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Federica Montseny 

LA SCIENCO FUNEBRAS-KOMAS SOLA MORTIS 
La ·2an de Decembro mortis la lama Jcat1/un1 utronomo 

Comas· So/4. 
Sol, estis valorajo pura Jc nediskuteb/11, Silent, k volonte 

Ii laris de la scienco ilu11ion, kiu pllbeligis lian vivon, ho~ 
~nestan .le lekundan . La politiko? Neniam Ji makulis sin per 
'ties Jcota/o, nek genuis antail la Potenco. Li vivis kiel homo 
integra, kulturante la Borejon de sia sendependo. 

Kun la morto de Sola la laborista klaso perdis entuaiu
man propagandiston de Ja scienc11j konoj. Li batalis itn la 
vicoj de C. N. T. k estis /ervora pulsigsnto de ciuj iies 
ku/turaj entreprenoj. "La Scienco je Ja servo de Ja popolo", 
utis · iia devlso . 

' Ce Ja funebra ceremonio, kiu trakuris Ja c1/11jn stratojn 
de Barcelona ceestis mi/oj da Jaboristoj eJ Ja sindikatoj de 
C. N. T., lormante surstute imponan manilestacion. Red. 

Mi skribas tiujn liniojn post Ja ceesto al enterigo de 
la astronoma. sciencisto Komas Sola. Multege da perso
noj, multaj flagoj . Oficinlaj reprezentoj. Amaso haltanta ; 
salutanta la cerkon k akompananta per sia scivolemo 
au . sin emocio-iorriel cio-la lastan p1·omenon de I' 
majstro. 

Nur unu so la momento, tiunen, de emociiga impreso , 
;de profunda. belo, de spontanen k s_impla impreso. La 
ce·rko . senmova ce la fino de !'Pi Ma.rgall-Promenejo. La 
longa, senfma parndo antau la enterigo-prezido. 

.,-;.'[;L n Urba. 'orkestro, gvidata de Lamot de Grinjon (La
·~ otte de Grignon) 7 alia el niaj grandaj figuroj-ludas 
la "Funebra~ Marson" de Beethoven. K vicoj senvostaj 
do. autentikaj laboristoj trajtnj vlzagoj de kampa.ranoj; 
bluaj vestoj de mekanikistoj; homoj kun la mangujo k 
Ja lab~rilara ' pakajeto · cemane; domkonstruistoj .k hel• 
pantoj; _k. c. Popolo pura, silenta, sentema, kun la pugno 

1 eri Ja aero k Ja· rigardo fiksita en la veturilon, kie la scien -
1 cisto sin direktas al plej suprema destino . La muziko, 
· imponn k influ~; profunda k majeste trista , Jigiga s tiom 

perfekte kun la momento, ku n la spektaklo, kun la ,d
lento, kiun nur trancetas la monotona. flustro de Ja amaso 

·silentanta k emociplena, kiu paradas, ke mia koro :forte 
batas k miaj okuloj humiligas. 

. ·Poste, en trankvilo; mi pensas. Finigis la vi'cpasado 
· k k'e!kaj amikoj akompanas la restojn de Komas Sola ~is 
-la Malnova Tombejo, kie iii ricevas akcepton. Dum mi 
ceestas la pian taskon kovri fa ·restojn de l'granda al! · 

tronomo, mi parolas kun Fabre, homo kiu akompanis 
lComas Sola'n ~is Ja Jaata sekun~o, lia fidela-amiko k ,in 

., , 

helpinto dum longaj jaroj. Simpla aepekto de ecienclato, 
senpretenda k elmpntia, kun dolcaj oku loj k seren& ea• 
prlmmaniero, kvazau for de I' surteraj aferoj . Li' diru 
al mi kiom amle Komas Sola la popolon k kiom tiu ka
taluna popolo, granda k klera , unika en la Mondo, mal
irraii cio, lin rekompensis per la sama estimo. Al mi II ra· 
kontas kiom profunde, okaze de vizlto de grupo da 111-
boristoj al Observ atorio Fabra, Ii sin sentis kontenta. 

-Tiu tago estis festo por Ii. Senlaca, ciam atenta, 
Ji Satis ekepliki clon de Ii sciata, k laii plej slmpla for
mo, al la labor is toj. Ill auskultis lnterese, sen perdi ee 
unu vorton, kun tin atento ke tio ja estis premio k ~ojo 
por Ii . Kiom dn diferenco kiam vizitis Ja Observatorion 
grupoj de ignoraj studentetoj, mezklasa gejunularo, kiu 
Sercis pri la aferoj, kiuj Komas Sola estimis kiel plef 
interesajn k p!ej seriozajn ! Li tiam suferis en silento k 
foje Ji foriris, mnlhumora ... En Katalunio, Ja popolo, 
la !aboristoj estis reale supera klaso, Jaii sin kulturo k 
!au sin grnnda amo al klerlgo. · 

Mi aiiskultas, k memoras mi Komas Sola'n , en tlu 
scenejo al Ii familia, trnsercante la horizonton, situib 
super la tero per Jin rigardo de sciencisto, kun lia sln
don·a k ampleksa opinio, per Jia kutimo konsideri cion el · 
la mondogrnrido kun kiti Ii tiom intimif:ns. K, tamen, tiu 
esceptn homo sentis la dolorojn de la popolo, k gin amls 
k por gi Ii suferis, doninte al Ii klon Ji povis, sen takeo 
k mezuro, 'por tute cn oferado de Jiaj energioj, per ~te• 
litaj horoj al ripozo, ne Jasante ec leteron por respond!, 
neniam rifuzante pri artikolo, neniam neante prelego
peton, malgrau modesto ajna de ciu kleriga societo . Ml 
memoras .liajn strecajn jarojn, kiel humila laboristo de 
llinteligento. Malfelien Komas Sola I La direktoro de la 
Observatorio Fabrn, mondfamn as tronomo, la heredan+o 
de l'gloro k brilo de Flamarion, eltrovinto d planedajn 
mondojn, nefleksebla volo nl Ja servo de la 'scienco, gaj
nis ducent pesetojn monate gis la 19-n de ju!io ! Li be
zonis sin helpi per artikoloj en la gazetaro, en la scien
caj revouj el Anglio, el Francio k el Ameriko, k<;>lek• 
tante, je la kosto de multpena laboro, modestan salajron 
de specialiginta Jaboristo. Kiom da doloro k kiom da. 
honto ! K pensi ke iu ajn burokrato de iu ajn stato ,fi• 
cejo , ke la ulo metita en iu alta posteno, dank'al flatado . 

. gajnis rapide salajron de pH ol ses mi! pesetoj monate I 
Estis CENU . (Komitato pri Nova Unugita Lernejo) 

klu atiniis por Komas Sola monatan stipen ·dion de mi! 

EldookvAnlo 3:!00 
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2, INFORMA BULTENO 

N E K R ·o L O Ci 0 
ILES perdis por •ciam unu el siaj fcrvoraj menibroj. ILES per-

dis kamnradon .Jozefo Garganta. En pain nutuna 'tago, kinm In s~n

rndioj kribrigas tra la ·argentaj folioj de la arboj, kiam tic ce hi 

fronto knnonoj tondregndns kvazaii fulmo k mitraliloj klakadn'i, In 

morto stclcniris en In malriculnn dometon k forprenis , k forprenis 

1>or ciam itinn kamarndon. . 
K-do .Jozefo ·Gnrg .nnta senrc;,erve k abnegacie di sponigis . sinjn 

kaJ)nblojn k sinjn konojn, fidele gardostarante ce Inform :i Bulteno 

de gies koniencigo. . ._. 
Per radiostacio de C. N. T. k F. A. I. Ii atingeblig ad is la ba- · _ 

taiojn k In aspirojn de la hispaninj lnboristoj al pli da bonstato _. ~ 

libero, memspertintc de infanngo multfoje la skurgojn de mizero k 

nehavo k la frnpojn .de la reakcio. 
Funebrns ILES pro la grava perdo en gravaj momentoj. Pro la 

perdo de sin ano k-do Jozefo Gnrganta. 
l{-do, Gargnnta, tro fruc k tre juna la morto fo.rfnlcis clan 

vivon. Ni, kiuj kunagadis kun ci k kiuj restas nnl<ornt'i vivaj, kon

ser~os en la tresorejo de nia • koro proleta, la belajn ·memorojn ;· kiufn 

ci postlasis, daiirigonte abnegacie la batalon pro justo k ~i.l>~ro. 

pesetoj ,_ kiujn Ii enspezis dum tiuj la sta j monatoj de sia 

vivo. Minimuma kompenso, kiun la Revolucio suldi i al 

la sciencisto-homo, kiu per la kapabligo . kultura de la 

amaso, estis helpanta · dum lon gaj jaroj, ke ·tiu efekti ~. 

vigu. 

