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Kristo la laboristo
Anta  nelonge 33 kardinaloj kaj 550

episkopoj petis la papon, enkonduki
novan feston kun 1a nomo "Kristo

_

1

a la b 0 ri s t o". Anta  kelkaj jar0j
0ni ankora  diris "Krist0 la re o". Oni
ekkonas la interrilaton de religiaj t0rm-
uloj kaj sociaj stat0j. La re oj perdis
sur tero sian valoron. La 1astaj resta -
0j de fe da epoko ekzista as inter la
diktatoreco de l' bankkapital0. Nur
ke1kaj malspiritaj monarkistoj povis
opinii, ke la pop0l0 en memoro pri la
bona malnova epok0 reaktivigus la
sentronigitajn princ0jn. La te dism0
mortis; ]a bur a kapitalo venkis superla fe da grundrento; la regantoj de
dia favoro n0ti as  e la bur a borso
sub '*pari"; ne plu rekompencas sin
ilin financigi,  ar oni ne estas pagata
per "animaj afekt0j" de la m0bilizita
popo1amaso. La majesto fari is tiguro
por vakspupejo; 1a "patro de 1'1and0"
po1vokovrita muzeajo. Kristo la re o
perdis sian senc0n. '

Novaj sociaj pr0blemoj ekestas kaj
postulas re1igian a1if0rmigon. La papo
Leo XlII. elparolis  in en sia cirkulero
pri 1a 13borista demando (Rerum Nov-
arum lS. 5. 1891):

l. La laborista demando staras en
unua vico de nia temp0.

2. La demando estas malfacila,
tamen  i povas kaj devas esti s0lvata.

Kaj la pap0 proklamas: 1. Per la-
boro la homo akiras rajtojn.   Certe
estos 2. Laboro kaj mizero  iam sur
tero.   Sed 3. La d0gmo de alia
mondo pacigas (!).   4. Sen la ek-
lezio solvo ne estas ebla.   Ne la so-
cialismo sed 5. La ekIezio proklamas
la  ustan doktrinon pri mon0 kaj ka-
pitalo.   6. La laborista klaso ricevas
helpon de la eklezio;  i ekkonas en la
1aboristo la h0m0n kaj la infanon de dio.

Kaj la papo adm0nas la  taton, ke
 i anka  helpu  e 1a solvo de la labor-
ista demando:

1. La  tato zorgu egale por  iuj,
anka  (!) p0r la laboristoj.

2. La  tat0 devas plib0nigi 1a mi-
zeran staton de la proletoj. (!)

3. Gi devas  esigi la strikojn a ,'kio
estas pli bona, i1in forigi. (Vidu
Anglion kaj ltalion.)

4. La deviga diman rip0zo estu le e
destinota kaj p0Iice kontr0l0ta.

5. La  tato devas subpremi fipro 
centegadon.

6. La paga demando estu reguligota
en kristana senc0.

Vidu, pro1et ato, kie1 bone 1a ek1ezio
zorgas pri vi! Se ne estus la eklezio,
vi ne havus vian diman rip0zon. Kaj

por kristana pago  iam pledis la ek-
lezio, precipe por   la alta sa1ajr0
de  iaj episkopoj.

Kaj la pap0 postulas plie:
l. Estas organizendaj laboristaj or-

ganizoj.
Kompreneble ne la malbenitaj so 

cialistaj organiz0j, sed
2. Malbonaj societoj estu malper-

mesotaj. (!)
3. La celadoj,  krei harmoni0n inter

lab0ristoj kaj entreprenistoj, estas
la dindaj.

4. La religio estu la fundamento!
Kio estas do ku1pa pro  iuj mizeroj?

La senreligieco. Prolet afo, vi devas
esti bona ekzemplo p0r la kapitalisto!
Reiru en la eklezi0n, kiu varme zorgas
pri vi. Laboru kaj pre u! Tiam an 
ka  la kapitalisto estos k0rtu ita kaj
est0s kristeca kaj ne plu ekspluatos vin!

Sed se vi he1pos a1 vi per klasbatalo,
tiam anka  Ia kapitalisto povas koleri
kaj uzi perforton. Kiu prenas la glavon,
pereos per la g1avo. Nur per amo
p0vas esti savata la mond0. Envici u
en la de dio volita sociordo. Produktu
p1usvaloron kaj montru-vian kristanan
humilecon kaj sklavec0n per p1iigo de
la protito. Tiam anka  vi ricevos 1a

kristanan parton de tiu  i profito.
Krist0 m0ntris al vi la vojon. Li zorgis
pri penegantoj kaj  ar egit0j; li pre-
dikis kontra  la ri uloj; li prenis sian
krucon sur sin. Prenu anka  vi, pro1et 
 afo, vian krucon; tiam vi revivi os kaj
sidos dekstre de dio kiel via 1umanta
ideal0   Krist0 la laboristo!

Prof. Hartvig.

Al Iaboristaj korespnndanto -Iiberpensuloj
de  iu  Iando l

Por plifaciligi korespondadon kun ekster-
landaj laboristaj korespondantoj por nia
semajna gazeto "Bezb0 nik" (Sendiulo) ni
sciigas temojn, interesantajn nian legantaron
en Sovetio. Nun ni petas xkorespondi pri
jenaj temoj:

l. Politika agado de e-klezioj en bur aj
landoj, konkretaj faktoj, atestantaj -k0ntakton
de Eklezio kaj Kapitalo.

