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SENNACIULALIBERPENSULA PA O
N-0 9
Manuskriptojn sendu al:

Raporto pri la fakkunveno dum la IX. SAT-Kongreso en Leipzig
La fakkunveno de la liberpensuloj

okazis la 7 an de a gusto en la _Popol-
domo, vespere je la 20 a h. Ceestis
75 Gek  doj el jenaj landoj: A strio,
Belgio. Dancigo  e oslovakio, Neder-
lando, Germanio. Estis reprezentataj:
Internacio de Proletaj Liberpensuloj per
K-do prof. Hartvi , Vieno, Asocio
de Socialistaj Liberpensuloj per K-do
Wiesner, Leipzig. kaj aliaj estrar-
membroj, Asocio de Proletaj Liberpens-
uloj por Rejnlando kaj Vestfalio per
K do Burger, Essen, Asocio por
Liberpenseco kaj Kremacio per K do
Rode. Leipzig, Ligo Materialista de
Belgio per K doj Desmet kaj
D estree. Bruselo. Eniris salutletero
de Ateista Sekcio de Sovetrespublikara
Esp-ista Unio. La Unio de Militantaj
Ateistoj USSR estis sendinta 50 bro ur-
ojn de la esperanta eldono "Lenin,Pri religio" kiel donacon por la parto-
prenantoj de la fakkunveno. La Opo-
zicio de la "Asocio por Liberpenseco
kaj Kremacio, Loka grupo Leipzig"
estis disdoninta la a gustan numeronde sia ""Weckruf" (Vekvoko) kiu en-
havas salutskribon esperante kaj ger 
mane. Gvidis la kunvenon K do Klaps,
Dancigo. K do Hubricht, Leipzig,
donis raporton pri la agado kaj sukcesoj
de la sekcio: "Sennaciula Liberpensula
Pa o" aperis  is nun sepfoje kaj Liber-
pensula Gazetservo okfoje. Li plendis
pri la neaktiveco de la liberpensuloj-
esp istoj. Tamen la sukcesoj estis rela-
tive kontentigaj. La gazetoj "The Free-
thinker, Le Mat rialiste, Der proleta 
rische Freidenker, Atheist, Bezbo nik,
Der Sozialistische Freidenker" k. a.
regule  erpis el nia gazetservo. En la
lasta n-o de "Der proletarische Frei-
denker" estas presita la tuta Bulteno
n o 6 en esperanto. Per la proletaj esp-
istoj estas fondita liberpensula organizo
en Svedio kiu jam ali is al Internacio
de Proletaj Liberpensuloj. Ligo Mate-
rialista de Belgio aran is Esp istan
Fakon. Sekvis la parolado de K-do
prof. Hartvig pri "Esperanto kaj la
liberpensula movado". La teksto estos
publikigata en la oktobra n o de "Liber 
pensula Pa o en Sennaciulo". Tiam oni
diskutis pri la proponita Labor pro 
gramo. kiun estis ellaborintaj K doj
Adamson Goteborg, lncertov Moskvo,
Muravkin-Berlin. Hubricht-Leipzig. Post
malgrandaj aliigoj oni akceptis la labor-
programon. Gi aperos en la novembra
numero de nia Pa o. Raportis K-do
Klaps pri la stato de la kaso. Eniris
kotizoj je sume 123.10 mk. g.; la el 
spezoj sumi as je 84.  mk. g. Restas
hava o de 39.10 mk. g. En la labor-
komitaton oni elektis kiel Land 
reprezentantojn: Adamson-G  
teborg. Incertov-Moskvo, Burger-Essen.
Chapelier Bruselo, Cell Grenoble, Ko-
rima Halifax, Froding Rockford, Klaps-
Dancigo, ,I'Ialpern-Lublin, Perhak-Bude-

jovice, Roosing-Zeist, Neuwirth-Bre 
genz; kiel Sekretarion kasist-
o n: K-don Klaps-Dancigo; kiel Re  
(1 a k t a nto n : Kurt Hubricht, Leipzig.
Prof. Hartvig proponis elekti iun kiel
da ran peranton inter la Sekcio kaj la
IPF Estis destinata kiel peranto inter
IPF kaj la Sekcio K-do Kurt Hubricht-
Leipzig.

LIBERPENSULOJ-ESPERANTISTOJ!

El la supra raporto vi Vidu, ke ni
kreis dum la fakkunsido firman bazon
por plua vigla agado; estas nun via
devo subteni la Sekcion per via tuja
ali o kaj kunlaboro. Observu la liber-
pensulan movadon en via regiono kaj
anka  religiajn okaza ojn, verku kon-
cizajn artikolojn pri ili sendante, ilin al
nia redaktanto. Ni esperas, ke la parto 
prenintoj al la lasta fakkunveno i os
da raj kunlaborantoj.

.SUKCESO EN BELGIO
La  propono de sia Ekzekutiva Komi-

tato, la Centra Komitato de la
Ligo Materialista de Belgio
vo donis la sekvantan rezolucion:

Estas aran ita fako esperantista, kiu
disvastigos  iulanden la materialistajn
principojn per esperanto, kaj rilatos kun
SAT Liberpensula Fako.

