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KREMACIO EN BELGIO?
Kelkaj K-d0j alilandaj petis al "La

Materialista Lig0" fot0jn k not0jn pri
kremaciej0j ekzistantaj en Belgi0. Per
peto de tiaj d0kument0jn niaj koresp 
ondantoj faris al "nia kara k progres-
ema patrio" hon0ron, kiun  i ne mer-
itas. En tiu lando la katolika Eklezio
estas ank0ra  sufi e potenca p0r mal 
permesi la brulig0n de niaj kadavroj,
e   i ne rezignas la grandan esperon
rek0nkeri sufi an potencon p0r nin
bruligi anta  nia morto!

Tamen 0ni devas noti, ke la liberala
partio anka  estas respondeca pri la
malpermeso de la kremacio,  ar kiam
 i regadis,  i neni0n faris tiurilate.

Se ni estus patri0t0j, ni h0ntus pri
la deviga enterigo de la h0maj kadavr-
oj. Estas fakto pruvegita, ke la ka-
davr0j, e  subtere, estas konstantaj
minacoj por la sano de la vivantoj.
Plie, oni devas pensi pri la drameca
enterigo de hom0j, kiuj  ajnas, sed ne
estas mortintaj! Ki0m 0fte 0ni devis
remalfermi  erkojn? Kiom ofte fos-
istoj trovis skelet0jn returnita jn en siaj
 erkoj? Kaj ki0m da tragedioj nek0n-
ataj supozigas la k0natajl Certigo pri
la morto ne  iam ekzistas, k la kurac 
istoj estas erarkapablaj!

Per la kulto dedi ata al la kadavroj
oni povas mezuri la naivon de la kred 
antoj, kaj anka , pli vere, de la ate-
ist0j honorantaj kadavrojn. .. La ka-
davr0 de hom0, e  de iu famul0, ne
plu estas la homo, tute kiel la kadavr0
de hundo ne plu estas la hundo. Am-
ba  nur estas 0rganika materi0 putr 
i anta, ne plu pr0duktanta la spiriton,
kiun  i produktis    i ne plu estas
sent- k penskapabla.

La senhonta ekspluatad0 pri tiu
kulto trafe karakterizas la Eklezion.
Unuparte  i proklamas, ke la esenca
diferenc0 inter la h0mo k la hundo
k0nsistas en la fakto, ke la h0m0 hav-
as k la hund0 ne havas anim0n ne-
materian   k aliparte  i anka  pr0 
klamas, ke por la homo la m0rto est-
as la aparti o de la animo k de la
korp0 . .. malestimenda! Cu el tio ne
sekvas, ke dum homo kadavri as,  ia
animo (supozita) jam estas f0ririnta?
Do, kiam la pastro   a  la  monpag0,
la pastroj!   cerem0nias  irka  h0ma
kadavro   d0 senanimulo    u estas
malpli cinika komedi0, ol se li cere-
monius  irka  hunda kadaVr0?

* **
En Belgio, la malpermeso de la

kremacio estas duoble absurda;  i ne
rezultas de iu le 0, sed nur de la re 
ligia tradicio. Anta  kelkaj monatoj.
sinj0ro Toskine (Tosquinet) (I) tre
bone pruvis, ke la nura bazo le a pri

l' afer0, estas la dekreto de Prairial'0,
jaro XII a (de la franca rev0luci0), k
en  i oni tr0vas nenion malpermes 
antan la bruligon de Y homaj kadavroj.
Oni povas koleri i a  ridegi, sed fakto
restas fakto: neniu Ie 0 malpermesas
la kremaci0n, tamen la permes0 de-
pendas de le 0 farota . . .

Jam de longe la liberpensul0j bur aj
k proletaj postulas tiun le on: mult-
n0mbraj societoj, vila aj k urbaj k0n-
silantaroj vo donis deziresprimojn:
anta  kelkaj semajn0j, en la Brusela
konsilantam ank0ra  okazis granda
debat0 pri deziresprimo proponita dc
la konsilantoj d o Mart0 (Marteau) k
Brunf0 (Brunfaut)   amba  social-
istoj   k Fukar (F0ucard), mal-
dekstra liberalulo. La deziresprimo
estis vo donita kontra  la malplimulto
klerikala k sendata al la parla-
mento . . . por dikigi la dokument-
paka 0n.

Nia legantar0 scias, kion oni povas
esperi de la bur a k etbur a parla-
mento. Tamen iun tagon la kremacio
estos permesata en Belgio, kiel okazis
en la  irka aj landoj (Holando, Ger-
mani0, Francio). Sed eb1e oni devos
pagi p0r sin bruligi   nur malpli ol
nun ( ar nun 0ni povas transportigi
la kadavrojn al Parizo, a  alien, kie
ekzistas kremaciejo, sed tio rnulte
k0stas). Tiel la permeso pagenda ne
estos utila por la malri uloj. Tiu fakto
substrekas, ke la klasbatalo ankora 
persistas  is post la morto.

