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cble ankar'r de I'rcgistaro) kaj $iaj sugestoj kaj, kie la le$o
pernresas tion, liberigi Ia infanojn de tiu edukado.

Indivitlue ni pen$u kaj agu, ne ôiam nur sekvante la
publikan opinion, mem ne esplorante la gravajn vivde-
rnanrlojn. Ni estu memkonsciaj kaj ne I'nlu en la tenton,
lasi nin intlui per kaj de sugestoj. Ne hipnotismaj imagoj,
enusgestitaj opinioj koj laùtradiciaj kutimoj legu niajn
intencojn, niun pensadon, nian agadon, sed nur fhktoj
pruvitaj p*.la propra spetto atr pripenso kaj per la scienco.
l.ieniun aùtoritaton ni atloru : nek rangan, nek tradician.
Kontraù la tradicio ni devas batali ankoraù eô en la medio
tle I'liberpensuloj; ôar ne ëiuj, kiuj liberi$is eI la eklezia
influo, jo* povis liberigi el la kutimoj, antaùju$oj kaj eê
tlogmoj de la tradicio, ôu en la privata, ôu en la publika
vivo. Bedaùrinde la tradiciaj valoroj plaôas ankorail tre
tnulte a[ la oporlunemo de I'homoj, Pro tio ni instigu la
personojn, ne tiom time konservi la morojn de I'prapatroj;
$enerale nenio el la trbona antaùa tempoD esLas imitinda.

Jen niaj celoj. Tiajn vastajn kaj tamen tiom uqge reali-
gindajn celojn ni povas atingi nue per internacia organi-
zacio kaj per individua praktika agitado de ôiu ano.

E. HUITFMEIER kaj O. BUNEMANN.

LA SOCIEIrO
El la loka Grupo .en Beaune (Francqio). - qg

Ifeaunera Grupo de < Libera Penso r protestas energie
hontrair I'asasino de Ferrer. lri esperas, ke monnmento
haldaù staros al la glorn de I'suferinto de la klerika mtla-
mego. Gi kolektis por tio la sumon da 16 l'r.

-'futc irnitinda aperas la iniciato de niaj sameclanoj en
Ileaune. precipe post la malnoblaj kalurnnioj per kioj la
mortigintoj pénis rnalpurigi la memoron de I'viktimo.
Àlipaite Ia sekrctario tIe r Libera Penso p alpreni$is kiel
ano de I'komitato starigita de la frarrca Ligo por le defendo
de la Rajtoj de l'Ilomo je la celo dediôi mônumenton al
Ferrer sur placo en Parizo : li transdonos al tiu komitato
Ia rnonon kolektotnn rle Ia societanoj.

El Parizo.- La kongreso de la naûia Asocio de I'fran-
caj Liberpensuloj, en kiu par{oprenis kelkqj_ anoj niai,
unnvoôe esprimis la deziron, ke la Internacia Kongreso en
Rruselo (rgio) ahceptn Esperanton kiel olicialan organon
de la universala LitJerpensularo, speciale en la kongresoj.
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Esperanto kaj Libera Penso. La elllezio str A,rVerillo.

Hispanlingva traduko de la cirkulero cle < Libera Penso >

auper is en la Maclr ida jurnalo c Espana Nueva r ,  kaj  en

1a ôiusemajna gazeto r Las Dominicals5 )), org&no de la

Internacia Fecieracio de Liberpensuloj  en Hispanujo,

Portugalujo kaj Ameriko. Tiu ôi kura$a malnova kun-

batalanto, al kiu tiom multe êuldas Ia l ibera penso,

aldonas kiel komentarion al la clirita cirkulero :

La antar,raj l inioj honoras eksterordinare la Societon

< Libera Penso r ,  ôar $ i  v ic l igas varmegan kaj  s indonan

fervoron, tiel por disvastigi tutmondan ling'von, l i iu estu

komuna ligilo inter ôiuj hornoj cle la terglobo, kiel por

propagandi la helan kaj savigan iclealon, kiun c.elas la

Internacia Libera Penso

Tir.rj eraras, kiuj konsicleras Esperanton kiel malsa$ajon.

