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Statistiko de pre e -vizitinto 
en Leipzig

Ni ricevis 1a sekvantajn intonnojn de K do
Hans Lindner (iama prezidanto de 13. 10ka grupoLeipzig de "Verband t r Freidenkerlum und
Feuerbestattung"). La informoj atas tre inter 
esaj kaj  is nun ne publikigitaj.

Je la 16-a de okt0br0 lg27 la estraro
de Leipzig de "Verband f r Freidenker-
tum und Feuerbestattung" (As0cio p0r
Liberpensado kaj Kremaci0) aran is
 eneralan statistik0n pri la pre ej-vizit 
int0j, kiu rezultigis strangan bildon pri
la vizito de la kristanaj pre ejoj. La 
la rezult0j oni  komprenas, ke la eklezio
provas plialtigi 'la nombron de la
pre ejvizitantoj per diversaj rimedoj
kiel tilmprezentado kaj aliaj reklam 
met0doj, e  per minaco ne plu peti pri
bela vetero,  is la vizito pliboni os.
Samtempe tiu statistiko donas interes-
an bildon pri lo mizero; oni k0nstatas,
ke estas miloj da familioj en Leipzig
kaj cn \la tuta r'egn0, kiuj deVas "vivi"
kvinope, ses0pe kaj pli kune en unu
 ambro. Anka  de tiu vidpunkt0 ni kon-
sideru la senutile starantajn "sanktajn
halojn" por pli rapide dedukti la ' ust 
ajn konsekvenc0jn. Beda rinde ne p0v-
is esti farata en jaro lg28 la planita
ripeto de tiu statistiko ( i certe ebligus
interesajn ko1npar0jn),  ar  iuj iamaj
kunlaborantoj (kelkaj centoj), pioniroj
de la liberpensa movado, kiel tunkciul0j
estas eksigitaj de la  et  kaj distrikt-
estraro.

La  oiicialaj statistikoj apartenas en
Leipzig proksimume 540000 lo antoj
al la diversaj eklezioj   evangeliaj, kat0-
likaj, protestantaj, sektaj. Proksimume
lO0 000 lo antoj eksi is el la eklezio.
Nia statistiko pri pre ej-vizitintoj tarita
en supra dato montris por  iuj Leipzig-
aj pre ejoj la sekvantan rezuIton:
Evangel. kreform. Katolikaj Sektaj pre ejoj
\7iroj l496 344 557
\"irin0j 28l0 63l 7l2

4306 975 l269 plenkreskul0j
iiiianoj 1006 27l 144 infan0j

Sume 53l2 l246 l4l3
El tiuj nombr0j ni povas legi kelkajn ne
malatentindajn taktojn. 1. En la evang.
kaj en la katolikaj pre ejoj la nombr0
de la virinoj estas duoble pli granda ol
tiu de la vir0j. En la sektaj pre ej0j 1a
nombro de la viroj tre pr0ksimi as al
la nombro de la virinoj. 2. En la evang.
kaj katol. pre ejoj oni nombras po kvar
plenkreskul0j unu intanon, en la sektaj
k0ntra e p0 9 plenkreskuloj unu infan-
0n. El ti0 ni povas ekkoni, 'kie ni devas
k0menci lab0ri. La sumo de  iuj vizit 
intoj estis 797l. Tio signiias rilate al
la sumo de la eklezian0j en Leipzig tre
m0destan elcenton, nome l,47. Ne p0v 
as esti iiera la eklezio pri tia rezulto,

kaj ni komprenas  iajn zorgojn. Anka 
la rigardo, kiun faris pastro "de supre
malsupren" en la "plenigita'" pre ejo,
mem0rigas do pri :la vorto "kaj vidu,
 io estis dezerta kaj malplena" (el la
rakonto pri la kreo de l' mondo), sed ne
pri la " ion ampleksanta granda
eklezio". Se ni la tutan spacon de la
pre ejoj la  tri grupoj, kalkulas, ni
ricevas meznombre 800 sid4lok0jn p0r
uuu pre ejo el la evang. kaj katol.
pre ejoj, dum la pli malgrandaj kun 
venejoj de la sektanoj meznombre nur
havas 400 sidlokojn. La  la vizito je la
lG. lO. 1927 estis okupitaj en la evang.
pre ejoj nur kvinono, en la katol. pre -
ejoj triono kaj en la sektaj nur duono
de la ekzistanta spaco. Malgra  tiuj  i
taktoj estas k0nstruataj pre ejoj kaj
kapeloj. En la  efepiskopa terit0rio de
Bamberg (Bavari0) estas konstruitaj
ne pli ol 45 novaj pre ejoj kaj kapeloj
(de lgl9)'. Sed por ebligi al homoj vivi
en homindaj restejoj, ne estas a  nur
malgrandaj sum0j da mono. Por hom0j
oni konsideras eksb0vinejojn sufi e
ta gaj por servi kiel homa lo ejo ('kiel
en D0rtmund), eble oni bezonas tie la
monon por konstrui novajn b0vinejojn.
Por Prusio (kiam por Germanio?)
minacas n0va eklezia Kontrakto, per
kiu novaj milion0j estas  etataj en la
ta kon de la nesatigebla eklezio.

