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DURRUTI- Sinonimo de_la Hispana Revolucio
....
k
.•,
, ◄

!

)· j
Francio fariginta rifugejo por la hispanoj perse U·
. , ·• i
ncnlaj homoj. Prnclhon malf ermi s brcfon en Ja filoRofio, tataj de la monark ia registaro, akceptis Durruti-n. En
..":;
mnlkovrantc, kc l:1 pro11rcco es la s rabajo. Re cll1s nlpre- · Parizo Ii Iaboris dum tri jaroj kiel mekanikisto. La ka• ·
· .
maradoj cl Hispanio skl'ibis al Ii, informantc Jin pri la
nns int.erna cinn renomon inter la sc ienculoj, hi storiante
. ·, ~-'
Ja virnn de In. llomaro k Nalnro. IJaknnin tremigas per politika k socia situacio de la lando. Iii skribi s al Ii, ke
Ja anarkista movado ciufojc akiris pli grandan amplck• ·
·r
' sin rc, ·olucia yarmcco cinjn tiranojn. Kroptkin estas
I
son; ke C. N. T. jam grup iga s pli ol mi~ionon <la labo. ekzcmplo de In relali veco de la ckonomia dctc ·rminismo,
'
.' '
senigante de la regeca j ornamajo por lnkti k suferi por ristoj; k Ja rcspublikan oj estis pre taj levigi; ke __la forIn Anarki o. Ccntojn da. cltaraj homoj · ni povn s citi. Al falo de Ja Moriarkio estas konsi dcrat a tuja; ke la popolo
estas pretigita por la rcvolucio; kc la burgaro k la reJn flanko de cinj figuras Durruti, simboio de tutcco,
gistaro organizis bandojn da pistolistoj por climini la
energio k integreco.
batalantojn pli agemajn de la anarkismo, de C. N. T.
•"• .Fekundaj verkistoj, carmaj poetoj, - renomaj artistoj,
la floraro de In litcraturo , poczio k de la· arto sublimigis · k de la malclckstro re~publikanismo ... Durruti, homo
malkvicta, pura rcvolu cia sp irito , trapas is la francan
kelkiam la vivon cle personoj , kinj ne ha vis alian virton
ol sian monon a11 si an politikai1 signifon. Generaloj · Jandlimon k revcni s al Hi spanio, p1·cta disponigi sian
-;
,,
tu tan forton al la revolucici. En San Seba st ian batalis ·
profesiaj de la krimo, rc goj des potecaj k malhumilaj,
Monarla
kontrau
konspiris
k
grupoj,
anarikistaj
Ja
en
_
skrumoralaj
scn
,.·,
~
politikuloj
aristokrataj prostituinoj,
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.
La oficiala pistol ismo semndis en Barcelono tcroron
· brilaj silk- k orropoj havis sian rimarkinda _n· biografon
k apologanton, kiu humiligis nntau la mono k sia socia _inter Ja vic oj cle Ja Jabori sto j. La prczidanto de la resignifo. La oficiala historio n e estas pli ol serio dn bio- gistaro Dato subvenciis ·oficiale Ja murdistojn de la labografioj de perso noj senuti!aj, frivolaj, perversaj. Ni ne ristoj .. . Dato estis fqrigita. La grupo de Durruti ja eka·gis en Barcclono . Oi estis la grupo · de defendo de la anoj
povas . biografii Durruti-n detale k amplekse.
vivo, k ni ekspljkos 'ae c. N. T.1 k de la anarkismo. La gubernicstro Martinez
Ni faros simple skizeton ·pri
lakone la influon, kiun ,havis Dm:ruti en .I~ politika i . An iclo k_ Ja policestro A-rlegui makulis per Jsrimoj B~r- .
·_.celonon . G. Oliver, Asc aso, Jover k Dnrruti per pistoloj
socia k revolucia vivo de Hispanio.
·
·. ilefendis la laboristojn kontrau la murd istoj.
* ' ·• *
p}ej
siajn
iii
en
La .hispana laborist a klaso vidis
Buenaventura Durruti naskigi s en Leon la · 14an ··de'
risiii
stojn
labori
la
defendi
Por
defendantojn.
n
j
bona_
la
en
kreskis
Ii
familio
laborista
de
Julio 1896. Filo
_:_kis 'ciutage _ si~n vivon. Iii trompis k m}stifiks neniun ~..
pafr ·o est:isso"="
- kruda m~dio de Ta· te ona{ia boi·istoj .
cialisto k'luktadis por la socialismo. Preskau ini1no Dus· :1(iam.eSt is -re~l _ige nd a-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.
La a~toritatuloj in'a !kovris la la boron, kiun faris · Ja
taj "problemoj malkvieti gis Jin: .. Lia · infana menso kom.,
. ·'.,
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
orlaborjs,
Tie
Argentinio.
en
rifugis
'Iii_
Hispanio.
el
·
esrruti-n en m~dio febre n ·voluci ii. Lia tempe1·amento
. ~. .J' ·
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 ·
•.
·fortan
donis
kiuj
Durruti,
.
k
Ascaso
de·.
_
_:.s
Leon. La laboro, por Ji estis kulto. 'Dum fa no~toj iradis - la kunlaboro
al la Sindikato por sangi impresojn k diskuti kun la ka : _•impulson al , Ja propaganda k la liberecana. agado en Ja
.. , _ . . Sltdamerika ·.Respubliko . La policanaro fiksis okulojn al
,
·
_
·. m~;·.1.doj .
La fervojistaj laboristoj ·vivis tiam en tre mizera .si-. . iii k ekpersekutis ilin. Ree ·komenci gis ·1a pilgrirriado de
spekuiacis ·la forton -'k . .~iaj kamaradoj; • Iii kroz .adis :._ ciam persekutataj de la
'
tuacio. La fervojentreprenistoj
-~ '..t.
,
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 t ui-ante poste al Europa .
' mon- ..
_viviper la salajroj tie! malaltaj. Oni ok:iz.igis ·kunvenojn ,' . Pariz o esti _s rifu gejo de ciuj ~ersekutat~j de · Ja
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'<ie_stis ciu~oje pli . - fig_u~·ojn de ..la internacia anarkismo; viktimoj de .la pre•
· mado de _la respektivaj registaroj. · ... · .. · · .
. ·· ' ·
.
densa k divenigis ekplodigon.
En modesta carpenfrejo laboris · la fama • rusa bata. La politika situacio estis ankau tre kritika. La 'socia 7
libe_re~ana Nestor Makno. Makno kiel Du rrut i eslanto
mo.:~
a_··
l_
listoj k la re spublikanoj kredis, ke _jam alvenis
~e la a~ado .._!,a. kamparan oj de Ukrajnio adori~
h~mo
t!s
.
kad~k~,
~
ark~ika
re~imo
Monarki~n,
~ento . for skui I_a
~::
k1u ne responch s al I~ momentaJ bezonoJ k k1u far1g1s hn ~•el d1on. Makn~ cekape de siaj Kunbatalantoj faris
-· . : j
\a an~rkistan }·evolucion _en Ukrajnio .· :btirruti admiris
senp ,opularn k malama kelkinm ~
la uk1'a jnan bravulon _ k estis• Jia intima. · amiko. Inter
Forgi(tis revoh1cia mo".ado, kiu . clevis komenci.g1 per gencrnln striko d~ In fervojistaj laboristoj de la ambau ekzistis _ah:ilogio de _karaktero, k sama intel'pr ·eto
·
'•
de la · revolucia agado.
tuta lando .
.. ..
d · R"·•
.~---:p •
de
.diktatiiro
"Ja
starigis
Hispanio
En
·.
·
strimultajn
· Eksplodis In striko. La ;tatforto murdis
rimo e 1.
.
.
.
.
. t ·· k D
, t ver .a kun la · interveno de la rego La re 1 • 1a'b or1s
urruti ekkoms la r1gorojn . de la persekuto,
.k m 0Jn,
. , ,__,:
a
vo uc1a.
•
.
d ·
,,
a·..
· ·1 t · d , t"
.· ,:
mova o estis deklarita ekst'"er Ja )ego: La batala~to ( de
vu nn e sin ev,ga a ·e 11~n 1g1.
Ln
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C. N. T. cs.ti:, i::iuj en' la karc eroj a11 en ckr.ilo. A!lcaso
Kreig is en Katalunio · k .aparte en Barcelono rondo: ·,
k Durrnti rlecidi R finii::i la haosan situacion politikan k net e revolucia. Durruti ·ne estis ekstero rdinara oratoro:
soc ian clc 11iRpauio k c~ti R pr eparanta.i a ten con kontraf 1 liaj diskur so,i esfis preskaii ciam impovis itaj. Al Ii man :
Alfonso 13. Oni malkovris In atcncon kontraii la rego kis ritorikeco. Tamen Ji estis la. elemento, kiu venigis
clc Hi spanio , k Ascaso k D11rrnli estis enkarcerigita:j en la pleja11 publikon al la mitin ·goj. Lia voco, ·tre forta k
la fama "Concicrg eric" , okupnnt e la saman cambreton,
serena, sugesta<lis al la amasoj . Li paroladis. kun multa
kiun okupis :Maria Antoin cla en 17n3.
sin~pleco, senbom ~ste, k la . ekste rordiri ara altiro, kiun
La francaj nnarkistoj cnt rep renis aktivan kampan ~ Ii ekzercadis super la amasoj, ·radikis en granda kvanto
jon favore nl Ascaso k Durruti. La ceteraj gazetoj aligis
da sent imentoj, kiajn Ii enmetadis en siaj vartoj. Ne esti_s
al gi. El sta rnj figuroj de la -hispania r espub likani smo, malofte vicli homo.in -k v'iriniojn kun .eklarrnantaj' okuloj,
1:ifugintaj en Francio, propetis Ja, liberi gon cie la <lu niiskultante Du rruti-n. En ,ioma tempo · nia kaniarado
kamnradoj . C:i knmpanjo alp1:enis. internaciah karakteestis 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 Ar ge ntini o k pro kiu egtis kondamnitnj al mort o.
inviton. Post la mitin go Durruti estis retenita. Oni akuPost 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 ge nera 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 . si n al ciukla saj dangeroj, • ili reveni s al karceron postnlante la liberigon de Durruti. l a . labor iParizo . La plej elstaraj figuroj de la internacfa anarkissto j deklari s generalan strikon sendifinan, k la aiitorirno, kiuj trovigis en Parizo, -ekideis krei Internacian Li ~ tat ulcij .proklamis ~ilitstaton : S~d Durruti es tis liber ibrovendejon, 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
riistiitaj. Poste organiz[gis granciioza rn~hifestacio, je .
la boron · en Lyon, sed estis malkovritaj . de Ja ::Rolico. k kies fnmto iri s. G. Oliv er, 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~ 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 As cas o-n k Durruti-n por parRespubliko. Kiarn -la arnaso ve1)is fronte ·al la Cenerafi~ .
top~i 11akth :e en la komploto , .kin estis f~rf(ata ·en F~a n- . tatejo, gi es~is· atakita de l:i' poll car o.- ~n _i aiidigiii 'ce.n~"'.
cio .k Belgio kontrau . la hi spanla .dikt aturo. Kiel revolu- .'tojn da pafoj: La . rifero eksti:enie · gravi .gjji, 1t ·c1evfs inciuloj, niaj karnaradoj ne ·neis -kunbbori en la) :o;;pl?tO . · terveni. la .arm .eo. Patro _lo da ~old a~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 f undaj ,agi toj socialaj ,en ·Hi spanio; . en . Du1:ruti, dfrektis 1~ fusi lofri · al -i~· gvardioJ k evftis ' Ji ·.
kiuj Durruti ludi s un_u agra clan• rqlon.
.
·m asa kron·... . . ' . : .
:.. :. ' .· . :· _:, ' .· ·;.•
. ' . : .. ,-:
·,.:iI
. 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 ·arLa Bar ccl~na logantaro ne konis Durruti -n kiel ·;gi- rriitaj .fortoj estis en la povb .d e reak~iaj' ei'emenf~i. -:Al .
tanlon,
sedI 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 . '. , . .
F. A.· I. profitis la_.r egi msangon 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 sindikata '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 za n. 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'iika noj, ,
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~
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 111sarn11j : 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
,orator oj , arit11ii. cici .G.· Oli v~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• di sv~s ti. gis tr ~
l a 't t~t:~ iando.
Li( kamp a.
'
•
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_., rnno.i bntnlis ciutn~c kontrnu In Civiln Gvnnlio kiu de- tojn en la karceroj, ma1nmis la respnblikon.
La .··c1eks
· fcndis In grnnclnjn terposcclnntojn. Cie elspruci; strikoj.
hularo gnjnis mediojn. La p a r 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 mi tingo, 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;eLn konfliktoj inter In knpitnlo k Ja Jaboro plikrudigis.
spondi ' per revoluc .io. La malclekstrnj respubl ik anoj k la·
Ln 19nn de ,Jnnunro 193~ la ministoj de Fi _gols levigis
socialisto.i cedis la povon a l 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 revolugin oficinle. Garcia Oliver pro la frakaso de Januaro
rin flnmo. En tiuj lokoj por unua fojo en ia Historio
konside1:is mnlpnidenta
ldon p ropo ni s C. N. T. Unuastnrigis 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
Oli ve 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 sufokita. La re spubl ikan oj estis prezentintaj se1:Y.Q
n al .la re~k"
• D~r~·uti figuris ciam inter la viktimoj' de ··1a premado,
ciaj · elementoj, al Ja samaj elementoj, k1uj -1; 19an de
car _lia personeco estis in time nitita al la revolucia moJulio 1936 volis levigi kont ra u la re spub liko por starigi
·vado, kiu estis ekbolanta en · Hisp ·anio.
·
fasisman regimon. Dunuti
estis retenita, . kiel ankau
:pe Jan _uar~ 1933 iis oktobro . 193,1. - En la fino
ciuj anoj" de la Nacia Revolucia Komitat o, inter kiuj
de Novembro 1932 la ekzilitaj kama1'adoj reve ·nis al Hisfiguris Cipriano Mera, k doktoro .Isaak Puente, kiu estis panio , 0. N. T. suferis sisteman persekutadon f\;nke de
fusilmo_rtigita de la fasistoj en Hueska.
la r.espublikanosocialista
registaro ... F . A. I. organizis
P ost la revolucio cl!!· De cembro pligrnndigis -la _figuro
mitingon en la solano · cle la .Dekoraciaj Artoj d·e Mont·de Dutruti . La laboristoj de Znragozo subtenis generajui _ch. Intervenis Dunuti, por unua fojo Ii .paroladi~ en
· tan strikon dum monato por atingi la liberon de Durruti
Barcelono post' sia reveno. Oni kalku°Ias, ke la miti~gon
k liaj samso ·rta no j. La .agado de la l oga ntaro devigis la
ceestis cirkau 10.000 personoj. Diuiuti refirm igis sian
registaron dek1;eti partecan amnistion. Durruti- estis ·lifidon en la revolucio. La ekzilo plifortigis ja lian spiri. berigita. ·
ton. La polico estis iristalita grtm?nombre masinpafilojn
La dekstraj pai·tioj disvolvadis sian propag~ndon tra
en Ja cirkaujoj: La mitirigo estis revolucia jeso: •Miloj
posterioj ·1a
da personoj elil'is de la akto, aklamante ,F. A. I.-on .k la Hispanio , fol'igante el la respo~decaj
res~ublikanojn
k la . socialistojn. · Ci tuj ek;idis sian
la .socian revolucion.
· --·
•. ;. .
Ektremis la kataluna burgaro. La gazetaro· rek 6~~;; _ •gr~van ·era_ron. En la socialista j inedioj oni . ekp~rolis
··p~·1r~voluc10 : :Ili -aprobis .:.la -revolucian -lin ion -de -:la ·anar. dis al la · registaro duran n1a11o'n-kontrau ·1a· anarkist~j.
k1stoJ.
kam
· 111sp1ra
; · · t a · ·........
· La. striko
.
. de -·la
.
. para noJ· d e J un 10,
. Oni fermis la : sindikatojn de C. N. T. "So lid'nridad Obre_de
la
sociahsto
J
estis
asufonita
kun
kolektiva
masaki 'o
ra", ~stis · ma)aperigita . Centoj cla batalnntoj · estis en- ·
de kainparanoj. La Civila ' Gvardio faris al 1
· 1· t .'
karcerigitaj.
Tuj la anarkistaj roncloj ekhavis .la . fdeon
t· · k" , · f .
'·.
' a SOC!ll IS
ion wn_ on~_a ns .anta~e .al · la laboristoj cle·c. N . T. OJk.
reagi perforte al la· registara pre~ado. Konflikto de tia
la ana~·¼1stoJ cl!!.F. A .. I:
natureco signifus seriozan malordigon por la politiko k.
. F~rmigis deks:~a regista1:o, La res .pub likanaj partioj
la ekonomio de la lanclo. La registaro timigis ·1a laboromp1s
k1)n la . re g, 1mo, _k PIO
. d u k·t 1g1s
· •. la socialista revo- . I
.
.
ristojn, dirante,' . ke gi militarigos la fervojistojn.
Oiii
luc10
de
· re·
,
. Oktobro
pripensis profiti la ·probablan strikon de la fervojistoj
.
· Al la socia· r18t a r ev olucio aligis · Ja
de Kataluni o k 1T
.
por komencigi la 1;evolucion. Garcia Olivei· _projektis re- kspubhkanoJ
. • .· . J
.
•
ia unua me zuro ,,est1s
enpor ev1·t1·
. fluu al )la . okavolucian planon. La kamaradoj Ascaso, Durruti, Joven ; . a1 ce11g1
• · I a anark1stojn
•
, k e 1·1·1 111
t
zon
,• D .urrut1.
. .
.
,'
A. Fernandes, Sans, Eroles k aliaj elstara.j elementoj
, aJOJ. nter la re tenito1· fig u11s
konsentis la projekton de Oliver.
. ·
Ncpripensita
faro tnmen anta11igis la okazontajojn.
La k-cloj_H Es ta ban k Meler montis laborejori por ekspo~iloj en Ja· kvartalo Clod , Produktigis
eksplodo en
la laborcjo k la polico ma lkovl"is ·kelkajn deponejon da
cl<Sploclajoj. E stis necese komencigi la revolucion antau ·
ol In tnta materialo, kinn poseclis la ana i=°ki
stoj, 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 111la regimo de oficiala •
teroro. K iii konspiris kontrau In respubliko.
Ln laboristaj nmnsoj, kiuj vidis . siajn rcprezentan0
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Durrull ellras al Aragono
·
·
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INFORMA 13ULTENO
J)11rruti-1 1 ni Yirlas ciam lii:itn a l In grnn<laj sociaj k
polit ilrn,i JH'(>
CC'ZO.i d e l 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.Jcngit: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 d e la prnlctaro la sort on
de In rc rn lu cio. On i ck pnl' ol is tuj pl' i In rcYolu cin lul.Jori sla nlinnco. Garcia OliYcr 1h111i
s loz un !c(on: In marksn noj al U . G .. T. k la nnarki s toj al C. N. T .. n1111.Jni1
org ani 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 dcklaros 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 Februnro , 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'igus 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 ripetndis 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 · revolucian labo ron. La labori st oj en ~ia plimulto vocdon~s.
0