ôi  t " .ponclas al  nepra bezono <le la kosmopol i t ismo kaj

tutmonda komercado de nia epoko.  Same kie l  s in a i t rudis

1a metra s istemo por ke ni  havu komunan mezur i lon,

tiel sin altrudas komuna lingvo. El tio devenas la klopodoj

de homoi sttrdemaj kaj bonaj, por elpensi tutmondan

l ingvon, inter  k iu j  venkis la aùtoro de Esperanto.

La ut i lo de la e lpensajo estas v idebla;  jam mi lo j  da

homoj apartenantaj al ôiuj iandoj kaj rasoj sin komprenas

por utiiaj interri latoj dank'al Esperanto, kaj l io estus al

i l i tute neebla sen tiu perilo ; ôar la nura laboro, lerni

vivantan lingvon kun âia grandega varieco de formoj

vortaj kaj sintaksaj, postulas jarojn da labqro ; t iom pli,

lerni i l in ôiujn por komuniki kun germanoj, angloj, rr.rsoj

û lnoj .  k . t .p.  Kontrat ' re,  Esperanton oni  lernas dum mal-

mu i te  da  tempo .

Fine la estraroj  devigos ke la infanoj  lernu Esperanton

ôe la lernejo i ,  k ie l  i l i  lernas la metran s istemon. donante

al  i l i  per  t iu interkomunik i lo,  t rezoron de morala j  k" j

rnateriaj bienoj netakseble valoran, ôar i l i t iel povos

vivi en sia patrujo, l<unigitaj kun la tuta FIomaro.

Pro t io s in prar- igas ia nobla fervoro,  k iun montras

la Esperant is to j  por propagandi  s ian l ingvon, a l t rut lante

al  s i  la p le j  senprof i ta jn kai  rnalavarajn ofcrojn,  kun la

antar"rsento ke il i faras grandan boiron al I r homoj . I l i

estu certa j  pr i  n ia v ig la s impat io l ia j  pr i  n ia voôdono

favora a1 la propono, k i t tn i l i  prezent is  aI  Ia Internacia

L ibe ra  Penso .

Las Domin ica les.  Mat i r id  3  2 . l9 l l .

P"AUL LINARES. (Cordoba).

Le eklezio en la nova mondo laùcele kaj  laùsl tope iomete

mals imi las la eklezion de la malnova mondo. Notu ia

raporton c le la d.e legi to j  a l  la kunveno de la episkopaj

eklezianoj .  Rigardate de la v idpur:kto de la malnovmondulo

i l i  s in okupas je demandoj  ne str ik te eklezia j  ôar oni  for te

< rekomendis la malpl i igon de la horoj  de i ' laboro por ke la

incl iv ic luo povrr  $ui  t iom da r ipoztempokiom estas postulata

de vera socia v ivo.  I l i  postul is  unu tagon de r ipozo

ô iusema jne  po r  ô iu j  k iu j  1a  b  o ra  s  ka j ,  k rom t i o ,  l a r " r tempan

laborenspezon en ôiu fako de industr io.  La elc lez:o povas

al i$ i  nek kapi ta l is taron,  nek labor istaron;  ôar g i  devas est i

k ,  j  rest i  1a eklezio por ô iu j .  F 'or te postulata estas ke la

eklezio bonuzu s ian inf luon favore de ra j to j  de I 'homo.

Tute ne estas necese devig i  homan labor i  dekdu horojn

potage,  dum sep tagoj  posemajne i  nek por t iomete da

laborenspezo necesigante la kunlaboron de 1a edzino kaj

infanoj .  La unua zorgo de kr is tanismo devas est i  por ô iam

<  k i o  u t i l a s  k a j  u t i l o s  a l  l a  h o m o n  n e k  < <  k i o d o n a s

kaj  donos la p le j  grandan monprof i ton.  Vera eklezio s igno-

markas kul lo,  sed kul to estas nek hebrea,  nek kr is tana,  nek

nekredana; sed vera kul to de la $ ishodiaùa eklezio estas la

ku l to  tu thoma.  Per fek ta  e l< lez i c  sub  $ i shod iaùa j  kon -

diôoi  devas kunlaboradi  por ke la tuthomaro at ingu la

al tegan celon kaj  idealon de la p le i  progresinta homaro.  l

B .  F .  S .

