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SENNAClULA LlBERPENSULA PA O
"lnternacia Liberpensula Kongres0.

5. 7. de sept. en Berlino.

Estis reprezentataj Anglio, Belgio,
 e oslovakio, Francio, Germani0, Ne-
derlando, Polio, Portugalio k Svisio. La
italoj ne povis sendi delegiton,  ar
Musolini rifuzis al ili pasporton. La li-
berpensuloj el Usono k Latvi0 devis
kontentigi sin per leteroj.

La granda sukceso de la kongreso
estis, ke la  isnunaj du internacioj li-
berpensulaj, la ,,Internacio de Pr0letaj
Liberpensuloj" k la ,,Brusela Inter 
nacio Liberpensula", kunfandi is al la
,,Internacia Liberpensula Unui o". La
malnova statuto de la ,,Internacio de!
Proletaj Liberpensul0j", krom kelkaj!
malgrandaj teknikaj  an oj, restis la.
sama. Do, okazis en Berlin forta an-
ta enpu o en la liberpensula movado
tutmonda.

Jenaj tem0j estis pritraktataj:
Problemoj pri junul-edukado (rap0rt-

is K-do Zimzen [Siemsen], Germ.);
Kolonia politik0 de la Eklezio (rap.

K-do Bulan e [Boulanger], Belgio);
Klerikalismo k fa ismo (rap. K-do

Zivers [Sievers], Germ.);
Scienco, tekniko k metafiziko (rap.

K-do Hoving, Ned.).
Estas  ojige, ke oni interkonsentis

pri  iuj tiaj problemoj. Unuanime oni
elektis kiel sekretarion K-don Hart-
vig k la plenum-komitaton (K-dojn
Nilde, Tervanj (Tervagne), Zivers k
Ronzal).

Unuanime oni anka  akceptis jen-
an rezoluci0n:

,,La partoprenantoj de la Liberpen-
sula M0ndkongreso, apartenantaj unu-
flanke al la ,F d ration internationale
des Soci tes de libre pensee", aliflanke
al la ,Internationale proletarischer Frei-
denker", unui is por k0muna laboro
en la ,Internationale Freidenker Uni-
on". Unuecaj en la celo la delegitoj
povis konstati, ke sur la bazo de la
kongresaj priparoladoj inter ili anka 
ekzistas la principa unueco rilate al
la metodo.

En tempo, dum kiu la eklezio,  apogante sin sur siaj ampleksaj posed-
a oj k sur sia organiza aparato, akir-
ante pli ol iam senperan influon sur
la politika kampo, interligante sin
sen ene kun la fa ismo, la plej sanga
ilo de la reakcio, fari is la  efkulpulo
de la nuna kultur-reakcio, la liberpens-
ula movado ne povas resti  e nuraj
sciencaj metodoj, sed devas gvidi la
kulturbatalon.

La' liberpensula movado ne estas lig-
ita al iu ajn politika partio, sed  ia

[katoj en ilia lukto kontra  la fa ismo.

gvidprincipo estas la socialismo,  ia

eelo estas sociordo, kiu garantias la
politikan, ekonomian k spiritan liber-
i on k la progresantan evoluon de li

libera penso. En tiu  i senco la liber-
pensula movado havas la taskon, sub-
teni la socialistajn partiojn.

La internacia liberpensula m0vad0
substrekas sian ekster0rdinaran solidar-
on kun la s0cialistaj partioj k sindi-

P0r povi plenumi tiun taskon, ne-
cesas iniciati en  iuj landoj liberpen-
sulan klasmovadon.  i certe sukcesos,
 ar la ekonomia ev0luo k la politikaj
spertoj preparas la grundon por la
klerigo de l7amasoj_ Milionoj da sen-
laboruloj ekkonas, ke la ,de dio in-
tencita6 kapitalista sociordo ne plu est-
as kapabla nutri siajn proprajn sklav-
0jn. Samtempe la eklezio ankora 
 iam ricevas sumegojn de la  tatoj.  Pr0fitintereso estas la ka zo por ek-
stermado al amasegoj da porviva oj
(nutra oj, krudmaterialoj ktp.), dum
samtempe mili0noj da homoj malsatas
k suferegas. Konsiderante ti0n ni de-
mandas: Kie ,restis la moralaj le 0j de
la eklezio?

