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n|ona ejo). Dum unu jaro. depost ok 
tobro lt)20, la muze0 akceptis 108 000
vizitantojn (kontra  72 000 dum pas 
inta jaro).

Grandegan kontra religian laboron
anka  et'ektivigas tra L'SSlt lokaj kon-
tra religiaj muzeoj k kontra religiaj
fakoj de lokaj muzeoj. )lultnombraj
informoj konstatas. ke vizit elcento al
kontra religiaj muzeoj okupas inter
 iuj muzeoj la unuan lokon.

Migrantaj k0ntra religiaj ekspoziei0j
En 1930 ( entra kontra rcligia Mu 

zco en .\Ioskvo organizis 6 migrantajn
kontra religiajn ekspozieiojn. kiuj
estis direktitaj al diversaj partoj de
l'SSR. k krom tiuj 9 pri iuj temoj eks 
pozieiojn (por kongreso k agitado).
uzitajn parte senpere en la .\luzeo
mem. parte direktitajn kun speciala
destino.

La migrantaj ekspoziciojfaras longe 
da rajn veturadojn tra diversaj partoj
de USSR priservante vastajn amasojn
da laboristoj k kamparanoj. La eks-
pozicioj estas akompanataj de kvali 
tikitaj lektor0j de CK de UMA.

La ekspoziei0j kutime elvokas
grandan intereson  e la amasoj k help-
as pliVigligon de kontra religia laboro
en periferio.

En religi-kulaka tendam
Kiel anta e, plejajn fortostre ojn en

sia batalo kontra  la socialisma kon 
struado la religi kulaka kontra s0veta
tendaro direktas por malhelpi kon 
struadon k laboron de kol ozoj. kon 
tra  la aran oj de l" soveta potenco
por sul'i a liverado al Sovetlando de.

pano k ceteraj nutrujproduktoj.

En  adrinska distrikto de Urala
landparto eklezianoj f0rte admonas
kredanlojn eliri el kol ozo, pro 
mesante "la unuan lokon en puradizo
al tiuj, kiuj forlasos *la kol ozojn k
konsilos fari la samon al kamaradoj".

En vila o Kamenskaja de Petu a
distrikto (['rala landpart0) la kulakoj
timigas la malkleran kredantan lo -
antar0n per fabeloj pri ti0, ke en
kontoron de apuda kol ozo dumnokte
alflugas "nigra serpento havanta
grandegajn f1ugilojn k akrajn ungeg-.
ojn".

En kol ozo je nomo de Ilji  ( er 
kasa distrikto de malsupra V0lga 
lando) sektanoj provis malhelpi lab0r 
on de nove-liveritaj traktor0j, ve'r ante
(-n benzinon malpuran akvon k difekb
ante magneton. Tiel kulakoj celis  ust-
igi siajn profetajojn, ke dio ne per-
mesos '"al kontra ikristaj ma inoj" kul-
turi ateistan kol ozan teron. La trak-
toroj estis restarigitaj k sukcese plugis
kol ozajn areojn: al religi-kulakaj
t'abeloj estis farita derida bato.

En vila o Pirma de l' Ko kurova
llistrikto en Mordva a tonoma land0
mona ino disvastigis famojn pri ti0,
ke al  i aperis en son o "sankta Sera 
t'imo de Sarov0" k avertis. ke  iujn,
kiuj ali os aI kol 0zo, mortigos fajra
pluvo.

En vila o .\Iuraevo de FMilislava
;tistrikto en Moskva, lando agitis kon-
tra  kolektivigo en la Vila on veninta
pilgrimo. La  wliaj diroj k0l ozo mal-
ri uligis cent familiojn, enkalkulante
anka  sian. "Ne k0lerigu dion, vokis
la pilgrimo, ne ali u a1 diabla kol ozo.
('ar tiel same vi iros en m0ndo kun
almozulsako". 0ni eksciis, ke la pil-

grimo neniam estis kol ozano, sed  is
lasta tempo servis kiel psalmanto en
unu  el la pre ejoj, kiujn likvidis en
kol ozo unui intaj vila anoj. .

Furiozan agitadon aran as eklezian 
oj k sektanoj kontra  vasta partopreno
de laboruloj en agitado por reelekto de
sovet0j. Ekz., en Novozibkova di 
strikto de okcidenta landparto pastroj
konvinkas 'kredantajn virinojn ne
viziti reelektajn kunvenojn,  ar ili est-
as malpla aj por dio k partoprenontoj
en  i suferos en "trans1n0ndo" grav-
egan punon.

Pastro de l' vila o Ti onovo en Iva-
nova landparto de pre eja katedro
v0kis al kredantoj: "Ne iru al ree1ekt-
oj. Printempe Francio militos k0n-
lra  Sovetojn k severege punos Sovet 
anojn".

