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La ekpuso _ de la proletareago kontrau la fn~istn ri- nla oliro cl la rcgistnro : Sed ni cstis k cstns In soldAtoj
belo de 19 de julio · 1936 provokis revolucion. Sed la do 111rovolucio . Oni ne interpretu In koncesiojn en nin.i
fasismo ne restis venkita. Pli ol 18 monatojn dailras . idealoj kiol signo clc mnlforteco. Ne tcmns p r i _In konln luktado. Ce In flanko de la hispanaj fasistoj meti~i11 kero de In politikt1 povo nek gnjni poziciojn _kun egoiln internncin fasismo , rezultig/nte
cl tio militou pot· 11taj. pridgardoj. Tio kio nin inlcrl\RRS e~tns In socia k
~endependo kontrait la invanditojn.
politika cnhavo de la respubliko .
Se ni estus venkintnj en la Res monatoj, multo estus
Nia batnlantoj volas scii por kio iii devns bntnli . Ni _
v:iriinta . La long,i dnuro de la milito modifis .la fizono,- deklinis hl totalnn Staton. Eatas pro nin inflno, ke nia
!)"lioride la nntifasista Hispanio. La partiaj lozungoj ce·~ revolncio havas knrakteron pli libera ol eiuj prccedendis sian Jokon nl la novaj luzungoj de kolektiva luktndo
cnj en aliaj landoj. Ni clefendas In abaolntan egal econ
de eiuj nntifnslstoj. Anstatau cliversaj f\agoj k pnrtikode Ja rajtoj . de eiuj partioj k nntifnsistaj orynniz oj . Sed
loroj reliefigis 4nuecaj koloroj k flngoj, unuecaj luzun~ ni , kontrnuns kun egaln energ io kontrau la tenclenco al
goj. Necesis trovi neiitrnlan platformon antifosistan. Tiu
la euperrego, kiu estas notcbla. Ni ne forlnsis niajn finplatformo estis la Respubliko, konh :au kiun d·it·ekti_gis postulatojn, kvanknm hodiau ni ne pnrolas pri iii. Ni
la rcakcia "putfo", de la fasistoj. El tio rezultis _pro rekonns . In respublikon kiel politiknn esprimon par nin
impcrativa neceso nova koncepto pri revolucin patrio, . popolo. Sed ni ne volns retroiri al tiu respnbliko burga
kiun rekonis ciuj partioj k eiuj org.nnizoj. Anknil'ln nnark kaduka, kiu ekzistls de 1031 gis 1036a. Ni defcndas
kistoj . .Neniu povis esti escepto.
·
In, _konkernjojn, kiujn la popolanaro per si mem atingis
Unu situacio paradoksa . Ln malnovnj mnlamikoj al post 10a de julio 193Ga. La oficialn eklezio devns esti
la pntrio fari~is giaj defendantoj. , Militformacioj, kon- nuligitn, ne povns restarigi gia povo antar1a. Ln nobelaro
sistigntaj el la membroj de ·JJ .. LL., nkceptis In flagojn
devas esti' abolita radike k efektive . Oni nc povos ' rcrnj- ·
de Ja. Respubliko .k hnvis orgojlon, ke povns distingigi.
tig i' la grandte1 ·posedintojr1. Al nenin oni devas permesi
!peciale en · Ja luktado kontrau la komuna mal:imiko sub detrui la p1·olet11j11kolektivojn. La kooperativoj cstns ,
tiuj flagoj. Anarkistaj eefoj cccstis militistnjn defilojn · respektendaj . La procez~ cle sociigo devas nntaCteniri k · ,.
k nnstatau ".La• Fi.lo de la Popolo" aiisk_ultis In himnon : · samtempe la •naciigo de la publiknj servoj kie kon'vena's.
de In Respubliko . . La respublijrnnnj 11imboloj csti_s reko- Li politlka strukturo de Hispanio devas esti fed :i •alisma.
nituj de ciuj.
·
;
...::.-1
Ci tiuj estas niaj postulatoj. Sed samtempe iii ' esta11
Sed esln!! simboloj. Dum ne transira!i .de simboloj,
la karakteristiko de la hispaninj revolucio, kiu 'kom~uln hierniinj antipatriotoj
timas nenion , Ni konse~tis
cigis antaiie 1931a k unu cl ides decigignj fazoj estas
kompromisojn. Ni akcept~g la . militarig~n k ·ku11 tio pri:>- finiganta aktuale. La defendo de ci tiuj ekonomiaj k sokrast!gis, metis je dun vico nian lukton kontrau la militciaj enkondukoj donas sian npartan noton al ni~ lukto
.,discipl!non. Ni rckonis la autoritaf on de la St ~to-, .ee- kontrau In monda fasismo . Pro tio nia luktado estas in- ·
signnte provizore ninn malnovan luktadon kontrau ,ciu ternacieca; pro tio la proletaro el .ciuj landoj clevas esli.
stnta institucio. Ni partoprenis en Ja .registaro k kunl a- ' ce nia flanko .
. barfs kun gi en la klopodoj gajni la ~iliton kontrabfaNi estas ee la komencigo de no~•a epoko· de la HisSisman.
,
, , · · •'••. ·
torio. Se gajnos la fasismo .en Hispanic, venkos la total a
Ln konsekvencoj estis gravaj. En la tragiaj okazaJoj stato, la nacia autokrata ekonomio k In ,sklavigo de . la
de Majo ,- spontanea reago tie In l:iboristoj konti:afi In prolet:iro. Se gajnos ni, triumfos nova pl'incipo de libero
kreskantn nutoritato de la stnlo, ni metis nian pre- k tole1·0 en la politiko ki el en In ekon omio . ·
stiQon k nian · influon en .In amusoj par atingi, ke ceai~u . ,.: K.ni triumfos! .
la mortiga .batnlo inter frntoj.
• \ I ·. · •- • ,., ,, , Nin luktado estas grandiozn , nia Revolucici atingas
Tiuj estas In pruvoj pri nin bonvolo por l:i kunltiboal In profundecoj. OielJ fajreroj ·difuzi~ns tra la terglorndo kun eiuj cetcrn j sektoroj · :mtifasiataj; tio demon- ' - bo. : Nia venko · cleterminos la morton de In-· internacia
stras kiom dn oferoj fari ni pretas . Ni preta.s oferi eion faSismo.
lcrom la trinmfon kontrait In fa~ismo I Ni oferaa - nian •rt , K ·ei tio estne kio decidijlo11· dum 1988a ·jaro.
mjloa por lmnlnbori en In direktndo cle- la . milito -post
··
A, SOUCHY
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K•do. M. Vazquu, 9h•n••
ro1la ,ekrelarlo de C. N. T,
klu pulropronh
I• Ko,i~
.,, .. on do A,I. T. on P••
0

1110 .

I.~-.

.
6~
.
.
en . __..~r .1zQ
P

.. .·

~~d~ o::ld

~

·:,;,;..
:~

11\.,\

Anlo~a, ~• ;a ( /-.~~
·, :
1
Karnpar•n• hderaclo
el
r..___. 'r
,,
Madrido, kiu partopronh
~:;
la KongrHon de A .. I. T. :, ,en Pa rlzo.
,
.:--{e.
..

.

"

!J,,

,.

; ,.f, .. ,.