Tion ni scias hodiaii. Kiel ni scias kvanton da deta

loj emociigaj de tiu vivo pura k simpla. Konstantemaj 

h<;>moj, sin ·Iiverontaj al la tasko , iom · post iom eltrovos 

· Komas Sola'n, per biografioj k per verkokompiladoj, kiuj 

Jin ·montros al ni kiel Ii estis k kiel lia konscio tion na 

volis aperigi dumvi ve. Ciam la sama fakto! Ciam la 

ei~taraj homoj vualitaj : per s ilento, per la ·kovr ifo 'de 

ma.lklaraj destinoj, ·gis la morto cion rivelas ! lio ve ! La 

gloro dauras esti posedajo de falsuloj, de grandaj car

latanoj, .kiuj en la vivo -foiro scias vendi bonpreze siajn 

.produktojn, La silentuloj, tit1j kiuj est ;is modestaj, hu-

milaj, scienco- laboristoj, la arkitektoj de nova · mondo 
• . . 1 ' 

vivas k mortas en la grandioza anonimeco, el kiu -tragi-

ka satiro- nur la morto (Jin eligas. 

'Bona 'Koinas Sola, sciencisto de la popolo ' k -poi·· -la 

j,bpolo I -Ba; celona akompanis viajn restcijn pi / k elkorc 

. profunde ! . Premio al via silenta v·ivo, de· konstaritaj 

neripozoj, de senhalta laborado, de pasio por la bono ·k 
"la _· kulturo ! 

ILES 

"FIEG:AJ SANKTA)O.J 
I{- mi trovas, · ke pH malbona ol la morto estas la vi

rino , kiu estas kaptilo .k kies koro estas reto .k kies 

manoj . est11s katenoj , tiu kiu placas al Di~, sin sav9s de 

.Ai, sed ' pekulo . estos kaptita de ·si. , 
Pred. 7: 26 

'Jen kion ·artkorau sercis tnia aniino k ·ne trovis: viron 

unu inter mii mi trovis, sed virinon ·int _er · ciuj · mi ' tute 

· ite' trovis. 
Pred. 7: 28 

Fiegaj sanktajoj ! , Cu 'la .viro estas . pli · morala ; pli 
bona ol la virino? Ciu povas trovi ke tute ne! 

-- · sur ;ciu pa~o de la ~sankta ' Krudlibro oni povas "trovi 

ti.a~n _semrioralajn pensojn pri · Ill virino. Kompatinda · 

v1rmo. Sed ,al vi amon ! 

,. • -- .. ': . Klas Karlsson 
,,.. ... . · . ..... · .' ' . , 

PE'fo · AL LA . KONGRESO DE A.I.T. ' ·:':I 
. La germana1· antit~s· · t · k · · · • ·H . ·. 

k · · ·· .• . . " !.5 .0 1, . 1u1 vems .a/ 1spamo 
• ~~en _ct; . ~e _la, _r.e~olue:10 por · Iuktadi kontrau · Ja -'fa
l'smo, k klUJ poste _flStlS enkar'cetigitaj, direkti.s '' la ' se-

. va~t.an_._peton · a/ la ;kongreso ' de · A.I.T ., 1kiu okazis en J 
· P~nz _o ~n lii .ko,m,~nco de Decembro. · · 

Sa_luton, kamaradoj. . · , . · . 
N1 germanaj anarkos 'nd 'k t · • k . . 

la antifas ista H" P • 1
, 

1 a 15foJ, . en arceng1taj en 
k ' atendas d ·1 isk a_mo v1~. sa/utas irate, ni bondeziras I 

a• 1 · .• 
d a. ongrl!so 'fruktodonan laboron por Ja · 

·sur la ·rcstonoj kiuj kovhs viajn restoJ'n ·kiuJ· 
1 

I • ' 

isvo v1go_ e_ m~ mo y_ado k de la.' hisp"ania 'revolucio 

, ni' !::a~~t:~c!:;;;;:f :~-VJ hj]pon. P/i ol s monat~;; , i 
r.iala statinstitu~lo "S , I 'n ', U. Pz:otektata de. o.i- , 
tinformado" k ' ' . 

1 
pec,a a epartemento pri Ja' §ta- · _akompanis vinn lastan solecan prqmenon , ·mi liveras 

tiujn miajn florojn , elplumigitajn akorde kun la; ~ uziko ' 

~c via enterigo k kun la unusona pasacio de la popolo, 

·kiu per fermita vic11ro, paradis -en silento , kun ang~ro 

antaii viaj sengravaj restajoj de homo bi·uligint a k ·ama -

~Jj'?inta de l11 plej postulemn , k elcerpiga el la amoj: la 

amp al la Scienco, al kiu vi servis lojale ·k sindon~g'e. 

- • ies ce o estas Ordunjer 1 
, En la okazo de niaj ekza . ·. . . . -

. plej fantaz"iaj kiimoj akuz ~ln_o~ (!nl akuz1s n,m pri , 
ek"zamenoj; estis ' Rankenlasjt~• .~I _post_ la_ lino .'!~ la:; 

1 Ja _a.d.r..e.sojn de kamaradoj- Jr.: . m v_odhs ekkom 1. a. , 
.Ger,nanio. ' · iu1 rez1 . as ankorau . e!I l . 

N{ p'r'oteStis dudoje •pe -·. · I . . ·. , . 
reteno Pli ol 'd f • • • ~ _ma sa_tstr1ko kontrau nia · 

· u 0JoJn om prom ·es· · J · I ·. ·· ' 
sefl ciam . ren~is _ G. P. U. . . . 1s a -m _a hberon, ", 

. ~all!aradoj, hodiau . nl est as laci . .- . k • . . . . ·: '· 
. I Traduk .is: "El Solidaridad Obrcra" Osbanto 

' ' ' 
N1a1 v1vkondicoj estas m 'lb' . . . _g_it_a! ec .malsan{J.J, ; 

,, C. N. r.· estas :irialfacil a _on~ga_1.-N1 komprentis por , 
la (pirk.,on_st~ncoj, .kiu.ja t~ge :atmgi .. n[an '·liberigon, ·"P_ro 

·,Kamat'adoj ad 'Ja kon:;:;:f} ~ hispan_a, movado. : ,F 
Urna~ian }Jroteston ·'favore · 1.,· • e 1,.1.7:~; organiz _u J n: ·,. 

~.._,.._..,,-t•.., <nr, •• · : • ··· ., ' • . · ·•, . , . ' , ., ( . . 

'."''At•wtu ·1,ri nia ·nova adteso: ' lnforlria "Bulteno 

'av.- Durruti, 30 • Barcelono 

0 

::T1on ,ni ,petas -al • .a ma hber1go tu ja. . : 
v· •A . 1 .vi. · · · ·· 

1 . .. • • , ivu •. : T./ . Vivu · la i"nt · · ··· ·'.· · · · · ' 
-h1spahia ·revo1ui:'io! . ernac1a. so/idar ·ot V iv u Ja 

· ., ,. ~ "'·' : ' • r .... : •~ .r - 1
: • ~~ , • ,. :..,.i:t-·'.'1-~ .,:,',,;, ., · ,,, . , .•. -. f°'l . ~: -
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INFORMA BULTENO 3 

La kolekllvioila maslrumeio en Gramanel · del Deso~ LETERo EL ARAaoN 

c'Jis HI de Julio .rn:rn Grnmnnet de.I Besos estis konsi- la ~er~ro en Ar ,agon d_ain:a~ .. 
dcrntn kiel kvartnlo de Bnrcelono, en In Hinclikataj efek- La teroro, kiun suferas la Aragona logantaro , de cer-

toj , sec! In venko de In Iiberign movaclo permesis al ta tempo, ankoraii ne cesos gis la Komunista Partio i°{e 

C. N. T . interveni en In municipnn vivon gian k ekde ~stas neniigita de la popolo. -:, · 
• . 1-

tinm la lnb or istoj clc Grnmnnct clcl Besos renligis tion Lau la partio, .kiu "dil :ektas" la destinojn .de-Aragon 

nl kio iii clel.onge sopiris: La sind ikatn aiitonomio. ekde la forigo de la Konsilantaro, cio ma1:sas su1; bona ' 

Ekdc tiam In krnrtnlnj komisionoj konvertigis en Sin- vojo, volante diri, ke antaiie okazis malfelicoj k . !l~· I.a 

<likatojn k i11tc1· iii fondigis la Loka Federaeio de la Sin- fronto{ oni ne entreprenis bataloperaciojn. Eble _hodiau · 

dikatoj, aligintaj al C. N. T. oni; mangas pli k vivas .pH trankvile ol a1itaue? ~a A~·a.~ 
Post In atingo k starigo de la sindikntn autonom{o, gona popolo ;baldaii diros sian parolon. . 

