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

parolis malsate 1>ri la fronto .. de Aragon. Diris, kc eslas 
Jronlo .mallaborema , ke -estas :fronto senmova, ke estas fron
,lo, kiu ne eslas konkerinta ion; sed gi ne .aluclis ·pri la 

kialoj i:le tiu situacio. La vera ka11zo pri la senmovo de la 
· fronto de Aragon cstis, ke gi nc estis provizata per la be

zonaj militmunicioj , pro tio ke preskau la tuta fro1ito estis 
.defendata de soldatoj de C. N. 'f. k F. A. I. 

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

·Ja tercno ·n k la fortojn, kiuj operacias en' tiuj sektoi-oj. Per 
,Lio la militpol \tikistoj volis akiri du aferojn: senprestigigi 
1)n estrojn de la divizioj , kiuj lukti s clum pli .al unu jaro · 
en Aragon, kiuj ne retroiri s ec pa son dum sia agado k kiuj 
pasigis .ce In fronto -scmajnojn k semajnojn, fo rpusante la 
:malnmikon per clekduo <la fusilkarlucoj , kii1j konis :tre 

·bon e la terenon k pro tio clevas estri la bataloperaciojn . 

Aliparte or1i volis cvidentigi la kapablon de la cefoj, kiuj 
·havis nenion •vidi en Aragon , scd kiu j apartenas al certa 
partio k tial ke lion ,postulas tiu partio. Tie) estis eksigita 

ccfo de ·Ja generala stabo, batalanlo de '5=-N. T. kamarado 

X oldi k .Ja kornando komisiila al iuj, •kiuj unuafoje surpasis 
la tcron de Aragon. Al la kamaradoj Ortiz k Jover oni 
malpcrmesis direkti la ·batalop eraciojn , dum la samaj estis · 
komi siitaj al Walter k Kleber. Malgraii ci-cio, estis la ana
roj de C. N. T. k F . A. I. la unuaj, kiuj eniris •en Quinto, 
Pina , Ilclcitc, l\'ledian~, Zuera k Albarton ·, kiel ankau ·en la 

, cetcraj vilngoj. 

Ciuj stormhrigadoj, kiujn cstris la kamaradoj de C. N. T. 
k •F. A. I., plenumis In ordonojn donitajn de la stribo nere

'1r~i_ranlc ·cc momenton dum oni ne .povas diri la samon pri 
la 'aliaj brigacloj. 

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

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

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

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

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

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

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

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

· La ·Brigado 117 de la Divizio Ortiz, disponi gita al Perez · 
Salas, konkeris la ·pozicion de Novia del Vi~to, .Ja ·ponton 

de ,Pueblea de Aloorton, la vilagon, la stacidornon de A~ua
ra, Casa ·de Romanicq_s, Carboneda , Ueyo, Sierra de la Ser-
na k la s tacidomon k la fortikajon de Belcite . · · 

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

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

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

Emn Goldman, kin pl1•1111111a~ p1•rn11mcnlnn mision tic C.N.T. 
en Anglin. kic ; ja lnhoro t·, lis cdd cnlc fruklo<lonn, cnr f,.j 
s11kcl•sis konnligi nian afcron en 111 mctlioj , kiu gis nun nl 
ni c~lis slran gnj. ~i nni s por lrniri 1111korn11 fojc lojulnn 
lli~pa11in11 rl'lr akiri rl'klajn i111prl'wj11 pri la lalioro , kin 
ci tic disvohign ~ por konati gi ilin prccizc ekslcrland c. D11111 

sin rcslmlo en Vnlrn cio si e, lis inlcr1·j11ita tic la k-doj <le 
"•Frngnn Social", al kiuj si fnri s la ;;ckvnnlnjn tfcklnrojn. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• , ,1 ·' 

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

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

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

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

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

.ligos, precipanie In finvenkon. 

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

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

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

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

La Sindik;to pri Ja lnstru~do 

Av. Pi k MargaU, 35. 
l3arcclono. 

