
SENNAClULO lO3

SENNAClULA LlBERPENSULA PA ON o 2 REDAKTAS LlBERPENSULA $EKClO DES N-o 2
Manuskriptojn sendu al: KllRT HUBRIcHT, Leipzig 0 30, Marianuenstrasse 22. Sekretaria de M Sekcio: KllRT KLAPS, Danzig, Karpfenseigan 12.

Metodo  de ateista propagando
en Sovetio

 iuj met0doj kaj formoj de ateista
propagando en nia lando dependas de
tio, kiel k0nsideras sin la ateistoj mem,
kiel konsideras iii taskojn de la ateista
propagand0.

 iu laboristo-ateisto estas anta   io
lab0risto, batalanto de l' Revolucio kaj
 io, kion li faras, devas servi al la Re-
vo1ucio, sekve anka  la ateistapropa-
gando. La religia propagando tute ne
aparti as en sia enhavo de politikaj
problemoj; la re1igiuloj sub tormo de
religia agado kontra staras revolucian
kaj socialisman agadon enpenetrante
 iujn flankojn de socia vivo. Pro tio,
nia ateista propagand0  iam
estas kunligita kun aktualaj
taskoj de politiko kaj social 
isma konstruado, dependas de
tiuj taskoj.

Nun estas peri0do, kiam ni elektas
por nova jaro sovetojn. (La artikolo
estas skribita komence de decembro
en pas. jar0) Religiul0j kaj influantaj
ilin novbur aro, celas malhelpi la
aferon, sub religiaj form0j agitas kon 
tra  sovet0j, penas  0vi en list0jn de
e1ektotaj deputit0j ta gajn por ili kan-
diatojn ktp. Nia Ateista Unio unue
senmaskigas politikan esencon, kon 
tra sovetan agadon de 1a religiuloj, due
aktive parteprenas en la elektad0 mem.
alvokante aliajn.

Vila aj  eloj de Ateista Unio zorgas
propagandi per okulvideblaj metodoj
konstruante socialismajn element0jn en
agrikultura vivo. Ekz. kelkaj  eloj
0rganizas agrikulturajn eksperiment-
ojn, modelajn kamparojn, kolektivajn
agrikulturejojn, kooperativojn divers-
ajn ktp.... La sukces0j atingitaj per
tio,  iu plibonigo per '*ateista" kon-
struado en kamparana vivo estas uzata
p0r ateista propagando. La rezu1to de
tiuj metodoj, kiuj plenumas ekonomi 
ajn kaj politikajn task0jn de socialisma
konstruado sen dio, tre bone efikas.

Ni k0nsideras, ke ateista pr0pa-
gando estas tasko de l'tuta
soveta socio,ne nur de Ateista
Unio. La 1asta estas nur gvidanto en
la afero. Pro tio niaj organizoj ofte
aran as diversajn formojn de la propa-
gand0 kune kun aliaj organiz0j (sindi-
katoj, lRH ktp.). Ekz. en lRH-Tago ni
kune aran as kun lRH vesperkunvenojn
kaj spektaklojn pri la temo "B1anka
teroro kaj religio". Dum internacitago
de la kooperado ni kune kun ko0pe 
rativaj 0rganizoj propagandas kontra 
pse dokooperado de la sektanoj ktp.

Nia propagando estas  iam amasa
la  sia esenco kaj formo: amasaj ra-

portoj, lekcioj, spektakloj kontra  re 
1igia kin0tilmo, amasaj promenadoj,
ekskurs0j, karnaval0j ktp.

P0r efektivigi tre grandajn taskojn
ni bezonas preparitajn bone por tio
ateistojn.  iu  e1o ateista aran as tiu-
cele kontra religiajn rondetojn en sia
fabriko ktp. Pli supere starantaj ateist 
organoj (k0nsilantaro) organizas semi-
nario'jn, kurs0jn p0r prepari bezonatajn
rap0rtantojn, lekt0r0jn, gvidantojn de
la rondetoj ktp.

Nia propagando estas efektivigita
la  produktejsistemo  iu  elo estas
organizata  e fabriko,  'e administrejo
ktp. Pr0 ti0 ni havas plej bonajn re 
zultojn,  ar ni povas propagandi per
lokaj materialoj, kunligi nian propa 
gandon kun profesi teknikaj problemoj,
kun plibonigo de laborista morar  kaj
materialestado. Pro tio ni sukcesas.

N. lncerto v.

Kvindek  aro  da kremacio en Gemanio
Kvankam la 'kremacio en Germanio

estas le e permesata de la jam 1800,
tamen la unua kremaciejo estis mal-
fermata nur en jaro 1878. je la deka
de decembro de l'n0mita jaro okazis
la solena malfermo de la unua germana
kremaciej0 en 00tha (Turingio). La
unuan kadavron, kiu estis cindrigata,
oni devis elt0mbigi  ar la mortinto
in eniero Stier pioniro de la kremaci 
movado la testamente deziris krema-
cion, sed li mortis anta  tino de la
konstruado, ii estis enbalzamigata kaj
enterigata.

