Redakcio
Anarkiista
priparolado
estas bazita en libero kaj
justeco, kio ĝi konjektas
ankaŭ ĉiunj respekto sociajn
diferencojn. Tio ne estas
fundamentantaj
sociaj
malegalecoj, t. e., ekspluato
aŭ opreso.
Ĉi tio aspekto interne,
jam multa tempo, anarkiisma
movado havas uzata idioma
esperanto al esprimi ĝiaj
liberajn, justajn kaj egalecajn
bazojn. "Iniciato" faris por
Zamenhof,
geanarkiistaj
indetigas kun frataj kaj
humanaj valoroj ke ĝin venis
pudajn kun esperanto. Ili
alprenis en 50a jardeko, tiel
idiomo
komune
al
geanarkiistaj. Sed ĉi tio ne
estas
unu
anarkiisman
dogmon.
Ĝi iniciatas esperanta idiomo
sen potencada intenso, sen

fiksa nacio kaj ĝiaj kulturaj,
religiaj, politikaj neutralaj
valoroj estas multa signifa por
anarkiismo ĉar ĝin esprimas
laŭlitere idealigata homara
esenco.
Kaj se esperanta uzo
refirmigas
anarkiista
sennacia aspekto, same ĝi
kritikas lingvojn surmetas
por
la
armilojn,
por
ekonomiajn faktorojn, por
ekspluatan
kaj
opresan
raportojn.
Fronte de ĉi tio senĉesaj
invadoj, malmuta ĝi estas
farita en direkto konscigi kaj
antaŭgardi kulturaj regionaj
valoroj. Ankaŭ ĝi subtenas
regiona esenco same kaj tio
estas multa diferenco kaj pli
profunda ol ĝi teni eksterojn,
kie
en multaj lokoj havas
turismaj finoj kaj neniel pli.
Nu, ni luktas por unu
sennacia, libera kaj justa
mondo!

IX Anarkiistaj
Esprimoj - 2010
Oni
okazos
9ª
Anarkiistaj Esprimoj en la
tagoj 11 kaj 12 de Oktobro en
San-Paŭlo.
Ĝi
evento
kunigos
anarkiistoj kaj samideanoj al
ĝi interkomunikos kaj ankaŭ
praticadoj
pri
anarkiisma
movado. Ĉio al konstrui la
liberacana lukto em SanPaŭlio.
Anarkiistaj
Esprimoj
estas malfermos al ĉiujn!
Venu vin komuniki kaj agi
por libereco kaj justeco!
Informoj:
exprana@riseup.net

La Internacio
Leviĝu, em mizer' dronanta,
sklavar' malsata de la ter'
raci' nin vokas indignanta
al mortbatalo pro l' liber'.
Malnovan mondon ni ditruos
Ĝis fundament' de l' tirani
kaj nian novan ni konstruos:
Ne nuloj – ĉio estu ni!
:-:Por finlukto socia
ni grupiĝu en rond',
kaj la internacio
triumfu em tutmond'!:-:
Ne la cezar', nek dia volo
la savon portos de l' tiran'.
Liberon donos al popolo
nur ĝia propra forta man'.
Por ke pereu la rabiloj,
por liberiĝu la spirit',
varmegan feron la forĝuloj
ni forĝu mem sen intermit'!
:-: Por finlukto socia ktp ...
Premegas ŝtato, laboriston
imposto kaj konstituci
favoras nur ekspluatiston
favoras nur la tirani
sufiĉe da suferricevo
laŭ egaleca la leĝar
neniu estas rajt' sen devo
nek iu devo sen rajtar'
:-: Por finlukto socia ktp ...
apoteoze abomenaj
la reĝoj de minar' kaj rel'
já estis ĉiam tro senĝenaj
en sia parazita stel'.
Em kas' konservis la friponoj
produktojn de l' labor'.
Do per revigo al redonoj
niajon nur ni prenos for!
:-: Por finlukto socia ktp ...
Estrar' nin trompis artifike,
por ni do – pac'! Por ĝi – milit'!
Rompinte la armeojn strike,
ni lasu l'vicojn sen hezit'.
Insistis niaj kanibaloj,
ke kuraĝuloj estu ni
do kontraŭ propraj generaloj
ekpafos baldaŭ la gvardi'
:-: Por finlukto socia ktp ...
Nur ni, laborarmeaj eroj
de l'urboj kaj de la kampar'
poseda rajton pri la tero!
Vi iru for, parazitar'!
Kaj se por via bando puno
alvenos em la flamribel',
por ni ekbrilos hela suno
radiante en ĉiel'!
:-: Por finlukto socia ktp ...

Kiel lerni esperanto
Ni alportaj ioj esperantaj licionoj de
hispana NLK (Nacia Laborista Konfederacio).
Lernu nin!
Esperanto por CNT-anoj
Dua Leciono
Mi laboras en fabriko.
Mi estas laboristo.
Mi ricevas pagon.
Mi legas libron.
Esta krizo. Neniu havas monon.
La fabriko fabrikas aŭtojn.
Neniu aĉetas aŭtojn.
Estas multaj aŭtoj en la fabriko.
La laboristoj faros revolucion.
La laboristoj prenos la fabrikon.

Trabalho em uma fábrica.
Sou um trabalhador.
Recebo o pagamento.
(os objetos, que recebe a ação, são
identificados com -n, acusativo)
Há crise. Ninguém tem dinheiro.
carros
compra
muitos
Farão a revolução
Tomarão a fábrica

"Senekonomia kaj sensocia egaleco, politika egaleco estas iluzio". M. Bakunin
Niaj materialoj
Ni estas reeldonanto materialoj por
esperantan lernanton, tio bazita en la
popola esperanta kurso de 1936, faris ĝin
per la Alvaro Pontes.
Ĝi estas neutrala kaj bona materialoj
por ĉiujn komencantojn en esperanta
idiomo, tio estos tre utila en la konstruo de
justa kaj egala mondo.
Potugala Esperanta Vortareto pretiĝas
kaj unuaj esperantaj lecionoj. Vidu intereta
informoj
kaj
PDF
en
nia
paĝo:
http://anarkio.net.

TIO ESTAS LAIKA SPACO! FOREN LA PASTRARON!
Ni bezonas memvolulojn!

Nia iniciatemo bezonas volontulojn por skribi, traduki,
desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!
Kontaktojn:
Fenikso Nigra
CP: 999 – CEP 13001-970 Campinaso – San-Paŭlio
Aŭ
Sindikato el Artaj kaj Diversaj Oficoj Laboristoj de Campinaso
(SADOL-Campinaso)
asociito de Brazila Laborista Konfederacio (BLK) – Internacia
Laborista Asocio (ILA)
CP: 5005 – CEP 13036-970 – Campinaso -San-Paŭlio
m.e.: fenikso@anarkio.net m.e.: campinas@fosp.cob-ait.net
http://anarkio.net http://fosp.anarkio.net http://cob-ait.net