eksterlanda solidaro.
Cc la fino de Ja ampleksa debato oni akceptis la pt·1aliancall' tezon de C.N.T., pro kio A.I.T. direktos sin_ tiel
baldau kiel fondi{:os la nova seki-etariaro, al Ja, Labo •ri-~
·
·
·
· ·
t · I t •
· ·
• • o · al · iii la realigon de'· Labockznmeni la Ritnncion de H1sp11n10k adopti rezoluc10Jn,
s aJ n e1nac10J po1 p1op Ill
.'
.
:
·,, .~.
·
·
·
Jt
,· t · A t'f ,. t Al'
•o k ke on1 sk1zu senprokrnste
kini· dcC'irluRrcktnn mtervcnon de la mtcrnacia pro e a.-.. 11s a n 1 as1s a
ianc · , b 'k t· like
. c1u1n
•. . produk·
·
ro en soliclnrn k defcndo por la afcro 'de la hispanin
laborplanon cele, nnuav1ce, OJ o 1 e
.
prolet:no.
tojn el la fasista.i lando.i ·k · akceli la venkon de la h111Estis reprozcntataj en ci tin kongreso la sekvn~taj
pnna antifasismo.
nrganizoj: C. N. T . de Hispanio, S.A.~. rle Sved_io, C.G.T. , Ni povas piri, ke unuafoje ekde deknaria de jnlic I'ortni:rnlio, C.G.T.S.R. de Francio, N.S.V. de Rolando,
lio 1936a la internacia proletaro, kunveni_gita ·,pere de
N.S. de Italio, c.G .T. ,le Cilio, F .A.U,D. de Germanio, Ja unu cl siaj organizoj, pristudis varme k atribuis la g'ra- ·
anarkosindiknlist:n p:rnpo de Bclgio, _la Anarkista Fedevecon, kiun havas la socia ·milito, kitr aktuale okazas en, .
racio de Polio k la Anal'koilinclikalistaj Grupoj cle la Hispanio, ::idop'tante rezoluciojn praktike reali_geblajn, ;
!lnma k F.O.R.A. de Argentinio.
kiuj ebligos efektivan irnlidaron al nia luktado koritraii
PrczcntiR sian ali~on al la Kongresu la Nordamerika
la fasiamo .
,;ckcio de A.1.T. k transsenclis perletere ,kortkordon : beLa Kong~eso decidis renov/gi · la sekretariaron
clo
1laurante pri sia nei:eesto, k F.O .n.U. de · Urugvajo. ·
A.LT., determinante, ke ..Ja generalan · sekretariaron
<le
Estis ckr,amcnataj k cliskutataj grandinterese la in- la sama _prenu stir sin C.N.T.
.
fol'moj de la tri sekretnriaro{ rle A. I. T.
Oni devas atendi, ke la dccidoj de ci. tiu ekstcror, ·
Oni analizis varme la ampleksegan info 1·m.on'pre~en 7 dinara Kongreso de A.LT. devus havi baldaLmh reirnnon
titan de C.N.T., en kiu oni pl'iatentas pri 1~· s~kva'~ta : Ii- en la internacia proletaro, akcelante an tau cio la . ununio ekde dek1iaua cle julio 193Ga gis hodiau ci'e c ·.N.T: · k ~c~n agadan ~e la sama ·por bati la fasismon, gl~n mt1ltla marso de la okazajoj politikaj, ekonomiaj k militaj,
jaran malamikon cie k de cie'.
ntingante al la konkludo clemonstri, ke la manko de soNur necesas , ke la laboristoj' internaciaj,
printenlidaro flankc de la internacia
proietaro determiriis
tante . la cirkonstancojn,
alprenu, : p r istudu k -akce .ptu
prokrastigoh en la as~edanta ' vojo transforma de' la pro- · definitive la _proponojn pri agad-unueco, kiujn . balrlni1
letaro k akcelante kontraste la antauenpason cie··:la faros A.I.T. ·
·
·
·
,
fasismo, kiu vidi ·s sin ekde I~ untiaj morrient~.i apogata ·
La tutmonda proletaro, . imuigita k agante ]au ofen•
rekte, efike k konstante de Ja fasistaj 'pptencoj k mal- siva piano kontrau la fasismo decidos -k(.mla ·herois~o
rekte de la inhibicio de la dcmokratio. •
· :• ·
de 'Ja popolo, kiu Jab~ras k lukta· s ·en Hi'spanio,
-- k c'. ·1a
La rezolucioj rezultant~j el la debnto super . la in- 1 venko -estu ·nepridiskutebla.
formo de C. N . T . (In tria p111ikto cle la ·fagordo) k la
J)ozicio de A. I. T. antaii la revolucia milito de lli spanio
RELIGIA BLEK.ADOTRA . LA ·.TUTA MONDO
(la kvin:1 pnnkto de la lago1'do) estis gravegaj . .La Kon. La "Living :_Church". antau . nel~nge publikigis stagreso nprobis In sekvatan linion de C.N.T. k skizis la- tistikon, kiu montras kiel Ja ~afafo .nun blekae: . · ,' ·
borplanon por A.LT ., konclukanta akceJi ·Ja ·mobilizon de ·
'.!,'uta Kristanaro: 692 :400.000 . el ki~j. · ·
'
. ;
·1
Ja entuta prol ~taro k tre '.speciale por meti 'finbn' al' la
:Rom-katoliko: 331.500.000.- ,
farso de la "Ne ;interveno", prem ante 'por tio \ 11:la i·egiProtestantoj: 169.800.000~
. . -, ~
l, .f
staroj c!e la rcspektiva.i clemokrataj '1andoj.
Ort1id~ksaj katolikoj: 144.000.000.
.. : ' :' ··· ..
La alia fundament _a ptinktci .en I~ t:igorrlo 'cle i'a '.KonRoptaj katolikoj: :10.000.000.
greso de A·.1.T. . cstis la' seirn, en . kiu ; !au' propbno de
·,Anglikanoj: 37.100.000. .
.
.
C.N.T, oni ekznmenis
la neceson
fot·mi
.
,
· · · r estns: 'I.i6'"
. Antifasist;~ Pro·
,·. · ··J./
·, La· n· o· mb. ro 'd' e ·.1a ne- k nstanoj'
'6· 0000
letan Fronton por •pnti la intemacian fasismon. ·. , ,_. . kiuj.
.• ··
·
. -: .
· , .' .·- . · ,e
Sprucis ampleksaj digkutoj dum kiuj de_monstrit,is,
J U d O.·j : . 16.14
o ke
·
,,.
· ·
• . o•·oo·o ,
la ernro cle la Laboristaj Intemacio.i, ne mobilizante la
. Mahometanoj: 209.15·0.ooo. .
, ~·
'·
JJl'Olctajn amaRojn , kiuj'n iii konfrolas por agadl kontt:ai'I
Budaistoj: i50.100.000. '
..;i
In fa sismo k rnalebligi la "Ne-interv cnon" determinis,
Hindoj: 230;140.000 .
.,.
ke en la laboristn ·k antifl\$ista Hispanio oni. ankorai'I· , . p ro :Ia ·1 · J
• .,e audas •Ja blekadon!
.·
an:o . a dioj. cert_
ne batis la fasismon ,• ~uste pro manko de ba_ta_liloj k
·
Klas KARLSSON
. La Prolet.aj IJ:s peranti!ltaj Organizoj en Barcelono ILES k PUIL publike dekla
· · . . ·. ,
. .
.
ternJ proletnj organ17:oj, nntaii pli ol 3 inonatoj retiri~is el la Kontraufa§ista Es er ras~..ke ih, samluel la .· ce•
'-;;
cclono. Cc In Oenerahtato reslas nur Esperanto•Sekci6 kiu tute
. 't
P . ~nhsta Komitato en Bar•
. ::
mltnton.
,
'
.
ne ra_Jns ~eprezenh ian n~pluekzistnntan.' :Ko,
La diskomponigo de la Komitato rezultis el ~ies helerogena konsi~c k .
,. ) , _: .
,. ' ·,. I
ne rlvclita kont.raiifasismeco , fnkto kiu malebligis plensangan ·k
. d
,k un r~!)r~.zentantoj .de :..reanizoJ de
II ES k PUIL k · ·ik
,
unaga on ontraufas1sman
.
'
'
,
omun i.s tion por evltigi perturbon k eventunlnit miskomp .r
:. • :
·
. _enon t·1urllnt11n.
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l<OUEKTO:
Car en la n.o !J-10 estis apar taj da nkClj <lir ekt it aj al
m i de .ln redakt a nt oj de "Inf. Bul le no" pr o mia akt iveco,
mi s uppza s , ke la danknnloj nc es ti s guficc kl a re inform itaf pr i mi a "a kt ivet o" k ankau ne konas la vc rajn
kaiizojn at1 ka rn kte ron cle gi . Tin! mi pela s ra jt on ion in formi , por for ig i la n eb ula n imagon pri mi11 " akt i\•eco''.
Mi nc raj tas akcept i p ri vnta j n dn nkojn pr i labo roj ,
' kiuj esta s gr a n<lpa rt c fa ri taj de alia j k-t!Clj k l ute n e
<le mi. Mi same kicl ciuj ali a j cs ta ,i nu r e ru en la kulekti vo k nc pli a kti va H ol la k-cloj cirk n11 m i. La <lankoj
tin\ <le vas c~ti <lirekla tuj, unue a l ciu k-<lo en la Stokholma grupo (neniu es ccptiln ), la g rnpo en Gotenl>urgo
(ni n pl ej maln ova gr upo en Svc<lio). La grn poj en P olio,
en Bu lgari o, Hola nclCl, Fran ciu, Ar gcntini o, Uclg io, D11nio, Cinio k ciclnnd c. Samo ank a i1 a l eiu j unu upul oj cl
ciuj landoj, kiuj · kun mi labur is en la la slaj -du jnroj.
Kon ccrne la ugud ojn en Sv eclio iii 1lcpc1Hl11
s clc s impntio k kompr eno en vastnj rondoj k tin! la rlnnkoj al mi
tutc maltrafi s s ian celon .
Scd kial danki ? Ni ciuj nur pl cnum1111ct-cl on de nia
memklara clevo. Cu ne , kamaradoj7
Adrian PEllSON

* .. *

Ne.'ripoza s

3

La t cncr ala s ckrct ari lno d e IP E G lady Kc ab l e en " Su r
Po st cno" (n . 57a) pa rolantc pri la un uec o d e la laboristaj
csperanti , to j, rim • rk ig., ril at c al la h is pan• i :
"L a h is p anaj labori , toj csp eran t i, taj j am faras la un ua j n
paso jn tlirckte al kon s tru o d e nur un u cnl anda labori sta U •
p<ranti s ta as o cio . F.n Ilar ce lo no jam ck 1.istas "An t i faShta
Esperanti s t• Komi tat o", en k iu labo r a, cspc ranti sla j or ganl zoj pri ebl o k unig i la fort ojn en unu la n da o rga n lzo."
Ver e Il os k ci rk ulig ls le t eron- pr op o no n pri " k orut r uo de
nur unu e nlan da h bori sta e~pe rant is ta a5ocio ", s e d i,i se n•
po s tslgnc forfalis . Kon s tru o de nur unu en l anda labo ri sta
esperantl s ta asoclo , kiel kun ig o d e la ekz ista n t aj lab or istaj
unloj k ligoj, kon ser van t e sl an indi v idu eca n fizon om ion k
aiitonom ion, je s, sed k unfand lgo de ciu j lab oris taj u p erantistaj a socloj - as pire la iiid eologi e n eak ceptebla k sur la
praktika kampo apen aii rt aligebl a.
En Barcelono j am ck zi ui s antifa i ista e,p eran tis t a ko mi •
tato , en kiu k unlabori s es petanti s taj or ga nlz o j el c iu j te n dencoj , Nun , pos t la ret frigo de la lab o r is t aj es peran th taj
organlioj,
jam kunlaboras nur la nc u traltenden ca j ,

J.

