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El Informletem tperesper:1nta) (le Unio de
Mililantaj Ateistoj (UMAl en USSR

Kiel progresis la k0ntra religia
instruad0.

En sia laboro Ateista Uni0 multe
atentas edukadon de siaj membr0j k
tiuj tavoloj de lab0rul0j, kiuj alprok-
simi is al la Unio. La vasta propa gando k agitado   jen, per kiuj metod-
oj batalas UMA kontra  religio. Jen
kiel problemoj pri kontra religia in-
strua-d0 estas multe atentataj en la-
b0ro de la L'ni0.

La k0ntra religia instrua-do kap'tas
ne nur membrojn de UMA, sed anka 
  iujn laborulojn, interesi ant0jn pri
ateismaj problemoj, 'k dezirantaj tiu 
xdirekte ricevi tiun a  alian sci0n.

Reto de la k0ntra religia instruado
konsistas el ateistaj rondet0j, semi 
narioj, kurs0j, kontra religiaj lab0r-
rist kamparanaj universitat0j, k kon-
tra religiaj fakoj k cikl0j en superaj
lernejoj.

R 0 N D E T O J. Komenca ero enla  en0 de k0ntra religia instruado
estas r0ndet0j, en kiuj la a skultant0j
konati as kun elementaj problemoj
pri la ateism0.

* En ateista r0mdeto
 enerale oni p0vas renkonti homojn,
kiuj wdefinitive ne f0riris de l'religi0.
Ili vizitas ateistajn rondetojn kvaza 
por ekzameni sian opinion pri religiaj
k ateismaj problemoj. 0fte 0kazas, ke
tiuj  i  anceli antaj fari as aktivaj
ateist0j k f0ri as -de l' religi0.

Por la rondeta laboro Centra Kon 
silantar0 'de UMA el'donis 3 tipojn de
kontra religiaj lernolil)roj: por labor-
istaj, kamparanaj k ru armeanaj
r0n-det0j. Krom la lernolibroj estas
eldonitaj pr0gramoj k rekomenditaj
listoj de kontra religia \literaturo, est-
as eldonataj diversspecaj lerniloj. Ate 
istaj rondet0j faras ne nur pure lern-
an laboron. lli 0rganizas ekskursojn
en muzeojn, ekspoziciojn, k0lektive
vizitas teatron k kinon, k la plej in 
struitaj mem gvidas k0ntra religian
propagandon en produktejoj, vila oj
ktp.

Necesas memorigi, ke en la rondetoj
oni 0kupas sin en libera de la lab0ro
tempo; k ke en rondet0jn oni akcept 
as ekskluzive la  la sendeviga prin 
cip0. La statistikadon de 111 r0ndet0j
UMA ne aran is. Malest0 de stati-
stiko estas klarigata per tio, 'ke ateista
1'0ndet0 estas tiom disvastigata f0rmo
de instruado, ke  i estas  e  iu lab0r 
ista klub0,  e  iu produktej0 k en
multaj vila 0j.

S E M I NAR I O J. Se ateistaj r0n-
detoj liveras nur elementajn 'sciojn, la
seminarioj preparas la a skultantojn

p0r la praktika k0ntra religia lahoro:
ili preparas propagandismjn, agitant-
0jn k gvidantojn por ateistaj rondetoj.

Kr0m tio estas organizataj specialaj
seminarioj el instruistoj de lernejoj,
laboristaj fakultat0j k teknikaj lernej-
oj. Estas organizataj apartaj kontra -
religiaj seminarioj por medicinaj
lab0rantoj ktp. Anka  en seminari0j
oni studas dum libera de laboro
tempo. Memkompreneble, ke ali o al
seminarioj (anka  kiel al rondetojl
estas ekskluzive propravola. Materie
la seminario siajn a skultantojn an-
ka  neniel ligas.

KL'R S OJ. De la j. 1924/25 en
diversaj lokoj 0ni k0mencis organizi
kontra  religiajn kursojn. Mallong-
tempaj kursoj p0r pli-spertig0 de kon 
tra religia aktivularo estas praktikat 
aj en la laboro de L'MA. En la j. 1926
oni kalkulis 49 kursojn. en la j. 1927
 is 65, en j. 1928   89. Kursoj estas
fondat'aj en subdistrikta, distrikta k
respublika skalo. Ilia tasko estas re 
spertigi laborantojn gvidantaj kon-
tra religian 'lahoron, por pligrandigi
ilian kvalifikon.

KONTRA REDIGIAJUNI-
VERSITATOJ. Sperto de labo-
rist kamparanaj universitatoj montris,
ke ili estas bonega rimedo por la
amasa edukado al 'kontra religia ak-
tivo k por amasa k0ntra religia in-
struado.

