
LETERO EL ANGLlO
La brita  efk0mandanto en la granda

bu ado lg14/18 Haig (Hejg) mortis
en sia lito, kaj la registaro eIspezos
7000 funt0jn, por honori lian memoron
per k0nstruo de monumento.  ajne ne
sufi as la tombo de la nekonata soldato
por mem0rigi la patrinojn pri la gl0ra
ofero de iliaj fil0j. La tombo de Hai
fari os nova ejo por la hipokrita pl0r 
ado, la fanfar0nado pri b ri ta kura o,
b r i t a fidelec0, b ri t a superec0 kaj
venkado.  i helpos krei la atmosferon,
en kiu malsa uloj nek komprenas la
ka zon de milito, nek pensas detrui  in,

\ nek anta vidas  ian teruron kaj kruel 
econ. El la lernejoj oni alkonduk0s
grupojn, kaj  e la m0numento la knab0j
a dos pri morto pr0 la brita patrio kiel
la plej alta celo. La nunaj tilmoj sub-
tenas tiun ideol0gion, gl0rante la milit-
on kaj helpante prepari nutrajon p0r
la kanon0j.

'

 u pac0 en la industrio
povas ekzisti? S-ro Alfred M o u (1

  ri a, lerta, hebrea, anta enema
kapitalisto    jesas kaj invitas grupon
de sindikat4gvidantoj laboristaj, diskuti
kun la estroj de l' industrio. Sed dum
la lango parolas pri paco, la kapitalista
mano preparas la militon, kaj la salajr 
oj de la teksistoj kaj ministoj speciale
estas minacataj. La registaro  e la
Intern. Labor Oficejo intencas  esigi la
klopodojn, limigi internacie la lab0r 
tagon je 8 horoj la  la Va ingtona
Konferenco. En la malri aj distriktoj  i
tre malaltigas la subtenon p0r la sen 
laboruloj.

La episk0poj kaj la eklezianoj
ankora  bataladas pro la nova P r e    

lib ro.  u la brita eklezio glitos sub
la kalkanon de l' Roma papo? Per
granda agitado la parlamento fine ri 
fuzis konfirmi la  an ojn planitajn, kiuj
plejparte permesus al la brita pastrar0,
imiti la ritojn de sia katolika frataro.
Kredeble la parlamento akceptos kaj
oficialigos kompromison. Sed la eklezi-
uloj komencas paroli pri memrego por
ia eklezio. "La parlamento ne havu
rajton decidi pri niaj ateroj."

Certe fa sen0ficialigon de la eklezio
neniu progresemulo kontra starus. Sed
la plej grava punkto estas  ia sen 
posedigo. Nuntempe  i  uas rentojn
ktp. kiel oficiala institucio. Certe la
episkopojn pli interesas la mono ol la
moral0. Se la eklezi0 devus dependi de
la donacoj de la kreduloj,  i estus tiom
malri a kiom  ia supozita fondinto. La
eklezi0 e  -ricevas profitpagojn el la
karbindustrio, en kiu la laboristoj
laborante malsatas.

Nu, eble la sektaj maIpa'coj inter la
kreduloj havos bonajn rezultojn.

(488.)

SENNACIULO l73

La liberpensula movado en A strio
 A stri0 estas destinita por esti la

centro de la libera penso,  ar A stri0
estis dum 600 jar0j la azilo de la plej
nigra reakcio. La proverbo pri la kato 
lika A strio estis  usta. Dinasti0, kiu
precize 0beis la dezirojn de Romo, kiu
kiel filio de R0mo praktikis la plej

g klerikalan p0litikon, donis al tiu  tato
unikan aspekton. Kiu simpatiis al
Habsburg, anka  simpatiis al la eklezio
R0mo kaj Habsburg, ekIezio kaj imperi 
estro estis kuni intaj en ligo, kiu dum
multaj jarcentoj malebligis  iun kon 
tra an opini0n en A strio. La spirit0
de Metternih, la plej bruta diplomat0
de la revoluciajwjaroj l848  l849, regis
anka  post la morto de tiu  i vir0
ankora  longe.  iu libera esprimo pri
pr0pra opinio estis subpremata, cen-
zuro, polic0 kaj ju istaro konstante
laboregis, centoj estis enkarcerigitaj,
 ar ili pensis aliel, kiel permesis la tiel-
nomata  tata prudent0. Miloj da pres-
a oj estis k0nfiskataj anta  ol ili venis
en la man0jn de liberspiritaj hom0j.
Sisteme estis malebligata la liberec0 de
la opinio kaj de la vol0. Kontra  tia
fon0 des pli kontrastas la a stria liber 
pensula m0vado. _Iam anta  40 jaroj
ekagis kuracisto Pl avi tz kiel her0ldo
de la libera penso. Li arigis la sen 
konfesiulojn, la malmultajn kura ulojn
(Ligo de la senkonfesiuloj). Li batalis
0bstine kontra  kredo kaj kutimo. De-
post lia apero la liberpensula movado
malrapide, sed konstante pr0gresis.