....

G. babila s en " Franca Esperanti st o " pr i la Vars o •i a
kongruo :
"Ni komencis ciutage mangante ac ida jn la kt po rkaj oj n k
legomojn scnllmajn : mi lion , poligonon,
be to n, rizon. K iaj
gigantaj porcioj I Ve s pere omleto fn ni m end is , por la p l ezuro vidi en niaj teleroj k v ar grand a jn omletojn
laii kr oc'c
arangitajn , falditajn kun pomkompoto . Mi sukces is, unu ta gon , ma n gi tr i el iii , sed pro limo de 1u folco , m i devis pTo•
poni la ' kvaran al la mui c uloj ."
·Kompatindaj
malriculoj I Certe iii 1ufok ig is pro una omleto .
La autoro konkludas:
"Sumc, malgraii malgravaj
alkrocajoj , mi devas d iri, k e
ciuj eatis kontentaj pri la kongreso , pri gia laboro , g iaj fe4
1toj."
·
Kiel nc I Sc vi " komencis c iutage manian!e " ...

la gek-kdoj en la teror-lando j,
El
la
land
b,
Ide la t erol·i smo cbie furiozn s pl ej kru d~,
•
I
ndnie Polio, niaj ·k-doj senl a ce pr opag a nda s por niaj
liberccnnnj id eoj sub cirkon stan coj ne imageblaj al alilanduloj. Lii" ol>stino , kun kiu iii daiirigas sian propag~ndon estas pli ol heroli, .-car sur voje inter la mallibe 1:ejoj iii agad a s. lliizero, kor zika teruro , bato j kaj turmcntoj signas ilian marsadon liberecan, sed sen sanceli
aii 'lacigi iii . da iii-igas la iradon sur la dorno-pasejon
•••
por plenumi sian niis ion enla konke ro de pli felica stato
La rcdaktoro de la ekaperanta gazero " Radiesteu
Oa.re· tuthoni.ara ;
to", . s-ro Pierre Delaire (prononca
Delir)
de lire pro paSe iuj inda s glorkronon · por ·'marti~ec~, tiuj esta s la . gandas la verkon de Emile Christophe -"Estu Radioestez.
t1iiuaj .pioniroj en la noriiit a farido. ·narik oj k s iritpatlesScrciato" (eble pli i:uste iercisto)
k cklniu:
.primoj ne povas ilin heJpi. Iii ind a s pli. Iii indas eian
"Kiu ne aiidis pri Radieste%o, la arto perccpti per la
i·ealirn helpon , kiun ni pova s don i. '
pendolo au la vcrgeto , la radiadojn , ellgantajn
el la estnloj
Malgraii senlaboi ·eco, ega ma\rie:o•·k oftrip etata res- k estaJoj? "
Klu ne, audis pri la Rad iesteza hrcisto
P ierre Delir , cl
t ado en la sta t aj kaz ematoj, iii tamen ·sukcesis nun kolekti -pli ol 100 slotojn (ege inalgranda sumo por m'al - kles kappendolo cllcas klasikaj delirajoj?
La ierclsto demandas:
riculoj), k tiu s umo iii nun d eponis por eldoni libron pi-i
"tu nl ne povas opinii, ke la ccloj de Esperanto
k de
la ,libereeana agado (C.N.T.-F .A.I.) dum la hispana baRadiestczo
cstas iomete s lmllaj? Jn, kompreneble ,"
, .tal<i. Jam venis al Stokholmo 40 s lotoj k •la ali a n .monon
Pro kio iomete similaj7 La dcllrajoj de P ierre Dclir en
Hi sendps, kiant ni povas garantii al iii • la realigon de Esperanto cstas cg-ege similaj.
., '
la libro.
PARIO
L~ Stokholma grupo, lastkunvenc, faris decidon .urge
. pl·(\vi realigi la deziratan eldo~on. Ni jam ekagadis · por · · k estos espcrant-teksta.
La stokholmo grupo jnm int erfari la unuajn pasoj~.
: traktas l<un- pre sejoj , por hav i gin preso'ta bon stil c k
Nun ni turnas nln al ciu k-do, amiko, simpatiano k tutpei-fekta. Ni mobilizis jam ciujn kapablojn al cka
samideano por subteno en ni a la boro. La fonduso jam
laboro.
est a s :fondita de la koncernaj k-doj' mem per 40 slotoj.
La libro ser vos spcc iale kiel armilo por reb a ti svarLa sto _kholm a' grupo ]au sia kapablo subtenos k ni espemojn da mensogoj supersutataj
sur niaj hero cgaj p .
. ~a s ke i 1eniu k6m1frenema homo' volas malesii en tiu ei . ·amikoj. Iii volas . defendi ·en sia Ian do la hispanajn hcs~btenado . Tia! ni esperas m~lton · de niaj amikoj k ku - roojn. Iii volas efektive labori en sia fronto . Do, v ian
rage ni do ekir a·s al laboro.
·
·
devon vi mem scias, k-dd! ·
. Pripensu, ke tut e mankas libereca Iit~ratu; ·o en la
. K-doj I pritrakt u la sup ran inter vi . En vcn ont n n.o
koncerna lingvo k ke la nomitaj k-doj vere ' malsatas
: venos pli ekzak ta piano p r i la subtenman iero.
pri tia literaturo.
·
·
'Liberecana saluto !
La pla~ita libro -el<lono okazos kiel plej eble blildau ·
LA STOKHOL~IA GRUPO
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far is -I a ·sin 'di k a·t o i.·-· .de /C
'I '·•
■

