulo; t. e. pajaco : Sed kion diro~·pri ticr ia' kohni-
plene konvinkitaj, ke en la radaro de la nova sociordo, nisto Rodrigues Salaz, kiu akorde kun la komun.ista mi-
kiu formigas tin etburgaro konsistigos gravegan parton nistro Ajguade, atakis per centoj da gvardianof la tele-
de la nova mekanismo, kiun la ·1aborista klaso trafe mun- foiicentrejon en Barcelono, okazigante tiele la · incid ·en-
tas _en la sama horo, en ·kin la burgaro okazigis la 19an tojn? ' 
de Julio 1936." K "aliaj malklaraj elementoj" ! Certe "aliajn malkia-

Trie: la anarkistoj ne malatentis la ekstel'ajn ck} rajn elementcijn ,, Bask konas kl are. Iii ja "rriiksigis . ak-
konstancojn. 'Por venki la fasismon k efektivigi la revo- tive en tiuj incidentoj, kun la celo cleturni ilin je · la 
lucion iii •fidis al la internacia proletaro, al la solidaro, profito de .Ja fasistoj". . . · · 
al la aktiva solidaro de la internacia proletaro, al kiu ( Estas tiu ekstremeca, blindiga doktrinemo, kiu ma]~ 
iii direktis plurajn manifestojn. Iii profunde konsciis, helpis Jonge la anarkistojn akcepti la Popolarmeon, ·1a 
ke la liberigo de la liiborista -klaso . devas es.tis afero de un.unuran komandon, Ja disciplinon (oni ec propagandis 
la faboristoj mem. Iii .ne atendis helpon ae la statoj k preslitere per afisoj por la organizo de la maldisciplino i) 
·Ja registaroj, tiom malpli ·de la ·t. n. dem·okrataj ; kiuj ne k ciujn . trafajn k gustajn cievizojn." . 
estas pli malgranda'j nialamikoj .a) la :revcilucio. ·· . Kia spekulativa folozofio ! Kia cinikeco ! 

Kvare :' Neniam · la anarki st oj '.'kredis sin ' kiel elekti- .Fakte estas_ la . anarkistoj mem, k·iuj pledis en la ga-
toj de Dio", kiun iii lauideologie k Jaudoktririe malag- zetaro k mitingoj pri Popolarmeo, pri ununura komando, 
noskas. s·~d pri Popolarmeo, kies ta;k ; esto~ la . ef ekti~ig~ ·de ·1a 

Pro tio Bask cinikas ! revolucio, k pri ununura komando, .. kiu · direktados kom-
"·En ·la menso de plimulto da anarkia toj la milito st a- petente k trafe la bataloperaciojn, ne pri Popolarmeo k 

ris en dua vico k -la ·revolucio estis p]ej urga .tasko." · · . . ununura : komando, kiuj estos uzurpataj ·de iu partio, jc La ·anarkistoJ· konsideris k plu. konsideras la militon • • kies profito oni pretendas disponigi ilin. . .. , . k la revolucion nedisigeblaj. ·La · batalo kontrau fasismo . . . . •. . . • . . . 
t • 1 · · ·1·to ,111· luktante kontrau la fasismo · .. ·· La anarkia toJ C!am propagand1s kontrau -la d1sc1pl1-

1 es as 1 evo uc1a m1 1 • , . ·. ' k t • • • • • • ·· · " 
k t l ovan socio·rdon pli .justan , kiu . nome pra- - no; on rau tiu d1sc1plmo, km faras _ el · la · hom,o automa-

~ns rluas_ a In ci·an ·m1.11.ton Iii ne preferis kiel faris la to k pupo, la anarkistoj propagandis kontrau.la disciplino . 
v1gas a 1 evo u · ' · · k · • · · · · · · k • t • · · · 1 militon perdigante ·al la proletaro a cent~nte la autod1sc1plmon. T1asence, Bosk, la anar-omums OJ, gaJm a ' . k" t . " • . d" .. . ·1•t fi . . 1 · , . 
I t . • · fa · te · punindnJ'n koncesioJ·n antau anglaJ· is OJ ec propagan is pres 1 ere per a soJ por a orga-. a a mgaJoJn , ian • , •· d 1 • . • --';°; 1 · • • ' · • ic alilandaj ekspluatistoj, _kies iriteresoj estis grave _mi- mz_o e a _mal_d1~c1~~~0 . .. La_ u~ua m1l~ca.na~kolono, t~u '-

·t . H'span1·0 ··pr'o la revoluciaJ· ekagoJ'•kolekt1·vi- de D~rrub, d1stmg1g1s per ;s1a stala d1sc1phno, per s1a naca aJ en 1 .. • · 1 ·t d" · 1· T' ., k · · 1 • · · . k · .•• .. . ,· 1 au o 1sc1p mo. mn fa ton konfes1s la homoj de Du-llOJ soc11goJ. . · · , . . . . . . . . . 
Bask ci_nikas ! . . . . . . ~~-u~1, haJ ~~~kolo~an_oJ:. Se" ~stas tie!, do pr~ k10, B_osk, : 
'5La popolo (la laboranta k suferanta· popolo ~e cerb-. cmtka do PII maldisciplmo • 

premata de "tutecaj" teorioj) spertis baldau la fruktojn 1'Frapoj k · batoj instruas la ' homojn." 
de "liberecana" socio kne unuanime satis ·1a anarkistajn Je~, jes ,. mehtoro Bosk. ,;Frapoj k batoj instrua; la 
realigojn : Speciale la vilaganOJ (kamparanoj) subpre- . homojn." Pri tio atestas formalaperintaj kamaradoj niaj, 
mataj k perfortataj en la nomo de fa liberiga idealo! re- inter kiuj Berneri, k aliaJ ,kiuj plenigas akiuale la k.li:r-
sistis pasive unue k poste ,opoziciis per aktiva protesto cerojn de la popolfronta Hisp'anio. - ·: 1• · 

tiujn partiecajn provojn, ·kiuj tute ne -felicigis ilin. Iii · · "La atmosfero pli k pli igis densa k Ja'. m~lkonte~to 
riftizis kun malsimpatio tiujn realigojn ·kiel trompojn." k la ·malkon ·sento ·fine krevis,.:,, . . . · :,• · 

' Pro kio Bask ne. pruvas ko·nkrete: •kiajn "frt.iktojn Certe .la popolfrorita fileto ·-aludas pri .la · majaj incl-
s~ertis bnldaii la popolo de "liberecana" socio''? . Kiuj- dentoj. Sed · Ii, konstateble; elcurbumis, ke· jam Ii atrl-
"kamparnnoj estis subpremataj k perfortataj en la name , buis .tiujn incidenfojn al "seriozaj konfliktoj" inte~· '.'la . 

. de la Jiberiga idealo"? Per kia "aktiva ·protest a iii ·opo- 'anarkistaj amasoj'!; f ' siaj ni,foistroj" k "la : ,1;esjiondecU:-, 
ziciis tiujn partiecnjn provojn'.'? Per kia ek'stera espri- loj de la koncernaj organiz 'of'. Bosk ne bo~re. ludas ··•si~n 
mo iii rifuzis kun malsimpatio tiujn realigojn kie} ,trom- rolon. Ciuokaze ni konas la "·malkontenton" ik la .,''mal- , 
pojn"? K krome: CU la anarkistoj tro~pis la ·kampara- konsenton" 'ae Komorer~, Gas~], k;a, '.•Ties . "_malk~nten~ 

•·· 
• I . . l 
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. NIM nBONANTOJ POVAS PAGI SIAN LAUVOLAN ABONKOTIZON AL LA JENAJ NIA) PERANTOJ: 
. . .. ... : ' 

K-dino A. BOIS · PERSSON K-do T. C. KLIJN 
K-do Adr. DAPPERSTR 1~3 - huis a MECE par VITRE 

(ILLE-et-VILAINE) FRANCIO 
Francoj ne forgesu viafandan 

' kotizejonl 

STADSHAGEN 13-A AMS'fERDAMO,NEDERLANDO 
STOKHOLMO, SVEDIO 

d Nederlandanoj pagu lauvolan 
Svedoj, kotfzu al privialan a abonprezon al nia amsterdama. 

peranto peranto 
. . . k onhelpon al nln k•dino La kotizontoj . ef la ceteraj landoj pov~s . send, ~,~n l<ot1zon . m 

A BOIS k 1<-do Adr. PERSSON kiuj estas n1nJ mternaciaJ gepe~a~toJ, . 

. Anstatau sendi al ni respo~kuponojn, koti~u do ~ekte al nrn:1 g~:i~~a':\oi,;i per posta giro. 
La hispanaj abonpagonto1 estas petataJ se~d1 'r8 k~no av Durruti 30 Barcelono. 

Adreso por ili: «INFORMA BULTENO>, Esper an . o · a , · • 

Ekonomiaj Organoj 
. Hispanio, po~t 15 monato ·j krude batalante kontrau 

siaj malamikoj enlandaj k eksterlandnj, ankoraii ne tra-
fis enartikigi la neprajn organojn por direkti sinn eko-
nomion . Tamen tiun problemon, kiu gravas samkiel tiu 
pri Ja milito, oni clevis sta1·igi de la unuaj momentoj, 
kii1m komencigis la batalo. La tradicia mariko de antnu-
videco k de .ordiga senco estas ankorau, post la .venko de 
Julio 1936, mortiga pezo de kiu ni devas liberigi nin ne-
p~·e. La produktado estas bezona aldono al ,la aktiveco 
de Ja frontoj. Kiam lando, kontrau kiu batalas unuagra-
daj potencoj, estas senigata de ekstera helpo pro krimi 0 

' nala politiko, kiu kreas asfiksian atmosferon, hepre rle-
vas serci en si mem la kielon levi sian laborkapablon al 
la p)ej altaj limoj de la produktado . La stabilo .de giaj 
frontoj dependas de la stabilo de gia postfronto organ!-

- zita. por servi kicf militnrsenalo k liverncli la bezona.jn 

nut1·ajojn. · 
1 

l't'ko 
La lnboristoj, apartigitnj cl In lnfluo de. n po t .1 . 

kun sinj trndicln.i kndukeco k clisipemo, csbs la ~muaJ: 
kiuj komprenis ·Ja' gravecon de In momento, ,en k~u _om 
komencigis In. novan civiliz 'ncinn epoko~ : Prob~c~oJ, bo,n 
simplaj k fu11clamcntaj, kicl tiu pri In cnarbk1go d~ In 
procluktndo pere de In konsilantaroj pri In In_dust'.·10 k 
In. Ekonomio restis neperceptitaj -nu oni ne volts pr1k~i:i: 

k . '' ' SlnJ . sideri ties vernn gravecon. ·C. N. T. alvo is per. CIUJ 
fortoj la atenton de In c_eteraj sektoroj super t1u aspek- . 
to de Ja ekon.ornia problemo en Septcmbro 1936, k ekde 
tiam gi pledas por gi, .car la rekono de ti~ neceso k.usas 
en Ja cerbo de' ciuj antifasistoj k de la reg1staro ~em. . 

Oni konstatas la paradoksan kazon, ke la pie; obsti-
naj kontraustarnntoj al la Sindikatoj, kiuj de~~ncas il'.n 
kiel fontojn de obstakloj por - la vigla ·elvolv1go de ma 
fabrika k agrara potenco, .estas nome la samaj, kiuj ma-
lebligis gis ' ·nun, kun sistemaj repusoj al la plej bo,naj 
iniciativoj, - la enartikigori de la centrigaj k direktantaj 

to k malkonsento
1
• · k;.e:yis; sed kie restis la "malklaraj . organoj de -la hispana ·· ekonomio. Parte de C . . N. '11·., d~-

elementoj"? · · · •. longe Ja. KonsHantaroj: pri Ja Ekonomio k la Industno 
La popolfro .nta apologisto fermas .sian glosadon per estis fondotaj. Miultaj el Ja:: difektoj, kiujn reztilta.s In 

la didakta sentenco: · "En eiuj vojoj de la vivo, eri la manko de .racia piano pri Ja ekspluatjido de ·. niaj · rieajoj, 
vojo por la homa liberigo, la rev of }a flugas . pli alten ; k kiu proced~s · al Ja pligustigo · de· la produktado, estus tute 
pli rapide ol ia homo povas marsi tra _ la irejo al la µt?- rektifitaj. Oni do devas alpasi al la stai :igo de tiuj 9rga, . 
pia . plenfelico. Se la hispanaj anarkistoj _ estus pensintaj nismoj, fot·lasante eiujn obstaklojn, ,kiuj nur · produktas 
tiei. dekomence ·, Hlspanio estus sparinta al si' serion da · simplajn prokrastigojn en Ja· solvo de problemo tiom 

inalsukcesoj k multe da nenecesa doloro.''. , grava. La .stato k la -Sindikatoj devas atil!gi -al : deci .do, 
, Kia reakcia mensemo ! · · , ,: · . kiu stopos tiun malplenon rilate a-1 niaj bezonoj . 

. Nei la· aspiron al "la homa liberigo" k pli justa so- ·En Katalunio, kie la influo de C . . N. T. estas potenca 
cio signifas nei eian evoluo'n, socian k '~konci~ian. _Seel k kie niaj homoj ·ait:ektadis la ekonomion, ... oni ·ba-ldau 
por ·fari tion necesas posedi partiecan blindecon; virtua , konstatis ,la r~zultojn. La unua mezuro de la Oeneralita-

ze kasitan, k denaskan cinlkemon. ·cu ne, Bosk? to , ce la ekpartopreno ' de C. N .. T.,· estis legjgi la , atin-
"Se la hispanaj anarkistoj estus pensintaj tie! deko- · gafojri , de la proletaro -tra la dekreto pri la konfiskoj .k 

ni.ence", kie(pensas ' Bosk, "Hispan 'io estus sparinta al kolektivigoj. Post tiu niezuro sekvis alia ·de -konstrua ',ka-
60i :serion da malsuk .cesol k ~ulte da necesa laboro", k . raktero, nepre komplemento · aJ la unua: la . fondo de la 

F~an!<o delonge e~tus regonta la Popolfronta ~ispanion ,' Sup~ra Ekonomia Konsilantaro kun reprezenta _ntoj oflci~ . 

Lau , generala opinio .publika, la ·esperantistoj estas laj k sindikataj de ciuj i;11dusttioj. Tiele estis atjngebla 
homoj bonmoraj. Oni' ne darfas pensi pri ceesto de sen- . la solvo de problemoj de produkta kara~tero, ,ansfat~u 

,hontaj, cinikaj esper11nti_stoj. La motivo J)ri tia konsi- prokrastigi ilin .. Se, tiam Hispanio , e~tus :kompreninta I~ · 

dero ne interesas nin. Por ni grahs la mema fakto. K autonoman . regionon; .sta .rigante vet'.an . solida~on ·de ·. la ' 
gin ni konstatas. Sed be_daurinde k hontinde kelkiam fortoj-, ·la situacio estus -sufice ·malsama. Katalunid es-
eHarvigas esperantisto kun, eble, denaska k atavisma tus :a~tauenir inta , pli malproksimen .en: 1~ disvoi~igo d~ 
cinikemo. Kun senbrida :cinikemo. Konkrete, temas pri •sia ekonomia .potenco. , · · · · · · : · · · · 

V. Bosk, la subkorifeo de la supermoderna movado -Poe .. Kio .urgegas, kio ne pt·okrastenqas ~l t_agon, estas ,)a • l .. • 

polfronta Esperantismo, k sate Ii to de Hernandez, . ee- sta1,igo de .Ja reganta.j organoj , p9r !11. .ag _l'ik,ultur ,a , If i?\~-
fredaktoro de Popola .Fronto, kiu ~elong~ ,nomis i Ja . dustria elvolvigo, en ki_uj ,e~tos repreze1 .1tataj Ja· fakio -· 
enkarcerigitajn antifasistojn "friponoj". roj de la produktndo: la Sindikatoj.. · · · . 

. Trad.~ R QUERALT 
. J: 

PARIO 

' - - - -· - - -- - - : I , . -
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"La Depeche" de Toulouse (6.12.) publikigas dekla-
ron de J. Diaz , P.S.U .K.-gvidanto. Parto el deklaro teks-
tas: "Ni daiii-igas la linion de kunlaborado ciufoje pli 
intima kun Ja anarkistoj." 

Je s, jes, ni kredas tiajn "sincerajn" deklarojn . Apar-
te kiam iii estas elbusigataj de Komorera aii lia satelito 
J. Dias. 

* . * * 
La angla laborista ·gvidanto Attlee, vizitante Madri-

don, estis intervjuita de redaktoro de "Kastilja Libre" ·. 
Al In demando , cu C. N. T. estas konata en Anglio, Ii 
respondi!I ·: 

"C. N. T. estas konata en mia lando. Estas certa kon-
fuzo pri In agado de tiu popola forto, secl de proksime oni 
konstntas, k_e C. N. T. en Hispa~io posedas grandegan 
avantagon; gi-luktndas kiel popola fronto por ·la popola 
afero kiel ties misio ." 

* * * 
·Responde al demando de deputado, la prezidanto de 

Ja•franca Gabinedo ·deklaris, lee la entuta kvanto de la 
fero eksportita al Germanio est is ·500.134:452' kgr. · poi· 
la periodo inter Ja de Julio k 31 de Decembro de · 1935. 
La ·sama estis '600.194.313 kgr . por ·1936 k 500.692:570 kgr . 
po~ la ·unuaj 8 moriatoj de 1937. . 

Popolfronta Franeio armigas per ·Jiverado · de fero la 
fasistan Germanion ·! 

,;: . * "* * · 
"La · Revolution ·Proletadenne", revuo · aperanta · en 

· Parizo·, en s·ia lasta numero skribas: 
,"La plejparto el la legantoj konas sendube · la ·nomon 

·Kart Landau; aiistra kamarado, ' komunisto de la opozi-
cio, kiu post la frakaso de ·Vieno rifugis en ' Francio k 

publikigis sub la pseiidonimo Bertran Wolf brosuron pr i 
la eivila milito en Aiistrio. 

· En Ja komencigo de la· Hispana · milito Landau · venis 
al Barcelono por disponigi sin al • P: 0 .. ·U .··M. ·Hodiaii; 
kiel tiom aliaj .. . malaperis . La uloj ·de G: P . · U. mas-
kitaj oficiale · de la hisparra poiico, 'iris sub t>reteksto re-
teni lin, forpreni el · la malgranda ·domo situata -en la 
periferio de· ·Barcelono, kie H logis ;···Ekde tiam -ne estas 
·trovebla ·komuniko pri ii. La oficiala police _ neas '· lian 
reti!non ·k"Q. i>: U. sekvas esti tiel -trankvila. 

Lia kunariino, kit.i estis ~nkarcerigita ekde Junio sam-
tempe kun Nin, Gorkin ,ktp. ·k kiii · ekde tiam ne " estas 
akzamen"fta nek kulpigita pri kio aJn, decidis deklari I . , ., 
mali!atskl'ikon. ' 

·. Jen ci tie ia Jetero, kiun si ,direktis al.la Ministro pri 
la Interna Afero de Katalunio, al -'la.·super~ . poli~estro 
k, al Ja Centra Registaro: . ' 

1. Mia edzo estis retenita de du h<;>moj, ki'uj diris, 
ke estas agentoj de · la polico. -Mi postulas . de ,_Ja polico, 
ke gi i'ara u esplorojn necesajn por . ekscii kie .trovitas · Ji 

' \ 

nune. 
2. Mi petas la policon _se_iigi _al mi, ,cu mi estas rete~ 

riitn kieJ·garnntiulino por mia edzo . .Se A!stas' tia ; Ja ,kazo, 
mi ·petas mian liberigon tujan, .car ' Ja reteno ,ne estus 
pravigebla. · · 

3. · En kazo, ke mi ne estas . rete~ita kiel .garantluli• 
no: mi petas, ke post kvarmonata , reteno (10. tagoj en , la 
'-'grupo de la informo", 9 semajno{ en . la .&tatdel~gejo" 
k -pli ol 50 tagoj en la virinkarcero) oni prezentu -for :., 
malnn ,nkuzon k -r!!aHru ekzamenon. 
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En kazo, se mi ne ricevos respondon en periodo ·de 8 
tagoj mi vidos min devigata deklari malsatstrikon. Mi 
disponas .pri la morala apogo de miaj kamaradinoj, . re-
tenitaj kiei mi ekde 4 monatoj sen · akuzo k ekzameno. 
Mi sukcesis abstenigi ilin momente .pro tia striko. 

.Julia Laudau. - Virinkarcero, strato Kortes, Bar-

celono . 
Ci letero resti s sen respondo k Ja kamaradino J~11ia 

Landau komencis malsatstrikon la lOan de Novembro." 
·»- ·:if. * 

La . granda hispana pentristo Pablo Pica11so forvetu-
_ris al .Nov;Yorko -por partopreni la Internacian Kongre-
son de la · Pentristoj, kiu okazos en la lastaj tagoj de 

Decembro, 
I * * * 
La 7an de Decembro 15 fasistaj aeroplanoj bombar-

dis laboristajn · kvartalojn, jetante plurajn bombojn. Kel-
.kaj laboristaj _ doinoj estis komplete detruitaj' k-.aliaj di-
fektitaj grave. Sub la detruajoj pereis pli ol 50 ·homaj 
estajoj, la plejmulto el -iii maljunuloj k -infanoj. Pli ol 
100 estis vunditaj. , Inter la viktimoj figuras ank~ii la 
gazetisto Bisa, · kiu lasttempe estis tradukanta por "Soli-
darfdad Obrera" -la verkajon "Mi fidas" :de _Vilaplana, 

* * * 
La gazeto "Cul.turn y Acci6n", organo de la C. N. T. 

de Aragon, kiu malaperis provizore pro la vandalecaj 
-fiagoj de la komunistaj aventuristoj, reaperis. 1Adreso: 
"Cultura y Acci6n", Alcaiiiz, Hispanio, Via Cerbere. · 

* * * 
, En -Alcaiiiz okazis plenkunveno de la _sindikatoj de •la 

regiono. Estis prenitaj la ·sekvantaj rezolucioj : 
1. Pliintensigi "la. kunagadon kun ·la -ceteraj .antifa-

sistaj sektoro _j. •• 
2. Pliintensigi la Jaboron rilate al la · enkarcerigitaj 

kamaradoj gis kiel .eble plej vastaj limoj. 
3. Inviti la sindikatojn k la membrojn al · donacoj 

por :la 1;egiona organo "Cultura y Acci6n" ·. 

* * * 
La 9an de Decembro la Nacia Komitato de c: N-. ·T. 

ha vis kunvenon . -J e·n la · cefaj punktoj , kiuj ·estis -pritrak-
titaj. · 

La subsekretario informis la ·Nacian 'Komitaton su-
per la · vizito de ·inultnombra komisiono da 'reprezentS:n-
toj de la sindikataj organismoj -el Marseille ; kiuj veJiis 

· al Hispanio alportante nutrajojn kiel donaco · al Ja· fra-
~af laboristo{ kun la celo viziti kelkajn fr~ntojn k- ko-
lektivig _itajn rnastruhiejojn .' Po1' la p)ej ·bona atingo . de 
ties · deziroj la ' Koniitato tuje metis ·sin ·al ties 'dlspoiio. · 

Oni informis pri la 1·icevo de donaco de' 1.100 ·peset oj 
por la Milicanara Solidaro je la nomo ·ae "Sep ·Antifa§-
istoj". La _donaco _estis tuj ·sendita ·al la Nacia · Koniit~~ 
de s·. I. · A. . . :, 

Oni tralegis plurnjn telegramojn ricevitajn :,pri .le,.,mor-
to de . la membro de · la ·Nacia ·Komitato , kama'rado : Claro 
J. Send6n morti~ta en Nov- Jorko, kie Ii ~stis ' ~ealiga~ta 
·propagando~ p~r . mandato de nia orga~izo : · ·· · · · · · 

La Sindi_kato de .Variaj Oficioj de San . .Luiz){Menorca) · 
komunikas, ke kunv!!nhi_~!!, un_uanime decidis · p~ti ·.11iar1 
,al_igon aJ ·C. N. T. Oni akceptas gies ,aliion .Jaiicirkons-
, t~nce al ,-la 'Kataluna Regiono .' · - · · · · · ' ·· · 

. , La Komitato ·re~t_a·s· in:formita k . sati~f!ll<ciita pri ia 
agado, kiun disvoJgas la bat: i lantoj, .pri .J<iuj -dispo-
nas ni e_n •Ekst r e,madur~ k . pri . la de . tag<i. ai °tali'o 

• pli bona m!)dio k •Pli1ll'i;in~aj · siJ11P.!ltioj ~e ~abofietoj 
~. \ . . 