la morte vundlla Durrutl
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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·
k amnrn1l 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, nokte-en
Jn sindikato. !Ga rn Ii parofadis kontrau la politikistoj 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 ev oltrcio. Ln prenitaj clecidoj akcelis
la niilitistiiit ribelon. C. N. 'f. k U. G. T. estis unuigan ·taj por reali g i 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, ribeJon de Julio,
-:
. · K !dam la 19an de Julio .Ja fasistaj :militistoj ·levigis
armile kontrau la re .giii\o k ·Ja l ab ori s ta klaso, Durruti
estis malsana, _jus operaciita
p _i:o du hernioj.
Tamen
~ Ii · nemalfruigis
a lkuri en . ·Ja vicojn d e fa a ntifasistaj
batalant .oj . En la Pl:icci de_J(atalunio, en la Placo ~le Palacio, ce Ja pordoj de · ia· soldntejo k en ciuj lokoj, kie
okazis bat a lo, Dunuti
inspiradis Ja labori ~tojn kun fusilci en la mai10.
· 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 · batala , Jin kun~cis. La snblado de . I.a kugloj , In . eksp!ado
de la bomboj, Ju tam burado de In maSinpafiloj, la brueg o 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 ene tris 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 t 1:1 noktom ii~· l~k- · '
. dis la _krani on clc kamaraclo - Ascaso, k Durruti estis
tadis se n cese . Per la korpoj iii el11ufiis la hol'cloJn de
v undit.a en la bru st.o k en la frunto .
Fi •anko al Ja ·periferio, al la Univer s ila la Url,o (C iudad
Oni viclis Durru t i-n pl oranta 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 teronion 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 a n korpon, .....·_
kovrant e Jin per kovrilo por k e po vu pas i neavertite inEn Ja fajro de la bat:do mort is la filo de la prole- . •• '
ter la amasoj, kiuj po st"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 laPost la ·sufoki go de la rib elo en Barcelona oni ek- giganda koi·po k in fa n a k oro 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 Iibe12._000 h'omoj k ekiris tuj al Aragono por bati' la fasirecana spirito vi vas inter iii. La idealaro de Durruti en~
i
stojn .tuz ias migas ilin, k donas k urag _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 ni o·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 s o 'bat a li gis morto, se nkura 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 .'~em, estant~ :--~i;_m. ..•--~---~--~~~-'""!"'--,_;,_;,_;.:....
______
..
eri ''senpera ·kontakto ktin la milicanoj. La ekzeniplo ' in s, piras ciam konfidon . La milittekniki stoj konsilis D~rruKQMORERA·.KOMERCAS
ti~n malproksimigi _de 'la" dangero pli posten. ·sed Ii )aris
La Sekcio de la sapiStbj
In 'dustri~ pri . la ftemi~j '
·Ii revolucion ·k .ne la militon, ciam kunestis kun la ka .:
· . Pr_oaukta1oi' acetis ekste'rland ·e 'por · 1.000.000
pesetoi.
. ..:.r
"maradcif
la traneeoj. · Li ne estis leutenanto, nek ·g!c!• I
sodon kaustika _ri ·por fabriki 'sapon ,piJT Ja Barcelona
. · ner .ali, '.· Milicano kiel · la ·cetera'j. La rnilicanbj de lia
logantaro. La acetprezo de· Ja sod~ estis z'oz pesetoj
' , , .'
· kolono ·post la rriorto :cle burruti
dfradis: "Durruti ne
por 1 kgr.
. . , . .
.
.
ko.rnaiidadis, ,Ii ·edukadis. Pi·o tio ni obeadis alll k estis
Kiam
sipo kun Ja ka.ustika sodo alvenis al Ja
'disciplinitaj.';
'ce/ono, gi estfs · konfiskita de Ja Priekonomia -K~nsi·
lantaro :1auordono de Komorera k po'st .kelkaj · tagoj
· i La morto de Durruti. · Kiam la fasis~oj inv _adis
estis · donita al burgoj, intimaj amikoj de . Komorera,
'!run-on; San Sebastiari on k ·Tcileclon, iii entrepi·enis' 'de ~
.·cidariofensivori kon.trau 'Madrido. La 'krimul .oj' Fra:i1co,'.. [JOr ke _ili vendu ii? j~ 8'50 pesetoj unu _kgr. : : .
,K ·tio okazas dum Ja tut.:! B~rcel~no sufera i/ pro
· Mola, Qu_eipo · de Llano 'k la aliaj satrapoj bezonis · kon.:
manko de sapo k . dum eksterlande - oni -koiektas sap~~
keri l\fadi·iclon por esti agnoskitaj de la intemacia po-·
por ni . .
·
· litiko . Italio k Gerrna~io jam estis rekbnintaj la . regiBona defendanto de , la pi>polaj interesdj !
·. 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 . . ·
.
NEKROLOGO
.
,.
. . ·La luitaj hordoj de' F1'arik~ venis antau la pordoj
· . Du esperantistaj
kamaradoj, -b"atalantojpo~ .libero k ,'•
mem de Mad1~ido ..Ili estis ' jam enpenetrantaj.
La fa sis ta justa socio , e~tis tr:xfit:i.j · de ma Jamika · kuglo : · ·
gazetaro · jam estis ektrnmpetanta
pri la enfro de la
. K-doj Enrique Olmedo k Lafeltin. ..
. ·.
"•Naciistoj" 'en Ma'di'iclo.· Tiam oni ~kpensis · ·pri DurrutL
: -K~90 Ohneclo ~stis ·nefo1igesebla amiko k- bo'na -~spe·
·· · l'{u1· Ji kun sfa kol~no ja :povli.s savi gin. Nu1· IJl sturmo
r a_ntisto.
. .
. '
' . . . '
'.
· cie l_a kolono de D~~nt1ti' povas rompf .la · ~erringon ·, pet'.
·· -_K-'do .Lntelti _n ' e·stis '·eks-sekre t ario 'de ·F ; E. ·T-i ..:....g1
:u.
- 'kiu · la fasi stoj zonis la· cefurbon. Durruti hezitis ibm k PO. en Levallois~ ·Perre t · (apucle de ~Parizo)
.k -~embro
~·oste ·decidis. Li kurivenigis siajn ·homojn k jli kunsen- · de F. E . T.-komitato : ·
. :.
·
tis iri al Madrido. Kiam · 1a kolono de Durruti , alvenis
. Claman memororr -~I- 'heroaj lintif ~~'i~taj batalintoj \
,
•• •
'
•
·per automobiloj ill Maclrido, la horcloj de Franko jam
I
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NIRIIISTOBIO
ESTRS
LAEPOPEO
DELA. HISPRNR
PBOLETRH
_--EN.:Lff
O. LUKTRDO
:POH
··s,n
·.
.
.
. .
~· .:..LIBERO
.