Kiam ekk0nos la klask0nscia Labor-
istaro, ke  i per sia membreco en la
eklezi0 nutras dan eran malamikon je
sia brusto? La klask0nscia Laboristam
devas plenumi ankora  grandegan
taskon;  ia grandeco ne povas nin tim-
igi;  i donos al ni torton stre i  iun
tibron  is finvenko. Sed " la liberigo de
l'Laboristaro povas esti 'nur la verko
de la lab0rist0j mem" valoras anka   i-
sence. Kaj pro tio senlaca batalo
kontra  la mallumaj potenc0j.

Preseraro. En "S-ulo" n-o 227 sur nia
"L. P." estas komp0steraro. La frazo "Esper-
anto k libera penso" (sur 3-a kolono kun
dikaj 'literoj) ne estas titolo de nova artikol0
sed devas sekvi kun ordinaraj literoj p0st la
vort0: Kremacio.
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El la vivo de Siberiaj liberpensuloj
Monatoj decembro kaj januaro estas

la plej' festri aj por eklezianoj. Aktiv-
ularo de Sendiula unui o en vila ego
lsil Kul (Siberio) decidis utiligi la
periodon por sia k0ntra dia agado. En
unu el la testotagoj religiaj iii aran is
lekcion pri la temo: "Vero pri kristo kaj
kristanismo". Al  iuj religiaj societoj
kaj lokaj ligoj, kiuj estas  i tie 16,
estis senditaj pr0ponoj viziti la lekci0n,
post kiu okazos diskut0. Anta  la
komenco, la klubo, en kiu estis aran ata
:la lekcio kaj diskut0, estis plenplena
da homoj. lniciatintoj de la lekcio
supozis, 'ke sufi as ejo p0r 400 homoj,
sed alvenis  . lO00. Por ke  iuj p_ovu
a skulti en la ejo, la publik0 postulis:
"Forportu benkojn kaj se ojn el la
halo, tiam ni  iuj povos, enesti kaj a s 
kulti." Finiine  iuj 'trankvili is kaj
komenci is  la lekcio. La 'oratoro i0m
post i0m Ia  scienc-doktrinoj klarigis
la tutan miton pri kristo. ,;fEi-ne de lia
lekcio estis brua apla do,- Post li sur la
tribuno aperis unu el la,.;pastr0j. Kun
ka ita ruz0, intencante, videble, ektu i
sentojn de l' publiko, li, levinte supren
siajn brakojn, komencis parolon per
v0rtoj: "Benu min dio"... Tamen lia
parolo, simila al kutima pre eja pre 
dik0, nenion novan pruvis. Li ne p0vis
refuti sciencajn doktrinojn... Poste
paroIis kelkaj sektan0j, kun la sama
rezulto. Sume en la diskut0 partoprenis
lS orator0j. Tre interesa estis moment-
oj, kiam enla diskuto par0lis laboristoj.
Simplaj parol0j iliaj, plenaj de ekzempl-
oj el pasinteco, pri pastra tiagado dum
mond  kaj civitana militoj kaj dum K0l-
 ak regado en Siberio, tute disbatis kaj
refutis religiajn dogm0jn de dioservant-
oj kaj Sektanoj. La lastaj nenion
kontra diris tiujn parolojn. Pli ol kvin
horojn da ris la lle-kcio kaj diskuto,
tamen la  eestantoj estis tiom interes 
itaj, ke neniu f0rlasis la halon de la
klub0 anta  tino. En tiu tago la Sen 
diularo de lsil Kul ankora foje venkis
rkaj altiris sian tlankon multajn person 

\SAT-ano 393O (Kurgan).

Sukcesigu la aferon! La 20-an de ma o
okazos Tutsovetia Ateista Kongreso. Est0s
aran ata granda ekspozicio kontra religia
kun speciala fako "Esperanto je la servo de
religiuloj k ateistoj". \Por la fako la Sekcio
de Sovetiaj ateistoj-esperantistoj bezonas
ta gan materialon esperantan: gazetojn,  ur-
nalojn, librojn, flugioliojn, insignojn, ilustra -
0jn ktp., eldonitajn  u de religiuloj,  u de
liberpensuloj. Ni en Sovetio nenion tiurilatan
havas. Sendu por sukcesigi la ateron k poste
 ion enmuzeigi. Sendu en fermita  koverto 
a  paka oj,  ar pri religian materialon, ni ne
ricevos alimaniere. La adreso: M 0 sk V 0 l9,
Znamenka lS, MK SEU por Ateista Sekcio.

N.lncertov.

NlA PO TO
13 394.  

rArti-kolo tro longa por "L. P.";
mi sendis  in Moskvo. ,

3930.   Karton ricevis.
2798.    Por vi alvenis libr0j el Moskvo; la

elspezoj por transsendo estas proks. 5 gmk. ;
do sendu monon.   lndividuaj leteroj ne
estas respondataj pro tempomanko k po t-
elspezoj.

La gazetservo
funkcias. Nia bulteno aperas  iudusemajne.
Ciu sekciano subtenu nian entreprenon mone.
K-do Klaps (adreso vidu sube) akceptos
 iun sur'n0n.


