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La disvasti o de esperanto inter la liberpensularo tutmonda
Kvankam jam en jaro1906dum inter lLiberpensula Asocio akceptis anka 

nacia kongreso de la liberpensuloj en
Buenos-Aires 0ni estis akceptinta
p0resperantan rezoluci0n, tamen la
liberpensa mondo  is tin0 de la mond-
milito ignoris la m0ndhelplingvan de-
mandon. P0r pr0pagandi esperanton
inter liberpensaj rondoj, la liberpensaj
esperantistoj tondis societojn. Anta  Ia
milito ekzistis la organizo "lnternacia
Societo Esperantista de Liberpensul0j",
kiu eldonis monatan gazeteton "Libera
Penso". En la milit0 end0rmi is la
n0mita 0rganizo. Post, la -milito estis
fondata la esperanta organizo "lnter 
nacia Ligo de Liberpensuloj" kun la
celo esperant0n meti je la servo de la
liberpensularo. Oni anka  eld0nis du 
m0natan gazet0n "Liberpensulo". Pro
tinancaj ka z0j la gazeto neregule
aperis kaj post kvarjara ekzisto la
organizo estis likvidata.

La labor0j de la liberpensaj esper 
antistoj estis sukcesplenaj. Per senlaca
propagando la neesperantista liber 
pensularo k0mencis atenti esperanton
-kaj la esperantan movadon. Kelkaj
organizoj subtenis la movad0n morale
kaj m0ne. En diversaj gazetoj aperis
artikoloj pri kaj per esperanto, anka 
esperantlingve; kelkaj publikigis e 
tutan esperanto kurson. Gvidantoj de
la liberpensa mondo lernis esperanton
kaj la sekvantaj gazet0j liberpensaj
p0rtas la surpreson "Oni k0respondas
esperante": Le Materialiste (Bru-
xelles), Bezbo nik (Moskvo), Der
Pr0l. Freiden-ker (Essen), De
Vrijdenker (Amsterdam), Bez-
virnik ( ark0v), Der Freidenker
(Vieno). La p0la gazeto "Zycie W0lne"
publikigas la liston de enhavo anka 
esperantlingve.

Dum la  etkunveno de la diversaj
liberpensulaj organiz0j oni esprimis
sian simpation por la internacia help 
lingvo esperanto. La unua kongres0 de
la pr0letaj liberpensuloj (lPF) akceptis
jenan rezolucion:

"La unua kongres0 de la_pr0letaj
liberpensuloj lg24 en Vieno elparolas
sin p0r la neceso de la internacia inter-
kompreni - lingv0 (esperanto) pro
praktikaj kaj idealaj ka z0j kaj energie
subten0s  iujn tiurilatajn agojn.

La  efkunveno de la Liberpensula
Asocio en A strio (l-a 2 a de feb.
1925 en L0eben) akceptis jenan dec-
id0n:

"Esperanto kiel proleta kulturm0v 
ado estas akceptata en Ia statutajn
celojn de la as0cio.

poresperantan rez0luci0n:
"La landkonferenco de la Pola Liber 

pensula As0cio k0nstatis, ke la mal 
ekzisto de komuna internacia lingvo
malfaciligas la interk0mpreni 0n inter
la proletar0 'kaj per ti0 anka  la kre0n
de internaciaj rilatoj. Gi decidas iari
agojn celantaj la enkonduk0n de esper 
anto en la lernej0j. La konferenco al-
v0kas  iujn lab0ristajn organizojn al
propagando de esperant0 kaj aran o de
esperanto-kurs0j."

La literaturo liberpensa esperant 
lingva, ankora  ne estas multn0mbra.
Gis nun aperis*kelkaj libroj kaj bro-
 uroj; mi citas: Renan, La vivo de
jesu0, Krimoj de di0, Kio estas
monism0, Kontra  di0, Ki0n vualas la
biblio.

Hodia  denove kolekti as la liber-
pensuloj esperantistoj en la proleta
esp. organizo "Sennacieca As0cio Tut 
m0nda", tormante "Liberpensulan Sek-
ci0". Gi aperigas  ium0nate "Liber 
pensula Pa o" n en la -gazet0 "Sen-
naciulo" kaj eld0nas dusemajne Liber 
pensulan Gazetservon, kiu estas regule
forsendata al la sekcianoj, liberpensaj
organizoj kaj gazetoj. Dum la venonta
mondkongreso de "Sennacieca Asoci0
Tutmonda" est0s aran ata takkunsido
de la liberpensuloj. La kongres0 0kaz0s
dum 4. l0. a gusto en Leipzig.