Revoluciemaj Ateist0j T utm0ndaj
Meze de marto (13-an k sekvantajn tagojni

okazos en Germanio la regna kongreso de
proletaj liberpensuloji La 14 an de marto ni
malfermas nian lFA Kulturschau (Eksp01icio
de Interes-societo por Laborista Kulturo), ki-un
part0prenos la organizoj de liberpensuloj,
esperantistoj, radio  k foto-a-matoroj, agit-
proptrupoj, marksisma 1111)orist-lernejo, artist 
oj: pentristoj, aktoroj, revoluciemaj verkist0j,
libr0 eldonejoj ktp. Liberpensul-kongreso k
ekspozicio okazos en Lajpcig.

Fortigu per alsendo de viaj b'atalsalutoj,
per letero, po tkart0 a  telegramo en espe'r-
anto la hatalon, kiun gvidas la revoluciemaj
tiberpensnloj k la aliaj kulturorganizoj tabor 
istaj kontra  reakcio k ta ismo. Aldonu al
viaj skriba 0j koncizan raporton pri viaj lokaj
eirkonstanc0j kun hildoj. Ni publikigos  i0n
resume en taggazeto k Pr0leta Liberpensula
Vo o. Sendu  ion  is l2 a de marto al:
ltudolf Hartig, Leipzig S 3, Arndt-
slrasse 43 (Sub nomo Hartig skribu: Por
lteichskongress)

TRA ESPERANTl04
Resuma raporto pri la jaro 1930 de |a Federacio de Lab. Esperantistoj

en la regiono de ia neder|anda |ingvo
La pasinta jaro ne estis senvalora

p0r la nederlanda laborist-esperantista
movado, La Federacio de lal). esper 
antistoj plit'orti is. La jar0n 1930  i
eniris kun 22 sekcioj. kiuj liavis 380
membrojn, k krome kun 30  eneralaj
membroj en lok0j. kie ne estas sekcio
de la Federacio. Plie estas enskribitaj
} '.) simpatiantaj menibroj k' 9 simp.
organizoj. Sen la organizoj, la Fe.(le 
raeio nombris 442 membrojn. La jaron
tttttt  i eniris kun 37 sekcioj nombr-
antaj 780 membrojn, krome kun 70
generalaj membroj, 260 simpatiantaj
membroj k 23 simp. organizoj. sume
(_sen la simp. 0rganizoj) lllO membr 
oj. La kreskado en la lastaj jaroj
da ris  ojige. Ci-jare ekfunkciis 50
kursoj, kiujn sume parl0prenis p1i ol
1300 kursanoj; dum ekster la Fede 

raci0 estis aran itaj kun la help0 a 
almena  per ia kontakt0 kun la Fede-
racio 9 porlaboristaj kurs0j, kiuj
nombris sume 200 kursanojn.

Nia organo havis en la komenco de
la jaro 1930 eldonkvanton de lO0O
ekzempleroj dum en  i tiu jar0 la
eldonkvanto plialti is  is 2000, do
duob1i is. Estas  ojiga t'akto, ke efek-
tivi is la pli ofta apero de nia organo:
En la jaro 1931  i aperas  iu dek-
kvartage en pli granda format0 (la
sama l'ormat0 kiel "'S-ul0'"). En la jaro
1930  i regule aperis  iumonate, k
estis aldonita la  iumonata gazeto "La
Lernanto". Sume ni donis 202 pa ojn
{l'ormato "La Lernant0").

Ni en kunlaboro kun la aliaj neder-
landaj esperantist organiz0j prizorgis
gazetar servon, kiu bone funkciis k per

}kiu ni publikigis poresp-ajn komunik-
ojn en la nederlanda gazetaro bon-
efike. Per tiu servo estis publikigitaj
2060 artikol0j en 880 gazetoj.

La ""Konvencio" estis la pove p1e-
nu'mata: dum tiu  i jaro multajn el
niaj anoj ni aligis al SAT; beda rinde,
ank0ra  ne  iuj niaj anoj tr0vis la
vojon al SAT. Same ankora  ne  iuj
SAT-anoj holandaj sentasla neceson: _

" iuj lab0ristoj estu en unu laborista
organizo."

 iel ni klopodis propagandi. Krom
nia valora organo ni eldonis 5l 000 pro-
pagan-da ojn, kiuj en la "anta a jaro
estis disdonataj. Ni aran is lO poresp 
ajn ekspoziciojn, kiuj estis bonege
vizititaj k precipe celis anta preparon
p0r la kurs0j. Ni partoprenis kelkajn
lab0ristajn manifestaciojn, en kiuj ni
per flagoj k tukoj kun devizoj pr0pa 
gandis por esp-o. En Amsterdamo, en
13 manifestacio kontra  la  iparle o ni