Sed ne esperite ev0luis la liber 
pensula movado en A stri0 post la
renvers0. La nova, respublika kon 
stituci0 garantiis plenan kunven  kaj
0rganizliberecon, kaj la  tio la movad0
povis evolui ne estante da re observata
de la  tataj funkciuloj. Estas la merito
de K d0 F r a u 2 l, esti pleniginta la
liberpensulan movadon per spirit0 kaj
verv0. Kiel post varma pluvo la fungoj
kreskas el la tero, tiel f0ndi is  ie lokaj
grupoj. Ne nur en Wien, kiu depost lg19
estas socialiste administrata, sed anka 
en la provincoj, kiuj estis ank0ra  tute
sub klerikala gvidado, f0ndi is unu
loka grupo post la alia. Ekzistas hodia 
ne unu konfederacia pr0vinco, en kiu
la liberpensularo ne havas firman
pozicion. Kaj oni devas atenti, ke en
Tir0lio kaj Vorarlberg Ia plej nigraj
landestroj regas, ke en Karinti0 la
reakcio gvidas la registaron, ke en
Stirio la  ionpova Rintelen regis,
kiu trudis al senk0nfesiaj infan0j ian
k0nfesion, ke Supra A strio havis
anta  nelonge prelat0n H a u 3 e r kieJ
landan estron, kaj ke Malsupra A strio
havas la karulon de la episkopoj, D-ron
B u r e 8 c h  e la pint0, ke en Burgen 
lando la hungaraj klerikalaj dukoj kaj
pastroj estis direktodonaj. En tiuj
landoj havas firman pozicion la liber 

pensularo. jen ciferaj atestoj: La liber 
pensula lig0 de A stri0 nombris fine
de lg26 23l lokajn grup0jn kaj 93 pag 
lokojn, do 324 fortikajojn, de kiuj
deiras ega laboro kleriga. lnter ili estas
lokaj grupoj kun lO00 l500 membroj.
Malgra  ega elmigrad0 kaj laborkrizo
 iuj grupoj pligrandi as. La libera
penso progresas!

Tiun progres0n  efe ka zas la mult-
flanka kleriga lab0r0 de la liberpensula
ligo. Ekzemple eldonis la ligo nur dum
jaro 1926 presajojn en eld0n0 de po
50000 kaj gazetojn en eldono de po
400 000 ekzempleroj, ne menciante la
libro-eldonadon de la apartaj grup0j.
Kleriga labor0 anka  estis farata en la
2500 kunven0j, eI kiuj multaj fari is
fakte amaskunvenoj. Mult0n auka 
helpis la instru0 pri viv0scio por la
forti o de la ligo Kiam vidis la ge 
patroj, ke ni ne nur vokas per vortoj
je nova vivmaniero, sed anka  pruvas
per agoj, ke serioze ni deziras vere
etikan edukadon de la junular0, amase
ali is tre multe da plenkreskuloj al la
ligo. Nur en Wien ni instruis dum
886 instruh0roj l66l infanojn pri etika
viv0scio.  Netaksebla rimed0 de la kleriga la 
bor0 estis'la fondo de liberpensula lll 
struista lab0rkomuno. La liberpensemaj
instruist0j siaflanke tre bone influis la
kolegojn inter la instruistar0 kaj la ge 
patr0jn. Al tiu  i multflanka kleriga
laboro ni dankas la pligrandi on de la
membrar0 de la liberpensula ligo. Kaj
ni anka  ne forgesu kaj ne prisilentu,
ke ank0ra  pli multe da h0moj far1 is
senkonfesiaj sen ali o al nia ligo. La
relative nova liberpensula movad0 en
A stri0 anka  jam povas montri grav 
ajn sukcesojn, gravaj  efe pro tio ke ni
ja vivas en tiu A stri0 de la prelat0
S e i p e l, kiu  ion de. la kanceIiera
oficejo trans la ministerioj  is la di 
striktaj kaj komunumaj funkciularoj
plenigas per sia klerikala spirito. Ekz.
Ia kristsociala landestro de Vorarlberg
D ro E n d e rs malpermesis la liber 
pensulajn kunvenojn en Feldkirch kaj
Bregenz, nur pro ti0 ke kat0likaj, fana-
tikigitaj junu]oj estis disigintaj en
Dornbirn la kunvenon de iama roina
katolika pastr0 K r enn (vidu "S ulo"
n o l75), per tran iloj kaj gum 
bastonoj. Sed la administra ju ejo kiel
la plej  supera instanco en administra
viv0 de la  tato difinis  i tiun mal 
permeson kiel nele a. Post tiu decido
certe ne balda  iu funkciularo kura 0s
malpermesi 1iberpensulajn kunvcnojn.
Alia sukceso estis la malvalidigo de
decidoj de lernejaj estraroj, la  kiuj
gepatroj estis punendaj, kiuj estis ne
sendintaj siajn senk0nfesiajn infanojn
al religia instru0.

Sed la plej grava sukces0 estis, ke en
60 kazoj la administra ju ejo faris
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