-Atent 11, al ni diri:i nia.i kamarndoj, ci tic t ni kuHedaklorn.i clc "Fragna Social" vizilis Ma<l.n "don· ' k..
havis inlcrpnrolndon kun knmnrndoj el la Komitalo !le timas
'labori pogrupc . Grupo kulturas lcrcnon <la gr~n~o.
In J{amp;inrna Fcclcrncio, al kinj iii plantis kolkajn
Tiu grupo nombras kiel dclegato tiu 1_1, kiu~1 ~I Jllg~s
.teknito Jn J>ioJ·kapabla. Tiu delegato 111lernlat1gas 8111
1lemnn1loj11.
- I<iam orgnnizitis
la - 11111111 kampnra11.a \<011:kiivo?
ciutnge ·ku ·n sin grupo, pristudits la / laborl,czonojn,
la
_:Lu u11ua kolektivo esli11 liu kiun . Iari11 la' Unika
obstaklojn, tion kion la grundo po 5 lu'la ·11 ur(tege, k In !le- ,
Sindikalo de, la Varinj Ofi~uj en la zon~ de ViHa~ordc. • logatoj
sinOanko devas ciutage kuiivoni k trovi f:icllojn
Tic cRtis Iarmejo mall.Jone prizorgnln •k 11cc
ndminispot· aolvi kunc la bczonujn kiuj · urgas.
lrala. Cia pusedinto forpelis la labo rislojn-plug istojn
Tin! ke la tutu mondo haval'I laboron, kun la deloscn pngi a l iii k estis preta lasi noplugnta Jn legomejo!l.
gutoj, kiuj observall In tcron k rcaligall la decidojn, Cl!.
Tiam la dck kamnracloj, kiuj tic l11l,oi-i11,
la po11tuloJ· de la kolcktivo rilato al
venis
0
al Ia · ta'• kontont1·,,ataJ'
Sindikalcjo. Ni proponis al la . farmiHlo kolektivigi la Jn tekn!ko . L~ administrado kuras jc snrgo de kvar kP.Jarmcjon k ckRplunti gin . komunc, k antau ol llf\ll , ae- m·arndoJ·, kiuJ· 11i110n11kc
hnvas rcsp ondecon pd In respck•
majno la a:fero marSis ·mirincie, kun la naturl!, . konsteru'vnj sekcioj.
niC:o de la patronoj. Sen ics apqgo, nut· -imn . l~ forto de
En rckta kontakto la. 260 kolektivigistoj,
kiuj konsisJa kolektivigistoj,
unuj cl iii kronitaj per la plej grandnj
.tignfl niun knmpt1ra11an organizon, la ,harmonio rollekti' triumfoj de la agrikulturista
klnso de Madrido. Gajni
gas en la utilo, kiun oni cligaR cl la grundo.
strikon al la plugistoj. Cicio havas sian eksplikon . K ti~l
Post kiam oni donis al ni dctalojn, ni cirkaliiris tr:i
ke nia kolektivigitn mastrumejo funkciis perfekte k prointer Ja plantejoj unuj k aliajn legomejojn. Tio, acn a•
duktis Jn suficnn por multnj fumilioj, ni deklaris etrikon , tingi
hiperboli, cstas vcrn florejo. Cis nekreclebleco estns
al la patrono, prizorgante provizumi eiujn strikontojn
prilaborita In legomejo, k la frukto montrigas malspaper In produktoj el nia kolektiva lcgo~ejo . Ti~! .ni parema al la kolekti vigistaj laboristoj.
En tempo de pnsigis sep semajnojn, k fin fine ni venkis, 'car ja ·1a .pa- · co,'
tio kio hodiau estas farata. en la mema koro de Mntronoj ne povis elporti la ruinigon de sia ekspluatado
drido, cirkauante ties antauurbajn
f~rmejojn, es_tos sinapogata sur la ·Iaborforto de la laboristoj, kiuj laborls
tempe Ja plej°bela zono, kiu estas montrebla de ·iu urbo.
en la farmcjo. El tio · elsprucis :tio kio hodia'n estas ad- ·1
,a akvo, kondukita de fa memaj kamparanoj kun fnroj
miro por _Ia· kamparana.fkolektivoj
en la 'zono de Villa~ realigitaj surbaze d~ Ja utiloj, kiujn donas
la grundo, faverde.
. ~as ol Madrido _nova, kiu forgiga& en ties cirka 'uaJoj, pa-Kiam
la pose .dintoj fork~i-is k ; t~ia~i:da
k'a~panoramon · da · pejzagoj el la plej belaj .legomojoj cl Va•
ron . . -Ni · sekvas -konversaeii , kun .' la , kamaradoj ,de .,la -- 'ienci
_o. . . ; ·
· ·
Kumitato. Julian Cuadrado k Nicolas Caldeo eatas dale- ..
..· ,,'l'.iel kiel ~anivet cliris, . kc _el la . urboj spcguligl!,t'I "la
· gatoj lokaj k 'nun ·pesas rizon k aliajn nutrajojn, · kiuj · .unua,
kion el iY,ni observ~s, kiam Ja .fervojo alproksim.igeatos distribuitaj intct· la kolektrvigistoj. Te_mas pri pro- . as
_tra si~j natura.j h-ejoj", tiu de Madrido _corte estos l:i
duktoj intersangata.j kontraii legomoj. ·A'nka!'t-helpa 's en admiro
por tiuj kiuj vizitis gi n antauc la okazo de la ·
· la · J'abot·o··Emilio del Hierro ' k Agustin Garcia; 'ka:lku- ,_g
lora revolucio de julio.
listo k sekretario, :kiun k1in"e'kun la kasisto; k~do· Sal~·
.
, - Pli ' ol du kilcimetroj da ,so lida akvedukto igas, ke Ja
111611,ni vidis ·· antau iom supreriiri ··al. la deponejo
·por
malsnrgi sakojn el la korto. La. {itmo de la kolektiyo ne · akvo de la , ri".ereto, · malprofitata
ciam, akvumu pii ol
64.000 areojn da grundo, -kiu antaite ·cstis malfekundega .
perdigas ec unu momento1i. Oni parolas k laboras. Dum
. ni parolas, Sanz de An cos rememorigas sian Jon.iian resMankas nek ,Ja transformilo;
nek la akveduktoj, nck la
.
,
· brilega kanalo por Ia .akvumado .
tadon en la fronto de Aragon. k fotcigrafns. ,Ni .piµ eki
nteresigns pri la .konstrun funkcio do · la .kamparana k~- · "·
..:...:.K
•-ci cio -aliigi en akvumeblan terct'on 'ti'un -vastau
lektivo.
·
·. _\ ···.·
· su.-facon, estia idco _de Ja · kolektivigistoj?
-Kiel ap .oria ci tiujJcolektivoj ?_·
.
. : .~f:!en 'dube .' K kun la koopero de . la . karriarndoj de la
,
· ,,
Smd1kato · de la ·Konsti-uistoj ni realigis ·uum malpi ol
-Aten tu, kamarndo. En · Madrido stnri~11
1tr _e_angora
.
kazo ,poi·_ muitaj domagitaj . de 'ia milito. Al la urbo al- tri
mona to j. ci tie eSlis elspezitaf pli ol 'cent
. .
.
. . . . toj por tiu priakvumada laboro k p 1 J'f k mi! pesekur1s
svnrmo da homoJ. el. la pro .vmco
·
evaku1to
di · d
J
.
k1uJ
.
:
I
.
.
.
.
•
.
.
.
'
.
, llev1s lnbon..· N1. ,okup1s
m uz1s monkvaton ne pi' 1or aI P ed un go e
nm pn la kampara
noJ. La -!ego- . la grundo
,
. .
. .
ma gran n.
mejoj, kiuj trovi~as cirknu la Madrida kvartalo k. pli
-Kioman
tagsalnJron ricevis la laboristoj se vi . tiom
proksime ankorari al
Jokoj okup11taj por la. fi:o~to. es- ·. elspezis pot· tiuj faroj?
·
tis ' forlaRita de la mastrintoj. Kiel ·pli bone okupigi ilin
. ~Pli ol la · du'oblo oi !dun iii gajnis, kiam ·. dependis
o.l funkciigi tion kio estis tiel bezona por la milito, la ,cle_
la patrono. Ci tie ni ·ci uj komencis enspezi ses pesoproduktndo de In nutrnjo? Pcnsite k fal'itc. De ·Septemt(!Jn tag~. P? st du -monatoj ni ·povis enspezi 8'60 p-tojn.
hro ni okupis nin pri la ekspluatado de kelkaj farmejoj,
k nun 111 gnJnas .1~ ptojn. ~lus 1'50 -en legomaJoj. -por la
kiujn ties ·maetrintoj estis ·1nsintaj een kultul'i, la plej ·konsum
o de familio. Kun tio .la kama1·adoj povas inter•
pnrlo cl iii apnrtenintaj
al Ja · f6rkurinta
nobelaro, ,al sa~8i: ~rome k!~m ni havis superfluajn - produkto
jn k
nobcl~j titoloj ktp. •Dum ·In kolektivigado nperls nu'r du a!mgis
inters~ngi en la kolektivo, ni distribuis artiklojn:
el In poscdintoj, akcentante pri siaj rajtoj, k ni akcep" · rizo,
terpomoJ, sapo, .oleo, ktp. Tio ciam dividig-as en
tis ilin en In kolcktivo, k hodinu iii Iaboras kun entuzinsegalajn pnrtojn k kiel aldono al Ja tagsalajro.
,:
mo kiel ~iuj kolektivigistoj !
'Tamen, tinl ke la grundo estas kulturata k de gi ni
il
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Al la celparencajorgani-zoj. k-la kam~ra~~j el la diversajlanc:loj
1

.

~-,.

-

Ln Sckrctnrinro J)ri Ekf:ltcrlnnclnj Rilatoj cle C. N. T. k F. A. I. viclis Hin• clevignln dirckti nl In cclparcncaj
1
orgnnizo.i cl In tutu montlo k al In libcra OJ>inio gencrnlc •J)or averti ilin kontrnil ccrtaj agoj, · kiu .ifr gi konsl· '
dcrns fu111lamcnlc ncmornlnj k atentinclnj kontrnii In prestigo · cle ninj orgnnizoj.
nl In
npo,:oi1
In
voknnlc
l
u·
kreigit1,
nomoj
malsnmaj
kun
k
plurlokc
·
kiuj
J,omit.atojn,
clivcrsnjn
Ni ccln:i In
k pctnntc fondusojn tincclnjn. De ccrln tempo konstitui{tii:1 en l'n"viktimoj de lu his1mnin kontraiircvolucio"
rizo orgnni1.11jo kun tin nomo, kiu sin ciircklis k plu clircktnfl sin nl In k-cloj cl ·ciuj lancloj, J;ostuluntc prcnrn
monnpOlfOII, Sintcmpc la Nncin l{omitlito clc C. N. T. es11riiuh1 sinn forpui!on nl cliritn Jfomitnlo konstltuil .n 11e11
antniin konsulto kl}n C. N. T. k I•'. A. I: rcldc tu§atnj, liuknzc. Ni konsidernH ncprudcnlc, kc lcman(e 11ri 11ro•
blemo rcktc · kunligitn al la hispnnin revolucio, ~i nphrli{tns · clc niaj orgnnizoj, _imprcslgnnlc, kc iii cstns · re,,
dukt.itaj al scnpovcco gis In JIUnldo pcli In mnlcrinlnn solitlnron por In "viktimoj" .
l\·1,blA"rnilnia katcgorin dcklnro, tiu komitnto k alinj similnj' plufunkciOR, fnrante frnknsignn pro1111gnndon,
kiu mnlutiligns rcktc ul In koncepto, kiun In lnboristoj el In monclo hnvns pri C. N. T. k F. A. I. Pro tio nl di'
rcktas nin nnkorniifojc al In nluditnj internncinj orgnnismoj por dcklari la sekvantnn:
1. • Ke ni ne rekonns personecon al In t. n. "J{omitnto pri Apogo k Hclpo nl In Viktimoj de la'. His111111ia
kun sidcjo en Parizo k al nliaj · similaj . .
· kontruiirevolucio",
2. l{e C. N. T. k F. ·A. I. prizorgn~ J>er proprnj rimecloj •ln kaniarndoji,, kiuj 1:1ufcrns 11en1c~uton en Hls11anio.
Ni rcliomendas, ke oni, nc priatcntu ciun JJelon 11ri innlcrinln 11olidnro por In liherecnna inovnclo en Hi·~
l!J>nnio, kiu ne cstns subskrlbltn de nin ot·gnnizo.
·, ., Ni konsiderns .nedignaj .al ciu npogo , tiujn . kiuj i;en in· molivo forlnsis sinn bntalpostcnon en J-lispnniu p'or
'
trnnslokigi nl eksterlando. .
Ni csperns, , ke In kamarm:loj cl ciuj lnndoj . nc lnsos sin surprizitnj de propagnndo im1icl11k frnknslgu,
,.
kiu cstas efektivik kc iii kontribuos per sin bonvolo al Ja •ccsigo de In· malincln 11pek11l11cio,
· kiu senmornligas,
.prolctaro.
hit1pnnia
In
de
gaf n ri!ate _al In !uktaclo
••~·.LA sSEKRETARIARO PRI LA El{STERLANDAJ m.-;' , .
.
" ,. ,'LANTOJ DE C. N. T. k F. A. I., ..
·. I. ,,
I(.:.·.
LA DUONINSULA KO.MITATO DE F. A. I.,
-: ·: · .> .
i". ·.• 1
•' : ·. ;·:t Jt · ;· ,
NACIA .KOMITATO DE C. N. T.
·LA
;! . '·

