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NlA LABO_RPBOGRAMO
Akceptita dum la fakkunsido de l' 9-a SAT-Kongreso

Celo
1. HeIpi per esperanto aI Ia proIetu

Iiberpensa movado
Praktikaj taskoj: Organizi "Liber-

pensulan Gazetservon", aperigi liber-
pensulajn pa ojn en laboristaj esp.
gazetoj kaj  urnaloj kaj apartajn arti-
kolojn, helpi al liberpensulaj proletaj
organizoj, kolekti materialon poraran o de kontra religiaj muzeoj k
ekspozicioj k liveri al ili postulatajn
informojn, aran i dum la kongresoj
de SAT, LEA k UEA fakkunvenojn

2. Propagandi esperanton en
Iiberpensaj organizoj

Praktikaj taskoj: Disd0ni varbfoli-
ojn, aran i varbparoladojn, aran i
kursojn, sendi reprezentantojn a 
salutskribojn al la  efkunven0j de la
liberpensulaj organizoj k tie proponi

' poresp-ajn rezoluciojn.
3. BataIi kontra  religio per

csperanto, kontra starante peresp-an
propagandon de reIigioj

Praktikaj taskoj: Traduki gravajn
verkojn en esperanton krei originalan
proletan liberpensulan literaturon en
esperanto k instigi la SAT-Eldon-
kooperativ0n eldoni  in.

Membreco
Povas esti membro  iu proleta liber-

pensula SAT ano deviganta sin aktive
kunlabori en la Sekcio. Ciu membro
pagas la pla an kotizon. La pagantaj
sekcianoj ricevas senpage la bultenojn
de la Liberpensula Gazetservo.

Praktikaj taskoj: Studi la agadon de
religiaj organizoj k en siaj artikoloj
senmaskigi ilian klasan bur an esenc-
on, malutilon de religio por la prole-
taro ktp. (Studi liberpensulan agadon
en sia lando k informi pri liberpensula
movado la gazetservon.) Por la samacelo kolekti ta gan por liberpensula-
ateista propagando materialon el reli-
giaj k liberpensulaj prikulturaj, poli 
tikaj gazetoj k  urnaloj rilate al jenaj
temoj: Stato k Eklezio   Eklezio k
Lernejo   Le aro pri eksi o el Ek 
lezioj   Statsubvencio al Eklezio k
sektanoj kompare kun tiu al popol-
sanigo, popolklerigo ktp.   Le oj pri
edzi o k eksedzi o   Agado de Ek-
lezio k Sektoj   Kremacio k kremaci .
ejoj   Batalo eklezia k sekta kontra 
proletaro   Statistiko prireligia  Statistiko pri liberpensula agado k
movado   Formo k metod0j de la
liberpensula movado k propagando  Milita dan ero   Fa ismo k religiaj
organizoj   Religio k virinoj   Reli-
gio k junularo   Kongresoj religiaj k

liberpensulaj. Sendi tradukita a  pri-
laborita en speciala artik0lo supre-
menciitajn materialojn al Liberpensula
Gazetservo (Traduki en nacian lingvon
materialon de Liberpensula Gazetservo
k Liberpensulaj Pa oj a  speciale
ricevitajn leterojn en esperanto, mult 
obligi ilin k dissendi al liberpensulaj
k laboristaj gazetoj). K0lekti bildojn,
afi ojn, flugfoliojn, la eble e  religiajn
objekt0jn por kontra religiaj eks 
pozicioj k muzeoj; precipe estas dezir-
indaj materialoj karakterizantaj a 
ilustrantaj sukcesojn en la liberpensula
movado (ekz. foton de likviditaj pre 
ejoj, en kiuj estas aran ataj kultur-
ejoj porproletaj, kremaciej0j, liber-
pensulaj 0rfejoj ktp.}. (Plenumi la
taskojn sub celo 3.) Registri  iujn
sukcesojn de sia laboro k informi pri
ili la Sekci0n.