In kampnran oj atingis la sinn. · · Oni clevns labori k ~lopodi por la rnilito, . dfai:a~· la 

La kamparanoj, kiuj laboris en la tie} nomata grupo gazetoj de la Komunista Partio cle Aragon. Ni jam -vid~s, 

"Sanchis" fonc\is la unuan agrikulturan kolektivigitan ke ill agas en tiu senco. iii propagandas laboron por, la 

mastrumejon. La 30an de Decembro 1936 al gi • aligis milito k ne faras pli ol semadi malkonko1·don inte1• la 

la centraj knmplaboristoj de Besos. Kie iii daiire kun- ~amparanoj ror -detrui Ja kolektivigitajn mast~·urn~j~jn, 

labor is korece ·kun la Kolektivo . de la Kamparanoj_ de k°ltij estas Ja unika garantio por la laboro -k ,la pro-

Bnrcelono. I • , duktado. Unue iii enkarcerigas tiujn, kiuj _per siaj rnanoj 

. La kolektivigita agrikultura mastrumejo de Grarnanet kalaj povus pliigi la produktadon k plifqftifiki la --~ko-

. del Besos funkcias kun kompleta sendependo ekde Au- nomion . ' 

gusto 1937, konsistigita cl la tero de la dirita grupo "San- Se oni claurigos tiujn procedojn, oni ne povos detrui 

chis" k la cetero el In · tero kolektivigita de Gramanet Ja kornunan malamikon. La malliberigitaj nur pro la 

de! Besos . 1 
kaprico de iu pai·tio, ne povas plu resti en la karcero. 

La Ag1·ikultura Kolektivigita Mastrurnejo de Grama- La -.kampo bezonas ilin, la tero bezonas ties rnanojn k 

net de! Eesos ne havas grandan gravecon el materiala · Ja konscienco de tiuj kapricaj partioj devas hontigi r~-

vidpunkto. (Ha tero ja estas ioma. · tenante hornojn sen iu ajn delikto. · · 

En la kolektivigita mastnimejo laboras · 63 homoj k Ni volus paroli klare. Ni ja promesis gajni la rniJiton, 

40 virinoj, kiuJ produktas artiklojn por -15.000 pesetoj ~d rnaleblas silenti du~ estas uloj kiuj profitas n·ian 

semajne . ; . ii'iienton . · --

Sed antaii tio, se rnat;riaie . gi ·. estas malgranda i• .en Ni fon-abis nenion, sed la kolekti vig itaj mastrumejoj 

la aspekto p1:i la, intema k socia ' orientigo, ~i superas d~ A1:ago n po~tulos cie tiu partio la pesetojn forstelit~.jn 

ciujn kolektivigitajn mastrurnejojn. el ties kasoj, la sapo k arnaso da objektoj. Kie estas se 

La kolektivigistoj de Gramanet de! B:eso·s enspezas ne en viaj posoj? La .Libe recana Jtinularo petos de vi 

100 pesetojn semajne. La virinoj -59 pesetojn. Krome la ia skribmasinojn, la pesetojn destinitajn ·por la kl~rigo 

kolekti vigita mastrumejo asekuris - la kuracistan helpon de la junularo, la dispecigitajn librojn , la c·indrigitajn · 

por cittj ma ls.anoj. La rrialsananta enspezas ·sia n tagsa- · _flagojn, la fotog1;afajojn de Ascaso, kiuj estis surstrat~ 

Jajron, kvankam ne Jaboras. - piedpremitaj, certe de. hornoj sen cerbo k finfine la ·. H~ 

Kie) · detalo pri vivo prospera k bone · orientita, · ni heron de la plej bona j bata lan toj siaj k veraj antifasis

povas montri ·1a kazon pir Ja kamarado Pedro Ba.rte, kiu toj, kiujn oni enkarcerigis por kornplezi al la perfidui 1>j, 

estas kontenta pro ·tio kc estis la unua jubileito . de la kiuj lib ere, sen gene vagas tra la stratoj. 

<Kolektivigita · Mastrumejo kun 60 pesetoj ·sernajna · sa- Ci cion .oni petos al vi, "kamaradoj komunistoj• .•·. Pos-
. ' te vi povas aserti; "Ni forrabis nenion ." La prude~tecp 

)ajro. . ... 
~e la homoj de C. N. T. k .F . A. I. estis ekzernp la dum 

La produktajoj de la kolektivo estas venaataj _citt-
tage sur 3 stabloj en la vendoplaco ;1~ Barc~lono k. en la oni ·nomis · ilin ''nekontrolitaj, _ tribanoj, friponoj'\ por . 

loka vendejo .' La tri stabloj ·estas priservataj d~ virin oJ eviti kian ajn malgrablajojn. Oni alnomis nin per tiaj epi-

apartenantaj al lii"Kolektivo. . . 
. tetoj por ·senprestigigi nian Iaboron kolektivigan k sarn-

Al la Kolektivo apartenas an kaii, kun la samaJ devoj ternpe volas altrudi sin ·per teroro. 
k rajtoj, unu rnasonisto k carpentisto. . . Sendube ciuj partioj, kiuj ne havas revolucian ekzem-

plecon · k ne disponas pri la simpatioj- de .I~ popolo, vidas 
La ekonomia rezulto dum la 3 monatoj de.s~nclependa sin devigntaj agi p'ei: Ja ter~ro, kiu estigos al iii rondan 

funkciado estas tute kontentiga. Krom la 40.000 p~s~toj, · , · , 
frakason ·. 

kiuj estns uzitaj pri Ja plib~nigo de la kolektivigita mas- I La teroro estas armilo de ciu . ~asista bando, pro tio 

tr~mejo, en la kaso trovigas 4z.ooo pe~etoj ._K ci-cio dum iii promenas tra . Ja vila goj' de Aragon honore kiel la 

·tri tno!)ntoj ! . . . stti lt·a Napoleon tra la Europaj urb oj. Nin ne devas stran~ 

Aktuale oni projektas, rigarde,al baldaiia re~ligo, pu- gi Ja fakto, ke kiam iii pasas tra Ja stratoj la rnaljuriaj 

ton por nkvumi la tutan kultureblan zonon, kon.dico ki.u katolikinoj k Ja ciamaj reak ciuloj ekkrias i:_Dankon ' a l 
pliigos konsiderinde ties produktkapablon. · . · .. · · 

Ln Kolektivigitn Mnstrumejo npartenas ai' la Loka konsistigata el 5 kamaradoj . Krome estas .unu delegato ·, 

Knmparnnn Sinclikato k kiel tin al Ja Loka Fede~·acio de k unu subdelegato' en c_iu zono . 

·Ja Sincllkatoj de ·c. N. T. La Adminisfra Konsilantaro k ra· ,teknikaj" delegiit6j, · 

Oi intervenns ankaii en la aktivecoj ae la Agrikultu- en kore~a k kunpenetra kunlaboro, estas kondukantoj_ ia 

ra Sindikato ,k en In Municipa Agrara Komitato. . . kolektivigitan rnastrurnejon . de Gramanet de! Bes·6.s' ·al 
Ln ,./\dministra Konsilantaro · de la Kolektivo · estas pleria su~ce~o. 

I ' 
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Cinika Esperantisto 
Lnu genernln opinio publ ikn, la espernntistoj estas 

homoj bonmornj . 0ni nc darfns pcnsi pti ccesto de sen
hont.nj, ciniknj cspernntistoj. Ln motivo pri tia konsi
dero nc interesns nin. Por ni gravn!1 la mema fakto. K 
gin ni konstntns. Seel bcdnurinde k hontinde kelkiam 
ellnn 1iga s espernntisto kun eblc dennska au atavisma 
cinikemo. Kun senbridn cinikemo. Konkrete, temas pri 
V. Bosk, In subkorifeo de la supermoderna movado -Po
polfrontn Espernntismo- k satelito de Hernandez. 
Grnndanime tiu subtrubaduro abortis en •la Novembrn 
numero de Sennacieca . Revuo "studon" pri la hispana 
situacio . Por patenti publike sian senpartiecan partie- · 
con au sinn partiecan senpnrtiecon. ·K sinn atavisman 
cinikemon. 

Ni metu la pristudendan "studon" de la elstara po
polfronta bardo sur la operacia stablo, prenu la kin1r
gian lanceton k analizu gin . 

•• Evidente, la informaro de Sennacieca Revue pd la 
l\{Jljaj okazintajoj inflamis la . verkemon (cinikemon) de 
B. Cetere, gin konfesas Ii mem, ,prologante: 

"Pro troa modesto au pro eksceso da paveco fa au-
tobiografioj estas, plej ofte, malperfektaj." • ·· 

Diable! K. grandaj verkistoj, kiel · ekz. Ruse P~sta
loci, Tolstoj, ne konis tiun akciomon literatura~ k ~er
kis ampleksajn autobiografiojn. Kompatinduloj ! Iii ne 
antaiividis la naskigon de superliteraturisto, . kiu neos 
elfunde la valoron de a autoiolbgrafio kiel literat .ura 
speco. 