.

aspektoj cle bona kolcktivo
Alia el la , fundamcntaj
eltir~ .~ ' mak~imumJ ·n pro _cluJJ~n, an .korab s~'perfluas peprocluktoj.
gies
de
administrado
la
procstas
pot·
'k
bezo~a;
iii
·se
organizoj,
·
setoj por do~i al
" '•
'.,
.
.
'
'!
•
.•
•
jO,
•
;,.
••
por cJi5cJo'ni bilctojn k
rajtigitaj
estas
delegutoj
La
.
niaj
de'
praj militbezonoj :icn ,ncgle~ti Ja ,propaganclon
· ·
·
·
·kolektiv!lj ·ideo{ :"' ' · · ·
vendi je .fiksa prezo por la kolektivo' ~n Jn memn )ego~
,.,,
·mejo ;:
. ..r-fi. kredas, kc Ja plej bela pr9pagnndo de nia afero
en In
mangcjojn
· Ki·ome ni provizumailas kolektivajn
ostas, ke,.la kamnradoj de aliuj' s_indikatoj vizitu I!injn
Reguligau
In
ciutngc
provizumndas
·
ni
same
-kiel
urbo
C
:., I ,
.
-ll!gcim~j_ojn.
,1
.pri la Hoteloj.
1En Ja •kolektivo · ni huvns unu ·for)ie1itiston k u~u · me- Komitaton
pro la
merkato
In
al
pruduktojn
la
porti
povis
_ne
-'Ni
ens,
k
kolektivo
.Jn
al
knnikist~~; ·ki~j r prcferis aparteni
1
procenton,
la
alta
frc
konsideras
ni
ke
'
kai'.izo,
simpla
La
.
surb1fz~ de laboro _'en. sia industrio
pozi : tagsalajron
kania' tmikn ' propagailclo 'ril Ja. ·kol~ktivismo estas 'vidi en marso . kiu~ · oni detenas pri la elspezoj de la _venclnclo. La
Jn p.r .oprajn kolckti~ojn . .Cio . kio cstas ilireb\a pere cle radoj de la merkato ne priatentas , kc In pcrantoj' j_nm
In ti;ibur~o au :i:iere d~ ··1a gazet~ro, nenia~ r~Jlektas In .senintermite malaperis ;·k e5tis kiuj plikarigis la produknin kun iii, s·ecl o~i
aolidaron k Jn fervoron de tiuj, kiuj vivas ',:por fari el tojn; Kelkfoje ni 'provis ' intenilatigi
dcteno : Tion ·ni posen
vendi
proponon
nian
kccptis
n
·
ne
'··
~ngor;,
)a labor~ · iorii p!i ' ol tr'nu sufei·iga
pri ·rckta vendaclo
sistemo
nia
kun
ke
·orgojle,
diri
vas
apo1
.
' Por ·fari ,I~ fojnorikolton ni nc ·bezonis 1aliul111
tomatoj lnsttemIn
de
prez~n
la
mnlpli:lltigi
utingis
ni
7
En
tngoj.
41
ol
malpli
_
dum
cion
gon. Ci tie o.ni icolcktis
nl ·1'00 p.
kilogramo
_
ptoj.
1'50
de
pc
_
p1:oduk~
cstis
kio
tio
de
clrnSon
tagoj · ia , kolckton k_ Ju
----8111·la vojo al Valencia, al ni diras kamarado, ni
·
_tjnta . unu cl niaj grupoj.
anta.i'.i jaro kun miloj da nfitomobiloj, kluj kapkrozis
·
Ci -tie -.-la tutn . monclo donas ..maksimumai1 : klopocloi1.
el Madrido. Tiuj kiuj forkuris
t!)rhige _estis forkurantaj
Ciu -ja acias ., •ke lnborns . por . si ·mem k ·por la plibonstane priatentls la direkton, al
dangero,
·
la
cl
savigi
por
tigo de siaj fl'atoj k tio sufifos. ·
fidon en la v'enko, koncepto
havis
ja
Ni
;1in.
turnis
ni
kiu
,,l\1i / rememorns, •ke prczentigis • al unu el 111nJ legoJn
vivo ni pdkonsideris
propra
Ja
nntaii
k
devo
nin
pri
.·
havas
ni
'
ke
iii,
al
s
i
.
dir
Ni
mojoj g1·upo .dn -"voluntuloj".
k produktado. Iii, eble nereko. falcilojn k semilojn k kc . iii povas lnbo1•i tion kio al iii nferon de nia kolektivo
1
haiti k 'rigplneas, k'... 1 ni ankornit estus iltendimtnj, ke · ill rcvenos . . nas ninn faron, car ili ne haVis ,te!llpon por
nrdi al nia vojo ;,sed .vi povas bone konstati, ki~ diferen~
Ill adiaiiis per •"gis morgai'.i' '.rk titi "eis morgau" nertiam
co estas inter la unu k Ja alia.
venlis. •.
•
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La Ba t a

1onoJ

.