... ,, 
·- · - - --!. -~ --=--

·' - , .. -

• I• - ,, 
- · " I ... -~r. . _.,.,_ 
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ile ti11 rcgiono al C_. N. T. Oni decictis grntuli ilin k pri-
atenti ties proponojn kun la plej ebla rnpideco. 

Oni legllS k aprobas la inform on, !dun S llJ:•'.!l' la Re-
gionn Plenkunveno de la Kamparan oj k Kolektiy]gitaj 
Mastrnmejoj de Levnnte (Valencia ) prezentn s In dele- . 
gnt.o de tiu Komitat.o kamnracto Rueda Ortiz . . 

Oni nombris por pnrtopreni , en la reprezento de la 
Nacia Komitnto , nl la Regiona Plenkuiiveno de Aragon, 
kiu komencos sinn lnboron la llan de Decembro en Al-
cnfiiz, la kamnradojn Macario Royo k Segundo Blanco .. 

La Komitato estis informita , ke komencis en Parizo 
sinn laboron · 1a Eksterordinarn Kongreso de A. ·1. T. 
(lnternacia Laborista Asocio) kun In mnksimuma. prin-
tento nntnft cio de la inter venoj, kiujn ctevas hnvi la 
Hispann Delegataro. , 

·oni legas k aprobns la. prijugon nl la 10 punkto 'de 
la Tagordo de la Nacia Plenum-Komitnto super In "Ne~ 
ceso ntingi al la Administradn Centrigo de la Ekonomio", 
Rnportis la knmnrado Cardona, 

* * * 
La Federncio de la Liberaj Virinoj reaperigis siall 

organon "Mujeres Libres" (Liberaj Virinoj ) en for-
mate de revuo. La lasta estas 54 paga k rice ilustritn . 
En gi partoprenas kiel kunlaborantitioj la floraro de la 
h0ispana liberecanina movado : 

/ 

kamaradoj lniieble frontanoj . Respondo garantiata. Adre-
so: G. Kordenoo rdt, Spalrenbnrg strna t 69', Den .Haag , 
Necterlnndo. ,, 

,i. * ,i. I - ' 

. Bulgara kamarado ~ola f ~oresponcli kun alilandaj ka-
maradoj pri nia. movado, arto · ktp ; · 

Skribu al: P_eter Vasilev, iu:tfsto , Nacia T~ntro, yar-
na, Bulgnrio. 

Koresponclenca Centro Internacia, Helmcl'Sti·nat 22; 
Amsterdnmo, hnvigns ciuspecajn koresp ondadresojn nl 
_la faulanclaj espernntistoj pri ciuj temoj. Petu tuj de-
talojn I 

l ET ER U· J 0 
Dirk van Pryn , Kyfhuizen. Dnnkon . Ni utili1toH la 

adreson por perado. 
Viktor Rossenfosse, Beyne Heusay, Belgio. Danko,1 

pri In res . kup·. Pr i espernntn propngnndn materialo ni 
ne disponns nun al nun. Tamen por la hispanaj infanoj 
kiuj rifugis al via vilago; ni sendas plurajn ekzem-

' ·plerojn de la porinfnna · revuo "Porvenir". 
Klas Karlsson , Ryd. lJankon. Utiligita. 

"Cultu ·ra Proletaria _;, en sia nuri,ero de la 13 de· No- · 
vembro skribas: 

-0, H, Anderson, Sodertalje. Ni gojegas k elkore gra-
tulas vin, ke vi trnfis ekkoni pri la veraj provokintoj de 
la Majaj okazintajoj, Estas nepridiskutebla fakto , ke la 
komunistoj ciuflanken semadas mensogojn, kalumniojn 

. "Ni ne parolas pri Rusio nek pri Germanio, nek pri tendence elstarigi sian partion , kiel unu sofa ekzistlri• 
Italio . Ni j>arolas pri Hispanio. En · Hispanio estlis plu- da. Sendube, kiel vi rajte supozas, post provo nulig°{ tie! 
raj miloj da antifaSistoj, · kiuj 1>utras en la karceroj, nomataj "trockianojn" iii klopodos nuligi nnkau la· ~oci~J-

·dum multaj fasistoj vagas libere tra la stratoj .de la demokratan movadon. La artikolo de Dimitroff en Hu-
urboj, farante sian porkecan laboron preskau sub la · 1 manite estas · augura ·- simptom~ .. La · libron de- Huxley 
nazon de la registaranoj. "Blind ;n Gaza ;' ni dankeme akceptos. 

La anarkistoj entreprenis kampanjon pr,i amnistio de G. Carlsson, Kanado. Sekva~ letero. 
·cfuj antifasistoj, kiuj suferas -erikarcerigon -pro- ·.delik- . ·· -L.' .Auguste, Brest . _Ni pri11tentis Ja novajojn ei via 
toj "iuj el kiuj kun iometa graveco, · k poste fremdaj al letero plejzorgeme. Ni transdonbs al Soli a·noncon pri la 
politika signifo kontraiia al la regii110". Estns multaj .parencoj de la hispana rifugintino, La negueta noto de 
tiuj kiuj estas pretaj doni sian 'vivon por la neniigo de via adreso i·e~ultis pro 1~ nelegebl~ subskribigo. Orii ja 
la fa§ismo k ne povas fari tion pro tio .ke ' est~s . en la . devas -legeble notj sian ad~eson, ' 
karceroj, pro tio ke ignoris iurt legon hurgan, neniun ' · 1 Barry, Londono .''D~!Jkon J?ri la res. kup . 

. legon naturan au legon popolan •. Ciuj grupoj k o~gani~ . H. Bellefroiv , Liege. Danko!\ pri la res, kup. tiuj 
zoj havas anojn en la karceroj, k kiuj d'emonstras, ke ricevitaj bonorde, La mankantaj al vi numeroj aendotaj. 
ne estas kontrauaj al 1"a regimo k estas pretaj hati la · Oies· neric .evo estas atrib

0

uenda al dumvoja forperdigo. 
fa§ismon, d-e~as esti IibJrigitaj por ke la afero de ta · Woller Bohman, Sodertalje, Regule sendata, Pri ko-
popolo havu pli da defendantoj. Tio estas justa devo; respondanto ni prizorg'OS. . I 

k nur la blindigitaj k ia embuskitaj fasistoj-in .sistas; ke ' . ----------------------
tiuj elementoj plu restu en la karcero . Estas -ho~o por . Dep--'onejo "'INF'ORMA SUL TENO~· 
la liberigo de ciuj antifa§istoj . La amnistio ne devas 

k t 'llt' - t I A' . · l · , . t' Ill _.La 'Sin.dikato de _Alfia, Svedio .: .... . : . . .-. .:.. 5 sv.kr . . pro ras 16 1 ec unu agon .... 1uJ por a amms 10 __ . , , • - . . · . -
La Sindikato de Slottbron, ·sve 'dio .. , .. . . .. ... 11 sv.kr. -

.-NFORMEJO 
K-do J. Buter, Hurlsonstraat 168; ·1i, .Amsterdanio W, 

interesigas pri sin korespondinto -Ltiis I Gomes ei Barc~-
lono. La samn estas petn skribi je la nova . adreso, · 

La esp. Klubo, la Hispana Helpkomitato k Faksindi-
katn ceforganizo en Soderta lje meze de Jnnuaro aran-
gos ekspozicion antifa~isman. Ni insiste petas citiepecin 
materialon , ekz. librojn, bnisurojn, gazetojil , afisojti, 
flugfoliojn, insignonjn, sfatistikojn ktp : Ni resendos la 
aJojn se estas dezirate. Adreso: Karl Axelsson, Dalga-
tnn 7 .B.nb, . S6dertiilje, Svedio. 

* * * 
K-ilo G. Kordenoordt kot,-HpondLkthl hi1pa1111j 

La Sin.dikato · de ·austaf, Svedio .· ..... ,.; ... 1 sv.ki·: 
· Le:Csindikato de Bl6lberget, Svedio ...... '... 12 -sv.kr. , 
La Sindikato de Vaneraborg, Svedio :.: .'.-. ·... ,2 sv.ki:. 
La Sindikato de Guldsmedshyttan, Svedio .. : ·5 sv.kr. 
'La Sindikato de Nykoping, Svedio ...... ·:.. . .. 5 av.ki·. 

· Unu el Stcikholmo ... ... .... ;: ...... . :. :., ... · 1 sv.kr'. · 
Guerinot, ·La Houssaye, Frnnci~ , .... , ... ,\ , 10 fr;fr. 

•, J. Sabate, 'Buenos Aires ......... · .... , ... : . .. ,· .·.,. -46 fr.fr. 
Charles Blot, ·Fougere .. . .. , ..... , ,.. 5 f,r.fr. · 
Pie .rre Thcitnas, Belluthe!l : .. ,l, . .... : .... :.. 5 fr.fr. 
irenriko Desuiter, Barbin ... '... .. . . .. . .. ; .. , <10 fr.fr.I 
E. Ro'ssigzicii, Le Hnvre ....... ,::, , ..... ·, .:· ... ; 15 fr.fr. 

, L:iborista. esp, 
1 

Grupo ae . Marseille . . :. · ! • • • '.. ·25 fr.fr: 
Al ciuj i:ti esprimaa iince1'nn a11tifasi1tan dankon ! 

' •: 

.... 

·I 
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a .uei . r r.3~ · .. rmu M .. 

·KIO DECIDl<lOs DUM ,-.·193 ·s JARO? _, . 
La ekpuso _ de la proletareago kontrau la fn~istn ri- nla oliro cl la rcgistnro : Sed ni cstis k cstns In soldAtoj 

belo de 19 de julio · 1936 provokis revolucion. Sed la do 111 rovolucio . Oni ne interpretu In koncesiojn en nin.i 
fasismo ne restis venkita. Pli ol 18 monatojn dailras . idealoj kiol signo clc mnlforteco. Ne tcmns pr i _In kon-
ln luktado. Ce In flanko de la hispanaj fasistoj meti~i11 kero de In politikt1 povo nek gnjni poziciojn _kun egoi-
ln internncin fasismo , rezultig/nte cl tio militou pot· 11taj. pridgardoj. Tio kio nin inlcrl\RRS e~tns In socia k 
~endependo kontrait la invanditojn. politika cnhavo de la respubliko . 

Se ni estus venkintnj en la Res monatoj, multo estus Nia batnlantoj volas scii por kio iii devns bntnli . Ni _ 
v:iriinta . La long,i dnuro de la milito modifis .la fizono,- deklinis hl totalnn Staton. Eatas pro nin inflno, ke nia 
!)"liori de la nntifasista Hispanio. La partiaj lozungoj ce·~ revolncio havas knrakteron pli libera ol eiuj prcceden-
dis sian Jokon nl la novaj luzungoj de kolektiva luktndo cnj en aliaj landoj. Ni clefendas In abaolntan egal econ 
de eiuj nntifnslstoj. Anstatau cliversaj f\agoj k pnrtiko- de Ja rajtoj . de eiuj partioj k nntifnsistaj orynniz oj . Sed 
loroj reliefigis 4nuecaj koloroj k flngoj, unuecaj luzun~ ni , kontrnuns kun egaln energ io kontrau la tenclenco al 
goj. Necesis trovi neiitrnlan platformon antifosistan. Tiu la euperrego, kiu estas notcbla. Ni ne forlnsis niajn fin-
platformo estis la Respubliko, konh :au kiun d·it·ekti_gis postulatojn, kvanknm hodiau ni ne pnrolas pri iii. Ni 
la rcakcia "putfo", de la fasistoj. El tio rezultis _pro rekonns . In respublikon kiel politiknn esprimon par nin 
impcrativa neceso nova koncepto pri revolucin patrio, . popolo. Sed ni ne volns retroiri al tiu respnbliko burga 
kiun rekonis ciuj partioj k eiuj org.nnizoj. Anknil'ln nnar- k kaduka, kiu ekzistls de 1031 gis 1036a. Ni defcndas 
kistoj . . Neniu povis esti escepto. · In, _konkernjojn, kiujn la popolanaro per si mem atingis 

Unu situacio paradoksa . Ln malnovnj mnlamikoj al post 10a de julio 193Ga. La oficialn eklezio devns esti 
la pntrio fari~is giaj defendantoj. , Militformacioj, kon- nuligitn, ne povns restarigi gia povo antar1a. Ln nobelaro 
sistigntaj el la membroj de ·JJ .. LL., nkceptis In flagojn devas esti' abolita radike k efektive . Oni nc povos ' rcrnj- · 
de Ja. Respubliko .k hnvis orgojlon, ke povns distingigi. tig i' la grandte1 ·posedintojr1. Al nenin oni devas permesi 
!peciale en · Ja luktado kontrau la komuna mal:imiko sub detrui la p1·olet11j11 kolektivojn. La kooperativoj cstns , 
tiuj flagoj. Anarkistaj eefoj cccstis militistnjn defilojn · respektendaj . La procez~ cle sociigo devas nntaCteniri k · ,. 
k nnstatau ".La• Fi.lo de la Popolo" aiisk_ultis In himnon : · samtempe la •naciigo de la publiknj servoj kie kon'vena's. 
de In Respubliko . . La respublijrnnnj 11imboloj csti_s reko- Li politlka strukturo de Hispanio devas esti fed :i •alisma. 
nituj de ciuj. · ; ... ::.-1 Ci tiuj estas niaj postulatoj. Sed samtempe iii ' esta11 

Sed esln!! simboloj. Dum ne transira!i .de simboloj, la karakteristiko de la hispaninj revolucio, kiu 'kom~u-
ln hierniinj antipatriotoj timas nenion , Ni konse~tis cigis antaiie 1931a k unu cl ides decigignj fazoj estas 
kompromisojn. Ni akcept~g la . militarig~n k ·ku11 tio pri:>- finiganta aktuale. La defendo de ci tiuj ekonomiaj k so-
krast!gis, metis je dun vico nian lukton kontrau la milit- ciaj enkondukoj donas sian npartan noton al ni~ lukto 

.,discipl!non. Ni rckonis la autoritaf on de la St~to-, .ee- kontrau In monda fasismo . Pro tio nia luktado estas in- · 
signnte provizore ninn malnovan luktadon kontrau ,ciu ternacieca; pro tio la proletaro el .ciuj landoj clevas esli. 
stnta institucio. Ni partoprenis en Ja .registaro k kunl a- ' ce nia flanko . 

. barfs kun gi en la klopodoj gajni la ~iliton kontrabfa- Ni estas ee la komencigo de no~•a epoko· de la His-
Sisman. , , , · · •'••. · torio. Se gajnos la fasismo .en Hispanic, venkos la total a 

Ln konsekvencoj estis gravaj. En la tragiaj okazaJoj stato, la nacia autokrata ekonomio k In ,sklavigo de . la 
de Majo ,- spontanea reago tie In l:iboristoj konti:afi In prolet:iro. Se gajnos ni, triumfos nova pl'incipo de libero 
kreskantn nutoritato de la stnlo, ni metis nian pre- k tole1·0 en la politiko kiel en In ekon omio . · 
stiQon k nian · influon en .In amusoj par atingi, ke ceai~u . ,.: K.ni triumfos! . 
la mortiga .batnlo inter frntoj. • \ I ·. · •- • ,., ,, , Nin luktado estas grandiozn , nia Revolucici atingas 

Tiuj estas In pruvoj pri nin bonvolo por l:i kunltibo- al In profundecoj. OielJ fajreroj ·difuzi~ns tra la terglo-
rndo kun eiuj cetcrn j sektoroj · :mtifasiataj; tio demon- ' - bo. : Nia venko · cleterminos la morton de In-· internacia 
stras kiom dn oferoj fari ni pretas . Ni preta.s oferi eion faSismo. 
lcrom la trinmfon kontrait In fa~ismo I Ni oferaa -nian •rt , K ·ei tio estne kio decidijlo11· dum 1988a ·jaro. 
mjloa por lmnlnbori en In direktndo cle- la . milito -post ·· A, SOUCHY 

• r 
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La Kongreso · de .A. I.~-. P .. . · .-6~- . . en . __ .. ~r .1zQ ·:,;,;..:~ . o::ld Anlo~a, ~• ;a ( /-.~~ ·, : 11 \.,\ 
K•do. M. Vazquu, 9h•n•• 
ro1la ,ekrelarlo de C. N. T, 
klu pulropronh

0 I• Ko,i~ 
.,, .. on do A, I. T. on P•• 

1110 . 

Karnpar•n• hderaclo el r..___. 'r 1 ,, " 
Madrido, kiu partopronh ~:; !J,, ,. 
la KongrHon de A .. I. T. :, ,-

en Pa rlzo. , .:--{e. .. 

eksterlanda solidaro. ; ,.f , . . , . 
Cc la fino de Ja ampleksa debato oni akceptis la pt·1-

aliancall' tezon de C.N.T., pro kio A.I.T. direktos sin_ tiel 
baldau kiel fondi{:os la nova seki-etariaro, al Ja, Labo •ri-~ 

· · · · · t · I t • · · • • o · al · iii la realigon de'· Labo-ckznmeni la Ritnncion de H1sp11n10 k adopti rezoluc10Jn, s aJ n e1nac10J po1 p1op Ill .' . : ·,, .~. · · · J t ,· t · A t'f ,. t Al' •o k ke on1 sk1zu senprokrnste kini dcC'irluR rcktnn mtervcnon de la mtcrnacia pro e a.-.. 11s a n 1 as1s a ianc , . •. . · · · · b 'k t· like c1u1n produk-ro en soliclnrn k defcndo por la afcro 'de la hispanin laborplanon cele, nnuav1ce, OJ o 1 e . prolet:no. tojn el la fasista.i lando.i ·k · akceli la venkon de la h111-
Estis reprozcntataj en ci tin kongreso la sekvn~taj pnna antifasismo. 

nrganizoj: C. N. T . de Hispanio, S.A.~. rle Sved_io, C.G.T. , Ni povas piri, ke unuafoje ekde deknaria de jn-
lic I'ortni:rnlio, C.G.T.S.R. de Francio, N.S.V. de Rolando, lio 1936a la internacia proletaro, kunveni_gita ·,pere de 
N.S. de Italio, c.G .T. ,le Cilio, F .A.U,D. de Germanio, Ja unu cl siaj organizoj, pristudis varme k atribuis la g'ra- · 
anarkosindiknlist:n p:rnpo de Bclgio, _la Anarkista Fede- vecon, kiun havas la socia ·milito, kitr aktuale okazas en, . 
racio de Polio k la Anal'koilinclikalistaj Grupoj cle la Hispanio, ::idop'tante rezoluciojn praktike reali_geblajn, ; 
!lnma k F.O.R.A. de Argentinio. kiuj ebligos efektivan irnlidaron al nia luktado koritraii 

PrczcntiR sian ali~on al la Kongresu la Nordamerika la fasiamo . 
,;ckcio de A.1.T. k transsenclis perletere ,kortkordon : be- La Kong~eso decidis renov/gi · la sekretariaron clo 
1laurante pri sia nei:eesto, k F.O .n.U. de · Urugvajo. · A.LT., determinante, ke .. Ja generalan · sekretariaron <le 

Estis ckr,amcnataj k cliskutataj grandinterese la in- la sama _prenu stir sin C.N.T. . fol'moj de la tri sekretnriaro{ rle A. I. T. Oni devas atendi, ke la dccidoj de ci. tiu ekstcror, · 
Oni analizis varme la ampleksegan info 1·m.on' pre~en 7 dinara Kongreso de A.LT. devus havi baldaLmh reirnnon 

titan de C.N.T., en kiu oni pl'iatentas pri 1~· s~kva'~ta : Ii- en la internacia proletaro, akcelante an tau cio la . unu-
nio ekde dek1iaua cle julio 193Ga gis hodiau ci'e c ·.N.T: ··k ~c~n agadan ~e la sama ·por bati la fasismon, gl~n mt1lt-
la marso de la okazajoj politikaj, ekonomiaj k militaj, jaran malamikon cie k de cie'. 
ntingante al la konkludo clemonstri, ke la manko de so- Nur necesas , ke la laboristoj' internaciaj, printen-
lidaro flankc de la internacia proietaro determiriis tante . la cirkonstancojn, alprenu, : p r istudu k -akce .ptu 
prokrastigoh en la as~edanta ' vojo transforma de' la pro- · definitive la _proponojn pri agad-unueco, kiujn . balrlni1 
letaro k akcelante kontraste la antauenpason cie·· :la faros A.I.T. · · · · , 
fasismo, kiu vidi ·s sin ekde I~ untiaj morrient~.i apogata · La tutmonda proletaro, . imuigita k agante ]au ofen• 
rekte, efike k konstante de Ja fasistaj 'pptencoj k mal- siva piano kontrau la fasismo decidos -k(.m la ·herois~o 
rekte de la inhibicio de la dcmokratio. · : · de 'Ja popolo, kiu Jab~ras k lukta· s ·en Hi' -- k ' ·1 • • 

1 
spanio, c . a 

La rezolucioj rezultant~j el la debnto super . la in- venko -estu ·nepridiskutebla. 
formo de C. N. T . (In tria p111ikto cle la ·fagordo) k la ---------~---'!'-__ ...;,..:., ____ ~-.....:. 
J)ozicio de A. I. T. antaii la revolucia milito de lli spanio RELIGIA BLEK.ADO TRA . LA ·.TUTA MONDO 
(la kvin:1 pnnkto de la lago1'do) estis gravegaj . . La Kon- . La "Living :_ Church". antau . nel~nge publikigis sta-
greso nprobis In sekvatan linion de C.N.T. k skizis la- tistikon, kiu montras kiel Ja ~afafo .nun blekae: . · ,' · 
borplanon por A.LT ., konclukanta akceJi ·Ja ·mobilizon de · '.!,'uta Kristanaro: 692:400.000 . el ki~j. · · ' . ; 

Ja entuta prol ~taro k tre '.speciale por meti 'finbn' al' la :Rom-katoliko: 331.500.000.- , 
farso de la "Ne ;interveno", prem ante 'por tio \ 11 :la i·egi- Protestantoj: 169.800.000~ 
staroj c!e la rcspektiva.i clemokrataj '1andoj. Ort1id~ksaj katolikoj: 144.000.000. 

La alia fundament _a ptinktci . en I~ t:igorrlo 'cle i'a '.Kon- Roptaj katolikoj: :10.000.000. 
greso de A·.1.T . . cstis la' seirn, en . kiu ; !au' propbno de ·,Anglikanoj: 37.100.000. . . . 
C.N.T, oni ekznmenis la neceson fot·mi Antifasist;~ Pro- La· n· · mb 'd' · 1 k · · · r · · ,·. · ·· . , . ·, o . ro e . a ne- nstanoj' estns: 'I.i6'" '60000 J. / letan Fronton por •pnti la intemacian fasismon. ·. , ,_. . kiuj. .• ·· · . -: . · , .' .·- . · ,e 

Sprucis ampleksaj digkutoj dum kiuj de_monstrit,is, ke J d .·j 16.14. o ·oo·o · ,,. · · o U O : . • • , 
la ernro cle la Laboristaj Intemacio.i, ne mobilizante la . Mahometanoj: 209.15·0.ooo. . , ~· '· 
JJl'Olctajn amaRojn , kiuj'n iii konfrolas por agadl kontt:ai'I Budaistoj: i50.100.000. ' .. ;i ·:! 
In fa sismo k rnalebligi la "Ne-interv cnon" determinis, Hindoj: 230;140.000 . 
ke en la laboristn ·k antifl\$ista Hispanio oni ankorai'I · p :I ·1 · J • ., .· . , . ro a an:o . a dioj. cert_ e audas •Ja blekadon! 
ne batis la fasismon ,• ~uste pro manko de ba_ta_ liloj k · Klas KARLSSON 

l, .f . . -, ~ 
. . : ' :' ··· .. 