Liberpensa Kroniko

LA SOCIETO FRANCISCO FERRER aperigis raporton

aprobitan la l8-an de Decemb'o 1910, de ia $enerala
kunveno de siaj fondintoj,  ôi estas kompleta resumo de la

efika agado de la societo, kiu {ondi$is por morale ven$i la

krimon kontrair la konsciencl ibereco sur la personon de

Franci3co Ferrer. La broêuro enhavas bi ldon cle la monu-

mento Ferrer, kiun oni intencas inahguri en Bruselo, la

13 an de Oktobro l9 l  l ,  la  dua dat reveno dc la  lç r imo.

La Qenerala sekretario sendos ekzempleron de la raporto

al ôiui l ,ersonoi, kiuj deziras l<unlabori al 1a efektivigo de

la projekto. ar"r kiuj ne estus r icevintaj la publ icajon, t ial

ke i l i  ne metis sian adreson en la l iston de la monoferintoj.

I l i  nur sendu sian vizi tkarton al la Sekretarieio :  Avenue

Mi lcamps,75,  Bruse lo .

LA NACIA ASOCIO de i 'Francaj Liberpensuloj prezentis

en Parizo la 25-an de Decembro sian ôiuiaran feston. < La
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Ptrrsana nutrajo kaj medicinajo, tutsana ripozado kaj
internacia paco.

Plena konsidero de la rajtoj de la publiko ôiutempe okaze
de malkonsenti$o aù. internacia minaco.

Adekvata flegado de dependuloj kaj krimuloj

B.  F.  Schuber t .

INAÛGURO DE LA MONUIYIENTO FERRER
FRUSELO. T rVôVtrMBRO I9I  I

La inaùguro d.e it *crrrlrrrln,o F"rr"r restos cêremonio

neforgesebla pro sia impresiga karaktero. Pli ol 300 politikaj

aùr raciistaj grupoj estis reprezentataj. Dum la vetero ne

ôesis sin montri en sia plej funebra aspekto, la procesio de
tiuj multnombraj societoj, kiujn superis amaso da flagoj,
(inter kiuj ni citas la esperantan standardon de la Antverpena
sekcio de < L. P. >) mar3as laù la centraj bulvardoj de la
Belga ôefurbo, al la Placo St-Katerino. kie la monumento
staras.

Tie, ôiuj flagportantoj sin metas kun siaj stand.ardoj
ôirkaù 1a memorilo, kies tuko, post elokventa parolado de
pastro Hocart, falas, dum majeste resonadas la < marôo
de 1' nobluloj n el ( Tannhauser ).

La monumento estas grandioza. ôi estas verko de du
beleaj artistoj : Puttemans, kiu belege skulptis simbola bildo
de la genio de I'homaro, esprimanta per potenca supren-
streôo la triumfon de laLumo, kaj Puissant, kiu metis $in sur
gracian piedestalon el granito kaj êtono de Euville.

Sur la ôefa flanko de la monurnento oni legas:
a Al Francisko Ferrer, mortpafita en Monjuich, la l3"n de

> Oktobro 1909, martirulo de la konscienclibereco l.

La 3 aliaj fl.ankoj portas la jenajn menciojn :
( . . . .  kaj mi min trovas antaù proceso fari ta, sen ke la

l esplorintaro, nur ôasante la kulpigojn.. . . r serôis unu soldn
:> momenton la veron 

> Kapitano Galceran, pledante por
> Ferrer,, la 9an de oktobro 1909 r.,

a La racia instruado povas kaj devas ôion diskuti, metante

l  sur la rekta vojo la personan serôadon. >
Francisko Ferrer. Letero de}4januaro 1907. D

< Starigita per internacia monoferado.
> Inaùgurita la 5an de novembro l9l I . u

La monumento Ferrer estas ne nur honorigilo alla pens-
libereco, malkuraQe sufokita de $iaj eternaj malamikoj,
sed ankaù riparanta verko, kontrair hômo kiu kura$is brave
morti por sia idealo de popola spiritliberigo.

La abnegacio estas rezulto de kelkaj filozofioj, sistemaj
meditoj. kaj dependos de niaj tutmondmeditoj por diri kion
ni pensas pri la kon'tenteco pri la sorto. Religiemuloj kiqj
pensas vivi ankoraù novan vivon post la l)una, kiuj pensas

ke ili estos punatoj aù rekompencataj dum la sek'iianta vivo

laù sia nuna konduto. personoj kiui atendas pacience la

tempon kiu povas veni ôiun sekundon,la tempon kiu l iber-
igos ilin de la nuna vivo kaj portos iiin en vivon dum kiu
ôiui bezonoj kaj deziroj estas kontentigataj, tiuspecaj per-

sonoj povas kontenti$.i haj akiri kontentecon pri sia sorto.

