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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

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 fasistoj . 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

labori stoj, la produktistoj de ciuj vivbezonajoj, farigis auto•
matoj en In manoj de kelkaj
liranoj k satrnpoj. K jen ni
reciproke ekstermas nin. Pro
aliulaj inleresoj k profitoj. La
rnonslroj Hitler k ~usolini
pcrforle velurigns niajn fratojn 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,
flek sitaj 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 kulturo? Cu biologic tic] sendefemlnj, kompatindnj ·estns n'i? · .
· efektivigo de la japana ekspansiema , imperialismo.
Ne! DcfcncTilojn ni disponns. Potcncajn, granitajn defeniliTutmonda 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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10, La fakoj komisintaj nl Ju pcr$onoj cititnj en In anEn 1i-ro G de "Iii. Dul." ni' informis pri In fouilo clc In
org:mizo Solidnw lnl ema rin Anlifnfo ln (SIA), kicR Insko ·1ni'm parn,.,rnfo eslos la sckvanlaj:
<'Sins helpi In Yik1imoj11tic· la fn~ismo.
1.
C;cncrnln Sckrclari o cstos In Rcspondeeulo pri In · ·
SIA r, tns lojnla orgnnizn nprobitn clc In Vnlcncin rcgis- plcnnmnrlo clc In dccicloj adoplnlnj de Ill Crmeral:d(ohsilnn :
lnro 8m1 ,le Ju11i11] <>37, k ln kamarndoj, kiuj \'Olns fondi en tnro ·k cstos Jn Hcprczentnnln de la O1'ga11izo, cslos kckfojc ·
sin lnudo filion ,fo gi, 1hwn~ ndopli giajn slatutojn , kinjn ni rcspondccn pri la pngoj clc 1nsamn.
citic <'kspona, ., nl In Irgoj de sin lnn,lo k liclc krl'i lojnlnn or2. La Knsislo cglos ko11
1is in1n ricevi ciujn ' kotizoj11 k
gunizon.
clomu:ojn k antni'1vidi kinjn 111
011k
·vn11tojn p ovas in Organizo
clspczi por ln nlingo de ~iaj celoj , cium kun prijugo dc· lu
STATUTAHO
Cdo.
Ccncrnln Sckrclnrin. Li rnporlos pri In rnonslnlo en t:IUJ
e11nj!le Jn Ccncrala Konsilnntnro.
· l . Kun .Ja lilolo "Solid nro lnt r rnncin A111ifn
sista" fondi- onlinnrnj ku11v
3.
Ln
Kalknli
sto slnrigos In kontrolon de In vnrio do la
gns kitn sidojo en Vnlcncio orgnnizo, kin surpr cnns In sek·
cnspczoj k Iinvos sub ~in rcspo11clcco In knlkulud on.
vnntnn:
,1-. Inter la vocdo11n11Loj estos ,lislribuntnj In eet1irnj
a) Hclpi nl la orgnnizoj k itidi\'i1l11
oj nnlifnsis1nj l11i1In
~kzistnntnj cblccoj en ciuf lnndoj , kiujn povas ntingi In so· funkeioj prceipignnte In Sekr.iojn kicl 1i11jnde In Propaganlidnro. ·
clo, Stnlistiko, lnl erri)nlo, klp. ktp .
b) Priatenti la hczonnnlojn, kiuj en njnn formo cslus hn·
l'lc11k1ui
vcrwj k 'Kon.gr
csoj
tnlnntoj nntifosistnj ni1 viklimoj tic In rn;is1110,propor cinnte
11.
Ln
Ccncrnln
l<onsilnnlnr o kunvcnns kvnr fojojn
nl In samaj ciuklnsnn helpon ekonominn, sanitnrnn; instrnkjnre, oknzignnlc ciun kunvcnon en Ju nnlura trimonnto, k
cian k plcdon nntni1 In jugtribunnloj.
In plcnn knnsido oknzns, kinm lnii prijugo cle In. Plcnumc) Prnktiki In reeiproknn hclpndou inter ln pnrencnj or•
l<omilnto
gin cliligas Jn cirkonslnncoj.
g~nizoj k grnpigoj, cinm kinm e,;tns nceesc k iii i;in rcklti:
12.
E111
ln plenkunsidoj ordinarnj eslos ptistu<ldln ·1n
mas, kiel en okuzo de milito kontrnit In fnsismo, ticl en dcsckvnntn tngorclo:
fendo kontrau lu mnlnmikoj de In Libero.
l. Ekspono k nprobo de la Cencrnln Scktctario .
.d) Subteni interrilntojn kun ciuj pcrsonoj k orgnnizoj
2. Ekznmcno k aprobo de la kont aro.
parencaj cl la mondo por stnrigi komunccon en cio kio kon: 3. Stnrigo de piano p or ngn<lo dum In sekvanln frimo•·
di1kas·al Iii atingo de la ccioj de ci Organizo.'
2. Por la atingo . de la menciilnj eeloj, Solidaro Inter• nalo.
iJ.. · l<omplctigo de In tagonlo por In Kongreso, sc gi
nllcla Antifasi sta disvolvados sinn agadon sm: In plcj p1irn
te~eno:de la. Jiom~.z:a.s.olld~fo, ignor nnte cinn cntuiks~«on"fiJ.! okozus, · · ..,
Dum In ·eksterordinaraj pl enkun sicloj oni limigos iii
li:1i½im
· k religinh·. ·
·
In cliskutn<lo s~per la kialoj, kiuj determinu s la kunvokon ..- _,.,,,-'
Organlzado. · ....-·
13. SIA eclebros ordinarnn jnran Kongre son, -k11
~ -€e.3. Solidaro . lntcninch i.Antifnsistn estos konsistigata cl sekci9j, kiuj . povas · fondigi en plurnj landoj de Jn Terglolio, eslos kun .re~tn reprezentncio In Ceiternln Konsilnntarl) k
ciuj nligintnj lnndaj sekeioj.
konforme al la ·statutaro de SIA
14,. En la ·ordi narnj Kongr~oj In Cenernla Konsilnn·
.· 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~ taro prezentos rnporton, kiu servos kiel bazo pri la prijugli·
digo·, · Jn numeron .de la . membroj-fondantoj, In nomon· de 111c do de · Ja renligitn luboro k por ln fiksado de In novaj nkKonsilantaro au de la Direktanta Komitato, la dorriicilon, Id~ tivecoj entreprenendaj.
estos -lokigola, la regulnron de la . samn k cii1jn .detnlojn, · . Dum Jn ekstcrordinarnj kongresoj oni pritraktaclos nur la
kiuJn konsiderns ·uecesiij"' la · Cenera!n- Km{silnntaro de SIA problemoj.n, ki~j oknzigis la kon eernnn kongr eson.
por . i>rgti.nizisian ·stntistikaron k plenumi la lojalnjn kondi~
Dissolvigo
~ojn.
.
.
'.I~: Solidaro lnternacia Antifa sista nc estns dissolvebln
.5. Clu lnnda sekcio; kiu aligas al So_lidnro lnternacia
.dum
unu el la sekeioj landaj dezirns giri plu subteni.
Antifasista, vidos sin devigata pagi lau· la numero de la anoj ·
.
16.
~n oknzo de <lissolvigo In monsumo k la cetera in•
regulnn mofra'tan kotlzon, .kiu ·cstos determinnta konforme ~I
v~ntnr~,
estos tr ansdonota al ln Organizajo pri simila helpo,
kotizkarnkterizoj de ' ciu Iando. .
.
·
.
·· 6. : La · cl-~nomi~ ~ubteno. . de SIA ·estos nkirata de kiu est.ns plej eelpnrenca.

