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 eneraIan decidon, ke  iuj infan0j, kiuj
ankora  ne estas sepjaraj, p0vas eksi i
kun siaj gepatroj el ekleziaj kaj religiaj
unui oj kaj ke neniu senk0nfesia infan0
p0vas esti devigata viziti ian religian
instruon. La konstitucia tribunal0 de-
cidis, ke anka  la senk0nfesieco estas
k0nfesio kaj tial la senkonfesiul0j devas
 ui Ia samajn rajtojn kiel la k0nfesiuloj.
Longda ra batalo, kiu 0kupis distrikt 
kapitana 0jn, landajn registarojn kaj
ministeriojn, estas per tio p0r ni venke
finita. Eble en eksterlando p0vas
esti konsiderata kieI logika o tio, ke
anka  senkonfesiuloj  uas  tatan  irm 
on; en A stri0, kie la senkonfesiul0j
 is nun estis ekster le a  irm0, validas
 i tiu  an o de nia jurpercepto kiel
senekzempla sukces0 kaj ne estas
troigo, kiam ni diras, ke estas la merit0
sole de la liberpensula ligo, esti ven 
iginta  i tiun novan direkt0n.

Tiel la a stria liberpensular0  iam
pli kaj pli grandi as. Gi disvasti as kaj
protundi as. Tute nova generaci0
maturi as. La plej  0jiga je la a stria
liberpensularo estas la fakt0, ke  i
estas  efa ap0gil0 p0r la socialismo.
 iam pli kaj pli m0ntri as la fakt0, ke
socialismo kaj liberpensulado ne estas
disigeblaj, kaj kie ili estas kuni intaj
harmonie, tie la venko ne forrestos.

Reinhardt R6ssler.
Tradukis lab0remu1oj el la SAT-rondo Linz.

*
Kvinjaro de lRH (MOPR)

en Sovetio
En nuna jaro kvin jarojn ekzistas

lnternacia Ru a Helpo (MOPR) en So-
veti0. 18. mart0, la tago de IRH, estos
malfermata 2. Tuts0vetia K0ngres0 de
MOPR.  i  nun havas 349O 699
membrojn, el kiuj 2 589 037 estas sen 
partiaj lab0rist0j kaj vila an0j, ru  
armeanoj kaj oficistoj, kiuj dum 5 jaroj
kolektis inter si 8 108 023 rublojn.
8880 p0litikaj elmigrintoj el eksterland0
ricevis kun siaj famili0j subten0n de
MOPR. Monhelpon ricevis dekmiloj da
politikaj malliberquj. MOPR  eloj kaj
0rganizoj regule plenumas pr0tektadon
al enkarcerigitoj en kapitalistaj landoj.
El 160 malliberej0j estis ricevitaj dum
tiu  i tempo 957 leter0j kaj senditaj
6444. (Sendube ne  uste enkalkulita
nia esperanto koresp0ndad0.) La kvin 
jar0 devas instigi nin p0r plifortigo de
peresperanta servo  e MOPR. Kiu
deziras ligi i kun Moskvaj MOPR 
 eloj, skribu al: Moskva Gub. K0mitat0
de SEU, ui. Frunze lS, 2l  k0la,
M 0 3 k V 0 19. Salutleter0j alvenu
anta  la K0ngreso ( is 12. 3.).

(259.)

EL LA DEMOKRATASVlSlO
Por difini la  enera1an spiritostaton

de tiu lando, sufi as montri al tutmonda
stat0;  iam p1i kreskanta reakcio. En
Svisio, kie fondi is en jaro lS77 la
granda k0ntra alkohola as0cio "Blua
Kruco", 0ni nuntempe k0nsumas pli 0l
6 litrojn da alk0h0lo jare p0 lo anto.
Svisi0 rangas en unua l0ko inter la
1andoj rilate al senpatraj naski oj,
memmortigoj, ftizo. Ne trala dum la
lasta milito,  i febre pr0duktis municion
por amba  tendaroj de militantoj. Nas 
kolando de la Ru a Kruco,  i ege p ro  fi-t i 3 per la milito pro gajna akcept 
ado de militviktim0j. Malgra  reIative
bona situo oni tie pagas altajn impost 
ojn, t. e. 200 0rfrankojn dum jaro.

_laron post jaro la svisa pop0lo glitas
pli_ en barbarecon; nun jam estas mal 
facile tr0vi h0m0n inter pr0fitemulo kaj
stultul0. La lasta m0nstra 0 estas la
akcept0 de la fama sklaviga le 0 p0r
oficistoj per la _registaro kaj la parla-
mento.

