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SENNAClULA LIBERPENSULA PA O
Ek|eziano  k Iiberpensquj

en Cehos|ovakio.
Tuj post la mondmilito estis inter

la  e oj granda antipatio kontra  rom-
katolikaj pastroj. Parte ka zis tion la
 e a anta milita literaturo. Preska 
 iu romano rakontis pri helpado de
l'romkatolika eklezio al la gemana im-
perio k poste al la reganta Habsbur a
dinastio por subpremado al la  e a
nacio.

Jam re o Vaclavo la Sanktulo (Ven-
ceslao) estis gvidata de Ykristanaj pas-
troj, sed anka  mortigata pro ili en
la jaro 929. Poste la romkatolika ekle-
zio montri is ankora  trifoje la plej
granda malamiko de l, e oj: Unue, dum
la ,,Husanaj militoj" (14l5 25). Due,
post la batalo sur la ,,Blanka Monto"
apud Prago en la jaro 1621 k dum la'
rezultinta kontra reformaci0. Trie, dum
la tuta mondmilito. Depost la jaro 1915
batalis  e oj   kiel estintaj militkapt 
itoj   precipe en la rusa, sed anka 
en la itala k franca armeoj kontra 
Germanio k A strio-Hungario. La pa-
stroj la dis la fiajn ekzekutojn kon-_
tra  la rekaptitaj  e aj legianoj.

Pro tiuj ka zoj ne estis mirinde, ke
jam  e la unua popolnombrado en  e-
 oslovakio (1921) inter 13,8 milionoj
da lo antoj estis 724 528 senreligiuloj.
Preska   iuj el ili estis  e oj.

Sekvis dek jaroj, dum kiuj la situ-
acio  an i is. La  e oj'fondis nacian
 e oslovakan eklezion. La diferenco
inter  i k la romkatolika estas: Dum
la diservo estas uzata  e oslovaka
lingvo; la pastroj rajtas edzi i; ili
.anka  ne kredas la plej malsa ajn
dogmojn, kiel neerarpovon de l'papo
k virgulinan naskon.

Beda rinde la laboro de l, e a bur a
organizo liberpensula estis tute erara.
 i proklamis nuran batalon kontra 
la romkatolika eklezio, sed helpon al
la  e oslovaka k aliaj reformitaj ekle 
zioj. Al tio venas ankora , ke _la  e a
komunista organizo liberpensula esti is
nura enterig asocio.

Nun komenci is laboregi la germana
proleta asocio liberpensula. Ekzemple
en la distrikto Te en (Tetscben)  i
laboris tiel bone, ke  i tiu distrikto
nombras pli ol 30 mil neeklezianojn.
Jen dekjara sukceso en la germana
regiono; dume en Prago malplii is la
nombro de l,neeklezianoj je mil per-
sonoj, kiuj konverti is al la  e oslo-
vaka eklezio.

La nuna nombro da neeklezianoj en e oslovakio estas 853 717 inter 14,8
milionoj da lo antoj. Tio estas la re-
zulto de l'dua, anta jara popolnom-
brado. Resume oni povas diri: La rom-

katolikoj perdis anojn. Ili transiris al
la  e oslovaka eklezio k al la german-
aj liberpensuloj.

Francisko Erv. Hammer (16867), Herrns-
kreterzen,  e oslov.

Jen kiel Ia kristana
eklezio ricevas monon.

La internacia ,,Institucio de la Sankta
Infaneco" 44, str. Cherche-Midi en Pa-
rizo, institucio prizorgata de sinjor-
ega mo to Mirio, ricevis dum la jaroj
1930-31 kiel monoferojn, donacojn, k

fr. frankoj.
E  la papo estas profitema, la itala

registaro malaperigis la enirpagon por
,la muzeoj, sed ne la papo rilate al la
\vatikanaj muzeoj.

 u la papa mo to estas malri a?
jKrom la monoferoj al la Sankta Petro
 cl la tuta mondo, li ricevas de la itala
'registaro pro la interkonsento de La-
terano rentumon de 88 milionoj da
liroj. Li eble ne havas fidon al la est-
onto de l,fa ismo,  ar li a etas kelk-
ajn valutojn italajn,  efe la valutojn
de elektraj firmoj: Dalmido-Edison k
Electro-chimica-caffera, sed plej multe
li a etas eksterlandajn valutojn, uson-
ajn k anglajn, k obligaciojn de la pola
pruntepreno 70,50-a garantiata de la
tabakmonopolo.

