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DURRUTI

Sinonimo de la Hispana Revolucio

La anarkismo disponas galerion da elstaraj kaj 
eminentaj homoj. Proudhon malfermis breĉon en la fi- 
lozofio, malkovrante, ke la propreco estas rabaĵo. 
RecluS alprenas internacian renomon inter la scienc- 
uloj, historiante la vivon de la Homaro kaj Naturo. 
Bakunin tremigas per sia revolucia varmeco ĉiujn ti- 
ranojn. Kropotkin estas ekzemplo pri la relativeco 
de la ekonomia determinismo, seniĝante de la reĝecaj 
ornamaĵoj por lukti kaj suferi por la Anarkio.Centojn 
da elstaraj homoj ni povus citi. Ĉe la flanko de ĉiuj 
figuras Durruti, simbolo de tuteco, energio kaj inte- 
greco.

Fekundaj verkistoj, ĉarmaj poetoj, renomaj artis- 
toj, la floraro de la literaturo, poezio kaj arto su- 
blimigis kelkfoje la vivon de personoj, kiuj ne havis 
alian virton ol sian monon ati sian politikan signifon. 
Generaloj profesiuloj de la krimo, reĝoj despotecaj 
kaj malhumilaj, aristokrataj prostituinoj, politiku- 
loj sen moralaj skrupuloj, rabistoj de la Bankaro kaj 
Borso, industriaj kapitanoj, armilkomercistoj,la tuta 
socia skorio kovrita per silk- kaj orroboj havis sian 
rimarkindan biografon kaj apologianton, kiu humiliĝis 
antaŭ la mono kaj ties socia signifo. La oficiala his- 
torio ne estas pli ol serio da biografioj de personoj 
senutilaj, frivolaj, perversaj. Ni ne povas biografii 
Durruti-n detale kaj amplekse.

Ni faros simple skizeton pri lia vivo kaj ni eks- 
plikos lakone la influon, kiun havis Durruti en la po- 

.11 tika, socia kaj revolucia vivo de Hispanio.
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Buenaventura Durruti naskiĝis en Leon la 14an de 
julio 1896. Filo de laborista familio, li kreskis en 
la kruda medio de la Leonaj laboristoj. Lia patro es- 
tis socialisto kaj luktadis por la socialismo.Preskaŭ 
infano Durruti partoprenis la socialistajn kunvenojn. 
La laboristaj problemoj malkvietigis lin. Lia infana 
menso komprenis tuj, ke la socio estas malbone orga- 
nizita. La grandaj proletaj strikoj de Leon kaj Astu- 
rio envolvis Durruti-n en medio febre revolucia. Lia 
temperamento estis forta kiel lia fizika strukturo. 
Dekkvarjara, li jam estis sperta mekanikisto kaj la- 
boris en la fervojaj fabrikoj de Leon. La laboro por 
li estis kulto. Dum la noktoj li iradis al la Sindi- 
kato por ŝanĝi impresojn kaj diskuti kun la kamara- 
doj.

La fervojistaj laboristoj vivis tiam en tre mize- 
ra situacio. La fervojentreprenistoj spekulaciis la 
forton kaj la malsaton de la laboristoj. La fervojis- 
toj estis malkontentaj kaj postulis pli bonajn viv- 
kondiĉojn. Ili ne povis vivi per tiel malaltaj salaj- 
roj. Okazis kunvenoj, kunsidoj kaj mitingoj. Durruti 
partoprenis ŝiujn, intervenante en la diskutoj.La at- 
mosfero estis ciufoje pli densa kaj divenigis eksplo- 
don.

Ankaŭ la politika situacio estis tre akuta. La so- 
cialistoj kaj la respublikanoj kredis, ke jam alvenis 
la momento forskui la Monarkion, reĝimon arkaikan kaj 
kadukan, kiu ne respondis la momentajn bezonojn kaj 
fariĝis malpopulara kaj eĉ malamata.

Forĝiĝis revolucia movado, kiu devis komenciĝi per 
ĝenerala striko de la fervojistaj laboristoj en la 
tuta lando.

Eksplodis la striko. La ŝtatforto murdis multajn 
strikintojn kaj Durruti ekkonis la rigoron de la per- 
sekuto. Li devis ellandigi.

Francio, fariĝinta rifuĝejo por la hispanoj perse- 
kutataj de la monarkia registaro, akceptis Durruti-n. 
En Parizo li laboris dum tri jaroj kiel mekanikisto. 
La kamaradoj el Hispanio skribis al li, informante 
lin pri la politika kaj socia situacio de la lando. 
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Ili skribis al li, ke la anarkista movado ĉiufoje aki- 
ris pli grandan amplekson; ke C.N.T. jam grupigas pli 
ol milionon da laboristoj; kaj la respublikanoj estas 
pretaj leviĝi; ke la forfalo de la Monarkio estas kon- 
siderata tuja; ke la popolo estas pretigita por la re- 
voluĉio; ke Io, burĝaro kaj la registaro organizis ban- 
dojn da-pistolistoj por elimini la plej agemajn batal- 
antojn de la anarkismo, de C.N.T. kaj.de la maldekstra 
respublikanismo...

Durruti, homo malkvieta, pura revolucia spirito, 
trapasis la francan landlimon kaj revenis al Hispanio, 
preta disponigi sian tutan forton al la revolucio. En 
San Sebastian batalis en la anarkistaj grupoj kaj kons- 
piris kontraŭ la Monarkio Francisco Ascaso, Jover kaj 
Garcia Oliver kun kiuj li formis agadan grupon.

La oficiala pistolismo semadis en Barcelono teroron 
inter la vicoj de la laboristoj. La prezidanto de la 
registaro. Dato, subvenciis oficiale la murdistojn. . 
Dato estis forigita. La grupo de Durruti ja ekagis en 
Barcelono. Ĝi estis la grupo de defendo de la anoj de 
C.N.T. kaj de la anarkismo. La guberniestro Martinez 
Anido kaj la policestro Arlegui. makulis per krimoj Bar- 
celonon. G.Oliver, Ascaso, Jover kaj Durruti per pisto- 
loj defendis la laboristojn kontraŭ la murdistoj.

La hispana laborista klaso vidis en ili siajn plej 
bonajn defendantojn. Por defendi la laboristojn ili 
riskis ĉiutage sian vivon. Ili trompis kaj mistifikis 
neniun. Kiam estis realigenda malfacila afero,ili es- 
tis la unuaj plenumantoj. Pro tio la popolo amis kaj 
estimis ilin.