r,_;

la

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 Buiteno, kiun 'publikigas au p ~o mnnko de tin, en iu eelparenea
gazeto; la staton de la ~kaso k la 'Vllrindon d~ _Inaligintoj.

Di~~kciok 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. ·
· ·
·

. _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. U. G. T. k P . 0. U. lit, i,ro tic>ke
. .111volas konserv, la revolucian sencon de la an,tifasism~ luktq en Hisp .anio. Iii postulas · de la Valencia ieg1staroo k d~ la Cen_erali~to la cesigon de .tiuj ekscesoj ·
P_erseku.toJ ~t';1t~J- 11i P(!Stulas la · tujari liberigon de
.c~uJ enk~rc er1g1ta1 kamaradoj . _Kontraue .ili rajte
s _s antau la franca proletaro t1an malaman persekuton
k1el helpon al la fasism_o".
·. , ·
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manoj krom la monopole de la . Rif-minejoj, . atingis enkau
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 minelevanadio k trungsteno en Ekstremaduro. La afero tiom gravis,
elsipig-itaj
mcntoj nece saj por la m ilitind us trio, re zervo multc pli gra va. ke kelkaj el la multnombraj italaj kontingentoj
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 fab r 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 Bas koland o. L a plej b ona kupromino . malebligi la germana alproprigon de ti.uj mater _ioj . .
. .,
En Septembro, laii indiko de Musolini, la italaj trupoj
trovigas en Iluel va (Uelv a). Ne malprok sime de la hidrargo~ 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 es cncaj 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 s ulo.
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 "Metallgesellkontrolis 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 k ov, 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
al si tiun ci mincjon.
ges.:haft " . Dnbnikov al venis Hispanion en 1934, malmultajn
· ··
·. ·
-.
' '· .,.1
tagojn ;post kiam Ler r oux (Leru) la granda amiko de la k•aIntert empe la brita fi.rmci "Aleksandro · Pickering k K 0 '' ini =
ciatis pritrak-tojn par akiri la vendqekskluzivon - de la hispitalistoj , sukcesi s sufoki la ribelon de Asturio, murdinte
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 diDum 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 r oko) ekz. la francaj k a.nglaj
siaj mastroj de la "-MetaHgesellschaft",
informinte, ke iuj el minejoj ri cevas ·nenian .pagan por ilia mineralo, kiu vctiuj -tavoloj enhavas , gis 20000000 tunojn k ke la ligni 7· turas al Germanic ; ciuj pagoj, . dekalkuligas en la annilto 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'- s enteblaj, 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 opisin provizi citie okaze de nova mondmilito . Dubniko v ankau
nin ioJn, metigas sen k ase fianite al F-ranko. :
esploris la reg .ionon de Hispana Ma r oko, kies minri cajaron
.· Sed en Hispanic estas ankaii interplektitaj
la intercsoj
jam konis la g ennanoj , •car jam ;mtaii la mondm i lito la ·faroj
de Usono. La alte kosmopolita familio de Rothschild, krom
ke havas interesojn en la h idrargminejof de · Almaden ,: h~vas
de la gennana minfirmo Mannesmann en la Preskaiiinsulo,
kielsame en Hispana M a roko , 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 ·g ajn eksplu ata:dkoncesiojn : , mondmilito? Tiu ci kompanio ·kunlaborc de la "Mctallg~sell Dum la fino ·de sia ' restado en Hispanic sajnis , ke Dubnisd: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 profitdodetalojn de l'arango fari ·ta inter la hispanaj -ribeiint oj k tiuj
na ·proksimeco de Aufsdiiager; konata e.n la gcrmana mun iciindustrio;
M. Humbert, el Wendel, kies interesoj pri · fo:
du potencoj. Sed la al v eno de germ anaj k italaj avia d iloj
k ,poste la invadado de Hispanic fare d e trupoj 'de . a.mbaii_ municioj et endi g as en la -tuta R ejno, k ; lastc la ita la grafo
itatoj, konfirrriis la ekzistant a n 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 r r anza " 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 , militintinde 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
p aj 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 r an sp'orto de -: havas sian . sueilon me titan eri la bispana. sltuacii> · tra la ·Tcvas 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 evldigo de ia genna na milithepo , eble ca r la it ala ann igad a pro : den tigas la invad ado ·de :tberio fare _de It aiio •·k ·oermarii_o
gr a mo es tis multe pli progr esi ginta ol la g erman 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
An glio 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 gerKOMP .ILIS :
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L~ lasta se nsacio en Valencio