La eklezioj havas ankora  grandajn
rimedojn por bari la vojon al la nor-
mala evoluo de la socio k de la cerboj.

La  la  urnalo ,,Libera Penso" (Libre
Pense'e) kompilis 12 642.

Peresperanta agado de UMA.
La Unui o de Militantaj Ateistoj en

USSR (UMA) eldonas de sia monata
ruslingva revuo Militanta Ateismo a-
parte presitan esp-lingvan resumon.  i
tiu resnmo pro sia amplekso (l6 24
pa oj, formato 25X18 cm) k pro siaj
sufi e detalaj artikoloj aspektas kiel
tute memstara revuo k meritas la
atenton de  iu liberpensulo.

La redakcio celas per  i tiu esper 
anta eldona o (de kiu eliris jam 5 ka-
jeroj) konatigi siajn legantojn kun la
militanta ateisma movado en USSR k
kun la problemoj de kontra religia pro-
pagando.  i estas certa, ke la marks-
ismo-leninisma pritrakto de la temoj
prezentos grandegan intereson por la
eksterlanda leganto k esperas, ke  i tiu
 iel akeelos la disvastigon de la resum-
ita materialo inter la publiko per la
liberpensula gazetaro.

Por montri, kia estas la enhavo de
 i tiu serioza k bonaspekta resumo,
sekvu la temoj de kelkaj artikoloj: ,,La
taskoj de la marksisma historio pri re-

kotizojn la sumon de 28 milionoj da_

ligioj" (Luka evski), ,, u la homo ori-
ginas de simio?" (Nikolski), ,,Scienco
pri bomkonduto k religio" ( ernomor-
dik), ,,Teknikigo de eklezio en Usono"
(Tan-Bogoraz), ,,La rusa eklezio anta 
la epoko de kapitalismo k la skismo"
(Nikolski), ,,Leninisma doktrino pri
konkreta vero" (Ko in), ,,Teatro k re-
ligio en Japanio" (Gluskina), ktp, ktp.

Alia esp. eldona o de UMA estas
 us aperinta bro uro ,,Unio de Milit-
antaj Ateistoj en USSR k  ia laboro".
Amplekso 4O pa oj, formato 22X14
cm.  i tiu verketo donas en serio da
artikoloj de diversaj a toroj multflank-
an superrigardon pri la agado de UMA.

Luka evski skribas pri ,,Marksismo-
leninismo k la batalo kontra  religio",

{Kandivov pri ,,Religio kiel ilo de klas-
batalo, bremsilo de socialisma konstru-
ado", Ole  uk pri la ,,Historio de Uma

ik  ia laboro". La ceteraj artikoloj te-
mas pri ,,La infanoj de oktobro", ,,La
laboro inter la orientaj nacioj de USSR",
,,UMA k la Internacio de proletaj li-
berpensuloj", ,,La sovetiaj le oj pri re-
ligio k eklezio", ,,La UMA en ciferoj"
k ,,Cita oj el la statuto de UMA".

La esp. resumo de Militanta Ateismo
k  i tiu bro uro estas senpage haveblaj
 e la Centra Konsilantaro de UMA,
Sretenka 10, Moskvo.

 ar  i tiu peresperanta agado de
UMA nepre meritas nian subtenon,  iu
mendu nomitajn eldona ojn k la eble
utiligu la materialon p0r nacilingvaj
liberpensulaj gazetoj. 670.

Liberpensu|a jubiIeo.
Fine de decembro 1931 la Neder-

landa Liberpensula Unui 0 ,,Dageraad"
(Matenru o) festis dum tri tagoj la 75-
jaran jubileon.

Anta ludo estis la sunturni festo en
la mateno de la 25-a de decembro. Tag-
meze okazis festkunveno de la membr-
oj. Liberpensula ekspozicio montris la
batalon dum la pasintaj 75 jaroj. La
lastan tagon okazis granda kunveno.

A. R.

Liberpensulaj k0respondantqj.
Gek-doj!

Dankon pro via aktiva helpo. Est-
as  ojiga fakto, ke la nombro da kun-
laborantoj en nia sekcio kreskas. Mi
petas, ke vi da rigu vian laboron k
sendu regule materialon aktualan k in-
leresan.

Atentu jenon: Neniam forgesu noti
la fonton! Verku vian manuskripton
:orgeme k skribu  in sur unu flanko
de l,folio. Vi  paras al mi multe da la-
boro. Red.