Li trovas la informaron kiel' autobiografio :'de la ·or
ganizoj C. N. T. k F . _A. I. "Korripren .eble gi ne estas 
escepto en la.· regulo". K ni, logike, supozas, ke jen la 
fama trubaduro elmontros la tutan malperfektecon, re
futante per nerefuteblaj refutiloj refutendajojn, men
sogojn, kalumniojn, kiuj formas la malperfektan fizio
nomion de la ai:itobiografio pri la .organizoj c: N. T. k 
F. A. I. Tamen la rnodestulo surprizas ·.nin per liliputa 
,lturni~emo: 

"Ne esta11 mia celo refuti konkretajn punkto.in n·ur 
fari ~eneralajn konsiderojn." ' · · '·, 

Pro kio popolfrontano .ne "ceias refuti konkretajn 
punktojn ", sed "nur · fari generala'jn kon.siderojn" ?. Se 

Dio, ke jan venis _Ja niaj ! Tr11nkviligas ilies imimoj k 
pen11as remalfermi baldaii Ja pregejojn. . · 

• La kontraiirevolucio estas fakto. La komunistoj mal
volvas siajn furorojn k oni n~ scias kien alvenos, tamen 
n! scl~s unu nferon, ke iii fiaskos antai:i la popola opi
mo. lhes propagando neniam penetros en la cerbon de
In knmp11r11noj, sed ilies ekzemploj de cinikaj hundoj la
sos aspran rememoron ce Ciuj nnguloj de Jn vilagoj -de 
Aragon. 

_La planoj de In Komunistu P.nrtio estas stnrigi au
t.o~itate~nn k privilegiecnn regimen. Tien ni scias. Oin 
ll~ 1811 ec _In katoj. Kie pasas, iii ocloras je militarismo 
nutorltat1smo k sklaveco . 

Ni· lnboristoj ne devas jlermesi la starigon de dlk-
taturo, ruRa aft nigra . . 

Ni. v_olas _fari la revolucion k gajni la mlliton por 
pl11sm1g1 soc1on Jiberan k 'bonstatnn. 

) rf_alsupren la diktaturojn ! 
Vivu la Socia Revolucio ! 

la 19 an de Desembro.:Alcaiiiz. RAMON' 

Ja "aiitobiografio pri la organizoj C. ~- 'f. k F. A. L 
estils malperfekta, pro kio Ii ne monti·as la memajn ma)- . 
perfektajojn"? K pref eras infinitive ciniki? 

"Ciuj interpusigoj, ciuj baraktoj, ciuj kvereloj en 
Hisp~nio inter Ja diversnuancaj faktoro.i de la Antifa
sismo havis ciam Ja saman profundan kauzon, nome la 
obsti~a pretendo de la anarkistoj ekde la komenco gvidi · 
ekskluzive la Revolucion )au siaj doktrinecaj principoj 
k atingi Ja absolutan mastrumadon de la lando/' 

Cu envere "la obstina pretendo de la anarkistoj ekde 
la komenco gvidi ekskluzive la Revolucion laii siaj dok- · 
trinecaj principoj estas , la profunda kauzo de ciuj inter
vusigoj ktp . en Hispanio inter Ja diversnuancaj faktoroj 
de Ja· Antifasismo"? 

Ke Ja anarkistoj ne pretendis obstine "ekde Ja :koc 
menco · gvidi ekskluzive la Revolucion" pruvas la fakto ; 
ke en la registaro de L. Kabaljero partoprenis ne n~1; 
la Aµarkismo, sed preskau ciuj antifasistaj sektoroj, 
kvankam efektive Ja plejparto el iii havas nekonsiderin
dan malplimulton, kiel ekz . la Komunista . Partio. La 
anarkistoj grandanime allasij al ciuj organizoj, ma!- . 
grau ilies nekonsiderindeco, partopreni en la mastruma- . 
do de Ja lando , car iii profunde konsciis, ke nur la unue
co de eiuj antifasistaj organizoj, de ci uj :senescepte, 
garantios la venkon super la fasismo. 
• Aliparte ciuj organizoj havis siajn militunuojn, kiuj 
ce la pluraj batalfrontoj agadis memstare. Tiel ekz. Ja 
Komunista Partio havis sian kolonon Karlo Marks. Tia! 
~;esta~ tute senbaza k tendenca Ja aserto de Bosk pri 

obstma pretendo de la anarkistoj ekde la :komenco 
gv~dFeks~lu~i:e. la revolucio~'.', kiel la sama profunda 
~auzo por _. crnJ 1:pterpusigoj, ciuj kvereloj · en Hispanic 

. mter la d1vers.nuancaj faktoroj. de la Antifasismo"; Es
perebl _~ la. popolfro _nta Jonglisto suferas pro partieca 
,amnez10, k1u forges1gas al Ii faktoJ·n k ' . . I . 'me~origi al , Ii. - . , IUJn m vo as re-

. ; . Evidente Bosk for k K ' . ·.. - . B 
1 

, 
1 

· gesas, e omorera , partoprenis en 
ruse o en a kornploto de 1 k t I . 

Valjeska Ventu . . G a 8 a n_,naj ·naciistoj Ljui, 
uzurpi 1~ rila t ra :ssol k.a . kontrau la anarkistoj por 
gesas ke la k.osmrurn_aton ~e. Katalunio. ·Evidente Ii fdr~ 

' ums a mm1str U 'b · mezurojn kontrau· 1 °· .ri e -proponis rigorajn · a pure proleta · k t'f ~'• •• P.O.U.M . Du fin 
O

• • • 1 an I a-,1sta ·orgamzo 
kon k estigis ~ek~r!'ti!~t~la~isrompis la antifasistan blo
de la Antifasismo• K l t I m~lkonkordon en la tendaro 

· · as e h forg • pereskutojn k la teror · k.' . · . esas ~randanime _ la 
· ta Partio kontrau 

1 
h on, _ iuJn enh:eprenis la ·Komunis-

kutoj k teroro 'anta: k~m?J bde C .. ~ .' '1\-•k F. A. I.,• perse. 
. • . IUJ a omems I t t . . Kasante sian partiec . a u a mondo. · · an aparteneco ' B k ' · "Ili . sisteme ignoris · J k . . . n os ci~ikas ! . . , . . . . a e z1ston de al. . I t' • lllZOJ,. 1h ankaii ignoris niult · J' !aJ pro e o-orga-

fasismon de Ja ·etbur'7a. e P .1 firme la aktivan kontrau-
t t' ··1 .. k o J rnaldekstrulaJ· f t . ·1· . I en 1s. a · e sterajn cirk t . , . . or OJ, 1 1 ma a-

d 
. , ons ancoJn kv v • • no e la mondo nuritem , . azau m aJn regio-

1 
' pe povus funk " · a ceteraj, i1i malkonis I . . Cll sendepende de 

nepre volis "savi" bon· at spmton de la popolb, ·kiun iii ·11 • m ence sed . . . 1 . sm kredis kiel "elekt't . ' . erare (k pcir tiu role u . 1 OJ de D10") " . . . . nue. la anarkistoj · ne i . . . , . ' 
prolet-organizoj. En la . gnoris la ekziston de -aliaj 
~· · 

1 
' reg1staro h • . . CIUJ pro et-o~gan _izoj. c. N , avis rep!,'e~entantoJn 

rem I •· · · ' T. k F A I k e a c1u1 senescepte. ir . · ~ , ondutis , tale-
la ~om~nista min.istro Urib~ nii prop_onis kiel ~~z. :farts 
tra~ ~ha prol~t-organizo. Iii negoram pe~s_e~utojn kon
cerigis . komumstojn k' 1 h .. . persekubs; ·nek enkar ... ' ' ie . od1au far · . '. as la .Jastaj. 