FRANCISCO FERRER
Jen luta elvo· .
ko. R1.1cionali
smo
nc nkccptas idolkn lton. Tin I, l!l·
rncionalistn movado nc starigis altaron al sin marliro Fran cisco Ferrer . 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 pedagogio. La idealoj · de Ferrer ne
estas ankorau atingitaj nek superitaj.
Trompi _gas tiuj pedagogoj, kiuj eertigas la malsukceson
de la pedagogiaj ideoj de Ferrer. Ccrte, 011isuperis la teknikon 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 forgesas (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 Ferrer 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 .eldonoj . k artikoloj cTela Moderna Lernejo klare monlras tio 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~ntraiistatan , 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 moralaj) la sindikatoj, ciam perselcutataj, Ja. Iiberec·anaj Ateneoj,
kiuj cslas fidela ~sprimo pri la spirito d~ la Mod~rna
Lernejo.
0

_

Valencia (de nia diplomata delegito) . _Kiel- lasta
· c•1-· t 1·e•.. est as no tend a la ekst erordinara
feno.
sensac10
•
· ·us regi s trigis en la redakte10 de la espek
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~ kons1stas 1a I enom eno • R cveninte el .Roterd am o, la .cefr edak , d "Popola Fronto" forig1s el la redakte10 la portoro c
D· ·
"
tretojn de Stalin, Vorosilov, G.d 1m~trov,kk'1~1· g1s
nu1'.
·
I
cambron
.
Senpere
e
t1u
ne
ut1ma
ago. lJ
ornam1s a
. .
b .
.
deklaris, ke Ji, kiel organi z rta Ja oris _t~ en 1a sind1katoj 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 esperantist:i rondo;, la redaktejo de "Popo_Ia Fronto'. ' b_aldau
vidos sin ornamita . per la _portl'etoJ !f.e pluraJ_ !1berenaj 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!lurmaniere. 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 financaj. Sed Ja plimulto cl ih aludas pu umarkmda elasteco
ameba.
.
.
Ekst-cr · tio tamen insiste cirku 1as inter 1a po 1itikaj
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 venos la malpermeso de "Popola Fronto" al Sovetio. Tio
metas Ja. cefredaktoron de "Popola Fronto" antau tre
delikata dilemo, tiom pli ke gia salvo definitiva dependas organike de la plua evoluado de la poliko. l:iuokaze
tamen la' gazeto estos redaktata provizore lau la cirkonstancoj, kiuj aktuale blovas tra la politika stepo.

. La 18an. de Oktobro Largo Kabaljero prononcis en
Madrido antau · amasa publiko diskurson; el kiu ni ekstraktas Ja sekvantajn paragraiojn:
"Nun mi povas diri klare k antau la publiko,
· 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, tradicfaj malamfkoj de la regimo k kauzantoj de la aktuala 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

ke

.

,,

....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 .
\
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TLES-ai IDEOI

ESPERAN
TISMOKAJ ESPERANTO
E~pernn ln 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 h onnj ngoj.
Jl!nlfar il,· t·stns 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 g vo. · 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 intorcso_jn. ·
Ti a!, ni i1c kr eda s pri la " inl crn a id co" , n ek pri la za•
mcnhofaj fr azoj "inl crnacia lingvo · malap cri gos militon k
unui gos In mond on". Tre be laj k sentimentalaj vortoi,
taiigaj por fari p ocmon , se·d nc por .esprimi la rca l ccon. ·
Ln nei\trn la cspcranti sta mo vado, kiu ·nun .p ropagandas ·.
e:'pcranli smon, cstns senlogika k sensenca movado . Esperan •
tismo estas la · d oktrin a id ea de Esp eranto . K ni jam pruvis _
ke Esperanto ne p ovas reprez enti doktrinon. Same orii po· .
vas kr ei 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 lin gva di verscco la homaro esta s· disigita .
·
Int cmaci ~ ·l in~ •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 Lig i tra la mondo . Ni jam posedas la rimedo ri'
por prcmi la kuni gajn bantojn de la homaro . Dro Zamenhof sol-vis tiun ci gra van problemon.
Scd, malfcli ce, restas ankorau la sociala lim o. Malfe l iccpor ni, fur ma l graii cio ni eslas homama j . Ni ba talas' por ,
atin gi la hom an 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 Germanio k ltnlio malfuvora al lab ori sta klaso; la socia laj bal41oj, ciufojc pl c.j inlen saj, kiuj kon sl-anlc agitas la mon-.
1lon, monlrn s nl ni la !utan rcnlecon.

