


Kiel Celebrate Majo Tago

"Dum la gelaboristoj, rezista unio de socio kaj per tiu simpla fakto la ekziston
havas klasbatalo kie li ne kreis, sed estas devigita al akcepti;

ekonomiaj kondiĉoj, fonto de ĉiu libereco, estas, por la proletaro, maldikaj, ke la
verko estas sklavigitaj sub la pezo de maljusteco, tiel tuj kiam por plibonigi ĝin aŭ
liberigi ŝin, la laboristoj ne havas alian rimedon kontraŭ la potenco de amasigitaj
riĉeco en manoj de la mastraro, gelaboristoj uzas la asocio kaj la solidarecon de siaj
penoj;

kiuj tial ne povas elfari "laborisma festo", sed protesto de subprematoj kaj
ekspluatatoj.

ke la historia origino de majo 1-a, naskita de la aserto, por rekta ago, de 8
horoj de laboro, en Norda Ameriko, kaj la ofero de la senkulpaj viktimoj en Chicago,
ĝi neebligas ke dato mistifikis per la festoj favoritaj de koncernatoj en la rezigno kaj
senmoveco de la proletaro;

la "Unua Kongreso Brazila Laborista verbera kaj malinda riproĉas la
mallertaĵojn farita en la 1-a de majo kun la konkurado kaj memkontento de mastroj;

urĝas la laborista klaso reveni al la 1a de majo la karaktero kiel ĝi; serena, sed
sentima, protesto, kaj energia reklamon de ofenditaj aŭ ignoritaj rajtoj;

forte instigas la laboristajn organizojn por publikeco reklamoj, asertante la 1a
majo;

kaj sendas la franca laborista klaso la plej ardaj esprimo de ilia simpatio kaj
solidareco, montrante ĝin kiel aktiveco modelo kaj iniciaton por laboristoj en
Brazilo. "

"Konsiderante la fakton, ke la Ŝtaton faru feriado Majo 1 ekvivalenta subaĉeti
kontraŭulo kiu atakas lin, kiu estas tiel malutila mistifiko;

Kongreso konsilas la gelaboristoj kaj iliaj sindikatoj, kiuj, se ĝi dekretis
feriado, komenci forta publikeco por patenti la nekongruo de ŝtato aligxo al tia
okazaĵo; tio estas revolucia kaj klasbatalo, montrante lia tragika epilogo al novembro
11, 1889 ".

Rezolucio de la 1a Kongreso Brazila Laboristoj - 1906



Malferma Invito por 15ª Anarkiistaj Esprimoj

Anarkiajn salutojn,

La anarkiisma unio Fenikso Nigra venas inviti personoj, grupoj, kolektivoj,
sindikatoj, unioj kaj anarkiismaj asocioj kiuj havas afinecon kaj intereso en la
okazaĵo 15ª Anarkiistaj Esprimoj ke ni tenos sur 10 kaj 11 oktobro 2015 en
Campinas, San-Paŭlo.

Mallonge, la propono Anarkiistaj Esprimoj estas motivi, promocii kaj organizi
anarkiisman praktikoj en la san-paŭlia interno kie la praktiko kaj anarkiisma
organizo estas malpli intensa.

La evento havos anarkiismaj materialoj ekspozicio kaj estas malferma al ĉiuj
formoj de kultura esprimo kiu povas idealizar kaj ĉeestanta.

Tiusence, ni postulas antaŭan avizon por reklami en la eventon programo.
Ekzistas ebleco kun la intereso de grupoj kaj individuoj, por kune realigi

Anarkiista Foiro, kiu estus la unua okazigita en la urbo de Kampinaso. Sed por lia
ekzekuto, ni ripetu, ke ĝi havas la intereso grupoj, kolektivoj, asocioj kiuj havas ĉi
alvokiĝo.

La proponita horaro estas antaŭ-konstruu liberecana konversacioj en modula
modo en ĝeneralaj aferoj, en kiuj homoj, grupoj, kolektivoj, asocioj povas kontribui
siajn spertojn kaj klopodojn spertojn.

Ni celas ĉefe kiu havas interagon inter personoj, ne nur kiel pasiva spektantoj
sed povas ankaŭ aktive kontribui al la interŝanĝo de informoj kiuj motivas la rektaj
agoj kaj organizoj, anarkiisto bazo aŭ almenaŭ esti konsiderita kiel referenco
praktiko de batalo por emancipiĝo de la homoj ĝenerale.

Anticipe dankas atenton, ni havas la ĉeeston kaj ni spacoj por retprovizanton la
homoj kiuj bezonas ĝin.

Sano kaj anarkio!



Ni ankoraŭ bezonas voluntulojn!

Nia iniciatemo bezonas voluntulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!

Kontaktojn
Fenikso Nigra Liberacana Barikado

m.e.:barriliber@anarkio.net
m.e.:lobo@riseup.net
m.e.:fenikso@riseup.net

http://anarkio.net