·1 

.,. 

. La Prolet.aj IJ:speranti!ltaj Organizoj en Barcelono ILES k PUIL publike dekla · · . . ·. , . . . ternJ proletnj organ17:oj, nntaii pli ol 3 inonatoj retiri~is el la Kontraufa§ista Es er ras~ .. ke ih, samluel la .· ce• '-;; 
cclono. Cc In Oenerahtato reslas nur Esperanto•Sekci6 kiu tute . 't P . ~nhsta Komitato en Bar• . : : mltnton. , ' . ne ra_J ns ~eprezenh ian n~pluekzistnntan.' :Ko- , 

La diskomponigo de la Komitato rezultis el ~ies helerogena konsi~c k . ,. ) , _: . ,. ' ·, . I 
ne rlvclita kont.raiifasismeco , fnkto kiu malebligis plensangan ·k . d ,k un r~!)r~.zentantoj . de :..reanizoJ de II ES k PUIL k · ·ik , unaga on ontraufas1sman . ' ' , omun i.s tion por evltigi perturbon k eventunlnit miskomp.r t· :. • : · . _enon 1urllnt11n. --~~-----·· .. -. 

.... . ' .... 
-~. 
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l<OUEKTO: 

Angulo 
Car en la n.o !J-10 estis apar taj dankClj <lir ekt it aj al 

m i de .ln redakt a nt oj de "Inf. Bul le no" pr o mia akt iveco, 
mi s uppzas , ke la danknnloj nc es ti s guficc klare infor-
mitaf pr i mi a "a kt ivet o" k ankau ne konas la vc rajn 
kaiizojn at1 ka rnkte ron cle gi . Tin! mi pela s ra jt on ion in-
formi , por for ig i la nebula n imagon pri mi11 " akt i\•eco''. 

Mi nc raj tas akcept i p rivnta j n dn nkojn pr i labo roj , 
' kiuj esta s gr a n<lpa rt c fa ri taj de alia j k-t!Clj k l ute ne 

<le mi. Mi same kicl ciuj ali a j cs ta ,i nu r eru en la kulek-
tivo k nc pli akti vaH ol la k-cloj cirk n11 m i. La <lankoj 
tin\ <levas c~ti <lirekla tuj, unue a l ciu k-<lo en la Stokhol-
ma grupo (neniu esccptiln ), la grnpo en Gotenl>urgo 
(nin pl ej maln ova gr upo en Svc<lio). La grn poj en P olio, 
en Bu lgari o, HolanclCl, Fran ciu, Ar gcntini o, Uclg io, D11-
nio, Cinio k ciclnnd c. Samo ank a i1 a l eiu j unu upul oj cl 
ciuj landoj, kiuj · kun mi labur is en la la slaj -du jnroj. 
Kon ccrne la ugud ojn en Sveclio iii 1lcpc1Hl11s clc s impn-
tio k kompr eno en vastnj rondoj k tin! la rlnnkoj al mi 
tutc maltrafi s s ian celon . 

Scd kial danki ? Ni ciuj nur plcnum1111 ct-cl on de nia 
memklara clevo. Cu ne , kamaradoj7 

Adrian PEllSON 
* .. * 

Ne.' ripoza s la gek-kdoj en la teror-lando j, 
El la land b, Ide la t erol·ismo cbie furiozn s pl ej kru d~, • I 

ndnie Polio, niaj ·k-doj senlace pr opag a nda s por niaj 
liberccnnnj ideoj sub cirkon stan coj ne imageblaj al ali-
landuloj. Lii" ol>stino, kun kiu iii daiirigas s ian propa-
g~ndon estas pli ol heroli, .-car sur voje inter la mallibe -
1:ejoj iii agad as. lliizero, kor zika teruro , bato j kaj tur-
mcntoj signas ilian marsadon liberecan, sed sen sanceli 
aii ' lacigi iii . da iii-igas la iradon sur la dorno-pasejon 
por plenumi sian niis ion en la konke ro de 0pli felica stato 

· tuthoni.ara ; 
Se iuj inda s glorkronon · por ·'marti~ec~, tiuj esta s la 

t1iiuaj . pioniroj en la noriiit a farido. ·narik oj k s iritpatles-
.primoj ne povas ilin heJpi. Iii ind as pli. Iii indas eian 
i·ealirn helpon , kiun ni pova s don i. ' 

Malgraii senlaboi ·eco, ega ma\rie:o•· k oftrip etata res-
t ado en la sta t aj kaz ematoj, ii i tamen ·sukcesis nun ko-
lekti -pli ol 100 slotojn (ege inalgranda sumo por m'al -
riculoj), k tiu s umo iii nun deponis por eldoni libron pi-i 
la ,libereeana agado (C.N.T.-F .A.I.) dum la hispana ba-

, .tal<i. Jam venis al Stokholmo 40 s lotoj k •la ali an .monon 
Hi sendps, kiant ni povas garantii al iii • la realigon de 
la libro. 

L~ Stokholma grupo, lastkunvenc, faris decidon .urge 
. pl·(\vi realigi la deziratan eldo~on. Ni jam ekagadis · por · 
fari la unuajn pasoj~. 

Nun ni turnas nln al ciu k-do, amiko, s impatiano k 
samideano por subteno en ni a laboro. La fonduso jam 
est as :fondita de la koncernaj k-doj' mem per 40 slotoj. 
La sto_kholm a' grupo ]au sia kapablo subtenos k ni espe-

. ~as ke i1eniu k6m1frenema 
0

homo' volas malesii en tiu ei . 
s~btenado . Tia! ni esperas m~lton · de niaj amikoj k

0

ku -
rage ni do ekir a·s al laboro. · · 

. Pripensu, ke tut e mankas libereca Iit~ratu; ·o en la 
koncerna lingvo k ke la nomitaj k-doj vere ' malsatas 
pri tia literaturo. · · 

La pla~ita libro -el<lono okazos kiel plej eble blildau · 

~- I".:~~, ;;.. ·- --= ... -~ - -... ~-

INPORM/\ 13UL TENO 3 

PROMENEJO 
La t cncr ala sckrct ari lno d e IP E G lady Kc ab l e en " Su r 

Po st cno" (n . 57a) pa rolantc pri la un ueco de la laboristaj 
csperanti , to j, rim • rk ig., ril at c al la h is pan• i : 

"L a h is panaj labori , toj csp eran t i, taj j am faras la unua j n 
paso jn tlirckte al kons tru o d e nur un u cnl anda labori sta U • 

p<ranti s ta asocio . F.n Ilar ce lono jam ck 1.istas "An t i faShta 
Esperanti s t• Komi tat o", en k iu labo r a, cspc ranti sla j or -
ganl zoj pri ebl o k unig i la fort ojn en unu landa o rganlzo." 

Ver e Il os k ci rk ulig ls le t eron- pr oponon pri " korut r uo de 
nur unu enlan da h bori sta e~pe rant is ta a5ocio ", s ed i,i se n• 
po s tslgnc forfalis . Kon s tru o de nur unu en landa labo ri sta 
esperantl s ta asoclo , kiel kun ig o de la ekz ista nt aj lab or istaj 
unloj k ligoj, kon ser van t e sl an indi vidu eca n fizon om ion k 
aiitonom ion, je s, sed kunfand lgo de ciu j laboris taj u peran-
tistaj a socloj - as pire la iiid eologi e n eakceptebla k sur la 
praktika kampo apen aii rt aligebl a. 

En Barcelono j am ck zi ui s antifa i ista e,p eran tis ta komi • 
tato , en kiu k unlabori s espetanti s taj or ga nlz oj el c iu j te n -
dencoj , Nun , pos t la ret frigo de la lab o r is taj es peran th taj 
organlioj, jam kunlaboras nur la nc u traltenden ca j , .... 

J. G. babila s en " Franca Esperanti st o" pr i la Vars o•i a 
kongruo : 

"Ni komencis ciutage mangante ac ida jn la kt po rkaj oj n k 
legomojn scnllmajn : mi lion , poligonon, be to n, rizon. K iaj 
gigantaj porcioj I Ve spere omleto fn ni m end is , por la p le-
zuro vidi en niaj teleroj kvar grand a jn omletojn laii kr oc'c 
arangitajn , falditajn kun pomkompoto . Mi sukces is, unu ta -
gon , ma ngi tr i el iii , sed pro limo de 1u folco , m i devis pTo• 
poni la ' kvaran al la mui c uloj ." 

·Kompatindaj malriculoj I Certe iii 1ufok ig is pro una om-
leto . 

La autoro konkludas: 
"Sumc, malgraii malgravaj alkrocajoj , mi devas 

ciuj eatis kontentaj pri la kongreso , pri gia laboro , 
1toj." · 

Kiel nc I Sc vi " komencis c iutage manian!e " ... • • • 

diri, ke 
giaj fe4 

La rcdaktoro de la ekaperanta gazero " Radiesteu Oa.re-
to", . s-ro Pierre Delaire (prononca Delir) de lire pro pa-

. gandas la verkon de Emile Christophe -"Estu Radioestez. 
Scrciato" (eble pli i:uste iercisto) k cklniu: 

"Kiu ne aiidis pri Radieste%o, la arto perccpti per la 
pendolo au la vcrgeto , la radiadojn , ellgantajn el la estnloj 
k estaJoj? " 

Klu ne, audis pri la Rad iesteza hrcisto P ierre Delir , cl 
kles kappendolo cllcas klasikaj delirajoj? 

La ierclsto demandas: 
"tu nl ne povas opinii, ke la ccloj de Esperanto k de 

Radiestczo cstas iomete s lmllaj? Jn, kompreneble ," 
Pro kio iomete similaj7 La dcllrajoj de P ierre Dclir en 

Esperanto cstas cg-ege similaj. ., ' 
PARIO 

· k estos espcrant-teksta. La stokholmo grupo jnm int er-
: traktas l<un- pre sejoj , por hav i gin preso'ta bon stil c k 
tutpei-fekta. Ni mobilizis jam ciujn kapablojn al cka 
laboro. 

La libro ser vos spcc iale kiel armilo por reb ati svar-
mojn da mensogoj supersutataj sur niaj hero cgaj p . 
·amikoj. Iii volas . defendi ·en sia Ian do la hispanajn hc-
roojn. Iii volas efektive labori en sia fronto . Do, v ian 
devon vi mem scias, k-dd! · 

. K-doj I pritrakt u la sup ran inter vi . En vcn ontn n.o 
: venos pli ekzak ta piano pr i la subtenman iero. 

'Liberecana saluto ! 
LA STOKHOL~IA GRUPO 

- •• 11 
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,1 INFORMA. BUL TE.N(!) 

Kion far is -I a ·sin 'di k a·t o i.·-· .de 
M l. "d · k.. -Atent 11, al ni diri:i nia.i kamarndoj, ci tic t ni ku-

C, , ,. . N·- . . :.-: / ,. . • ... ' I '·• 
Hedaklorn.i clc "Fragna Social" vizilis a< n on ' havis inlcrpnrolndon kun knmnrndoj el la Komitalo !le timas 'labori pogrupc . Grupo kulturas lcrcnon <la gr~n~o. In J{amp;inrna Fcclcrncio, al kinj iii plantis kolkajn Tiu grupo nombras kiel dclegato tiu 1_1, kiu~1 ~I Jllg~s .teknito Jn J>ioJ· kapabla. Tiu delegato 111lernlat1gas 8111 1lemnn1loj11. 
- I<iam orgnnizitis la - 11111111 kampnra11.a \<011:kiivo? ciutnge ·ku ·n sin grupo, pristudits la / laborl,czonojn, la _:Lu u11ua kolektivo esli11 liu kiun . Iari11 la' Unika obstaklojn, tion kion la grundo po 5 lu'la ·11 ur(tege, k In !le- , Sindikalo de, la Varinj Ofi~uj en la zon~ de ViHa~ordc. • logatoj sinOanko devas ciutage kuiivoni k trovi f:icllojn Tic cRtis Iarmejo mall.Jone prizorgnln •k 11cc ndminis- pot· aolvi kunc la bczonujn kiuj · urgas. lrala. Cia pusedinto forpelis la labo rislojn-plug istojn Tin! ke la tutu mondo haval'I laboron, kun la delo-scn pngi a l iii k estis preta lasi noplugnta Jn legomejo!l. gutoj, kiuj observall In tcron k rcaligall la decidojn, Cl!-. I · ta' • kontont1·,,ataJ' la po11tuloJ· de la kolcktivo rilato al Tiam la dck kamnracloj, kiuj tic l11l,oi-i11, venis al a il 0 

Jn tekn!ko . L~ administrado kuras jc snrgo de kvar kP.-Sindikalcjo. Ni proponis al la . farmiHlo kolektivigi la 
m·arndoJ·, kiuJ· 11i110n11kc hnvas rcsp ondecon pd In respck• Jarmcjon k ckRplunti gin . komunc, k antau ol llf\ll , ae-

majno la a:fero marSis ·mirincie, kun la naturl!, . konster- u'vnj sekcioj. niC:o de la patronoj. Sen ics apqgo, nut· -imn . l~ forto de En rckta kontakto la. 260 kolektivigistoj, kiuj konsis-Ja kolektivigistoj, unuj cl iii kronitaj per la plej grandnj .tignfl niun knmpt1ra11an organizon, la ,harmonio rollekti-' triumfoj de la agrikulturista klnso de Madrido. Gajni gas en la utilo, kiun oni cligaR cl la grundo. strikon al la plugistoj. Cicio havas sian eksplikon . K ti~l Post kiam oni donis al ni dctalojn, ni cirkaliiris tr:i ke nia kolektivigitn mastrumejo funkciis perfekte k pro- inter Ja plantejoj unuj k aliajn legomejojn. Tio, acn a• duktis Jn suficnn por multnj fumilioj, ni deklaris etrikon , tingi hiperboli, cstas vcrn florejo. Cis nekreclebleco estns al la patrono, prizorgante provizumi eiujn strikontojn prilaborita In legomejo, k la frukto montrigas malspa-per In produktoj el nia kolektiva lcgo~ejo . Ti~! .ni pa- rema al la kolekti vigistaj laboristoj. En tempo de pn-sigis sep semajnojn, k fin fine ni venkis, 'car ja ·1a . pa- · co,' tio kio hodiau estas farata. en la mema koro de Mn-tronoj ne povis elporti la ruinigon de sia ekspluatado drido, cirkauante ties antauurbajn f~rmejojn, es_tos sin-apogata sur la ·Iaborforto de la laboristoj, kiuj laborls tempe Ja plej°bela zono, kiu estas montrebla de ·iu urbo. en la farmcjo. El tio · elsprucis :tio kio hodia'n estas ad- ·1,a akvo, kondukita de fa memaj kamparanoj kun fnroj miro por _Ia·kamparana.fkolektivoj en la 'zono de Villa~ realigitaj surbaze d~ Ja utiloj, kiujn donas la grundo, fa-verde. . ~as ol Madrido _ nova, kiu forgiga& en ties cirka 'uaJoj, pa--Kiam la pose .dintoj fork~i-is k ; t~ia~i:da k'a~pa- noramon · da · pejzagoj el la plej belaj .legomojoj cl Va• ron . . -Ni · sekvas -konversaeii , kun .' la , kamaradoj ,de .,la -- 'ienci _o. . . ; · · · Kumitato. Julian Cuadrado k Nicolas Caldeo eatas dale- . . .. · ,,'l'.iel kiel ~anivet cliris, . kc _ el la . urboj spcguligl!,t'I "la · gatoj lokaj k 'nun ·pesas rizon k aliajn nutrajojn, · kiuj · .unua, kion el iY,ni observ~s, kiam Ja .fervojo alproksim.ig-eatos distribuitaj intct· la kolektrvigistoj. Te_mas pri pro- . as _tra si~j natura.j h-ejoj", tiu de Madrido _ corte estos l:i duktoj intersangata.j kontraii legomoj. ·A'nka!'t-helpa 's en admiro por tiuj kiuj vizitis gi n antauc la okazo de la · · la · J'abot·o·· Emilio del Hierro ' k Agustin Garcia; 'ka:lku- ,_glora revolucio de julio. listo k sekretario, :kiun k1in"e 'kun la kasisto; k~do· Sal~- · . , - Pli ' ol du kilcimetroj da ,so lida akvedukto igas, ke Ja 111611, ni vidis ·· antau iom supreriiri ··al. la deponejo ·por . · akvo de la , ri".ereto, · malprofitata ciam, akvumu pii ol malsnrgi sakojn el la korto. La {itmo de la kolektiyo ne 64.000 areojn da grundo, -kiu antaite ·cstis malfekundega . perdigas ec unu momento1i. Oni parolas k laboras. Dum . ni parolas, Sanz de An cos rememorigas sian Jon.iian res- Mankas nek ,Ja transformilo; nek la akveduktoj, nck la - . . , · brilega kanalo por Ia .akvumado . tadon en la fronto de Aragon k fotcigrafns. ,Ni .piµ eki n-teresigns pri la .konstrun funkcio do · la .kamparana k~- · "· ..:...:.K•-ci cio -aliigi en akvumeblan terct'on 'ti'un -vastau lektivo. · ·. _\ ···.· · su.-facon, estia idco _de Ja · kolektivigistoj? 
-Kiel ap .oria ci tiujJcolektivoj ?_ · . . : .~f:!en 'dube .' K kun la koopero de . la . karriarndoj de la , · ,, Smd1kato · de la ·Konsti-uistoj ni realigis ·uum malpi ol -Aten tu, kamarndo. En · Madrido stnri~111 tr _e_ angora . kazo ,poi·_ muitaj domagitaj . de 'ia milito. Al la urbo al- tri mona to j. ci tie eSlis elspezitaf pli ol 'cent mi! pese-. . . . . . . . . toj por tiu priakvumada laboro k p 1 J'f k di · d kur1s svnrmo da homoJ el la pro .vmco · evaku1toJ . k1uJ . : . . . • or a P I e un go e . .· . . . . ' . . la grundo m uz1s monkvaton ne pi' I d , llev1s lnbon. N1 ,okup1s nm pn la kamparanoJ. La -!ego- , . . . . 1 ma gran n. mejoj, kiuj trovi~as cirknu la Madrida kvartalo k. pli -Kioman tagsalnJron ricevis la laboristoj se vi . tiom proksime ankorari al ia Jokoj okup11taj por la. fi:o~to. es- ·. elspezis pot· tiuj faroj? · tis ' forlaRita de la mastrintoj. Kiel · pli bone okupigi ilin . ~Pli ol la · du'oblo oi !dun iii gajnis, kiam ·. dependis o.l funkciigi tion kio estis tiel bezona por la milito, la ,cle_ la patrono. Ci tie ni ·ci uj komencis enspezi ses peso-produktndo de In nutrnjo? Pcnsite k fal'itc. De ·Septem- t(!Jn tag~. P? st du -monatoj ni ·povis enspezi 8'60 p-tojn. hro ni okupis nin pri la ekspluatado de kelkaj farmejoj, k nun 111 gnJnas .1~ ptojn. ~lus 1'50 -en legomaJoj. -por la kiujn ties ·maetrintoj estis ·1nsintaj een kultul'i, la plej ·konsumo de familio. Kun tio .la kama1·adoj povas inter• pnrlo cl iii apnrtenintaj al Ja · f6rkurinta nobelaro, ,al sa~8i: ~rome k!~m ni havis superfluajn - produktojn k nobcl~j titoloj ktp. •Dum ·In kolektivigado nperls nu'r du a!mgis inters~ngi en la kolektivo, ni distribuis artiklojn: el In poscdintoj, akcentante pri siaj rajtoj, k ni akcep" · rizo, terpomoJ, sapo, .oleo, ktp. Tio ciam dividig-as en tis ilin en In kolcktivo, k hodinu iii Iaboras kun entuzins- egalajn pnrtojn k kiel aldono al Ja tagsalajro. ,: mo kiel ~iuj kolektivigistoj ! 'Tamen, tinl ke la grundo estas kulturata k de gi ni 
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INFORMA BUL TENO 5 

c. N. r.,:,' ' F. A. I. 

Al la celparencaj organi-zoj. k-la kam~ra~~j el la diversaj lanc:loj 
1 

~-, . . -

Ln Sckrctnrinro J)ri Ekf:ltcrlnnclnj Rilatoj cle C. N. T. k F. A. I. viclis Hin• clevignln dirckti nl In cclparcncaj 
orgnnizo.i cl In tutu montlo k al In libcra OJ>inio gencrnlc •J)or averti ilin kontrnil ccrtaj agoj, · kiu .ifr gi konsl- 1 

dcrns fu111lamcnlc ncmornlnj k atentinclnj kontrnii In prestigo · cle ninj orgnnizoj. · ' 

Ni ccln:i In clivcrsnjn J,omit.atojn, kiuj · plurlokc k kun malsnmaj nomoj kreigit1, u·lvoknnlc In npo,:oi1 nl In 

"viktimoj de lu his1mnin kontraiircvolucio" k pctnntc fondusojn tincclnjn. De ccrln tempo konstitui{tii:1 en l'n-

rizo orgnni1.11jo kun tin nomo, kiu sin ciircklis k plu clircktnfl sin nl In k-cloj cl ·ciuj lancloj, J;ostuluntc prcnrn 

monnpOlfOII, Sintcmpc la Nncin l{omitlito clc C. N. T. es11riiuh1 sinn forpui!on nl cliritn Jfomitnlo konstltuil .n 11e11 
antniin konsulto kl}n C. N. T. k I•'. A. I: rcldc tu§atnj, liuknzc. Ni konsidernH ncprudcnlc, kc lcman(e 11ri 11ro• 

blemo rcktc · kunligitn al la hispnnin revolucio, ~i nphrli{tns · clc niaj orgnnizoj, _imprcslgnnlc, kc iii cstns · re-
dukt.itaj al scnpovcco gis In JIUnldo pcli In mnlcrinlnn solitlnron por In "viktimoj" . ,, 

l\·1,blA"rnil nia katcgorin dcklnro, tiu komitnto k alinj similnj' plufunkciOR, fnrante frnknsignn pro1111gnndon, 

kiu mnlutiligns rcktc ul In koncepto, kiun In lnboristoj el In monclo hnvns pri C. N. T. k F. A. I. Pro tio nl di-

rcktas nin nnkorniifojc al In nluditnj internncinj orgnnismoj por dcklari la sekvantnn: ' 
1. • Ke ni ne rekonns personecon al In t. n. "J{omitnto pri Apogo k Hclpo nl In Viktimoj de la'. His111111ia 

· kontruiirevolucio", kun sidcjo en Parizo k al nliaj · similaj . . 
2. l{e C. N. T. k F. ·A. I. prizorgn~ J>er proprnj rimecloj •ln kaniarndoji,, kiuj 1:1ufcrns 11en1c~uton en Hls-

11anio. 
Ni rcliomendas, ke oni, nc priatcntu ciun JJelon 11ri innlcrinln 11olidnro por In liherecnna inovnclo en Hi-

l!J>nnio, kiu ne cstns subskrlbltn de nin ot·gnnizo. · 

·, ., Ni konsiderns .nedignaj .al ciu npogo , tiujn . kiuj i;en in· molivo forlnsis sinn bntalpostcnon en J-lispnniu p'or 
trnnslokigi nl eksterlando. . ' 
, . Ni csperns, , ke In kamarm:loj cl ciuj lnndoj . nc lnsos sin surprizitnj de propagnndo im1icl11 k frnknslgu, 

· kiu senmornligas, k kc iii kontribuos per sin bonvolo al Ja •ccsigo de In· malincln 11pek11l11cio, kiu cstas efektivi-

gaf n ri!ate _ al In !uktaclo de In hit1pnnia .prolctaro. 
. . .-; ' , . 

