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PRI ATEISTA LITERATURO EN
ESPERANTO

,
Lastan jaron en nia esperantist-liber-

pensula kampo ni povas karakterizi
kiel jaron de granda vigli o, precipe
en eldonagado.

Ni konstatas regulan aperon de "Li-
berpensula Pa 0", kvankam ne regul 
an, tamen aperadon de "Liberpensula
Servo". Krom tio "Esperanto-Serv0"
k "S ulo"  iam havis apartajn artikol-
etojn priliberpensajn. Ni konkludas,-
ke por tiuj kontra religiaj problemoj
ckzistas plif0rti anta intereso.

Estas kompreneble, ke en tiaj cir-
k0nstancoj estas tre bezonataj pli se 
riozaj iloj por kontra batali religi0n,
kiu nun tutforte apogas sin sur kapital-
ista mondo, kiu nun estas plej fidinda
servanto al la kapitalo. Anka  estas
kompreneble, ke niaj liberpensuloj
prizorgas eldonon de speciala liber 
pensula literaturo en esperanto.

Kiel unuan printempan birdon ni
povis noti tiurilate specialan kontra -
paskan ateistan numeron de "La Nova
Epoko", kiu precipe enhavis kontra -
religiajn 0riginaIa 0jn.  i estis sen-
duba sukces0, sukceso e  en tiu rilato,
ke la numero estis kunmetita de K doj
el diversaj landoj kaj  i havis scienc-
an seriozan propagandartikolon (an 
ka  originalan) de famekonata en
Sovetio kontra religiulo K-do Bum-
jancev. La artikolo temis pri deveno
k miteco de P paska legendo, senmask-
igis ekspluatistan karakteron de l'
festo; Ci tiu numero de "La Nova
Epoko" sendube plenumis sian rolon
de liberigilo proletara.

Sed precipe grava momento estis,
kiam nia esperantista liberpensularo
ekposedis la unuan kontra religian
libron en esperanto.  i estis traduko
de Lenin-artik0loj pri religio (Lenin
"Pri religi0", eld. de CK SEU kaj Tut-
sovetia Ateista Unio). En tiu libreto
nia tutmonda liberpensularo esper 
antista ekposedis tre seriozan, vere
marksisman analizon k koncepton pri
la religio, anka  traktad0n de la pro-
blemo pri rilatoj al religio flanke de
laborista partio, problemo, kiu multe
estas diskutata en la mondo k interesas
anka  la esperantistojn. La libro, kiu
estas vigle a etata de K doj el diversaj
landoj, okulvideble,  uste kontentigis
nian esperantistan liberpensular0n.
Dank7 al tio ni povas konstati, ke la
libro  uste trafis sian celon kiel k0n-
tra religia batalil0.

Poste ni ekhavis alian libron, tra-
dukitan el la rusa lingvo: "M.  ejn-
man. Milito kaj religio". La temo
tu as plej aktualan problemon. La
mondo estas skuata de militdan ero,

proletoj el  iuj landoj tion bone spert-
as, sed ne  iuj komprenas, kiun rolon
en tiu kapitalista preparado por milito
plenumas eklezioj k religio entute. La
libreto estas saturita per plej aktualaj
faktoj el tutmondo, kiuj klare m0ntras,
kiel aktive la religio partoprenas tiun
militpreparon, anka  kontra  Sovetio.
Per  i tiuj multaj faktoj la br0 uro
bone edukas en proletoj batalemon
kontra  kapitalista m0ndo k ties serv 
antoj, inter kiuj la religi0 nun efas.
La libro serioze k diversflanke pri-
traktas tiun aktualan problem0n. La

v efa interes0 je la libro estas, ke  i
analizas problem0n per nuntempaj
faktoj, ne antikvaj k historiaj, pro kio
 i estas plej komprenebla al  iu pro-
leto, ne sperta en historiajo j, tamen in-
formita pri lastaj faktoj de 1nonda p0 litiko. Ni devas taksi tiun liborn kiel
komenc0n de aktuali o de nia lite-
ratur0, en ti0 konsistas  ia precipa
valoro.