Efcktive ni cstas ciam samaj . Ni· la anoj 1ie C. N. 1'. toJ emiJ1ente rev'~luciaj. Iii ja . {ie havis alian substan ·k F. A. I. sangis •nek nian konduton, nck nian karaktetivan impulson, ol la · revolucion. Cu iii ne faris gin ciutage kun nelacigebla persh1tado,- ktin -nefleksebla · obsti- .
ron, nek niajn idealojn. Ni estns ciam samaj.
K kio cstis ciam la anoj de C. N. T. k F . A. I.'! Stllt'- no, ne ko.nsiderant -e · la izoligon sen timo a·ntau la ·pre- ..
rnanoj kontrai1 la rcakcio k la subpremanta kapitalismo.
madoj, · kiuj super iii abundis?
Grandanimaj al la batalo en la dcfendo de la laborista
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
se nkuragigon. 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 preAN'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 revoluberigo 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 senrajtigide ia sfato. ·,
• toj kunigas siajn korojn, siajn 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'idespotecan 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 malerespektinda, 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 ·l a proleta ·1:o. En Barcelono _
.de Ja anarkosindikalismo. Ci po_v.issup~rregi k retenj
iii faiigis sin kiel trombo SUi' Ja kano 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, forpretiel 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 mateciuj 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 1 la ~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 ko bastionon k de · fiu konkavo :._kaliber ecann movado .neniam mare andis . sian konkurson '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 ·pafado : la in~;idi~tojn .k .est as niaf k~~aklo 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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• k ·11atuta antifasista popolc,
Al ciuj organizoj, partioJ a .
·c·1n<ladoj oni donis al ni -,
. p t multaJ ma1 , .
la
ekonom10.
os
. lct ermrnant e pe1. t·10 e t' apon
fasi smo
.

Nin ·nJvoko nl la luktacl o kontra11 la
..
'
k 11i mastr1 s, r
. t
Kinm en l!l3G la malrl clrntr aj parli oj pcti s C.N.T. -on, . la int crv cnon
lfo nfid o al la rcg1s aro , se 11
1
kc gi nc ad opt u la pos icion nccc cleble an t ibalotan, kiun
de la rcapero de la P 011
.~.; fini g us per la triumfo , de
kin konficlo cert e la m1 I o
gi s·ubt cni s en Novc ml.Jro 1!):l:l kun sin n epolitilrn traektori o, gi cksponi s kla rc al la pupolo , kc gi neniom atenFranko.
t
J·oJ· traboj k obstakloj baris
.
.
cl malopor una
'
da s el la _bal ota r cznllo , ~ar , ti c! s~ gajnu. s la de k s t ru IOJ,
. .
Amas~ . • a '
N. T., n eniam sektema, nemam
tuki el se trillmfn s la malclckstruloJ, la popolo clevas de- la disvolv1gon ~~ C.
.· or la I.Jona de la unueco.
fendi si ajn konk crojn 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·
·•·1s niaJ
· · ase r t'OJ, 11
I
•
·
apr
obo
p11
5. monat
,i
ie
ojn post c · lrnnfirm1g
( a povo o malgrau sia nc, .
Ja milito , plu kunlaboradis
!lcYis batali ce la barik a doj por supcrr eg i la fa s ismon ti gi gin de la dir ekt~do, c1e
. en Ja atak oj ~ Ja Jastaj
· se rv1s
· Ia '·
· f o, k giaJ
len ·..g 111t
• · · an:H'?J· Pltt estis
~p,? r11!.1·1e. P or n en10
,.,a1·ot a t num
. ' l,t unuaJ ,
k Ja popolo devis •riski sian vi von sur la strat oj por de- en la r ctro1rado.
.:
.
t . d
, t .
aJ e ago1s aJ
f 1mdi sian lib,eron k siajn konk erojn.
Se ni devus pcnli Ia k apo n ' s uperrega
t'
.
•
kiu
. ·
.·
..
.
.
. • . I •
•
k . t 1· la par rnn 1m10n,
n om
_ C. ~-,.T,k Ja Liber ecana l\lovado ki el org a 111
zaJ0J.P eJ seilto.1·,sc ni estus se vm
a.
.
·.
k
.-•
.
.
k·.
,,
• · · 1.,.,at·a Ian t OJ
· strelci·s la afcro j
1 Jam se vis.
pre t aJ· k .Ji repan ·taJ· por Ia Iu It, acIo k g1aJ
t1eld 1ek'
nc es t u s se kvmta
.
f
.
·
·
·
•
·
kiel . plej konvinkit aj, ke l!l de Julio 1~36
on rn ongos 1a
devus prp- Ni povis' •cletermini
maltr ankv 1T1~•,111'•1IP
.\
'.. ~· . k :
~_ukti gi_, · estis ki_uj kun pleja hero ,ism'o ,k p]eja kv~nto ~ novan registaron. Ni rre faris t10n: 1
N_ toleu s ~InJn
batalis cie.
.
.
, l . J . '. i·ememoris al m la bonaJn tempoJn
,
Jain pr emac 0.1n, ouJ
· · d .,
En ..tutaj - Regionoj, malgrai'.1-la .kunlaborado
de
la
ce7
·
.
·
, , ·k' I: batalantoj de C. N . T. P1emgts
eno. . '•·
.
.
. .
de la mona1 io. a
.
.
.
E
t
.
·1
..
t' . k' .
teraj sektoroj, al ni estu s fa cile farigi
mastroj de la
. , '" \, . . . , k la ma llibereJoJn.
s
as
m1
OJ
lllJ,
IUJ
. - ·
J{I
. .d.
.
k
1
.
.. ·
ve a l\a1ce10.1n
s1tuacio.
ara v1 o pr1 1a cu· onstran coJ cletermuus,
.. b . t . . r e·tekstoj · estas procesa t aJ.. k cen t OJ; t'lllJ,.
1
,
.
·
pro , aga e aJ P
'
.
lee la sento de la ,responcleco imponigu, )( ni decidis .ne
· • • •d
· ' .·
k'
. , . · t , cl'
. la karceroJ
en . la.. kvalito
e mas t lll1·
Pensi. pri realig· 01· tute~aJ-' nek absorbigaJ ·. O_ni 1·a,clevis·
IUJ· res a as en
'
•· ·'
·
,. 1
konk~ri la duonon de Hi spanio, kiu trovig· i~
. . .. : •' J•'.' -·
'
e1~la pot e1~- t'~1I k C.'"N_. T. silentis k .t_oler1s c!on_,- .
cl
· ·: · 'pi·ovok·i p·ravigan protestmova' on · k g1 ne
~o de la fasistoj k pri tio ' estis · ,bezona . la forto' .de c,iuj · r -0 :.I :pOVIS
'
..
.. " ' I • . . ' •
..
·
·
·
·
·
f·a
·
;
•s·.•
t
·
_ i el, .!_a_ ene__
rg1_0J_n ne !;e_
partioj k org11nizoj, kiuj .fo~:rnis la antifasitan blokon.
,s_e_gaJn
1 1 10·1·1·-P•:~1- n!e forko, n. sum
.
·- "
· ·
... ·
··
· ·
·
'
' ··-'
· kta' do konh-au la komuna malam1ko. N1aJ ba. La . avangardoj
cle. C..· N
. .T.· estis
la unuaj,
kiuj , tra
·por 1a·· 1u
..
· .
· · ."
. ' . '.
. ' •
... · · . . ·
.
·
'
tai~nt
oJ
·
p' Ju batalis inten s e 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
, .
,
'
'
'
.
'
'
'
'
'
,
'
.
.
'
reaHgi .sian antai'Jenil'adon k rekonkeri la poziciojn, ki,uju A~d
,Ill
. aluz io,, ~ a~tilio k . sp ecj ale en Aragonci,. k_ie ,~riH~
.
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
>
,:(