I(.:.·. 
-: ·: · .> . 

·.I. ,, 

••~·.LA sSEKRETARIARO PRI LA El{STERLANDAJ 
" ,. ,'LANTOJ DE C. N. T. k F. A. I., .. 

m-

:t Jt · ; · , • ' : ·. ;·- i". ·.• 1 

;! . '· 

eltir~ .~ ' mak~imumJ ·n pro _cluJJ~n, an .korab s~'perfluas pe-
setoj por do~i al · organizoj, ·se iii bezo~a; 'k pot· pro-

•• ;,. • jO, • . • • '! ' . . '., " '• 

praj militbezonoj :icn ,ncgle~ti Ja ,propaganclon de' niaj . 
·kolektiv!lj ·ideo{ :"' ' · · · · · · · 

. .. r-fi. kredas, kc Ja plej bela pr9pagnndo de nia afero 
ostas, ke,.la kamnradoj de aliuj' s_indikatoj vizitu I!injn 

-ll!gcim~j_ojn. . :., I , C 

1En Ja •kolektivo · ni huvns unu ·for)ie1itiston k u~u · me-
knnikist~~; ·ki~j r prcferis aparteni al .Jn kolektivo k , ens-

pozi : tagsalajron surb1fz~ de laboro _' en. sia industrio . La 
' tmikn ' propagailclo 'ril Ja. ·kol~ktivismo estas 'vidi en marso 
Jn p.r .oprajn kolckti~ojn . . Cio . kio cstas ilireb\a pere cle 

In ti;ibur~o au :i:iere d~ ··1a gazet~ro, nenia~ r~Jlektas In 
aolidaron k Jn fervoron de tiuj, kiuj vivas ',:por fari el 

)a labor~ · iorii p!i ' ol tr'nu sufei·iga ~ngor;, '·· 

' Por ·fari ,I~ fojnorikolton ni nc ·bezonis 1aliul111.1 apo-
gon. Ci tie o.ni icolcktis cion dum _malpli ol 41 tngoj. En 7 

tagoj · ia , kolckton k_ Ju clrnSon de tio kio cstis p1:oduk~_ 
_tjnta . unu cl niaj grupoj. · 

Ci -tie -.-la tutn . monclo donas .. maksimumai1 : klopocloi1. 
Ciu -ja acias ., •ke lnborns . por . si ·mem k ·por la plibonsta-
tigo de siaj fl'atoj k tio sufifos. · 

,,l\1i / rememorns, •ke prczentigis • al unu el 111nJ lego-
mojoj g1·upo .dn -"voluntuloj". Ni dir .is al iii, ke ' ni havas .· 

. falcilojn k semilojn k kc . iii povas lnbo1•i tion kio al iii 
plneas, k' ... 1 ni ankornit estus iltendimtnj, ke · ill rcvenos . . 
Ill adiaiiis per •"gis morgai'.i' '.rk titi "eis morgau" nertiam 
venlis. •. 

LA DUONINSULA KO.MITATO DE F. A. I., 
·LA NACIA .KOMITATO DE C. N. T. 

Alia el la , fundamcntaj aspektoj cle bona kolcktivo 
cstas la administrado de gies procluktoj. 

La delegutoj estas rajtigitaj por cJi5cJo'ni bilctojn k 
vendi je .fiksa prezo por la kolektivo' ~n Jn memn )ego~ 
·mejo ;: ,.,, 

· Ki·ome ni provizumailas kolektivajn mangcjojn en In 
urbo -kiel same ni · provizumndas ciutngc In Reguligau 
Komitaton .pri la Hoteloj. ,1 

-'Ni _ne povis porti la pruduktojn al In merkato pro la 
simpla kai'.izo, '1ke ni konsideras frc alta la procenton, 

. kiu~ · oni detenas pri la elspezoj de la _venclnclo. La kania-
radoj de la merkato ne priatentas , kc In pcrantoj' j_nm 

.senintermite malaperis ;·k e5tis kiuj plikarigis la produk-
tojn; Kelkfoje ni 'provis ' intenilatigi nin kun iii, s·ecl o~i 

• • I 

ne ·nkccptis nian proponon vendi sen dcteno : Tion ·ni po-

vas diri ·orgojle, ke kun nia sistemo pri ·rckta vendaclo 
ni utingis mnlpli:lltigi la prez~n de In tomatoj lnsttem-
pc de 1'50 ptoj. _ kilogramo nl ·1'00 p. 

----8111· la vojo al Valencia, al ni diras kamarado, ni 
· krozis anta.i'.i jaro kun miloj da nfitomobiloj, kluj kap-

t!)rhige _ estis forkurantaj el Madrido. Tiuj kiuj forkuris 
por savigi cl la · dangero, ne priatentls la direkton, al 

kiu ni turnis ;1in. Ni ja havis fidon en la v'enko, koncepto 
pri nin devo k nntaii Ja propra vivo ni pdkonsideris Jn 

nferon de nia kolektivo k produktado. Iii, eble nereko-
nas ninn faron, car

1ili ne haVis ,te!llpon por haiti k 'rig-

nrdi al nia vojo ;,sed .vi povas bone konstati, ki~ diferen~ 
co estas inter la unu k Ja alia. 

I 
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L B t . ,-. . .. C N T I< F A. 1. Konk~ris 1'fr~ruel~on a a a 1onoJ . • · . · - . . . . . '! .-'! k· r, J. ia 117a por daiiriid la butalon _opcrac10J11 C 1 l l·c ro de Tetue o l,;IS a ., . c a rnn' . .. T - · 1 f\anke •'c la Tombaro . , . . 1 C N T. k super . erue , u · . , 
la l, at_:d1uno.1 t e ._-. . . . 19 J ·acio realigis pJurajn superl\ugoJn k l,1 F. A. I. ludi s dcc1d1gan. J <'.-, _La an a av1 . . . or oku i Ja poziciojn, kiuj I 1 !I l)i vizio 25, kon t11st1- Bngado 118 keJkfo.1e pl OVIS p p . It . ' E ido ko 
" 1

1. J . • llG 117 . t kti la eniron al. ·TerueJ , sen rezu o. 11 v , . 
ga la cl la Brii.:ado.1 ' . pro e 5

. • kion devis doni, la oficiraro elmon• k 118, plenumante ordono.111 la tanko.1 ne do111s . . . ·(i'.iskribebln ·: Kun de la Alta Komando, elirlis tris her·~tan bg.es:~n,k k~~n e:::~d:e~: tn~koj ckfunkcius . 1 1. fronto de Teruel cc e malkovn a 1us , '.. . . 1•. . t \ ,_ 
'
1.t \. la lokoj kiuj es- oni ekutaki s la maJamikajn poz1c10.111, ma sp~ian ic 

ill u1g1 ep • . • L . It d tin atako estis brileg11, 
· l ·t j •ii gi La Di- roecon k audacon. a rezu o e . :\:i~ e::g ;~t: ~ ~stra~a de Ja.· . kvankam kc je lu kosto de tre konsiderincln numero c\u maljuna baialanto de C. N • perdoj. . . , . T. k-do Vivancos (Vivan- La 20an niiij baterioj komenc1 s fo1:t~n kanonud~~• -k1u I· ) k ' ckd e la kom encig o de la milito estas donanta atingis alpreni admirindajn proporc10Jn. ~a Bate1 _ IOJ_ es-

'0.5.' iu . . I ' Bi·i·.,.,do 116 Ides cefo estas trataJ· de la Komantlanto Eskalon, pufad1s kun l'\es~1pe- . ' m1ht se rvon t.re !(1a,a. Ja · 0 ' 
• ' . , • • d ' I . } 'k ' kiu 

Boada k Politika Komi saru eslas Francisko Merono (~~- rebla certeco · sur la forbfikaJoJn . m~ am1 od l 
ronjo) ' ankaii maljuna mili tanto de C. N. T., trans_lok1g1~ intencis antaf1eniri, /?~pante _la s1egon f~rmata~ . e ,n I I .1 - Korb alan La . Brigado 117, kin ankau estas fortoj de la lla D1v1z10. Estis momentoJ, en klltJ <_ml 

• J 
a a. " 1 ago · ' . · • ) •. • · · · ·n vicojn k unli-

t . t tl k-do Bretos situigis en Escnche (Esknce , kredis, ke la fas1stoJ atmgus romp1 maJ . 
cs I a a e ' . 'k · K · •. • · • ·t · T · 1 La heroo de ti u 
I R .· do 118 kies t:efo estas Kastan k Politi a omi- v,i kun la · fa:nstoJ stegt aJ en et ue • · 
a 11ga , . , 

i-; k I y t. t tri 
i;nro Karod, situi(;is en Cedrilla (Cetlrilja). La Gene- batalo estis Ja komandanto Es a ona, . JU, es_ ian e . 
rala Stabci de la Divizio in st aligis la 11-an de _Decembro batalionojn, en tri horoj dispafis ~.500 d1sp~f.o~n nu-t la vilag· 0 Korbalan . Frumatene la 15an_ 1a rinda certeco. Lau Ja prikalkuloJ de la ·m1htistoJ ~ees-
ma ene en • · 

'k • · k - 3 000 
Brigado llG k 117 pretigis al atakpo zicici, aten~ante 1~ tiritaj, tiuj dispafoj kaiizis al la malam1 o cu· uu , . 
ordonojn de Ja Komando .de la Divizio, • kiti ~iaf\an½e s1-. :.,perdojn. , ·· _. .. ·· · · · . . .~ ... · .. . _ .· . • 
tuigis en Mulet6n . : ,,.; 'Kie ( cletalo, ki'il demonstra 's la· nesupereblan ekpui;o p 

Plenumante ordoriojn ·c1e la · Alta :Komando , fa 'Bi:igado de niaj batalantoj, ni elmontras la sekvantan fakton: 
HG realigis liun tagon bi' ilegan .labo~·oh·, dkup ante ciujn Kelkaj grupoj de la Brigado 1,16. penetris en Tcrnel-011 
poziciojn, kiuj estis signitaj al gi. La lokoj 1:~i;ikerit~j clum la nokto l9an k 20an reg1:esante _sen_ i_ncidento k nk la l5an servis kiel apogpu11kt'o por .Ja totala konkero , de portante valoregajn informojn .por d1fintttva rezulto .de Teruel. L~ _b~talo_ estis tr~ dura, ~ar dum I~ tut~ \ ta~~ - .,r!~ •,ba_taloperacioj. _ - ,,. .. . . ·.· . . .• ' •·' ·; r., ~--oni ne utihg1s alian batahlon ol manbomboJn. La Bn Tmn saman nokton pas1s al 111!\J · v1coJ . sofo _ro, _k!u 
gndo HG clevis eltiri la fasistojn el la trancebj k la foi:- ~crvis · kiel ligi!o al ia fasist 'oj' k kiu rezultis esff ,fra~o 
tikajoj per la mema bajoneto. La saman tago_n _ la En_- de unu cefo de 25a Divizjo . Tie! baldaii kie _l li revlciigis _ 
i:tadoj de la · Divizio 25a ; en k\!nlaborado kun .ahaJ f~rto~, k\in · sia "fi ;ato, Ii \ ciigis " ·al° Ji gra va jn inf? 'r mojn s_up~r 
kiuj trovi(:is . flan kc, konkeris la vilagon -Kc,mkud, izoh- · Ja situacio de la fa.sistaj fortoj. Evidenti'gis, ke la urbo 
gante total~ la urbon Teruel k cirka~a~te ~in: ~a lGan ·Teruel esta; defe~data . de dek mil homoj proksi 'mume. 
turmenta forlo <la aero ·k nego m11_lebhgis daungi 1~ ope- La sekvintan tagon okazis la plej mirigaj bataloj. Ci 
raciojn iniciuti _tajn tie! brilege. Niaj for ,toj _ elP?~·~is tiuj okazis . ee la eniro de la vojo de ,Teruel . al Cortes 
\·crn stoic: ~mo' la rigorojn d_e la ve:e _r_o en_ ~rnJ n_0'?J (Kortei;). En : ei tiuj agadoj glol'igis la Brigadoj ' 117 'k 
pozicioj. L-i Brigado 116 prenis sufis a,3n nuh~k~p :titoJit 118, kiuj kaiizis al la nialamiko grandan- kvanton · da 
k cnlo{:igi11 kon s iderintlan nu_meron da for _k._\lrmt~J ii.um perdoj . La plej ' grava parto de la konkero de Te1·uer cs-
la unuaj lagoj de la atako. · , · tis je .sar(;o de la Miksa Brigado 116. El ciuj agaritaj 

La I 7an la Brigado ll 7u, kiu kiel ni jam diris, e~tas . fortoj estis gi , kiu trovigis pli proksime . al Teruel, car · 
konsisligulu cl homoj de C. N. T._, jctis s in ·sur la Tom- la antauan ' nokton ci tiu Brigado estis ··preninta la mal-
l1nron, k'un la kunlaborado de 20 tankoj, kiuj antiei~e n~van Tombaron, t. e. la enfro al la -stratoj de ·1~ tirbo. 
e11lis scnditaj tiacelc. Kvankam kc la tankoj nc fui;ikciis Postt ~gmez e 2lan, dum · la Brig'hdo 116 luktadis fini~ ·ze 
k1111 prccizo k cfiko bezonaf, la atako al la -Tom~aro en la stratoj · de Teruel, oni koinunikis, ke la urbo t r°ansd-
cfcklivigis , kun vcrn kura({o k on1 proceilis evakui , kel- onis sin al la 20a armeo . . Niapa ~te en la . batalope-
knjn domojn cl la perifcrioj de Teruel! okupante la po- racidj ·partoprenis la armeoj 18a, 20a k 22a. ·' 

.,:iciojn 11ignilajn de la Alta Komando. Dek tagoj da teruraj bataloi, degeligante la froston Ln IBan In B1·ignclo 117 hnvis alakon he kru elan kcin-• k la negon , IJruva s la militmor 'alcin de niaj batalantoj, 
t.rni1 In poziciojn, kinj clefendis It, Tombaron ; atinganfo kiu agadis perfekte ekipitaj k bone provizu 'mataj . · ok1111i kel_knjn cl la samaj . Evidentigis, ke tiuj pozicioj · •Diatingigis eksterortlhiare nia kam ~f ado komandanto , 
eslis vc~aj forllkajoj konstrnitaj el anncemcnto Sto- Vivankos, kiu 11nta(1 cla tagoj sangis Ja batalbazo ·n, eni -
noj. 

rante al Teruel tt'a la cirkaujoj de la rivero Azainbi·a 
La snm1111 l111-:on lu BriKado 116, en kontakto lrnn · du anstutaii , tra · la vojo de Teruel .al ·Korte~; Ja komaiidanto 

linlalionoj de alin 11rmcop11rto, .kiu cirkauis Teruel-on . Nnvarro cefo de bataloperncioj; Silve .stre, ' helpanfo '.ido --
nliOnnke k kiuj disigis nut· 1.0.00 mctrojn unuj de la Ju cefo de la _Divizio k Gines, oficiro de . la mmiando pri 
111i11j, d11i1ri1-:is la batulon. · Informoj . Ciuj iii apartenas al la Divizio ·25, . . . · Lu Brigado 118, kiu gis 1811 estis en rezervo, trans- Ni certigas sen timo es~i dernentitaj, ke ·1a cef~J; -,~(i.- ' 

·! 

> 
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kiel vera batalanto, sciis ' impon igi antaii •i~ d~vo "kun la iil~oi KRON I KO k kun la Organizo. · 

Kamarado Konehero pereis, kiam je la ·· servo de la Or-L:i redakcio de "In!, Bui." decidis · eldoni serion da Ii, 
broj super la revolucio k Ja milito . La unua ni1mero aperos 
ne postlonge k cnhavos cirkau 100 pagojn . ti libron ra,itos 
ricevi senpage ciu ni.1 /eganto, kiu gis gics apero mondo-
nauci s al " I . B ... . La cetcraj lcgantoj akiros gin kontraii 
pago . Krome , la neabu'?do de papcro dcvigos nin cldoni li-
migitan J:v.,nton ., Tia/ ni atentigas al la kamar.1doj kiel cble 
plej baldaii fari mendon . Pro la ofta v.1rio en la. 'prezo de la 
papero Ja pre zo de la libro estos fiksota iom pli paste . 

. ganizo dcvis iri al Valcncio al Vanacia plenkun ·veno de JJ: LL . 
por intc rpret i la senton de la kataluna movado, por tran~ -
doni la penson k la ma!frankvilojn · de la anarkistaj junu!oj . . 

Lia kapableco tic! en ideo !ogia asp ekto kiel 'inte l ekta es-'. 
tis produkto de aiitodidakta volo, de neprofanebla k . aiidaca 
forto . - ciujn siajn energiojn Ji dedicis al la . ideoi, al la ~•· 
Organizo, al la liberecana movado . cio par 1~. ttiumfo de la .. ; . 
revo!ucio par la alveno de la humana k .tran

1
s!o rmita . mondo . •• * ,I • • • 

La Jurnalo " Castilla Libre" liberecana organo aperanta 
en Madrido skribas: 

Aktualc en Barcelona ekspozicias siajn vcrkajojn )a mek-
sika pentristo Gustavo Cachet. Moti .ve de tio Solidaridad 
Obrera rimarkigas: _ · . "Kun la lojaleco kun kiu ni ciam kondutas al niaj fratoj, 

kiuj luktas kontraii fasismo, ni devas averti, ke en tiuj ci 
momcntoj C.N.T. cstas preta, kiel ~iam, atingi la unuecon 
por gajni la militon. Ni ne volas la unuccon por scrvi kicl 
instrumcnto de la politiko de partio. Ni volas la unuecon, ni 

" Kun freseco k impulso de ia arto ··de . Gustavo Coch~! ;" . , 
kiu ~ktuale ekspozicias siajn v.erkajojn en la salohoj d

0

e "I>i- '- I 
nacoteca" , surprizas la multobleco de la koncepto k akti-

vo!as gin fervore por unika celo: gajni la .. ,;;iliton." · 

. veco de la granda !iberccana pcntri sto, naskita en la neme-
zureblaj 1 ebenajoj de la .Amedkaj pampoj k kiu briligis sian • 
ta!enfon en p!uraj landoj, . inter kiuj la nia. 

En Hispanio Ii ·trov lgas i,uri en tiuj momentoj de 'luktado 
tragedia k heroa. Gustavo Cachet ekvolis tr.3~':'i c.1· ~iujn 
horojn de luktado k portas 'kiel si·gnalon la krion fortai:i k . 

* • • 
La 18an de Decembro okazis en Parizo granda mitingo 

organizita de SIA favore al la laborista Hispanio. La ora-
toroj Paul Rivert, Jean Naeher, Huart, Doumoin, Sebastian 
Faure, Marceau Pivert k Mariano Vazquez de C.N.T. petis 
la malfermon de la landlimo k la sendon de nutrajoj al respu-
blikana Hispanio. SIA deklaris, ke helpas al ciutendenc~j 
~ntifasistoj ekstere de partia konsidero . Rezolicio v_ocdo-
nita ce la finigo de la mitingo, petis la fratecan inter\'enon 
de la franciaj laboristoj favore al la laboi-ista Hispanio, la , 
sindikatan unuecon k la liberigon de la antifasistoj r,ete-
nitaj ;n Madrido, Valencia k Barcelona. 

ai:idacan, ciam juoo k , revolucia. · 
· Pcntristo, akvafortisto, litografo, akvareli;to, kulturanto 

de ci tiuj ciuj aktivecoj plastikaj de la spirita einocio, <;:o-
chet ·scipovis interpreti intense sian penson k komunlki iin 
al la spekt;klanto kun cksterordinara forto. Estas admirinda 
en ci tiu ampleksa floraro ne nur la arto, kiu gin inspiras, 
ani~as 'k disvolvas, sed la socia forto, kiu ' eligas el la viv-
potenco dc .. ci tiu granda interpretisto de scenoj, resumo · de 

• • • / ·. 

revo)~cia .. antalogio, kiu spiras profunde humanecon k kiu 
'havas sian radikon firmecan en la hispania . tragedio." ' • * * .. • En 1aiitomobila akcidento ; en 'la pleriumo de sia devo · kiel 

i:;enerala sekr etario de la Regiona Komitato de JJ, ·Lr;, de ,' 
Katalunio, • trovis sian . morton la aktiva batalanto anar• 
kista Petro Konehero . . 

Eri Bar~ ·elono estas · kondamnita 'je 6 rrionata enkar ·~erigo 
· juna laboristino · tial ke fiksis -;ur muro paskvilon. 

Lia pura ~ktiveco en C.N.T ; k F.A.1., lia laboro · en JJ, LL. 
£:iris ,lin inda . 'al la k~muna . estimo, kiun Ii guis ,. 

C.N.T., F.A .I. k JJ. LL . perdls unu '· e1 siaj p!ej ·v~loraj 
membroj, Petro ' Conejero. Kamara.do nobla k si~pieca, i~- . tellgenta k ·ab~egacia, fai°is po,' fai~ ~·; ed ii~ ~kti,_;eco,' k!ari . -
k difinita, malkasa k aroganta, , viliras 'eri · ni ,' kiuj · kcini's 0 liri 
k vivis kune kun Ii dum l a agado de nia movado JUnula :-

Lia pruvita konduto estis por ··ciuj · stumulo · al admiro 
' k simpatio, samkiel !ia · serioza k respondeca ' procedo, kiu, 

ciroj · k soldatoj de ,la Divizio 25n estis kiuj pleje kon-
tribuis · al fa venko, kiuj ekde la unua tago atakis Te-
ruel-on norde k ·nordokcidente, atingante gies kapitula-
cion. La surfaco de la tereno konk°erita ekvivi lentns 
460 gis 500 kvad1·atajn kilometrojn. 

Ni hnvis inter , mortintoj k vunditoj, .2.000 perdojn, 
Kalkuligas ke la malamiko perdis inte1 · mortintoj, vun-
ditoj k militknptitoj 10.000 homojn. 

Tiu ~iu ·j informoj estis komunikitaj al ni de , la In-
tcrliga Komitato, kiun C. N. T. h av as ce la okcidenta 
fronto. 

La tasko de tiu Interlign Komitnto estns kontroli 
cinjn fortojn en ci tiu frotito. 

Ci informo estis fnrita In llan de "Qecembro 'je Jn .okn 
k cluono en Teruel mcm . . · -

La cefoj, kiuJ pleje el starigl
1
s dum ·1a1 la st aj bntal-

operacioj, kiel ni jam diri s · eslis: in komandanto Garcia 
Vivnnc .os, Komisaro de la Divizio Antona Ejarque 
(Eharque), Komisnro de la Br ig ndo 116a ,Meroiio, tiu 
de 11711 Barr!o~ k B1·etos, tiu d_e 118 Cn!ltnn °k Caroll, 
ciuj iii m11ljunajb11tnlantoj de C. N. T. k F. A.]. 

-· • .s..l 

En Valencio komencas apeti semajna jurnalo "Vida", or-
gano de la Regiona Kamparana Federacio. La jurna lo pr .i-
traktas ciujn problemojn agrikulturajn. Al gi kunlaborados 
plej bonkvalitaj el plumigistoj . Hispanlingvanoj, ·petu "Vi -
da"-n. Adreso: VIDA, Federaci6n Regional d.e ,<;:ampesinos 
de Levante (Secci6n Propaganda y .Prens:i), ·Avenida Nico-
l as .Salmeron, 2, Valencia. 