KION DEFENDAS
FRAN
_
KO?
De longc en His panio oni pa,rolas P,ri_la agr~ra reformo.

o1· nun Hisp anio estis feiida -lando, k1e la pleJmul to el la

tc : 0 apartenis al grafoj, dukoj ·k _mar~izoj dum _la _plejmulto
el la logantar o posedis nenion k_·deV!s venda~1 sian laborfort on al la bienpose d~to j.
.
. .
Post -la starigo de la Res p ubliko 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 · -tiacelaj n, 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 po polanaro po stulos
la reformon Iaii sia ·maniero. -La fasis toj konjektis ti un popolanaran agon k decidis siri defendi. Ekde 19 de Juli o 193/i
la tuta hispana p opolanaro estas ce unu . flanko de la tran _
ceoj, k la ari stokra tar.o k la bu~g-ar~
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 -t iuj, 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 flank o de Franko kun la es,pero ;
kc iii konservos al si la pluraj n -hekt iirojn da . tero , kiun iii
posedas .
79,146 hek .
liuko Medin aceli - ;
51;015 "
duko Pefiaranda .
47;203 "
duko Villahermoso
34,455 "
duko Alba
,.
29,096
marki zp Romana .
23,719 "
mark izo Comillas.
17,732
duko Fernan Nunez . ·
,.
17,666
duko Ari6n :
r ·· ,
17,171
duko Infantad o
,.
15,132
grafo Roman ones ;
grafo T orres Arias .
13,644
grafo Sastag o
12,629
:
.·
marki zo Mirabell .
12,570
1.\; 3 "' .. ,,,·duko L e-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 "
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INFORMA BULTEN o ··EsTAS ..LIBERA T RIBUNO PE • .

RESPERANTA KONTRAO FASISMO ENGIAJ PLURAJ
NUANCOJ. INFORMABULTENO, ESTANTE FIDELAESPRIMANTO DE LA IDEOJ-DE C. N._T. K F. A. I., SIN'PE,NAS TOLEREME K RESPEKTEME AL CIUJ ANTIPASISTAJ SEKTOROJ~ AL CI_U
J SINCERAJ ANTIFASISTAJ
ELEMENTOJ
.

K tiu ci rcul cco ,lute p lcna de fugr cno, kreas en n i klaskonscion , car an lnii cio, nntaii ciuj homamaj k frataj ideoj ,
ni L'Stns labori stoj, suliprcmn taj lahor istoj, kiuj dezira s li 0
herecon. Ni cinm scios ami, kian1 la hom·aro , cia m scioi
nmi.
· · ; (• • ,.,.., ••i !iJ'.1

ni malamas la kla sdife rencojn, kiuj estas en · nin propr a
lando :· ·
Ni scias ,Esp.cranto h . Scd ni"' uzas ·gin · kiel i nternacian
·l ingvon por facili gi ni ajn cksterlanda j 1f int erri lat ojn, lau :
Nimtl'Jnpe , dum ni p ropa gand as, niajn ideoj n, dum ni nia ideologin vidpunkto. Neutral n Espe i ant ismo n eni on sighatnlas kontruii Knpitali smo k Stalo, sinonimoj de socinla. nifos por lnborista kfoso. Ncutrala Esp eran tismo estas 'po
1·
mnlju stcco, ni amn s k runlama s. Ni a k laskonscio cstns tio:
la lnboris _to · perdi la te_mpon, la kla skonscion k la aiento n
· ami k malnml .
pri sinj propraj int~resoj .
Oni nc 1lc\'as forgcsi tinn ci limon, kiun Esperanto nc
Tia) , ni grup1gis k kr eis ·T . · L. E. S.-on.
povns dctmi . Tia!, ·111nin internncia pei1so oni de,•as aldoni
niau socialan doktrinon. Ni ma lomas. la limoj n, sed ankaii
Ilof i~ QT..J
ERALT i,
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LA TIR J\NO/ NE PO VJ\S DORM!

