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Belgio
 tata bu et0 por "La Ministroj de

Dio" ka  aliaj profitoj de tiuj parazit0j
Belgio estas tre ma1granda lando

  proksimume 30 mil kvadrataj kilo-
metr0j   k enhavas malpli ol ok
milionojn da lo antoj. K0mpare kun
la planed0 k  ia lo antaro,  ajnas, ke
la nombroj  i supre cititaj estas sen-
signifaj. Tiel ne opinias la internaciaj
procentegistoj k la enlimaj amator0j
de la plusvalor0. Plie tiuj lastaj eks-,
pluatadas kvindek milionojn da negr0j
en Kong0    belga kol0nio okdekoble
pli granda ol la "patra lando".

Estu konvinkitaj, ke tiuj patriotoj
konsideras la malgrandan Belgion kiel
grandan orminejon, kreitan por ili de
la "kara b0na dio". Estas mirige vidi
ilin direkti produktadon k komerc-
adon, k "riski" m0n0n, "tiel penege
 paritan", en ties entreprenoj por la
"gloro de la plej bela k b0na patri0
inter  iuj".

Ne ridetu,  ar mi diris, ke kapital 
istoj riskas monon. Ekzistas ja reala
dan ero: la ribelonta proletar0   sen
kiu la 0rminejo nenion valorus! Por
submeti la laboristaron, ja ne mankas
le istoj, juristoj, ju istoj, 0ficiroj,
 endarmoj, policistoj ktp. Sed tiuj per 
f0rtaj gardistoj "'blankmanaj'" ne an-
kora  sufi e efikas, anka  necesas
d0rmigistoj de la ribelema penso pro 
leta. Kaj  u oni povas trovi, e  inventi,
pli efikan kloroformon intelektan ol la
predikadon de la religianoj? Kredeble
tiuj uloj, kies manoj estas dece blank-
aj, ' k ventroj diable dikaj, sin for-
oferas. Ti0n farante ili garantias
paradizon al si mem .. . en tiu  i
mondo, la alia estas por la ceteraj . . ,,

kiuj a etos enirkartojn.
** *

En 1929, la katolikaj pastroj nom 
bris pli ol ses mil, plie kelkdekoj da
protestantoj k hebreoj. Ni aldonu, ke
la  oficialaj statistikoj de 1920 la ge-
mona oj nombris 54 511. Sed depost
1920 ili ankora  multe plin0mbri is.
lliaj predikoj estas anka  fortigataj de
multnombraj civilaj geinstruistoj kato 
likaj,  u de la religiaj,  u de la  tataj
(nomataj: ""ne tralaj") lernejoj. Sed
pri la m0na ejoj k instruado, niaj
amikoj L. Bergiers k M. Van Aelst ra-
p0rtos. Ci tie, mi nur devas raporti
pri la kosto de la pastraro.

La  la  tata bu eto de 1929, la
pastram ricevis rekte, kiel salajr0n,
sesdek-sep milionojn da frankoj (l ger-
mana marko :8,50 frankoj). plie
b0najn lo ejojn senpage.

Jen la k0sto de. la  efepiskopo, en
Malin (Malines):
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Cefepiskopejo   kvaza a ='palaco, ho mek  
' senhejma Jesuo! . . . . . . . . . . ??? ???

Cefepiskopo
.............. 100 000

Tri sekretarioj ............ 45 000
Kvar  eneralaj vikarioj ....... 120 000
Dekdu kanonikoj ........... 216 000

Sume po jar0 481000
Ni povus da rigi pri la ses episkop 

oj. Ne bezonas,  u ne?
Ni nur memoru, ke la plej simpla

pastro estas pli bone pagata ol instru 
ist0 ""ne trala" k samgrada.

La subtenado al la pre ejoj estas
pagata de la  tato, provincoj k komun-
umoj. La partopreno de la  tato dum
l929 kalkuli as je du milionoj da
frankoj. Pri la provinc0j k komun 
umoj mankas al mi dokumentoj.

La diversaj laboroj k' objektoj in-
ternaj de la pre ejoj estas  iujare pag'-
endaj de la komunumoj. La komun 
uma konsilantaro rajtas diskuti la jar 
ajn elspezojn sub la direkcio de sin-
j0ro pastro, sed  i ne rajtas kontroli,
f0r eti, e  malpliigi la fakturon,  i dev-
as absolute decidi la pagon! K0medio?
Jes, sed  i estas le e devigata.

Nun eble vi supozas, ke la benoj,
mes0j, kantadoj, funebraj servoj,
mirakl0j, piaj kalumnioj. ktp., estante
tiel bone pagataj de la  tato, provincoj
k komunumoj   do per mono ricevita
el  eneralaj impostoj, e  de ateistoj!  devas almena  esti senpagaj p0r la
naivaj kreduloj?