. :. ....J,- '·. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. . Oni !nc po~s paroli pri ajna cfemokratio en Lando, 'en 
, • • . I . • • ' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la . artik olo de P . Fr. "Ni servu la veron" : ' . 

"Tio estas la vero, la simpl a k tut a vero, k nur restas 
al ni . bedai1ri sincere , . ke labor ista gazeto ... fal se· infor madas 
la legnntojn". . ,_ 
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4.· INFORMA 13UL TENO 

INTER LA KAMPARANOJ DE ARAG ·ONQ; 
' 

Alkanjiz 

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

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

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

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

K-do A. Souchy prenas notojn -.· 

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

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

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

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

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

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

. I . 
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INfORMA 13UL TENO. 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. SOUCHY 

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

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

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

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

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

CEtSTINTO 

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

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

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

FORQESO 
. .,,, 

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

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

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

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

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

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

Li momcntc ckpensas. Poslc afnhlc ridetas: 

-Pario , vcrc trc dclikatn demanclo. Antail c10, Lumen, 
nc forgesu. mi ne farigis milili sto por aligi al la militistara 
kasto, kiu kondukas In popolnnaron al bucado. Ai1 pli guste, 
kiu _ mem aranga~~ tiun hombt1cadon. Sed mi deziras per la 
akirilaj konoj tekn;kaj k slralegiaj helpi al gi fari sukcese 
la revolucion, triumfigi gin k forhalai la fasisrnon, kiu furio-

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

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

- Seel vi formars os al la fronto por defendi la patrion? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k ,36 mi vojagis hiciklc Ira Europo, cslis prcskari deviga 
pilgrimado. El Hispanio mi migris por ne solclatservi. En 
Francio la polico forprcnis al mi la rajton labori en la · 
lancTo. Nur tiain mi planis la teruregan biciklovojagon al 
U. H. S. S. Seel 111111 mia dcziro estas resli ci-tic gis la fina 
trfumfo super la fasismo. 

PARIO; 

MALTRANKVILO . 
MAR(A LUISA VERA * 

-In struislino,-
diris hindo kun vizag' penscma, 
blukolora 1iro la ventoj, . 
sulkohhva pro I' sunard' -
ciirn, kial cstas ni malricaj 
k ne la bicnp~ sedantar'? 

Ci ne diru, ke dank' al laboro sia, 
• I b . , . 1 •• I f f I' car a oras m1 gis asta orto a . 
Mia patro morti s pro lacigo 
k iclaro mia jen lacigas , jam 

dum · al la patrono senokupa 
pliigaclas kapital'. 

Ci ne diru, ankau, ke dank'. al kl ereco•; 

estas mi taglabori sto_ sen kler', sci' ... 

Ci ja c_stas klera, instruistino, !amen 

estas malricega . ki_el mi. 

• Al la pastro -mi ne · kredas, 

kiam Ii predikas ·pri rezignaci', 

pri felico e~ la cielo fora 

k obeo · al p~trono sen skrupul'. 

Dim, kb! estas ni malricaj? 

Kia), se se,macTas gre npn, 

malsatmo;t its la taglnboru]'.? 

Tr.: P, 

• Maria L1tisa Vera cstas mclcsikan ino. Si cstas _instruis
tdno .Scd Vera cstas a~kuit po eti110. Poetirio sincera, ··vlgla, 
(Utd~ca. PGll!'t ino de versajoj por laboristoj , "por kampara hoj; 
lei.cl si diras. Vizitdnt e Hispanion k1ine Jmn aluij · samla11'.. 
danaj t:crkistoj k artistoj, si , doni s al . la redaktoro de · "So
lidarid ad Obr era" t1f!rsajon, · i:uzkorarl, · iic pr esitan.- "Mal- · 
trankvilo". Ci apcris en la sama ga.zeto Ban de OktolYro 
Ci estas plt:na de sentoj, sopiroj de rnaltrainlcvilo ... 

J dn gin ci-tic eri traclulco. 