' l 

,: . ' 
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Due: In iinarkistoj tute ne ignciris la aktivan kontrai:i-· nojn , eksproprigfote la teron de la grandaj terposedantoj 
fnsismon cle la eiburgaj maldekstrulaj fortoj. C. N . ..T. k farinte gin komuna posedajo, au .la komunistoj, kiuj 
k F. A. I. p!'iatentis Ja interesojn de la etburgaro. · De nun re-proprigas la teron al · la posedintoj, motivante 
ti u etb ur garo, kiu nunt empe ekspluatas Ja proletojn pli ke nun ne estas kondicoj por kolektivigoj? P1·0 kio Bosk 
kruele ol la gra ndburgar o, plialtigante lauvole la pre- . demagoge cinikas? 
r.ojn de la produktoj. Por altiri la etburggaron al komuna Post sablona difino pri la malfelicinemora Popola 
luktaclo kontrnt'1 la fasismo C. N. T. k F. A. I. direktis Fron to Ii mistifikas: pri "Malakordo inte1· "la anarkis
specialan manife ston al la sama. Tiu manifesto estis taj amasoj" k "siaj ministroj" k konkludas: 
publikigita en la 9 n-ro de "Informa Bulteno" (de 28 "Tiu ci n_ekontestebla fakto - rezultigis oftajn k :ie
rle Augisto 1936) . Oia unua paragrafo tekstas: "Estas riozajn konfliktojn, kies kulmino montrigis per la psetl· 
nekoinprenebln tiu timo, kiun la etburgaro sentas pri ni. · da "revolucio" de Majo en Barcelona. •Aliaj malklaraj 
Estas logike, ke la milionuloj, Ja plutokratoj k la grand- elementoj miksigi s, kun Ja celo deturni ilin j~ · la pro
posedantoj timas nin, car iii repres entas la privilegiojn, Ii.to de la fasistoj." 
t. e. la maljustecon . Sed la etburgoj, moclestaj komer- . Bravisime !, provoso · _Bask . La anarkistaj amosoj de-
cistoj k industriistoj, devas kompreni , ke ni estas ma- Jegis reprezentantojn al la regiiltaro k poste konfliktis / 
lamikoj nur al tiuj, kiuj , ekspluatante la laboron de kun iii: Iii ec faris "la pseudo-revolucion'' de Majo 
aliaj, amasigis ricajojn, kiuj apartenas al la produktis- en Earcelono" .! 'l,lemo pri tragikomedio. K en gi :vi Bosk 
taj, al la laboristoj." La dua paragrafo tekstas: "Ni estas kiel ce·f~·~lulo; t. e. pajaco : Sed kion diro~·pri ticr ia' kohni-
plene konvinkitaj, ke en la radaro de la nova sociordo, nisto Rodrigues Salaz, kiu akorde kun la komun.ista mi-
kiu formigas tin etburgaro konsistigos gravegan parton nistro Ajguade, atakis per centoj da gvardianof la tele-
de la nova mekanismo, kiun la ·1aborista klaso trafe mun- foiicentrejon en Barcelono, okazigante tiele la · incid ·en-
tas _en la sama horo, en ·kin la burgaro okazigis la 19an tojn? ' 

de Julio 1936." K "aliaj malklaraj elementoj" ! Certe "aliajn malkia-
Trie: la anarkistoj ne malatentis la ekstel'ajn ck} rajn elementcijn ,, Bask konas kl are. Iii ja "rriiksigis . ak

konstancojn. 'Por venki la fasismon k efektivigi la revo- tive en tiuj incidentoj, kun la celo cleturni ilin je · la 
lucion iii •fidis al la internacia proletaro, al la solidaro, profito de .Ja fasistoj". . . · · 
al la aktiva solidaro de la internacia proletaro, al kiu ( Estas tiu ekstremeca, blindiga doktrinemo, kiu ma]~ 
iii direktis plurajn manifestojn. Iii profunde konsciis, helpis Jonge la anarkistojn akcepti la Popolarmeon, ·1a 
ke la liberigo de la liiborista -klaso . devas es.tis afero de un.unuran komandon, Ja disciplinon (oni ec propagandis 
la faboristoj mem. Iii .ne atendis helpon ae la statoj k preslitere per afisoj por la organizo de la maldisciplino i) 
·Ja registaroj, tiom malpli ·de la ·t. n. dem·okrataj ; kiuj ne k ciujn . trafajn k gustajn cievizojn." . 
estas pli malgranda'j nialamikoj .a) la :revcilucio. ·· . Kia spekulativa folozofio ! Kia cinikeco ! 

Kvare :' Neniam · la anarki st oj '.'kredis sin ' kiel elekti- .Fakte estas_ la . anarkistoj mem, k·iuj pledis en la ga-
toj de Dio", kiun iii lauideologie k Jaudoktririe malag-

zetaro k mitingoj pri Popolarmeo, pri ununura komando, 
noskas. s·~d pri Popolarmeo, kies ta;k ; esto~ la . ef ekti~ig~ ·de ·1a 

Pro tio Bask cinikas ! 
revolucio, k pri ununura komando, .. kiu · direktados kom-

"·En ·la menso de plimulto da anarkia toj la milito st a- petente k trafe la bataloperaciojn, ne pri Popolarmeo k 
ris en dua vico k -la ·revolucio estis p]ej urga .tasko." · · 

. . ununura : komando, kiuj estos uzurpataj ·de iu partio, jc La ·anarkistoJ· konsideris k plu. konsideras la militon • • 
kies profito oni pretendas disponigi ilin. . .. , . 

k la revolucion nedisigeblaj. ·La · batalo kontrau fasismo . . . . •. . . • . . . 
t • 1 · · ·1·to ,111· luktante kontrau la fasismo · .. ·· La anarkia toJ C!am propagand1s kontrau -la d1sc1pl1-

1 es as 1 evo uc1a m1 1 • , . ·. ' k t • • • • • • ·· ~ · " 
k t l ovan socio·rdon pli .justan , kiu . nome pra- - no; on rau tiu d1sc1plmo, km faras _ el · la · hom,o automa-

~ns rluas_ a In ci·an ·m1.11.ton Iii ne preferis kiel faris la to k pupo, la anarkistoj propagandis kontrau.la disciplino . 
v1gas a 1 evo u · ' · · k · • · · · · · · 
k • t • · · · 1 militon perdigante ·al la proletaro a cent~nte la autod1sc1plmon. T1asence, Bosk, la anar-

omums OJ, gaJm a ' . k" t . " • . d" .. . ·1•t fi . . 1 · , . 
I t . • · fa · te · punindnJ'n koncesioJ·n antau anglaJ· is OJ ec propagan is pres 1 ere per a soJ por a orga-. a a mgaJoJn , ian • , •· d 

1 
• . • --';°; 

1 
· • • ' · • 

ic alilandaj ekspluatistoj, _kies iriteresoj estis grave _mi- mz_o e a _mal_d1~c1~~~0 . .. La_ u~ua m1l~ca.na~kolono, t~u '-
·t . H'span1·0 ··pr'o la revoluciaJ· ekagoJ'•kolekt1·vi- de D~rrub, d1stmg1g1s per ;s1a stala d1sc1phno, per s1a 

naca aJ en 1 .. • · 
1 

·t d" · 1· T' ., k · · 1 • · · . k · .•• .. . ,· 1 au o 1sc1p mo. mn fa ton konfes1s la homoj de Du-llOJ soc11goJ. . · · , . . . . . . . . . 
Bask ci_nikas ! . . . . . . ~~-u~1, haJ ~~~kolo~an_oJ:. Se" ~stas tie!, do pr~ k10, B_osk, : 
'5La popolo (la laboranta k suferanta· popolo ~e cerb-. cmtka do PII maldisciplmo • 

premata de "tutecaj" teorioj) spertis baldau la fruktojn 1'Frapoj k · batoj instruas la ' homojn." 
de "liberecana" socio kne unuanime satis ·1a anarkistajn Je~, jes ,. mehtoro Bosk. ,;Frapoj k batoj instrua; la 
realigojn : Speciale la vilaganOJ (kamparanoj) subpre- . homojn." Pri tio atestas formalaperintaj kamaradoj niaj, 
mataj k perfortataj en la nomo de fa liberiga idealo! re- inter kiuj Berneri, k aliaJ ,kiuj plenigas akiuale la k.li:r-
sistis pasive unue k poste ,opoziciis per aktiva protesto cerojn de la popolfronta Hisp'anio. - ·: 1• · 

tiujn partiecajn provojn, ·kiuj tute ne -felicigis ilin. Iii · · "La atmosfero pli k pli igis densa k Ja'. m~lkonte~to 
riftizis kun malsimpatio tiujn realigojn ·kiel trompojn." k la ·malkon ·sento ·fine krevis,.:,, . . . · :,• · 

' Pro kio Bask ne. pruvas ko·nkrete: •kiajn "frt.iktojn Certe .la popolfrorita fileto ·-aludas pri .la · majaj incl-
s~ertis bnldaii la popolo de "liberecana" socio''? . Kiuj- dentoj. Sed · Ii, konstateble; elcurbumis, ke· jam Ii atrl
"kamparnnoj estis subpremataj k perfortataj en la name , buis .tiujn incidenfojn al "seriozaj konfliktoj" inte~· '.'la . 

. de la Jiberiga idealo"? Per kia "aktiva ·protest a iii ·opo- 'anarkistaj amasoj'!; f ' siaj ni,foistroj" k "la : ,1;esjiondecU:-, 
ziciis tiujn partiecnjn provojn'.'? Per kia ek'stera espri- loj de la koncernaj organiz 'of'. Bosk ne bo~re. ludas ··•si~n 
mo iii rifuzis kun malsimpatio tiujn realigojn kie} ,trom- rolon. Ciuokaze ni konas la "·malkontenton" ik la .,''mal- , 
pojn"? K krome: CU la anarkistoj tro~pis la ·kampara- konsenton" 'ae Komorer~, Gas~], k;a, '.•Ties . "_malk~nten~ 

•·· 

• I 
. . l 
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. NIM nBONANTOJ POVAS PAGI SIAN LAUVOLAN ABONKOTIZON AL LA JENAJ NIA) PERANTOJ: 

. . .. ~ ... : ' 

K-dino A. BOIS · PERSSON K-do T. C. KLIJN 
K-do Adr. DAPPERSTR 1~3 - huis a MECE par VITRE 

(ILLE-et-VILAINE) FRANCIO 

Francoj ne forgesu viafandan 
' kotizejonl 

STADSHAGEN 13-A AMS'fERDAMO,NEDERLANDO 
STOKHOLMO, SVEDIO 

d Nederlandanoj pagu lauvolan 
Svedoj, kotfzu al privialan a abonprezon al nia amsterdama. 

peranto peranto 

. . . k onhelpon al nln k•dino La kotizontoj . ef la ceteraj landoj pov~s . send, ~,~n l<ot1zon . m 
A BOIS k 1<-do Adr. PERSSON kiuj estas n1nJ mternaciaJ gepe~a~toJ, . 

