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ESPI．ORAS LA EBLBCON DE REG工ONA KOMUNA S工ND工KA嘗O

Postla mondmilitO Sindikatoj enJapan1°　eStis orga－

nizitaj enla kadro de respektivaj entrepr・enOj，k tlel

formisla federacionlと請industr1－SPecOj，kies∴unuO eStaS

Sindikatcla竜entreprenQ．Tia strukturo k fluo dela sin－

dikata，mOVado dumうO jaroj depostla milito garantiis en

la alta proBreSo de japana ekonomio certan gajna30n alla

laboristaro．

Sed tia∴Sindikata movado estas farata eefe dela Sin－

dikatoj en grandskalaj entreprenoj，kignoras pli　0160

PrOCentOjn dela tutalabo重●ista重、0，七．e．laboristoj en ma1－

grandaj entreprenoj，k provizorajlaboristoj kiuj formas

konsもante sufiee dikan tavclen delaboristoj subla nomo

de mallongperiodalabor°．

Nun aperas diversaj kritikoj kontr請合isnunaj slndi－

kat－mOVadoj eefe de grandaj entreprenoj．Jen surbaze de

la kritikoj estasla aserto deIiregiona komuna sindikatoII

fare de ni anarkistoj，kies p筆・OgramO egtaS∴nun en disku－

tad0．　Gi celas k01ekti en∴unu Sindikaton eiujnlaboris一

七ojnlaboranもajn en unu regiono sen diferencig0laもgran－

deco de entreprenoj aali壷dungmanieroj，k plie formi

federacion dela∴regionaJ sindikatoj．Oni prikonsideras

ke ei arntaもpritraktu viVkondleojn dela regiono krom

laborkondieojn．

Pri tiu regiona komuna sindikato ni havasla spert°n

de k－do FUKUDA，kiu dum20　jaroj farisla movadon enla

urbo FUa重くurbo de papero－fabrikado fama je KaGAI aB pQlu－

ado）．Nia unua tasko por tiu ei problemo do estas utiligi

k progresigila spertOn de k－do FUKUDA．　Tiu ei artikolo

estas gia Skizo．



ANARK工SでA MOVADO SUB MIL工でAIEGO　瑚†SUDA KOR日工O

Anarkista movado de koreoj estas　舎is∴nun ne bone

konata．LaⅢ0Vado naskigis e．la jaro1920a dumIa kolo－

nia重、egado deJapanio，Prenis∴Sur∴Sin∴graVan PartOn dela

nac1－1iberiga batalo，k disvolvieis en plurajlokoj en

Japanio a竜en einio．Sed postla dividigo en nordon k

Sud。n∴Sub蒋－kitap。litikasituaciolaanark誓血。Va－

do Sajnis malaperinta．Tie certe kuSis diversaJ PrOble一

moj，ekz．interpuSigO kunla naciismo k．a．

Tiu ei raporto de k－do OzⅢ虹，kiu vizitis∴malnovajn

anar，kiStOjn en Suda Koreio，informas al ni nunan staton

de anarkist03，kiuj da潰rigas∴Sian agadon ea subla mil1－

tista subprem0．

JAPANA CEN眼O PORiESPLORO DE ANARK工SMO，kies fond1－

80n Oni alvokis jam antaB tri jaroj，eStaS∴nu。。n k。n＿

Struado kun helpoj k Subtenoj de multaj kamaradoj．

La CELO dela centro estas一，kolekti∴k aranai doku＿

mentOjn・materialojn・OrBanOjn anta竜jnk nunajn dela

ideoj kmovadoj kontraupotencaj，kontraおtataj，libere－

canaj，Perfekte konservi k vaste prezentiilin∴pOr dezi－

rantojII・Tiucele en1971bonv01uloj komencislabori k

tiusomere finkonstruisla bibliotekon．Posteili daare

laboraB preclpe POrk。lekti k aranailibrojn k materi＿

alojn．
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