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70 SENNAC|ULO

SENNACIULA LlBERPENSULA PA O
La Iukto de du ma|amiko  de I'laboristo .

Ne estis ia kultura batalo, kiu nun|,,patronemo", kiu teorie ja estus tre
estis finita per pacigo inter Pio la XIl bona k sincera, kiu tamen ne estus
k Musolini. Du potenculoj reciproke
\'idigis al si la ungeg0jn; tiam ili faris
batalhaltigan kontrakton, kiu permesas
al  iu, sin turni al aliaj konfliktoj lin

servi la ekonomiajn okaza ojn en la
mondo; precipe ili devas atenti, kion
intencas Francio fari kun sia oro, sia
militista potenco, kun sia politiko sur
la Balkano. Pio la XI havas malpac0jn
kun Litovio, kiu traktas k0nkordaton
kiel papera on; en Meksikio, li devas
refortigi la pozicion de l"kat0lika ek-
lezio, k li devas zorgi pri Hispanio, kiu
altgrade rifuzas plian obeon al la ek 
lezio.  u tie esti os vero la frazo: ,,Sen-
frukte  i estas farita, la laboro de mult-
aj jaroj!"1 Tian rezulton, Romo ne
povas akcepti. Pacienco k prudento
necesas en tia tempo, sed precipe nenia
dispartigo de l'forto je diversaj front0j.

Ki0 interesas  e la itala konflikto,
estas nur tio   ki0n oni cetere povis
scii jam dekomence: La paco, kiu en
1929,  e la finkontraktigo (le l,Lateran-
Konvencio, estis solene proklamita al
la tuta mondo, ne estas vera paco. Ne
estas eble, ke la fa ismo de Musolini
interkonsentu kun la  efpastra pretendo
de l'papo;  ar amba  pretendas k0m-
pletan subi on de llh0moj sub iliaj cel-
oj. Tiom longe, kiom neniu el amba 
rezignas tiun pretendon,  iuj kontrakt-
oj p0r limigo de iliaj p0tencaj p0stuloj
estas interne malsinceraj.

Tial anka  plue da ras la batalo de
amba  potenculoj, sub la ekstera as-
pekt0 de paco. La centro de tiu  i
batalo estas la lukto pri la junularo;
 i tie, neniu povas cedi la kampon al
la alia.  ar fantomojn oni devas en-,
cerbigi jam frue, por ke ili fikse restu;
oni devas ilin planti en la fundon de
l iufana konfido, kiun ankora  ne tu is
ia dub0.

Krom tiu task0 ekzistas la lukto pri
la animoj de lilaboristoj. Kiam,  i-jare,
la papo proklamis la jubile0n de l,,,la-
borista'" encikliko ,,Rerum' novarum",
tio okazis ne nur pro la memoro, sed
anka  p0r ,,konfirmi la kredon, kiu
rekondukas la mondon de lllaboro al
la piedoj de l"roma papo"2. Arnaldo
Mnsolini_ la frato de l"du e, tuj res-?
pondis tiun proklamon, tiun ,,emfazan
inanifeston'", en la ,,Popolo de Itali0".
Treege de supre li ju is pri la kristana

[  iler: ..Don Karlos".
? ..Ecclesiastica" (katolika koresponda aro)

n-o 27. 4. julio l93l.

efektivigebla en la  iutaga vivo   k
kelkajn tagojn pli poste li skribis en
,,Labor0", laborista gazet0, ke sole la

(fa ismo enordigas la laboristan klas0n
premantaj. Musolini k lia ministro por 
eksterlandaj aferoj, Grandi, devas ob-%

en la nacia Vivo k firmigas  in en la
plenumo de  iaj devoj k per la rekono
de  iaj rajtoj. Tio ne estus ,,prapatraj
opinioj", sed rekonitaj rajtoj, kies bazo
estas ne ,,la perfekta lingvo latina de
encikliko", sed ,,la realaj fundamentoj
de f0rta  tato"3.