Se vi kredas tion,
naivaj.

Pastroj niaj estas la plej spertaj
komercistoj en la mondo.

Ili vendas altpreze objektojn sen-
nombrajn, kiuj kostis al ili abs0lute
nenion. Ili vendas mesojn, pre ojn k
benojn; indulgojn de la papo k par-
donojn de la kompata dio. 0kaze de.
naskoj, edzi oj, entombig0j ktp., ili
postulas monon. La bonaj kristanoj
devas pagi p0r ne fali en inferon, por
eliri el pekpuri ejo k por eniri para-
dizon   sen garantioj, sed estas la
sola rimedo,  u ne?

Ni estu sinceraj! lli anka  vendas
a ojn, kiuj kostis al ili ion, k kies prez0j
estas nur altigitaj . . . la  tarifoj de la
benoj: rozari0j benitaj en Lurd {franc 
lingve: Lourdes, fama miraklejo, a   pli bone dirite: skandalejo). medaloj
de la Sankta Infaneco. statuetoj de
Sankta Krist0f0ro, kiuj  irmas a to-
mobilist0jn kontra  akcidentoj ktp.  "Ho. vi jam a etis  iujn artiklojn ni-
ajn, gesinj0roj? Estas kvaza a miraklo.
 ar ili estas tiel multnombraj! Neniu
vendejo similas la nian. Sed jen alia
fako: Donu al ni (la  grando de via
monsako). k ni montros al vi kapon de
multkapa sanktulo, pecon de la "vera

vi anka  estas

N-o l 
Sekretario tle la Sekcio: KURT KLAPS, Danzig, Karpfenseigen 12.

kruco", unu el la sep prepucioj de
Jesuo, a  fekajon de Sankta'
Mario!"

 u estas mirige, ke p0r tiuj  arlatan
oj, la membroj de la MateriaIista Ligo
de Belgio estas delegitoj de la infer-
an0j?

Tamen ili insultas ankora  pli
sova e la sovetajn liberpensulojn. Est-
as tute logike.  ar tiuj K doj ne plu
pagas la vendistojn de benita akvo.
Nur nia proleta revolucio forbaluos
tiun 111alpurajon, kiun nthobligas h
kapitalista medio.

EmiIe ChupeIicr (. n]ije). !!Imi.

Gigantaj sukcesoj de l' Ateista l'nio en
Ukrainio

La l nio de Sendiuloj L'krainia kun
 iu tago pli fari as amasa organizo.
Tion tre el0kvente elmontras jenaj
nombroj:
La1 majo 1928 l: l [ nio hnis 00 OOOInrmInojn

,,
1. jan. l929 115 000

_,,
1. maj0 1929 215 000

,,
1. jan. 1930 ,. 523 000

,, 1.marto1930 .. 723 000
Tiel dum du jar0j la nombro de anoj

al la organizo dekkvarobli is.
Dum la nura jaro 1929  i pligrand

i is je 3 S5%.
Krom tio la statistiko por la 1. marln

1930 konstatas, ke en la rondetoj de
junaj sendiul0j, kiuj funkcias plejparte
en lernejoj, pioniraj ta mentoj k sim.
   estas 201 000 membroj.

Tiel la tuta nombro de organizitaj
plena aj k junaj sendiuloj superas
900 000.

A. Pankov tla  esperanthngva radio-
disa digo de "Radio- arkovo"t.

Kunlubmantoj! Kvankam en mia
kajerujo amasi as multe da materialo.
mi ne povis eldoni lasttempe nian
Gazetservon pro f0rresto de mono. Pri
tiu punkt0 ni devos paroli dum nia
fakkunsid0 en L0ndono. Kr0m tio mi
petas niajn kunlaborantojn verki kon 
cize k surskribi la 111anuskriptojn nur
sur unu flanko de la papero. .\1i
disponas pri valoraj artikoloj el So 
veti0. inter ili anka  tre longaj. sed
 ar nia Pa o aperas dum kvin semajw
oj nur unu fojon, ne estas eble, publik 
igi  iujn. K-d0j, kiuj interesi as pri
tiaj artikoloj k volas aperigi ilin en
gazetoj. turnu sin al mi. Ne forgesu
enmeti viajn leterojn respondkupon-
ojn, tiam la Sekcio plenumos \'iajn de 
mandojn, dezirojn ktp. akurate. En
Sennncieca Pedugogiu Remm aperas
la rubriko "Edukisto kontra  pastroj".
kiun anka  gvidas nia Sekci0. Al)0nu
tiun gazeton k kunlaboru. Sendu ('ion,
kio rilatas al edukistnj k pastroj. at
nia redaktanto.