La aŭtoritatuloj malkovris la laboron, kiun faris 
la grupo de Durruti kaj ĉiuj ĝiaj partoprenantoj estis 
senkompate persekutataj. Ascaso kaj Durruti devis for- 
kuri el Hispanio. Ili rifuĝis en Argentinion. Tie ili 
laboris, organizis laboristajn sindikatojn kaj parol- 
adis en la mitingoj. La argentinaj anarkistoj ricevis 
reforton kun la kunlaboro de Ascaso kaj Durruti, kiuj 
donis fortan impulson al la propagando kaj la liberec- 
ana agado en la Sudamerika Respubliko. La policanaro 
fiksis okulojn al ili kaj ekpersekutis ilin. Ree ko- 
menciĝis la pilgrimado de niaj kamaradoj. Ili krozadis 
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- ĉiam persekutataj de la servistoj de la burĝaro - 
en Urugvajo, Paragvajo, Cilio, Peruo, Meksikio...re- 
veturante poste al Eŭropo.

Parizo estis rifuĝejo de ĉiuj persekutatoj el la 
mondo. Durruti ekkonis en la franca ĉefurbo la plej 
agemajn figurojn de la internacia anarkismo, vikti- 
mojn de la premado far la respektivaj registaroj.

En modesta ĉarpentejo laboris la fama rusa batal- 
anto liberecana Nestor Makno. Makno kiel Durruti es- 
tis homo de la agado. La kamparanoj de Ukrajnio ado- 
ris lin kiel dion. Makno ĉekape de siaj kunbatalan- 
toj faris la anarkistan revolucion en Ukrajnio. Dur- 
ruti admiris la ukrajnan bravulon kaj estis lia in- 
tima amiko. Inter ambaŭ ekzistis analogio de karak- 
tero kaj sama interpretado de la revolucia agado.

En Hispanio stariĝis la diktaturo de Primo de 
Rivera kun la interveno de la reĝo. La revolucia la- 
borista movado estis deklarita ekster la leĝo. La ba- 
talantoj de C.N.T. estis ĉiuj en la karceroj aŭ en 
ekzilo. Ascaso kaj Durruti decidis fini la ĥaosan 
situacion politikan kaj socian de Hispanio kaj prepa- 
ris atencon kontraŭ Alfonso la 13a. Oni malkovris la 
atencon kontraŭ la reĝo de Hispanio, kaj Ascaso kaj 
Durruti estis enkarcerigitaj en la fama "Concierge- 
rie", okupante la saman ĉambreton, kiun okupis Faria 
Antonota en 1793.

La francaj anarkistoj entreprenis aktivan kampa- 
. njon favore al Ascaso kaj Durruti. La ceteraj, gazetoj 
aliĝis al ĝi. Elstaraj figuroj de la hispania respu- 
blikanismo, rifuĝintaj en Francio, propetis la liber- 
igon de la du kamaradoj. Tiu ĉi kampanjo alprenis in- 
ternacian karakteron, Ĉar la registaro de Argentinio 
petis la transdonon de la malliberuloj pro supoza de- 
likto, kiun ili estus farintaj en Argentinio kaj pro 
kiu ili estis kondamnitaj al morto.

Post unujara enkarcerigo la franca registaro de- 
kretis ilian liberigon, admonante ilin forlasi Fran- 
cion en la daŭro de du semajnoj, kune kun Jover kaj 
Liberto Callejas. Ili direktis sin al Bruselo. Poste 
al Luksemburgo. Ĉie ili estis persekutataj de la so- 
cialdemokrata policanaro.
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Elmetante sin al tiuspecaj danĝeroj, ili revenis 
al Parizo. La plej elstaraj figuroj de la internacia 
anarkismo, kiuj troviĝis en Parizo, ekideis krei In- 
ternacian Librovendejon, kies tasko estu eldoni la 
plej gravajn anarkistajn verkojn en Ĉiuj lingvoj.

Post la proklamo de la Respubliko la kamaradoj 
provis transloki la librejon al Hispanio, sed la 
francaj ĝendarmoj en Port-Bou antaŭforigis Sian eblon.

• Al Ascaso kaj Durruti neniu mastro donis laboron... 
Ekonomie ili trapasis multajn seniĝojn. Fine ili tro- 
vis laboron en Liono, sed estis malkovritaj de la po- 
lico kaj kondamnitaj al ses monatoj da karcero. ' 

Plenuminte la truditan kondamnon, ili revenis al 
Bruselo. Tie estis Hacia, Gassol kaj aliaj elementoj 
katalunistaj kaj respublikanaj. Nacia alvokis Ascason 
kaj Durruti-n por partopreni aktive en la komploto, 
farata en Francio kaj Belgio kontraŭ la hispania dik- 
taturo. Kiel revoluciuloj, niaj kamaradoj ne rifuzis 
kunlabori en la komploto.

La proklamo de la Respubliko, aprobita de la mal- 
junaj monarkianoj por eviti la disvolvon de la re- 
volucia impeto de la laboristaj amasoj, malfermis 
periodon de profundaj agitoj socialaj en Hispanio,en 
kiuj Durruti ludis unuarangan rolon.

oo o
La liberecana revolucio ‘de Figols

Post la proklamo de la Respubliko Durruti kaj As- 
caso revenis al Barcelono, samkiel miloj da liberec- 
anoj, kiuj troviĝis en ekzilo.

La Barcelona loĝantaro ne konis Durruti-n kiel 
agitanton, sed simple kiel homon de la agado. C.N.T. 
kaj F.A.I. profitis de la reĝimŝanĝo por disvastigi 
la anarkisman propagandon kaj reorganizi la sindika- 
?tajn kadrojn. La relativa libero, kiu regis, plifa«' 
diigis la laboron prozelitan kaj organizan. Centoj 
da mitingoj okazis tra la tuta Katalunio, dum kiuj 
la forta kaj sentimenta voĉo de Durruti resonadis 
kun revolucia tono. Ĉiudimance F.A.I. organizis mi- 
tingon en la vastaj placoj de la Parko de Montjuich. 
La oratoroj estis preskaŭ ĉiam la samaj: Cano Ruiz, 
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Fr. Ascaso, A. Parera, G. Oliver kaj Durruti. En la. u- 
nuaj aktoj ceestis nur kelkaj centoj da personoj. Kiam 
tamen la publiko ekkonis la kvaliton de la oratoroj, 
antaŭ Ĉio G. Oliver kaj Durruti, fariĝis malgrandaj la 
placoj de Montjuich, kie ĉiudimanĉe kunvenis miloj kaj 
miloj da laboristoj.