, I 
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l<RONll<O 
Ln gnz<'lo "Di'pc.-chc' ' (de 29 s!'plcml;ro) informa s: "En 

la komL·nco d1· Gktoml>ro en In nomo 1Te C. N. T. k U. G. T. 
La rgo 1-.::ili:tlj rro dir ektos a lrnJ..011 al In sindikatoj cl In l11l
llllll1,ln J•M d,,, i;:i la n·gi, l:trojn al a pogo. Sc tio nc rcaligo s, 
Ii foro s nh okon por lttlmoncla striko. E, tas ja huvcndu Ju 
alifro d!' la inlema cinj Sinclikatoj pri In Trnnsporto k Petrolo 
por morn1l0 ana logn nl kiu oknzis lrn In tulm omlo fnvore 
al Sncco k Vnnzctti". 

.. .. * 
La ccnzuro ril ntc nl la nnn rki ~tn gnzr tnro en Kntalunio 

nckr cdehl c scvcr igas. La nnarki stnj gnzctoj oftc apcrns kun 
artik oloj cenzur c forigit nj kompl ctc. L:i jnrnnlo "Hnta", 
or g:rno de In Katnlnnn Lib crcc :rna J11n11lnro, k In rcvuo "Don 
Kihot" , nperigatn de grn po tfn lihcrccimaj junuloj , cstns mal
permcs itnj . Ln r cvuo "Ticmpos Nucvos" ankaii cstns rnnla
pcri gita. Kr om tio en la postejo mnltaj cl la lmlt cnoj de 
C. N. T. k F. A. I. cstns konriskatnj. "Ti erra y Libcrtn(l". 
In orgnno -de F. A. L en Kalalunio, estis dmn certn pcrioclo 
konfi skata cl la kio skoj. Postc sekvis porl cmpn rnalp errneso. 
La 25an de Scptcmbro gi renperis. 

1 

* * * 
La italn prof eso ro Ilesenli trovig as en la kar cero de . 

Civita,vecchia. Lia sano de tago al tago rnalhonigns serioze 
pro la mal s:miga ka_rcerregimo. Profcsoro Ilcsenti estis kon- · 
damnit a pnsintjare de In speciala tribunalo al 24, jnra enkar
cerigo pro tio ke ccestis la Porpacan Kon gre son en Ilruselo. 

* * * 
La 20an de Septernbro la p oli co sen ajna motivo atake 

siegis en Barcelono la sindikatejon pri la nutrajoj "Esku
lapio s" , ki~ sarntempe servis por lerncjo. La polico nlakis 
gin per pluraj tankoj , kanonoj, masinpafiloj kun kelkcen~ 
toj da stormgvardioj. La tro vignntaj en In konstruajo 15-20 
labori stoj esti s arestit~j. I 

" " " 
En Berlino Musolini durn <liskurso diris: "La fakto, ke ' 

mi venis hodiau nl Gerrn anio, he signifas, ke morgaii mi 
iro s aliloken. Malnntaii tiu vojago ne estas sekretoj. Ni 1~ 
nacisocialistoj k la fasistoj volus la pacon •k ciam ni estas 
pretaj lahori por pn co vere fruktod ona . La tuta mondo de
rnandn s sin, kia cstos In rczu lto cl la int erv idigo en Ber
lino? Milito ni:i paco? Der 'Fiihr er k mi respondns · unisone: 
paco." S,e dio ekzistus, ec Ii . ne kresus ·1injn i<liotajojn k 
hipokritaj ojn ! 

* " " 
Estas nrestitn en Ilarcelono Iii antifa sisl o Brand . Li estas 

kunrc<laktoro cle la jurn alo "Cultura' Prol etaria", kiu ap e
rns en Nov-Jorko. . . " 

I 

Ln 20 k 2lan de Septembro okazi ~ eri Parizo ir1ternacin 
~onf~~c~co :de la · rnnri stni,or g~nizoj aligintaj a~· la ' lnte~ria
'cia __ Fcclcracio de In Tran sportlnl ,ori stoj. Esti s reprczc'ntitnj 
la or ganiznjoj cl Delgio, HolnncTo, Danlnndo, Svedio, Fin
lando , Anglio, Francia k ~ispunio. 