. Anstatau sendi al ni respo~kuponojn, koti~u do ~ekte al nrn:1 g~:i~~a':\oi,;i per posta giro. 

La hispanaj abonpagonto1 estas petataJ se~d1 'r8 k~no av Durruti 30 Barcelono. 
Adreso por ili: «INFORMA BULTENO>, Esper an . o · a , · • 

Ekonomiaj Organoj 
. Hispanio, po~t 15 monato ·j krude batalante kontrau 

siaj malamikoj enlandaj k eksterlandnj, ankoraii ne tra
fis enartikigi la neprajn organojn por direkti sinn eko

nomion . Tamen tiun problemon, kiu gravas samkiel tiu 
pri Ja milito, oni clevis sta1·igi de la unuaj momentoj, 

kii1m komencigis la batalo. La tradicia mariko de antnu
videco k de .ordiga senco estas ankorau, post la .venko de 

Julio 1936, mortiga pezo de kiu ni devas liberigi nin ne
p~·e. La produktado estas bezona aldono al ,la aktiveco 

de Ja frontoj. Kiam lando, kontrau kiu batalas unuagra
daj potencoj, estas senigata de ekstera helpo pro krimi 0 

' nala politiko, kiu kreas asfiksian atmosferon, hepre rle

vas serci en si mem la kielon levi sian laborkapablon al 
la p)ej altaj limoj de la produktado . La stabilo .de giaj 
frontoj dependas de la stabilo de gia postfronto organ!-

- zita. por servi kicf militnrsenalo k liverncli la bezona.jn 

nut1·ajojn. · 
1 

l't'ko 
La lnboristoj, apartigitnj cl In lnfluo de. n po t .1 . 

kun sinj trndicln.i kndukeco k clisipemo, csbs la ~muaJ: 
kiuj komprenis ·Ja' gravecon de In momento, ,en k~u _om 

komencigis In. novan civiliz 'ncinn epoko~ : Prob~c~oJ, bo,n 
simplaj k fu11clamcntaj, kicl tiu pri In cnarbk1go d~ In 

procluktndo pere de In konsilantaroj pri In In_dust'.·10 k 

In. Ekonomio restis neperceptitaj -nu oni ne volts pr1k~i:i: 
k . '' ' SlnJ . sideri ties vernn gravecon. ·C. N. T. alvo is per. CIUJ 

fortoj la atenton de In c_eteraj sektoroj super t1u aspek- . 
to de Ja ekon.ornia problemo en Septcmbro 1936, k ekde 

tiam gi pledas por gi, .car la rekono de ti~ neceso k.usas 

en Ja cerbo de' ciuj antifasistoj k de la reg1staro ~em. . 

Oni konstatas la paradoksan kazon, ke la pie; obsti

naj kontraustarnntoj al la Sindikatoj, kiuj de~~ncas il'.n 
kiel fontojn de obstakloj por - la vigla ·elvolv1go de ma 

fabrika k agrara potenco, .estas nome la samaj, kiuj ma
lebligis gis ' ·nun, kun sistemaj repusoj al la plej bo,naj 
iniciativoj, - la enartikigori de la centrigaj k direktantaj 

to k malkonsento
1

• · k;.e:yis; sed kie restis la "malklaraj . organoj de -la hispana ·· ekonomio. Parte de C . . N. '11·., d~-

elementoj"? · · · •. longe Ja. KonsHantaroj: pri Ja Ekonomio k la Industno 

La popolfro .nta apologisto fermas .sian glosadon per estis fondotaj. Miultaj el Ja:: difektoj, kiujn reztilta.s In 

la didakta sentenco: · "En eiuj vojoj de la vivo, eri la manko de .racia piano pri Ja ekspluatjido de ·. niaj · rieajoj, 

vojo por la homa liberigo, la rev of }a flugas . pli alten ; k kiu proced~s · al Ja pligustigo · de· la produktado, estus tute 

pli rapide ol ia homo povas marsi tra _ la irejo al la µt?- rektifitaj. Oni do devas alpasi al la stai :igo de tiuj 9rga, . 

pia . plenfelico. Se la hispanaj anarkistoj _ estus pensintaj nismoj, fot·lasante eiujn obstaklojn, ,kiuj nur · produktas 

tiei. dekomence ·, Hlspanio estus sparinta al si' serion da · simplajn prokrastigojn en Ja· solvo de problemo tiom 

inalsukcesoj k multe da nenecesa doloro.''. , grava. La .stato k la -Sindikatoj devas atil!gi -al : deci .do, 

, Kia reakcia mensemo ! · · , ,: · . kiu stopos tiun malplenon rilate a-1 niaj bezonoj . 

. Nei la· aspiron al "la homa liberigo" k pli justa so- ·En Katalunio, kie la influo de C . . N. T. estas potenca 

cio signifas nei eian evoluo'n, socian k '~konci~ian. _Seel k kie niaj homoj ·ait:ektadis la ekonomion, ... oni ·ba-ldau 

por ·fari tion necesas posedi partiecan blindecon; virtua , konstatis ,la r~zultojn. La unua mezuro de la Oeneralita

ze kasitan, k denaskan cinlkemon. ·cu ne, Bosk? to , ce la ekpartopreno ' de C. N .. T.,· estis legjgi la , atin-

"Se la hispanaj anarkistoj estus pensintaj tie! deko- · gafojri , de la proletaro -tra la dekreto pri la konfiskoj .k 

ni.ence", kie(pensas ' Bosk, "Hispan 'io estus sparinta al kolektivigoj. Post tiu niezuro sekvis alia ·de -konstrua ',ka-

60i :serion da malsuk .cesol k ~ulte da necesa laboro", k . raktero, nepre komplemento · aJ la unua: la . fondo de la 

F~an!<o delonge e~tus regonta la Popolfronta ~ispanion ,' Sup~ra Ekonomia Konsilantaro kun reprezenta _ntoj oflci~ . 

Lau , generala opinio .publika, la ·esperantistoj estas laj k sindikataj de ciuj i;11dusttioj. Tiele estis atjngebla 

homoj bonmoraj. Oni' ne darfas pensi pri ceesto de sen- . la solvo de problemoj de produkta kara~tero, ,ansfat~u 

,hontaj, cinikaj esper11nti_stoj. La motivo J)ri tia konsi- prokrastigi ilin .. Se, tiam Hispanio , e~tus :kompreninta I~ · 

dero ne interesas nin. Por ni grahs la mema fakto. K autonoman . regionon; .sta .rigante vet'.an . solida~on ·de ·. la ' 

gin ni konstatas. Sed be_daurinde k hontinde kelkiam fortoj-, ·la situacio estus -sufice ·malsama. Katalunid es

eHarvigas esperantisto kun, eble, denaska k atavisma tus :a~tauenir inta , pli malproksimen .en: 1~ disvoi~igo d~ 

cinikemo. Kun senbrida :cinikemo. Konkrete, temas pri •sia ekonomia .potenco. , · · · · · · : · · · · 

V. Bosk, la subkorifeo de la supermoderna movado -Poe .. Kio .urgegas, kio ne pt·okrastenqas ~l t_agon, estas ,)a • l .. • 

polfronta Esperantismo, k sate Ii to de Hernandez, . ee- sta1,igo de .Ja reganta.j organoj , p9r !11. .ag _l'ik,ultur ,a , If i?\~

fredaktoro de Popola .Fronto, kiu ~elong~ ,nomis i Ja . dustria elvolvigo, en ki_uj ,e~tos repreze1 .1tataj Ja· fakio -· 
enkarcerigitajn antifasistojn "friponoj". roj de la produktndo: la Sindikatoj.. · · · . 

. Trad.~ R QUERALT 
. J: 

PARIO 

' - - - -· - - -- - - : I , . -
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"La Depeche" de Toulouse (6.12.) publikigas dekla

ron de J. Diaz , P.S.U .K.-gvidanto. Parto el deklaro teks

tas: "Ni daiii-igas la linion de kunlaborado ciufoje pli 

intima kun Ja anarkistoj." 
Je s, jes, ni kredas tiajn "sincerajn" deklarojn . Apar

te kiam iii estas elbusigataj de Komorera aii lia satelito 

J. Dias. 
* . * * 

La angla laborista ·gvidanto Attlee, vizitante Madri

don, estis intervjuita de redaktoro de "Kastilja Libre" ·. 