En tiu lukt0 pri la junular0 k labor-
istaro de l,itala popolo, la fa ist0j apog-
as sin sur multaj,  tate subtenataj as0-
cioj; la eklezio organizas  in helpe de
la ,,Katolika Ago", de la laika unui o
p0r subteno de l?pastra regado, kiu est-
as disvastigata tra la tuta mondo. La
Lateran-Konvencio precipe fiksis la tol-
eradon de l,Katolika Ago en Italio  sub la k0_ndi o, ke  i ne okupi u pri
politiko. Tiu  i kondi o enhavis la  er-
m0n de Fnova konflikt0.  ar, kio estas
,,politiko"? Katolikaj pastroj k laikoj
k0mencis organizi junularajn asociojn
katolikajn, kies membraro kreskis ra-
pide. Ili komencis fondi profesiajn unu-
i ojn ekster la  tataj sindikatoj, kun
instruaj kursoj, kasoj por subteno, pr0-
fesiaj k0nsultejoj. Politiko? Nel  i  io
servis nur por akcelo de religiaj, mo-
ralaj, kulturaj celoj! La itala registaro
haVis alian opinion: ,,La ,Katolika Ago6
estas nur malbone ka ata provo, restar-
igi en nova formo la anta an Popol-
an Partion Katolikan, kiun la fa ist0j
malpermesis." *

La batalo ekflamis en  ia maniero,
kun diplomatiaj notoj de amba  flank-
oj, kun strataj interpu i oj, kun mal 
permeso de katolikaj asocioj fare de
la registaro, kun papa plend-skriba o
al la tuta mondo.

Kaj tiam, subite la paco!
La Katolika Ago da ras.   La  siaj

religiaj celoj, la Katolika Ago ne oku-
pi as pri politiko.   En  ia programo
ne trovi as la fondo >de metiaj unu-
i oj.   La samtempa membreco al la
Katolika Ago k al la fa ista partio
estas permesata.

Tio estas paco inter advokatoj, kiuj
posedas la senskrupulecon fari kon-
traktojn, kies interpretadon ili lasas
al bataloj pri povo! Pri klarigo, pri
spirita lukto de du mondkoneeptaroj
  nenia vorto! Certe, la Katolika Ago
estas retenata en sia anta eniro;  i dev-

3 Samloke, n o 28, de 11. julio 193I.
" ,.Mallongaj ' lnformoj Germanaj": kajero
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De Mina Speht.
as eltrovi novajn vojojn. Sed  i vivas

  tiu 0rganizo, pri kiu la papo dek-
laras, ke  i estas la bazo k apogo de
l'publika pr0greso; k kiun  ia prezid-
anto opinias kapabla, ke  i estus sav-
inta Hispani0n el la manoj de la tieaj
,,krimuloj".

Ne! Kultura batalo ne okazis tie  i.
Batalon kontra  la eklezio riskis Mek-
sikio, okazigas Sovetio, komencis His 
panio. Nepra kondi o p0r tia batalo
estas la ekzist0 de konvinko, kiu di-
rekti as k0ntra  supersti o k eklezia
subpremado. Tia konvinko, kiu ebligas
principan batal0n kontra  la eklezio,
tute ne ekzistas  e la nuna regant0 de
Itali0. Li for etis sian kontra -eklezi-
econ, kiam  ajnis rekomendinda, al-
doni la brilon de l,Sankta Romo al 'la
brilo de l7fa ism0. Tia h0mo ne brull
vundas siajn fingrojn  e la fajro de
iu eklezio, precipe ne  e la katolika
eklezio, kun kiu li lo as najbare. Kiam
la Vatikano (la katolika estraro) utilas
al li, tiam li toleras  in, koncesias al
 i lernejojn, familiajn registrejojn, ja,
e  kelkajn kvadratkilometrojn da tero.
Kiam la Vatikano  enas lin, tiam li

permesas al la fa istoj, bastoni sur la
stratoj katolikajn junulojn, detrui epis 
kopajn administrejojn k moki en la
gazetaro la ,,sanktan patron". De tia
kontra ulo de l'eklezio liberpensuloj
povas _atendi nur tre malmulte. Kom-
preneble, ili  oje akceptas, se Musolini
malfortigas la eklezion. Sed la bruo
dum la pasinta somero, pri kies dis 
a dig0 zorgis ne nur Musolini, sed an 
ka  tre bone la eklezio, ne estis tiom
grava. El la nun farita kontrakto ja
rezultas kelkaj doma oj por la eklezio,
sed samtempe la batalo donis al  i
novan forton ekscitante kompaton en
la koroj de la kreduloj. Do, entute  i
ka zis ver ajne e  ne tiom da d0ma o,
kiom ka zas liberpensuloj, kiuj sen bruo
eksi as el la eklezio. '

El germanlingva ,,ISK" n-o 10, okt. 1931.

\LASTHOR E: La XII-a
SAT- Kongreso okazos
en  tutgart. La unua ko 
muniko aperos en |a
proksima n-o.
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