Sed homo kiu scias ke la morto nur estas interêan$o de la

materio, homo, kiu scias ke la vivo estas nur formoj kaj

efektoj de materiêan$o. kiu senfi.ne diferencas, tia homo ne
pensas ke li konsen'os je la disi$o, la konscion de ôi tiu
vivo, do ne kredas je puno aù rekompenco dum la sekvonta
vivo. S,g ni cirkaùrigardas en la naturon, ni vidas ke ôiu
materiformo, ôiu organhava aù neorganhar.a estajo formi$as

senôese kaj penadas por al$usti$'i al la speco de tero kaj

klimato, de medio kaj bezonoj.

Tiu ôi dairra alii$o, tiu ôi piiboni$anta alsusti$o, tiu ôi
pliboni$o, ôu ni ne povas nomi $in la rezulto de la rnalkon-

tenteco pro estantaj vivkondiôoi ? , r.i

Se kontenteco ekzistus, tiam estus senmovado, ka; ôi tiu

ne estas ebla en la granda kosmo, kie senmovado mem

estas movado.
En la naturo ekzistas malkontenteco.kiu estas la vivo mem;

$i estas la daùra penaclo por perfekti$o, por pti bona

al$usti$o, por plia plenumo de bezonoj kaj dezirol.

Kaj homo, ôu $i diferencas ? Ôu gi povas paroli pri kon-

ten{eco, kiam $i senta.s ke mem la unua necesajo de sia

stomako ne estas trankviligita ?

Ôu l i  povas esti  kontenta, la malsatulo, kiu estas elsuôata

$is la lasta guto de sia iaborenergio ?

Ôu $i povas kontenti$i, la homo kiu ne povas plenumi la

pli grandajn necesojn de la homa organismo ?

Ôu $i povas kontenti$i,  la homo kiu scias lraj sentas ke

$î devas, tiel kielôiuj aliaj naturformoj, al$ustigi sin?

Ô" 3i povas kontenti$'i, ia iireito, kiu scias ke estas sufiôe

da r imecloj por kontentigi la tutan homaron,clum $i malsatas

kaj laboregas por peco da pano.

Ôu la homp povas esti pli suba ol la bruto ?

Ne,  t io  ô i  ne povas.  .  .  .

La sorto de la homo ne povas kontentigi 0in, kai estas

malbona moralo, kiu lernigas al la homo ke $i ne devâs

penadi por pliboni$o, por perfekti$o, sed ke gi clevas

abnegacii kaj esli kontenta pri sia sorto.

Penadi por plibonigo de nia sorto estas devo de la tuta

homaro, kaj la vivo en situacio, kiu estas malbona por nia

organismo, estas kontrairnatura, do malbona ago.

êenerale, tiu, kiu kredas al sekvonta vivo, kreclas ankair

ke la kreinto ekzistas.

Se la kreinto permesis ke

faris eltrovojn kaj elpensojn,

la homâro de la kreo $'is nun

tiam li montras al ui ke li estas

fojon Jni uuaus tiun
sorto, kontenteco,jen

ôi rekomendon:

estas la feliôego

Estu kontenta' pri ,via sorto I
Ne estas la unuan

e,*A.bnegaeio, pri via
de la vivci >. . .



permesos.  a l  la  du  par toprenanto j  l ibere  in te rSanQi  i i i a jn
ideo jn  p r i  la  v ivo  ku j  p lene s in  s tud i  rec ip roke ;  t ie l  i l i
ba ldaù v idos ,  ôu  i l i  es tas  aù  ne  fa r i ta j ,  por  pos t  tempo
akord ig i  en  geedza kun i$o .  La  demando j  p r i  heredeco,
nasko, edukado povos est i  t raktataj  senQene en tuta
t rankv i leco .  T io  cer te  es tos  p l i  mora la  o l  la  nuna j  in te r -
paro lado j  de  la  , ,bone eduk i ta j "  ge f ianôo j ,  k iu j  k rom
ia j  konvenc ia j  nuanco j  akcepta ta j  de  la  amindumo,
kura$as star i  nur sur komunaj temoj.