Al In demando , cu C. N. T. estas konata en Anglio, Ii 

respondi!I ·: 
"C. N. T. estas konata en mia lando. Estas certa kon

fuzo pri In agado de tiu popola forto, secl de proksime oni 

konstntas, k_e C. N. T. en Hispa~io posedas grandegan 

avantagon; gi-luktndas kiel popola fronto por ·la popola 

afero kiel ties misio ." 

* * * 
·Responde al demando de deputado, la prezidanto de 

Ja•franca Gabinedo ·deklaris, lee la entuta kvanto de la 

fero eksportita al Germanio est is ·500.134:452' kgr. · poi· 

la periodo inter Ja de Julio k 31 de Decembro de · 1935. 

La ·sama estis '600.194.313 kgr . por ·1936 k 500.692:570 kgr . 

po~ la ·unuaj 8 moriatoj de 1937. . 

Popolfronta Franeio armigas per ·Jiverado · de fero la 

fasistan Germanion ·! 
,;: . * "* * · 

"La · Revolution ·Proletadenne", revuo · aperanta · en 

· Parizo·, en s·ia lasta numero skribas: 

,"La plejparto el la legantoj konas sendube · la ·nomon 

·Kart Landau; aiistra kamarado, ' komunisto de la opozi

cio, kiu post la frakaso de ·Vieno rifugis en ' Francio k 

publikigis sub la pseiidonimo Bertran Wolf brosuron pr i 

la eivila milito en Aiistrio. 
· En Ja komencigo de la· Hispana · milito Landau · venis 

al Barcelono por disponigi sin al • P: 0 .. ·U .··M. ·Hodiaii; 

kiel tiom aliaj .. . malaperis . La uloj ·de G: P . · U. mas

kitaj oficiale · de la hisparra poiico, 'iris sub t>reteksto re

teni lin, forpreni el · la malgranda ·domo situata -en la 

periferio de· ·Barcelono, kie H logis ;···Ekde tiam -ne estas 

·trovebla ·komuniko pri ii. La oficiala police _ neas '· lian 

reti!non ·k"Q. i>: U. sekvas esti tiel -trankvila. 

Lia kunariino, kit.i estis ~nkarcerigita ekde Junio sam

tempe kun Nin, Gorkin ,ktp. ·k kiii · ekde tiam ne " estas 

akzamen"fta nek kulpigita pri kio aJn, decidis deklari I 
. , ., 
mali!atskl'ikon. ' 

·. Jen ci tie ia Jetero, kiun si ,direktis al.la Ministro pri 

la Interna Afero de Katalunio, al -'la.·super~ . poli~estro 

k, al Ja Centra Registaro: . ' 

1. Mia edzo estis retenita de du h<;>moj, ki'uj diris, 

ke estas agentoj de · la polico. -Mi postulas . de ,_Ja polico, 

ke gi i'ara u esplorojn necesajn por . ekscii kie .trovitas · Ji 
' \ 

nune. 
2. Mi petas la policon _se_iigi _al mi, ,cu mi estas rete~ 

riitn kieJ·garnntiulino por mia edzo . .Se A!stas' tia ; Ja ,kazo, 

mi ·petas mian liberigon tujan, .car ' Ja reteno ,ne estus 

pravigebla. · · 

3. · En kazo, ke mi ne estas . rete~ita kiel .garantluli• 

no: mi petas, ke post kvarmonata , reteno (10. tagoj en , la 

'-'grupo de la informo", 9 semajno{ en . la .&tatdel~gejo" 

k -pli ol 50 tagoj en la virinkarcero) oni prezentu -for :., 

malnn ,nkuzon k -r!!aHru ekzamenon. 
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En kazo, se mi ne ricevos respondon en periodo ·de 8 

tagoj mi vidos min devigata deklari malsatstrikon. Mi 

disponas .pri la morala apogo de miaj kamaradinoj, . re

tenitaj kiei mi ekde 4 monatoj sen · akuzo k ekzameno. 

Mi sukcesis abstenigi ilin momente .pro tia striko. 

.Julia Laudau. - Virinkarcero, strato Kortes, Bar

celono . 
Ci letero resti s sen respondo k Ja kamaradino J~11ia 

Landau komencis malsatstrikon la lOan de Novembro." 
·»- ·:if. * 

La . granda hispana pentristo Pablo Pica11so forvetu

_ris al .Nov;Yorko -por partopreni la Internacian Kongre

son de la · Pentristoj, kiu okazos en la lastaj tagoj de 

Decembro, 
I 

* * * 
La 7an de Decembro 15 fasistaj aeroplanoj bombar

dis laboristajn · kvartalojn, jetante plurajn bombojn. Kel

.kaj laboristaj _ doinoj estis komplete detruitaj' k-.aliaj di

fektitaj grave. Sub la detruajoj pereis pli ol 50 ·homaj 

estajoj, la plejmulto el -iii maljunuloj k -infanoj. Pli ol 

100 estis vunditaj. , Inter la viktimoj figuras ank~ii la 

gazetisto Bisa, · kiu lasttempe estis tradukanta por "Soli

darfdad Obrera" -la verkajon "Mi fidas" :de _Vilaplana, 

* * * 
La gazeto "Cul.turn y Acci6n", organo de la C. N. T. 

de Aragon, kiu malaperis provizore pro la vandalecaj 

-fiagoj de la komunistaj aventuristoj, reaperis. 1Adreso: 

"Cultura y Acci6n", Alcaiiiz, Hispanio, Via Cerbere. · 

* * * 
, En -Alcaiiiz okazis plenkunveno de la _sindikatoj de •la 

regiono. Estis prenitaj la ·sekvantaj rezolucioj : 

1. Pliintensigi "la. kunagadon kun ·la -ceteraj .antifa-

sistaj sektoro _j. •• 

2. Pliintensigi la Jaboron rilate al la · enkarcerigitaj 

kamaradoj gis kiel .eble plej vastaj limoj. 

3. Inviti la sindikatojn k la membrojn al · donacoj 

por :la 1;egiona organo "Cultura y Acci6n" ·. 

* * * 
La 9an de Decembro la Nacia Komitato de c: N-. ·T. 

ha vis kunvenon . -J e·n la · cefaj punktoj , kiuj ·estis -pritrak-

titaj. · 

La subsekretario informis la ·Nacian 'Komitaton su

per la · vizito de ·inultnombra komisiono da 'reprezentS:n

toj de la sindikataj organismoj -el Marseille ; kiuj veJiis 

· al Hispanio alportante nutrajojn kiel donaco · al Ja· fra

~af laboristo{ ~ kun la celo viziti kelkajn fr~ntojn k- ko

lektivig _itajn rnastruhiejojn .' Po1' la p)ej ·bona atingo . de 

ties · deziroj la ' Koniitato tuje metis ·sin ·al ties 'dlspoiio. · 

Oni informis pri la 1·icevo de donaco de' 1.100 ·peset oj 

por la Milicanara Solidaro je la nomo ·ae "Sep ·Antifa§

istoj". La _donaco _estis tuj ·sendita ·al la Nacia · Koniit~~ 
de s·. I. · A. . . :, 

Oni tralegis plurnjn telegramojn ricevitajn :,pri .le,.,mor

to de . la membro de · la ·Nacia ·Komitato , kama'rado : Claro 

J. Send6n morti~ta en Nov- Jorko, kie Ii ~stis ' ~ealiga~ta 

·propagando~ p~r . mandato de nia orga~izo : · ·· · · · · · 

La Sindi_kato de .Variaj Oficioj de San . .Luiz){Menorca) · 

komunikas, ke kunv!!nhi_~!!, un_uanime decidis · p~ti ·.11iar1 
,al_igon aJ ·C. N. T. Oni akceptas gies ,aliion .Jaiicirkons-
, t~nce al ,-la 'Kataluna Regiono .' · - · · · · · ' ·· · 

. , La Komitato ·re~t_a·s· in:formita k . sati~f!ll<ciita pri ia 

agado, kiun disvoJgas la bat: i lantoj, .pri .J<iuj -dispo

nas ni e_n •Ekst r e,madur~ k . pri . la de . tag<i. ai °tali'o 

• pli bona m!)dio k •Pli1ll'i;in~aj · siJ11P.!ltioj ~e ~~ . ~abofietoj 
~. \ . . 

... ,, 
·- · - - --!. -~ --=--

·' - , 
.. -

• I• - ,, 
- · " I ... -~r. . _.,.,_ 
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ile ti11 rcgiono al C_. N. T. Oni decictis grntuli ilin k pri
atenti ties proponojn kun la plej ebla rnpideco. 

