
Al la Barikadoj!
Nigraj ŝtormegoj skuegas aerojn
Kaj grandegoj nuboj nin malhelpas vidi plu
Eĉ se nin atendas doloro kaj morto
Kontraŭ malamiko nin antaŭenpuŝas dev’
Nenio pli prezas ol la Liberec’
Devas ni ĝin savi kun fid’ kaj kuraĝ’
Altigu la flagon revolucieman
Sub kiu popolo marŝas al elservutig’
Al la barikadoj , al la barikadoj ,
Por la triumfo de la konfederaci’ .

(Trad. :JoMo kaj Liberecanoj )

Anonimoj  La plano:
La Anonimoj ne estas grupo, nek asocio, Anonimoj estas ideo.

La ideo de vera libereco, mondo sen korupto, subpremo kaj
tiraneco. Kie ni povas vivi niajn vivojn kiel ni vere estas kaj estos
akceptita per tio. Unu ideo kiu serĉas defendi tiujn liberecojn kaj
sekvu la vojo mem en la plej bona intereso de la popolo de ĉi tiu
planedo, prefere ol en bankaj kontoj tenis per malgranda procento
de la riĉa elito kaj koruptaj politikistoj kaj viaj partioj kaj registaraj
funkciuloj . Per dividi tiujn ideojn kaj principojn, ni estas ĉiuj
Anonimoj .

La plano havas tri fazoj :
1 a-Unuigo
2a-Organizo
3a-Mobilizo
Nenio konforme la sistemo de servuto
Unuiĝintaj kiel unu, dividita per 0
Ni ne forgesu, nek pardonos!

La krizo de la kapitalo kaj laurĝeco de la socia revolucio
Ni vivas tipa krizo de kapitalismo kaj la

amaskomunikiloj nur spekulas sur kio estus ilia vera
(kaj katastrofa) proporcioj .

La kapitalistoj komencis meti en praktiko
manieroj pli ekspluati laboristojn pro malaltaj profitoj
ke por ili estas nepensebla, do ili pesas siajn krizo sur
ordinara laboristo kiu jam havas preskaŭ nenio por
manĝi, ĉar la logiko de komforta kapitalo kaj lukso de
estroj devus ĉiam esti kreskanta, kaj en viaj logiko, la
stagnado aŭ redukto en kresko estas plej granda
katastrofo, ne povas rezigni kelkaj milionoj por certigi
la konservadon de laborpostenoj kaj lapostvivado de la
laboristoj , kie ili metis la tutan monon? Profito ne ĉesas
por nenio, sed forĵeti rajton de laboristoj , ĉi konkeris
kun multe ŝvito, sango kaj bataloj ne estas problemo,
nek kaŭzi ilin iun memriproĉon.

En la sama, la laŭleĝaj grandaj sindikatoj (CUT,
FS, CTB, UGT, NCST kaj CGTB, tioj portugalaj
akronimoj) negocas malantaŭ fermitaj pordoj kun
dungantoj por redukti la rajtojn kaj eksiĝon de
laboristojn kiuj dediĉis vivo al specifa entrepreno kaj
nun forĵetis rubaĵa, kun mano sur fronto kaj unu
malantaŭen. Dume multaj aliaj apokalipsa heroldo la
fino de la kapitalismo, kvazaŭ ĝi estus sole ruinigi kiel
domo de kartoj , sed vero estas ke se ni restas pasiva, la
Kapitalo venkos ĉi krizo kiel ĝi faris en aliaj fojoj je

granda kosto de masaj maldungoj , bankroto de
malgrandaj entreprenoj kaj industrioj kaj la sekva pliigo
en la koncentriĝo kapitalo en manojn de ĉiufoje pli
malgrandaj kaj pli potencaj tiranoj , ĝi revenos
renovigita, sovaĝa kaj pli kruela kontraŭ gelaboristoj ,
kiuj ekspluatas kaj profitantoj ĉiam kreskanta skalo la
kosto de malriĉeco, malsato, morto, malriĉeco kaj
media detruado.

Estas urĝe en kio gelaboristoj organizas por rezisti
kaj defendu ilian vivon, kaj kiam en la pligrandigo de la
krizo, ekaperanto demandoj kaj interkonsiliĝoj pri kiu
vojo ni prenas kaj kio estas la bona vojo al sekvi, ni
havos nia propran proponon por vere libera socio,
justeco kaj egaleco ekster kapitalismo, tio respondeco
estas kiu? En la krizoj , la laŭleĝaj grandaj sindikataj
burokratoj vendas niajn rajtojn por kapitalistoj , sed iliaj
bone vivon de parazitojn estas asekurato per deviga
sindikata imposto. Neniu! Destino de niaj vivoj estas
nian respondecon, kun ĉiu kiel individua kaj kolektiva,
federitaj tra libera asocio, horizontalo kaj nonpartisan
(ekzemple la Internacia Laborista Asocio).