Estas rimarkinde, ke tiun elpa 0n
en liberpensula literatura kampo faris
sovetiaj ateistoj-esperantistoj. Ni dev-
as konstati, ke alilandaj K-doj  is nunneniom preska  prizorgas por konatigi
en esperanto plej valorajn liberpens-
a ojn diversnaciajn.

Finante ni povas informi la legant-
aron, ke anka  sovetiaj K-doj jam
liveris al SAT kooperativo du novajn
manuskriptojn ateismajn: E. Jaros-
lavski, "Pensoj de Lenin pri religio" k
malgranda hro ureto pri deveno de re-
ligio. Anka  jam estas tradukita k
eldonota la libro de M.  ejnman "Mo-
ralo proleta k m0ral0 religia". Estas
nun tradukataj k enplanigitaj por el-
d0no de CK SEU kaj Tuts0vetia Ate 
ista Unio kelkaj aliaj bro uroj. K-do
Rumjancev nun originale verkas en
esperanto libreton "Cu ekzistis Kristo?"
k K-do N. Incertov anka  originalan
br0 uron "Al kiu servas baptistoj"?

Ni devas saluti niajn esperantist0jn-
liberpensulojn, kiuj ekzempl0n donas
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kreante fakan literatur0n en esperanto.
Ni devas deziri, ke liberpensu1oj de

'diversaj landoj sekvu la v0jon de
sovetiaj ateistoj-esperantistoj k p1i-
ri igu esperantan literatur0n per nio-
delaj verkoj liberpensaj de diversaj
landoj. 259.

Batalorganim de P Belgia Eklezi0
Katolika

La katolika eklezio en Belgio en-
penetras  iujn kamp0jn de l" publika
vivo. Apud  iu fako  i kreas la "'kat0-
likan"; e  la morala sinten0 de  iu
belga civitano estas  irmata k0ntra 
la malvirt0j de nia socio. Spirite tiu
pastra  estaranto apud  ia manifest-
acio de l' amas0 estas ja dan ero por la
senanta ju ul0j, sed sufi us por  i tiuj
unui i k f0rte lukti sur la spirita
batalkampo p0r venki la malkleron.

Sed mono estas nerv0 de ljmilito.
La klerikalul0j jam de1onge kom-
prenis  i tiun proverbon k aplikis  in.
En Belgi0  e bankoj k sur ekonomia
kampo  i estas 0bservata.

Belgio konsistas el 2 landoj mal 
similaj unu je la alia, Vanni0 (franca)
k Flandrio ( ermana), kiu grandparte
estas agrara (k0ntra e je Val0nio, kiu
estas  efe industria), sekve religiema.
La bu ado de 1914 18 pliri igis la
flandran kamparanaron k samtempe
pligravigis la potencon de  iaj prof-
unui oj. '

F0ndita en 1890, la kamparana
"sindikato" (Boerenbond, elp. Bur'n 
bond) celas helpi konsili siajn anojn
pri  ia ajn agrara temo. Sed tio ne
nur estas  ia rol0. La pastrar0, kiuj
estas  iaj gvidant0j (la nuna  enerala
sekretario estas abato) devigas  iun
praktiki la katolikan religi0n. Kredu
a  malsatu! Sekve la Kamparana
Ligo estas grava pezo en la politika
pesilo.

Kia estas  ia potenc0?
Je la fino de 1928  i grupigis 12l 455

famili0jn disdividitajn en 1203 gild-
0jn (t.e. k0munumaj sekci0j); kvan 
kam bazata sur loka organizsistem0,
la K. L. estas forte centrigita. La
"stabo" tr0vi as en la urho Loveno
(nederland-lingve: Leuven), el kie dis-
iras  iuj ordonoj.

La monaj neg0coj estas koncentritaj
en la "Centra Kredit Kaso", kiun ali '
as 980  parkasoj.

Dep0st la milito la K. L. pli k pli
okupi as pri financa politiko, kiu
adapti as je  ia agrara aktiveco. Dum
la printemp0 1928  i part0prenis la
Frankfurtan f0iron k aliajn aran 0jn.

 ia "Centra A et  k Vend Oficejo"
en 1927 a etis por 376 milion0j da fr.
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