LA ZORGOJ

TRJ\NKVILAJ

DE MUSOLINI

Michael Oold

formoj , pri si aj diskur soj. Sed .ti am aperis antau !in longa
figuro , pal a h omo kun alta k p ura frunto k tristaj okuloj .
Li es t is tutc nuda k terurigaj vundoj kovris lian korpon de
.
la frunto g is la maleoloj.
-Ek s teren 1-k r iis Musolini kun okuloj clor,bitigantaj.
Kiu estas vi?
la longa figuro trankvile . Mateotti, kiun
-Matcotti-diris
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?
Perfidulol
Mateotti klinigis pli ai la timigita diktatoro:
Ni ak ompanado 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 kamparanoj k en la koroj de la pat -rinoj. Ni ak'ompanos vin gis
la pend igilo, kiam vi estos p end igata .
Musolini. Vi ne
estas mor ti nta k muta!-ekkriis
-Vi
estas pli ol zor geto. 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. :
Musolini. Kiu maltimos? ·
-Kiu pendigos min?-daiirigis
Mateotti, cl kies vundoj guta-La popolanaro-rediris
·
·
d is sango.
· Mateot t i malaperis . Al la ,lito de Musolini proks imigis
·
_
kamparanino malgranda k sulkohava.
vi sercas ·ci -<tien ?gemis la diktatoro_.
..:_Patrino 1-Kion
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 revoluciulinonlblekegis la diktatoro sene spera . .
· · sed la patrino daurigis t i iste:
-V ia pa:tro esti s laboristo k socialisto. Li multe ofendigis pro vi k ne vo li s akompani min por vin averti.
rnin? Kontraii kiu? Kiun mi devas timi?
-Averti
la patrino trankvile . K si mal-La popolan -aron-diris
aperis dum M-usolini, trenata de kutimo, kriis: .
.
.
unit~
-!.Retenu sin I Donu al si ricinon I
Napoleon estis kre skanta, kre "skanta kun siaf in signoj,
Sed tio ankoraii ne estis la fino de la nokto.
siaj botoj k sia capelo, plafontu sa j bekoj . Poste-pun,!-li
Rugaj flagoj plenigis la cambrori dum inundis gin la mu•
faligi s sin sur la bruston de Musolini.
z iko de la Internacio.
"Ben", Ii flustris : ciu d iktatoro estas b ankrotonto.
-Eta
«Be~" eligis pistolon k pafis.
Cu vi konas unu, almenau unu, kiu havis veran sukceson?
imitanto
svela
k
era
z
mi
nun,
Io granda y nigra. enpenetris la alkovon . Musolini proKvankam vi plu krias kiel gis
vis gin ka pti ; 1i £uri c pusis sin por atingi gin, sed ne traal mi mem, vi povas trompi nek la . Historion, nek min. Kie
Iii mortis ostr acisme au ·pro fis. · Revenis Napoleon, nun kwi la imperiestrino · Josefina·
estas la hieraiiaj diktatoroj?
.
i1i '<iancis si an "k-an kan " sur la lito de Musolini k dancant;
ponardo . K iliaj sistemoj fordronis kune kwi iii.
degutadis sango, ·'
-Ne I ne 1-kriis "Ben" ekkolerig anta . Mi ek zistos ciam.
. ~u ren~~ r sis _ plenan skatolon da militordcnoj · k Ii n~
La fa sis.mo vivos mil jarojnl ·
·
.
.
La spirito de Napoleon faris ion str ang an :. Ii ruktis tiel · PO V lS resp1n .
Poste li veturis per aeroplano k el la cielo falis cit~o :
rapide, kc la cambro plenigis per sufokiga aero. .
-Ga so 1-dir is Napoleon. Ni, la dikt atoroj, cstas el gaso. . noj, ~~-gfoli_oj ~ "spacchetti" . K la flugiloj de la aerQPlano
romp1g1s. Li esh s falant a , falanta ... Cu neniam ·estis finigonta
Mi krcdi s pov~ reteni la popolanaran rcvolucion, Benito.
· ·
t iu disvolvigo?
Scd mi mo rt is en Sankta Elena k la revolucio daiiri s. Ankau
vi perfidis al rcvolucio . Finfinc itarncn venkos g i, car gi ciani
~a ·caro eniris cek ape de armeo da nudaj princinoj. Iii
1
vcnkaL
ridis k pr jmokis Musolin i-n. Li devis vomi. ·
Musolini maEiate. Kiu estas tiu "gi"?
-<li? Oi ?~kkriis
Juna itala kamp arano ludis flaiiton. La. flaiito aliigis en
r is Napoleon malice. Kion diris
popolonuo-flust
-L.,
masinp afilo1_1k pafadis al Ii. K -refojc rugaj flagoj k:' la In.
_
ternac io de lia in fanago.
Linkoln? Certc dio nmas la popolanojn k . pro kio kreis ilin
'
multnombre .
Li~ ~atr~, fort.a ferforgisto, mardeladis s~r la kapon de
Musohnt lau 1-a r1tmo de la mu ziko.
Voller kriis: "Ni p remcgu la per£1dulon'.'. Hoyle ckkriis:
"L11 parlamento fmigoa la paron da · geregoj" . '
Baldaii la dilctatoro komencis ·g em( · terure . Oni ja estis .
·
.
pendigantaj lin I
"Unue pripcnsu, poste agu". "Birdo en marioj valoras
-Panjol - li ploris . K Ii vek ig is.
Jlli ol cento da rlugantaj". "La vojo de la gloro konduka~
Help! Lumonl
11.lIll tombo".
-Help!
Li volis dniirigi per tiaj sensencajoj, sed Musolinl salLa _servistoj alkuris . Iii ja estis alkutimintaj al liaj zorgoj
· , ,.
·
k alkuris kun luhli giloj,
tls (uric r:l la lito It jctis la varJTiigilon a l Napoleon.
La etltertcgano malaperis ddante primokeme k lasantc
Musolini eksidis, tremante , antaii la skribotabloh k skri ~
post s in malbonodoron el gaso nsfiksia k mortiga . .
·
bis serion da nov -aj k teruraj instrukcioj...
"Muso" tiel ncrvif:is, kc cks vltigis. Li provi s ·ree ek dormi k pcn si pri agrablajoj : pri siaj ordenoj, pri siaj uni Tradukis: PAIR.IQ . . ,
Kiel la plcjp arto cl la far s:mtoj , s pckul ac iistoj k murdi stoj , Mu so lini nc dor ma !l bo ne . Anta ii nclongc liaj no ktoj
csti s tcrur :ij, mal graii kc la tag oj sajni s al Ii glor aj k
b ril aj.
Po st la ta go ck z., en kiu Ii diri s, kc Anglio m ar sas 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 n c s1ifcr is, kicl kutimc , pro sia kronika digest ado;
ma lg raii ti o tamen li hav is so ng on apa r te malbonan.
Dum la vespero li labori s gis malfruc por rcdakti in sultan noton d cstin itan al Abi scnio.
Li glutis la pilolojn por la stom ako, demetis la militisal
cl Ji.aj lakeoj-alportis
tan uniforrnon , k lia lakeo-unu
Ii luksan varm ig.ilon.
Lia juna masagisto masa gis lian korpon, simila al tiu
de maljuniganto, al kiu ·ciufoje estas pli malfacile aldoni aspekton de " Peter Pan " , aspekton de junulo floranta, inkluzive diktatoro .
Tamcn Musolini sentis sin sufice bone k estis ekdorrno ~
· sin devigita de la sorto fari
nta dolce, k iam-pang!-vidis
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.
tagon, BenitO-:-murmuris la malgranda diktatoro
-Bonan
·
kun sarkas rr.a rideto sur la pala vizago.
Benit 'o iom konfuza.
tagon, Bonap arte-diris
-Bonan
Kial vi vizitas min tiel malfrue? Mi devas dormi. K pro
kio tia enviema mieno? '
rediris kun la sarkasnia rideto. Enviema
-Env iema?-li
al vi, kiu ne vi vos pli ol duonj,aron, au entute . unu jaron,
car vi falos en la rrianojn de murdisto?
Musolini. eis nwi mi defendis min suficc
-Ba!-diris
bone. Mia sorto k ,mia intelekto helpados al mi ankau es. ,, ; 1
tontc.
Napoleon, mi vivis sub stelo pli bonsan -Ufl-rediris
ca, mi havis pli da intelekto ol vi, k tamed mi devi s atingi
.
la insulon Sankta Elcria .
rifuzas diskuti kun homo, ki_u bankrotis,-ekkriis
-Mi
Musolini. Li tumis sin dorsen k premis la varmigilon al sia
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La plenumadon de tiu grandioza projckto, C. N. T . komisias al kamarado Mufioz.