* * • I• ' .. . , . . _ ,Lau !asta statistiko la nombro de \a. aligintoj al , C.N.T. 
superas pli ol 2.500.000. Aparte gr imda kresk~do estas ' r~-
glstrebla ·en la Madrida ~egiono, kie post la ·revolucio fa 
membroj pliigis korisiderinde : La anaro de C.N ,T .. en ta ··Ma-
drida Regiono : ~scendas -gis • 350.'0_0o: ' • • • 

K-do D. A. de Santillan verkis studon ekonomian , Lia 
nova libro ·titolas " La Revolucio k la Milito .en Hispanio". 
K-do Santillan, kiel sperta ekon<>~isto'. ·kompetente pritrak-
tas la elsprucintajn problemojn rilate al la revolucio k •la 
milito: Fondigo, transformigo k tnilitistigo de ·1a tniliciol, 
la Ekonomia Konsilanlaro, la interveno de la internacia di-
plomataro, la Majaj ·eventoj , la 

1
heipo de Meksikio · le Rtisio 

la piano de Eden, . la antifasistaj enkarcerigitoj, kon t rau'. revolucio k. a. . 1, . · . . , , 
" La Revolucio k la ,' Milito en Hispanio" de , Santillan 

konstituas . eg-egan . intereson k krome havas kapitalan .. cig-
nifon .historian kiel dokumentaro. 

.La libro estas ·presita e~ limigita k; ·anto . Ii jam elcer-pigas, 
* • • 

· La Sekcio de la Be!art~j · ce · la Unika Sindi,kato pri · Ja 
Instruado k la Liberaj P~ofesioj de . C.N.T.-A .I.T. organiza 9 d~ _Joa de dec~~bro 1937_ gis 16a de januaro 1938 artekspo-21c1on. ~kspoz1c1os ph1ra1 pe~tristoj k sku!ptistoj , _ 

; . , . ,, . ... ! 
· , , 1!_.,' 

,:-· 
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Nlft] ftBONftNTO] POVAS PftGI SIAN l(ffUVOLAN ftBONKOTIZON ftt LA JENM · NlffrPERftNTOJ:. ' <' 

K-dino A. BOIS ,· K- 'do ~A -ar. PERSS .ON K-do T . C. KLIJN a MECE por VITRE · ; ' ~ ' STADSH/\GEN 1:1 • A DAPPEHSTR 12:1 - huis 
(ILLE-et-Vll.AINE) Fl.~/\NC:lb STOKHOLMO, SVEDIO AMSTERD/\MO, NEDERL/\NDO 
Prnncoj, ne forgestr vlalandiin · Svedoj, .-l<oifzu 01 · prlviulondu . Ncderlnndanoj pogu lauvolen ··k:oli7.ejonl · · · ·.. peronto aboriprezon al nia ornstcnlamn ~ -•· pcranto· ./ 

La kotizontoj 'el In ceterej landoj povas scndi sinn lrntizon k monhclpon RI ·0111 r-~lno' A . BOIS I< l<-do Adr. PERSSON kfuj estas n!oi internoclaj gepcrunfoj. 
Anstata(1 sendi al ni responkupono)n, kotizu do rckte al nioj gcpcrantoj. . 
La hispannj abotipagoritoj cstos petataj . ·. send I fa · monon ·rckte al ni per posto giro. Adrcso por iii : «INFORMA UULTENO>, Esp c rant o - r u k o, av. Durruti 30, 11ercclon.o, 

• ~. i.. 
, • I 

' , .. 

_......., ___ ......,_...,.. ___________ .................... ,,.._., ..... ___________ ..,.. ______ ""' 
,·. 

Deponejo ".INFORMA . BUL TENO'' INFORMEJO 
.· , .. Anoncojn pri korc11ponclado ni p11hlikig11ft 11enpngc. Salvadol' Uba ch, Ilarcclono ...... . .. .. . 

Antonio Torn-:, Ilnrcclono ... ..... . .. . 
Matias Pere1., Albacete ... ," .... ... .. . 
. Juli an k Ro11n H11mcnc11ki, .Bal'cHl0110 .... .. 
D. de Rnppcl', Sncek ......... · ........ .' ... 
Nellie Kooijman, Roterclarno ... , .. _. .. . : . ... 
SAT-a 'no .1S.817 .............. ......... : ... 
,J. Bout, Hote\·damo . .. ... . .. _. . .. .... ..... . . .. 
,T. Dou t, Rote{·dnmo ... ............ ... · . .. ' .. . 
H . . Jenken, Amsterdnmo ... . . : .... : .. · .. . 
,J. Koolmeicr , Amsterdamil :.' . . .. : .. · .' .. 
II. Sie;en , A111ste1·damo . .. . ~. ·· ... .. .. .. . 

. Dr. Vries, Amsterdnmo , .. : .. , ... . ... : ... 
I. C. Klijn ........ . ..... . ... , .... ...... . .... . 
Gclin, Stokho lmo ... . ..... .. ! ·:. : . .. .' .... . · 
Ncire ,Jonsson ; Orebro < .. ·:-...... :. · .. . .. ... . 

I • , • 

Levi s 1\1,ol.Jerg, Gottel.Jorgo ... .... .... .. . . ... 1 .. :, ·1 • • • ,, ·, • ' • El loho ... " :..:·,: . . ... . .. .. .. .. . · .. . -:" , .. . 
,El Jnpnnio ,; . .. .. .. · . .. .. . ;,; ... :' .. ... · .. _. 
La Sindiknto de Idel<erberget11' .. . < .. ... : .. 

r,•.:.._ p-toj. 
ii.'- p-toj .' 

20'- p-toJ. 
2!5'- p-toj . 

0'75 guld . 
1'- gulcl. 
1'- l(l•.!cl. 
6'- gu\cl. . 

* * * 
K-clo Petro Timmer de1.ir:1l1 koresponcli knn diven-

lnnclnj k-cloj pri nia movaclo. 1·eii. gnr. A,lre,w: Tlclorestr . 
22, 11,.Aml\terdam ( 0 ). 

* * * 
i'· ,111n:l' k -clo,' 16-jar: -i' <lr.zira!drnrc!!pond i kun gejunuloj 

f ol c:iuj lando j de In Mma nf:o, Aclr'. : Ant onio S,:inche,:, 
Mayor, 27, Alicante, Hi11panio. 

* ·• "• !1'10 g'utcl. 
0,35, gulcl. Kor ·espondeca Centro Internacin, Helm -orstrnnt, 22. 

· -Amsterdamo, havign~ ci1111pecajn_ kor~spondac!re11oj11 al 0'36 guld . la ciulnndaj esperanti1'toj pri ciuj t emoj . Petn tuj deta • 0'50 .gulcl . , lojnP , · 
. 0'62 guld . * * * 
O'SO guld . Knmarado Gugon Jelj nv11ki deziras korei1pon<li knn · 
0'76 i1v.kr. k-d(in)oj . pri diversnj temoj cl la vivo k bntaloj __ .do 
2'5 'sv.kl'. laborist oj cl _diversaj landoj . · Anka11 pri junulnj · t.emoj. 

' 3•...:.. i1v.kl-. Rc!i'. gar. Adreso : Str. Stro1ijn; 58, S<;>fi o, Rulgcirio. 
- i •- dol. . . .;.,•, 
'i• - :j ~n. l ET ER U-.J Q.· 
2'- sv:kr. ·~r ' ,·, ' · 

. Pierre Loe.is , Parizo , Sekvu letero . • La Sindiknto de Smedjebacken · ··· ... · · · .. . 4
5

:-:- sv.~~-- Onni Ruuskanen , Turku . . Dankcin. pri la res, kup. Regule · La S indikat o de Bo Ii den ; . ...... : . . .. · ... .'.~ . - sv . r. d t : . , . ... .. sen a,?,· · · . •- _ ..... -- --- --· La · Sindikato de Rutc . . ... .. ,. , . .. ·. , . • •· · . . : · 5'- sv.kr, -. . Rune Fredin, Kopperberg. Afisoj ne estas .sendeblaj pro ' - . • ~ Ln· Sii1dikato ·de -Pershy ,ttnn ... .', ... .. .. ... :.. .2'- ·sv.kr. kaiizoj nefirigeblaj niaflanke. , · ,. H. Berg ; Hoorn. Kun emocio ni legis vian interes:in .le-, ;La S indiknto clc Nyn Vnrvet s ...... : . . . .. : :'-: 5'- sv.kr ; N" . •. L 1 · • d • . , . · 
7,8 k teron. 1 nous c1on. a eteron m trans oma. , ;--.~\~( . . 

1 La·,Sindikat,o de Av es ta .••· ... .. . :· :; ·. :. , . . 1 sv. I' . Eric .Baraw, Parizo . Korektita, 
La ·sindikato de Finspong ::·:· .. 1 •• .. : • ... ·:.. •• •• 3'85 sv.kr. Petro van der .Planli, Amsterdamo . Dankonl Utiligota. 
La Sindi ka to de Tr pllh

1

iittan .. ~:· . . :. :" · .. .. ... 10'50 sv.kr. Schirkl ~ajos, Albacete. Ni reg_ule sendos . . , ; . 11 , · · 7'50 sv.kr. T. Altworth , Bedwas. Dankonl La artikolo 'de Atlee ·tra- · Ln Si n tlikato de Oby ' .. , . .. ·· · · ' · ··· . : . · · · dukita hispanen k preslta en "Sollda fidad Obrera". :i ' La Sindikato de Lilla Edet · ·· " · · ... ' · · · · . "; 17'- sv.ki·. ,A; 'Sanches, Alba cete. Ni ·anoncas . , Kiam ni estos ri'ce-. d St · taA 2'- sv.kr. La Sindikato e ro ms y .. • • .. . • .. • .. · •.· · , vinta la monon ni kvitancos. . ,· 
La ,Si ~dikato de Sodertelje .. ,.' :·: ·. , .. : ... , , .. . 5'- sv. kr. Manuel d'Almeida Costa, Fraga. Aten tu pri la poito I · K' 
La Sindikato de Karl skoga .. . .. . ... . -35'- -sv .kr. skribu ... _. • ,. 
La Sindikato de Umeo · ... . : . .. ; , .. : .: . .. . , 10'- sv .kr. · · ---• , •- - .---------------
La Sindikato d/ Ve s te1·s :._. ... :~ ........ ·. .. 9•_:_ sv .kr. LASTHORE• 
Ln Sindik ato de Vexjo . ...... . ,- . . . . : :· . .. · . . . · ."5•_: sv.kr: · 
I-: s· "d •kr t . d y '· ·1k'. ·· . . . '. 2;........! s_v.k r. ,a 111 1 a o e a opmg : . .. • ..... ; · .... . . . 
La Anarkista-grnpo, Stokholmo T .'.. . . . ... lP'- sv;Jcr. 
Gunn ar ·Svensso n ; Sto ltholmo .-.! . , • •• : . .'. : 5•~ sv.kr. 
0 . H. And ersso n, S6dertalje ., ; : .. :: . .. ,,; !.; .5•,C..:.·~sv.kr ;' 

\ (' r'" , • 1 1 l 

Al c:inj .11i ,e11primns 11inceran nntif~~ieta n dnnkon ·! 
• • : I • 

I' 

• ' • • i I • ' l , •• \ , • La " demokrata" regis_taro de Negrin malpermeais la kon. 
greson de la Lfb'erecana Jtlnularo ~·kiu·· esti s anonci ·ta: po~ 13 
tagoj ' de 25 Januaro gis 6 °Februard : ' · ·. ,:. ' •, ' 

J I ' . { ., . ,- L' ·--
En , Kartahena estas enkarcerigit:i 'nia k-do ·Miguel P: Cot -

d6n, direktoro de la ' lok,i' Jurnalo "Cartagena · Nuevti" f pro' 
publikigc _ de unu ar tikolo . 'K-doj, proteatu I · 

I . 

.,' .. 
1: . • #> • ._ .... \, , L ;_.. , -

J 
1 · 
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II-a jaro l5 JANUARO . 1938 Numoro 14 

LA NEFORDETRUEBL-A FORTO DE C. N.,•t. 
C. N . T . po ,·as unti sin Jojale or,:oj/a pri sia kompakta al plej prolund .1 ridindo. Oni (Mis cion por Jce ·1:1 prognouj forto . E n Ja ur itorio de la loja la Hi s panio neniu alia orga- ailguristoj h:ivu Jconlirmon . Ali11j 'estus put'intaj de la dura nizajo t'sta.s Jcomp arebla al nia 1;/ora movado nek /ail vol • pruvo. La senco pri respondeco de C. N. T., metante en umeno nek Jaii interna kunrilateco . C. N . T. reprezentas . unua vico tion kion gies ,,legraj Jcontraustarantoj loriuis: ril:,,te al la roo vadoj kohsideratai izolite, la plej lortan le- I:, gajno de fa milito, akceptante fa plcj rigoran k elekti• vilon. kiun utiliga.s nia popolanaro par dismovi Jc premi van disciplinon en , evito de pli grandaj m11lbon11joj, estis int• definit iv e ciun . kiu pro sia rut inemo kontraiias al la finigo erpretata Jciel simptomo de . mallorteco . K kompreneble, la de nia bistoria drama. Potcnco. kiu re zistas roirige dum mallorteco de organizita movado est.is Ja antausalono de la la p/ej mallavoraj k severaj situacioj, demonstras plene i,is morto . Kunmiksant~ b;d 11iirinde la prudenton kun Ii manko Jcia gr ado gi interpretas k es ta s pura esprimo ·de la_ popola- de lorto, iii ebligis atingon al la notitaj pilgrimoj . nuaj unturooj . Neniri movado malproksimigita de ci-tiu viv• Organizo kiel Ja nia est as la p/ej bona garantio pri la !onto . kiu reno vigas ciutagc Ja energioin de la socio, estas venko en la nunaj momcnioJ. tin radiko esta s samesenca al kapabla , ;zis ti la agadon de Ja tempo k de ta' cirkonstancoj. Ja vivo de Ja popo/anaro : la grandaj ama soj kiuj movigas la C. N . T . t'nigas si ajn radikojn en Ja animon de Hispanio, produktadon, (ies ciama linio revolucia, Jciiij metas Jin en i i esta s la e~Drimo org11ni1:ata "k Jconscia' pri la bis to riaj nc- - la pl•no de la lortoj absolute sekuraj k dignaj la ple j gr•n• cesoj k tende",, c~j. kiujn Ja pr'aletaro batalas realigi laii ~a- dan konfidon, la senco pri respondeco, kiun demonstras, plil• niero plej kompleta k perfekta . · T ie cezidas I:, sekreto de aciligante la korecan interkomprenigon de 13 antila si smo k gia potenca ·v ivkap ab/o, Jciu super viv is ciujn ·situaciojn , car proponante Jcunajn so lvojn , kiuj /rnigu kun ltt roanko de kon -ii krozis Hispanion k lrenezajn olensi voj n , kiujn · kontrau vergo antau la problemo de la milito Jc Ja rek(?ns truo de ii n oni malsargis . Multaj partioj Jc registaroj, kiuj ·kredis ·nia /ando, estas tiaJoj pli ol suficaj por translormi la ' poli• facile malkonekti · i;in de cia kontakto kun la produJctistaj tikon seJcvatan. ·. · ama:soj por paste bati g in, lormal aperis sen lasi postsig• De C. N . r: oni ne povas k ne devas apartigi ec unu mo• non . Iii i eprezentis /a · akc~soran, la provizoran. C. N. T, re- menton . Tia 3go signilas meri eksteren de la direktata linio . prezentis tendencon de supereco , · Jciu mortas nur kiln la la plej grandan •el la ordigaj potencoj, pr,' Jciu disp on11s His . popoloj. panio · nuntage . Ni estas farant'aj soclan militon . Kiam oni Estu s interese vidi ;iliajn partiojn trapasi la fajro-pruvon ,' proJclamis, Jee en la Parlamento kun11gis inkluzive reprezen• al Jciu l's;i s submetit3 C. N, T .. por juste precizigi ties viv - tantoj 'tie la dekstraj partioj, ne havas aJccepteblan dsplikon t•ug econ . Nia. orga niz o eJcde 19a- de Ju lio 1936a interne au tiu formeto de la au_tentaj lortoj de.la popolo. Kion ni be-eJcstere de la Povo tl'nis inte graj , si ajn efl!kt iv ojn . (:ies in• zoo.as estas rekonstrn,i la antildistan blokon surbau de la terna Jcunrilat eco Jconcerne al la probfemoj , kiuj estas dis• lortoj, Jciuj ·batalis 111 rgan de julio 19363,- Cia plilongigo 1/ Jcutaraj dum /a lukto, kiun ni estas aJctiva ntaj, su/eris ne- la sektoroj de la deJcstrularo, dum ampleksaj proletaj i ono i' niom . Ciuj pr~blemoj rstis solvitaj ce eJczempla unuanfmeco . restas eJcstere de la eble co decidi, es tas nete pece iga •. ti praktiki s la veran demokratiecon internan. La penso de 

Ja bar.aj organ ismoj vidis siit ci umomente reReJctata e"n ·su -
pumaj K omitatoi tra amplek.sa praktikado de la lederalis-
mo . Tie/ i, ia alporto al la milito Jc al la Jcons truo de ekon• 
omio de sociali sm:1j /inioj estis masiva k propbrcia al gies 
grande,:a lorto .- Se ali:Jj mova.doj es tus sin vidintaj lorpel -
iuj de la pr olit o de la Povo, s e iii devu s elporti situaciojn 
kiel t iujn Jciujn ni pasigis, estas tre t"ble, Jee la elelr.toj man-
ilrsti ios /au lo .rmo 'de grand a malpleno en Ja lr.adroj ~e la 

I koti zant oj . 
NI' est is de long~ , kiam . 'iuj eminl'ntuloj proldll~i ~ en-

Kaialunio nenion alian ol la m orton de nia grands or,:anizo . 
Srd la lr.uraiuloj , Jciuj anticipis dis ~astigi 3/ la Jcvar ventoj 
la nova j on pri nia mallunlccio, su leris la plej teruran de-
menton : tiun de la / alc.toj. Kiam al C. N, T. oni permrsis 
mviilesti sin kune Jcu'n Ja c:eteraj ant il a.sistaj tendencoj , fi 
fari 's iin kun tia fortikrco, i:,ia ceest

0

o elstariiis en propor -
c-ioj tiom 1rande1~j, ke gi rs kalumn i:intoj rest 1s subi,:itaj . 

ANTONOV OVSEENKO 
Post Ja eJcsigo el la poste no genera/a konsulo de 

U, R . S. S. en Barcelon a k lia elekto · por popo/Jcomi. 
saro pri la Justo en U. R . S. S . anstat11uit11 per Kry/en• 
lr.o, post · sia lasta lunk ci o, m i sJcribis en "Revolution 
P.roldarienne" de '2511 de Septembro: "Nu bone , An ~-
tonov Ovseenko revenos. Ni ja sciis Jcio /in atenda .9-

'Nin ankau. L ia iormalapero ne estas pli ol _demando 
de tempo . Mi pensis , ke pro bonkonventco , lia forml • 
lapero prokrastii,os certan temp o(I, . Jcelkajn monatojn. 
Mi tromp is m in. La nova J!OpolJcomisaro pri la Justo 
~n U. R . S . S. ---kia ironio!--- ne surprenis sian lun -
k cia don. Li lormalaperis . Li ascendi s en Sovetan s ip on 
en Barcelona 1r. "llstis retenita tuj post sia a/v11no a{ 
U. 'R • . S . S . Nekon a(a lunkciulo, nomata Dimitriel , ri • 
cevis la postenon pri Ja1/u sto.'' 

Victor SERGE,. 

/". 
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NIAJ PRINCIPOJ .I. 

E ·TI .K·A · 
' 

·PA-CIFI ._SMO 
En "De Vrijc Arbcidcr" (La Libera Labor is to) semajna 

organo de F. A. N. (Fcdcracio de Anark .istoj / cn · Ncdcr .lan-
do) ·aperi's jam pluraj artikoloj sub la titolo: "Nfoj Prin-
cipoj", Tic! ankaii en la num cro de 18a cle_ dccembro 1937, 
en kiu la cstraro de F. A. N . publikigis la artikolon " L;; · 
Etika Pacifismo". Ci artikolo mi trovis sufice tradukind,1 
csperantlingvcn, car gi jetas klaran · lumon sur tiun movadon 
nomatan en Ncdcrlando "La· Etika Pacifismo" ·. Mi . trovas 
gin publikiginda per " Informa Bulteno", par kc la divers- _ 
landaj k-doj ricevu ankaii el N ederl anJo iinprcson , nc nur 
pri F . A. N .. sed ankaii pri la etikanaro . - La tradukinto,- · 

,. 
morte , au malamikeco kontraii la .civilizacio, k_iu la \rastan 
amason esceptas . 

Ni ~s-ploru la um.ian kazon. Cu oni opinias cfektive, kiam , 
la . incitita k ofcndita amaso havas · la sancon liberigi sin , c_u 
alm enaii provi tion ci, ke gi nc riskos la uzadon de perforto, 

-kiam tio estas necesa? Kompreneblc la grado de tiu per- • 
forto de~endos de la forto de la antagonisto. Scd la lab6r-
istoj 

0

spe rt antaj la mizei'on -oni vidu Hispanion....:... cu · mat- • 
ricaj tcrkulturistoj ne pov as akcepti elbuse ·de moraligan-
toj la deziron sin dctcni de batafo -(l~ia 'ajn), kiam ilia ekzis-
tado igis ncelportebl ri. La morto nc timegigas ilin. Pli te: 
rura es ta!.· al · ili Ja viva . K cu sin detcni de batalo kontra~ 

Movado . nc malgrava cs!as , en Ncd crl~ndo , 1~ •cti -~~ p~ci _f. la kontraiirevolucio k la fa§i~'mo, car oni alic .. . devas ~or-
ismo. Gi estigis nc cl la labodst ara niovado ,, al kju du~ . sin ti gi · hcimojn? Scd tiuj kcintraiiuloj rcprczentas la tiranc~o.''. 
batalo kontrau la burgaro mankis la tempo fa'.ri sentiment- k la ' m'iz.eron, la s ist cmo 'n kiu pereigas. tu la viva de tiuJ Cl 

alajn ccrbumojn, sed e( la inAuo de la pasto;oj k la ckspas- plivaloras ol tiu de la popolamaso? Tie! la a_maso sentas :icm , 
toroj. kiuj svarmas en nutr as tiun ci movad on. Iliaj zo rgoj k kiam ne ekzistas alia ebleco, tiam gi akcepta _s ankau la 

, kusas sur ,'eli g i•a k etika tereno. Mortigi ·honion ili., ,trovas perfortan batalon, car cio estas _ pli bona ol daure _tra y iv_i 
fakto '~ ec tiom t'erura, tial ke cio alia ~~tu ig'~ora .ta. Ilia staton, kiu frenc zigas . Ni prop ~gandas ncnion , n, . konstatas , · 
amata cevaleto k ilia man i a · ·estas ci jena c iam r/petata ni komprcn as k ... defendas, car sendubc "kulpas" ne la prol-
aksioino: la 'militci, j es cia aimilp~rforto, ankaii dum la rev~· ·ctoj aga ntaj kiel en Hispanic . K_ nun la <luan kazo~. 
olucio, ·est as nehoma , car ti~ kaii zas la . morto'n · al homoj . Mal amikeco - kontrau la kulturo , rezignacio, senkurageco . 
Estas etika .noj el la plej div ~rsitf tendencoj . La .-kongreson ' - malespero . En lib rc to pri la urbo E nsc hede diras Drp Van 
d~ la W. R. I. de Kopenhagon , vizitis Lord o Pons 'onbi, Gear~ Heck la jenon : "g efraiiloj junaj , seve re religiaj, sep jarojn 
ge Lansburi, · pa s toro Karter (!du honoris Lansburi 'n·: ea~ Ii · _ fian c igitaj. De tempo · al teq:,po iii perlaboras, sed estas 
estis vizitinta .Hitler'on ,,k Mus~olini'n, k la' regon je Bel- plejoft .e senlabor .aj ._ La -pastro proponas·al la gejunuloj rams 

. gio, . car Ii v~las ekcinomian kunla.boron in'tcrnacian) k tic pi sian fiancecon , car ja ne eblos edzig6, ilia fianceco fi~f -
estis ·kompreneble · ankaii k-do De L lgt, kiu _1a _perar_m ilan inc .kauzos "pekon". Mallonge da tempo post tiu ci, propono 
revolucion . malaprobis ,· k_ alu~is , . ~vazaii ~iaj · ~'.spai'laj ; k-doj est is fari ta, devis la viro kiel an~ ~ii la virino s_in meti sub la 
vidas _ sian r ~v.olu~ion ~.~n\J_ai;igen~a -~-~ _;_:;",;-.,_'.=3 ;... 

