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DlSKUTEJO:
Kial onI ne pIu parolas

pri Ia socia revo|ucio?
Kiam la laborista movado ekkresk-

is, sed ankora  estis sufi e malforta
anta  kelkdek jar0j  , oni ofte

parolis pri la socia revolucio. La bur -
aro e  treege timis  in k  iarimede
subpremis la porsocialisman propa-
gandon, por malebligi revoluciajn ag-
ojn. Tiutempe en la parlamentoj sidis
a  neniu a  areto da laboristpartiaj
reprezentantoj. Kiam unu el tiuj mal-
multaj lab. deputitoj paroladis, la tuta
bur a klaso eka skultis k  ia gazetaro
dedi is longajn artik0lojn al la vortoj
de l*,,renversulo", kiu minacis la bal-
da an mondrev0lucion.

Depost tiam ja  io  an i is. Hodia 
en la parlamentoj sidas ne unu, sed
dekoj a  e  centoj da lab. reprezeut-
antoj, kiuj kelklande e  partoprenas en
la registaro. Sed iliajn paroladojn la
bur aro preska  ne atentas k  i anka 
ne plu timas pro ili. Plej ofte oni de-
cidas rekte kontra  la deziroj de la
lab. deputit0j. Sed nenio 0kazas,  iuj
silentas k neniu   krom la fa istoj  mencias la vorton ,,revolucio".

Mi  atus ekscii klarigojn pri tiu
stranga stato, sed oni eVitu la konat-
ajn k demagogiajn argumentojn.

' 16462.

PrI la framasonio.
Mi tuj diru, ke per sia ritaro k per

sia doktrino la framasonio iom Varias
la  la landoj k e  la  la diversaj lo-
 ioj; sed  ia idealo estas  ie la sama:
 i celas al la justo en la Socio k al
la frateco inter  iuj h0moj. La fra-
masonoj prave fieras pri tiu sia celo
k pri sia laboro, k tial mi miras, vere,
ke iu inteligenta viro povas ilin ju i
tiel maljuste, kiel K-do 8004. Lia ar-
tikolo, en la n-o 387, de la komenco
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 is la fino estas nur ia kolekto da krud-
aj kalumnioj, ia teksa o el stultaj mal-
veroj. En  i trovi as la kutimaj atak-
oj de la katolika pastraro; mankas nur
la diablo, prezidante mem iliajn in-
ferajn kunvenojn. Kompreneble mi ne
donos al mi la penon rebati tielajn
senbazajn asertojn; la mensogon, al)-
surdan, groteskan, oni ne refutas:  in
oni preterlasas, ridante. Ho! tiuj ger-
manaj fratoj niaj, kiuj pagas k0tizon
de lSO' plus 50X12:75O markoj, t.e.
4500 frank0j; tondro! tiuj vere ne
suferas pro la krizo. Sciu anka , vi
profanuloj, ke  iu membro en  iu lo io
devas solene  uri, ke li prisilentos la
framasonan sekreton sub puno per
morto. Kaj kiu iam scios, kiom da
fiagoj oni devas meti sur la konton
de tiuj sindirantaj filantropoj? Kiu
povus konj  iujn murdo n krimitajn
de tiu institucio, kiu stultigas li: sub-
premas la popolon?   Brrr! Tio estas
vere terura, tremiga, abomena! Tial
mi haltas, konsilante nur al nia K-do,
ke li iom studu la historion de la fra-
masonio en seriozaj verkoj, a , se li
ne havas sufi e da tempo por tion fari,
ke li simple legu en nia Plena Vortaro
la difinon pri la framasono:  i estas
iom konciza, sed tre ekzakta. H. B.
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_Proklamo.La Gvida Komitato de la Internacia
Liberpensula Unui o kun kontento ek-
sciis, ke la hispana registaro dekretis
la nuligon de la Jezuita Ordeno en
sia lando.  

Kvankam anka  en aliaj  tatoj ek-
zistas kontra  la jezuit0j le oj, kiujn
Romo devas toleri, tamen la Papo
provas  ajnigi, ke la jezuitoj en His-
panujo estas martiroj, same kiel li
provis pravigi la kontra rev0lucian
agadon de la katolika eklezio en Mek-
sikio, fiprezentante la procedon de la
meksika registaro kiel persekuton al
religio.