KRON 1._K0
Ln 3an de Oklohro okazis en Cuenca (Kucnkn) grancln
mitingo. Cc pl cnpl enn snlono pnrolaclis la k-cloj Amor Bnitnngo, G. Mnrtin k Falomir.
K-tlo Duitngo nlcnti gis "N i, la nnnrki sloj nc estas fanatikul oj k ni ne alkutima s imp oni barale l a Anarkion , car
ni priat cnlns, kc ce nin llank o batalns In rcspubliknnoj, In
komunistoj , In socialisloj k nli nj 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 ej c nin okupigas, car tic) cks. terlande, kiel enland c oni "i:elas slra ngoli la revolucion , antau 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 korektos sinn konduton, en analog a situacio ni ne plu rcspektos 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 vojon sekvatan de la linarki~o, vojo p]ena de dornoj , kiojn
surpasis niaj plej bonaj kamaradoj , movataj de la iclealoj
al libero k humarteco.

* * *
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
nga ilo 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 'friImnalo 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 jugataj. 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 preskau 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
La lOan de Okti>bro okaze de la 28 dati:eveno de la pro stitnaclo limigi s. Ciuj tiuj kolektivaj mangejoj e3tis sta,.
fusilmortigo de Francisco Ferr er, Iiaj .disciploj instmi stoj; rigitaj k subvenciataj de C. N. T.
La
gitaj.
fori
estis
iii
en
tam
okazintajoj
Majaj
la
Post
·:,
florofn.
metis
kiel ciujare, vizitis lian tomoon , · sur kiuil iii
re<lok
forprenitaj
estis
,
mangejoj
kiel
servis
kiuj
hoteloj,
ne
nidad
Tri
filino
a
li
.
.sed
Ceestis la . n:epino de Fer rer,
nitaj al la ·poseclintoj . Ci cio rezultigis la reapcr..in sur la
povis ceesti pro malsanigo, kiu retenis . sin en Valen cio.
Ce la surtomba flormetq pronon cis paroladeton · Jaime . stratoj de almozuloj, pliigon de la malsato k pliv astigon de
Duran . Li alparolis la ceestimtojn, ·admonante ilfo al plua la ·prcistituado.
• • •
I
·
. .
.
persisfado en sia lahoro : ·
.
I
, ke gis nun J 5000 italoj
deklaris
"Gazeta"
jurnalo
La
/
de. Fine la instruisto Victoriano Cellero,Jegis v«:!rsajon
frontoj.
la
ce
luktante
Hispanio
eri
.
r.ereis
Lernejo·..
Moderna
de
fond'int;
. dicitan al la

..

la

* * *
Lau deklaro de g'ravulo el la nova regimo, de ·Kataltinio,
eri Barcelono la nuna noiribro de . la ·sttirmgva rcliarioj 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 ·.gravulo, por kompare mallonga tempo bati la fa§ismi>n·ccla
.
fronto k atingi al Salajnanka : k Seyiljo. , . : : · .

* * *

I.

* * *

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>:Ctasspecia\an
peton· al ciuj eksterlandaj kamaradoj sendi oliversajn nacilingvajn librojn, kiuj estos donataj al la alilandaj kamaracloj; kiuj , kom.ence ~enis al Hispanio p'or batali kontrau
fasismo, sed kiuj nun trovigas enla Barcdona k aliurbaj
kar ceroj . La li,broj estu al sendataj al la Jrna adreso: ·SIA,
.
.
av. Durr u.ti, ·32-34,, Barcelono .