11'..~ -kau .. _pe~~ _. p_ovo . d.e, pslkiatro .,.:."- ~ . ____ ·, · _ . ·_ . --~-- .-
forte batalas . Fac,i e- on1 p9va s prezent1. ktan r.ev:olucion ,. _ Unu kazo el miloj. Seksa nekontenteco , kapncoJ de frc-
Kat .i'lunio . havus, ·sJ niaj k-do{ ne p'erarmile est1;1s· batalintaj ' n

1
e; ii; ·,. · sen:f~rti ~o'. . Cu ' vi jah, •' iondis' la suferon cie' iiuj ei 

kontrau _F~anko ! . ' ' . ,. ' . ' '. ' .-· .. ·.• . I ·"se npe _rforte" vivan ,taf ho~oj
0

L,Certe, la soldatoj S'pertl!-S mu_!-
', Eri tiu-ci tiom di versa ,societo . e~tus ._·,e'stintaj en 5.1~ gu st .a - te da sufero. Kiu ekmarsas : kusas en tranceo, estas vundita , 

lok 'o . ciuj ned i rlandaj padfistoi '. kiu) _tie!· tirrias· la rev~ .1~- s~f~-ra,. . terurc. Sed. tiu ~oldato liberigas sin dum akt .iveco 
~ion kiel la 'militon, k .tial cian aplilkadon _de perfc;>rto P_or _· ofte de zcirgoj, de la putra socio , de la hipokrita . moralo. Li 
kia ajn celo malakcepta~. Kiar? \'.:ar iii al si 11.e ~~y_as :_pre- ankoraii aga's nur pro unu afero :' Ii m,litas por sia viv o, 

i ze~t,f la, pozic!on ·d~ la iaboristoi _ k la _senlaborul~ , .Sed ne h·av'iva~ la pre .migon 9e Ja pasioj , ~i havas s ian suferon. Jes. 
deiru de la .cttkneperme _sebleco de la perf .orto . . . sed Ja. persona sufero de la soldato es t as multokaze pli ma!-
.. K'ial cstas ·1a ago senigi iun je la vi ,vo malp~r _mesita? _Ja grand a ol tiu de ·1a senlaborulo k la malriculo , kiu vidas sian 
,ne, car iu !ego Iiia cu iu:· ordono de . Moseo ~ ki_u· gi_n :_c_e_te'.·e . 

0

{amilion ~uinig;anta ._ K tiam· .okazas, kion . nia etikana~o . tioin 
mem ' di'almulte . --atentis !- ckzistns . La _ ' i:iur;i esenco . de · tto time gas: malfeiiculo . tia pref eras plivolonte la milifon ol tiu · 
p'ovas signifj, - ke on,i ne _p_ermesu :al _ ·si ~-a_ii~i persona~ _suf~~ ci paean, , k ,r ek rutite ll 'ekrpa,-sas , car cio esta ! pl i' bona ol . 
ron al' alia ., Sed ·n_i v,ivas en socio divigita e~. klasoJn: ,ki_e, tiu teruro hejme. Ma1espero, senkurageco k rezignacio · igas 

_ u~·u grupo _ ne _alio _n faras, · ~I P;~ -~e~,sona ~ufe ~~d~ ena,~is: ·- . !in -akceptl la ~iii ton ... • . . . , · · _ . .'. 
migi''la 'alian . Oni legu k sciu, k1el vivas la ,senl;ibo'..ulo · Lt . Ni . konstatas, ni • vidas, kio estas - terura k fatala. Sed la 
po~as 'kre .dcble al.si an~~rau ·_elporti la ~_i~e:o _n :kaiiz!ta~ ~rr · kau zo ku sa.s. en · la kapitalis;,..o ·dum p_act~mpo, ' kiam -gi ·p_re~ 
!'flalabundec'o de . nut~~JOJ ·k _ P:0 fo ~u 2,':_!a! ~~0 _! .. k _ve_st ~!~J :. pa_ras la . militon. Certe : ankaii ni prefer as sensangan forren-
Sed ' ;,f;a nte en familio ,ii plej e S\lferadas _·. J?ro , ~a, !n,izero ,_i'.1(,. verson . Sed temas ne nur' · pri kio ni vo!onte vo.las. La t'emo 
edzino k infanoj . \Tiu n'eelportebla mizero · 'ciuta~a, .ltiu : sub'- estas , elekti, esti partio ce _k(o oka za s·, ·k tiam ni estas soli-
fosanta, . elcerpa .nta, la spiriton para ,li za rita zorgci, tiu set;t- ' dara f kun laba'ristof kiu j -e c per aplikado · de perforto- per 
pcrspektiva malbonstato, tiun 're' po:vas ½0 rri_preni' pa'storoj . , sia sociala liberigo . biltalas . ki ~l de 1936 en I-Iispanio -sed 
k 'homoj .kicl LansburL Ili paro ,las pri etiko ; tamen p1ej · ma!- , ne kun .kiuj rriilitas ·par stato ,k kapitali smo. !,a " etika" pro-
m~rala est 'as n~ nur _ la ' milito , sed la nemezurebl~j • e~sphl• blemo est~s socia problemo. La homo estas bona tiom , kjom 
atado k mi zero al laboristoj, ecizin°! k infanoj ._ E st as labo- J~ . so ciaj · interrilatoj ·tion-_ al Ii pe~mesas . K la renvers6 21_ 
rfstoj perlaborantaj dckduon da · gtildenoj pos~m ajne, ··senla- ·'tiuj rnterril atoj e~tas unua dev~ k nec~so~ nc la predik'a:!o 
boruloj riccvantaj nnkorau · inalpl i' · da m,ono ; Ni a' eti~anarb k moraligad~ pri la malboneco de la homoj. kiuj inter s'i ·. 
a,I si prezentu. kiom da sufero tiuj ci homoj,deva s ,sperti d,U!71 amare 0 ·malmulte

0 

diferencas : kvanka111 'ekzistas do va ·ntaj 
pactcmpo, en sia mizero, sia ekzlsto . de. P_auper.uloj :_. E st as r~ligant .oj ·oplnianta:j, . sin µ ovi bati s1,1_r la .brus t o' pro .sia°j · 
restoracioj k kafcjoj, esta s kinem;.tografeJoJ k teatroJ_. mag- imagataj viri:oj. ,Kj9n ni 1devas voli honori, en F: ·.:A ; ·N '.,,,ne 
azc..;oj plcnaj ~c vestajoj k porvivajoj , festoj 'k . b_aloj, -k ·etikfilozofia , ·sekto ·; sed ' 1aboristira movado batalanta . D•e · d 
ci cio estas' nc par tiu ci granda paup'erigint _a am_aso , ~u ,gi tiu ·st<!rpunkto hi -devas · difi;,.i · nian · srnteri;,~ , rilate .la per-
povas ion alian fari, · cil . pr ovi militi kontraii · tiu ci socio? forton. . · · ·., · · • ·, ' · 
K. kiam gi tion , ne f ans, tiam gi dcgeneras en ' malamikeco, ·• !' .Esp ·~~an~igi ~ 
nc nur kontraii la socio sed ·anicau kontrau la kulturo ' en kiit 
i:i ne partoprenas. Ek~istas do du ~blccoj: cu bata~o gis- • l G';1V~N'T VEER · ,, 

,I \ 
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1: .. HnriRyner, konscienconelHlelllP0,:1110rlis lnternacia Angulo -
LIA FI LOZO FA PENSO J•:STIS EN VIVA 
l(ONTAl\'l'O li'.U N L,\ l'HEi\11'1' ,\.I I\L ,\S( >J 

El l'ale s l.lnio . - San1kil!! la lnu ul'i:<lo, 8c n c pli, la 
judo esla :< ,1:'1 l' a,iucslu dl! la po:<edanla lda :;o· k nc nur tll' 

E n la lilozofa Lramo de la lllllll e rna llllllHlo , !Ian Lin ... T11tc frc:<hakita malamiku di:<volvii'.(iH: la ·nra~o, 
R~•ncr esti:< s clckta :,;piril.o, Dirnkta h c rcdinlo de la genera le, I( lie:< lakajo , la felaho, In arabo , kiu n eniom 
hclcna pen so, Ii uni').(i:< al gi la d e likalan okv ilihron poscdns, 'k t.1111ie11 n c r cko naH, la so litla i'e con de la parioj; 
tie la Fran ca Re n e:<an co. Int, ir la amu so da intcld ,- la felaho , ki11 mcm cs ta~ scnrujli).(llla de Hinj arnbnj fe11-
tul6j de s ia naHkiglall(IO , malsame .ic A 11alc,I F1·nns tluluj; ti11j Hcnni:ts!rnj stcliHtoj 11e 0c,ws prntliki al ~inj 
(Anatule France ) ai l l{omcn Holan ( Homa in l{ol- Hkla vo, ke la ;,arnba jrntrin", l~nlcslinu , cHtas en ,tlan((e-r . . 
lane! ) Ii okupis, mal).(rai1 s ia brilc).(a xnlc co , xia ;;i- ro. 1'01· b:1).(11Lclajoj . la Hklavuj llb cas k ciula).(e jutloj, 
lc nta labo1·0, t.rc altan ran .).(on .ic I.a ni\' c lo de. la lahoruloj 1·ikli111igas en la. Ht ratoj .d11m la lau ·oro, dum la 1 
m :ila pc1·i11ta ail la 1·arnw).(a k ,frale,·a halalint" lh• konst1·uo d e ; o,:cu .i k don1oj , d11m la plll).(;1do. ' .. 
~-'Joha -110 J(rislofo". Tutc 8amc • kicl ' Ii , Rynel', h J- ,.,La kugloj, kiujn oni c ligas · c l la kol'puj de la v ikti~ 

. prczentulo de la )lensema k lib c l'sp il'ila Frnncio. nn,j, l!Hlas 1re1·111111111, itala k ~illl).(la fabrikaj o . . Lnstternpc 
poHedi s trc amasan ricon en la ol'iginala furtikcco ankai'r 8oldatoj igiH v iklimoj de la :\rnba fnsismo. Do 01~i 
d e sia ide o, la b c lecn de lia !ilozofa kuncepto ,. la sc - fine d evas ningi, k la britc,j l'unl 1ci igil; militi atnn . .triuu-
nfina lluado de lia.i ima).(oj' k liaj vor lnj. l'l'inco tie nalon, kiu ja,;1 rnal cstigi~ ,1nu arabon, " ilcjhon", rit'.:an, 
la frnncaj l'ak_onti~tuj. lie! Ii c8 lix ,nomila. ·La 11111111 !du rln JHIHL lo11g-11 tempo -gvidadiH ,lll'lllitan bnnclon en la 
inter la batalanto,i d e la Just cco, dira s - ni prolctoj. n1iintaroj d e la "sa nkt :a )undo". 
I<,un la granda Seve rin , lulll Roian, knn F1·illlH, gslas e lkol'l'i le d e Id e v cnns la finan cuj; 'k ' ~e ,-'nur 
kun t'.:io di).(nn k mirincla rlc la francn pc n so, Han el lt:iilfo, La 1scimanaj kolonioj en ci lnncl o estns same 
Ryner , mlirtinti1 fa . San ;le jannar(J l!l:17 je 77 iig<;, inleresataj lab ori po r sia "T1'·ia He).(llO". · . 
h avis_l,a certecnn pri miri1idn mal,i11n ect1: ~n 'miloj La arnlrnj antijudoj m1,1nla 8 I:~ jud9jn pli o,I en Ja-
da bataloj partopre1iinta , su1· la t.·ibuno, e1r lia pen- . alia j,-lantloj , En Palcstin;o v iva8 ,.W6.000 jucloj k 8501000 
so k agaclo fav.ore ··at .Ja .prematoj k 11e rsc kutatoj , el arnboj. Ci la Htaj -c 1;mi!(ri::1 e11 la landon clc Israelo untnu 
111 tula Terglobo. Estas . n ep lenigcb la mank~ ce · 1a , 1.a'oo j: 11·;ij , igis ,gill Hank ta , kopiante la juclojn, kion 
/ i coj ·de la Liberrec-oi1t_a lantoj . lndivicfoalista -;mar- a nknf1 la kd s tanuj fariM per l11 cliigu d e la p1·0I_etu Jesuo . 
kisto, li a human eco ,plena de ekvi libr o; • penso k be- M'ultajn judo:in oni renkontn,;, l~iuj .c s ta ~ lu rifugiJ:i-
leco, estis · e;l' viva kontakto , kun la proletaj ,klas •oj, 'to.i ~r" Iii J-Iis'pa11io de T ~1:(Ji1emnda ('fo 1:kcmncln) (1) k 
klel rekta : k sing ulaht konscienco, kiel'li '_Jstis ' nin- .' · _mci1~1? n\e'.c11mi).(·r a::; la rifup:i1 ~t ~j de 'fo1 :qncmada N-ro II: 

.. •. --· ~:te ;npc .. -. ·- .• :,:.' J ( • ~- Frnnci8ko voh Franko. , 
---------.----------- --' ,,,___._..,...___ .f r oporci e . multaj juciaj l itbori stoj foi·veturis al Hi-

P.ROMENEJO .,.~, . ,spai1io pur h e lp i" la irnpoltin konh·a11 ia in\ e rna<:iaj bnn-
,' . . ditiij , kiuj iom po st iom cs ta s rcko1u~taj fianke de la 

. - . N .N . prittraktas en ','Heroldo · de Esperanto" .(n-ro .48) demokratio . La .heb1·caj organof ee .' tiuj :de la so_cialcle-
"Esperanto k la modernajVaiitostratoj" ;. kiujn oni faras en mokratoj, "Dava1 ·", . n e vo la ,; m e ncii - la nomojn de la 
German io de i933. Gie~ ava\itag~ (por .la ,registaro) · simple , h erooj, kiuj -verf;is l:1 sangon n e ilur por la hispana,.sed · 
frene~igas lin k pro •tio Ii deduktas : 1 • • • a nkai1 por i:i'tif hon es taj pupufoj. 

"Tio klar~ . montras, ke iom post iom ciuj ·stratoj est~s . ·La amiko j . d e . C. N . T. -F. A. '1: en Hijifa urgnniz is 
provizitaj pe? aiito s t ratoj. Tiam , en ciuj la ndoi ~~mencigos 1 ·:~ekde : ·Jn 'ko~e;1co clc la hi spanin milito . 'ekspozici0n pri 

. · la ' vojagado per malkaraj aiito bu soj. Unuvorte , la aiitobuso 
· · · · Hisp itnio, ki11 migracla s ' de 1i'rbu al 11rbo, de "kibuc" farigos · II! malproksimtrafika · rime do de .Ja p'opolo ,..-la, auto ,.... .. • . , .. , . . . , , . . . , . 

. . ' • . : \ , . (k\lO))erati,·o k~l .ektinila) al "kiu 1ic ", tra · la tutu Ian do; ·buso donos al ni la ·eblecon fari vizitojn, ne riur a . niaj . pro~ 
praj qrboj; regiono ktp. sed ec' al Ja nin citka iiant aJ° l'andoi, · .La milito int.er la · britoj k la arabaj int croi-istoj akri-
k -tiam · venkos ·Esp6ranto, car ti~m oni gin b ~zo.no ; :,; ·· ' gas p°Ji k pli. · )118° mi s.ciga s pri batalo, .kie 11 arabilj 

"Tio klare rriontras ; ke iom post . iom ·ciuj stratol estos ~s ti s d is pnfitaj k 12 kaptita j kun la a11mifoj (german 'aj) · 
provizitaj .per aiitostrato j" , por ke la spiorio j -hu~d .acoj voyu ·· en ,.Ja , ni.anu. 'ti uj "i denli&t,oj". jetas b~~bojn, kontrau 
kiel eble plej rapide penetri cien. K "tiam ,en ~i uf ·Jandoj _ .. j nfa11oj1/· ne • malpli. Pal e.sti ~1io travivas '.Ja ·trial~ "hur-
komen cigos la vojagado per malkaraj aiitobusoj ' '., .t.e_., sen- ·. ha "-o/ 1, !au· Ju kri s tana• k':tl enda .ro , la ruil ; ig on · ne nur de 
pagaj, kiel komenci gis en 1933 e.n Germanio po~ ·la_ germania j,'_, Ja , t emploj se ct de fa pop olo·,. kio ··e sfos 1a tuta kontrauo. 
prolctoj, car "unuvorte la aiitohuso fa r igo s la malproksim- · \ -~ ' · · . ·· · 
trafika rimedo de la popoloj ; l a aiitobuso ·donos 'al ·~i .eblecon , ,,... .-:; ,.. •, Ch: -Armon'i (Haifa) _ 
fari viz

0

itojn" ne nur al niaj prqpraj urb ~j · k regiona}. )<:a~s · . 
. . ceroj k kazemato j, ktp., sed ec al la ni'~· cir kaiiarita j ' t bmoa- > -~Ud1 d~·s p/i ~/u'is iii,rta~a -~ehtr~1 a"Ne\1tei~:rio, t.e. pr/ iriter~ 

roj, 'lk -ti~m venkos E speranto '.'., .ki el venkis jam en Hit- · vena neiitralis,.;,o; K pr~ tio ,. "kon ·t~a~e, ia ,pafado : k la · bomb-
i'cdo, " ca r ti am oni ,g_in be zono.s" , ' . > ~eta do daiiradis, ,\e _'.eble, .. ec ·p)i , ·akre ;" ·::i :· ·, · .. 1) '..· : : • 

* * *I '."·'· :',::.:.K Ii 'd.aurigas: •.'.,. ,.-. , : . .. :· .. _.-, ' ·. .. ,.... , ... 
. Ma_~r. Jaumotie e'n la novjara ,n-ro de ·"Belga Espe~an~ , :'_Nj, cspetahti st'oj ,_'nen'ion ~ap,a~!'~s. eht'r ep ~·eni , ko1Hr,i.ii tiaj _ 

' t 

· tisto", rim arkigant~. ke dum la Mo•ridtum i'ento :okazc •de ' la ,. ·agoj . . Seel ni t a.men povas, ·en :nia mezo, zorgi; ,k la··,Pa.cspiritq 
Ktistnaskigo oni haltlgis la pafado~, plend:i s: : '. .. -.· :· ·,. ·. ·' 're ·: t'ute dr oni1fu e~ i 1a• .. i~difere~t bco,'

0

de ' '!a·. 'amaso · Jc' la , mili-
· .. sed e'n · la nun a buc ado· inter fr ato 1· d~ · sama ·1arido ''de ften:io" de kelkaj nai :'igvidantoj ." 1 ' · · · ,. 1 · · • 1 I • ' • I •~ I \ , I 

Hispanujo, inter homoj' de sama ra so en la malpro ksim- Ni opnini\1s, ~e, se " 'ni tarn.en PO'.'as, 'en nia ~ezo ', zorg~ ~ , -.. 
Oriento , ni ne aiidis pri tiu unutaga halt ado ... kontraiie, la ke la Pacspirito ne tute :' ~ronlgu en' ·ta indif erenteco .de la 
p~fa d~ k la bombjetado daiiradi s, se eb le, ec pli akre." ama so k la 111ilitemo de ke lk aj_' nacig'.iidaritoj", ni': . ~;peran-

Ni "ne audis pri tiu unutaga halt ado" , ·sed ni aiidis k plu tistoj . multon kap ablas · en trepren'i ,kontr aii .tiaj _a·goj .. , ~· 
' ' • . •• I' ., t I . • • ' ' ' .~• /-.. I•: ._. • 
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INfORMA HULTENO 

Parolas l(ataluna Naciis .to 
La Komisarcjo ilc Propaganda de la Oencrnlitato publi-kigas informajn bultcnojn en katnluna , kastiljn, franca, angla, gcrmana k ospcranta lingv oj por doni al la monda gazctaro clcmcntojn, kiuj fav oru al la popolanaro hispana k kata-luna en gics luktndo kon.traii In fnsismo. Ci tiuj bultcnoj cstas rcdakataj tic!, kc povas doni al la ekstcrlando sensa-cion pri antifa s ista unucco rcala. Pro tio estas absolute es-ceptataj ciuj tiuj komcntoj, kiuj pro sia partieco difektas tiun sensacion. 
La monda gazetaro farigis lasttempe cho de fakto kiu cstis ckspluatita kontraii ni de la intcrnacia reilkcio, la prc-tcndataj konvcrsacioj en Biarrit,: inter rcprezentantoj de Katalunio k specialaj dclegitoj de Franko ccle diskuti .la kondicojn pri interpakto. ' 
La sensacia komuniko cstis vastege diskonigita de la grandinforma gazctaro • k kontribuis krei kontrau ·.Katalunio medion de suspckto k nekonfido. . 

. Necesis organizi rapide . la 'kontrau-atakon. La Komisa-raro de Propaganda skribis malfermajn leterojn, kiuj estis publikigitaj en "News Chronicle", "Manchester Guardian" " "Daily Telegraph" , Nia amiko Tomas inteligentega re-prezcntanto de agentejo H;i.vas en Barcclono ·donis noton . publikigita de la tutmonda gazetaro ,- en kiu oni montris, kc la famaca "interkonsento de- Biarritz" ne estis pli ol · kon-versacio inter elementoj de la Ruga . Kruco \)or pfifaciligi interiangon de rnilitkaptitoj , 
Anta~hierau venis ·en mia skribocambro la anglalingva bulteno destinita esti ekspedita al ciuj landoi. kie estas pa-rolata angla lingvo (Britaj Insuloj, Kolonioj k Usono). La redaktoro de · ci tiu bulteno, farigante ,.eho de deter-rninitaj kampanjoj, parolas pri la jam forgesitaj konvereacioj de Biarritz, k certigis, ke je la nomo de Katalimio tri ele-mentoj de P.O.U .M . tr~ktis · Franko - ·ia ko-;;ciTeofn'::"pri kapi tulacio. , ' . · 

,. ,,.,,- , ~"' ~-,, 
• I 

~r· PROPAGAND·METEOOJ OE LA KOMUNISTOf-~ 
Kiam ·oni fortrancis la komunikilojn al T eruel kun la ce~e(-; de • la fasista Hispanic, s i«igis la urbon k enfris kclkajn kvartalojn · de Teruel, oni publikigis la no ton, kc Teruel falis . Nature por ta fasistoj jam estas falin ta Teruel, scd tio ne volas diri, kc jam troyigas restarigita · ta · nor-mala vivo de la nomita cefa urbo, car ankorau restis multaj fasistaj centroj k iii estis defendantaj sin en la plej fortikaj • konstruajoj k en ta naturaj fortifikajoj de la nomita ·urbo. La . lojalaj trupoj luktadis kontrau la fasistoj rifugintaj en ci tiuj kontsruajoj. La civilanaro , evakuis et la urbo por ne suferi la domagojn de la milito. Mankis multe por _ la 

normaligo de la ' vivo en la urbo. 
· La komunistoj, kiu j gis tiam rompis _c iujn propag_andajn rckordojn, ekrapidis fari propagandon en Teruel. I<:•am en Teruel ankorau estas audigantaj la eksplodoj , kiam oni ~n-llorail ne estas ·prenintaj iun prese"jon k ne ckzis t is eblecon , eldoni ian gazeton, la komunistoj jam eldonis tian titolatan _ 
"La Verdad" ("La Vero") . 