.lll~-

1

. de 1fa •ifasista agent' ejo :,;iiogos" "F. JLtici;;t~s ,rapo\ :tas ·· . .:, , ; ·,, <'·EN LA. DEFENDO DE
MA,DRID
en informa'jo ;i-kiun publiklgis ; fasis'taj :·gazetoj / k er 300 ; .Kia'm. la . fasist aj trupoj :Venis al
la sojloj de :la cefsoldatoj .preteni-Ias rekonkeri .Torrelavega -'n :'ce ~Ja·, krfo: · . urbo r bar6 da .brustoj _ de C. -N i .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 neforgesebla ; forigis -ilin el'Ja ·Parko de-Oeste
1.~o~4)
_,,;;;r:: ;; f ~f :Sf~
, D~(~~A ,~,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 ' riveesta 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 Iiiaj: kamai 'adoj ;ne · nur · a]kuris por e•defen 'di . Ma~
epizodo ;1!kiu .estas ·tuta simboici.:;veni~ 1-Ia) ..horo · .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'oCarro cer~.·•La ,]ibe r ecana , batitlanto ·repusas onin • per , la . ~on:de :T~ra~co~ :, 'la:.'-Vojo •'d e ,'Levante
,i,p o'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, , ni . ' kons!stigas ··.]a historio rr k 'c_iza s 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 [ 'estas ciam '-samaj: Ja
11
mem · ekil:is ·al Felguera .por .batali · gis rriorti '•al'J.1venki
unuaj alkul ·i-al la batalo •pol· Jla liberigo :de ·Iii. popoJo·;k
sen alia a pogo . ol , sia ai'Jdac;o;, s en "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 _(
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IUon :,ignifn s ni ? ·
. 'r, : II 1 11
fl
fl
fl
en IIispa iiio ·i a' orgnniznJo nntau klu fors· Se oni ekznmenas · atente. la hispanajn aktu~l~j~j~ ;
vcni s la t irano j . Cii estis In cleterminnnto pri In nlveno
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
estas
l.,ruaro. ?i forch:onig is en se npr est igon . tiujn, kiuj gi n la laborista klaso de grnnda sciemo. Tio _n ~. mu· -.'
la dezir ego koni la sociajn · ·ideojn por trovL per iii .,la
persekutis k vohs gin neniigi. En ciuj etapoj frnkasis
la regi staroj, kiuj volis iri kontrnu g i. Ciuj forfalis k solvon de"Jn multnombraj problemoj, kiujn estigas la·,Rc :
volucio. Estas ankau la avido al scio, nur pro la nura
C. N. T. reaperis potenca, surpusante, tiujn, kiuj revis
gojo scii, lerni por plialtigi sian kulturnivelon, kio igas
pri gia neniigo.
Ni rcprczentns pl~jan kvanton da interesoj ol -kiu la laboristojn de la revolucin Hispanio 1 malfermi multajn lernejoj;1 -por instrui ciujn infano jn, lfrei novajn ·
·njn organ izo k part }o. La interesojn de miloj ·cla batal: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 organizi clementajh klasojn en la . fabrikoJ k ;i lag ~toi
tas la vcnko super ,la subpremantaj klasoj.
.
. -~i r~pr~ze1~tas la defendon de centoj, de miloj da por lnboristoj k knmparanoj analfabeta{
Kie plej klare oni rimarks tiun avidon al kulturo esahgmtoJ, _kies mteresoj, _pro tio ke estns gustc proletaj
cstas pleJ _sanktaj ol nenio _alia. K .ni ·korpigas popula~ tas ce la batalfrontoj. Ce iii oni organizas klasojn . ·qe;
ce la unuaj parapetoj. Ciu militkompanio, P-n kiu esta s
·
ran sentou psikologian de Ja hispana popolo.
100 batalantoj proksimume, havas instrunntqn. La lasta
·
·
Gra ·vaj horoj.
preskau cia_m estas iu kapabla kamaraclo, kiu · bon~~1~-Post ci tiuj anthiidiroj ni rajtas pnroli .lniite k auda~e.
. 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 ~iroj senk leraj akceptas lecionojn de 18 jaragaj junulo ·j .. :.
sentas sin trompita . La . I?oralo _de la venko, kiu antauis
ekzistas
· En. ciuj vilagoj ap udaj de la batalfrontoj
la popolajn batalojn de . 19 de· Julio aligas ei~ moralon
de frakaso, sekve de multe d-a detaloj k faktoro • kiu. re- I · "hejmoj de la batalantoj", kie trovigas Biblioteko kun
I
. d • .
.
t
.
I
. J'b . k k' d
I
J
J,
•
p~od uktigas cititag _e k inter kiuj ne estas la malpli gravaj . ~ uraJ_ 1 roJ . ·. 1~ um a npos a~oJ 0111 aur1gas a _
., .. .
.
. .
arestitoj, · urs~J~ komenc1ta!n en la parapetoJ_r'.g~rdi 1~ ~~rcero jn __pl~naj d_e antifasistaj
N1aJ_b~tala~toJ ne_ pen~as ~rofiti -la hbertem~on en
kIUJ la 19 an _de Julio _k poste elmeti _s sian ,vivon pro la
clefendo d~ la libero k pridubi la efikon pri la dii-ektado : fren_ezaJ d1stroJ pro bo ke · en 1u batalo estas perdebl ,a
la , v1vo. Ne, kamaradoj ! Iii nur pripensas, .ke la -venko
·
·
politika k milita.
sup~ r la fasismo · k la. socia rekonstruo .'ne·· eblas ' se· '1'a
:.
_k , plu ,; '.
..
•
,
.• ,.
parolas . ciuj pri agado
K onstante oni . parolis
ne_posedas ,elementan kulturo ,n . Ti a!_Ja bapopolamaso
limojn,
.u!;uecn. La koreco estus ating/nta Ja. plej altajn
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 ..
pot; Labociu pensas altiri la popoJo ·n · al sia organizo k partio . -~ro ,tio oni.kreas multnombrajn ."Institutojn
riSt oj" , ·el kiuj eliros la in sti:uistoj, la kura~istoj k la
Oni ne . ,rcaligas aktojn , ..kiuj ne · havas prozelitismon,
ingenieroj, kiuj linio ·s ·ia planon de la ·nova Hispanio ;
· ·
.
bandifadon k absorbadon.
kultura k gra nd ioza, por st arigi· gin en la avangardo de
I ,Ni -ne ·povas sekvf ciu tiun ·vojon ! Jam estas horo pusi
·
· .- ..
•
·
· ,·
·
ni_n i ~trecigi la· ligilojn de la unueco _ne ~er , v~rtoj , sed · la Civi!izo .. ·
.Kiu povos -v_enki tiun 'energian -popolon, ..kia -estas - •1'a
per fakfoj praktike rea!igitaj k. noble . plenumitaj. -.
reas ' tie! 'pote 'ncan
his_p_an ia, )c_ ju d_um _·:iu,·ue, la b,_'at,a,lad~ _k_._
'
. .
.
'
1 Ni ,,faras.
alvokon .. al .,konkordo. Ni . eligas ·k rion, · ba· · J .. a:·MAYO, ·
:
·
t:il~igpalon , kla~·an , k ;fida n cie ·antifasistoj al interkom- _rriqvadori'! .. : :< ·
• , ,fronto de G~iadalaj a~-~
-prenigo, . al .Jaboro ,---al --~·e.~pondeco -k 1·ealigo de Ja afero !
p'ondeca pi-i titdrakaso :'La ·popolaj arriasoj :•kie·s intei·~~
La ·i.mueco · de ·Ja agado ·in ter ciu j partioj k . organizoj,
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:
ca"_.inter ciuj partioj k .organizoj, kiuj form :as •'Ja· aiitifa~
rajtof k •Ia -devoj '.por ciuj d~va s esti ekde hodiau faro
. :· , · · ·•\: 1
.
netus ·ebla ; ~e vun ·debla. Ekde ci rnoment'o estas nece- - sistan blokon.
.
\
.
'E~de : ci .moine(l_to kiu ' reteria "s -·si~ ' de ci ' batdlsigifo ;
se;, kc rii ' devas fal'i reciprokajn cedojn k•.majn k kiuj
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
l_a · ·starigo de ko~uriaj ce~oj 1c·.·ku1la, a~ado · dis·~ol~ata
. ,: ·
hnvas ·transe -de n·iaj -ti·anCeoj.
kl!n egaleco de -la 1·ajtoj k la devoj-, ·estos ve~kit~,
'En ' . la terura Jukto , kiun ni · subtenas, ·· ni ciuj estas
bezdna j. Ne' estas 1 inflilo, kioin -ajn ' eta ·estu; ne estas for- . la dilemo ..devigas, ke_ Ja' ajo} estu sitiiatai )au tia •trimcanta piano. Au ni venkos ·au pereos! Meditu "ciu k 'fahi.
.to, kiom njn r;d _uktita estu, kiu ne · estas utila -k bezona
lojala ·j au malk"a§aj
p6r ;Ja celata · afero. Ni ciuj estas bezonaj. Ciuj do unui- kio esta _s farenda !· Kunlaborantoj
' . .' ,
malatnikoj ! Unuiico au malunueco ! ·
gintaj, povos . sekurigi •la ·eblojn • de . la venko. Splititaj,
c..N. T.-·vok'a's -al .kunlabo1·ado k unueca ' agado' "pi:a~- :
sekvantc ' la. vojon, kiun ni jam 15 monatojn • maisas, .
tika ! La 21an de Okob1·0 1937: La Nacia KOMITATG
nur ' Jh·lfraka'so nin atendas. c. N. T. ne vol as farigires-

c. N. T. estas
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LA FERO DE ,SVEDIO POR LA REAR:Mi\DO .
DE HITLER