Oni legllS k aprobas la inform on, !dun S llJ:•'.!l' la Re
gionn Plenkunveno de la Kamparan oj k Kolektiy]gitaj 
Mastrnmejoj de Levnnte (Valencia ) prezentn s In dele- . 
gnt.o de tiu Komitat.o kamnracto Rueda Ortiz . . 

Oni nombris por pnrtopreni , en la reprezento de la 
Nacia Komitnto , nl la Regiona Plenkuiiveno de Aragon, 
kiu komencos sinn lnboron la llan de Decembro en Al
cnfiiz, la kamnradojn Macario Royo k Segundo Blanco .. 

La Komitato estis informita , ke komencis en Parizo 
sinn laboron · 1a Eksterordinarn Kongreso de A. ·1. T. 
(lnternacia Laborista Asocio) kun In mnksimuma. prin
tento nntnft cio de la inter venoj, kiujn ctevas hnvi la 
Hispann Delegataro. , 

·oni legas k aprobns la. prijugon nl la 10 punkto 'de 
la Tagordo de la Nacia Plenum-Komitnto super In "Ne~ 
ceso ntingi al la Administradn Centrigo de la Ekonomio", 
Rnportis la knmnrado Cardona, 

* * * 
La Federncio de la Liberaj Virinoj reaperigis siall 

organon "Mujeres Libres" (Liberaj Virinoj ) en for
mate de revuo. La lasta estas 54 paga k rice ilustritn . 
En gi partoprenas kiel kunlaborantitioj la floraro de la 
h

0

ispana liberecanina movado : 

/ 

kamaradoj lniieble frontanoj . Respondo garantiata. Adre
so: G. Kordenoo rdt, Spalrenbnrg strna t 69', Den .Haag , 
Necterlnndo. ,, 

,i. * ,i. I - ' 

. Bulgara kamarado ~ola f ~oresponcli kun alilandaj ka-
maradoj pri nia. movado, arto · ktp ; · 

Skribu al: P_eter Vasilev, iu:tfsto , Nacia T~ntro, yar
na, Bulgnrio. 

Koresponclenca Centro Internacia, Helmcl'Sti·nat 22; 
Amsterdnmo, hnvigns ciuspecajn koresp ondadresojn nl 
_la faulanclaj espernntistoj pri ciuj temoj. Petu tuj de
talojn I 

l ET ER U· J 0 
Dirk van Pryn , Kyfhuizen. Dnnkon . Ni utili1toH la 

adreson por perado. 
Viktor Rossenfosse, Beyne Heusay, Belgio. Danko,1 

pri In res . kup·. Pr i espernntn propngnndn materialo ni 
ne disponns nun al nun. Tamen por la hispanaj infanoj 
kiuj rifugis al via vilago; ni sendas plurajn ekzem

' ·plerojn de la porinfnna · revuo "Porvenir". 
Klas Karlsson , Ryd. lJankon. Utiligita. 

"Cultu ·ra Proletaria _;, en sia nuri,ero de la 13 de· No- · 
vembro skribas: 

-0, H, Anderson, Sodertalje. Ni gojegas k elkore gra
tulas vin, ke vi trnfis ekkoni pri la veraj provokintoj de 
la Majaj okazintajoj, Estas nepridiskutebla fakto , ke la 
komunistoj ciuflanken semadas mensogojn, kalumniojn 

. "Ni ne parolas pri Rusio nek pri Germanio, nek pri tendence elstarigi sian partion , kiel unu sofa ekzistlri• 
Italio . Ni j>arolas pri Hispanio. En · Hispanio estlis plu- da. Sendube, kiel vi rajte supozas, post provo nulig°{ tie! 
raj miloj da antifaSistoj, · kiuj 1>utras en la karceroj, nomataj "trockianojn" iii klopodos nuligi nnkau la· ~oci~J

·dum multaj fasistoj vagas libere tra la stratoj .de la demokratan movadon. La artikolo de Dimitroff en Hu
urboj, farante sian porkecan laboron preskau sub la · 1 manite estas · augura ·- simptom~ .. La · libron de- Huxley 
nazon de la registaranoj. "Blind ;n Gaza ;' ni dankeme akceptos. 

La anarkistoj entreprenis kampanjon pr,i amnistio de G. Carlsson, Kanado. Sekva~ letero. 
·cfuj antifasistoj, kiuj suferas -erikarcerigon -pro- ·.delik- . ·· -L.' .Auguste, Brest . _Ni pri11tentis Ja novajojn ei via 
toj "iuj el kiuj kun iometa graveco, · k poste fremdaj al letero plejzorgeme. Ni transdonbs al Soli a·noncon pri la 
politika signifo kontraiia al la regii110". Estns multaj .parencoj de la hispana rifugintino, La negueta noto de 
tiuj kiuj estas pretaj doni sian 'vivon por la neniigo de via adreso i·e~ultis pro 1~ nelegebl~ subskribigo. Orii ja 
la fa§ismo k ne povas fari tion pro tio .ke ' est~s . en la . devas -legeble notj sian ad~eson, ' 
karceroj, pro tio ke ignoris iurt legon hurgan, neniun ' · 1 Barry, Londono .''D~!Jkon J?ri la res. kup . 

. legon naturan au legon popolan •. Ciuj grupoj k o~gani~ . H. Bellefroiv , Liege. Danko!\ pri la res, kup. tiuj 
zoj havas anojn en la karceroj, k kiuj d'emonstras, ke ricevitaj bonorde, La mankantaj al vi numeroj aendotaj. 
ne estas kontrauaj al 1"a regimo k estas pretaj hati la · Oies· neric .evo estas atrib

0

uenda al dumvoja forperdigo. 
fa§ismon, d-e~as esti IibJrigitaj por ke la afero de ta · Woller Bohman, Sodertalje, Regule sendata, Pri ko-
popolo havu pli da defendantoj. Tio estas justa devo; respondanto ni prizorg'OS. . I 

k nur la blindigitaj k ia embuskitaj fasistoj-in .sistas; ke ' . ----------------------
tiuj elementoj plu restu en la karcero . Estas -ho~o por . Dep--'onejo "'INF'ORMA SUL TENO~· 
la liberigo de ciuj antifa§istoj . La amnistio ne devas 

k t 'llt' - t I A' . · l · , . t' Ill _.La 'Sin.dikato de _Alfia, Svedio .: .... . : . . .-. .:.. 5 sv.kr . 
. pro ras 16 1 ec unu agon .... 1uJ por a amms 10 __ . , , • - . . · . -

La Sindikato de Slottbron, ·sve 'dio .. , .. . . .. ... 11 sv.kr. -

.-NFORMEJO 
K-do J. Buter, Hurlsonstraat 168; ·1i, .Amsterdanio W, 

interesigas pri sin korespondinto -Ltiis I Gomes ei Barc~
lono. La samn estas petn skribi je la nova . adreso, · 

La esp. Klubo, la Hispana Helpkomitato k Faksindi
katn ceforganizo en Soderta lje meze de Jnnuaro aran
gos ekspozicion antifa~isman. Ni insiste petas citiepecin 
materialon , ekz. librojn, bnisurojn, gazetojil , afisojti, 
flugfoliojn, insignonjn, sfatistikojn ktp : Ni resendos la 
aJojn se estas dezirate. Adreso: Karl Axelsson, Dalga
tnn 7 .B.nb, . S6dertiilje, Svedio. 

* * * 
K-ilo G. Kordenoordt d11'zira■ kot,-HpondLkthl hi1pa1111j 

La Sin.dikato · de ·austaf, Svedio .· ..... ,.; ... 1 sv.ki·: 
· Le:Csindikato de Bl6lberget, Svedio ...... '... 12 -sv.kr. , 
La Sindikato de Vaneraborg, Svedio :.: .'.-. ·... ,2 sv.ki:. 
La Sindikato de Guldsmedshyttan, Svedio .. : ·5 sv.kr. 
'La Sindikato de Nykoping, Svedio ...... ·:.. . .. 5 av.ki·. 

· Unu el Stcikholmo ... ... .... ;: ...... . :. :., ... · 1 sv.kr'. · 
Guerinot, ·La Houssaye, Frnnci~ , .... , ... ,\ , 10 fr;fr. 

•, J. Sabate, 'Buenos Aires ......... · .... , ... : . .. ,· .·.,. -46 fr.fr. 
Charles Blot, ·Fougere .. . .. , ..... , ,.. 5 f,r.fr. · 
Pie .rre Thcitnas, Belluthe!l : .. ,l, . .... : .... :.. 5 fr.fr. 
irenriko Desuiter, Barbin ... '... .. . . .. . .. ; .. , <10 fr.fr.I 
E. Ro'ssigzicii, Le Hnvre ....... ,::, , ..... ·, .:· ... ; 15 fr.fr. 

, L:iborista. esp, 
1 

Grupo ae . Marseille . . :. · ! • • • '.. ·25 fr.fr: 
Al ciuj i:ti esprimaa iince1'nn a11tifasi1tan dankon ! 
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