Tuta Hispanic restis surprizita de la kapablo de la ko-munista pilrtio en p;ipropagandaj demandoj. kapablo, kiu gis tiam gi ne montris en ia alia tereno. Tio est is ' in t erpre-tita ale la tuta rn·ondo, ke ta komuni sta partio · dezirega s serci adeptojn inter la civilanaro de la urbo jus l{o_nkerita. Ee cn,.la gazetaro aperis diskutoj neante al iii ci tiun rajton, .rimarkigante, kc ne estas la komunistoj la unikaj, kiuj devas direkti sin al la ?civilanaro , sed ciuj _politikaj k sociaj mo-
vadoj . 

:]'ost ci tiuj diskutoj en la gazeto, · evidentigis, ke la ga-zeto "La Verdad", kiun la . kamunistoj diris, ke ·eldonis en Teruel, efektive ne esti~ eldonita en la nomita urbo, sed en Valencio, de kie oni ekspedis . gin al tuta i:lispanio, vidigante ke estas eldonata en Teruel. 1 • • 
•. __ La tJis 'pania prol~taro ~ ~d}s. anko ;:_auf9je _ pl ~ l~~ 
con de la komunistaj metodoj. 

La noto malplaca, car kro~ ke estas absolute falsa, kon-tribuis ---donita de· oficiala organismo- meti ankoraufojc 'jc publika diskuto la famacajn konversaciojh dc" Biarritz . . La apcrigo de la . bulteno cstis malpermesita k oni .pro-cedis al la eldono de nova, kie n~ figuris la rilen~ii -ta in-formo. 

transdoni la .cenzJritan noton al "Treball" . L<1 gazeto de! ' P '. S. U. C. reproduktis gin per nigraj Ji\eroj" cifante -por unua fojti- gies devenon k' :itribuante al ni gies 'disvas-

La clemcntoj apartenantaj al P. S. ·u. C.' kiuj laboras en la Komisarejo . de Propaganda (el kiu kvankam la · insidaj ~ampanjoj de ci tiu organize, ne estis forpelitaj) rapidis 

tigon. 1 
, . 

Nin interesas klarigi unike, ke la Komisararo pritr;iktis ci tiujn i:lemandojn !au maniero absolut .e korekta , · kio ' unu fojon pli ne estis . respondita de. la redaktoroj de 1a so-. cialista gazeto , 

Ja~me Miravitlles 

··:· \ .i;•• 
...... . 

J :: ' 

' ,I • . ,. 

:Sklavigitaj · de· la· .fa::. 
· shismo, kiu ilin traktas 

per la vipilo de la tira- . 
nio, ekzistas miloj da 
lriborjstoj en lo· fJ)bri· 
koj, uzinoi, k minejoj 

laboras subigltaj. 

., 
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KIEL OISVOLVIGfiS EN KfiSTI· . ' 

UO Lfi KOLEKTIVfiJ. GRUPO] 
Kiam In rlnono el ](asti li o 11e c ,;Las lrnltt1rala , rc7,u]-

ta~ knrngig-a la ekznme n o clc la obtcnila.i fun 
la nova s is tcmo en inj Yila~oj cle J(a,;lilio . La kazo cle 
Miralkampo. ckz. 1iovas se r vi al la legan to kiel k\11:iozri 
fundammilo por pri,iu gi la tilana11 •fo r to n clc n)af p]n : 
gi:,toj gvida1:tj de la e lcmentoj, kin.in .lli s poniga!;l · a l iii 

INF<;)l~M/\ ' LiULTENO ,·5 

OROsTATO: LA MORGAN-FIRMO · 

11ia ·organi zo C. N. T. 

Jay Frankiin en ·la Ruzvela gazeto "Post" montras kcl-
kajn faktojn pri la potenco - de Morgan-firmo. Societoj de . 
telefonoj k de tele grafoj de elektroproduktado k . de milit-
industrio estas gvidataj de- la familio . Morgan . Dum 1929 ', 
pere• de Bankoi k de. Korporacioj, , gi kont_rolis sesdekpro-
·cente -la ricojn de la Usona la.ndo . ,En 1932 etendigis gia 
superrego ,,r:is valor .o de 7760 0 milionoj d~ .dolaroj, k . en · la . 
daiiro de ci · 1asta j · 5 jaroj tiu pote_nco financa · pliigis ken~ ,· \ 

En la jarn l!l8Ga, s ub la kapilalisla s istcn)o, ,'la pro-
d11kl:l(]o en la farm cju . . pri kin ni parola s. es ti s ·la · 8e -

·:· . 

Gr eno .. : ... 
Fojno ,(i mpnr to clc la kolcktn) ... 

; 

Hordeo .. .. . ....... ..... .' . .' ... . 
Melonoj. (i nip orto de la kolckto) 
Vino ...... · _ ... . . . 

192.000 kgr. 
80 .000 pto.i,. 
:12.000 kgT. ·, 

1U6.000 ptoj. 
:IG.000 It_;._ ' 

La prnduktado · cle la · sama - farmc:io ·kolektivc clum . la 

siderjnde. -. · · :, , 
Tiuj ·faktoj estas tre sugestaj por jugi la sukcesojn · de 

la politiko ,ae. Ruzvel, kiu , ,dar.k .. al ''New , De,11".-ilo, propo-
ni~ ·climini la trust.ojn en Usono 'k kontrailstarJ' la · superin- , 
11uon de la financa !rnpitalo .. 

Se ,oni a'nalizus en ci~ lando la dist~ lbuac½>~: de .la ric ·o, 
oni ·rima$us similan fenom _enon .rilate tiu~ . ,jus spertitan en . 
Us ono . L~ "Comitcs des Fo·rges" en Francio, kelka} lordoj 
en Ang! io, k c. ~onopolas grandan . parton c:;1 · la nacia · rico. 
La laborist a · klas~ trovigas en vcraj · reglandoj ·-la oraj- 1.re- . 
gla~doj- k en. la k~pitalistaj diktaturoj' kun_ plena demokrata 
regimo. Pro la ·senhalta disvolvigo de la . kapitalismo akcen-

. -. 

, · tigas tiu pro'cezo de · financa koncentr .igo , k la rezulto estas, __ 
;t 4S.OOO kgT .· · · •kc en kelkaj -lokoj Ja demokrataj · ins_titucioj krevas k ebla s Greno 

l!l:37a ja ro.: 

. 40:000 .pV>.1. . Ja ·starigo de ' diktaturoj, . k en ·la aiiaj la repreienta regimo . 
. ' 

Fojno (va lorn por la .unua rikolt o ) . 
•'300.000 pto,i. farigas · nur fikcio . .' • . • 

• . La . pr~let'aro ~devas kornpreni ; ke .en la tereno de .Ja P';'li• . : Horcleo .. . ..... ; ........ . ...... . .. . · 12 8.000 kg'r. . . . 
Melonoj lim1~orto d e la kolekt~) 

tiko ·neeblas Jukti kontraii la kapitalo-diktaturo. La reformoJ, · 
. La totala im1rn1,·to 'c.le 1;1_ . .foJ:no · kalku _ii_gras .en 250.0 .0,0 · ' · k 1· 'k d 1 kiuj temas · nur ckskluzive pri la superstru turo po 1t1 a . e_ 

p-toj. • ' - .. · · · ·la · bi.1rga sistemo, ' estas senfruktaj.' La granda nuritempa 
Kiel vidi'gas, la · ciferoj, kiuj ·signas . ciujn _p'rnd,uk:. .. proplem6 · estas ·1a milito kontraii _ra ·ba~ki;ra fei'i'dal_ismo, k 

to.in, plialtigis almenai'i 100 : procente :k ,keikaj .:20,0 ,2, gis .. •.tiu · ci_ batalo · estas · elstare sdciekonomia. Unuvorte ·revo .~1• 

- '400 prn-cente : K tio Q tim · ple 'na mili td . se~ 'r.mak'sim\1m:i ·; lucial ·,.. , , , · . · . ,· .. ··-. ,· 
pe1:fekt ig ;;-d~ - la t ; r1:U1t~1ra t ~k~;ik ~, ;e~ •~~~li~i t ;j -::-){v:irt~ - LA FIASKO . DE £A _P,ACIFISMO · . _ . . 
jar .af piano ·j k sen alia influanta -faktoro olla entttziasmo . La .m~mek si go de Italia el '.aenev _o kaiizis malkuragigcin 
cf~ grupeto <la laboi'istoj bonv ,olema.i, kiu.i la bora nte ' pOl' .. a1 ·1a: 't. 'n.· '' pacifistcij ": Iii 'bedauras, ke la 'fiasll:o . de ' la ', Ge- ·, 
~i k siaj fa"milioj, kontr'ibi.ia s al ·ia plialtigo . de la agrar ·a 'l}ev~·: s_isten\a 1k'unportos 'kiel sekvo ,n' la neeblon -eviti la .. m'i-
ekonomio. Cu ne estas aplauclinda, k konsicierincla 'h " rea- . lito~~ ·;\ ;.' .. . .,, . . . . . ) . , . 
I. , ·t kl d ? ·. __ L<:,P_ac1fistoJ .erar _a_ s. Ne _estas · la fiasko . de la L1go _ de 
1g1 a opo o. 1 N · ,. • 11 .k - · .. · · · · , a _ ac101· a . auzo de la m1hto ; . sed . estas ja la milito tiu 

Estas en. la farme1·0, kiun . ni kom entas, bo_ncga .k1111- k" £ · · ' · · · ·. 1u unozas ~n diversa:j rcgionoj de la Terglobo k speciale 
iklo-breciejo; krome gi posedas pli ol cento ' cla porkoj, tiu · ki.it _e'mbr 'i'as -~n ia' ·ke~~o de ciuj registaroj -ia ' ·kai'izo- de 
-g;·andan kvanton • da kortaj bi'1:doj k pi·oviz,;_1m

0

ejo . ·p'or. ·1a ' fiaskci. 'de ··c:;:eneva· sistemo. La tragedio de ··1a burga paci• • 
800 °personoj s~n distingo de la Siii'dil~at-01 '.ganizo, car · ,fi~mo est is . Ei~m.'la elu zio eviti la iniliton ~er ki:lkaj mora-
tie Ol}i vi~as en p]ej ~incera k cariua. ka~ai.·a~i'eco . ' ' ·,· .. laj'riormoj ail k~lkaj iegaJ pa~agrafoj; lie tusante la sistein:on 

· pri arfll eo k ariniloj ;:· , . •.' · · . · . .. Ni substrekas la kazon de Mliralkampo, · ea!' la far.; . .. . . 
· . . La 'pr.oie'taro · liveris 'al . la ' aktuala v ivo novan "koncepton me.io apartenis , al la eks-grafo Romanones k la publika , · · 

. . · · . prf pacifismo, tio ·estas ··1a: · konc .epto "a ·ntimilitista " . Tam en · 
opinio . scias kian a ten ton Ii elmontris, pro ,'!ia . inklino a·_1 · · · · · la • milito -de· ·19.14·-18 demonstris, , k·e 'tiu ci · koncepto esti~ . 
la ~gri~u.ltu_ro k a l ~a. te_~·oj, ki~i_ji~ _Ii posedis'. Serl_ la la- ?, a'nk aii .nekompleta ' lt-•cievus. ko~d ,ukf •al fiasko. Oni diris , ke 
bor1stoJ, 111t1me )llllllg1taJ pruv1s ·sran snperecon . , . · .:: .. la lal,J,orista kiasq bez 'onus ·per "totala st~iko" '\ 11 militod~-

J<azoj ki e l tiu d~ l\firnlkampo _ est as .c/tebl~j I mnlt~ 1 :-:.'. -~,l~ro .-_sed ki a'm. ati '~nis 'tiu ' ~oment9/ .: :,onj ;' konstatis, ke . la 
en , Ka sti lio. Tiu d e Tielmes, Dos Ba rrios, Cabir;a~. de ,:, , miHti st,a. stato ' 'estis .tx:e forta por g1n·_' konfraustari per la 
Yepes, Cosladn; Tom ello so, .Alrn~gr~ :k-, ti ~~ . ·a~-'~\ia'j, :.' : , to,~ala ... sJriko \: Arikau _,la ·.p_r~letarn ~stis J :e•n erar'o dezirante . 
kies citndo ,,-formos senfinon. · · : . , : . ; f~,:ig~ ':~a- e~ek_t<>jh · 'sen '--~p11sld1,ro pri -,fa_ ~aii~oj. T_iam oni . 

, .,, - ... . . ·.,. komprems ; ke la ·. proletaro ne devus espen ·1a• fatalan boron 
____ ,1_, ___________ _ -. --- . ---~------ . • ~, ·:' ·de· '.Jf · iHtie_rp 6-p°ol:i ;~ur~adc /p or. alm_!liti la ~iiiton, sed i-;ale , · 

La redakcio de ·., In{ Bui ." decidis ' ekI~'nf · s~ri~~\Ia', Ii~ · ... _eri' _lu . ajn . _)'llom'ef:1~6,;' sence _~~· ~i .devu~ · rifuzi la_'rri.ili ~·els_p~zojn 
b · . I . . I . k I .,- ; i, . · '. .. ' ;. . ' , , .. ::.: ·Jt" ih:i gfarr · kdnkurson :: arla · 'fabrikado ·tl{ mQrtigHof k milit~ 

roJ super a revo uc10 _ a _m1 ito. a ur.iua .numero ·aperos ;-' ·, 'm~ferialo. . . . -: .. ,, .,-· ,.' . . : '•: · ,'.', · :; ' · . -.'. : ~-· · .:~_ 
•,-.;· n~-po.stlooge k ~~havo ~"ci rkaiJ, ~oo_ pag oj~. -6i l~brd_n r~jt~~ ' · :_: • f .~m~n ;:a~kal'.( ti~n ·911f;~e :;f~r.i~. _Lif~1)ie t~rp . ii ;a s J ~flu-

ncevi senpage c1u_ .nia leganto, kiu gi~ Ji~$ ·_-<!_Pe_ro. -m~n .d~:. .{'•e~a·~.a/ de la ,_polit[~~j . p~_~ti,?j, ~iil_j .7~ta~te registaraj, .. ne. po ~ 
nancis al .. ] , _B."' . La ~eteraj' leg'a.nfot a'ki/cis 'hn k on(ra '~ ::l;,va.~,; ~~ti :1inc~ ra i •"'.llt.i~il\!i~_!i!i, car -ja la st 'ato :estas ,:o'i·gani- . 
pago. Kromi, , . la neabundo de papero devig os nin eldoni , Ii- z·p •reliefe . rriilitah1i1. ,K; ~).iaf,oje _la_, P<;>Poloi,_ ~oitsci _o·~- pri · sia 

, migitan kvanton Tia/ n. - t t. · I I k d . k . . I bi kulpo .en la momerito _de la. militQ-deklaro , ··t, · e:' tro -malfrue . 

. . . ·,_.,, 
... --.i. ; - . 

, • .· 1 a en 1gas a a amar,a OJ 1e e e C , . . · , \, . · : · · , · · ·- • · • • 
1 . J:, ia - 1 . . . .. u t1om da murdoJ k a g'oroJ •bezonas la Jaborista ' klaso . 

P eJ a . au . an mendon. Pro la o{ta ·vario en Jr. prezo de. Ja po:- ler:1i ple:!u,r.i sian devcn '? . : , · :_.:_ .. _ :.-. ' · . · , l 
papero I,, prezo . de la ,/ibro .estos · fiksota iom pli .voste. · · · : · · ·Kompi/is; OSBAN-TO 

• I '~ J\_ f ~ , ... '-. 

,, r 
'• . . ~•; · .;. ·.,, ;._ .- '• :-' 

.. ~-.. ·, 

. " .. _ ... 

J 



Scanned by CamScanner

/ 

,,,- - -

f 
•. 1 

... 

,· 
INFORM I\'·• 13UL;fENO .. 

HEM DAY 

La lnternacia l<apitalismo. antau la Revo·lucia. 
La situacio de la l:t,n,!11cia llispanio ne ce s is malk-

vietii ,d la intcrnacian lrnpitalismon ; Ide s egaj int eresoj 
abs•Jrbc cslm : mina calaj de la tran s formadu, !<.iu, ,aclagr? 
sc11d11be °k tra ama so cla malfaciloj, clisvulvi(1a s en la 
hi f.pana ekonomiu. , 

E s ta s intcr ese ek zamcni la -!{ra\' ec'on tle ti~, kapitaliH -
mo k la rolu1f, ld1111 ,gi lurla s en la pridirati1 ekonomio 
ccl e r cgistri rezultojn cu pere dt!'ia . re!{is.t:_1ro.i, kiuj11 gi 
rcprez e nta s . c11 pcr c d e la kond11to de la Ligo dr. l:t 
Na cioj k ec 1icre de la perg-azctaj kampanjoj, kiajn ,.f:i 
scnccsc subvencia 's. 

Tiele a( oni estos eblc vidi ldare la f ont ilji° cle la fe-
nomenoj , kiuj estas · oknzantaj poste de Jiilio 

1
1936 k kiu.i 

venigis nin al - la prczcnca situacio. 
i'IIARCH I{ l{Al\1,80 

Ekde la komei1cigo de la ribelo oni parolis ~ -ultegc 
pri iu bankiero su speldinda , lat1sajne, ldu prnporc ·iis la 
subvcncio)n por la ribelo . Mai·ch . .ia estis doniiita moti-
vojn por ke oni ·parolu pri Ii suficc · antaf1e ih ·oka;,intajo.i 

. de Jul _io, k la ministro pr[ la Finant:o.i de la Hispana 
Rcspnbliko, Jaime 'tar11er denimcis ·Jin tnife ant~ti' la ' 

la malrlekstrularo cele estigi iujn reformojn sociaj11 
e1i Hispanio. , 

Mar ch dis versa s sian oron ii1ter la ,financuloj, inoku- ' 
,!ant e al iii konspiri en la regista1:aj kadroj _untaii res-
po1~deca kornisiono post sia eksko11111niko -cl In :P:u'la-
mentu, l\larch •nc rc;:tis 's enaktiva k · fa!'igi R -griza .cmi-
ncntulo i11ter la regist~roj, kiuj forsve~is giH ~Tarto l!l .30. 

·Celc _kom :ervi Hian polencon Ma.rch fi_nanr.is °Ja \lek~ 
trnl a roi1 ' )<; dank al° la foternacia nell1ezurei:ila forto Ii 
atin!{i8 super ;·egi la· Parlamcntun. Iun tagon tamep !i 
de.vis .rifugi al Francio. . 

Fotografajo prczeptas Jin prumenanta ' trn Parizo •kun 
ia hankvilo de paca ur.bano. · 'l'ieL ·marsas fo '.lferoj. Se '.) 
cu ci'am <ikazas la ' ~i1mo? 

1 G. Joly skribis cn
1 
"L'O e uvre" de la 2~ de .Julio 193G: 

· 'I La militista ribelo, tie! zorgeme prcparita, estas afcro 
lia : liaj aguntoj cstis, kiuj okupis sin pri armiloj k mu-

. nici o.i, kjujh iii t ran~porti!{i s de la havcnnj de la _Por-
tugala landlimo al la legionoj de Navarra, Leon, Ek:i-

: trenfatlura k Sevilja , lduj nur atendis, jam :nobilizitai, . 
Ja

1
~ignalon pri la 

0

ribelo por okazigi la militon. Lia feudo 
. de Ealeitr~.i , de Midjorka, lia ~eudo de Af•:iko, Ceu~a 

., 
'/ 

j 
I 

pai:lamentanoj ki el stranga pii'ato. •estis la bawj de l,t. ribelo." , / · i 
Jen kion diri s pri tiu kcindoti ~ro hi t:ifa t~t m1nistr<.i': , . La sa]lrn instaligis en Biaritz i9m an ta fie la ri~elo k 

"March e,'.ta s eks tei-orrlinara kazo; Ji n e esta s amiko n ek , iris Iden li:1 baptinto Gil Ro bl es. al Ji indikis. March 
malamiko al 111 Respubliko, kiel ne es tis amik .o ·nek ma!- : ·estis _en 'kon stantaj ,interrilatoj kun Londono, Lisboa , 

_ amiko al la diktatur o cle Primo de Riv e ra al la- monai·kfo Palmoj k Meljila . En Julio Hl36 la bankiero, asociiginh · ;• I de Alfonso. March ne .estas amikq nek malamiko al iu al la · ie ·zuifoj , hi la .karli s toj , k al la ge .neraloj , forlt \ dis 
ajn. Po r jugi pri lia intel(]kto ·k 'liaj koncepto j' ~e~e sa~ : ~·sia1{ last~n karto~. - '/ . • .. ·-·' . . - .. - :i 
reprocl't1kti .ai ; i ulojn sai-nvaloi·ajn: Ji estas iii<livid ito de · . : Alia figurn el la ·fim111culara mo~do donas egale sian 
la l\1ezepoko ·-kun la rimedo.i cle'· !;1 20 cent,i~ro . Ma rc.ft . · kuni°ab ~ra~lon a l ia orga1 ~izo de la ser vutuloj, transdo~ 
csta s simila a-1 tiuj homoj, '.kiu,i ·kro i adi s ·1a-•·J'vledit~ran e- · nant ~ .s iari meman · land on al internac ia r~bado: Kambo . 

.. on antau c e;1tjaroj 'k . k_iuj 1fe Jia'vis 'ali ajn - m ~lamikojn "S .olida1'idad · Obrera" de la 7 de Februaro de 1937. 
ol tiu.in kiuj intencis bar ,i al li , la vo,ion . Li ;marsas sur pa1·olante pl'i la pr e~edencoj de la Hispana _clramo, rivc-
sia vojo kun ununura lego: -sia volo . Kiuj estis anta _flne- ·. his la politikobankaji1 nianovrojn de la financulo . Kambo , 
Jdnge liaj mal(,mikoJ? _La lVionopoia Tabak-kompanio, ' unu , el la . ple j rabe;r.naj friporioj el Katalimio : 
.. I • , , • J • • • 

Kambo, . Eerganini, Bastos, t. e. 1~:.yninistr9j k. la pubh _~ "Ek$mini stro pri la Financaro, cinika politikisto, ·u11 · 
. . kaj organismoj, k·iuj ·met is . ob s taklojn .· a1Hat1. la realigo . 1;epre _z'e11tant~ de la _ p!tilokrata internacio, havas ·Ja sen-

·<lc lia volo . Hocliau ,.Jiaj 11rnlamikpj nomigas Gala_rza, Pd- . honto ·n ·,paroli P!'i PfOstituita . justo, .Ii k iu salajrigis Mar-
clo Azaiia, mi ·mem; morgai'1 es to·s iu ajn ' ~! ·vi. Tiu kiu .tin e;z Anid-ojn k ilies ·banc\ojn, Ii kiu pagis arm eon cl~! 
ba1:as ·at ' Ii · la -vojon estas 1.hi malamiko : Tia e~tas la · mt1l'clistoj po1'. lipe .rigi el fa bat :~Jantoj de. C.N.T: k F.A .I. 

·1ioin.<i, kiun, ml 'petas, e~·tu 'forpelit ~ el la parlamento :" "Tiaj estas la 1homoj ,_ Mi:n:ch k Kambo , kiuj hotliau 
Ne temas , trovinte Jin p·i:oviclencn i stajo, ig; Jin po1;t.i · pr_o¥lam 'igas ~n la_ nomci de la adultita patrio t ismo kiel 

.. ·, ·1a kruco1i a l la kaJyario k fori li11·,ein~nn ·marti;·on de . ver!lj hispanoj. Neriiu ignoras kion kasas ilies ~incereco. 
rifero kv~nk~~ - kriminal i1. Nia , "kurupt_ a nto" :n'e po ~ai\'· · "La .rila'tcij . cl~ la plutokratanaro k de . ties ; ageri.toj 
prcte _n~li est{°- la mi°rn, ki t1 'finan c:'as · ia · i·ibel!1n eki:le'° la , . ·surprizas la . rp.alpli, impi·eseblajn, sed en ·neniu . land~ 
kiimcnco -k ec anta11e. _. -. . · : . .- . ' ' . ',, . 01ii a ting is al (la · situacio -kreata en Hispanio ekde kelkaj 
.. Estn!S . infai'wc e .clevii ti_el ,la pi ob.leinon. _,Cti 'Mar .eh , n e ·. , ,iaroJ: , Kofl'\binajoj de. jrnlitiidsfoj k financ\lloj akcentis 

·estas ja la faktoro, kiu f!Tiigas al la . b:1taloi ·gani smoj ,la_ . la n efirmecon de Ja s tablo, sur kiu oni pretendis starigi . 
hczcrnan monon por la ~onl etruado cle la iom,a

1 
lib,ero ,-kiun ·, . ' la fars on es tri . Manovrf? 'de Kambo, pro vo pliinte _nsig _i la 

·gum, Ja hispan i~ popolanaro._ . ·. , . . . :nekvleti_ ~ebl_an batalon kun ~antiago Alba, frakasigis Ja. 