Statistikoj el Stokholmo reliefe montra~ plii~on en
la eksporto de la sveda rnineraJo. Dum Julio est1s ekspo rt itaj 1.
385 ,000 tunoj cla mineralo. Estas rekordo. Se?
lau datoj faritaj clum Atigusto tiu nombro · estas super1t a clum la lnsta mon ato nur Ja eksporto de Ja fi1•m~ Grangesbe 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 s ama monato pa s intjnre la sn ma firmo
snmkiel rnuJtnj nliaj karnarnd oj en nia urbo k en nin
el:sp ortis 75 1.000. O~i devns no:i, ~e ~i~ firmo eksplualnndo. 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~ s 1 crnn ~ 1- ..
mojn, kiujn la antifa Sismn luktado n eevit eb le altrudas
neralk va nton , k~un gi povas pagi. Ci sercas rezervoJn
1
al ni. M:i komprcneble· .celns la esp eranthitaJn prol e- k nutr~s la i~dust
_riojn, kiuj arde laboras por la reartojn, kiuj en Nedcrlando relative abunclas . Ciuokaze oni rnndo .
nun estas pli 1iensemn . .oni nu )1 pli scin s. pri' via BulteJen 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 de st inataj al
, Germnnio k nur 182.000 al Anglio,
ke ankaii ce ni multaj lnboristoj, kiuj preta s · kontrallkiu alc ela s ankaii la realig'on de gia pr-irearmada piano.
batali la fasismon,
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 stadevas fari por havi sancon plene Jiberigi el la jugo -de stiko al ju sa j ·mezd
atoj k kiuj mantra s Ja diversajn prola 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 L1zila 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 r o mank o de sufica inte1:e~o k · pro ma nko · de lfompeEvidentiga 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. -. · Kielpreterla
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 a toj, 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 · ekooferegas por malamika kfa so, por la ·friponoj, . kiuj r .e~ nomia aktiveco. La
Jign ·o·; t la . pape~pasto la .papero k la
1
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 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.lRlnoviga nta patriotismo, ka uzanto · 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:nmalmulti- 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{_
· 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
' -.
.. {;· - ....---,
rcpresita de cert.,j ,1n1iiasist,1j g.netoj, nin f,ojige trali s alif!,
Kun la sama plczure g o ni pre sigas la duan leteron de k-do
Bas Weis, la honest., k ncsubacetebla batalanto por socia
justo k liberigo de la Jaboristaro tutmonda el la ungegoj
de la lasismo.
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INFORMA .BUL TENO
In kons iderin,lnn vendaclbn de la lnpa vendaclo. Oi havas
111111nrnngnnrolon en In svecln eksporto . K Germanio starn s en la gen ernln k omer 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 pristucli In rimedon malebligi la germanan provizaclon · en
lrnzo de milito .

-,·....

SVEDA KUNLABORO

DESODERTftt)E
HELPKOMITRTO
LBHISPRNR

La 27an de Novembro _1936 fondigis ia His ·pana Helpkomitato •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
·
en Hispanio.
la verajn cirkonstancojn
Inter alie ni disdonis 15:ooo flugfolicijn; . fiksis afi~
20 .lARO.J PEHD11'AJ POR LA PROLETA
sojn en ciuj centraj lokoj, arangis publikajn paroiadojn :REVOLUCIO
·
montris filmon ktp . ·Grandskale eviclentigas la fenomeno de 1914 jaro.
La Ban de Novem _bro komencigis la mon-k · vesta"jA'ntni1 la moncla milito, kiu flamis ekde In Sa rajcva inpetado. Cento da junuloj, provizitaj per _monkolektujoj
cidento. ciuj socialistaj partioj aligintaj al la II Internacio est is devigita.i starigi Ja problemon pri sia sinteno . k legitimaciiloj, k bone konsciantaj pri ' la g raveco · de -·la ·
afero, komencis .cirka(H · 1a geurbanojn. La . rezulto · ne
koncerne la burgaron k Ja stato n k la .bezonojn de nacia
frrestis. Multe da monok vestajo estis la rekompenco pro
defendo. Dum iuj partioj ail grupoj rezoluciis pri abso·
·
la klopodo ,
Iut·a a b stinenco k rifuzis vocdoni pou la militkreditoj,
· Bonan helpon ricevis la Ko~itato, kiam la -duonla ceteraj, la ple3multo komplete identigi; kun la regi. staraj politikoj k kun Ja staboj, pretekstante, ke l~ pa- fasistaj ga _zetoj ekkomencis diskuti nian laboron .. Af iii~
'
cagreno la fi-skribado efikis tutmale. ·
cifismo ~stas krimo, kiam la teritorio estas atakata. ;
La 21an de januaro 1937 fondigis Virina Kointtato,
Ankoraufoje la fantomo de la kolcktiva murdacio
kiu estis , komisiita viz iti ciujn komercistojn, petante hel· svarmas tra la. Universo. C_iuj statoj volas arm-armigi.
K postulas· en la nomo de · la '"minacata patrio" la kon- POi}, Montrigis, ke ankau ili estas tre . komprenemaj k
·
ofervolaj por la afero .
senton k la sen lim an kontribuon de la labor ista klaso.
preriis ·· sur .sin ·, la ·task<in
La sama Virinkomitato
. _
.
Kion fari?
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.
Du mon-donacoj de ia Landa Ceforganizo _.:kune
la s;1ma dang _ero: la proksiina atako de .Italio, Ger·ma~
_ nio k J a·panio. La proletoj · de _Francio opinias, ke · iii. ·JOO.OOOest as postula ·proporio de la laboristaro de · S6der•
·
ne devas aligi · al la riaciismo .k al la imperialism ·o de ta lje.
: La_ci-jara manifestacio de · fa d~ Majo · okazis !au
sia stato. La anglaj laboristoj -pensas, ke ·iii ne povas
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!
. La lSan · de Junio la Komitato araniis manifestacion
·aliaj, ambau pravas .. La dilem'o estas .angora: cu aligi
pro la ljara _datreven _o de la hispana ·lli,kto:-Ni :kuriveniankoraufoje al sia ekspluatanta klaso ; cu doni lib ·eran
gis ~a labo_ristojn tuJ\ kiam · finigis ·. ilia l~bortago. Kun ·
vojon al la krima fasismo.
La dilemo estas angora, car la p1·oletaro . ne decidis . . muziko k st a nd 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.- •· ., . .
·· Do So~erta!je,- malgranda m'bo, situata · 35 · km. : d
la dangeh internacia prol~taro estus antauforiginta
ron de futura milito, kontrausi:.arante la fasismon, Ja - St okholmo,_ 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
zistus milita dailgero. Tion gi ne fatis, k . hodiau al - lab~n st ar? de _Sodert _alje - garantias , la · vivtenadon :''por
3~-infanoJ ee la Sveda Infanhejmo . en ·Breviere (Frangi prezentigas probleincij preskau nesolvebl aj ]au klasa
cio) al kiu .ni pagas 760 kr. moriate: · ·· . . -.: ·· ::,. ·. ·
al
·rilate
savo
estas
·
ne
k'e
estas,
·
kerno
la
vidpun _kto ; K
la laborista klaso, se .tiu ne estas realigata ·sur ~evo- • Nun la laboristaro de Sodertalje enfreprenas · 1~-aranNi ' vcilas
lucla ter~no, 1:ompante eian ligilon d·e la b\1iga state k . gadon de· grandioza ekspozicio . antifasisina.
Tradukis: OSBANTO . . doni al gi _kiel eble p!ej vasfan . popularecon. Tii.tce1e ·
la kapitalismo.
·•~--_____ .;..__._...· elektis Ekspo ~ician Komitaton, kiu . prizorgu •1a· havig:~
r--------------· .· . · · , .. · don de . matena)o k, ekspozi~iajoj. ,.·
AL LA MEZEPOKO!
MALANTAOEN
_Por gar~titii al 'la 'ekspozicio -t>lejan suk~eson: - n- l ; ~1.
La ::rBde Oktobro la ministro . ;ri i~ i~terna Af~r~
. sinjoro Zugazagoitia pronon.cis ·.diskurs'on, el . kiu .ni · ·. ·V<?kas~e~eJ~ a~tifasi~tajn esperantistBjn el ,ciuj"Jandoj
al~.endi al m ~-~versaJn ekspoziciajojn,- aldononte -klari·
ekstraktas la jenan per/on:
, : •.. ,
.•
··
go Jn ell' Espei-anto. · ·
.. Ciuj devas ~b_e·i silent _e. K ni venis por · rememorigi
La lab_oristaro de Sodert!lje ·es1irimas 'a_l ·vi anticipan
al vi, sen doni konsilon, Ja sagacan lormulon de tiu
?~nkon _pro la elmontrota helpo, salutante -viri •<lntifa~ .
escepta kapitano de la milicanoj de Kristo, kiu · no. ., ·
. . ,.. _
.
s1ste ! .
, miiis Loyola, kiu_ por · ambicii grandajn venkojn k
_Per Esperanto konti· a ii Ja ·.fasiismo j"
konigi kiel . ·estas atingebla}""imponis al siaj partianoj

•

I

.
__
ia_.-

la

silentan obeemon (perinde ·ac cadaver).
's1·1enton be::ronas la venk"o. Obeemo gistomba
·
T 1an
·. k iismorta."

KARL AXELSSON

(t>orla Ekspozicla Komit-ato) .
-,_
·_\-,
e,·Sv~d
· Dalgatan 7 's.-,Soderttilf
, I

~~/~-~ ·

..

.\

' .

,

•

•

•

1'

·~
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·ONfin~so
I.P.E.·K
.PRI
[,
RflDPORTO
In IPE-kon ~reso.