Ta len ta  junu lo ,  k iu  vo los  fa r i  longa jn  s tudo jn ,  tu te
ne es tos  malhe lp i ta  de  t io  por  edz i$ i .  Ekzemple  l i
d ,dekkvar ja ra  povos  edz ig i  kun  dekok ja ra  junu i ino  ka j
ankoraù s tud i  ô is  dudekses ja ra .  La  malbono ne  es tos
tre grava, ôar la s impleco de la moroj  estos sekvi ta
de t iu de la mastraio,  kaj  oni  faci le povos, se necese,
dank'  a l  la kontraùgravedaj  r imedoj,  atendi  unu ai t  du
jarojn antaù ol  naski  idojn.

K ia  i$os  la  geedzaro  mem ? Unue on i  ma lgrand igos
Qis  min imumo ô iun  neut i lan  lukson ka j  ô iun  konvenc ian
formaron. La edzo kaj  la edzino ambaù laboros,  ôu
kune ôu  ô iu  s ia f lanke laù  c i tkons tanco j .  Par to  de  la
laboro  na ture  es tos  dec i iôa ta  a l  la  ido j .  K ie l  nun,  la
edzo povos  par topren i  i l i an  personan edukadon,  se  l i
havas  por  t io  p l i  da  kapab leco  o l  la  edz ino .  T iu  okazo
ne estas malof ta.

La egairaj teco de la du seksoj  kaj  la matr iarkato
tute ne igos malpl i  int imaj la geedzajn r i latojn,  sed
kontraùe profundigos i l ia jn radikojn,  a l t igante i l ian
mora lan  va lo ron .  On i  ne  p lu  konos  la  o f i c ia ia jn  inv i to jn
kun gratuloj ,  ô iuspecaj  malsimpl igoj ,  d igestaj  v iz i to j ,
k. t .p.  Tio estas aferoj  far i ta j  por la mal laboremaj r iôuloj ,
k iu j  havas  tempon por  perd i  ka j  monon por  revend i .
Se venas amiko aù konato,  se oni  havas suf iôon por
l ia  man$o ka j  tempon por  i in  r i cev i ,  on i  inv i tas  l in :en
al ia formo kaj  hazarde de la poto ôe la {ami l ia tablo.

La laborado kaj  la penado direktataj  a l  la idealo
de la socia v ivo estas kaj  restas t io,  k io plej  sane
dis igas de la seksa inkl ino.  Kontraùe la senokupeco,
Ia luksemo kaj  la malvir teco de la moroj  en la grandaj
urbo j  deoener igas  ô in ,  ô in  d resante  laù  s ia  man iero
kuj  igante ûin $ia propa celo,  k ie l  oni  povas vidi  ôe
la ôiuseksaj  herooj  de t iom da salonoj ,  de niaj  prole-
tar ia j  dr inkejoj  kai  de niaj  modernaj  romanoj.  Pl ie
laborado refreSigas amon kaj  lasas malmulton da tempo
por la geedzaj  inter insul to j ,

Oni  provu prakt ike efekt iv ig i  n ian utopion anstaiaù
ol  moki  ô in,  a l tege starante sur s ia j  malnovaj  autaù-
juÛo j .  Per  iom da karak tera  sendependemo,  jam nun
oni  povas $in grandparte prakt ik i  por s i  mem, kontrai t -
starante la r icevi ta jn antaùjugojn.

Dr.  A.  FOREL, Yvorne près Aigle (Svis lando).

E l  la  f ranca l ingvo kun permeso de  I '  verk in to  t raduk is
Ceutlte CuRttpEt-Ltgz.

Atestulo pr i  Kapableco de la S f .  p.  E. .  69 Strato
des Noes,.  Troyes (Francujo).

Pri la.Eùkarist ia kongreso.
La kongreso en Wien komencis  la  10an de Septembro.