,, 

.. 

. I 

. ~) 

March csta:; la . fa vora1ito de la internaciaj fin rincul- · tre povhavan regista\·on na c ian k perf ~ r-to de Ja{·nac ·fin!- ·. 
oj, ki.uj por , pl ,i '. bo};c kasi ' sian politikun, .utiligas lii1' ··gis . la ~·egistaron prez :itlitan de_ Aiendesalaz a r en Augii_s, ._·' .'-
kiel komanilanton. Posi t.iu finailctilo trovii~~s Ja alt a Jto l!l21. . , ; . , . 

1 
• : ·; 

fi1;ancaro i\1ternacia ! Ni senmaski~u _gin! . ·, · · · · · ,: '~La · 13aii' -d,e A[1g'tisto formigis ka .bineao · cie Maura •ku'if . 
. Por epabi s migi .iJOste In ,11i1,p:uiair a·~molciatio11; lciu . ·cierv 'a: prj · Ja ~1ilitminist e rio k. Ka~bo, '· p1'.\ 1~ .Fi ili 11i aro, ' 

nc 1lonis sufiC:1in. f(:II:antitni por 8l:irigu --cie kapit i,li sma La novaj registaranoj kuh la . escepto de .K.ariib'~ ;-. kiu , v~- '_{ 
regimo U~1rch k la Fiankuj, kiuj kontrolas l{io Tint on, la jagis por remeti sur s in .la eksce son de la .la.bor; .~ezul ~ 
minejojn d e A~lurio ktp. fnrigis kl;mandanfuj al la or- tigita pro la fo1ido ' de CHABE, .inai:i'gtirita en· 3•;111io 1921), 
:niznjo, kiu devis konti =aiH;tari la lrntalon komencotan de !'Evidente Kambo, ·1a s qperfinanc~ilo k'i.u f~nd .is 'cHA-

, • ' I • • • ' • • ' . , .' ' 

·,, , ' 
,, 1, 

' >1 ·.-:.· .. 
! I •':• ,· ·,.,.r,.1 

, .,' · ' 
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KRONll<O 
La Sindikato pri la Fabrika k Tcks:i Indu s trio de Alcoy 

(Alk oj ) apartcnanta :ii C. N. T ., don aci s al la 'Mini s t eri o de 

la In s trua do 2 . 300.000 p-tojn. Oka ze de ti o la jur nalo "Fren-

tc Rojo " ("R uga Front o" ), orE:ano de la komunista part io 

skribas : 
"La lab ori staj organ izoj konas int ime la la boron de la 

Minist cr io de la Publika In strua do · en gia' kultura aspekto, 

sp cci,1lc kio tcma s pri la lab or istaj In stitutoj . E kdc gies fon-

dii;o la Laboristaj In stitutoj malfermis la pordojn de la kul -

turo k p rogreso al miloj da junaj lab ori s toj, kiuj int cgras 

la vicojn de U: G. T . k C. N. T . Miloj da in tc_ligentaj la-

horis toj. posc dantc>j de supc ra kap abl o. kiun antai:irevolucic 

iii nc povi s pat~nti 'nek profiti, hodiaii iii preparigas , dank ' 

al la justa laboro de la Minist crio pri la Instruado, por in-

i;eniero j, in struistcj. kurac j stoj, arkitektcj , ktp. 
Tiu sintcno de la Si ndikato de Alcoy devas esti ekzemplo 

por 
0

ciuj labori staj ·sindikatoj en,la popola Hispanic ." 

La nn de Januaro kunvenis en Val encio la Plenum-Ko-

DE-n preziclata cle Komilja ;;. aclmini s tranto d e la Bar-

celona Banko clum {:°ies bankroto ; malgrait la amplcksn 

ri cern rlc pakajo rla akcioj, Ii est is sendecidema akcepti 

la proponon pri la financministeri o. L i iri s al }J:ambur go 

k I;rus elo p or peti kon si lon ~I Heinemann , kiu cliri s al 

Ii akcepti. Ciam se ntema , kiam temas p r i mono , Ii .reninis 

al Madrirlo por proYi rloni konfirlon al la burgoj kandi-

tlatoj pri la akcioj rle CHADE . 

, • "La _23an de Junio la kabinedo ratifiki s sian kcrnfi -

don al Marti1iez Anirlo . esfranto de Barcel ono. kiu uzu s 

radikalajn m ezurojn por silentigi la akciulojn .n~inigi-

tajn p rn , Ja b:mhoto de Bankoj de B:11 .. celono. Tarra ~ 

k M{ldritl. Kambci rlo rleYis okupigi la Hispanan Bankon. 

kies privi)egio;l pri m onelrl ono . Ii akt-is la. 31an de De-

c em bro. 
" La · Hispana Banko po s eclis 71 filiojn. En 1931 , 

sub Prieto, oni interkonsentis pri' la e ldono rle G milio-

noj · p bs etoj . 
"Sed ni reYenu a l 

1
1921. · la )ego pri la banka _ ordi go 

proponita de Kambo aria germana finan c ulo Heinemann, 

kunsistii:ds neimng-cblnn prem 'manier on en la ~kimomia 

vim. " Ke esta~ akcept e blc , dim s Kambo ,. ke la . Hi s pana 

Danko k la prh·ata _banko lnboros malsame.' '. K delikate 

Ii atingi s proponi, ke la Hispana B:\nko ne po,·as di skon-

ti iun e"fekton, nek - efe~tidgi iun operaclon sen '' tria 
banka ' firmo" cele ncni ·t; prh ·atulo pon1 · trakti kun la 

Hispana Ban,ko se n "trap;lsi la pri vatan bankon. K dum 

en la Parlamento_Kambo farigis la apo &tolo de "la pl~j 

~randa Hi spanio" , lia subestro Ventoza intrig is· en In 

Li~o de la Nacioj fa ~·ore al la malplimulto k al la kata-

_ luna popolo . ii cio por realigi sian partion "·La Lliga". 

· ''Funrle , la prop ·ono de Kamb o tendenci s uzi se1wagc 

In monaron c!e la ·Hispana Banko. por flosiii ciujn ban-

kojn, en. kiujn intervet;is k ki~j tro,·igis en malfn c ila 

. si~11acio . _Li o.f ertis cirn sancor intedange pri jurformu-

101 k nctmai::-eblaj kombin oj, sed unika celo lia estis 

c limini tuj la Hispanan Bankon kiel konkuranton. 

"K efektiv e tri )rnnsilantaroj de la · priYata bnn .ko 

cstns intervenntaj rlc In Konsilantaro · de Iii Hispnna 

Uank o. K la pri, ·atn bnnko. hontindc, ciam rifuzis i1is-
11ektndon en la nomo de la profe!lia · Rekreto." -

Sed llnrch k Knmbo nc Judas siajn • knrtojn la.stajn: 

t• il lllil nliaj kn!·tof k alinj ludantoj. 

, I 

INFORJ\\A l3ULT ~NO 
·- ... .. . . . \.,.;.. t • • 

i 

mit ato de U. G. T. sub la prezi<lo <le L eon J cuhau x, ge nera.la 

sek r cta ri o de C. G. T .. kiu es t is inv itita por a rbitri rilat e ' a l 

la sk ismo estigi ta lasttcmpc flankc de la Kom unis ta · Partio . 

J en kion i . .t. Ii cli~i5 .:e la kc mcn cii o de la kunvc )10: 
.. M i vobs unuav icc sal uti en la nomo F. S., I. manife -

st antc al v i. kc ki cl vi konform e ko nas . l.t misi~ . k iu .:i tie 

nin ,·cnign s cs tas serci la bazo jn. kit ij ebli gas 'rekonstrui la 

s indik atan unu cco n de la hi sp ani.t i>roletarc. · Sajnas . dev:is 

' es ti fa cil e atingi kion ni prctcn<las. priatcntantc l.t sit uacion, 

ki un t raviyas la re spub lik:ina Hi spa n ic. Mal faci le aii facile, 

nccc sas atingi sclv on. car j a la ak tuata situacio ne cst:is 

plilongigebla tic! en nia in tc reso kicl en t iu de la intem:i-

cia prolctaro . Vi.t afcr o est.ts la ni.t . via fraka so estos la nia . 

Pro tio neccs .1s. kc h_cdia ti ni a tingu sukcese r ealig i la re-

unui gon.'' 
Dank ' al l,1 prudcnta arbitrad o de Jouhaux ' la inter£ro-

. tado en l:i vicoj de · U. G. T. cst is ccsigit.t atingite la reu-, _ .. 
nm go. 

L.1 6an de Janun ro kunvcnis la Naci:i Komi tato de C. N. T. 

Oni leg is k aprob is la informon , kiun prezentis k-do Orero 

gc la Rcgiona Plenum-Komitato de la Federacio de la In-

dustrio pri Ak vo. Gas o . Elektra k H ejtajoj de Katalunio. 

Oni del eg is k-din on F ~de r ica Montseny por c ec sti , en re-

prezento de la N:icia Komit a to, la festcin " La Semajno de 

la Infano .. en la D a ma de la Bel-Artoj . 
Oni legi s komunikon de Loka Fc d eracio de Unikaj Sin-

di katcj de · Torr ev iej a , kiu dir as : "-La Loka Federacio petas, 

ke vi laboru scnlace gis ko.nstituiios la N acia Kcmitato de . · 

la Antifa sista Popcla Fronto, par ke estu reprezentataj en 

gi ciuj antifa sis taj fortoj de la lando ... Oni . dee id is respon di 

en la senco , ke C. N. T . realigis ciujn fortojn imageb la jn 

por iri al la forma:io de la Antifasista Popola Fronto kun 

koresp ,onda resp _ondeco al la aliaj particj k organizoj , kiun · 

_ne povis _ atingi a1 ·p!"aktiko, · kvankam est is bezono sentata 

profunde de C. N . T . k sopirata de la pcpo Janaro . 
Oni destina s Ja k-dojn Mar :;iuez .k Cardona por ceesti la 

kunvenon de Ja Regicna Plenu ·m-Komitatc de la Katalun:ij 

~amparanoj , kiu ok_azos la San de Januaro. 

. La 10.000 i>arizaj , antifasistoj, kunvenint-:ij laii iniciativa . 

de S. I. A,,e n la _ salono de ,Gimnasio Japy, kliniias antaii la 

va loro k_ la spirit~ de oferemo -de la hispaniaj antifasistoj. 

Ui promesas Jabori vigle , par .ke laborista Hispanic ricevu 

de Francio cian apogon moralan k. mat erialan , antaii cio . ma-

teriaian, kian gi esta s atcndanta. · 
Dir ektante sin aparte al la du grandaj laboristaj orga-

~izoj C. N. T . k U .. G. T . la ceestintoj al la mit1°ngo esprima s 

sian fer vcran dezi~on, ke la sindikafara unueco estu · ba .ldaii 

fakto por venki plej lialdau Frankc-n k por ke la hispania-j 

· labcristoj guu la frul;;ton de sia venko . 
La rn .ooo k-doj kunve .nintaj en Japy , kcnsideras sia la _ 

devon postuli , ke la karceroj de 11ad~idc, Valencia k · Bar-

_celono ·ne plu .. gastigu" antifasistojn, iii konsideras cgale 

necese k atendas, ke de - hodiaii, ke ciuj ·antifasistaj frapoj 

estos re_zervataj pcr ' Frankc k lies murdistoj .-

lli disigis kun vivuoj al S. I. A. k for la fasismon k iu. 

in\iadas ·H,spani~n k perturbas la mc ·ndon . ' 
. I 

$ " * . ·. ! . 

La korespondanto de " Manchester Gu~ardiah", · donant~ 

detalan raporton pri la barcelona · vivo, skribas i.a . : 

"P re s~aii ciuj grandaj vendejoj estas kclektivigitaj : "k 
direktataj de la Sindikatoj. Ties pcsedintcj estas · "ce la · alia 

fl,anko ''. Anarkistc ple~d is , ·ke la regist ~r o de Negrin rep~o '..: 

prigis ' multajn vendejojn · a l ·la posedintoj, ec al ti~j. kiuj 

regresis el la fasista Hispanic ." 
,;, * * 

La jurn~lo " Avanti " en •.si ; las ·ta numero skribas: · "In- · 

t~rnacia · komisiono , laii 
0

iniciativo de l a lnter~acia Buro de 
'l'rnd.: _KAH MEN • la rcvcluci:ij ·socialistaj partioj k de ' la - kartelo pri i.i de~ 
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Nini nnoNnNTOJ l'OVns Pflfil SIRN tnUVOtaN ABONKOTIZON ft!, LA JF,NAJ NIM PERANTOJ: 
K-9ino ,, A. BOIS 

,'t MEC I~ pnr VITl,E . 
(ILLE-et -VIL !\ IN I~) Fl<1\N CIO 

K :.do T . C -. KLIJN ·K-d o Adr. PERSSON -
' . ST~\D SHAGEN ·j,~_. A-:--
STOK l·I0L N\O: · SVEDI() 

. DAPPERSTR 1w · · ht1is 
/\MSTf-RD7\M0 ;"NEDERLANDO ' . ' 

SAT ·K-do T. AL TWOHTH 
•12 l·IIL~IDE TEIW .-\CE 

HEDW 1\ S, 1v\ON ;\NCi LIO 
av u ,\MMl'> ETTI) u7 
Parizo 20, Fl~/\NCIO 

SENNACIECA. KORESPONQ • GRU,PO 
DRA/\ISTEU II 
l~OTEl~DAMO 

Sent.lo de mono rekt c nl ni n..:-estas rir~fe rin,t a, · fi romc p~r Ja•fii5paniaj l<-lloj, kiuj'povas kojizi al ni ' . . . , . 
nkte per poslita gli iro . . 1\d rcso por i ii: INFOR,MJ\ l\ULTENO, av. 011rrnti .10, -l1nrcclo110, ( !i~pnnio 

' ( 

Deponejo .,_, INFORMA BULTENO '' 
11. 1Jel')(, Hoorn .... -....... . 
. r'. Cnzellal', Figera s- ........... . 

l g-i1lcL 
1'50 j1esctoj 

K-ili n o, Lotii;seme n, M1i n Rev u ..... , 
ri. Sanquer, Nantes , .. . .......... : . .. . 

I JO fr.fr. 
7 .. fi:fr. 

Francis Gue, Les IIaie s ..... . . :. 5 fr.ft·. 
10 :f1:.h . flocquet Andr e, Somain · ... ;° .. · . ... ... I.,., 

K-clo Sici; c n, Roterclamo :·; . :. · . .. -o;t;o ·gul<1,' 
M. Raposo, el Portug-alio .. . .. . .. . 1 · : guld. • · 
K-clino W . Cede1 'Jiout , Roterclnn~o .. . .,l· .. ·· ·gulil. . 
De ·ctisvenclita ekz e mple1 :o,i en t>.msiel'( la;110 .. l'G!l'.gulcl~ 
Constanti1.o · Feniz, · Pina ,de Ebrn ·· .. . ... · 75 · pesetoj 

' ' 
.· La ·sintlikafo de Udclevalla : .. ;· 10 · - sv :kr . 

INF.O~MEJO ·I 
K-rlo Gugri'n '· Juljavs l<i ·· d ez ira s korc s pondi k1'i°n k~d-

(rn) oj p1:i rlivcmrnj tcmo j <)I la _ vivo k bat;1loj d e ,lnbo- . 
ri sto j c l i.livurn:ij Ja;Hloj: A11ka11 'pl'i fonn laj lcmoj. Ri!-

' ,:pon~lo ga 'rnntiata. Aclrc so : Htl'. Sfroclnja, 58, Sofio, llul-
gario : 

* * * 
.O11i peta s ek ~cion pri k-cl~ Age I<jeso (Vimm cr ) 

· rlana k-clo, kiu ma laped s en Barcc lono post pal'toprcnu 
Ce la fro nl oj de Madri do , Andu j ar k Huel'lka .. Skril,11 n l·: 
'rage Lau, Kjelclga1 ·clsve j :rn, K opc nhal{o, Danio. 

LETERUJQ . • 
£a Sindikato ' de Skog sh:;ll . : . · .... ' .. ·; _.-.!. 4 . s 11.kr :- A. Smith, )l,mstc rdamo . . Dankon pri la res. kup . I_ 
La . Sindikato cie Karls 'tad .. : .. : --; . 8 sv:1u;. · Ama lie Fleiscl ,hansova, Vese lin . Luz . Kun emocio ni le-
La S-indikato de Noh i:· : .. ,--:.. ..· ·- .. . : .. •, '.2 . . s ·v,ki ·: .. - _gj s . vi~n let eron kortusan . Sed ·bedaurindc ni kona s neni~n 

· · ·. · ·' '· · ·., · · · ' - :. kuna;..on , cefrontan de la pereinta k-do. ciuokaz ef pere de La Sii1dikato de Hje lm eda l ... • .. . , ., . . :.' . .- '2 · .:· ·,. sv.lo :, , : . B · , . k . . . 1 · k . ' . . k - k . • , , h aJ arcelona)' omtoJ 111 k opodos konta t1g1 nm un tu • 
· La TLES-grupo de ' Qotemborgo •· , · · ··· ,· , · · ;lO _. ·s.v.lir .. _ fe · pozitiv~ rezulto ni komuriikos al vi ·se nprokraste. , 

· La _Junsocialista Klubo de Malnio . , . . : .. ', -10 · , s_v .kr. :- Dankon pri la res. kup! · 
· Hartvig J ohans ·son, Got i mborgo • .. . ~-:. · .. • _'. 10 · .·.-.sv :k,1::' :' G_'. v._ de Werdt , ·Amsterdamo . Ni · esploras ; · 
John Kar lsson , Nykoping ... • .. . . .. ,: ... 3 ' ,,,;_sv ,kr '._ . · H ,--A'witte, Am s terdamu: Dankon pri I~ res. kup . . 

. S . U ,. K ., .,Fors ~er~1m ... .' ... _, , .. ·'_... - 4'50" s v .kr. - J. Lied~rmooy, .Amsterdamo. Varmkore ni akceptas . viajn 
E. Pei:ss6n,' A vesta , · .. · . .. -... .' .. · • 1'05 _.sv_.k/ -. novjarajn . gratu lojn k bondezirojn. - Kve rcloj k interfrotadoj, 

.Cajn~ d~ ;lo_tedo t Dunt1 _ti -p' ildo ) S1;ok- · k0 do, estas kar akterizeblaj ce ciu heterogena bloko. Korn-
;. "" holmo .. . .. , . ·.; .-.. . '. .. · .. : · . .. : : . . : : _ ... : 22 _ : · sv .ki :.. preneble eklektiko eb las . 

· 0,2 r.: · I l . . ·-Fre d. Schroder, _Stokholmo. Ni transdon is ai M. la sen, D. Schuir, Amsterdarho .... .. : -: .. ... ·.-... . . µ gu c , . • · : • • .. • di tan , Ofte vizifas n iri . . La bul teno r_egule senda.ta. . Al c,·iuJ· ni ei,primas · s_inceran . antifas _istan _. cla pk Qn ! · . . Fratoj Rase nb e,:g, Roterdamo. Varmkoran dankon pri 'Ja 
------~--~-------~-------- ·nov-{ir a ' gratulo I. ' . • · . 
f_endo de la re\ro

0

luciuloj enk arc erigi taj e_ri 
0

, Hisp anio . iri ~. al . . ' Rica;do Quil ~s. -Ejercito de] C!entio .. Malkovri la mano-
' :Sarcelono ·por J ekzemeni la juran s ituacion, ,en kiu · troviga s · -~~ojn df iuj elementti j ~e signifas " dai:irigi la interba'ta lo jn 
la enk arc~ rigitoj, vikti~oj d·e la demokrato-burga reakcio . -~ntai:i la · int er nacia laboristar~" . Nia " plenvolo al agad -unue- ' 
6i ha vis ko'ntakton . kun la : regi star"anoj, . de· kiuj : obtenis cer- . co estas tre · fa c\ le bkv_idebla, tarn en oni d,s:vas objektiv ~ jugi 
tigojn super la' savo de ·1a :enk.ar~erig itoj _ k la perm eso~ vizi_ti _.por :koli!;·tati tiun £akton . 
ilin. En ' nur un~ karceron la , komi sion ·o .tie po..,is enpa~i: en . ~-L--A--S-J ___ H_Q __ R ___ E ______________ .;.. __ 
ti'un de Ceka malgrai:i la , re&"istara permeso . l-,a ~talin aj , gvar- ' 
dianoj responais, ke tie " iii' kom andas" . ./ · · · . ·•, ; _:•. K~doj, ' mi ·kujp igu, ·ni ,pet-as, n'in pro . prikorespondenca · 

Esence la r.egistaro kompr ~nigis, . ke orir pristudas -:·la neakur~te;;o,- . se· vi ~az~rde n~ r'i-cevas re spondon sen~rokra-
kielorr doni hnera lan a~n istio "n,- inkluziie ' al; la ·,,·autent ,a;'- · "stan post · pet o farita de vi al nia redakcio au administraci~. 
spionoj . . de 'Franko". . " .. ' ' . • . ' ,• . '··.' ., . P!'~jofte 'h kauzoj es tas ekstere de ni - La fervojclr kulado 
. Sed · tio ne trovos grundon ... la k0do'j .'de ."·pouM : k la en- . nii' ci~in . regulas pro ~a ·"cir konstancoj" . K krome estas ali-1 

karcerigitaj !iberecanoj kalumni ataf m·alnobl ~ p·ri . set vo. af la kai:izo· ,multe pli atentinda k kon sider inda '. Ce la . ·cenzurej6 
. f~si stoj r epu sas k ' denunca s .samtempe al Ja p~bl!k a opinio · ofk as -·" s'am ideano" ,- kiu lai:ivole retenas la , pos ta joj n adre-
. la ~anovron pri a~nlstio. P.er. gi ,on i · ce las k-~nt ent .igi ' la lu~ sitajn --<11 nia _ ·bulterlo por ilin " pli bone k atente · trariga t.di" 

pan , k la safidon.. , . · . , .·· .. . .. - · : . ) . ,, . .-(c_enzuri), :~ar : ja·, -· 1au.)~a · dekl ar,o~ Infoi-m a -.Bulteno infor-
La revolucia proletaro el la ~tuta mondo pet as nur . unu mas . ·:tlj el. ·: 

aferon al la re spublika r:gistaro ;_ ju ~tecon. 6 i ·ne,' petas · '' pi~ . . E l 'patologia vidp1!Jt)cio··-. ni, · s~~k ulpiga s_ !in ' p~o !ia' 'trofi- · 
econ", gi vo las sci i cu efekt'ive estas .mizcra ~:i} perficiuld'f deleco ··,a_l sia·_orga ni z_o, (P.S.U:C.); ' sed ni -ne· scias, k-doj /c u 
por puni ail male st im indaj k~lum~iantoj ·por ~enmas .ki gi 'iji!1, vi s_enk~ lp igos .lin, s'e vi;_.-pos'f peto fat it·a -de vi ai, rti; ricevas 
Nur tiet' oni devas starigi la tlemandon '.t• · : • , ' · :- ., resj)o _ndon post 1 , 2 ·monato;'." · · · .,. ' .-
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