• * * 
Inte r la prohl emoj . koriccn~aj nl ·ta rnondaj konfliktoj 

estis prenit.aj la sckvnntaj clecidoj: 
La lntcrnncin konferehco de In Mnri ~toj, kunvcnintaj, 

en Parizo 20 k 21 de Septembro, ekzameninte In apartan 
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situncion, en kiu tro vigas la mari stoj sckvc cle: la okaznn;a
joj k omaginte la fortojn, k_iuj konforrnc nl In nnl[!i'inj deci
doj de I. T. F., hclpi s al In · m:1ristoj -cl plurnj lnncloj por 
malplifaciligi k .n\a lakce li la tran sporto n dcstir'lita al In 
hispannj fas istaj havcnoj. Gi konrirma s tiujn dccidojn k 
in sislns nntnt'1 ciuj orgnnizoj mari stnj cTaur igi la bntalon · 
ko11lrni1 la ofensivnntoj en Europo k Ek strema Ori ~nto. 

* ,* · * 

Estns lih cr igitn c11 Valcncio Sanchez ,Hoen, In eksccfsck
rctario de la mini stro pri lit Jugo ,lum In registar~ de Largo 
Kab alj ero , Sa nchez Hoca estis arestita tin! ke vizitis e11 In 
mallih r rcjo la konat nn a11tifasistnn aktivulon k juri ston Iln
rriob cro . 

* * * 
En Homo oni pnhli kigis In 8. !is.ton. tfc la 1.omoj de In 

pcrcintoj en Hispanio . . La nomnr:o konsistas .cl 998 nomoj . 
Oni publikigis 380 nornojn, ncmencian tc kic k en kiu mi
litzono estns pcreintaj . Lni1 In j11rnnlistoj , tcmas pri la mor
lig iloj _ clum In atako kontrnit Santander. 

·* * * 
Ian 

1

de Oktornbro 9 fasis tnj nviadiloj flugis super Bar
celono k bombardis la lab oris tan kvnrt alon Bnrccloneta. La 
avindistoj faligi s plurnjn bomboj'n, kiuj kai1zis multan do
magon. 37 domoj estis ruini gitaj. 2 bornboj trnfi s la ierne~ 
jon k ciuj infanoj, kiuj trovigi s en gi percis sub la ruinoj. 
Nin ' red nktoro, kiu nu 5 rninut ojn post la bombnr<lo ai'venis 
~I la bomba rdita kvar talo, povis vidi la tcrura n bildon. Sin-

• 1gultoj , ploroj, gernoj, ngonio. Vunclitnj k kripligitaj la·Lo
·istoj. Pistitaj sub la detrajoj virinoj k infanoj. Junulinoj, 
~·ksciintaj pri la pereo de siaj gep atroj, lai1te ploras korsire. 
iDuonfrenezigintaj patrinoj svene kuracla~ int er la detrua-
ojn, sercante siajn i<lojn. Nur korppartetoj tarnen estas tro

veblnj ci-tie k tie. Punca sango rnakulas cie ... 
· Donite la alarrno, tuj alkuris savkornancloj k ambulan

coj . La savlaboro tarnen esti's -iom rnalakcclita pro la reborn
Jardo, kiun provis fari la fa sistaj aviacfistoj. 

La nornbro de la pereintoj en tiu bornb ardo ascendas 
gis 50. 

• * · * 

"Nia Organo" revuo aperant a en Rot erd arno k reclaktatn 
de k-do D. C. Hasenber g - Becora '. aperigas en la Scptcrnbra 
n-ro ar tikolon pr i · la aga do de G. N. T . k F. A. I. La arti
_kolo esL11s titolita "La nucla vehro ·pri Hispa nio". La kom
pilinto c~tas Becora . 