Hodia  ekzistas en Germanio 88 kre 
maciejoj. En kuranta jaro oni konstruos
ankora  15 kremaciejojn. Berlino havas
tri kremaciejojn kaj balda  havos la
kvaran. E  Langensalza, malgranda
urbo kun 12000 lo antoj, posedas
kremaciejon. La  la statistik0 okazis
en 1893 251 kremaci0j, en jaro 1913
lOl74 kaj en jaro 1923 33000. La
ide0 de Ia kremaci0 progresas.

Geateist0j!
A skultu kaj serioze priatentu la al 

v0kon eI Po1io, la alvokon de sam 
celan0j el la land0, kie la liberpensula
m0vado estas akre persekutata, kion
plej evidente atestas tia fakto kiel
aresto Iastatempe de cent liberpensuloj
en Zawada (Zavada; Malgrandp0lio)
pro kontra religia manifestado su1
stratoj de la urbo.

En unu el la plej klerikalaj urboj de
Polio en la fortifika 0 de 0bs'kurismo
Lublin, kie estas sola en Poli0 kato 
lika universitato kaj hebrea religiece
supera lernej0, trovi as k'elkaj ateisto
aktivaj, kiuj malgra  malfavoraj k0nd 
i oj decidis jam en la komenco de

pasinta jar0 eldoni liberpensulan enci 
klopedion en pola lingvo. La de-
cido parte estas jam efektivigita, nome
anta  du m0natoj aperis sur la libr0 
merkat0 la unua v0lumo de  i tiu
encik10pedio (mendebla  e: Wydaw 
nict0w' "W0lnomysliciel" Lublin
(Poli0) skr. poczt. 152 k K do Kurt
Hubricht, Mariannenstr. 22, Leipzig
0 30, Germ. Sovetianoj mendu
nur  e la la'sta; prezo de unu ekz.
] dol.

Enhav0 de la unua v0lumo: Laika
ka1endaro; El 1a historio de ka1endaro;
Skiza historio de la ateismo; Biblio 
grafio de liberpensaj verkoj en pola
lingv0 depost 1900; Nomar0 de liber 
pensaj  urnaloj el la tuta m0ndo kun
adresoj; Senkonfesieco; Laikaj geedz 
i oj  k eksedzi 0; Kremacio.

Esperanto k Libera Penso
Sed, kiel ni jam anta e diris, la

eld0na 0 estas nur parto de tio, kio
estas de ni planita. Enciklopedio la  
pla e k0nsist0s el kelkaj volum0j. Por
ke  i estu ri enhava kaj la eble kom 
pleta, ni bez0nas respektivan material-
on. En Poli0 liberpensula literatur0
estas mizera kaj tial ni turnas nin al vi,
eksterlandaj K-doj, kun peteg0 sendi
al ni: 1. ateistajn, monistajn, liberreligi 
ajn  urnal0jn; 2. laikajn kaIendarojn,
kata1ogojn de liberpensaj libroj; 3. flug 
foliojn, afi ojn, kartojn, tabelojn, stati 
stikojn, liberpens. insignojn; 4. libr0jn
k br0 urojn pri- k kontra religiajn, pri 
k kontra ateismajn; 5. liberpens. bele 
tristikajn 1ibrojn ktp.

Se  iu el vi sendos ion el supraj ajoj,
ni pov0s nian p1anon sukcese realigi.
Devo de  iu ateisto estas subteni nian
entreprenon. Nur k0munf0rte ni povos
anta tempe  esigi malutilegan fiagadon
de diverskonfesia pastraro k nuligi fi 
influ0n de religioj.  iu do almetu sian
briket0n al k0mencita konstruo: Liber 
pensula Encikl0pedio.

Por  i0 ni k0re anta dankas.
E1donejo "Woln0mysliciel".

NlA PO TO259.   Kompreneble mi sendos informojn
k materialon pri la atero. La  mia opini0
faras p1i bonan impreson, se ni eIdonas la
gazetservon. Mon0n sendu per K do B.

1225.   Karton ni ricevis. Dankon. Kun 
helpu!

Roosing jun. Sendu specimenon de
Ku1turo".

2798.   Enciklopedion mi ekspedis re 
gistrite al Moskvo.

Vagu1o . Po ta ojn mi ricevis. Vidu
"Liberpensula Pa o" n o 1. Salutojn k bon 
dezir0jn. Literaturo ruslingva alvenis de
Brjansk Gorodskoj Sovet Sojuza Bezbo  
nikov.   lndividuaj leteroj ne estas respond 
ataj pro po telspezoj k tempomanko
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