Kio ajn estu, ni proletaj liberpensul-
oj k0nsekvencaj devas nepre disvolvi
nian batalad0n por la bruligo senpaga
de F homaj k bestaj kadavroj,  is  iaj
lastaj konsekvencoj: la malapero de Y

kadavrej0j. Sed tiel lar igita, la pro-
blemo estas revolucia.  ia solvo post 
ulas grandan klerigad0n kontra religi 
an, do sciencan, ne fareblan en la
kapitalista soci0,  ar la nura celo kapi 
talisma estas profito. Al  i estas tute
indiferentaj la plej simplaj homaj pro-
blemoj. Tiu popolamasa edukado,
pr0funda k lar a, estas nur farebla en .

socio senklasa, havanta kiel bazon la
laboron k ne la propra 0n, kiel ce1on
la vivon k ne la profiton.
Je la nomo de la Materiah'sta Ligo de BeIgio.

EmiIo ChapeIier [SAT-ano 9106), BtuseIo.

NOVA FORTIKA BATALORGANO
Aperas nun la  iukvintaga ateista

gazeto en ukraina lingvo "V0jovni ij
Bezvirnik" (La Batalema Senkredulo),
organo de F Centra Konsilantar0 de
l' Asocio de Batalemaj Senkreduloj
Ukrajnia, malmultekosta k poramasa -

(eldonkvant0: 5O 000!).
Estas tre kurioza la fakto, ke sen la

interveno de iu ajn eI Ia esperantisto ,
la redakcio mem faris sub la titolo de
l' gazeto la surpreson "Oni korespond 
as esperante" (vidinte tion, sendube,
 e  iuj aliaj ateistaj gazetoj).

Tio montras, ke la uzado de esper 
anto jam esti as ia difinita tradicio en
Ia rondo de F proIetaj ateistaj gazetoj.

La provizora adreso de tiu gazeto
estas: Redakcia "Vojovni ij Bezvimik",
Period. Sektor D. V. U., Sergskaja
Pl0  adj,  arkov. V. EIsudo.

"Malnovaj festoj kun nova titolo por
ni ne estas necesa "

Traleginte artikol0n de iu K d0
("S-ulo" n o 276) pri lia propono festi
anstata  "Kristnaskfesto" "Sun-
fest0n", mi devas kontra diri al tiu
K-do.

Tia anstata igo ne estas akceptebla,
 ar la  mia opinio  i ne don0s rezult-
ojn por forpu i religian sensenca on el
kapoj de malkleraj homoj.

Ni bone scias, ke sama anstata igo
estis farita ankora  anta e, kiam la '

persono de Kristo estis starigita inter 
 an e je Suno.

Por multaj ""religiaj" homoj tia
fest0 estas festo de man egul0j,  ar 13

homaro  is tiu sezono ne havas ofte
bonan nutrad0n   "plenumas faston".
La naski o de P fasto estas ka zata
de tio, ke hom0j, atendinte finon de
l' vintro,  paris nutra ojn k, kiam la
tago komencis p1igrandi i ("kreskis
Suno") k devis balda  alveni priri-
tempo, ili  ojis pri tio. Tial la ko-
menco de l' pligrandi anta tag-period0
estis deklarata kiel festo, kiam oni ne
plu bezonis  pari nutra ojn.

Dum nuna tempo, kiam provizado
je lo ataj lokoj (kompreneble ne en
sova a Afriko, Azio a  A stralio) estas
pli bona ol anta e    parado de
nutra oj fari as ne necesa k kontra 
tia tendenco   tendenco de malbona
" parema" nutrado ("plenumado dc
fasto") estas celita la bat0 de nia
sendia agitado. '

La batal0 kontra  religia absurdo
la  mia opinio povas fari i  efe per
ekonomiaj entreprenoj (mi ne forgesas
k ne diras, ke ni ne devas klarigi, agiti
ktp.).

En Sovetio enkonduko de l' kvin-
taga seninterrompa semajno jam faris
grandan pa on al nuligo de religiaj
festoj ("diman oj")    ar  iu labor-
isto, pli vere, la kvina parto de l, tuta
lab0ristaro,  iutage ripozas, k ripoz 
tago por ili estas jam festo   ilia
""diman o" (se oni povas diri tiel).

Tia entrepreno malhelpas jam
"prepari i a1 festo",  ar homo okupata
per laboro ne pensos pri fasto k pri