Kaj en tiu plej terura k monstra
krizo ekonomia, kiu iam ajn regis sur
la tergl0bo, la eklezio k0nstruas n0v-
ajn pre ejojn, dum samtempe mili-
0noj da hom0j ne scias, kien ku igi
sian kapon.

En tiu epoko de plej pezaj eksku0j
sociaj estas la devo de  iuj pr0gresem-
aj homoj, enVicigi sin en la batalfronto
kontra  la politika k kultura reakcio".

Kompiltradukis el ,,Der Freidenker" (La
Liberpensulo) Arbarul0.

Kristanismo k SociaIismo.
Okaze de la 40-jara jubileo de la

cirkulero de l,papo Leo la XHI., ,,Re-
rum novarum", la nuna papo Pio la
XI. eldonis en majo 193l ,,enciklikon
pri la socia 0rdo". Por montri al la
Ge-SAT-anaro la veran karakteron de
la katolikismo, kies estro uzurpas ne{
nur la ju istan funkcion pri animaferh
oj, sed anka  pri sociaj k ekonomiaj'
demandoj, mi citas el la nova enciklikog
(germ. eldono, pa 0j lO, 11, 35 38)(
]enon: l

,,Tio estas la  randioza signifo de|
la principoj, kiujn proklamis Leo la3
XIII. per sia supera a t0ritato, ke ilii

. ne nur iniciatis la kristanajn la-(
boristojn al fondo de multflanka 0r-*
ganizo sur profesia bazo (legu: krist-
anaj sindikatoj!   Red.), sed sam-

tempe anka  donis al ili la necesan
instrukcion p0r la efektivigo. Multa
nombraj laboristoj tiel fari is plifort-
igitaj en sia bona pensmaniero (legu:
obeemo, cedemo, toleremol   Red.)
k imunaj kontra  la logoj de l"s0ci-
alistaj 0rganizoj, kiuj kura is reklami
sin kiel la solajn, kiuj efike pledus
por la interesoj de l"ekspluatitoj."

,,Plenrajte 0ni povas celi, ke iuj po-
seda oj estu publikaj,  ar ili, kiel
grandega potenco en privataj manoj,
dan erigus la publikan bonstaton. Rajt-
igitaj celadoj tiuspecaj neniel kontra -
as al la kristana ideo. E  multe mal-
pli ili estas speciale socialistaj. Kiu
ne celas ion pluan, tiu ne havas ka z-
on esti socialisto."

,,Sendube oni povas observi rimark-
indan alpr0ksimi on de socialistaj pro-
grampostuloj al la postula oj de la kris 
tana socireformo.   Sed neniu kredu,
ke  iuj nekomunistaj bran oj de la
socialism0, la  programo k praktik0,
jam adapti is al la  usta koncepto.
 efe ne temas pri rezigno, sed nur
pri iagrada mildigo de l?klasbatalo.  Sed  u tia socialism0 jam rezignis pri
sia kontra kristaneco?"

,,La socialismo, egale  u kiel dogm0,
kiel historia fenomeno a  kiel movad0,
 iuokaze  i ne adapti as al la dogmo
de la katolika eklezio   a   i cedu
esti socialismo: La anta 0nismo inter
socialista k kristana ideologio ne estas
forigebla."

,,Kiel  iu eraro, la socialismo enha-
vas ion  ustan. (Kontra  ti0  a la pap-
oj neniam protestis.) Tamen  i bazi as
sur socikoncepto, kiu kontra as la ver-
an kristanan ide0n. Religia socialismo,
kristana s0cialismo, estas kontra diroj
en si mem. 0ni ne povas esti samtempe
bona katoliko k vera socialisto."

Jen, Gek-doj, en sociaj k ekonomiaj
demandoj la eklezio estas preta kom-
promisi, ja    i eble e  ne kontra -
starus la elproprigon de la kapitalistoj.
Nur ne tu u  iajn fundamentajn prin-
cipojn, aliel vi estas  ia plej akra kon-
tra ulo.

Do, socialistoj en  iuj land0j, kiom
l0nge ankora  vi hezitas tiri el tio vi-

an konsekvencon?
Kompiltradukis: Arbarulo.

Nl ENKETAS.
Kiaj estas la kondi oj rilate la eks 

i on el la eklezio en la diversaj landoj?
Liberpensulaj korespondantoj bon-

volu sendi pri tiu demando koncizajn
raportojn al la redakcia adreso.

Pri la enhavo de artikolo  aperantaj
en ,,S-ulo" respondecas la a toroj.