Sed ni rigardu ank0ra  alian flank0n
de svisa bild0. Dum pasinta decembro
l""Ass0ciation des instituteurs gene-
v0is" (As0cio de  enevaj instruistoj)
starigis program0n p0r venonta svisia
k0ngreso. Tiu laborprogram0 sub-
skribita de 60 viraj instruist0j estas
jene resumebla:

l. Starigi solidarecon  e la bazo de
instruado; 2. Forigi el la lern0libroj
 iun  ovinistan spirit0n; 3. EIigi el

lern0 ambroj  iujn kontra pacifismajn
objektojn; 4. lnstigi la lernantaron por
internacia koresp0ndado kaj lernigi
esperant0n; 5. Militi k0ntra  alkohoIo;
6. K0nstruigi lernejojn la  le oj de
higien0; 7. Komprenigi al la infan0j la \

malutil0n de milito; 8. Glori la laboron;
9. Akcepti la seksegalec0n; 10. Kon 
siderante,'ke la  efa rimedo k0ntra 
la milit0 estas la senarmigo, la AlG
alvokas la svisajn instruistojn p0stuli
la nulig0n de milita bu eto. Per mono
tiel  parita estu akcelata la kre0 de
asekuro p0r maljunuloj kaj lukto k0n 
tra  ftiz0 kaj kancer0.

Tiu kura a laborpr0gramo estis tuj
publikigita kaj efikis kiel  t0no  etita
en akv0n. Tuj 1a reakci0 kriegis per
 urnaloj kaj pop0laj kunven0j. Uml-
anime oni postulis la malpermeson de
instruado p0r la 60 malpatri0taj instru 
istoj. La 28.'jan. la  eneva parlament0
diskutis pri la afero. Tie la Estr0 pri ln-
struado deklaris, ke la instruistoj ne
kulpas,  ar ili ne mem publikigis sian
deklar0n; plie, ke iIi obeis al nova vo 0
de konscienco, ne al krima ide-0. lli
estus punindaj nur, se ili fu us en la
instruado, sed en tiu okaz0 pekis nur
administracie, kaj tiusence estis jam
administracie punitaj. '

La krio de la  enevaj instruistoj
estas ankora  pala kaj malf0rtika, sed
kura a. Kiu SAT ano sendos kura  
igan    sed moderan   leteron al
AlG? 0.Schweitzer.

Fakt0j kaj komentoj
Us0na Kapitalo invadas pra-dense ojn

en Brazilio . . .

Mi sup0zas, ke la braziliaj patri0toj
tre k0leras kontra  sia registar0. lli
certe havas motiv0n. Tiu_ registaro ja
malpatri0te k0ncesiis al s-r0 Ford
16000 kv. kilometrojn da grund0 en la
Amazona baseno. La mondfama a t0 
mobil-k0nstruisto planas en la tiea
densejo, apena  espl0rita, kreskigi
ka  uk arbojn. La  jam starigitaj plan 
oj, la transport0 de lab0rist0j kaj
material0j 0kazos  ipe kaj aeroplane.
Necesos proksimume 10 jaroj anta 
01 la ka  uk-arboj povos liveri la
1

a t e k s 0 n 1).
D0, la laborist0j estos tie ekspluatat-

aj per la usona kapitalo, anstata  per
la brazilia.

Pri tiu malpatriota 0 ni faru nur
jenan rimark0n: En la loko, kie nun 
tempe vivas '*sendepende" sova aj
bestoj, kie homaj piedoj  is nun ne
pa is, p0st kelkaj jaroj vivos mult-

1) lakteca fluida o, kiu malfluidi ante,
konsistigas la ka  ukon.

nombraj laboristoj; tie enplanti os la
kapitalism0, tie klasbatalo sekve 0kaz-
os kaj tiel esti os kondi oj favoraj al
la starig0 de l' socialismo.
. . . sed anka  la  efurbon de Franci0

Ne nur la senhomajn densejojn 'de
Brazilio invadas la usona kapitalo.
Lastatempe la francia bur a gazetaro
diskrete sciigis, ke la "lnternati0naI
Teleph0ne and Telegraph C0rporation"
(lnternacia Telefona kaj Telegrafa
K0rp0raci0) ricevis 1a mendon pri
instalo de la a t0mata telef0n0 en
Parizo.

Ki0m abomeninde! Des pli, ke tio
okazis malgra  la protestoj de la
"CGT" (Generala Konfederaci0 de
l'Lab0ro), el kiuj ni citu jenon: "La
'CGT' estas preta defendi la heredan
p0seda on de la nacio;  i ne permesos
la senhonorigan fortran on, kia estus
la koncesio al internacia as0cio de unu
el Ia servaparatoj, kies gravec0 estas
fundamenta por la sen-dependavivo de nia lando."

 u necesas k0mento? Tute ne. Estas
klare, ke la gvidantoj de la "CGT"
estas pli bonaj patriot0j ol Poincare
(Puenkare) mem. E. L.