C. N. T. ellab-oras projekton pri la konstru ado en: Pe* * *
dralb es (Barcelono) park Cln por kurac ado' k ..ripozado . TicEn Kopenhago aperas nova esp eranta revuo. "Levigo".
. ccle okupigos la 'bienoj ·le la eks~o~ ·auejo de Pedral .bes:
cirkauataj de pinarbaroj. En. la ,mezo .konstru igos masiva Gi·estas red aktata de k-do Tage Lau kiu 1iasigis 3 mnnatojn ·
domo 8- etnga dcstinota al hospitalo por ·rrialsanaj .laboris- ,en .la kar ccroj de Hitl erio . La enhavo ·de .la revuo estas revotoj . En tiu domo logigos cirkau 800 mulsariuloj .. l\falantau lucia . La ap erinta unua kajero repre sas la letercin de k-do
. de
tiu domo levig os la celeraj clomoj. p~r la .ser_vistar.o k la .in- ·Bas Wels, letcron kiun ni siat enipe .apcrigis. La . adr eso
:panio.
Kopenhago,
3~,
elsgaai:dsvej,
Kj
Lau,
Tage
:
"Levigo"
moderventaro. En la bieno "Clo.t Monserrat" konstruigos
* * *
na departam entol por maljunuloj , kiuj a.ntau ol fini sian
Kroilos' 1 transdonis en Amberes
"
k
"Hestia"
sipoj
La
cio.
•Revolu
la
de
rezulto~
-vivon, povu gui la humanan
al Bremen, la korpojn ·
forveturis
Krome konstruigo s alia domo por neresanigeblaj mal- al la sipo "Bessel" , kiu
Hispanio. La korpoj
en
pereintaj
toj
solda
germanaj
la
sanuloj, kiuj . cstos provizataj per ciaj· komfortoj k estos de
necesc meti .inter
estis
k
gn-skato)oj
li
en
metitaj
vigis
tro
ela
kru
entr eprenata cio ebla por fa~i pli elport ebla k malpli
de Ja
malbonodoron
.
la
eptebligi
malperc
or
11.
.
bovfelojn
ilin
laborejoj,
diversaj
starigos
celo
samn
ilian vlvon. · Por la
"sargo".
nlircblaj r .or ties konoj. Arangigos grand a bihlioteko.
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Ln 5nn de OktoLro oknzis c11Parizo la intcrnacia konfcrc11co cle la mari stnj orgn11izoj_ aligintaj al la Intcrnncia
LaLori sta Asocio-AlT. Inter la divcrslanclaj dclcgitoj figu.
ris n11kn11la hispauaj.
U11m la kunsido oni okupis sin i. a . .pri la ..d?•igero min la libc.rnn vcgarlon en Mcditcranco k la· rnalpliigon ·
11a~ 111
de In lubor lcmpo en In si1;oj.
l(rom lio oni aprohi s du rczoluciojn. Unu cl iii csta~,
kc 011i malebli g11In vcturig"'on de sipoj al la fasistaj havcn oj,
hclpanl c ticl al la popola Hispanic. La nlia rczolu cio <lclcrminas la ko11sln11lajn klopodoju por atingi la malpliigon
de la lab orboro j en la sipoj.

