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BELGIO
En "nia" lando, kvankam ili ne plu

estas la plej multnombraj en la parla 
mento kai senato. la klerikalul0j regadas
la plimulton de la lernejoj, kaj la ri aj
katolikoj. . . kaptas p0r tiuj lernej0j 62%
de la tutlanda lernantaro. Plie, 1a pastroj
havas rajton iari religiajn kurs0jn en la
laikaj ( tataj) lernejoj, sed, almena 
le e, la infanoj povas esti maldevigatai
 eesti tiujn kursojn   suii as ke la ge-
patroj skribu al la direkcio de la lernejo.
 u necesas komentarii tiun liberecon?
Certe ne,  ar la legantar0 de "S ul0"
scias la valoron de ""le a" libereco p0r
la malri ul0j.

La klerikaluloj organizas lernejojn, kaj
la nekredantoj ilin pagas, tute kiel la
klerikaluloj! Vi ne k0mprenas? Jen
klarigo: La politikaj reprezentantoj dc
Lab0rista, Liberala kaj Kat0lika Partioj
vo donas la necesajn milionojn, teorie
je la nomo de la "lerneja paco". sed
fakte, por ke la "liberaj" (legu: kato 
likaj) lernejoj poVu k0nkurenci la la-
ikajn!  

Sen iu ebla dubo, tio ne suii as al la
katolika kapitalismo. Logike  i celas
izgi i mastro de la tuta publika instru-
a 0.

Generale la geinstruist0j de la kato-
likaj lernej0j estas "sanktaj fratet0j kaj
iratinetoj". La ensutanigataj fratetoj
estas .fra laj. sed ne estas senseksaj.
Tio estas oite pruvita de iliaj viktimoj:
la "tre karaj geknaboi".

Pli ol ses miloj da katolikaj. judaj kaj
protestantai pastr0j estas, en "nia glora
kaj progresema patrolando", pli bone
pagataj ol la geinstruistoj civitaj.

Ekzistas "Nacia Federaci0 de Liber-
pensuloj". La plimulto de la membroi
konsistas el pr0letoj, sed la organiz0
estas direktata de la bur a dem0krata
ideologio, t. e. estas apena  k0ntra  
klerikala. Gi sin deklaras super la par-
tioj kaj klasoj. Anta  ses jaroj la Bruse1a
Federacio eksi is kaj p0$te fari is "Ma 
terialista Ligo de Belgi0".  i ali is al la
"lnternacio de la Proletaj Liberpens-
uloj" (I. P. F.)_ Jen sube  ia principara
Deklaro.

Lasttempe ni publikigis br0 ur0n en
franca lingvo de nia K-do Jean Gueux.
kiu klarigas tiun Deklaron (32 pa 0j.
Prezo: unu franca frank0).

 us nun ni anka  eldonas bro uron
32 Da an de nia K-do Emile Chapelier:
"La Proleta Liberpenso kontra  la
bur a Liberpenso". (Prezo: unu franca
frank0, sendo senkosta). '

Ni eldonas monatan  urnal0n: "Le
Materialiste". Jarabono: 8.5O francaj
irankoj. Ni uzas esperanton.

Principara deklaro de la
Materialista Ligo de Belgi0

Fundamenta principo:
1. Nenio ekzistas ekstere de la ma 

teria mondo. La ideoj rezultas de la
senta aro. lli devenas el la Dropreco de
la materio. kiu konscii as, kiam  i estas
organizi inta.

REDAKTAS LlBERPENSULA SEKClO DE SAT
Manuskriptojn sendu al: KuRT HUBRchT, Leipzig 0 30, Mariannenstrasse 22.

2. El tio, ke la ideoj rezultas de la
materiaj faktoj. sekvas, ke la homo
estas pr0dukto de la medio, en kiu  i
vivadas. Liaj ideoj aliformi as kune
kun tiu medio,    u ili adapti as pasive,
 u ili reagas kontra  la eksteraj fortoi.

3. La prahistorio de la h0mo estas tiu
de la luktado kontra  la naturaj ele-
ment0j por la konservado de la spec0.
El tiu 1uktad0 eliras la unuaj ideoj. la
unua intelekta formi o.

Por praulo afero estas justa. se  i
estas fav0ra por liaj vivaj bezon0j, kaj
maljusta, se  i kontra agas ilin.'

'l'iele naski is  e la homoj la ideo pri
.iusteco.

4. Tiu unua intelekta formi o inter 
venas iom post iom en la malrapidan
organizadon de la societo.

En organizata societ0, la ekonomia
pr0duktmaniero pli gravas ol la naturaj
faktoroj kaj konsistigas dum  ia historia
epok0. la baz0n de la socia kulturo. kaj.
k0nsekvence. de 1a politika kaj intelekta
historio de la eD0k0.

La intelekta produktado dependas de
la materia produktado kaj transformi as
kun  i.  

_

5. La religio. la moralo. la filozofio
evoluas kaj adapti as, dum  ia ep0k0,
al la ek0n0mia vivo. Ili elmontri as kiel
la superstrukturoj de re imo, kies iirm-
igilaro estas tute materia.