Estas tempo por rekonstrui unio kie la laboristo
parolas, kaj ne unu kiu parolas por la laboristo, kiu
povas kontraŭstari la krizo, per kiu internacia solidareco
povas fari nin fortaj , teninto nian laboron kaj rajtojn, kaj
luktante por lia ekspansio anstataŭ intertrakti ilia
redukto, kie ni povas lukti por administri bankrotaj
industrioj , kie ni povas konstrui la socia revolucio,
socio sen ekspluatantoj kaj sen ekspluatataj .



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
Liberacana Barikado
CP: 5005 - 1 30036-970 Campinaso - San-Paŭlio

m.e.: barriliber@anarkio.net m.e.: fenikso@riseup.net
http://anarkio.net

Esperanto sen Instruisto – Álvaro PontesPopola Esperanta MetodoUnua Leciono
1º Exercício

7- 1 . Patro kaj frato, pai e irmão. - 2. Leono estas besto, um leão é um animal. - 3 .
En la cirko estas ĉevalo , no circo está um cavalo. - 4. Garolo, ĝirafo, hieno, jupo,
ĵurnalo, gaio, girafa, hiena, saia (vestido), jornal. - 5. Rato, simio, ŝafo, urso, tigro, rato,
macaco, carneiro, urso, tigre. - 6. Paŭlo estas bona kaj bela knabo, Paulo é um rapaz
bom e bonito.

A vogal ou silaba que tem o acento tônico está em negrito.

Pronuncia figurada do 1 º exercício

8- 1 . Pa-trrô cai frrá-tô. - 2.Lê-o-nô êsstáss bêss-tô. - 3 . Êne lá tcirr-cô êss-táss
tchê-vá-lô. - 4. Gá-rrô-lô, dj i-rrá-fô, hi-ê-no, iú-po, jurr-ná-lô. - 5. Rá-tô, si-mi-o, chá-fô,
urr-sô, ti-grrô. - 6 . Páu-lô êss-táss bô-ná cai bê-lá cná-bô.

Manifesto de la Sennaciistoj
Daŭrigon

«Sed fine ankaŭ la nacia interlimigo de l’
administraj distriktoj devus perdi sian signifon per tio,
ke la plialtiĝinta popolklerigo akirebligas al ĉiu apud sia
gepatra lingvo krome mondlingvon, tiel ke ĉiu povas ĉie
en tutmondo orientiĝi interkompreniĝi, senti sin hejme.

«Ne la diferencigo, sed la asimilado de l’ naciecoj ,
ne la altiro de l amasoj al ia nacia kulturo, sed tio al la
eŭropa kulturo, kiu iĝas ĉiam pli samsignifa kun
mondkulturo, estas la celo de l’ socialisma evoluo.»

La tezo de Kaŭcki celas montri, ke la asimiliĝo de
l’ naciecoj estas io neevitebla k ke oni ne devas perforte
malhelpi tion. Ĉu oni povas konkludi el tio, ke la fama
socialdemokrata teoriulo estas sennaciisto? Certe ne. Li
ja prezentas al si, kiel ĉiuj aliaj socialistoj , komunistoj k
eĉ anarkistoj (5) socialisman socion funkciantan en
naciaj kadroj . Li parolas pri mondlingvo kiel helpa
lingro apud la gepatra. Kaj kiu estu tiu helpa lingvo?
Tion li ne diras. Eble li pensas pri la angla aŭ la franca,
se ne la germana. Ni montros pli poste, ke la
sennaciistoj havas tute alian komprenon pri la problemo.

La internaciistoj ja ĝenerale konsentas, ke la
ĝisnuna absoluta suvereneco de la ŝtatoj aŭ nacioj devas
esti limigota. Ili pli malpli precize rekomendas la
starigon de supernacia organizo, kiu estus leĝdona por
ĉiuj nacioj . Kiuj defendas tiun vidpunkton, tiuj iafoje sin
nomas supernaciistoj . Sed ilia organizsistemo ankaŭ
konservas la naciajn kadrojn k sekve ĝi estas esence
diferenca de la sennaciismo.

*
Estas ja vere, ke ne ĉiuj internaciistoj konsentis al

tio, ke proletoj defendu sian nacion, kiam milito
eksplodas. La bolŝevikoj , ekzemple, opinias, ke en la
imperiisma stadio de l’ kapitalismo, la proletoj ne devas
konsenti al la batalo por defendi la patrion. Ili klarigas,
ke tiaokaze ne temas pri defendo al la lando, sed pri
milito inter imperiismoj por nova dispartigo de l’
mondmerkatoj aŭ de l’ kolonioj .

Daŭrigas en proksima numeron.

Belega Liberacana Floro!