Kreiĝis en Katalunio kaj aparte en Barcelono rondo 
nete revolucia. Durruti ne estis eksterordinara orato- 
ro: liaj paroladoj estis preskaŭ ĉiam improvizitaj. Al 
li mankis retoriko. Tamen li estis la elemento, kiu 
venigis la plejan publikon al la mitingoj. Lia voĉo, 
tre forta kaj serena, sugestadis alla amasoj. Li pa- 
roladis kun multa simpleco, senbombaste, kaj la eks- 
terordinara altiro, kiun li havis super la amasoj,ra- 
dikis en granda kvanto da sentimentoj, kiujn li enmet- 
adis en siajn vortojn. Ne estis malofte vidi virojn 
kaj virinojn kun eklarmantaj okuloj, dum ili aŭskultis 
Durruti-n. En ioma tempo nia kamarado estis konsider- 
ata kiel idolo de la amasoj.

La kamaradoj el Gerona invitis iun tagon Durruti-n 
paroladi en mitingo, kiun ili tie organizis. Li akcep- 
tis la inviton. Post la mitingo Durruti estis retenita. 
Oni akuzis lin pro atenco, kiun li preparis en Parizo 
kontraŭ la reĝo Alfonso la 1Ja ! La juĝaŭtoritatuloj 
ankoraŭ ne konis, ke oni dekretis ĝeneralan amnestion 
kaj ke Alfonso la 13a estis eltronigita pro la prokla- 
mo de la Respubliko. La loĝantaro de Gerona ribelis. 
Ĉi provis plurfoje ataki la karceron, postulante la li- 
berigon de Durruti. La laboristoj deklaris ĝeneralan, 
senfinan strikon, kaj la aŭtoritatuloj proklamis milit- 
staton. Sed Durruti estis liberigita je la tria tago 
de la striko. La popolo, kiel ĉiam, triumfis en sia 
projusta entrepreno.

'En Hispanio estis tradicio memorigi la Unuan de Ma- 
jo kiel tagon de la proleta agitado. La Unua de Majo 
de 1931 havis karakteron de revolucio en Barcelono.Oni 
okazigis grandiozan mitingon en la salono de la .Belar- 
toj, kiun ĉeestis grandnombro da personoj, jus aumesti- 
itaj. Poste organizigis grandioza manifestacio, ĉe kies 
frunto iris G. Oliver, Durruti, Ascaso,^S. Bilbao kaj 
aliaj batalantoj de C.N.T. kaj F.A. I. Ĉi tiu manifes- 
tacio, kiu trapasis la ĉefstratojn de la urbo, estis la 
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unua rekalkulo de la proletaj fortoj post la starigo 
de la Respubliko. Elani la amaso venis fronte, al la Ge- 
neralitatejo, ĝi estis atakita de la polico. Oni aŭdis 
centojn da pafoj. La afero ekstreme gravigis kaj la 
armeo devis interveni. Patrolo aperis sur la placo. 
Durruti alparolis la soldatojn. Kiam la gvardioj de la 
Sekureco kaj la Civila Gvardio provis denove ataki.la 
manifestantojn, la soldatoj, obeante la indikojn de 
Durruti, direktis la fusilojn al la gvardioj kaj evi- 
tis la masakron.

Tiu ĉi epizodo estis simptomo de tio, kio devis oka- 
zi poste. La politiko alprenis sian antaŭan karakteron. 
El la respondecaj postenoj ne estis forigitaj la ele- 
mentoj, kiuj antaŭe servis al la Monarkio. La komando 
de la armitaj fortoj estis en la povo de reakciaj ele- 
mentoj. Al la Respubliko mankis socia politiko, kiu po- 
vus bonigi la staton de la laborista klaso. La reĝim- 
ŝanĝo renovigis absolute nenion, ĉio sekvis samkiel en 
la tempo de Alfonso la 13a. Aperis malkontento.

Durruti diris al la laboristoj, ke estas necese re- 
entrepreni la revolucion, kiun perfidis la respublik- 
anoj kaj la socialistoj. Kun Perez Combina kaj A. Pa- 
rera li iris al Figols. Durruti diris al la ministoj, 
ke la burĝa demokratio fiaskis, ke estas necese real- 
igi la revolucion; ke la tuta emancipo de la laboris- 
ta klaso estas atingebla nur pere de la eksproprigo de 
la socia riĉajaro, kiun tenas la burĝaro kaj la ŝtato. 
Li konsilis al la ministoj de Figols pretigi sin por 
la fina lukto kaj li montris al ili kiel fabriki bom- 
bojn.

La agitado disvastiĝis tra la tuta lando. La kamp- 
aranoj batalis ĉiutage kontraŭ la Civila Gvardio, kiu 
defendis la grandajn terposedantojn, ĉie elŝprucis 
strikoj. La registaro de la Respubliko troviĝis antaŭ 
la dilemo apogi la laboristojn aŭ defendi la burĝaron. 
Kiel estis nature, ĝi decidis por la lasta.

La konfliktoj inter la kapitalo kaj la laboro pli- 
krudiĝis. La 1San de januaro 1932 la ministoj de Figols 
leviĝis per armiloj kontraŭ la regiona burĝaro. La re- 
volucia movado disvastiĝis tra Ĉardoner, Alto Llobregat. 
Figols, Bergo, Suria, Cardona, Gironella kaj Sallet es-
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tis en revolucia flamo. En tiuj lokoj por la unua fojo 
en la Historio stariĝis la Libera Komunismo.

Post ok tagoj la armeo de la Respubliko sufokis la 
movadon. En Barcelono centoj da laboristoj estis ekzil- 
itaj al Afriko. Inter ili troviĝis Durruti, Ascaso, Ca- 
no Ruiz kaj aliaj elstaraj elementoj de C.N.T. kaj 
F.A.I. . ; .

Durruti figuris ĉiam inter la viktimoj de la premado, 
ĉar lia personeco estis intime nitita al la revolucia 
movado, kiu estis ekbolanta en Hispanio.

De Januaro 1933 ĝis Oktobro 1934.

Fine de novembro 1932 la ekzilitaj kamaradoj revenis 
al Hispanio. C.N.T, suferis sisteman persekutadon fare 
de la respublikana socialista registaro... F.A.I. orga- 
nizis mitingon en la salono de la Dekoraciaj Artoj de 
Montjuich. Intervenis Durruti; por la unua. fojo li pa- 
roladis en Barcelono post sia reveno. Oni kalkulis, ke 
la mitingon ĉeestis ĉ. 10 OOO personoj. Durruti refirm- 
igis sian fidon en la revolucio. La ekzilo plifortigis 
ja lian spiriton. La polico estis instalinta grandnom- 
bre maŝinpafilojn en la ĉirkaŭaĵoj. La mitingo estis 
revolucia jeso. Miloj da personoj eliris, aklamante 
F.A.I-on kaj la socian revolucion.

