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Ni invitas vin kore

al prelego de s-ano prof. Josef Kožený el Kutná Hora, kiu okazos
sabate la 27.9. 1952 je la 19.30 en klubejo de hotelo Passage pri temo

Stalina instruo pri lingvoscienco kaj internacia lingvo. 

Post la prelego vespero de
A Ŭ T U N A   P O E Z I O

por honorigi la 85-an naskiĝtagon de Nacia artisto Petr Bezruč. 
Deklamos J u n u l a r o de EK, Brno,

La vesperon partoprenos niaj plej eminentaj kaj ŝatataj 
s-anoj D-ro Stan. Kamarýt kun membroj de la Ekzamena komisiono de EAĈSR.

Venu multnombre, uzu la raran okazon kaj eventon en nia kluba vivo.

-------------------

Předkládáme Vám několik zpráv z esp. hnutí poslední doby a doufáme, že se Vám tím zavděčíme. 
Přečtěte si je, pamatujte si je a pokračujte!

-------------------

37. světový sjezd esperanta v Oslo, ve dnech 2.-8.VIII. 1952

byl slavnou manifestací za dorozumění a přátelství, snášenlivost, důvěru a spolupráci mezi národy 
na  podkladě  jazyka  neutrálního  a  opětným  důkazem,  že  esperantem  je  rozřešena  teoreticky  i 
prakticky otázka jazyka mezinárodního, že esperanto je jedinečně vhodno pro všechny jazykové 
potřeby moderního života. Sjezd byl vyvrcholením všeho, co zde dosud bylo, pro vysoce hodnotné 
kulturní podniky a nejvyšší  návštěvy účastníků na nich.  Vedoucí hnutí  byli  přijati  v audienci u 
následníka trůnu Olava. Zastoupeno bylo oficiálně 12 vlád. Potěší zvláště nás, čsl. esperantisty, že v 
literární soutěži o nejlepší původní básně umístili se velice čestně naši samideáni E. Urbanová z 
Prahy druhou cenou a Jiří Kořínek z Brna třetí cenou. Srdečně blahopřejeme.

- - - 
V brazilské sněmovně byl  předložen návrh zákona na úžívání esperanta v mezinárodních stycích. 
Dle návrhu tohoto zákona bude Brazílie usilovati u zemí, s kterými má diplomatické styky, o přijetí 
neutrálního  jazyka  pro  mezinárodní  styky.  Tím  jazykem  nechť  je  esperanto.  Další  základní 
podmínky, v tomto návrhu jsou přijatý jazyk bude povinně užíván v mezinár. stycích; pokud budou 
členské  státy  Spojených  národů  užívati  národních  jazyků,  nechť  je  připojen  překlad  v  jazyce 
neütrálním, přijetí neutrálního jazyka nechť nevytlačí užívání národních jazyků v mezin. stycích. 
Návrh  zákona  předložíl  poslanec  Fernando  Ferrari,  který  jej  v  rozsáhlém  výkladu  vysvětlil, 
podporoval a hájil. Nevíme, jaký bude osud tohoto návrhu zákona, je příliš neklidná doba. Může 
býti, že jej brazilská sněmovna příjme, možná že jej zvláštní ustanovená komise pohřbí. Nicméně je 
to novym závažným dokladem potřeby neutrálního jazyka i významu, jakého dosáhlo esperanto 
vytrvalou prací a stálým vývojem i usilováním o mír a vzdělanost.

Zámek v Grésillonu (Francie) patří esperantistům. Mohutná výstavná budova na konci dlouhé aleje 
v rozsáhlém parku, větším jak jeden čtver. km, patří francouzským esperanta stům a slouží jim jako 



kulturní dům, pro kursy a schůze. Zámek je podivuhodnou reklamou a brzy bude dostaveníčkem 
častých zájezdů ze zahraničí.

Další  zprávy  ve  stručném  přehledu.  Italská  vláda  je  příznivě  nakloněna  esperantu  a  ministr 
vyučovaní vydal dekrety na podporu vyučování esperanta. - Vláda v Sársku vydala. v esp. důležité 
řeči minist. předsedy o hospodářských a politickych otázkách země. --- Další university mají kursy 
esperanta, jsou to: universita v Innsbrucku a Laguně (Kanárské ostrovy), v Chunggu a Tazgu na 
Korei.  --  V  Japonsku  právé  vyšla  Drdova  Némá  barikáda  v  japonštině  podle  výborného 
esperantského  překladu  prof.  Miloše  Lukáše.  Za  subvence  vlády vydávají  čínští  esperantisté  v 
Pekingu krásný ilustrovaný časopis "El Popola  Ĉinio", který lze abonovati i u nás. --- Téméř ve 
všech zemích jsou esperantská letoviska a letní koleje, přibývá časopisů s esp., hlídkami, resumé v 
esp, ve vědeckých publikacích, další města obce pojmenovala ulice a náměstí po dru Zamenhofovi 
neb jeho díle, konají se skvělé sjezdy za účasti i presidentů vlád v (Brazilie), jsou poskytovány 
státní  a  zemské  subvence  (Švédsko,  Dánsko),  jsou  odhalovány  pomníky  tvůrci  esperanta  (v 
Kopřivnici, Ostravě), a ve Wörglu v Tyrolsku za osobní účasti i záštity kancléře dra. F'igla, na svět. 
eucharistickém  sjezdu  v  Barceloně  sloužil  slavnou  mši  v  esperantu  i  s  kázáním  arcibiskup  z 
Nankinu  (Čína),  Paŭlo  Yu Pin.  ---  V Japonsku je  hnutí  téměř  hromadné  a  lze  čísti  inseráty v 
Heroldu: 2000 kursistů tam a tam si přeje dopisovati, 5000 členů Klubu si přeje dopisovati a p.  - 
Lyonský veletrh opět užívá esperanta, atd. atd.

---------------------
Brno. Kurs esperanta pro začátečníky byl zahájen v rámci Komenského osvětové besedy. Vždy v 
pátek  o  18.30  hod.,  Rooseveltova  13.  Počet  účastníků  21,  vyučuje  J.  Vondroušek.  Upozorněte 
známé u přiveďte je!

--------------------------
Praha. La 7. 9. 1952 okazis komitata kunveno de EAĈSR, kiu fine decidiĝis obei direktivojn de la 
CK de la partio, pri memvola likvido, tamen kun atentigoj. La decido provizore neniel tuŝas Esp. 
klubojn kaj rondetojn  ĉe Klerigaj societoj kaj uzinaj entreprenoj, kiuj ankoraŭ povus daŭrigi sian 
agadon.

-------------------
                                   Ni persistu

„En la mizero kaj misfarto
amikon veran ni ekkonas.“
En nia kor' ĉu daŭras ardo,
aŭ pajlobrul' nur fanfaronas

konstatos ni en temp' mallonga,
mortiga por la efemeroj.

Ni estu kvarc', ne peco sponga,
ni kredu je la reaperoj!

Obstakloj estu hardo nia,
geviroj bravaj ŝildas veron!
Tempestoj pasos, sun' radia
denove kovros verdan teron.

                                        Jiří Kořínek.