Pestaiia, kiel bona k inda ekzcmplo. Sur la partio P. o.
,
U. l'vi.Ii jetis malpurajojn k kalumniojn .
5e. Poste Ii konigis detalc la atakoj _n de la anarki\I ' Jorn ~i-nlfruc 'ni pre sns rni~orlon pri
Ln knmnradoj ~cnknlpig u nin. Ne ni kulpas pri tio . La sloj komcncc kontrari la "Popola Fr onto" antai' ie la bnlotoj. Kc iii estas la nuraj ma lamikoj clc _la sa ma, kiu
lctero kun la rap orlo, clcvcnanta cl terorlanclo,por trafi
nin, vct.uri s 44 lngojn. Scd, kvankam ioni malfruc, jcn tiutcmpc ga jni s la absolutan unuecon, car In popolo akceptis ~in verc, senkondicc cc.
gi n. -Red.
Ge. Fine Ii rnkonti s pri In faSista rib elo, ascrtantc,
· Estantc en Roterdamo, mi viziti s ankat1 Parizon.
popolo cstis forla por cloni, akcentnnt ~. l!l popolan
la
kc
l\li,
kongrcson.
3nn
n
sia
okazigis
IPE
tempo
titi
Dum
hazardc nii intence. nc gra vns, 11artoprenis la kongre- fronton, mortnn baton al la perficlularo, k dank al tio
11
sajn kunsido~n . Kiel gaslo kun aligilo por 20 fr.fr., car oni sukc esis en Barc elono, Vnlencio, Madriclo k. •
merities
k
toj
anarkis
la
pri
mcnciis
ne
Ii
vorlon
Ee
.
permesus
la• ka sislo , stnranl a cc la 11ortlo, neniuokazc
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
sckvis dum tri scmujnoj, sec! ncni on aludis al la Po· kongrcso, k mi set\ta s min clevigata raporti
lnboro de 111
en k6i1ciza formo pli speciale pri Jn . "raporto" de Ja poln Fronto k la tiama . registaro. Anstatail ~io, Ii at~ntigis , ke clum tiu tempo la nnark isto j elmoi1tris sin kicl
hi spa naj,clclc gitoj.
homoj cle la knoso. Post la triscmajna lukt o kontrail la
le . En Ja kongrcso regis "popolfronta ntmosfero"
f~ismo iii eltlonis ec, !ail !in nserto, komprcn eb lc, afik ' scnkritik:i opinio .
' 2e.. Aligis 130 esperantistoj el pli ol 10 Iancloj, scd Sojn pri la organizado cle la nedi sci plino.
Li nomis ilin knaboj, car iii batalis ncserioze . Iii,
·ta kum ·enojn partoprenis ne pli ol 40-50 per~onoj. Pli
gravn konsisto cstis: A!lglio , Belgio, Ncderlnndo, His- ckz, bata li s cc la fronlo k iris mangi hejmc k denovc
·
1:e.v~nis' al la ·batailinio .'
panio k Francia.
du' horoj jctadis sur
ol
pi/
·d;1m.
kamaraclaCo
fin
Tiu
.
raportoJ
det'nlaj
is
elt
3e. El la ge neralaj vortoj_.:_ne
.
umniojn
kal
anarkistojn
la
memSovetio
en
o
entr
IPE-c
la
ke
kompreni,
s
-oni pova
· Fine la kongresanaro dum duonlioro dankis al sinlikvidigis. Tia! ke la konstantn delegito el Sovetio NekrHernandez pro .Ja "valoraj informoj" .k pro la
joro
cu
.asov ali!!is al IEL-Vnrsovio . Restis, ke oni kontrolu,
"justa senpart ieca priskribo' ; de la hispana stato . . •
vere Nekrasov partop renis la kongreson de Varsovio.
Poste sekvis In jenaj demandoj:
· 4e. Soveta Esp. Unuigo? Ne estis delegito, nek ek. Belgio : Kini la hispana r,egistaro . transdouis.infanojn
zist as rilatoj kun tiu ·organizq ekdc kinm la sin teno de
· al la katolikoj , kiuj turmentas ilin per . siaj religiaj alNekrasov estas malklara .
•,
·
5e. Oni proponis, ke la nomo de la organo "Sur Pos- trudo?
'e pisIi.
ke
konigante,
Anglia,
el
delegito
Respondis
'
·
ja
Nurie
teno" estu sangita pro sin komunista 'deveno.
la tempo altrudis nlian politikon ktp. Fine oni forlasis .kopoj intence deklaris sin favoraj 11!la ,infanoj por havi
eblon influi al ties libera spirito.
,
.
. ('j proponon ·.
' . .' F1:aidcio:' Kia! la reg is taro . ·de Negr in Ciam farigas
.
" Ge. La · organiza c·entro 1.'estas · en .Pariio.
,
'.
punktoj :l: pJ\ · pii dekstra ?° ,·
Koncize ci tiuj .estis ·: la : pdtraktitaj
detalan rliportcin ·k paroladojn faris la hispanaj dele- · -, ;nespondis . Azoris, ; rimarkante, ke tio ne estas akgitof cefe . Hernandez, redaktoro :de "Popola Fron to" hia!a . llema1.1clo;· ke tiajn ma!verd ir ojn ;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.
zorgas
bo~e
sufice
registaro
hispania
la
·Cu
Svedio:
gravajn
diris
tisto :. Sed bedailrinde la "grava persona"
·
·
pri .Ja trockia dangerq?
·
Iaiidojn nur pri si mem.
.
.'Respondis A~orin pozitive.
· ' Rimarkinda estis 'kiel bona espernntisto :k oratoro
Po~t.tio denovc prenis la .pa.'rolon '·1~ ·cloleeparohinta Her- .
Hernandez, kiu 'tam ·en uzis siajn ka1,ablojn fripone . . · ·
.:1 ·Jen koncize lia raporto pri la hispanaj afero./ pre ~. . nandez k faris la jenan deklaron:·
., Li ~iel ~edaktoro de "Popo la Front o" pr omesas .~en· ·
skau Iailvorle:
: . 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,
. gis rkil!,· ni .eleerpos . utilon de ·tio . N( ha vas ,ko~dicojn
smoj ·ekzistas en Hispanio.
.
.'
-r · 2e. Li priskribis la organizo jn C.· N. T .. k U. G.' T.; .utiHgi SAT-on por niaj 'popolfrontaj celoj';.
S/~
~okaze°:i
·
'nen
is;
ate~tig
··1i
rioze
e
's'
inempi·ii,
d_
"••,,s-e_
j
·
siakiu
T,,
G.
U.
al
servis
ofte.
i·imarkan te ke C. N. T.
!lnnkc absoh1te simpatiis la "Popolan Fronton" 'defen- :devas ekscii pri niaJ v'cirtoj' ci-tieaj: Tio· estas ·:,1tim al
parol~j, kjujn ·_devas s;cii 'nur intimaj rond o,; ; s~d n~ SAT
dnnte gin fidel l Li aldoni s, ke al c. N. T. influis anar·.
· ' ·'
. · .. .
..·
.
kisfaj elementoj, pro kio gin sinteno estas negativa en -a u kiu ajn 'alia."
apjaua J
,"K.o~ ;;.·eneble, kompreneble"-k~ns .entis
·
·
la plej grnvnj okazoj.
tre majstre - Ia "tutan" hlsto- iin lfl. ~na\ ·o, ·J~ .." popolfrontanaro '~-k · I,a ,'.'d~f~~dant aro
;,:,· 3e. Li pr.ikrisbis-k
1
. - .
pe')a . lojaleco k laborista unueco".
1 .
l'ion de ."Popo ln Fronto". Ke /;I konsistns el e partioj,
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:
'moµtjare . oni. sa lutu sin pro , pli grandaj . gaj noJ por ·
- sin sngeco. k sin kapablo en la sociaj agado j faris ,"gran's~n kta" fronto. K ke la kongreso okaz u en Barcelono ;
.i'
la
de
idon
f
·
degan" ·sukceson k :ke ' gi jnm v;:..ns plenan
: . Nu, gekamaradoj ,. mi faris laiipove .k lauebl~ konl ,
,
' ,.,
lutn popo1o·ktp . ·
·, 4e. Li ,notis speciale • pri la . ceesto de , la partio de . 'cizan _rap ·~-~~ -pr i I~ ~PE-k~ngreso. K gi _~iaopinie ·,po!

l

k
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La diskurso cle Largo Kabaljer o, kies kvintesencon
_e~tjg1s·vigia}i\f 4ii i' In: B.ul.
~~ro <lE
ni r~sumi s ·fo la. 8 -~
. "Fre nte Rojo", orga no de la komuni sta partio, sk1·i- kutoJn. Nm· la komunista gazetaro akceptis gi-n nega b1s 18nn de Oktobro: "Ln Popola Fronto" estas Ja or~ ti ve, ·insu ltante akre Kabaljero-n. Okaze de tio "Soi"ida~
ridacl Obrera" at entigas: "Ti"uj, kiuj Jin · faudis, tiuj ,
gano ,de la antifa sista unuigo _de Ja popolo en Ja Jukto
Jin kalifikis kiel Ja hi spairn . Leriin , tiuj kiuf volis
kiuj
kontrau la im ·ndintoj k la fasismo, la bazo de Jn regiJin .en s up ernatura ·,· estas la sa maj, kiuj : hcidiau
nliigi
regiJa
al
s
staro. k samt em1)c la in st rum cnto, kin servo
kontraubatalas -Jin s_ange k fajre, _mnkt1l~s· liri,'· irtsultia-s
stnro por realir:i s iajn ordonojn."
;_.. . i
"Solidaridild Obrera" responclis: "L a "orgrino de Ja li11°!"
(,1··. r-1 • ;
,,.. , :
.
*
·
-l<
*
konsistiesti
pova!I
ne
nntifasista unui go de la popolo"
La pr esejo · de' la Jiberecana gazeto "Juv ·enttm I Lide politikaj partioj dum esta!I la s indikataj
gnta 1_n11'.
organ1zo,1, k precipc C. N. T., Jn plej firmaj lrnzoj de bre" or·gai10 de la Ibcra Fcderacio · de fa :Libe re cana.' JunularcJ, esti!I atakita ·~e la P<?licaro' clc Negri n- k'fualperIn lukto kontrai'1 la fa~ismo."
, . 'i ; .'
·
inesc slosita. . ·
*- * *
I 1 ; ~ 1 1.,' . ~ }J ~
·
go!
a
·
ia
evolnc
r
unu
ankorau
Jen
kiel
,
Revolucio
la
de
vino
,a
la
K-dino Emas Goldman,
.* *
oni nomas sin, viz itis 1.erida-n. Anlau la loka iiazeto si
La gazeto "Esfuerzo", organo de la · Ka-taluna · Fede ~faris i. a. la sekvahtaj n deklai ·ojn: ;'Oni devas rekoni ; ·
ke la registnroj nc solidaras al Ja hispnna popolo. La i·acio de la Libe recana Junularo, · est is malperme si ta :·de
· • 1-, •
•
tolcrata kunkulpo de la "No-interv eno" esta s la ·pl ef la registaro.'
estas ' 'r'evoelokventa pruvo pri tio. Oni timas la trinmfon de Ja ReK oni kuragas as erti, ke Ja· registaro
,.. -~.,,
.
_,
!
1angera
c
'
estas
~mo
skeptik
.
La
!
lncia
ria"d
enk
o
·
klas
a
laboi'ist
la
de
spubliko, t. e. la trinmfo
,.~., d
* ~ *
J .
.gita en la du grandaj sindikataJ org :anizoj C. N. T. k
Di1m la i10kto 27 de Okt?bro ·, kiam la lfama rado j
U. G. T., kinj lau sia esenco tie! malrrinlte similas al Ja
1·eformemaj organizoj de ·1a alia.i Jandoj ." ·
estis clormantaj ti-ankvile, ripozante de la taga labor o,
* * *
·,
la Traii ~porto
· \ neatendite estis siegita la Sindik 'atejo ·
de Earcelono ·k forigitaj el la · ejo la l~bo1:isfo j kiuJ garEn Barce,Iono ekaperas novaj liberec a naj gazetoj
· · :,.
· · ·
dosta ri s en la sama .
"lVIexico" le ' 1Juventud -Libre".
La brutala ofen s ivo enti-eprenita kontl'ad ci si'mlika :
1
N. T :-'es ta!( ·1';.;
tejo k generale kontrau , la organizajo
La Kataluna Federacio de la Lib ereca naj Studentoj
Ja plej malb~n aJ :tern(F. ~- C. L.) komencis la eldo.non de · sia re vuo "Evo :.. ve re neim agebla. Neniam, e:e
lucion ". Oi estas .rieega · de ideoj . K pritraktas aktuala .jn : poj de . premado, " kfajn travivis · Barceiono, esHs regi- ·
.-· sti-eb laj tiaj _fiagoj.
,
'
·
problemojn.