Ektremis la kataluna burĝaro. La gazetaro rekomendis 
al la registaro duran manon kontraŭ la anarkistoj. Oni 
fermis la sindikatojn de C.N.T. . "Solidaridad Obrera" 
estis malaperigita. Centoj da batalantoj estis enkarce- 
rigitaj. Tuj la anarkistaj rondoj ekhavis la ideon irea- 
gi perforte al la registara premado. Konflikto tiaspeca 
signifus seriozan malordigon por la politiko kaj la e- 
konomio de la lando. La registaro timigis la laborist- 
ojn, dirante, ke ĝi mobilizos la fervojistojn. Oni pri- 
pensiŝ profiti la probablan strikon de la fervojistoj 
por komenci la revolucion. Garcia Oliver projektis re- 
volucian planon. Kamaradoj Ascaso, Durruti, Jover, A. 
Fernandes, Sans, Eroles kaj aliaj elstaraj elementoj 
konsentis la projekton de Oliver. .. . ,

Nepripensita faro tamen antaŭiĝis la okazontaĵojn. 
K-doj H. Estaban kaj Meler kreis laborejon por eksplod-
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iloj en la kvartalo Clod. Okazis eksplodo en la labor- 
ejo kaj la polico malkovris kelkajn deponejojn da eks- 
plodajoj. Estis necese komencigi la revolucion antaŭ 
ol la tuta materialo, kiun posedis la anarkistoj/falos 
en la manojn de la aŭtoritatuloj. La grupoj de agado 
kaj la Kadroj de Defendo de C.N.T. sieĝis la soldat- 
ejoĵn la 8an de januaro 1933.

. La movado disvastiĝis tra preskaŭ ĉiuj regionoj de 
Hispanio. La revolucion sufokis la registaro. Oni aten- 
dis ŝanĝon de la politiko rilate al la laborista kaj 
anarkista movado. Sed ne estis tiel. La premado pludaŭ- 
ris. La anarkistoj ne povis submetiĝi al la reĝimo de 
oficiala teroro. Kaj ili konspiris kontraŭ la respubli- 
ko.

La laboristaj amasoj, kiuj vidis siajn reprezentan- 
tojn en la karceroj, malamis la respublikon. La dekstr- 
ularo gajnis mediojn. La partianoj de Lerrour (Lero) 
kaj Gil Robles gajnis la baloton. Durruti diris en 
grandioza mitingo, ke alla triumfo de la dekstrularo 
oni devas respondi per revolucio. La maldekstraj res- 
publikanoj kaj la socialistoj cedis la povon al la ra- 
dikalaj kaj reakciaj fortoj.

C.N.T. aliĝis al la propono prirevolucia, anoncante 
ĝin oficiale. Garcia Oliver pro la fiasko de januaro 
konsideris malprudenta kion proponis C.N.T. Unuafoje 
en sia longa amika vivo Durruti diferencis de Oliver 
kaj subtenis la revolucian tezon. Durruti iris al Zara- 
gozo por kunordigi la movadon, kiu eksplodis la '8an de 
decembro,, la saman tagon, kiam kunvenis la kontraŭrevo- 
lucia parlamento. La armita batalo daŭris dum pli ol 
du semajnoj. Fine la movado estis sufokita. La respu- 
blikanoj estis prezentintaj servon al 'la reakciaj ele- 
mentoj, al la samaj elementoj, kiuj la 19an de julio 
1936 volis leviĝi kontraŭ la respubliko por starigi 
faŝisman reĝimon. Durruti estis arestita, samkiel an- 
kaŭ ŝiuj anoj de la Nacia Revolucia Komitato, inter 
kiuj figuris Cipriano Fera kaj doktoro Isaak Puente, 
kiu estis fusilmortigita de la faŝistoj en Hueska.

Post la revolucio de Decembro pligrandiĝis la figu- 
ro de Durruti. La laboristoj de Zaragozo subtenis ĝe- 
neralan strikon dum monato por atingi la liberon de
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Durruti kaj de liaj samsortanoj. La agado de la loĝan- 
taro devigis la registaron, dekreti partan amnestion. 
Durruti estis liberigita.

La dekstraj partioj disvolvadis sian propagandon 
tra Hispanio, forigante el la respondecaj postenoj la 
respublikanojn kaj la socialistojn. Ĝi tiuj ekvidis 
sian gravan eraron. En la socialistaj medioj oni ek- 
parolis pri revolucio. Ili aprobis la revolucian linion 
de la anarkistoj. La striko de la kamparanoj eri junio, 
inspirita de la socialistoj estis sufokita kun kolekti- 
va masakro de kamparanoj. La Civila Gvardio faris al la 
socialistoj kion oni faris antaŭe al la laboristoj de 
C.N. T. kaj al la anarkistoj de F.A.I.

Formiĝis dekstra registaro. La respublikanaj partioj 
rompis kun la reĝimo kaj okazis la socialista revolucio 
de Oktobro. Al la socialista revolucio aliĝis la respu- 
blikanpj de Katalunio kaj ilia unua decido estis enkar- 
cerigi la anarkistojn por eviti, ke tiuj influu al la 
okazontaĵoj. Inter la arestitoj figuris Durruti.

Durruti-n ni vidas ĉiam ligita al la grandaj sociaj 
kaj politikaj procezoj de la lando.

Durruti kaj la baloto de Februaro. . ’

El la karcero Durruti estis kondukita al Valencio. 
Kiam li estis liberigita, li pensis multe pri la revo- 
lucio.

La tuta mondo rekonis, ke la fiasko de la burĝa de- 
mokratio metis en la manojn de la proletaro la sorton 
de la revolucio. Oni ekparolis tuj pri la revolucia la- 
borista alianco. Garcia Oliver donis planon: la marks- 
anoj al U.G.T. kaj la anarkistoj al C.N.T., ambaŭ orga- 
nizoj unuigitaj en agado kontraŭ la kapitalismo.. En la 
kongreso, kiun okazigis C.N.T. en Zaragozo en majo 1936, 
oni decidis starigi revolucian pakton kun U.G.T. kun la 
kondiĉo, ke la laboristaj socialistoj deklaru publike, 
ke ili rompis kun la burĝaj partioj.