Fakte nur la celado por la propra
vivo devigis la junan hispanan respub-
likon sekurigi sin per ekstermo de
 iuj sekretaj ka ejoj de kontra res-
publika agitado. Al tiuj ka ejoj apar-
tenas unuavice la Jezuita 0rdeno k
la sp0nta kontra eklezia movado en
la hispaua popolo sin turnis la  bona
respublika instinkto precipe kontra  la
jezuitoj.

Miloblaj ekzemploj ekzistas en la
bistorio pri la pereiga soeia agado de
l" jezuitoj. Ni citu ci tie nur la batalon
de la jezuitoj kontra  moderna lernejo,
en Hispanujo siatempe f0ndita de
Francisko Ferer (Ferrer). Oni lin mort-
igis pro tiu kura a progresema entre-

preno. Ne trankvili is la jezuitoj,  is ili

per intrigoj  iuspecaj   pri kiuj ili tre
spertas    atingis lian kondamnon k
paf-mortigon.

Tiu sola faro de l"jezuitoj pravigas,
ke ilia dan era influo en Hispanujo
radikale estu forigata. Sed  i tie ne
temas pri puno pro krimoj iamaj, sed
pri sekuro al socia progreso en la nun-
tempo.

Tial la Gvida Komitato de I. L. U.
gratulas la repezentantojn de la bis-
pana popolo pro tiu procedo kontra 
la Jezuita Ordeno. Multo ankora  est-
as farenda. La katolika eklezio, plej
fidela apogo por monarkismo, en His-
panujo, postlasis malbonan hereda on.
Sufi as ja citi la analfabetojn, kiuj
svarmas plej abunde  uste en tiuj re-
gionoj, kie la eklezia influo radikas
en la popolo mem. Necesas tie mult-
jara pacienca laboro, por fine forigi
tiun mankon pri kulturo.

Tamen   farita estas la unua suk 
cesplena pa o la  tiu direkto. Nun est-
as ebla al la bispanaj liberpensuloj,
da rigi la de Francisko Ferer komenc-
itan laboron. Ni liberpensuloj scias,
ke religio bavas radikojn sociajn k nia
lab0ro celas racionalismon, estratan de
veremo.

Instigate de tiu veremo, kiu ja estas
nur unu el la formoj de justo, ni pro-

testas kontra   iuj trompaj artifikoj
de l' klerikaro k per  iuj f0rtoj ni klo-
podos, subteni niajn samideanojn en
Hispanujo sur ilia vojo al libero!

Por la Gvida Komitato de I. L. U.
(Internacia Liberpensula Unui o).

La sekretario: Th. Hartvig. La pre-
zidanto: Dr. M. Tervanj (Terwagne).
La membroj de la Gvida Komitato:
M. Zivers (Sievers ), Berlin, Dr-o. B.

Milde, Prago, Fr. Ronzal, Vieno.
El ,,La Ateisto" N-o 4, l. IV. 32.

Prireligia statistiko. '

La Ekleziastiko (Ecclesiastica) pub 
li ikis en sia n-o 6 de P 6. II. 32, la
sekvantan interesan statistikon pri la
religioj sur tero:
Romkatolikoj: 35l 839 665 t. e. l9,0 "lo

Konfucianoj: 304 027 ll4 t. e. lGA "In

Hinduanoj: 233 997 819 t. e 12,6 %:

Mahometano : 229 008 599 t. e l2,5 o/o

Budhanoj: l99 461 632 t. e. 10,8 "/o

Protestantoj: l64 683 026 t. e. 8,9 o/o

0rtodoksaj: l3l 460 822 t. e. 7,1 oM

Idolanoj: 122 239 817 t. e. 6,6 m
Neeklezianoj: 76 598 195 t. e. 4,1 '/e
 intoistoj: lG 644 437 t. e. 0,9 '/o
Judoj: 15 731 475 t. c. 0,9 %
Nekonatoj: 4 481 733 t. e. 0,2 %;

Sume: 1 850 l74 334 t. e. 100,0 o/0


