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Liberpensa propagando en Francio
Kara K-do a  K-dino! I'Ia1tu moment 

on kaj auskultu nin. Ni volas doni al vi
0kazon mediti pri religiaj aferoj kaj
konigi al vi niajn ideojn pri tio. Pro kio
ni ne estas kristan0j?

 ar ekzistado de Dio, jesata de iuj
filozofo, neata de iuj aliaj anka  emi 
nentaj,  ajnas al ni ne evidenta, precipe
kiam ni k0nsideras mizeron kaj mal 
juston, kiuj regas tra la mondo. Despli
prave_ ni ne povas kredi, ke dio estas
en tri personoj.

 ar ni ne povas scii,  u la "kristana
apera o" estas pli bona ol tiuj aliaj
religioj,  ar pastroj de  iuj religioj donus
al ni provojn pri a tentikeco de sia
propra religio, la mazdan0i el Bombe
kaj anka  budanoj el Cejlono.

 ar la Palestina popolo, kiu vidis
supozitajn miraklojn de Kristo, ne ak-
ceptis lian religion.

 ar, se "sanktaj libroj" estus in-
spirataj de dio, iii _estus skribataj eniingvo tiel klara, ke ili estus kompren 
ataj de  iui la  sama maniero. Nu,
nenia libro estas interpretata sendube,
la  tiel malsamaj manieroj. Ekzemple:
la teksto, pri sankta man 0 estas kom 
prenata malsame de katolikoj, de luter-
anoj, de kalvinan0j. Legu Biblion: vi
trov0s en  i never ajnajn rakontojn,
kiel tiujn pri "Jonas" a  pri azenamakzel0. Vi trovos e  en tiu libro mal 
 asta ojn. Libroj inspirataj de dio devus
esti treege puraj.

 ar la katolikaj dogmoj ne estas
 iuj kreitaj de Kristo; estas nur en787-a jaro, ke  eesto de dio en hostio
estis akceptita; papa neeraremo depost
j. 1870 ktp. Puri ej0 (purgatorio) estis
kreita nur multajn jarcentojn post
Kristo, konfesprenado komenci is nur enOkcidento dum 7 a jarcento.

 ar, se estonta vivo ekzistas,  iu
estos punota a  rekompencota la  siaj
meritoj. kaj ne la  siaj kreda oj a  la
pre oj a  mesoj faritaj por mono, fa-
vore al  i.

' ar dio donis al ni sa on por uzi
 in kaj ne por- devigi nin kredi mister-
0jn; ekzemple, kredi post sanktigo, ke
hostio ne estas pan0, sed korpo de dio.

 ar, e  se dio ekzistas, li ne povaspeti, ke ni sen ese trudu lin per pre oj.Li scias tion, ki0n ni deziras kaj ni
meritas. Se estas necese peti kaj petegi
re on, 1ian edzinon a  liajn flatulojn porricevi i0n de li, ne estas same pri dio,
kiu estas  iopova kaj justeco mem. Li
ne povas e  esti malkontenta,  ar ni nekredas al lia ekzistad0. Se ni provasatingi nian perfektan idealon, ni povasnin prezenti. anta  li sentime, certaj neesti brulontaj en eterna fajro. Pro sen-iina boneco kaj senfina toleremo, li

, ripro os nenion al ni, tial ke ni obeis
 iam sa on. Vi povas esti trankvila pri
ti0.

Ni aldonu ankora  du argumentojn:

1. Depost unuaj apostoloj, kiuj rifuzis
militi kaj depost "dia interpaco" la Ek-
lezio nenion iaris por malebligi militojn.
Kontra e, en  iuj landoj el la mondo ka-
to1ikoj estas la plej militemaj. Estis im-
periestro Francisko J0zeto, la plej big0ta
el homoj, kiu proklamis la ]astan militon.
Se en Francio kaj en Germani0 kato 
likoj batalus kontra  milito kiel social 
istoj, ni ne beda regus m0rton de tiel
multaj el niaj parenc0j kaj amik0j, de-
truon d_e tiel multaj hejmoj kaj ruinon
de E ropo.

2. La Eklezio, kiu estis, en malnovaj
temp0j, Darti0 por malri uloj, estas nuneamiko por ri uloj. Gi konsilas al labor 
istoj subi i al siaj mastroj por permesi
al tiuj lastaj vivi en lukso kaj _plezur'oj.
dum la laboristoj duoble laboras por ne prigi al ri uloj potenc9n super  iuj labor-
istaj ebl0j.

Rev0luciuloj komence, la katolikoj
estas nune reakciuloj, kiuj estas kontra 
la le oj favoraj al laboristoj, en parla-
mentoj, kaj ne v0las k0niiski ri ojn
iaritajn dum la mi1ito, kiam popolo
ver is sian sangon sur batalaj kampoj.

K do a  K dino, se vi opinias, ke ni
estas pravaj, kura u praktiki nenian re-ligion kaj eduki nereligie viajn infan0jn.
Estu sincera: certe tio estas la plej
grava bono, kiun. vi povas havi.