*

•

•

• •

l

'

• ::

ne

I

'

Pri

en·

c:

* * *

* * *
La komunista gazeto ;, Adel~rite", kritik a·nte ' la diskursori 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
Hispa~io k a~tau· · la ·
burgaro, politiko ~nik~ ebia
mondo."
' · ··
Komento supe'r~uas !
* * ,*
,·
La Jetero de kainarado Bas W1:ls, kill~ ni presigis
ves'pe- ···
la 5 n-ro estµs rep1;esfra traduke en ·"Kafalunra"
Iioerecana. jurnnlo. Ankau -la ga ~t;!to·
ra katalunlingva
,' · · \
.represigis gin:
"Libertaire"

·en·

en la 'rriallib ~rejoj de' ·
36 kamaradoj · ~nkarcerigitaf
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:nan d~ Oktobro ·Jaesperantisfa organiza" PUiL'
arangis fe sto n en la s alono Atenen Popula~· .-de Gracia.
Paroladetis k-do : Surifiaeh (Surinjak) poste estis preog ie .
zentita la teatrajo " La Versajl-a Kaptito". Psoko"1°
gustarajn interprefojri ' donis la k-d oj P . Casanoves en la ·
rolo de doktoi.:o :Gustavo : Morel k R .--Gtiel! -en -la -rolo ,de
.
Paulo Morel.
, Oen~~a~e· la ._-impreso pd la pr·ez'eritita ·feafrajo ' . esti~
* ·*· *
1
. En Ja mezo , de ·Oktobro · la ·. Federacio de la ;Kaml!a ·~ bona · kvankam pien 'umi t a de amatciroj. : . ' · . •.·. . ' .· ·
,
, . , .
. .. * ..*.'. : ' .
·. r: ''. . '
rnnoj kunvokis en Valencio grandioznn kongre son : Estis ·
··La 25 kamaradoj, · kiuj estis ar'es _titaj ee la siego de
prol>lemoj rila.te ai la pliint~nsigo d·e la .
pritraktitaj
la Centrn ·nevolucia l{o~itato l'Escolapios" ,k kiuj cstis
,
,·
nl,!'rikulturo.
me~itaj ·dum monato je kom.pleta k -rigoi:ia izoleco estis
* 1
* ( ~
trartslokitaj al la l\fodela Karcero akuzitaj pro fantazia
Obrera;, malfermis · subskribon favore
"Solidaridad
•,
· ._
al la ho sp italoj, Rugkruc ·o .k la familioj de la kama - ·. · pr~ceso. Pro spionajo . k perfi~o.
el:;"
·fr.onto
la
..
~e
kiuj
·
revoluciuloj,
.
Tiuj ei 25 junaj
radoj pereintnj dt.1m Jn okazajoj de Majo. La kolektita
estas tr:ansloJdtaj; al la kar~ .
pruvis sian antifasistecon,
· mpno nscendns gis 163.504 pesetoj. Oi estis distribuita
cero akuzafaj _pro perfido k ~piouaj~! -Ki~ sarkas~o!' ~a
·
inter in· familioj de · Ja heroe fnlintaj · liberecanoj.
· _,;,. sp~oj k la prfiduloj kuis ·Ia -~iucerajn revolucio~! ·.
· -~ ·-------------------* * *'
vas servi nl ni por 'inst ruo. K por pli bona ilustro neOni komunikas .al ni, .ke en la administrejo de la
cesns ke alin kamarndo fnrn raporton pri 'ia SATkong-1:esnj lnbproj. Tinmaniere ni povus kompari k ½lnre Modela · Karcero en Ba.rcelono trovigas dangera - subjekto, indi viduo sen skl'up'tiloj, ·kiu subtenas ·intimajn · inla perfiprczenti nntau In tutn lnborista esp~rantistaro
kun In fnsi stoj retenita ·j ~n la strnto ·sa~tal6 .
·terrilatojn
dulojn k In· vcrajn vizngojn de Jn historiaj demagogoj.
La ceesto de tiu individuo en la adininistrejo- de la_ ·
' BOR

en
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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'IIBESILENTANTA.J.
PRO KIO, SIN.JORO.J,SILENTADO? PRO J\IO VJ NE PREZENTAS ANTAO LA TUTJ\IONDA LAIlOHISTARO JWNKRETA.JN PRUVOJN PRI PERFORTIGA.J PHOCEDO.JK PEJffOHTJGA.J ROLEKTIVIGOJ? PHO I{JO VI NUR CINIKE DEMAGOGAS K KALUi\JNJAS?
Kun ni a j plej profunclkora cleziro pri snkceRo rapicla
· k sa\·i g o antau se nhontega rabiRmo!
A. Paris.
La del egato de ' FET-Komitato:
EL SVEDIO . La Liber ec ana ·junular o de Ja Sindik a toj, m_embroj de A.LT., entreprena s ek de c erta 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 Hispanic. 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.
grupo
de la li_berecana esperantista
La kamaradoj
disvolvadas intensan k energian propaganclon favore al
Ja · proleta Hispanio. K-clo Adrian Pers son Rignis riinarlaboron. Li pa·rolaclis en la konkindari peresperantan
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 etendigis 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 Fredin, Box 420 K opp~rb erg , S~1 edio .

* * ·•
•

I

K-clo Alfred Melbye, Oslo, Tafi e rheims gl. 30 ill,
Nor vegio tr c dc z iras ri cevi inter sange je aliaj ajoj esp.
glugaz. k bultcnojn k ali _ajn bonfarajn k propagandajn
e n Hispanio. Respondo garantiata.
markeijn eldonitajn
Heprcso en aliaj . hispanaj gazetoj k bultenoj clezirata.

* * *
22,
J{orc spondcn ca Centro Internacia ,- Helmerstraat
Amst e rdamo , havigas ciuspecnjn korc s ponclnclrcsojn -al
pri -ciuj _temoj . Petu dctalojn !
la ciu landnj espcrantistoj
.Qni interesi g a s pri k-clo Heririko Gront de Divizio
Durruti. La soma esta s pet a ta skribi al k-do Arnold
Schouitz, Svedi o, Forserum.
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arangadon de g~·andio~a
K-do Axelsson prozorgas la _5 p-toj
Barbastro
Huse( · ·.
J.
antif~§isma · ekspozi~io. K_.do K. Axelsson · pro sia sen20 fr.
Parizo
Irene Chance
·
la·ca_ laboro etstaras kie·l laboris _te_speranti sta aktiv:ulo.
10 fr.
Reims (Marne)
R. Chapotot
Saint-Jeand Aulph . 5 fr.
el la dive1=saj landoj devas energie k ·sy!vabelle
La kamaradoj
Saint-Je ,mcl. Aulph 5 fr . .
grandanime akceli Iian audacan · entrep1 ;enon, alsendante ' Philippe . :
. Saint-Jeand Aulph 5 fr.
literetur!ljon. ' .Toulgoat ·
k antifasisman
esperantajojn
eiuspecajn
1
_31 sv.kr
Kolekto en la SEA kongreso . Stokholmo
pro
kamaradojn
Ni kore gratulas ' la Stokholmajn
- I sv.kr.
Stokholmo
ilia aktiva p·erespei ·a~ta agado ko"ntrau la fasisrrio k . Micher · Stanger ·
5 sv.kr.
Stokholmo
por la -laborista · Hispanic k -ni ,invftas ·sa.mtempe Ja ka- Aksofi!o . · · •
· 2 sv.kr.
·stokholmo
- ·~
maradojn el la ceter8j ·1andoj imiti . tiun imitendan ek.:. ~If . A ndersson
5 sv.kr.
( - Malmo
,- Oskar Karlsson
K
d I . t "f • ,- ·
p ·1 . k
J
3'5 · sv.kr.
. .. -., '·.'' Avesta .
_ . . i:ior_·_~ . -.Carl Persson .
zeiµp on . . . _o_r : a - su_ ceso . e a an i _as1_s1110.
·
triumfo de. la socia revolucio.
•. 2 ·kr..
. , Amal
. ·· Edv. ·Gustavs·so·n .
Bertit Akselssop .
pliigas.
m_e
e
·
progres
--:-EL -ST,ALIN _IO. La jugprcicesoJ
. ._ .,, ?..~r.
_y~st~~:~i..~
. ... . __
Arnold Schoulz
Lau tre bone . informitaJ jurnaloj, estis ekzekutitaj dum
Forserum
3 kr.
. Vannos
4 monato ·j ei.rkau 2.000 akuzitoJ. En unusola tago · ~stis Iv~r Astrom .
5 kr.
· No;e Jonsson .
· ·
·
. Orebro .
·kondamnitaj je ~orto '76.
• 2 kr • .
E. Burn"elle:. .
·
' ·
• < Herstal
7 kr.
-G. Ro'mero . ..
Farlete
25 p-toj
Barcelono
5 · p-toj
Wiktor Osbanto
Nueno
J. Es.teller .
5 p-toj
2 dot. .
Canada
.-J. Dimani:ha
AT~NTU! _
, · · ANTIFASISTOJ!
10
O
. fr.fr.
Mece par Viti:e
·• · ·
.La · e~p : Klubo, la Hispana · ,HeJpko -mitato k Ja Fak- -A. Bois · ·
i guI
A~sterdamo .
T . .C. Klijri ..
.. ···1 g~l
- - . Hoorn
H, · Berg . .
en Sodertalje meze de J anuaro
ceforgariiio
sindikata
Amste~damo ' ci;50 gui' ·
arangos ekspozido~ ·. antif~sism~11 :· Nf insist~ - petas ·~iti:0 • q. Mannoe~y
Atri~fordii~d · .. 0'50 gul ; . '
H: Liesen . - .
ekz. ,' librojn, . bro$.uroin, . gatetoji,
~pe~an materialon,
·, . ·Rotei'damo ~ o',4e1' guf ·· ·--afisojn, flugfolioj~, ~nsignojn, statistikoj 'n :ktp. Ni 1:es~n .- . Huigen '. . · .
i ·gut :- . ,. :. Amsterdanio
D. v/d Kruyl .
.
' . ' :·
.' . .
., do'ii'°la ajojn, se estas deziraf~.
r gul ·
-. . Rbterdamo _.'
Sodertilie; ··. Joh .. Vries • .
: Ad~eso: Karl Axeisson, Dalg~tan 7 B.
. , . ~1 ciuj n_i esprimas _si~ce~an 1lntifasistan dankonl
·
·· ··
·
Svedio.
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JETERUJO

f

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 n ckr ologa s pri la p crcinta
kamnr ndo.
1

G. Jnro RRay,
•~inoknzc tnmcn
J)()jkotebla· de In
In i:razetu, sc d In

/_

M. Tal es , F ~s. Dankon pl'o In rcs .. kup. Lri bulten~
J
sondatn rcgule .
,, , :. • : ·
·:

Cholct. .Jc~ kamaratlo, ni scin s tion.
.H. J ohnns so11, Gotcbol'g' . K-do,·)ni pl!igris la kvai1to11/·
In fosh,tn. gnzctnro cfltns, k trc cfikc,
labori stnro. Ne i:rrnvnR In prcstigo clct La petataj hfspanlingynj gnzetof senclofoj . :· , . . .. .... :
bona or gnnizado de la bo.1irnlo.
Cassin, Ploug ,uerneau. Al via Va lencia ·1rnmnrntlo .

