Redakcio

Daûrigas luktanto!

Saluntojn, tio informa
bulteno estas laboro de niaj
kunuloj al propagandi la
anarkismo kaj la esperanto
kiel gravaj agantoj por unu
socio pli homana, pli justa kaj
egaligema.
Esperanto kaj anarkismo
ne estas superaj ideoj aû ke
aspiros superi la homeco. Ili
estas ideoj kiuj diskonigas la
pacon, la justecon kaj la
egalecon al ĉiuj.
Esperanta lingvo estas
por monda kuminikilo kaj ĝi
estas
neutra
kulture,
ekonomie kaj politike. Alia
uza koncepto estas helpa

Por libera socio, nula balotu!
Oni okazas elektadoj al publikaj taskoj. Balota procedo
estas neevitebla kaj ĝi punas kiu ne interakordigas kune,
maljustecego kaj kontraûdiro de demokratia lando.
Alia demando estas ke la politika modelo ne konsentas la
popolaj intencoj kaj nur konsentas al la entreprenantaj
grupegoj kaj grandbienuloj intencoj. Malmulta estas intenco
al nia popolo kaj tio ne provizas niaj baza necesoj.
Maksimume tioj aferoj estas malgranda kvalito kiel publika
edukado kaj publika sano. Tio estas politika klientema rekta
rezulto al potenculoj kaj asistema al malpotenculoj, nia
ĝenerala popolo.
Nula baloti estas protesta manifesto kontraû socia
maljusteco. Oni klavas numeron nuloj kiom ofte bezona kaj
klavas verda butono al konfirmi. Preta!
Ideo estas ke nula baloto proponas autoadministrata
socio sen politikoj, sen partioj kaj sem ŝtato, t. e. anarkisma
formo.
Konu, organizu kaj luktu!

lingvo al ĉiuj popoloj kaj
unuiĝas ĝin trae de unu
komuna idiomo sen surmeto
politika, ekonomia aû milita
forto.
Anarkismo
estas
unu
ekonomia, politika kaj socia
propono por libera socio, sen
ekspluatado nek premego. Ĝi
luktas kontraû la monda
maljusteco. Ĝia bazo estas sen
partiojn, sen patronojn, sen
religiojn kaj sem Ŝtatojn.
Ambaû
konceptadoj
havas unu homa optimismo
kaj ĝia enhaveco en krei unu
libera socio pli bone, ne
distanca estonto sed nun.
En tia konstruo unuiĝas
nin!

Kiel lerni esperanto
Ni alportaj ioj esperantaj licionoj de
hispana NLK*. Lernu nin!
Esperanto por CNT-anoj

Importante: O acento tônico sempre cai na
penúltima sílaba, exemplo: arMIlo, laboRISto,
faCIla, faBRIko, LIbron, ktp.

Unua leciono
Esperanto estas facila lingvo.
La hispana kaj la angla estas malfacilaj
lingvoj.

kaj = i, o j é lido como i (kai), línguas
difíceis

La laboristoj multe laboras kaj malmulte
havas.

labori =
trabalhador

La kapitalistoj malmulte laboras kaj
multe havas.

havi = ter

La laboristoj kaj la kapitalistoj ne estas
amikoj, ili estas malamikoj.

malamikoj = inimigos

La kapitalistoj estas riĉaj kaj volas esti
pli riĉaj.
La laboristoj ne volas esti malriĉaj kaj
strikos.
La striko estas la armilo de la laboristoj.
Dum la striko, la fabriko estos fermita.
Post la
malfermita.

striko,

la

fabriko

estos

trabalhar

,

laboristo

=

riĉaj = ricos, o ĉ tem som de “che”, pli =
mais
voli = querer, strikos = farão greve
armilo = arma
Durante
fechada.

a

greve,

a

fábrica

estará

Depois da greve, a fábrica estará aberta.

*Nacia Laborista Konfederacio = CNT da
Espanha

TIO 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-Paŭlo
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-Paŭlo
m.e.: fenikso@anarkio.net m.e.: campinas@fosp.cob-ait.net
http://anarkio.net http://fosp.anarkio.net http://cob-ait.net