* * • 
Pro la ekskluzi vnj rnilitcirkon stancoj la postajoj, adr esi

tnj al nia redakcio, prokraste lr afa s nin . Ekz. let ero el Ne
dcrlando venas por 2-3 sernajnoj, clum en n_orrnalaj cirkons
tancoj nur suficas ·2-3 lngoj. Letero eI 11oulouse, sendita en 
la . korn enco de Junio, alvenis · ~0an Sept ernbro. Kuriozajo , 
·sed fakto. 
, Kro _rne. 'libroj, senditaJ de ni 

alsenditojn ·.' · · 
Pro tio ni peta ~ senkulpigon. 

forpcrdiga s k ne trafas In 
i \ 

• * * 
Pro la . pliinu ltigo de In abonnntoj k pro la nesufica ei

clonkvnnto ni ne p~vis sendi nl ciuj _ la G n-r on de In. Bui. 
La elclonkvanto de la 7 n-ro - 3000. 

K-clo Johano Fernandez dez. kore spondadi kun k-dpj 
diverslnnclnj . AcTreso: Johnno Fernandez , sir. Tra vesia, San 
Antonio, 35, I, I, Ilarcelono. 

\ , 

- ··• ,, . 
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NIM RBONRNTOI POVRS PRGI srnN LRUVOLRN RBONKOTIZON RL La JENM NIA) PERRNTOJ: 

K- dino A . BO IS K - do Adr . PERSSON K-do T . C . KLI J N 
n MECE par VITRE 

(ILLE-c t-VILAINE) FRANC IO 
STADS liAGEN li1 · /\ 0 .'\PPERSTR 12i1 · huis 

STOKI-IOLMO, SVEDIO . AMSTERD/\MO, NEDERLANDO 

Fr:incoj, nc forgesu vlalandan 
kotizcjon! 

Svedoj, l<otizu al priv ialamla Ncderlandanoj pagu lauvolan 
pcrnnlo abonprezon ol nio omsterdama 

peranto 
Lo kotizont oj el In cctcrnj landuj povns sendi ~ian kotizon k monhelpon. al nfa k•dino 

A. BOIS k k·do Adr . PERSSON lciuj estas nioj fnterrwclaj geperantoj . 
Anstatau sendi al ni responltuponojn, kolizu do rckte ol niaj gcperontoj . 
La hispanoj obonpagontoj cstos petotaj scndl la monon rcl<le nl ni per posta giro. 

Adrcso por iti: •INFORMA 13ULTENO>, Esp c rant o - f II k o, av. Durruti 32-34, Barcelono. 

lETERUJO 
J. Wr.r.srn .-J M,1m.,11x. La pctatajn lihrojn ni sc111lis 

sintcmpc. El•lc lu nlvcno iom mafrni os. 

fam.10 MANZAl\'A.-FHONTO m: AnACON. Ni scndas al vi 

lcrnolihron. Ni cspcrns, kc vi, komprcnintc 111 nrdi skutc

.hlnn nvnntagon de Esperanto, nnta11 ldo , farigos fervora cs

pcrnntisto. 

:F.. NORMAN M,11..Mo. El In propaga nda matcrinlo, kiun ni 
disponas, ni scndas al _vi por .Ja ckspozicio. Ln pritlirnta ar, 

tikolo cvidenlc .estos. cinikc Lcndcnca\ Vi mcm pov:is kons• 

Ioli la vcrnn ~onduton de la hispannj nnarkistoj k tiun u"c 

la mcnciito institucio. Al ni snjnas, kc In nrtikolo clcvus 
rsti titolito inverse. Ticlc gi csprinms In· vcron. 

KARL K1.,,ssoN.-HJ ALMEDAT.. La frnzo: Lo cm:mcipigo 

de In labori stoj dcvns CSU iii~ mcmn nfcro. Donkon pri lo 

res. kup ! 

L. Aucusrn. - IlnEST. Ni nhonns vin al "Solid.aricl~;l 

Ol•rcro". Sc vi hnznrclc nc ricevos· gin, nv_izu t11j nl ni, Ni 

nolis ntcntc vinjn informajojn k cnterprcnos .lo cntrcprcni:~: 

blnn. Dnnkon · pro In rcs. ku"n ! 