J:

F. Fredin , Koppcrbcr~. K-clo, cinikc mcnsoi:cns k dcrnngogn s in komnnisloj. Kiel en Hi spanio ti c! en Svcdio,
Jc. en ciuj lnndoj. Ni pnrolas kompreneblc ne pri ·1n vernj kmmini stoj. Pri tiuj-ln
prci'iclokomuni stoj . Iii mensogas, kc In hi spnnaj annrki sloj kol ektiYign 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 p1o
nepolemik~mo .-Neniam
la fortoj de C.N".T. k F. A. I.
fnrpreni s batalilojn de la fronto . La plimulto cl la bntnlnntoj 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 liberecanojn 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 '.

B~·s·'Weis,

Rote~·damo ... Danko ·n, kamaracio / -K-'do. B.
(Osbanto)° ·e stas · nia -kunlaboranto .
.
r

k-clo Sou chy . En gi estas pritraktataj ;tre ·;detnie ·;Ja~ifgra f
raj problcmoj.
· · '
' .
.
~
ie 'pin . esta1
"Libera Mondo" , Alcorn. Grama t ikoj '_.l
Pr ? pagandiloJ .
ccni. Ni als endoR, al v i tinjr i post hovo.
..
'••
,,.I'
sendotaj kun la bulteno.
;. ~
}
·1

ni rcgulc scndns In bu ltenon . :Ankau la sesa csta ·s senrlitn. Ni korcktns le vi eslonte ricevados unuopnn ekzcmpl_cron.

O. Kuppe 'rmnn, Esp. Bulteno, Ccneralitato, Earce lono. Snmlingvano , dankon pro la lctero, plena ·de knlnmnioj 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 stampu 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 verdiro !
Arnold Schoultz, Forsei ·um . Ni anoncas pri via ko-·
nito . • ·
·'
, i

ivr.Tales, Fes, Mai·oko. Sendata
la . res, kup.

regule . Dankon 'pro

T . C. Klijn , Amsterdamo. K-clo, via leter9 ricevlta.
·
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
: . ·t' rac10
. ne es t'1s en
· t re , env11n
:. d a b onor clo.
. hontrau ni, ni n e silentos. Iii. ne
. . estas
. . labonstoJ,. .. secl. - 1c·· 1a-,· ·a d m1111s
ethurgoj . Laboristoj ne povas me11sog1 k knlumnu pn . p. :
· k .
· ·k lk
t
k,
,
It ·.
· ·
. .
.
.
.
· . · ; ·t·t · .
.-·ff - •.: . ano ne onas 1a a u1ar on e 11as1s mu aJn eraroJn .
nhaJ IabonstoJ. N1 konas Ja 1upoJn , es 1 aJ en sa e1OJ, p . t·
. u g1, 111.
. T amen.
·
· ·
ro 10 an k au• k--·d o R asen b erg d evas · m

F. B. T. ten Hagen, Amsterdamo.

Ne, k-do, , gis tiuj

c1
·

1

. .. \ ;I

1

BS ., Sof. Cio ricevita 'bonoi 'de .·· Via - k-do L : skribos . In nova '.a\iministranto notis atente k zorgeme cion . Ni
baldau : Li est a s 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· k amaradoj !
.
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 :
' .. ',, .<: :'

LASt HORE

Folke Rosen, Stokholmo. Dankon, k-dci. La tre dika _
letoro ni ricevis bonorde ·k atente ·notis cion .) 1
1/ ~~·at'u!· · La :tutmond~ - ko~·~ta : lnborista jurnalo Solid~ridad
Ias vin pro via aktiveco. Ni uzos la Rot, iidreso _n 'po1
; Obr~r·a portefup{estas malpermesita de In .registaro. La
hia .k-do Bcir.
..
. ,
motivo:'I '.a 'Direkci~ pri Ja Publika Ordo dissemi'is al In
-.Karl Axelsson, Sodertalje : Dankon, k-do , la:- Ieler .ci; redakcioj komunikott p~esendan ·. Per ci komtiniko oni i~Ni profit as vian raporton k presiga s g in. PropagandP
.fo~mas, k e 'esfos organi zita "atenco kontrau'komorera, fa
lojn ·ni senda s · pere de nin P a r iza. peranto. Rekre ··ne .fama kamunista , avanturisto. La bombo
~tamen. •!eksplo;
' : . ...
,
ebln s, tial ke en la po st ejo oni konfi ska s t iajojh. Ni b<>n- dis 500 metrojn malproksime de la ·automobilo · d'e Komodezi ras al vi· bril a n ·suke eson pri Ja ekspozicio
rera k pro . tio :··1a · atenc ·o rez.ultigis n.enian .doma~on. .

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 di sva sti~o ,
de la . bult eno k In populari g o_de .E sper anto inter · la . lib i;~
l'e-!a1iaj espernntistaj meclioj . . Ni gojas -k -dank eme gra,
.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·p ernntling vaj glu'ma 1'koj . .:....'.Eku la ·libera
SOl:inl . _ .

.

.

La redakcio de Solidaridad Obrera entrep ·r.enis . enketon k konst~tis, ke ne okazis ·eksplodo ' de bombo ; sed ' ~e~
mas pri eli~o de lumgaso.
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 ·malJi~rineson de la . samn.
.' .
·, · · ·

Do

•.:··

.* * *

\ Gaston Plateau, Kasa .Tadla ·. Ni notis Ja -ni>vajn adre- · ·• El.ln .Bilrc cloria Katcero
Ja
troj . . •--· · . .
I .in Ni se ndns al vi I~ Jibron "Colectivizncioi1 es" cl~
I

t" '

I

'

...

.\ -~-. ~ .~·-...:-·... ,_ . .r ,7 ~· ':,,. ;.✓:

estis liberigitaj
•

••

-~

:- ..

J __.., _

·.8 (ok) pas ·• •·,,
C

••

,

·.·~-:--·
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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~- m· k unng1·s en "L1- t aJ· es t as unu de Ja- dana, verkistino Kann Michaelis, km
cirknii nia knra "Labori sto" k an t auc
.
· bcrh Laboristo". "La ;foarki sto" (Japnnio), "Esperanen letero adresita al Gri~gh, diras:
. .
.
(Bulgano)·
por fim_e_ n_un ko
"Ankau- m·• volas fari ion por la hispanaJ mfanoJ . En
to nevuo" k "Laboristo"
· lektigi cirkaii '_'lnforma Bulteno": kiu, m~ Igrau sia 10 ,_a
k
Ja nuna momen to tamen mi trovigas en financa
. malfa-k
knrnktero, hodiaii estas nia s~la mternacrn organo. _Nia
cilafo pro tio ke mi estis malsana dum_ la pn~tempo
propra knra orgnno!
.
Sufel .1·3 operacion en Ameriko, kiu kost1s al m1 multon.
l
Lau peto de ni la redakcio de In. Bui . bonYohs _mal- . Mi hava s iun afon donacindan - ~nu
j~vel~ tre :a 0 ~~~
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 fanlojn 3.000 k~- Mi kredas do, ke _om _povas_ akin _certan
faroni pri sin pasiveco en tempo, kiu ne permesas opormonkvanton, 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 konsiEL FRANiGIO. La Oenerala Konfederacio de la Lalojn pri nia angulo. Ni s~ndos ankau kqnvenan mateboro (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 .oNi faciligos la penan laboron pri tiu angulo por _niaj
bro ·k procedis al ekzameno de la _situacio en-k eksterredaktantoj 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 esel teror- k hipokritaj demokratio, "arioj" k j_ud~j, nigrtas 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 konfeLa , 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 :, TJubarbfii ~a _']ego est~s ·F,ederacio en P~anclfngy:~f Regii>noj,
·decidis apogi la _hiaplikil.ta- ec al- k--d6j, kiiij hav~s -stmple _interrilatojn kun · spa~ajn a_ntifasistajn
batalantojn ' k la esperantajn
elhispanaj 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~ranParis adresis al nia redakcio la· sekvantan ·1eteron:
•taj_ojn. el Hispanio. ' . . .
.
.
.
.Mi gojas inforJ'!li vin, ke Federacia
de FET
·ta neutralaj esperantistaj tr_ubaduroj _ cekape de la decid,is . alvoki" la membrojn de l' AsocioKomitato
· 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. .
· · ·· .
_
·
-'
- Tiu subteno daiiros gis post fino de la lukto en Hisp'arifo.
.'• \
Modela Karcero · prezentas gravegan dangeron p·or la
Ni petas, ke vi konigu tiun decidnn pere de via ga· enkarcerigitoj. Ni avertas ·:1a proletaron pro la okazepla.
-zeto al la esperantistaro,
Estas ja indigna paradokso, ke en iojala Hispanio
k pei· al. vi_eblaj rimedoj al la ,.
antifasistaj ._batalantoi frovigas enkarcerigitaj · k admi- .batalantoj en Hispanio.
nist'rataj de fasistoj.
:,-·
- 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
·
La 2an de 11' 9 fasistaj 'aer ·oplanoj'tromoforaj bomoar- - senton pri internacia solidaro.
1
•
·
dis Lerida-n, faligan ·te plurajn bombojn. Kelkaj trafis
y( diru al iii, ke pli _k 1ili' vekigas konscio en Ja po- ·. ·
la lern 'ejon. Pereis 50 infanoj, kiuj trovigis en la
polarnaso~ de dernokrataj laridoj ,pri la Jieceso praktike .
mento :en · 1a lernejo. Entuta numero de la pereiii"toj ,e- _
he~pi ~l la•. kamara~oj, k_iuj_.nun defendas civil~z~c\on .
vigas ·gis··220. Post kiam la aeroplanoj f aligis bombojn
kontrau fas1smo. Vt klangu, ke ec cinika barbareco k
oni mitralis la civitanojn sur la stratoj.
,
- . piratecci de la fasi stoj
helpas · ~1 iiu ~eki go de seritci pri - ;
. Tlel civilazas .la fasistaj sovag uloj !
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- ~La Konsilantaro pri la Sindlkata: ·unueco de la Au .totramoj de Barcelono ·donacis al S. I : A. 50.000 pesetojn · tigos ·, por k e Ia-·nece ·sa- helpo ·ven ·u al ·vi;'' Tiotf ··ni _.kieI · :.
esperantistoj
per · ~iuj eblaj ·rimedoJ k per ·-Es-per~nto '.ikiel helpo al In viktimoj de la fasismo .
. · . rneni
akc -elos.
''
· ·
~

lnternacia angulo

la

me-

.r _:·.
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