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Gek-doj partoprenonta  |a Londonan Kongreson,
ne torgesu viziti |a fakkunvenon de |a |iberpens-
u|oj. Pmponojn k dezirojn taru tuj a| nia sekretario.

ESTU KONSEKVENCA!
En fin0 de la jaro 1928 la konata

pentrist0-artisto Georg0 Gr0s ( Gros:)
estis akuzita pro blasfem0. Li estis
publikiginta l7 desegnojn titolitajn
'"Hintergrund. 17 Zeichnungen f r
die Auffiihrung des Schwejk in
(ler Piscatorb hne" (Fundo. l7 de 
segnoj por 1a prezentado de
t' vajk" en la Piskat0r-scenej0).
Pro tri el la 17 desegnoj la pr0-
kuroro faris k0ntra  li pr0ceson.
La  i apuda biIdo, unu ella cen-
zuritaj bildoj (n-o 9), prezentas
"la elver on de la sankta spirito".

 i tie mi ne volas pripar0li la
scnc0n k la plenumon de la bildoj.
lli eslas trafaj k mi jam ofte vidis
kopiojn de la bildoj dum liber-
pensulaj manifestacioj sur strat0j
k nn kunven0j. Ni  atas tiajn
artistojn hatalantajn per sia arto
k0ntra  la hipokrituloj.

Sed mi devas malla di la sin-
tenadon de Gr0s;  ar, malgra  ke
li pcr sia art0 k0ntra batalas la
oklezion, li pers0ne ankora  estas
membro de la protestanta eklezio,
sekve li morale k mone subtenas
institucion, kiun li 111alestimigas._
Gr0s deklaris anta  la ju istaro je
la demando,  u li estas membr0
de iu eklezio a   u li interne a 
formale estas libera de  i: "Membro
de iu destinata eklezio interne mi ne
vstas." Prezidant0: " u vi estas f0r-
male ankora  membr0?" (Gros:
'*Jes.") "'Kaj al kiu eklezio vi apart-
vnas?" Gr0s: "Al la protestanta."

Jen ni havas la salat0n. Unuflanke
li forte kontra batalas la eklezion, ali-
l'lanke li subtenas  in e  mone per sia
membreco. Estas disharmonio  e li
inter pensado k agado. Li sekve nur
estas spritulo. Kaj la ekleziul0j ridas
ka e. Homo, kiu ne agas, *kiel li pensas,
estas malkonsekvenca; *li kastras sin
spirite. K. H.

ATEISTA MOVADOEN BARNA LO
(SOVETIO)

La laborist0j de l' urbo Barna lo
same kiel laboristoj en aliaj urb0j de
l'SSR, havas grandan celad0n al
scienco. La socikultura agado bezonas
multe da ejoj por klub0j. bibli0tek0j.
kinemat0grafej0j, diversaj kurs-lern-
0joj por laborist0j ktp., sed la necesaj
domoj por kultur-oficej0j ne sufi as,
C'ar la *kreskado de 1'kulturmovado
anta vonas konstruad0n de d0moj por

kulturaj oficejoj. Samtempe en Bar 
bonegajna lo estas dek pre ej0j,

domoj, okupitaj de l" eklezi0. En  iuj
pre ej0j partoprenas diservadon po
unu   du dek0j da'eklezianoj. Kon-
siderante tiun situaci0n, la gelab0r-
istoj pasintjare komencis postuli de
l' urba soveto fermigon al kvin pre  
ej0j, sed  is nun estas fermita nur unu

sola, en kiu nun tr0vi as bona klubo
p0r ru armeanoj.

Dum nuna jaro la Barna la Kon 
silantaro de Sendiuloj (ateist0j) en pli
ol 200 diversaj kunvenoj de gelab0r 
istoj rap0rtis "pri socialisma 'konstru 
ado k malhelpo de religio". Ciuj kun-
ven0j rezoluciis p0stuli de la urba
soveto k distriktestraro la permeson:
demeti sonoril0jn por transdoni ilin
al la industrio, kiel valoran necesan
metalon; same la kunvenintoj postulis
de Y urba k -distrikta administracio
fermi la pre ej0jn.

,

 ar la administracio malrapidis
plenumi 1a p0stul0n de l'laboristaj
kunvenoj, la Barna la societo de ate-
istoj turnis sin al  iuj urbanoj k en-
presis en loka  urnalo la peton, ke  iuj
Barna lanoj vo donu p0r la aprobo
a  malaprobo de la jus nomitaj post-
uloj laboristaj. En Barna lo estas
36 mil lo ant0j, kiuj rajtas part0preni
on elektoj de l' Urba Soveto. (Rajtas
partopreni en e]ektad0 al urba soveto
k vo doni  iuj gelahoristoj, ge0ficistoj,
gekamparanoj senescepte, personoj de
liberaj profesioj. Senrajtigitaj estas:

privatkomercistoj, eks-estr0j de p0lico
k  endarmoj, eks-militestmj, eksplu 
atistoj, pastroj, alivorte  iuj, kiuj ne
v0las labori, sed volas a  volus su i
sang0n el lab0ruloj.)

 is nun jam partoprenis en la vo  
donado 24 310 pers0n0j. El ili 23 919
pers0noj postulis tuj demeti la sonor-
ilojn k fermi la pre ejojn por diserv-

ado, sed malfermi ilin kiel 'ku'ltur 
oficejojn. Nur 391 personoj de 
klaris, ke ili volas pre i k pro-
testas k0ntra  fermi 0 de pre ej0j.
lnter la 39l personoj estas preska 
 iuj gemaljunuloj, kiuj havas a 0n
de 56 jaroj k pli, maljunulinoj
estas 260.

La vo donado ankora  da ras,
tamen oni ne dubas, ke granda
parto da laboruloj ne plu volas
pre i, ne volas a skulti la sonojn
de sonoriloj. La lab0rularo estas
ne k0nsentema, ke 52 mil kilogr.
da valora metalo senutile pendu
en aero sur Barna laj pre ejoj.
La gelab0rist0j devig0s 'la urban
s0vet0n (urbadministracion) ple-
numi siajn postulojn: transdoni
al la industrio  iujn sonoril0jn,
fermi ne *malpli 0] kvin pre ejojn
k organizi 'kultur oficejojn en est-
intaj pre ejoj.

Ne miskomprenu la k0ndi ojn
de l' ateista movado en Barna lo.
Neniu malpermesas al eklezianoj
diservi;  iu, kiu volas,  u li
estas lab0rist0,  u kamparan0,

 u oficisto a  mallaborulo, sen 
riske p0vas viziti pre ejon k di-
pre i, sed dank' al granda klerig-
laboro de l*kultur-0ficejoj granda
parto da laborul0j en USSR jam 'liber 
i is el la religia opio: ili jam ne plu
kredas al pastroj k ne v0las esti kiel
"diaj  afa oj", kiuj ne scias, *kien ili
iras a  kien 'gvidas ilin la pastr0j. Tio
estas la ka zoj pri la 'kontra diaj p0st-
ul0j de F gelaboristoj.

Kompil-uerkis A. KuIi enIco (12.876).
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