Durruti akceptis la planon kaj propagandis pri ĝi. 
Sed prezentiĝis alia problemo: la baloto de Februaro, 
de kies rezulto dependis la estonteco de la demokratio 
kaj de la faŝismo. En la karceroj de Hispanio troviĝis
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troviĝis 30 OOO politikaj kaj sociaj malliberigitoj, 
la plimulto el ili anarkistoj. La maldekstraj partioj 
promesis la liberigon de ĉiuj, se ili gajnos la balo- 
ton. La dekstraj aiioncis novajn metodojn de persekuto 
kontraŭ la revoluciaj laboristoj. Se C.N.T. dirus al 
la laboristoj voĉdoni, ĝi endanĝerigus la liberon de 
30 OOO homoj. Kontraste, se ĝi konsilus la voĉdonon, 
ĝi aprobus la parlamentismon, ĉiam neatan de la anar- 
kismo.

Durruti trovis formulon, kiu savis principe la res- 
pondecon, en kiun povus fali C.N.T. kaj la anarkistoj 
laŭ la rezulto de la baloto. La maldekstraj partioj 
diris, ke se la dekstraj gajnos la baloton, ili okaz- 
igos la revolucion. La dekstraj certigis, ke se gaj- 
nos la maldekstraj, ili provokos civilan militon. 
Durruti en Ĉiuj mitingoj ripetadis la frazon: "Ni tro- 
viĝas antaŭ la revolucio aŭ la civila milito. La labo- 
risto, kiu voĉdonos kaj poste restos trankvila en sia 
domo, estos kontraŭrevoluciulo. Kaj la laboristo, kiu 
ne voĉdonos kaj restos en sia domo, estos alia kontraŭ 
revoluciulo."

A

C.N.T. ne faris kampanjon por la sindeteno. Gi fa- 
ris Revolucian laboron. La laboristoj en sia plimulto 
voĉdonis. Gajnis la maldekstraj. Kaj la civila milito 
ekĝermis. La gajno de la baloto estas Ŝuldata multe al 
Durruti. Nia kamarado havis eksterordinaran iniciate- 
mon.

Durruti ne estis intelektulo. Eble en sia vivo li 
ne skribis pli ol du artikolojn. Li. estis homo de la 
agado. Laboristo. Li neniam vivis sen labori. La labor- 
ejo, la fabriko kaj la sindikato estis liaj batalejoj. 
Kiam li revenis el eksterlando, li laboris en la teks- 
aja industrio. Li opiniis, ke la batalantoj devas ne- 
niam forlasi la laboron. Lia normo estis labori ĉiam. 
Tage - en la fabriko, nokte - en la sindikato. Kiam li 
paroladis kontraŭ la politikistoj kaj la burĝaro, la 
laboristoj vidis en li kamaradon de laboro, kiu vivis, 
suferis kaj batalis kun la laboristoj. La tuta morala 
aŭtoritato de Durruti radikis ne en tio, kion li diris, 
sed en lia konduto, ĉiam modela kaj fajra.

o o 0



U

La 19an de Julio 1936 kaj la kolono "Durruti".

La lasta kongreso, kiun C.N.T. okazigis en Zaragozo, 
estis la kongreso de la revolucio. La prenitaj decidoj 
akcelis la militistan ribelon. C.N.T. kaj U.G.T. estis 
unuiĝantaj por realigi la proletan revolucion, kies 
programo estis forigi la burĝan reĝimon, starigi komun- 
isman ekonomion kaj rekoni alla Iberiaj regionoj la 
rajton starigi sistemon lati la ĝenerala opinio de la 
laboristoj de ĉiu regiono, inter la marksismo aŭ la 
anarkismo. .

La grandaj terposedantoj vidis en danĝero siajn pro- 
praĝojn, la pastroj timis pri la estonteco de la reli- 
gib jam transformita en negocon; la militistoj sentis 
sin malaperi kiel superega kasto. Tiuj ĉi faktoroj,unu- 
iĝinte pro la rezulto de la Februara baloto, •• estigis 
la ribelon de Julio.

, Kaj kiam la 19an de julio la faŝistaj militistoj le- 
viĝis armile kontraŭ la reĝimo kaj la laborista klaso, 
Durruti estis malsana, ĵus operaciita pro du hernioj. 
Tamen li senprokraste alkuris en la vicojn de la anti- 
faŝistaj batalantoj. En la Placo de Katalunio, en la 
Placo de Palacio, ĉe la pordoj de la soldatejo kaj en 
ĉiuj lokoj, kie okazis batalo, Durruti inspiradis la 
laboristojn kun fusilo en la mano.

La homo, kiu tiomfoje predikis la revolucion, kiam 
venis la vera momento, okupis sian postenon en la bata- 
lo, malgraŭ ke lia farto ne permesis al li realigi fi- 
zikan fortostreĉon. La entuziasmo, kiun li enmetis en 
la batalon, lin kuracis. La siblado de la kugloj, la 
eksplodo de la bomboj, la tamburado de la maŝinpafiloj, 
la bruego de la kanono kaj la flamoj de la incendioj 
pligrandigis liajn fortojn, ili kuracis lin tute, kaj 
en la plej bruaj lokoj Durruti ĉiam estis videbla.

La loko, kie oni batalis plej intense, estis en la 
apudoj de la soldatejo Atarazanas. Dum pli ol 20 horoj 
daŭris la batalo. La ribelintoj rezistis senespere en 
la soldatejo. Durruti, Ascaso kaj Garcia Oliver estis 
kune. Frumatene, la 20an de julio, la kugloj de maŝin- 
pafilo disfendis la kranion de k-do Ascaso kaj Durru- 
ti estis vundita en la brusto kaj en la frunto.
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Oni vidis Durruti-n plorantan antaŭ la kadavro de 

Ascaso. La larmoj ne ekaperis pro senpovo, sed pro do- 
loro kaj kolerigo. -

En la burĝaj medioj Durruti estis konata kiel tero- 
risto kaj. murdisto. Durruti iris al la domo de la epi- 
skopo de Barcelono. Durruti savis la vivon de la epis- 
kopo, kovrante lin per kovrilo por ke li povu pasi in- 
kognite inter la amasoj, kiuj postulis lian kapon. Gi- 
ujn objektojn de la episkopa domo, kiuj valoris milio- 
nojn da pesetoj, Durruti transdonis al la Generalitato 
de Katalunio.