Do la eldiroj pruvas, ke esperanto
estas  atata kaj praktike uzata de la
liberpensa mondo. 0fte 0ni a das argu 
mentojn -kontra  es-peranto. Sed pri-
pensu! Ni  iam atente observu la kon-
tra ulojn. Se la starantoj sur la alia
barika-d0 uzas pli bonajn batalilojn ol
ni, ni anka  havigu al ni tiajn pli bon 
ajn batalilojn. La bur a m0ndo star-
igis la plej novajn eltrovajojn je sia
serv0, ekz filmon, radion, anka  esper-
anton. La katolikoj, kristanoj, spirit 
istoj, bibliostudantoj, teozotoj kaj aliaj
sektoj uzas vigle esperanton. lli el 
donas internaciajn esperantajn gazet-
ojn, aran as internaciajn kongres0jn,
eldonas grandn0mbran esperanto lite 
raturon    e  Ia tuta biblio estas tra 
dukita en esperanton   aran as di-
servojn esperantlingve; e  la nova ja-
pana religia movad0 OOMOT0 havas
migrantajn pr0pagandistojn, kiuj per
helpo de esperanto disvastigas sian
idearon en tuta m0ndo.

Pro la vigla uzado de esperanto  e
niaj k0ntra ul0j oni povus konkludi, ke
esperant0 estas dan ero p0r la libera
penso, se ni ne uzus anka  la ne tral-

La kvina landkonferenco de la pola|an helplingvon.

Ni esperantistoj batalas kontra  la
lingva supersti o, kiu estas en la mal 
 usta, sed p0pulara 0pinio ke la viva
lingv0 estas io absoluta, konstanta, kaj
ke artetarita lingv0 ne estas vivebla.
Esperanto estas sendube t'enomeno de
la 20-a jarcento Kiel per' la lab0ro de
la liberpensaj 0rganizoj la scienco de
Kant, Laplace, Darvin ktp. la homaron
liberigas de la religia supersti 0, tiel
anka  dank* al la labor0 de la esper 
antistoj la moderna kompara lingvo-
scienco la h0mar0n liberigas de la
lingva supersti 0. Gis nun la lingv0
regis la hom0n. Per Esperanto Ia homo
regas la lingv0n, decidas gian struk 
tur0n kaj ev0lu0n

El Sovetio
La Bulteno de CK de SEU en-

havas nun regule "Ateistan Angul0n".
En n o 3 ni legas, ke la ruslingva ga 
zeto "Bezb0 nik" (Sendiul0) jam havas
kelkajn korespondantojn-esperantist0jn
en eksterlando. Dum tri m0nat0j la
redakcio ricevis el eksterlando  . 30
artikolojn. Du artikol0j de Lenin pri
religio balda  la  iniciat0 de Centra
Oiicej0 de Ateista Uni0 aper0s en la
serio "Komunista Biblioteko" eld0nata
esperantlingve en Moskvo. La kajer0
estos havebla anka   e nia Sekcio.

Sekcianoj !

Nia Liberpensula Gazetserv0 plej
bone funkcias en Germani0, PoIio kaj
Sovetio. La m0nd0 11berpensa  ajne
nur ekzistas en la tri nomitaj  tat0j;
el la aliaj landoj alvenas nenio. Ni
petas vin insiste: ne nur estu paganta
sekciano, sed kunlaboru vigle kaj
sendu k0ncizajn not0jn pri gravaj
okazinta oj  e niaj amik0j a  mal 
amikoj.

Sekcianoj !

La fakkunsidon dum la venonta
SATek0ngreso aran 0s nia Sekci0. De-
mandojn k proponojn adresu al nia
sekretario. L i te r a t u r o n liberpensan
liveras la  prezoj de la eld0nistoj nia
Sekcio; mendu  e ni; tiamaniere vi
financigas nian entreprenon. Kiel k u n  
laborantojn ni notis jenajn K-dojn:
2798, 259, 8130, 5627, l50, 8740, 1225,
5l29, l2 439 k K-d0n en Zeist.
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