La tuta urbego estis tre solene ornamita per f lagoj, precipe

f pre$ejoj.  Alvenis tre multaj pi lgr imantoj el ôiui landoj

de la tuta ,monarhejo, eô el Ameriko. ôe la ôefa procesio
kun Eùkarist io dimanôon antai l tagmeze pluvegis, sed la
fanatikuloj est is t iom multai,  ke la alfruo devis est i  bari ta
per pol icanoj kaj soldatoj.  La entuziasrnigitoj ne atentis la
stratan l<olon, sed genufleksadis por r icevi benon de Mon-
s in joro Van Rossum.

La ûermanaj  l iberpensulo j  en Wien e ldonis  in formi lon
precipe direkt i tan kontrai l  la kongreso, kaj oni disdonadis
gin sur la stratoj.  Pro t io est is aresti tai 200 homoj !  Sed
la pastroj povas disdonadi ôiudimanôe siajn. propagancti lojn
kaj senpune.

Oni  aran$is  la  kongreson por  entuz iasmig i  eô p l i  mul te
la fanatikuiojn, por savi la regadon de kristsocialuloj en la
viena urbestraro. La estraro donacis 50000 kronojn por la
kongreso, kaj la malsanulejoj estas en t ia f ia stato, ke la
malsanuloj ne estas akceptataj en i l i ,  kaj la malr iôuloj mor-
tas ie  en angulo  sen ia  he lpo.

A.  ZeoNrx.

Por la revizio de la proceso
Okazis en Madrido la 2an de Novembro, sub prezido de

D-ro Simarro, granda kunveno por peti  la revizion de la
proceso de nia neniam forgesota mart iro Ferrer. Ôiu1 t iner-
pensaj famuloj kaj societoj de la tuta mondo sendis al i$on
al la r ipara entrep;eno. Jen la letero de ,,Libera Penso",
repres i ta  en la  jurna lo  , ,E l  Pa is"  (12 Nov. ) :

,Al S-ro D-ro Luis Simarro, profesoro de I '  Universitato,
Madrid. Por la kunveno 2 Nov. La Esperantista Internacia
Societo ,,Libera Penso", kies membro estis Ferrer, protestas
kontrai l  la abomena verdikto, kiu mort igis la mart iron, kaj
unuigas sian voôon al la kr io de ôiuj l iberpensuloj,  de ôiuj
honestaj konsciencoj en Ia tuta nrondo, por postul i  la revizion
de I '  proceso,

La sek.  R.  D."

JAROSLAV VRCHLICKY.

La re$o de l '  bohemaj  poeto j ,  Jaros lav Vrch l icky,  mor t is
la  9an de Sept .  en Domaj l ice  (Bohemujo)  post  du jara mal -
saneca suferado.

En l i  perdis la Ôehoj la plej modernan homon, kiu donis
plenan cl irel<ton al la tuta ôeÎra poezio. Li postlasis verkojn
de senmezura prezo;  l i  vo l is  far i  e l  ôehoj  nac ion ku l turan,
ei lropan, el nia l i teraturo ei lropan kulturon. Li tradukis tre
multajn ôefverkojn el romaj l ingvoj, de Hugo, Balzac,
Baudelaire, France, Petrarca, Dante, Carducci,  Poe, Shelley,
Witnran, Ibsen, Goethe, Schi l ler, Mickiewicz. Li maffermadis
r ig l i lo jn  a l  ô iu j  tu tmondaj  poez io j ,  per  s ia  sc io  de l5 l ingvo j ,
kantante pr i  humanismo,  l ibereco,  amo,  f ra teco,  c iv i l i zac io .

La plej granda ôeha poeto ir is kune kun la nuna evolucio.
Li skribis tre multe, estis tiel fruktodona kiel Zola, l)alzai,
Hugo, Shakespeare. Li devis elskribi ôion, kion l i  sentis.

Forir is la plej f idela propagandisto de Libereco de Penso,
kvankam izolulo, sed ôiam helpanta kaj amanta.

Sed ne forgesu, ke ni vivas en la Stato, kie oni estas
punata ne demetante ôapelon antai l  Ei lkarist io, kie la pastroj
perfortas poeton eô en agonio. Al la majstro kiu skribis.

,La pastro anstatai l is al homoj Ia dion, la homaron kruc-
umis" oni entrudis, kiam l i  est is jam mortanto, Ia lastajn
sakramentojn. La poeto estas mort inta, l i  ne povas sin defendi,
sed l ia  verkaro l in  br i le  defendos.

de Ferter,