2. De kiu eklezioj ricevas monon?
3. Kion :la  tato elspezas por eklezioj, por

wpopolklerigo, por senlaboruloj?
4. Kiel fun-kcias re1igiaj organizoj, kaj per

kiaj m-etodoj ili varbas por siaj vicoj anojn?
5. Kiun influon havas 'la ek1ezio sur la

 tataparaton?
6. Kiujn heIporganizojn fondis la eklezioj,

kaj ilia aga=do?
7. Kiel agas religiaj organizoj inter lab0r 

istoj, junularo, vvirinoj kaj infanoj?
8. Pri demando: Religio kaj lernejo.
9. Kiel rilatas la eklezioj al la revolucia

laborista movado, al la strikoj?
10. Kie1 ri1atas 1a ek1ezioj a1 USSR?
ll. Kvanto da re1igiaj organiz0j proporcie

al ties membroj.
lZ. Kiel agadas liberpensaj organizoj?
13. Procesoj kontra  blasfemuloj.

SSAULA pA Nq
Sekcio: KURT KLAPS, Danzig, Karpfenseigon 12.

14. Diversaj statistikaj materialoj rilate al
eklezio a  liberpensula movado.

 i0  i devas esti ilustrita per iaktoj,  ar
nur tiuokaze  i etikos sur sovetian leganton.
AI  iu korespondanto ni sen-dos n ron de nia
gazeto, en kiu estos presita lia korespon-da o.

Nia adreso: Moskvo, Sretenka lO, Re 
dakcio "Bezbo nik'l, Redaktoro de "Bezboj 
nik" Scheinmann ( ejnman).

AL LlBERPENSULA SEKClO DE SAT
El letero ricevita de Ia Sekcio

Pr0 kelkaj cirk0nstancoj ni ne p0vis  usta-
tempe respondi *a1 vi. Ni sa1utas la de vi
ik0mencatan aferon   e1donon de ateista in-
f0rmbulteno por gazetservo. Ni opinias, ke
 i helpos nin, provizante nin per eksterlanda
materia1o, kiu rnalbone venas al ni. Precipe
ni dezirus skiz0jn pri  enerala situaci0 de
ekleziaj kaj sektanaj movadoj en eksterland0,
 p'lej aktualajn, ilustritajn per faktoj, ciferojn
ktp. Anka  estas interesaj por ni vig1aj
karakterizaj artikoletoj de laboristaj ateist-
ikorespondantoj pri liberpensa proleta mo-
vado, saturitaj per faktoj, ilustrantaj agad-
metod0jn wde 1iberpensul organizoj. Ni pro 
vizos vian bultenon de gazetservo per nia
sovetia materialo regu1e. Balda  ekfunkcios
nia informgazetservo  e CK de AU, kaj ni
liverados ties bultenojn a1 vi anka  regule.
Ciujn viajn po te1spezojn por sendi al ni
viajn materia1ojn, ni pagos plene, transsend-
ante monon al vi dufoje dum jaro, same ni
pagos vian po tan peradon por ni. je 1a nomo
de  l' legantaro de "'Bezbo nik" ni sa1utas la
sekcion okaze de ll-jara ekzisto de Sovetoj.
Ricevinte vian salutletemn, ni deklaras ke
sovetia ateistaro  iam estis en unuaj vic0j de
batalantoj por mondrevolucio ikaj nia kun 
1aboro 'bata1a en ateista fronto plisukcesigos,
p1iproksimigos la m0ndrev0luci0n.

Kun ateistaj salutoj al SAT-sekcianaj liber 
pensuloj

Membro de CK AU
Scheinmann ( ajnman).

LA ALVOKO
en "S-ulo" n 0 213 ne havis la deziritan
sukceson.  is nun anoncis sian kunlaboron
K-d0j el jenaj landoj: Germanio, Hungan'o,
Po1io, Svedio, Norvegio, Svisio, Sovetio kun
Blankrusio, Ukrainio. A1iaj landoj mankas
ankora . Ni denove petegas 1a sendiu10jn en
SAT rondoj vigle kunlabori por nia Sekcio.
Pripensu! Se nia entrepreno tiaskus, la liber 
pensulaj organizoj jam uzante nian lingv0n
d'ubus pri la monddisvastigiteco -de esperanto
kaj for1asus nian m0vadon. La sampa e
publikigita 1etero de redawktoro de rusa ga 
zeto "iBezb0 nik" devigas vin al kunlabor 
eg0. Pro tio legu la alv0kon en "S ulo"
n-o 213 kaj tuj anoncu vian helwpon.

NlA PO TO
5l29. Se vi kapablas, traduki la koncernan

verkon -de Hartvig en bonstilan esperanton,
faru tion. Pri via a1ia propono ni nun ne
povas diskuti; mankas ankora  multe da
he1pantoj.   8740. Mon0 ne alvenis.  5627. Bezbojnik alvenis. Mi scipovas iomete
1a rusan; do sendu ruslingvajn sendiula ojn.

  Vaguloj. Poste la faritaj multekostaj spert 
oj oni nur laboru per SAT-organizo. Liber 
pensula pa o aperos, se eble, monate. La
 eta o estas la gazetservo.   lndividuaj
1eteroj pro po telspezoj kaj tempomanko ne
estas respondataj.