Gvidado
La Sekcio estas gvidata de Komi-

tato, kiu konsistas el sekretari0 kas-
isto, redaktanto k la landreprezent-
ant0j. La k0mitato estas elektata dum
la fakkunveno de SAT-kongreso por
unu jaro

Taskoj de Ia sekretario-kasisto: Pri-
zorgi laborplanon de la Komitato,
interkonsili i kun aliaj komitatanoj
pri  iuj taskoj de la agado, interrilati
je la n0mo de la komitato kun divers-
aj organizoj ktp., aran i la fakkun-
ven0n dum SAT-kongreso, kolekti
kotizojn k eltrovi aliajn metodajn
rimedojn por plifortikigi la kason de
l" Sekcio k k0nservi  iujn dokumentojn
certigantajn eIspezojn de la kaso.

Taskoj de Ia redaktanto: Redakti
Liberpensulajn Pa ojn k aperigi Liber-
pensulan Gazetservon; kontakti i kun
landaj liberpensulaj presorgan0j, pre-
pari eldonplanon de liberpensa lite 
raturo.

Taskoj (Ie Ia Iandteprezentantoj:
Observi k helpi la agadon de la sekre-
tari0 kasist0 k redaktanto, revizii la
kason, gVidi la fakkunvenon dum
SAT-kongreso, fondi k gvidi Liber-
pensulajn Sekciojn en LEA-organizoj,
aran i fakkunven0n dum la LEA-
kongresoj.

Financoj
Financoj de la Sekcio konsistas el

la la pla aj kotiz0j de la sekcianoj k
la kotizoj de la s'ubtenantaj liber 
pensulaj organizoj.

Fakkunveno
La fakkunveno de la SAT-kongreso

estas prezidata de la  eestantaj komi-
tatan0j. La tagordo devas enhavi:
raportojn de la sekretario-kasisto k

redaktanto k kasrevizio, baloton de la
komitato. Dum la kunsido haVas
decidrajt0n la  eestantaj reprezent-
antoj de la subtenantaj lil)erpensulaj
organizoj.

Sekcianoj!
La Internacio de Pr0letaj Liber-

pensuloj demandas nin,  u ne estus
ebla, fondi per la esperantistoj-liber-
pensuloj, proletajn liberpensulajn or 
ganizojn en jenaj landoj: Anglio, Hi-
spanio, Holando, Sudameriko. Ni
petas niajn sekcianojn en la nomitaj
land0j, speciale niajn reprezentantojn,
pripensi la aferon kaj tuj kun ni inter 
rilati.

La gazetoj "Atheist" kaj "Der Gott-
lose" (Sendiulo), la unua nomita ga 
zeto estas la 0rgano de la IPF kaj la
dua aperas en Germanio, nun anka 
portas la surpres0n "0ni korespondas
esperante".

La redaktanto deziras ricevi f0t0n.
bildon a  ilustritan karton pri la
kremaciejo en via urbo kun sciindaj
notoj; helpu kompletigi nian kolekton.

Nia po to. Individuaj skribajoj k
liberpensa 0j, nur estas prirespondataj
respektive forsendataj se vi kunsendas
internacian respondkuponon por la
afranko. 14/47. Vian lastan skribaj0n
mi sendis al Lublin al K-do 2798.
5508. Mi jam ricevis la saman arti-
kolon de K-do Bulba anta  kelkaj
monatoj; kies traduko estas la pli
bona?

Liberpensuloj-esperantistoj de la
tuta mondo, sendu viajn adresojn al
Centra Ateist-Esperantista 0ficejo de
USSR.  iu adreso estos enpresita en
Sovetiaj esp.-gazetoj senpage kaj re-
komendita al sovetiaj ateistoj-esper-
antistoj. Sendu la  la adreso: Moskvo
26,  avskij 11, kv. 137, \l. lncert0v
(por Ateista Esperanto-Oficejo).

D. l"iktorov  e ovi , USSR, Kiev.
Klovski Spusk 2, sendas soveta ojn k
ukrainajojn kontra  liberpensula oj k
esperanta oj. Nepre resp0ndos.

de Hermynia |-Zur Miihlen

||Kion rakontas Ia amiko  de Pe  o
Lerte verkitaj sociaj rakonleloj en

fabela formo, forte agitantaj por niaj
socialistaj ideoj. Simpla Iingvo k
slilo garantias  uan legadon anka  al
komencantoj.

Prezo 0,60 gmk.   56 p .
Administre o de SAT, R. Lerchner,

Colmstrasse l, Leipzig 0 27.