Liberpensulo  el |la, Mure lsere (Francio).
Trasdvuko  de SAT anino 5883.

NE FORGESU!
La ateista kongres0 tutsovetia 0kaz0s

10-an de juniern Moskvo; 1a dato estas
finakceptita. Ciu liberpensula organizo
devas per vvi, esp istoj, sendi salut 
leterojn, verkitajn en esp-o la  la
adreso: Mo sk vo, Sretenka, ]0 "Bez-
boj'nik".

Ciu agema liberpensulo a  SAT-an0
devas helpi organizadon de l'dumk0n-
gresa ekspozicio. Sendu religiajn ga-zetojn, bro urojn flugfoli0jn kaj aliajn
eldonaiojn en esp o, por ke ni bone povumontri, kiel'nia k0ntra ulo sukcese uzas
por siaj celoj esp-0n.

Anka  ne forgesu ke la sukceso de
esp o en la kongreso dependas de tio.
 u vi aktivuloj-1iberpensuloj sufi e da
materialo sendas el diversaj landoj porla gazeto "Bezbo nik".  ion sendu la 
supre citita adres0.

DU METODOJ DE AGlTADO
Por tenadi la malklerajn homojn enla potenco de l' religio, la diservant0j

aplikas la metodojn de timigo per post-
mortaj turmentoj. La  iliaj vortoj  iam,
tage kaj nokte, la animon de l' homo
 asas la diablo_ Tiu lasta, interalie an-ka  dia kreita 0, havas tre malkvietan

taskon: de10gi de la vera vojo  iujn re-
ligiemajn homojn. La malkredulojn tio
ne koncernas,  ar ili post sia morto.
kiel diras la p0D0j (Dastr0j),  iuj estos
je la dispon0 de l, diablo. Pri la batalo
inter diablo kaj dia an elo pro la homa
animo 0ni ne nur predikas parole, sed
surmurigas en pre ejoj bild0jn pri tiu
temo. Ti0 okazas ne nur en vila oj, kie
la malklera lo antaro ankora  kredas al
pastraj fabeloj. sed anka  en urboj. kie
precipe en lab0ristaj regionoj. la religio
jam perdas sian p0tenc0n.

En nia urbo lvanovo-Voznesensk, en
urba katedralo, oni povas vidi similan
bildon  e 1a enirejo de la somera pre  
ej0. La bild0 prezentas: malsupre
maliermitan bu egon de iu m0nstra
best0 plenigitan per infera iajro. En la
pr0tundo de l'bu ego sidas sur trono
maljuna  efdiablo kun iorkego. signo de
lia p0tenc0, en la mano Apud la fajra
bu ego staras malvasta  tnparo kun-
iganta la inferon kun la  ielo, kaj supre.
super la  tuparo, sidas sur la nnbetoj
dio mem kun siaj sanktuloj. Maltrank 
vile admiras li la batal0n, okazantan surla  tuparo: nigra diablo penas (kaj ncsensukcese) iorpu i de la  tuparo la
supreni antajn penajn animojn, blanka
an elo, siaflanke, penadas per  iuj siaj
fortoj treni la animojn  is la dio. Snr
viza o de l'an e1o   kortu anta mil 
deco. La diablo, male, aspektas plcj
terure. Jen estas la maniero. per kiu
la pastroj akcelas la plifortikigon de
religiaj katenoj. Kaj jen estas alia ma-niero de agitado,   agitado kontra  la
religi0 kaj malsa aj fabeloj de  iaj
adeptoj.

Anta  2 monatoj, en vila 0  arilovo.
de Tejkova distrikto mortis 72-jara a
vila an0 Vasilij Timofejevi  Pe nikov.
kiu estis de  iuj estimata pro sia sobra,
justa vivo. Sian tutan liberan temponli_ dedi is al frukt- kaj abelkulturado.
Kreskigante en sia  ardeno novajn per-iektigitajn specojn de pomarb0j. li pr0-vizadis per ili la kamparanojn en la tutaregiono. Tiele li enportadis kulturon enkamparvivon, ii utilis al la socio.

Nur pro unu sia kvalito ll malpla is
al religiaj ianatikuloj: li estis liberpens-
ulo__ Per sia raci0 ii k0mprenis, ke re ligio estas opio kaj la diservantoj para-zitoj. Anta  sia morto li testamentis ai
sia filo, ke 0ni li11 enterigu sen pastroj.Tio estis farata. Anstata  pastra kant 
a o. infanoj-lernantoj kantis per harmo-
niaj vo oj la funebran mar on. En sia
par0lo la instruisto klarigis. ke religio
kontra as la sciencon. Post li par0lis
reprezentanto de kompartia organizo,
kiu montris, ke la tempo. uzita del' m0rtinto por kultura afero. jam donis
siajn deziritajn rezultojn. Post la parol-
adoj la vila a junularo portis ]a  erkon
tra la tuta vila o. Tiel la novaj homoj
agitas kontra  la religio, kaj tiu metodode l'agitad0 estas  usta kaj konvinka.

Gri e kin, direkt0r0 de teks. fabriko
N. l. V. M. (lvanovo-Voznesensk).