N• T I<F A. 1.Konk~ris
1'fr~r~ue
onl
·

.·

-

.
..
J. ia 117a por daiiriid la buta
lon ~ _opcrac10J11
a .,
.
,
..
.
. 1 C N T. k super .T erue
- · 1 f\anke •'c la Tombaro .
la l, at_:d1uno.1 t e ._-. .
,
u
.
19
J
,
·acio realigis pJurajn superl\ug · .
F. A. I. ludi s dcc1d1gan. J <'.- .
oJn k l,1
,
_La
an
a av1 .
I 1 1 !I l)i vizio 25, kon t11st1. .
or
oku
i Ja poziciojn, kiuj
Bngado 118 keJkfo.1e pl OVIS
" 1. J
.
•
p . It . ' E
. t kti 5 la eniron al. ·TerueJp
ido ko
ga la cl la Brii.:ado.1 llG ' 117
,
sen
rezu
o. 11 v
.
, .
.
•
kion devis doni, la ofic
k 118, plenumante ordono.111 pro e
iraro
elmon•
la tanko.1 ne do111s .
.
.
·(i'.i
skribebln ·: Kun
de la Alta Komando, elirlis
.11 1. fronto de Teruel cc e tris her·~tan bg.es:~n,k k~~ne:::~d:e~:
~~e
tn~koj ckfunkcius
malk
ovn
a
1us ,
' .t \.
la lokoj kiuj es'.. . .
•. . t
o ni ekutaki s la maJamikajn
ill u1g1 ep
poz1c10.111,ma 1sp~ian ~ \ic,_
· l
•
·t j •ii gi• La Di-.
L
.
It
d
roecon k audacon.
tin
atak
o
estis
brileg11,
a rezu o e
:\:i~ e::g ;~t: ~ ~stra~a de Ja.·
.
. kvankam kc je lu kosto de
tre konsiderincln numero c\u
maljuna baialanto de C. N •
perdoj.
T. k-do Vivancos (Vivan.
.
,
.
La 20an niiij baterioj komenc1
I· ) k ' ckd e la kom enc ig o
s fo1:t ~n kanonud~~• - k1u
de la milito estas donanta
ating
is
'0.5.' iu
alpreni admirindajn proporc1
. . I ' Bi·i·.,.,do 116 Ides cefo
0Jn. ~a Bate1 _IOJ_esm1ht se rvon t.re !(1a
estas
trataJ· de la Komantlanto Eska
,a. Ja ·
Boada k Politika Kom
lon, pufad1s kun l'\es~1pei saru eslas Francisko Merono
d' I
(~~rebla certeco · sur la forbfika
.
ronjo) ' ankaii maljuna mili t anto
JoJn . ~ ~ m~ }am1'kod ' kiu
de C. N. T., trans_lok1g1~ inten
l
cis antaf1eniri, /?~pante
. - Korb alan La . Brigado 117,
_la s1egon f~rmata~ . e ,n
kin ankau estas
a I Ia. " 11ago
forto
j
de
·
la
'
lla D1v1z10. Estis momentoJ,
. t tl k-do Bretos situigis en Escn .
·• )
en klltJ <_ml
che (Esknce
•.
cs t I a a e
·
, kredis, ke la fas1
· ·n vicojn k unli' esta
stoJ • atmg
.·
do
118
us romp1· maJ
kies
.
t:efo
'k
·
K
R
Ia 11ga
s Kastan k Politi a omi·.
,.
•.
,
· •t ·t ·
v,i kun la · fa:nstoJ • steg
i;nro Karod, situi(;is en Ced
aJ en T et ·ue 1• · La heroo de ti u
i-;
rilla (Cetlrilja). La Genek
I
y
batalo estis Ja komandanto
rala Stabci de la Divizio in st aligi
Es a ona, . JU, es_t.ian t e tri.
s la 11-an de _Decembro
batalionojn, en tri horoj disp
vilag
·
afis
Kor
bala
~.500 d1sp~f.o~n k~~ nun . Frumatene la 15an _1a
la
0
ma t ene
rinda certeco. Lau Ja prikalku
Brigado en
·
llG k 117 pretigis al atakpo •
loJ de la ·m1htistoJ ~eeszicici, aten~ante 1~ tiritaj,
tiuj dispafoj kaiizis al la mala 'k • · k - 3 000
ordonojn de Ja Komando .de
m1 o cu· uu , .
la Divizio, •kiti ~iaf\an½e s1-.
:.,perdojn.
tuigis en Mulet6n .
, ·· _. ..
·· · · · . . .~ ... · .. ._.·. •
:
,,.;
'Kie ( cletalo, ki'il demonstra 's
Plenumante ordoriojn ·c1ela · Alta
la· nesupereblan
ekpui;o p
:Komando , fa 'Bi:igado
de
niaj batalantoj,
HG realigis liun tagon bi'ilegan
ni
elmo
ntra
s
la sekvantan fakton:
.labo~·oh·, dkup ante ciujn
Kelkaj grupoj de la Brigado
poziciojn, kiuj estis signitaj
1,16. penetris en Tcrnel-011
al gi. La lokoj 1:~i;ikerit~j
clum la nokto l9an k 20an reg1
la l5an servis kiel apogpu11kt'o
:esante _sen_ i_ncidento k nk
por .Ja totala konkero , de port
ante valoregajn informojn
Teruel. L~ _b~talo_ estis tr~ dura
.por d1fintttva rezulto .de
, ~ar dum I~ tut~ \ ta~~ - .,r! ~
•,ba_taloperacioj. _ - ,,. .. .
oni ne utihg1s alian batahlon
. ·.· . . .• ' •·' ·;
ol manbomboJn. La Bn
Tmn saman nokton pas1s al
gndo HG clevis eltiri la fasistojn
111!\J· v1coJ . sofo _ro, _k!u
el la trancebj k la foi:- ~crv
is · kiel ligi!o al ia fasist 'oj'
tikajoj per la mema bajoneto
k kiu rezultis esff ,fra~o
. La saman tago_n _la En_de unu cefo de 25a Divizjo .
i:tadoj de la · Divizio 25a ; en k\!n
Tie! baldaii kie _l li revlciigis
laborado kun .ahaJ f~rto~,
_
k\in · sia "fi;ato, Ii \ ciigis "·al°
kiuj trovi(:is . flan kc, konkeris
Ji gra va jn inf? 'r mojn s_up~r
la vilagon -Kc,mkud, izoh- · Ja
situacio de la fa.sistaj fortoj.
gante total~ la urbon Teruel
Evidenti'gis, ke la urbo
k cirka~a~te ~in: ~a lGan
·Teruel esta; defe~data . de
turmenta forlo <la aero ·k nego
dek mil homoj proksi 'mume.
m 11
_lebhgis daungi 1~ ope- La
sekvintan tagon okazis la plej
raciojn iniciuti _tajn tie! brilege.
mirigaj bataloj. Ci
Niaj for ,toj _elP?~·~is ~u~ tiuj
okazis . ee la eniro de la vojo
\·crn stoic: ~mo' la rigorojn d_
de ,Teruel . al Cortes
e la ve:e _r_o en_ ~rnJ n_0'?J
(Kortei;). En : ei tiuj agadoj
pozicioj. L-i Brigado 116 pren
glol'igis la Brigadoj ' 117 'k
is sufis a,3n nuh~k~p :titoJit
118, kiuj kaiizis al la niala
k cnlo{:igi11 kon s iderintlan nu_
miko grandan- kvanton · da
meron da for _k._\lrmt~J ii.um
perdoj . La plej ' grava parto
la unuaj lagoj de la atako.
de la konkero de Te1·uer cs~
· ,
·
tis je .sar(;o de la Miksa Brig
La I 7an la Brigado ll 7u, kiu
ado 116. El ciuj agaritaj
kiel ni jam diris, e~tas . forto
j estis gi , kiu trovigis pli
konsisligulu cl homoj de C. N.
proksime . al Teruel, car ·
T._, jctis s in ·sur la Tomla antauan ' nokton ci tiu Brig
l1nron, k'un la kunlaborado de
ado estis ·preninta la mal20 tankoj, kiuj antiei~e
n~van Tombaron, t. e. la enfr
e11lis scnditaj tiacelc. Kvankam
o al la -stratoj de ·1~ tirbo.
kc la tankoj nc fui;ikciis
Postt ~gmez e 2lan, dum · la Brig
k1111prccizo k cfiko bezonaf,
'hdo 116 luktadis fini~ ·ze
la atako al la -Tom~aro
en la stratoj · de Teruel, oni koin
cfcklivigis , kun vcrn kura({o
unikis, ke la urbo t r°ansdk on1 proceilis evakui , kelonis sin al la 20a armeo .
knjn domojn cl la perifcrioj
.Niapa ~te en la . batalopede Teruel! okupante la poracidj ·partoprenis la armeoj
.,:iciojn 11ignilajn de la Alta
18a, 20a k 22a.
Komando.
·'
Dek tagoj da teruraj bataloi,
Ln IBan In B1·ignclo 117 hnvis
degeligante la froston
alakon he kru elan kcin-• k
la negon , IJruva s la militmor
t.rni1 In poziciojn, kinj clefendis
'alcin de niaj batalantoj,
It, Tombaron ; atinganfo
kiu agadis perfekte ekipitaj
ok1111ikel_knjn cl la samaj . Evid
k bone provizu 'mataj . ·
entigis, ke tiuj pozicioj
· •Diatingigis eksterortlhiare
eslis vc~aj forllkajoj konstrnit
nia kam ~f ado komandanto ,
aj
el anncemcnto ~ Sto- Viva
nkos, kiu 11nta(1 cla tagoj sang
noj.
is Ja batalbazo ·n, eni rante al Teruel tt'a la cirkaujo
La snm1111l111-:onlu BriKado 116,
j
de
la rivero Azainbi·a
en kontakto lrnn · du anstutaii
, tra · la vojo de Teruel .al ·Kor
linlalionoj de alin 11rmcop11rto
te~; Ja komaiidanto
,.kiu cirkauis Teruel-on . Nnv
arro cefo de bataloperncioj;
nliOnnke k kiuj disigis nut·
Silve .stre, ' helpanfo '.ido -1.0.00 mctrojn unuj de la
Ju cefo de la _Divizio k Gines,
111i11j
, d11i1ri1-:isla batulon.
ofic
iro
de . la mmiando pri
·
Informoj . Ciuj iii apartenas
Lu Brigado 118, kiu gis 1811
al la Divizio ·25, . .
estis en rezervo, trans.·
Ni certigas sen timo es~i dern
entitaj, ke ·1acef~J; -,~(i.- '
. . '!
Tetue
Cc 1a lrnn'l·c ro de
.
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KRON I KO
L:i redakcio de "In!, Bui." decidis · eldoni serion da Ii,
broj super la revolucio k Ja milito . La unua ni1mero aperos
ne postlonge k cnhavos cirkau 100 pagojn . ti libron ra,itos
ricevi senpage ciu ni.1 /eganto, kiu gis gics apero mondonauci s al " I . B .... La cetcraj lcgantoj akiros gin kontraii
pago . Krome , la neabu'?do de papcro dcvigos nin cldoni limigitan J:v.,nton ., Tia/ ni atentigas al la kamar.1doj kiel cble
plej baldaii fari mendon . Pro la ofta v.1rio en la.'prezo de la
papero Ja pre zo de la libro estos fiksota iom pli paste .