J. BouT.-ROTERDAMo. Ni pliigns In kvnnton. Pro via 

cncrgin k nktiva propngnndo favore nl "In . TI." ll\ grntulns 

k kore danknfl vin. Vi disvcndadns 70 rkzcmplnrojn. La 
somnn kvanton povus disvendndi nnknu In komnrncloj cl 

Amsterclamo, Parizo, Stokholmo, Solio, Buenos Aires ktp. 

Vin ckzcmplo cstas imitincln k imitencln. Akccptn refoje ninn 

snluton! 

Gnuro "NATuno".-Cr.nv tA. Ni salntas vin pro via en

. tusinsmn lnhoro. Ni scudos cl la petotnj lihroj. 

TAGE L,u.-Kot>F:NHACO. Ni riccvis vion intercsnn lcte

ron k otcntcgc notis cion . .Pri k-do A. Wimmer ni scins nc-

11011 • . Ni klopodos ckscii, pr i !in kieo k farto . Ln pctotojn 

librojn ni scndos sinsekvc. Cio ln11 anticipn knlkulo, kostns 

c. 20 fr.fr. , kiujn vi <lcvns olscnd'i nl nin pnranto . 

A. Ilo1s.- r,rn VtTRE'. Ni rcgidc riccvo<los vinjn, letcrojn , 

kvnnknm kun iomn .prokrnsto. Ni notas In novnjn ndrcsojn. 

Unnkon pro via nkurntn lnboro ! 

SANTtAr.o N,1conr..-B,1no :1.0N0. Vcnu nl In rednkcio sc 

vi nc cstas supcrsutata per lnhoro. 

SAT.- ,,rw 6255. Dankon pro lo rcs. knn! 

Jlur,r. FnANSSON.-K UNCSOH. Ciu 1011 s_in monltavo. La 

hultcno scll(lota rcgulc, nc malkvicLigu. Donkon pro In rcs. 

kup! 

BunNF.t.r .. -JfEnSTAT .. Ni nlcndn11 ckzcmplcron de In pri

pnrolntn gnzcto. Dankon. Akccptu ninn liherecannn snluton ! 

Pro olscrulilaj rcs. kup. ni dnnkns nl In jcnnj k-doj; 

Viho Kylanpua, Nestor Lchtnncn, Bruno Lchtancn, E. Hcin

nharju, F. Ojala ,.A. JJ. Tahtin en,_cinj cl Turk11' . . 
. , . vl 

Deponejo " INFORMA BUL TENO'' 
J. LOZANO 13ARCELONO 6 p- toj 

JUAN SABATE ilUENOS ·AIRES · 2 ' p-toj 

MANUEL GIL FARLETE 50 p-toj 

1\. PASCUAL frontnno . . 6 pctoj 
.J. Jl i\-lENO frontnno ·6 p-toj 
J. OllllADOVS tlARCtLONO I, ·3 p-toi 

·NILS HENRIKSSON KUNGULIK ·5 kr. 
J\.. DAMSTEG, ROTERDAMO 1_0 , p-toj 
G. WOLl\-lER TUNGESTA 512 sr l 
llUSAHIO LLAIRQ VILLAR ODON A 11 p-toj 
ANTONIO ALSINA AVI~O " 6 p-toj 
JUSE CID fronlnno 6 p-toj 
CRESENCIO GIL fronlnno 10 p-toj 
P. OLiVERAS llAHCELONO 2'5 p-toj 
F. FEHST REUS 2'5p-toj 
IND. RIUS IlAHCELONO 6 p-toj 
t. lVIACIA front nno ·5 p-toj 
PUIDOKAS ALFONSAS .JOHOil.ARKAS 12 fr.fr. 

AI ciuj ni esprimns sincerun nntHu§istccan do.rikon ! 

ESPERANTO ,PRES-SERV.O DE I· L. E. S. 

(Iberia Ligo de Espcrantistoj Senstatanaj) 
H l lltlllllllllHIIH l llllllllll lt lll UIIIIIIIIII II III II IIIIIIIINll ltlll ll l ltl U!l fMttt tll lllflllHIINMIIIIIIH M tHNfffUIIIUllltlNN II I ... NINIIMUI .. 
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