Programoj de la lab0rist-kampar-
anaj kontra religiaj universitatoj est-
as skizitaj por l, 2, k 3 jaroj, k enhavas
 efe jenajn partojn: 1. Dialektika k
historia materialism0 (marksismo k
religio). 2. Naturscienco k religio.
3". Historio de la ateisma penso. 4. De 
veno de la religiaj kredoj k historio de
religioj. 5. Taskoj k metod0j de kon 
tra religia propagando.

La k0ntra religiaj universitatoj
ekaperis en fino gle 1928. Al somero
de 1929 ekzistis jam 11 k0ntra religi-
aj universitatoj. Dum vintro de 1929
 is 30 ni havas informojn pri 35 kon-
tra religiaj universitatoj. lnstruado en
tiuj universitatoj okazas  enerale 2 4f0jojn dum semajno, vespere, en lil)era
de labor0 tempo. En .\Io5kvo estas
organizita speciala kontra religia
radio-universitato.

En US 0 N 0 kura a grupo de ge-
intelektuloj batalas sub direkto de sia
prezidanto Charles Smith kontra  re-
ligio k  iuj formoj de supersti o. Per
radioparoladoj, bro uroj k flugfolioj
oni klopodas penetri en malklaron
regantan en tiuj  tatoj. P0r la mult-
n0mbra lo antaro de hispana 0rigino

oni ne nur eldonis flugfoliojn: "in
evoluo sen dio" k "'La hiblio en la
pesilo" en angla, sed anka  euhispana lingvo. SAT-anoj ekster
['son0, *kiuj interesigas ricevi tiujn
flugfoli0jn senkoste.  u en angla,  u
en hispana, mendu kun sciigo pri eks 
pedmaniero al terorlandoj  e ano 13
607, Zeist, Nederlando.

Ateist0j el tuta m0nd0 nepre subtenu
nian plan0n

Dum la dua duono de januaro 1931 oni
aran os en Leipu'g grandan Kulmr-Eks-
po:i ion aran otan de la lnteresasoeio porLaborista Kulturo lllFA). Ci tiun ekspozieiou
anka  partoprenos la Asocio de ProletajLil)erpensu1oj, Leipzig. Por instali nian lil)er-
pensulan fakon ege instrue, ni petns la kun-
lal)oron (le liberpensulaj organiz0j k unuop-aj liberpensuloj. Sul)tenu nin per alsendo de
materialo. Sendu gazet0jn, libroju, bro iun
ojn, flugfoliojn, afi 0jn, l)ildojn, fotojn, in 
signojn, statistikojn, grafikajn figurojn, mur-gazetojn, ol)jekt0jn kiel: rozarioj, horosk0poj.
alumetoj. talismanoj ktp. Cion rilate al
liberpensismo. kremaeio, neortodoksa karito,
religio, eklezio. okultaj scieneoj, sektoj. een 
zuro ktp. sendu al suba adreso. Travidu \'i-
ajn arkivojn, trastudu \'iajn protokolarojn k
faru kopiojn pri interesaj afer0j el pli fruaj
tempoj. Car la materialo de la Kultur-eks 
pozicio estu fundamento por migranta k0n 
tra religia ekspozicio, ni petas 00 alsendo de
materialo indiki.  u la materialo povas resti
en la nmnoj (le la gvidantoj de la lil)er 
peusul ekspozicio a   u la materialo nur est 
as donata pruntedone. Ciuj materialoj estos
asekurataj.

Sendu vian material0n tuj al: Verl)an(l
Prolelarischer Freidenker, Ausslellung Leip 
:iy C 1, D isner \Veg 23.

Esperantistoj Ateistoj traduku k enmetu la
alvokon en via liberpeusula gazet0 a  landa
esperanto-gazeto Ne forgesu aldoni al via
materialo negermanlingva, sur aparla f0lio,
telegramstilan esperantan tradukon. (liun
helpanlon lll rekompencos.

Kulturekspozicio IFA
Liberpensula Fako

K0misiite: Kurt H ul) r i (' h l.

RAPORTO
pri lu SA T-Liberpensulu FuIcIcunsid0
oIm:inta jc 5. a gusto 1930 cn Iu Icon 
grescjo (11eoficiuIa pm ne eesto (Ic iIl

komitahmo dc la SeIccio ).
Post inter an o de opinioj pri la

agoj de liberpensuloj k pri religio la
kunveno konstatas, ke en  iuj landoj
la liberpensuloj havas gravegan task-
on plenumendan,  efe la SAT-Liber 
pensuloj, kiuj povus esti la perantoj

. p0r la tutmonda liberpensularo. Ni do
stre u niajn muskulojn p0r kiel eble
plej efike plenumi dece nian laboron.
Al ni jam  ajnas, ke_  iu SAT-ano
devus esti liberpensul0 k pr0 tio es 
primas la deziron, ke SAT ano ne estu
ano de ia ajn eklezio.

Ni beda ras, ke neniu komitatano
 eestas tiun  i gravan kunsidon. Tio