Post la sufokigo de la ribelo en Barcelono, oni ek~ 
sciis, ke la faŝistaj fortoj de Zaragozo antaŭeniradas 
al Katalunio. En 24 horoj Durruti organizis kolonon da 
12 OOO homoj kaj ekiris tuj al Aragono por bati la fa- 
ŝistojn.

La kolonon de Durruti oni nomis la kolono de la 
venko. Giaj viroj estis el la plej bravaj kaj kuraĝaj. 
Prefere morti ol retroiri, estis ties moto. Li donis 
al siaj homoj moralon kaj disciplinon volonte akcept- 
itajn. Tiun, kiu post promeso batali ĝis morto, sen- 
kuraĝiĝis aŭ forlasis iun pozicion, li destinis fosi 
tranĉeojn. Al tiu, kiu dediĉis sin demoralizi la mi- 
licanojn, li forprenis la sindikatan karton kaj rehej- 
mensendis lin. Durruti pasigis ĉe la fronto kvar mona- 
tojn. Durruti ne estis vantema nek aŭtoritatema. Por 
siaj homoj li estis kamarado. La .efiko kun kia batalis 
lia kolono radikis en la kamaradeco kaj la ekzemplo de 
Durruti. Kontraste al la normo starigita en ĉiuj arme- 
oj, Durruti ne direktadis la bataloperaciojn de ĝene- 
rala stabo, sed de la tranĉeoj mem, estante mem ĉiam 
en senpera kontakto kun la milicanoj. La ekzemplo ĉiam 
inspiras konfidon. La militteknikistoj konsilis al 
Durruti malproksimigi de la danĝero pli posten. Sed li 
faris la revolucion kaj ne la militon, li ĉiam kunest- 
is kun la kamaradoj enla tranĉeoj. Li ne estis leŭte- 
nanto nek generalo. I.ilicano kiel la ceteraj. La mili- 
canoj de lia kolono post la morto de Durruti diris: 
"Durruti ne komandadis, li edukadis. Pro tio ni obea- 
dis al li kaj estis disciplinitaj."

O 0 o
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La morto de Durruti.

Kiam la faŝistoj invadis Irun-on, San Sebastianon 
kaj Toledon, ili entreprenis decidan ofensivon kontraŭ 
Madrido. La krimuloj Franko, Mola, Queipo de Llano kaj 
la aliaj satrapoj bezonis konkeri Madridon por esti 
agnoskataj de la internacia politiko. Italio kaj Germa- 
nio jam estis rekonintaj la registaron de Franko. Se 
ili prenos Madridon, estas tre kredeble, ke ankaŭ la 
registaroj de la ceteraj landoj konsideros venkita la 
demokration kaj lasos la manojn de la internacia faŝ- 
ismo liberaj por povi manovri en Hispanio.

La luitaj hordoj de Franko venis antaŭ la pordoj 
mem de' Madrido. Ili estis jam penetrantaj. La faŝista 
gazetaro jam ektrumpetis pri la eniro de la "Naciistoj" 
en Madridon. Tiam oni ekpensis pri Durruti. Nur li kun 
sia kolono ja povas savi ĝin. Nur la ŝtormo de la kolo- 
no de Durruti povas rompi la ferringon, per kiu la faŝ- 
istoj zonis la ĉefurbon. Durruti iom hezitis kaj' poste 
decidis. Li kunvenigis siajn homojn kaj ili konsentis 
iri al Madrido. .Kiam la kolono de Durruti alvenis per 
aŭtomobiloj al Madrido, la hordoj de Franko jam pene- 
tris en la periferion de la urbo kaj pretendis daŭrigi 
pluen. La homoj de Durruti descendis de la aŭtomobiloj 
kaj tuj jetis sin al la batalo. Ekis nekomparebla lukt- 
ado, korpo kontraŭ korpo. Tri tagojn kaj tri noktojn 
ili luktadis senĉese. Per la korpoj ili elpuŝis la hor- 
dojn de Franko al la periferio, al la Universitata Urbo 
(Ciudad Universitaria).

Poste Durruti havis kun aliaj militistoj bruan kun- 
venon. Senkompromiseme li esprimis sian opinion pri la 
organizado de la milicanaro. La fajra batalo estis daŭ- 
ranta. Li estis revenanta al siaj homoj por kuraĝigi 
ilin. Sed ho vei kuglo enboris lian korpon.

En la fajro de la batalo mortis la filo de la prole- 
taro. Centoj kaj miloj da laboristoj kaj proletoj pri- 
ploris lian morton. La laboristaj kaj kamparanaj amasoj 
ja estis perdintaj sian aŭdacan defendanton. La homo 
kun la giganta korpo kaj infana koro ne plu parolos al 
ili.

Mortis Durruti. Oni enterigis lian korpon. Dekoj da 
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miloj da laboristoj ĉeestis lian enterigon. Sed lia 
liberecana spirito vivas inter ili. La idealaro de 
Durruti entuziasmigas ilin kaj donas kuraĝon daŭrigi 
la batalon kontraŭ la tiranismo kaj la reakcio.

La memoro pri Durruti ĉiamos inter la laboristaj 
kaj proletaj amasoj. Lia vivo ja estis multe pli uti- 
la ol tiu de Julio Cezaro, la perversa militisto kaj 
incendiinto de la brilegaj bibliotekoj de Pompejo, 
Ateno kaj Romo, multe pli utila ol tiu de Nerono,ti- 

.rano kaj teroristo, ol tiu de Filipo la Dua, inkvi- 
zitoro kaj enkarceriginta de Servantes.

. Lia samsortano Boteff kantis antaŭ 60 jaroj:

: Ja kiu falas por la Libero
mortas neniamĵ Pro li ekploras 
naturo, besto, nubo kaj tero, 
kaj bardoj mira-kante lin gloras.

Kompilis: PARIO

Noto de la reeldonanta: Tiu ĉi nekrologo origine 
aperis en la "Informa Bulteno" de CNT-FAI (en esper- 
anto) de 25 Nov. 1537. La lingvon parte korektis 
LJP-broŝurservo.
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Karl Einstein (el la kolono "Durruti"):

LA SPIRITO
D E D U R R U T I

La kolono Durruti eksciis nokte, per malmultaj vor- 
toj, pri la morto de Durruti. Oferi sian vivon estas 
io ordinara inter la kamaradoj de Durruti. Murmuritan 
frazon: "Li estis la plej bona el ni" , samtempe krion 
ĵetitan en la nokto: "Ni venĝos lin" , jen kion la ku- 
nuloj esprimis. La taga signalvorto estis "Venĝon".