Artikoloj kaj gravaj leteroj estu sub-
nietotaj, la okaze, al la Ekzekutiva
Komitato a  al la Redakcia Komitato,
kiuj estas respondecaj anta  la anaro
de la L. M. B. C. K. enskribas, ke nun 
tempe ses el siaj membroj estas sam-
tempe SAT anoj.

Aprobas, ke K-do Emile Chapelier
estu sekretario de tiu fako.

Prezentas al la proleta esperantistaro
siajn revoluciemajn salutojn.

LA EKZEKUTIVA KOMITATO
C. Serwy. ]. Gueux. Emil-e Chapelier.

NI FONDU  IUJARAN INTERNACIAN
TAGON DE ATEISTOJ

La legantoj kaj korespondantoj de
sovetia ateista gazeto "Bezbo nik" pro 
ponas starigi  iujaran tutmondan ate-
isto-tagon. dum kiu liberpensuloj ateist-
oj de  iuj landoj, de  iuj nacioj unuigite
elmontras siajn fortojn kaj unuigit-fronte
atakos religiojn, priservantajn la klas-
malamikon de l'Proletaro. Ni opinias,
ke  i tiu propono estas akceptinda.  iuj
liberpensulaj organizoj kaj gazetoj devas
en siaj kunvenoj kaj pa oj pridiskuti la
demandon. La virinoj havas Internacian
tagon, la junularo anka , Internacia
Ru a Helpo anka : Fondu Internacian
Tagon Ateistan anka  ni  iulandaj liber-
pensuloj. kontra religiulpj proletaj!

REDAKTAS LIBERPENSULA SEKCIO DE SAT N-o 9
KURT HUBRICHT, Leipzig 0 30, Mariannenstrasae 22. Sekretario de la Sekcio: KURT KLAPS, Danzig, Katnfenseigen 12

LETERO EL ANGLIO
Mirinda provo de la senmorta povo

de la Eklezio en Anglio okazis komence
de julio en vila o apud la fama uni-
versita urbo Kembri  (Cambridge).
arinomisto (?)1, kiu estas anka  urba
konsilanto, a etis \dum 1916 pecon da
tero kaj en la vendkonsent-dokumento
estis menciita, ke la a etanto estus
devigota riparigi, la  la menciitaj an-
tikvaj ekleziaj le oj, la pre ejon de la
vila o. S-ro Stevens, la a etanto kaj
akuzito, neas, ke li sciis pri tiuj le oj
kaj devo riparigi la pre ejon.

Sekve, kiam la pre eja zorgantaro
decidis riparigi la pre ejon,  i alvokis
s ron Stevens kaj atentigis lin pri la ne-
cesaj difektoj. Li estis surprizita kaj ri-
fuzis farigi la riparojn. La pre antaro
lin akuzis anta  la Eklezia Ju antaro
en Kembri  kaj tie li estas ju ita mal-
prava en sia rifuzo _ne fari la riparojn.
Li persiste rifuzis kaj sekve la Eklezia
Ju antaro arestigis lin per la polico.
S-ro Stevens rifuzis akcepti la a torit 
aton de la Eklezia Ju antaro, sed la
pruvo pri la respondeco estis skribita
en antikva dokumento el la jaro 1871.

Post kelkaj tagoj de enkarcerigo, la
le isto prizorgante la aferojn de s-ro
Stevens, konsilis lin promesi fari la ri 
parojn. Li promesis tion kaj nuntempe
li estas ree libera: S-ro Stevens estas
kristano.

 ."
* *

Angla  urnalo nun provas transformi
la faman  inan gvidinton d-ron Sun-Jat-
Sen en kristanon. La  urnalo diras:
"Nuntempe li estas objekto de memor 
servoj en kelkaj kristanaj pre ejoj en
 inio. Oni la das lin kiel scienciston
kaj  efdirektinton de gehomoj kaj anka 
kiel kristanon, kies plej  atata religia
kanto estis "Jesuo, Amanto de mia
animo", kaj la Tut inio lin la das kiel
homon, pere de kiu  ian trovas sian
veran animon."

Kiel ofte farite, la ekleziuloj provas
farigi faman homon    post lia morto  -religiulo.

* *

En Anglio la sola anonco por eltiri
la infanojn de l' religia instruado, estas
simpla peto al la lerneja mastro. Sed
la Nacia Liberpensula Asocio  us el-
donas presitan dokumenton, kiu faciligos
la aferon.

! *

La respondoj al la tri elektaj demandoj
pri religio estas sufi e interesaj. Klare
kaj honeste kelkaj respondis a  ies a 
ne. Sufi e granda nombro rifuzis re-
spondi. Aliaj kandidatoj por parlamento
diris, ke ili subtenus religian instruadon,
se la publiko tion postulus. Tio estas la
karakteriza vidpunkto de anglaj politik-
uloj. Sekvu, ne gvidu!

_L. :K 0 n n n a.

1  u "agronomiisto"?   Red.