6. La produktaj formoj. kiuj sinsekvis
 is nun,   sklaveco, servuteco. sa1ajr-
eco . havis, kiel bazon, l' ekspluatadon
al la homo fare de la homo. Tial ni
vidas, ke la historio de la civilizado
estas la historio de luktado inter reg 
antaj kaj regataj klas0j.

La regantaj ide0j de iu epoko estas
 iam la ideoj de la reganta klaso. Tial
afero estas justa. se  i kunhelpas la
kreskadon de 1a reganta klas0. kaj mal 
justa, se  i kontra as  in.

Sed k0ntra  tiu klasa justeco, aganta
de supre al malsuDre, kontra staras alia
klasjusteco. direktata de malsupre al
su'pre, de la subpremataj klasoj. Gi nur
ekestas kiel depostulo. pligrandi as la -
mezure kiel la re imo diseri as per la
ekiini o de la reganta klaso. kaj iintine
sin trudas perf0rte. Ekzemple: la fil0-
zojia m0vad0 de la XVIlI. jarcento.

7. Se ni Vidas, dum 1a XVlII. jarcento,
la ideojn de konscienca libereco sin trud-
antaj kaj disvasti antaj. estas tial ke la
estado kaj disvolvi o de 1a bur a klaso

  tiam rev0luciema klaso   havis kiei
subtenjl0n. en la materia kampo. la
liberecan konkurenc0n.

La konscienca libereco kaj la libera
penso, kiu devenas el  i, estas nur
translokig0, en la intelektan kampon, de
la libera konkurenco.

En la landoj, kie la opinia libereco
estas proklamata por  iuj. estas iakt0,
ke tiu rajto nur ekzistas p0r tiuj, kies
opinioj ne estas dan eraj por la regantaj
klasoi.
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8. La anta a paragrafo difinas la ma 
terialismon de la hist0ria vidpunkt0.

La Materialista Ligo de Belgio ali as
al tiu principaro.

Dum nia epok0 la reganta klaso estas
la kapitalista bur aro, la subpremata
klaso estas la proletaro.

La Materia1ista Ligo de Belgio celas
disvastigi la materialistan filozofi0n, kiu
devas esti, por la proletaro de la XX. jar 
cent0 ti0, kio estis, p0r la bur am, la
filozofia movado liberpensula de la
XVlll. jarcento.

Enkonidrukis kaj tradukis
la rejdakcia sekretario de la L. M.B.:

SAT ano 9106 (Brusel-o).
P.S. Adresu leterojn kaj \dokumentojn al

la  enerala sekretario C. SERWY, 13, rue
Henri Jacobs, Bruxelles (Belgio).

LA RELIGlAJ PARAZlTOJ HAVAS
BONAN SALAJRON

En Svedio lab0ristoj gajnas 2000 kr0nojn,
sed pastr0j 25 000 kr0nojn oo jaro

En Svedio la lab0ristoj laborakiras
 enera1e 2 mil  is 2500 kr. po jaro.
Mu1taj, ekzemple la tekslab0rist0j kaj
tekslaboristinoj ricevas pli malmulte,
same anka  multaj aliaj grupoj, dum la
plej b0ne pagitaj laboristoj k0mpreneble
00vas akiri iom Dli.

Sed ekzistas grandaj grupoj da Dara 
zitoj. kiuj ricevas multe pli. Inter tiuj
parazitoj estas la pastr0j   la repre-
zentantoj de dio. Mi not0s kelkajn pastr-
ajn salajrojn de 1a urbo G teborg. La
listo de la salajr0j montras tiujn  i
sumojn p0r dudekkvin pastroj; l ricevas
9500, 4   10500, 1

  11000, 3   12000.
1

  13000, 2   14 000, 3   15000,
3   l7000. 3   lS000. 1  20000.
l   22500,1  26000 kaj 1

  71058
svedajn kronojn Do jar0.

Dum laboristaj familioj devas lo i en
unu  ambro kaj kuirejo kaj multaj e  en
malgranda  ambro, la pastroj havas 8
 is 15  ambrojn bone meintajn. Jes, la
pastraj eta oj kostas plej oite same
multe kiel tuta jarsalajr0 por 1aborista
iamilio kaj ofte e  duioje kaj pli ol kiun
00vas laboristo akiri 00r luo. man o kaj
vest0j por la iamilian0j.

Kaj tiuj pastroj estas pagataj per la
impostoj, kiuj pagas la malri aj labor-
ist0j,  ar pr0testanta eklezi0 de Svedio
estas  tata kaj  iuj. e  ili. kiuj tute ne
aprobas la religion protestantan. devas
per sjaj impostoj helpi subteni la pastr 
a ojn, la parazitojn.

Nur unu partio, la komunista, Dostul 
as, ke oni disigu la eklezion de la  tato.
Kelkaj socialdemokrat0j estas pretaj
subteni tian pr0p0rion, sed la partio
estas nun klerikala.  ar tro multe da
pastroj havas inf1uon en la partio. estas
socialdemokrataj par1amentan0j ktp.

Einar A-damson.