Durruti plene komprenis la forton de 1’anonima la- 
boro.Anonimeco kaj komunismo estas unusola afero. K-do 
Durruti agadis ekster la malmodesto de la maldekstraj 
^efgvidantoj. Li vivis kun la kamaradoj, luktis kiel 
kunulo ĉe ilia flanko. Luma ekzemplo, li entuziasmigis 
nin. Ni 'ne havis generalon, sed la pasio de la batal- 
anto, la profunda humileco, la totala modesteco antaŭ 
la granda revolucia celo, kiuj brilis en liaj bonaj 
okuloj, inundis niajn korojn kaj batigis ilin unisone 
kun lia koro, kiu pluvivas por ni en la montaro, ĉiam 
ni aŭdos lian voĉon: "Adelante, adelante!" (Antaŭen!) 
Durruti ne estis generalo, li estis nia kamarado. Man- 
kis etiketo; sed en nia proleta kolono oni ne eksplua- 
tas la revolucion, oni ne reklamadas. Oni pensas nur 
pri io: la venko kaj la revolucio.

La kamaradoj ariĝis en sia tendo. Li klarigis al 
ili la signifon de siaj decidoj kaj diskutis kun ili. 
Durruti ne komandis, li konvinkis. Nur konvinkiĝo pri 
la praveco de decido garantias klaran kaj senhezitan 
agadon. Ĉe ni, ĉiu konas la kialojn de sia agado kaj 
identigas sin kun ĝi. Kaj tial ĉiu ĉiel strebos por la 
sukceso de tiu agado. Tion montris al ni per ekzemplo 
k-do.Durruti.

La soldato obeas pro sento de timo kaj de socia mai 
supereco, li luktas pro konscienc-manko. Tiel ĉiam luk 
tadis la soldatoj por la interesoj de siaj;sociaj kon- 
traŭantoj, la kapitalistoj. La kompatinduloj luktantaj

i 
i
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flanke de l'faŝistoj estas pri tio plorinda ekzemplo. 
La milicano luktas antaŭ Sio por la proletaro, li vo- 
las realigi la venkon de la laborista klaso. La faŝ- 
istaj soldatoj luktas favore al dekadenca malplimulto, 
siaj malamikoj; la milicano, por la estonteco de sia 
propra klaso. La milicano ŝajnas do pli inteligenta ol 
la soldato. La kolono Durruti estas disciplinita pro 
sia idealo kaj ne pro la anserpaŝa marŝo.

die, kien penetras la kolono, okazas la kolektiv- 
igo. La grundo estas donita al la kolektivo. Antaŭe 
kacik-servutuloj, la agrokulturaj proletoj iĝas libe- 
raj homoj. Oni transiras de la kampara feŭdismo al la 
liberecana komunismo. La loĝantaron provizas la kolo- 
no per nutraĵoj kaj vestaĵoj. Ci-lasta enkorpigas en 
la vilaĝa komunumo dum sia surloka restado.

La revolucio trudas al la kolono pli severan dis- 
ciplinon, ol kian povus trudi la soldatigo. Ĉiu sen- 
tas sin responsa pri la sukceso de la socia revolucio, 
kiu estas la kerncelo de nia lukto kaj kiu determinos 
ĝin estontece samkiel dum la pasinteco. Mi ne kredas, 
ke la generaloj aŭ la soldata saluto encerbigus al ni 
sintenon pli konforman al la aktualaj necesaĵoj. Tion 
dirante, mi estas certa interpreti la penson de Dur- 
ruti kaj de 1’kamaradoj.

Ni ne forneas nian malnovan kontraŭmilitarismon, 
nian sanan suspektemon kontraŭ la skemeca militismo, 
kiu.ĉiam alportis avantaĝojn nur al la kapitalistoj. 
Ĝuste per tiu militarisma skemismo oni malhelpis la 
proletaron edukiĝi, oni tenadis ĝin en socia malsuper- 
eco; la armea skemismo devis frakasi la proletaran vo- 
lon kaj inteligenton. Fine, ni luktas kontraŭ ribelan- 
taj generaloj. Tio demonstras per si mem la dubindan 
valoron de la armea disciplino.

Ni obeas neniun generalon, ni strebas realigi so- 
cian idealon, kiu ebligos, inter multaj aliaj novaĵoj, 
ĝuste tiun maksimuman edukadon de la proleta person- 
eco. Oni ekkaptas la spiriton de la kolono Durruti, 
kiam oni komprenas, ke ĉi-lasta ĉiam restos la ido kaj 
la defendanto de la proleta revolucio. La kolono en- 
korpigas la spiriton de Durruti kaj de C.N.T. Durruti
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pluvivas per ĝi; lia kolono konservos fidele lian he- 
redajon. Gi batalas kune kun diuj proletoj por la 
venko de 1'revolucio. Tiel ni honoras la memoron de 
nia mortinta k-do Durruti.

(Esperantigis kdo 30151)

Emma Goldman:,

N E , D U R R U T I NE MORTIS...

Durruti, kiun mi vidis lastfoje antaŭ unu monato, 
mortis, luktante en la stratoj de Madrido.

Mi konis' tiun grandan batalanton de la anarkista 
kaj revolucia movado hispania per tio, leion mi legis 
el li.

Kiam mi alvenis en Barcelonon, mi aŭdis multajn 
anekdotojn pri Durruti kaj lia kolono. Tial mi dezir- 
egis iri al la Aragono fronto, kie estis la spirito •; 
gvidanta la bravajn milicojn luktantajn kontraŭ la 
faŝismo.

Noktiĝis, kiam al la stabejo de Durruti mi,alvenis, 
tute lacigita pro la longa aŭto-veturado tra malebena 
tervojo. Kelkaj minutoj kun Durruti min refortigis, 
refreŝigis kaj kuraĝigis. Muskola viro, kvazaŭ diaita 
el ŝtono per martelfrapoj, Durruti reprezentis nete 
la plej elstaran figuron el la anarkistoj, kiujn mi 
estis renkontinta depost mia alveno en Hispanion. Lia 
grandega energio impresis min, same kiel tio ŝajne e- 
fikis al diuj, kiuj rilatis kun li.

Mi trovis Durruti-n en vere abelara aktiveco. Viroj 
iris kaj venis, la telefono sendese vokis Durruti-n 
kaj samtempe ne interrompiĝis la terura bruego, kiun 
faris la laboristoj konstruantaj lignotrabaron por lia 
stabejo .
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Meze de tiu brua kaj sentese aktiveco, Durruti res- 
tis serena kaj pacienca. Li akceptis min kvazaŭ li ko- 
nus min dum sia tuta vivo. La kora kaj varma renkonto 
kun tiu homo firme decidinta lukti ĝis la morto kon- 
traŭ la faŝismo, estis por mi io neesperita.