•••

La Jurnalo " Castilla Libre" liberecana organo aperanta
en Madrido skribas:
"Kun la lojaleco kun kiu ni ciam kondutas al niaj fratoj,
kiuj luktas kontraii fasismo, ni devas averti, ke en tiuj
ci
momcntoj C.N.T. cstas preta, kiel ~iam, atingi la unuecon
por gajni la militon. Ni ne volas la unuccon por scrvi kicl
instrumcnto de la politiko de partio. Ni volas la unuecon,
ni
vo!as gin fervore por unika celo: gajni la ..,;;iliton."
·

*• •

La 18an de Decembro okazis en Parizo granda mitingo
organizita de SIA favore al la laborista Hispanio. La oratoroj Paul Rivert, Jean Naeher, Huart, Doumoin, Sebastian
Faure, Marceau Pivert k Mariano Vazquez de C.N.T. petis
la malfermon de la landlimo k la sendon de nutrajoj al respublikana Hispanio. SIA deklaris, ke helpas al ciutendenc~j
~ntifasistoj
ekstere de partia konsidero . Rezolicio v_ocdonita ce la finigo de la mitingo, petis la fratecan inter\'enon
de la franciaj laboristoj favore al la laboi-ista Hispanio,
la
sindikatan unuecon k la liberigon de la antifasistoj
r,etenitaj ;n Madrido, Valencia k Barcelona.
/

• ••

kiel v era batalanto, sciis ' impon igi antaii •i~ d~vo "kun la iil~oi
k kun la Organizo.
·
Kamarado Konehero pereis, kiam je la ·· servo de la Or. ganizo dcvis iri al Valcncio al Vanacia plenkun ·v eno de
LL .
por intc rpret i la senton de la kataluna movado, por tran~
doni la penson k la ma!frankvilojn · de la anarkistaj junu!oj
..
Lia kapableco tic! en ideo !ogia asp ekto kiel 'inte l ekta
tis produkto de aiitodidakta volo, de neprofanebla
k . aiidaca
forto . - ciujn siajn energiojn Ji dedicis al la . ideoi, al
la ~•·
Organizo, al la liberecana movado . cio par 1~. ttiumfo de
la .. ; .
revo!ucio par la alveno de la humana k .tran s!o rmita . mondo
.
1

JJ:

es-'.

•• *

,I

Aktualc en Barcelona ekspozicias siajn vcrkajojn )a meksika pentristo Gustavo Cachet. Moti .ve de tio Solidaridad
Obrera rimarkigas:
_
·
.
" Kun freseco k impulso de ia arto ··de . Gustavo Coch~! ;"
.,
kiu ~ktuale ekspozicias siajn v.erkajojn en la salohoj de "I>i'- I
nacoteca" , surprizas la multobleco de la koncepto k akti. veco de la granda !iberccana pcntri sto, naskita en la nemezureblaj 1 ebenajoj de la .Amedkaj pampoj k kiu briligis sian
•
ta!enfon en p!uraj landoj, . inter kiuj la nia.
En Hispanio Ii ·trov lgas i,uri en tiuj momentoj de 'luktado
tragedia k heroa. Gustavo Cachet ekvolis tr.3~':'i c.1· ~iujn
horojn de luktado k portas 'kiel si·gnalon la krion fortai:i
k.
ai:idacan, ciam juoo k , revolucia.
·
· Pcntristo, akvafortisto,
litografo, akvareli;to,
kulturanto
de ci tiuj ciuj aktivecoj plastikaj de la spirita einocio, <;:ochet ·scipovis interpreti intense sian penson k komunlki iin
al la spekt;klanto kun cksterordinara
forto. Estas admirinda
en ci tiu ampleksa floraro ne nur la arto, kiu gin inspiras,
, ani~as 'k disvolvas, sed la socia forto, kiu ' eligas el la vivpotenco dc ..ci tiu granda interpretisto
de scenoj, resumo · de
revo)~cia .. antalogio, kiu spiras profunde humanecon k kiu
'havas sian radikon firmecan en la hispania .tragedio."
0

,:-·

·.
• En 1aiitomobila akcidento ; en 'la pleriumo de sia devo · kiel
'
•**
..
i:;enerala sekr etario de la Regiona Komitato de
·Lr;, de ,'
Eri
Bar~ ·elono estas · kondamnita
6 rrionata enkar ·~erigo
Katalunio, • trovis sian . morton la aktiva batalanto
anar• · juna laboristino · tial ke fiksis -;ur muro paskvilon.
kista Petro Konehero . .
Lia pura ~ktiveco en C.N.T ; k F.A.1., lia laboro · en JJ, LL.
En Valencio komencas apeti semajna jurnalo "Vida", or£:iris ,lin inda . 'al la k~muna . estimo, kiun Ii guis ,.
gano de la Regiona Kamparana Federacio. La jurna lo pr
.iC.N.T., F.A .I. k JJ. LL . perdls unu '· e1 siaj p!ej ·v~loraj
traktas ciujn problemojn agrikulturajn.
Al gi kunlaborados
membroj, Petro ' Conejero. Kamara.do nobla k si~pieca, i~. plej bonkvalitaj el plumigistoj . Hispanlingvanoj,
·petu "Vi tellgenta k ·ab~egacia, fai°is po,' fai~ ~·; ed ii~ ~kti,_;eco,' k!ari
. - da"-n. Adreso: VIDA, Federaci6n Regional
d.e ,<;:ampesinos
k difinita, malkasa k aroganta, , viliras 'eri · ni ,' kiuj · kcini's liri
de Levante (Secci6n Propaganda y .Prens:i), ·Avenida Nicok vivis kune kun Ii dum l a agado de nia movado JUnula :l as .Salmeron, 2, Valencia.
Lia pruvita konduto estis por ··ciuj · stumulo · al admiro
*I•*' • .. .
' k simpatio, samkiel !ia · serioza k respondeca ' procedo, kiu,
,
.
.
_ ,Lau !asta statistiko la nombro de \a. aligintoj
al , C.N.T.
superas pli ol 2.500.000 . Aparte gr imda kresk~do estas ' r
~ciroj · k soldatoj
de ,la Divizio 25n estis kiuj pleje konglstrebla ·en la Madrida ~egiono, kie post la ·revolucio fa
tribuis · al fa venko, kiuj ekde la unua tago atakis Temembroj pliigis korisiderinde : La anaro de C.N ,T .. en ta ··Maruel-on norde k ·nordokcidente,
atingante
drida Regiono : ~scendas -gis • 350.'0_0o
gies kapitula:
'
cion. La surfaco
de la tereno konk°erita ekvivi lentns
460 gis 500 kvad1·atajn kilometrojn.
K-do D. A. de Santillan verkis studon ekonomian , Lia
nova libro ·titolas " La Revolucio k la Milito .en Hispanio".
Ni hnvis inter , mortintoj
k vunditoj, .2.000 perdojn,
K-do Santillan, kiel sperta ekon<>~isto'. ·kompetente pritrakKalkuligas
ke la malamiko perdis inte1 · mortintoj,
vuntas la elsprucintajn
ditoj k militknptitoj
problemojn rilate al la revolucio k •la
10.000 homojn.
milito: Fondigo, transformigo
k tnilitistigo
Tiu ~iu ·j informoj
de ·1a tniliciol,
estis komunikitaj
al ni de , la Inla Ekonomia Konsilanlaro, la interveno de la internacia ditcrliga Komitato,
kiun C . N. T. h av as ce la okcidenta
1
plomataro, la Majaj ·eventoj , la heipo de Meksikio · le Rtisio
fronto.
la piano de Eden, . la antifasistaj
enkarcerigitoj,
kon t rau'.
La tasko de tiu Interlign
Komitnto
estns kontroli
revolucio k. a.
.
1, .
·
.
.
, ,
cinjn fortojn
en ci tiu frotito.
" La Revolucio k la ,' Milito en Hispanio"
de
,
Santillan
Ci informo estis fnrita In llan de "Qecembro 'je Jn .okn
konstituas . eg-egan .intereson k krome havas kapitalan .. cigk cluono en Teruel mcm .
.
·
- nifon .historian kiel dokumentaro.
1
La cefoj, kiuJ pleje el starigl s dum ·1a1 la st aj
.La libro estas ·presita
limigita k; ·anto . Ii jam elcerpigas,
operacioj, kiel ni jam diri s · eslis: in komandanto
Garcia
Vivnnc .os, Komisaro
*• •
de la Divizio
Antona
Ejarque
· La Sekcio de la Be!art~j · ce · la Unika Sindi,kato pri · Ja
(Eharque),
Komisnro de la Br ig ndo 116a ,Meroiio, tiu
Instruado k la Liberaj P~ofesioj de . C.N.T.-A .I.T. organiza
de 11711 Barr!o~ k B1·etos, tiu d_e 118 Cn!ltnn °k Caroll,
9
d~ _Joa de dec~~bro 1937_gis 16a de januaro 1938 artekspo
ciuj iii m11ljunajb11tnlantoj
de C. N. T. k F. A.].
21c1on. ~kspoz1c1os ph1ra1 pe~tristoj k sku!ptistoj , _
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Nlft]ftBONftNPOVAS
TO] PftGI
SIAN
l(ffUVOL
ftBONKO
AN
TIZON
ftt LAJENM
·NlffrPERftNTOJ:
.~

K-dino

a MECE

A. BOIS

,· K- 'do ~A -ar. PERSS .ON

K-do

T . C. KLIJN

por VITRE · ; ' ~ '
STADSH/\GEN 1:1• A
DAPPEHSTR 12:1- huis
(ILLE-et-Vll.AINE) Fl.~/\NC:lb
STOKHOLMO, SVEDIO
AMSTERD/\MO, NEDERL/\NDO
Prnncoj, ne forgestr vlalandiin
· Svedoj, .-l<oifz u 01· prlviulondu .
Ncderlnndanoj pogu lauvolen
··k:oli7.ejonl
·
· · ·.. peronto
aboriprezon al nia ornstcnlamn
~ -•·
pcranto· ./
La kotizontoj 'el In ceterej landoj povas scndi sinn lrntizon k monhclpon RI ·0111 r-~lno'
A . BOIS I< l<-do Adr. PERSSON kfuj estas n!oi internoclaj gepcrunfoj.
Anstata(1 sendi al ni responkupono)n, kotizu do rckte al nioj gcpcrantoj.
.
La hispannj abotipagoritoj cstos petataj .·. sendI fa · monon ·rckte al ni per posto giro.
Adrcso por iii: «INFORMA UULTENO>, Esp c rant o - r u k o, av. Durruti 30, 11ercclon.o,
......,_...,..
.........
..........
,,.._.,
..,..