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
I
estas. Ni estas pli sena j ·01 vi. ·
f
')
Cl. Noycleus, Antwerpen. K-do, la b'ttrga gazetaro cinikc
mensogas k misinformada s. Ci cslas je servo de In kapilolismo k fasismo. La lahoristaro dcvas bojkoti gin. Korn·
prenehlct lrovigas nnkaii labori stnj gazctoj, kiuj misinfor·
maclas por komplczi al sia partio. _La lrnltcn6 rcgu le scndo ta ..
., .. *
'rage Suid, Sesscbo. Dankon pro I~ res. kup.
La enlrcpr eno Solvay en Ilalio lahora s aktualc por la
Cr. Gil, Fronto. Jen vi havas inclikita b r11ta monsumo,
mi lilo. En gi procluktigas gasoj asfiksiaj, inflamaj, k diver•
,
Estis eraro. lndul gu nin, k-do.
naf cksp l~cfiloj. La 850 laborist~j, okupataj en gi cstas mikonvin•
mem
vi
finfihe
J. Weiser, Marlaix. Jen , k-do,
litistigilaj k submclit aj al sevcra cfisciplino.
k
milito
diabla
Furiozas
kigis . Oni dcvas havi paciencon.
* * *
pcrlurbas kapcn ... cion .
En Ilarcclono ckzistas 62 kincjoj k M tcatroj. Ciuj cs•
SAT-ano 50, Montcuil. Ni pliigas la kvanlon.
Ins sociigitaj k trovigas snb la rckta kontrolo de la Sincli, L. Pehrson, Eksjo. Ni scndas nl vi spccimenon. La abon•
.110 pri In Publika Spektaklaro apartenanln al C. N. T.
pago cstas laiivola. Kotizu al nia pcranto, k-do A. Persson,
* * *
kies adrcso cstas trovcbla en ci n-ro.
La nombro de la arcstilnj antifnsistoj en popola Hispa·
F-lino Chance, Reimu s. Ni nolis atentc cion. Ni ononcns
nio ascendas gis 7000. La plcjpa rto cl iii batalis 19a,r do
·
pri la bondeziro !
Julio 1937 cc la barikacloj k poste cc la fronto. Inter iii J>ri viaj konatoj. Dankon
la ospe•
el
vi
al
senclas
Ni
J. Ilaluda y Ferri, Alicante.
liguras .multaj alilancfanoj, kiuj venis .komencc batali kon.•
malfacile
cstas
o
vortar
lrau la fasismo kiel milicanoj. -Lasttcmpe kclkiuj cl iii estas r·antajoj ;- kiujn ni clisponas, tarncn
trovebln tial ke la eldono cstas jam . clc'.-erpita.'Monon seridu
libcrigitaj tamc11 ilics nom_!Jro._estas nekonsiderinda, .· ·
kiomo cs'tas deterrninebla de vi mem.
rekte.
A. Melbye, Oslo. k-do, via intercsa letero hone trafis nin.
Ni atcnte k prizorge noti s cion en nian liston . Viajn dczirojn
ni konigos al la ceteraj Espcranto-fakaj en Ilarcelono. Pri
.
ATIEN'.PU!
ANTIFASISTOJ!
~-~ '
. "·
I
'
.
.
. .._ .
Ekzemplerojn . de la .gis nun -.
p'
La Esp. Klubo, la Hispana Helpkci~itato k- la Faksind -..· ropagandiloj .ni pleje . zorgos.
ni senclas. Alscndu kelkajri
Dul.
Iri.
.
de
.·.
.-ri-roj
~p~rintaj
6 ~ra-~gos
en· S_o~e~talfc ,mezc : J~1_1uar
ik~ti ' ~organ ize _
Ni alse,idos ilin al la
libro.
menciata
1a·
_
de
·_
plerojn
m
ekze.
('.hpozicion antifasis _ma'n._Ni ipsist~ petas -_~iuspecan ;ma~e_.
fronto · al kamaradoj.
1ialon, ekz. librojn, brosu'rojn, gazetojii, · afisojn·,'· flugfolfojn,
ta: ~-ro.
vcnon
la
Ni,l~ ~a~h,_ Fabara. Ricevita. Restas por
,s · 1a:a1ojs,-_se· ,cstas
'insignojn, sta tistikojn k.' t. p. Ni :reserid<i
·
..,. 1lezirate.
e.
S~~ert~lj
b.
t~
~-'
7
· Adreso: Karl Axelsson. · Dalgatan
.. , ·
· '
Svedio:
.
.
.
.
. .
2 p-taj
.. * ·f'
, - Barcelono
Grupo "Li-bereco k Arno"
6 p-toj
Barcelona
.A_ms~ Joan ·Rovira · • .... •.
Korespon .deca Centro ·fntersacia; _I:Ielmers~ra~t;.~?,·
0'45 gl.
Raterdarno
:
•
•
..
,'
•
Berlinjn
M.
S.
L.
terdamo, . havigas ciuspecajn korespgndactresoJn. , al:, 1~· _ciu1 gl.
G.. J. 0. :Wanrovij . . · ·. · . , Aedenra ·•
, la1!daj eperan tistoj pri ciuj temoj. P~tu detal_oi,!1! ._ . .: . .
0'60 gl.
J. deri· Brii-telaan - . . t '· ·• • • Krimpen
5~ fr.fr.
* * * ,. ~ .. ' .,: _•.:• I : .•J . : -~ ; '. . ,'. .: . Eric '·Barow. . . • . · ·• , • • Parizo
:
I
30 fr .fr .
· Ekde la venonta -n-ro de ''-Informa .Bultenci?'· \au ·la de~ La espeuntista grupo 'de Cholet
5 p1toj
·
'frontano
··
Quiies
R.
i-ira de niaj Stokholmaj karn·ara d~j; cia~ lalio~~niaj- k-age:10 p-toj
, ,· , " , -Cervia
.
;
Terra
C.
: JJ, LL : Salt
_:·.·_
_~.J~•_i
rnaj, · ni apertos novan rub,rik~n~ ''.ln\e~~~cia ·:f\:ig
10 p~toj
.· •
.
* • .• .
3 kr.
Kopenhago
·Tage Laii ,
10 p -toj
Kastuera
F-no J. Chance, str . Cotta 12, .R~ini~s,- Fiart~ii/ petas El.- Mario · Carrion .
10 fr.fr .
Bruselo
rciigon· pri Haiverev, austro, -b~t~lanto ·ce· la front~ de -Al~ fuics'Gauvin . · •. - . .
2.0 fr .fr.
. Limoges
•
·
;
.
•
.-.
.
Rameau
Mamhe
.!,accte, k pri Cruz G~mez, portugal~, batalanto ce la fronto Cassin, Le Grouanec par Plouguerneau
20 fr.fr.
.
: ·,
/ .·
1 gl.
Santander.
.
ile
Roterdamo
.
Rasenberg
J.
/
pesoj
2
Aires
Buenos
Sabate
J.
* * *
10 c.kr:
Villeurbanne
.
·
•
Pialla
Nor1ii,
30,
gl.
Tafierhei~s
Oslo,
Melbye,
Alfred
K-do
S .p-toj
Alicante
J. ·Baluda
vegio, tr e deziras · ricevi intersa~ge je · aliaj ajoj · esp. · gaz, Cr. Gil •.
20 p~toj
frontano
1 gl.
k bultenojn k aliajn ho~farajn k ,propagand~jn glumarko1n
• • • . .R.aterilamo
B.·c. Rasenberg •
100 fr fr
llldonitajn en Hisp imio. Respondo garantiata. Represo en Anarkist -a. Grua de Sain Nazaire
2 gl: ,
· Anglia
.
L. Rozenbfoom
aliiij hisp anaj gazetoj k bultenoj dezirata.
0;35 gl.
Rot.
G. Verezen. :.
50 fr.(r,
Montreuil
SAT-ano 50. . .
. Tierre Thomas • . • .• ·, , Beauthcii'
.
LASTHORE
5 fr.fr.
90 I.
JA~ ~STIS KOMPOSJITA;VE• Anarkosindikati sta esp. grupo el Sofio ·
KIAMLABULT.ENO
• 9 p-foj ·'
NIS EL VALENCIOINfORMO,KE LA.REOISTAR9MAL• Esperanto sodeto "Pac o k Amo". · Barcelano .

'
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