Mi multe aŭdis paroli pri la forta personeco kaj la 
prestiĝo de Durruti en lianoma kolono. Mi volis ekscii 
per kiuj rimedoj - des pli ke tio ne estis dank’al la 
militistoj - li sukcesis arigi dekmil volontulojn sen 
sperto kaj trejniĝo. Durruti ŝajnis surprizita pro tio 
ke mi, malnova anarkista aktivulino, faras al li tian 
demandon:

"Mi estis anarkisto mian tutan vivon, li respondis 
al mi, kaj tio mi esperas plu esti. Tial mi opiniis,ke 
estus tre malagrable al mi ŝanĝiĝi en generalon kaj ko- 
mandi miajn honojn per stulta, militisteca disciplino. 
Ili venis al mi propravole, pretaj foroferi sian vivon 
por nia kontraŭfaŝista lukto. Je la libero mi kredas, 
samkiom mi ĉiam kredis. Je la libero komprenita en la 
senco de 1’respondeco. Mi konsideras la disciplinon ne- 
pre necesa, sed ĝi devas esti memdisciplino movata de 
komuna idealo kaj forta kamaradeca sento.”

Li gajnis la konfidon kaj la koron de siaj homoj,ĉar 
li neniam konsideris sin supera al ili. Li estis unu el 
ili. Li manĝis, dormis samkiel ili. Ofte li forlasis 
sian porcion profite al malsanulo aŭ malfortulo pli be- 
zona ol li. Kun ili li alfrontis la danĝeron en ĉiuj 
bataloj. Tio estis nur unu el la sekretoj pri la sukce- 
so de Durruti kun lia kolono. Liaj homoj adoris lin. 
Ili ne nur obeis ciujn liajn ordonojn, sed ili feiam pre- 
tis sekvi lin en la plej danĝeraj agadoj por ekkapti fa- 
ŝistajn poziciojn.

Mi alvenis la antaŭtagon de atako, kiun Durruti es- 
tis preparinta por la morgaŭo. Je la fiksita horo, Dur- 
ruti, kiel la cetero de siaj milicanoj, kun maŭserfusi- 
lo pendanta fee la ŝultro, malfermis la vojon. Kune kun 
ili, li retroirigis la malamikon je kvar kilometroj. Li 
sukcesis ankaŭ kapti konsiderindan nombron da armiloj, 
kiun la malamiko forlasis pro sia fuĝado. La ekzemplo 
pri la simpla morala egaleco sendube ne estis la nura
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kialo pri la influo de Durruti. Estis alia: lia gran- 
da kapablo por komprenigi al la milicanoj la profundan 
signifon de la kontraŭfaŝista' milito, la signifon, kiu 
superregis lian vivon kaj kiun li instruis al la plej 
malriĉa kaj al la plej malkapabla.

Durruti parolis al mi pri la malfacilaj problemoj, 
kiujn levis liaj homoj, kiam ili petis forpermeson en 
la momento kiam ili plej necesis ĉe.la fronto. Eviden- 
te, iii konis sian gvidanton, liajn decidojn, lian fe- 
ran volkapablon. Sed ili konis ankaŭ la simpation kaj 
la afablecon kaŝitajn funde de li. Kiel rezisti, kiam 
la homoj parolis al li pri malsanoj kaj suferoj en sia 
hejmo, pri sia patro, pri sia edzino, pri siaj infanoj?

(...) Neniam li sciis resti indiferenta al la bezo- 
noj de siaj kunuloj. Nun li estis en senespera iukto 
kontraŭ la faŝismo por defendi la Revolucion. Estis 
necese, ke ĉiu okupu sian postenon. Li havis vere mal- 
facilan taskon. Li pacience aŭskultis la suferojn,ser- 
cis ties kaŭzojn kaj proponis la rimedojn ĉiukaze,kiam 
morala aŭ fizika malbono trafis malfeliĉulon. Laborek- 
sceŝo, nesufiĉa nutraĵo, manko de pura aero kaj manko 
de vivĝojo.

- Ĉu ci ne vidas, kamarado, ke la milito, kiun ci, 
mi kaj ni ĉiuj fa,ras, celas savi la Revolucion, kaj ke 
la Revolucio okazas por forigi la homajn mizeron kaj 
suferojn? Ni devas venki nian faŝistan malamikon. Ni 
devas gajni la. militon. Ci estas esenca parto de tiu 
ĉi. Cu ci ne vidas tion, kamarado?

.Kelkfoje kamarado ne volis kompreni tiujn kialojn, 
kaj insistis por forlasi la fronton.

- Nu, bone, diris al li Durruti, sed ci foriru pie- 
de kaj kiam ci alvenos en cian vilaĝon, ĉiuj scios,ke 
mankis al ci la kuraĝo, ke ci dizertis anstataŭ plen- 
umi la devon, kiun ci mem trudis al ci.

Tiuj paroloj havis mirindajn rezultojn. La homo pe- 
tis resti. Neniu armea severo, neniu premtrudo, neniu 
disciplina puno por subteni la kolonon de Durruti ĉe 
la fronto. Estis nur la granda energio de la viro,kiu 
instigis ilin kaj igis ilin senti unisone kun li.
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Granda hono, la anarkisto Durruti. Antaŭdestinita 
por gvidi, por instrui. Afabla kamarado, ĉio en unu. 
Kaj nun Durruti estas morta. Lia koro ne plu batas. 
Lia impona korpo falis samkiel giganta arbo. Tamen 
Durruti ne mortis. Pri tio atestas la centmiloj,kiuj, 
dimanĉe 22an de novembro 1S36, laste omagis al Dur- 
ruti.

Ne, Durruti ne mortis. La fajro de lia arda spiri- 
to lumigis ĉiujn, kiuj konis kaj amis lin. Neniam ĝi 
estingiĝos. Jam la amasoj relevis la torĉon, kiu fa- 
lis el la manoj de Durruti. Triumfe ili portas ĝin 
sur la vojo, kiun Durruti lumigis por multnombraj ja- 
ro j. La vojo, kiu kondukas al la kulmino de la idealo 
de Durruti. Tiu idealo estas la anarkismo, la granda 
pasio de la vivo de Durruti, al kiu li sin dediĉis 
tute. Li estis fidela ĝis ŝia lasta spiro!

Ne, Durruti ne mortis!

(Esperantigis kdo 30151)
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