_/

' , ..

___ _________.....___
__ ______
_____
___

_.......,

Deponejo ".INFORMA .BUL TENO''

""'

,·.

INFORMEJO

.· , ..
Anoncojn pri korc11ponclado ni p11hlikig11ft11enpngc.
Salvadol' Uba ch, Ilarcclono ...... . .. .. .
r,•.:.._p-toj.
* * *
Antonio Torn-:, Ilnrcclono ... ..... . .. .
ii.'- p-toj .'
K-clo Petro Timmer de1.ir:1l1 koresponcli knn divenMatias Pere1., Albacete ... ," .... ... .. .
20'- p-toJ.
lnnclnj k-cloj pri nia movaclo. 1·eii. gnr. A,lre,w: Tlclorestr .
.Juli an k Ro11nH11mcnc11
ki, .Bal'cHl0110 .... .. 2!5'- p-toj .
22, 11,.Aml\terdam ( 0 ).
D. de Rnppcl', Sncek .........
·........
.' ...
0'75 guld .
* * *
Nellie Kooijman, Roterclarno ... , .. _... . :. ...
i'· ,111n
:l' k -clo,' 16-jar: -i' <lr.zira!drnrc!!pond i kun gejunuloj
1'- gulcl.
f
ol c:iuj lando j de In Mma nf:o, Aclr'. : Ant onio S,:inche ,:,
SAT-a 'no .1S.817 ..............
.........
1'- l(l•.!cl.
: ...
,J. Bout, Hot e\·damo . .. ... ... _.. .. .... ..... . . .. 6'- gu\cl. . Mayor, 27, Alicante, Hi11panio.
* ·• "•
,T. Dou t, Rote{·dnmo ... ............
!1'10 g'utcl.
... · . .. ' .. .
, , gulcl.
Kor ·espondeca Centro Internacin,
Helm -orstrnnt, 22.
H . .Jenken, Amsterdnmo ... . . : .... : .. ·.. .
0 35
· - Amsterdamo, havign~ ci1111pecajn_ kor~spondac!re11oj11 al
,J. Koolmeicr , Amsterdamil :.'. . .. : .. · .'..
0'36 guld .
la ciulnndaj esperanti1'toj pri ciuj t emoj . Petn tuj d eta •
II. Sie;en , A111ste1
·damo . .. . ~. ··... .. .. .. .
0'50 .gulcl .
,
lojnP
,
·
. Dr. Vries, Amsterdnmo , .. :.. , ... . ... :...
. 0'62 guld .
* * *
I. C. Klijn ........ . ..... . ... ,.... ...... . .... .
O'SO guld .
Knmarado Gugon J elj nv11ki d eziras korei1pon<li knn ·
Gclin, Stokho lmo ... . ..... .. ! ·:. : . .. .'.... . · 0'76 i1v.kr. k-d(in)oj . pri diversnj temoj cl la vivo k bntaloj __.do
Ncire ,Jonsson ; Orebro < .. ·:-...... :. ·.. . .. ... .
2'5 'sv.kl'. laborist oj cl _diversaj landoj . ·Anka11 pri junulnj · t.emoj.
I
• , •
Levi s 1\1,ol.Jerg
, Gottel.Jorgo ... .... .... .. . . ... 1.. ' 3•...:..i1v.kl-. Rc!i'. gar. Adreso : Str. Stro1ijn;
S<;>
fi o, Rulgcirio.
:,
·1
•
• • ,,
·, • '
•
El loho ... " :..:·,: . . ... . .. .. .. .. . · .. . -:" , .. . - i •- dol.
.
.
.;.,•,
,El Jnpnnio ,; . .. .. .. ·. .. .. . ;,; ... :'.. ... ·.. _. 'i• - :j ~n.
La Sindiknto de Idel<erberget11' .. . <.. ... :.. 2'- sv:kr.
·~r ' ,·,
' ·
. Pierre Loe.is , Parizo , Sekvu letero . •
4 :-:- sv.~~-La Sindiknto de Smedjebacken · ··· ... · · · .. .
Onni Ruuskanen , Turku . . Dank cin. pri la res, kup. Regule ·
La S indikat o de Bo Ii d en ; . ...... :. . .. ·... .'.~ . 5 - sv . r.
t ·
: .
, . ...
..
sen da,?,·
·.
•_ ..... -----·
La · Sindikato de Rutc . . ... .. ,. , ... ·., . • •· · . . : · 5'- sv.kr, -. . Rune Fredin, Kopperberg. Afisoj ne estas .sendeblaj pro
Ln· Sii1dikato · de -Pershy ,ttnn ... .',... .. .. . . :.. .2'- ·sv.kr. kaiizoj nefirigeblaj niaflanke.
, ·,.
H. Berg ; Hoorn. Kun emocio ni legis vian interes:in .le, ;La S indiknto clc Nyn Vnrvet s ...... : . .. .. : :'-:
5'sv.kr
;
N"
•.
L
·
•
.,.
·
,
k
teron. 1 nous. c1on.
a 1eteron m• trans doma.
, ;--.~\~(. .
La ·,Sindikat,o de Av es ta .••· ... .. . :· :; ·. :. , ..
7 81 sv. I' .
Eric . Baraw, Pari zo . Korektita,
1
La ·sindikato de Finspong
::·:·.. 1 •• .. : • ... ·:.. •• •• 3'85 sv.kr.
Petro van der .Planli, Amsterdamo . Dankonl Utiligota.
1
La Sindi ka to de Tr pllh iittan ..~:·. . :. :" · .. .. ... 10'50 sv.kr.
Schirkl ~ajos, Albacete. Ni r eg_ule sendos .
. , ; . 11 ,
·
· 7'50 sv.kr.
T. Altworth , Bedwas. Dankonl La artikolo 'de Atlee ·tra·
Ln Si n tlikato de Oby '.. , . .. ·· · · ' · ··· . :. · · ·
dukita hispanen k preslta en "Sollda fidad Obrera".
:i '
La Sindikato de Lilla Edet · ·· " · ·... ' · · ·· . "; 17 '- sv.ki·.
,A; 'Sanches, Alba cete. Ni · anoncas . , Kiam ni estos ri'ce.
de St ro· ms taA
2'- sv.kr. vinta la monon ni kvitancos. . ,·
La Sindikato
y .. • • .. . • .. • .. · •.· · ,
La ,Si ~dikato de Sodertelje ..,.' :·: ·. , .. : ... ,, .. . 5'- sv. kr.
Manuel d'Almeida Costa, Fraga. Aten tu pri la poito I · K'
La Sindikato de Karl skoga .. .
.. . ... . -35'- -sv .kr. skribu ...
_.• ,.
La Sindikato de Umeo ·... . :. ..;, .. : .: . .. ., 10'- sv .kr. · · ---•
, •- - .--------------La Sindikato d/ Ve s te1·s :._. ... :~........
·. ..
9•_:_ sv .kr.
Ln Sindik ato de Vexjo . ...... . ,- . . . . ::· . .. · .. . · ."
• ' • •
i
I •
5•_: sv.kr: ·
La " demokrata" regis _taro de Negrin malpermeais la kon.
··
.
.
.
'.
2;........!
s_
v
.k
r.
I-:,a 111"d 1•kra t.o d e y '·a·1k'.
opmg : . .. •..... ; ·.... . . .
greson de la Lfb'erecana Jtlnularo ~·kiu·· esti s anonci ·ta: po~13
La Anarkista-grnpo,
Stokholmo T .'.. . . . ... lP'- sv;Jcr. tagoj ' de 25 Januaro gis 6 °Februard :
' · ·. ,:. ' •, '
I
~ . { .,
Gunn ar ·Svensso n ; Sto ltholmo .-.! . , • •• : . .'. : 5•~ sv.kr.
·-- '
En , Kartahena estas enkarcerigit:i 'nia k-do ·Miguel P: Cot 0 . H. And ersso n, S6dertalje ., ; : .. :: . .. ,,; !.; .5•,C..:.
1·
·~sv.kr ;'
\
('
r'" , • 1 1
d6n, direktoro de la ' lok,i' Jurnalo "Cartagena · Nuevti" f pro'
l
Al c:inj . 11i,e11primns 11inceran nntif~~ieta n dnnkon ·!
publikigc _de unu ar tikolo . 'K-doj, proteatu I ·
••
:
I
•
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