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Norský poslanec Carl Henry navrl  Nobelovu výboru Světový svaz esperanta (Universala 
Esperanto-Asocio)  za  kandidáta  ceny  míru  na  rok  1954.  K  návrhu  byl  přiložen  obsáhlý 
dokumentační materiál o mírové práci UEA.

Devět  francouzských poslanců  předložilo  sněmovně  návrh,  ve  kterém žádají  vládu,  aby 
zavedla  esperanto  do  plánu  veřejného  vyučování,  dala  studovati  způsoby,  jak  provésti  toto 
rozhodnutí na různých stupních vyučovacích a dále žádají, aby vláda navrhla na nejbližším zasedání 
Spojených národů užívání esperanta jako jazyka mezinárodního styku.

Starosta  města  Vídně Franz  Jonas  je  činným esperantistou.  Na valné schůzi  rakouských 
esperantistů promluvil o hospodářských, kulturních a jazykových otázkách Evropy a na konci své 
přednášky vyzval esperantisty k úsilovnější veřejné práci a k praktickému užívaní esperanta.

V r. 1953 vysívalo pravidelné esperentské pořady 11 stanic: Paříž, Rio de Janeiro, Bern, 
Hilversum, Lilie, Štýrský Hradec, Vídeň, Řím, Madrid, Valencia a Zagreb, celkem 815 pořadů, o 94 
více  než  v  r.  1952.  Nepravidelně  vysílaly  Manresa,,  Tarragona,  Montevideo,  Osijek,  Sarajevo, 
Bělěhrad.  Letos  vysílá,  pravidelné  esperantské  pořady  15  stanic.  Jsou  to:  La  Coruña,  Vídeň, 
Hilversum, Bern, Montevideo, Valencia, Štýrský Hradec, Caramulo, Řím, Barcelona, Lille, Paříž, 
Zagreb, Guatemala, Rio de Janeiro a jako 16. stanice Bělehrad.

Počet  přihlášených na  39.  světový sjezd esperantistů  v  Haarlemu překročil  již  v  květnu 
2300. Další přihlášky již nejsou přijímány.

V posledních letech nabylo esperantské hnutí v Brazílii značného rozšíření a vlivu, takže 
četné firmy užívají jména esperanto pro své cíle. V městě Lavras velký obchodní dům se jmenuje 
Magazeno Esperanto,  v Petropoli  je kino s názvem Cine Esperanto,  různé továrny označují své 
výrobky esperantskými názvy a p.

Předsedovi  Esperantského  normanského  svazu  s-anu  Marcelu  Boscovi  v  Le  Havre  byl 
slavnostně předán ministrem vyučování p. André Mariem - řád Důstojníka Akademie v uznání za 
jeho vzornou práci pro esperanto.

Nové krásné a výstavné náměstí ve švédském městě Göteborgu bylo právě pojmenováno 
náměstí  Esperanto.  Ve francouzském městě  Argers  byla  významná  ulice  pojmenována  jménem 
tvůrce esperanta Dr. Zamenhofa

Předložili  jsme  vám zase  několik  zpráv.  Jsou  to  dobré  zprávy  a  přece  nemůžeme  býti 
zdaleka spokojeni.  Je třeba uraziti  velký kus cesty,  ještě zbývá mnoho vykonati.  Otázka jazyka 
mezinárodního dostává se do vážného stadia, je třeba spolupráce všech. Esperantisté celého světa si 
uvědomují, že nadchází rozhodující chvíle a stupňují proto činnost a zvyšují kulturní úroveň hnutí. 
Jsme postaveni stranou, ale nejsme zbaveni povinnosti přispěti ze všech sil vítězství velké věci. 
Zůstává nám stale nejúčinnější způsob práce: práce od člověka k člověku, informování našeho okolí 
o esperantu, jeho ceně, významu a pokrocích, která činí našc hnutí. Tím budeme vytvářeti příznivé 
předpoklady pro dobu, kdy se bude esperantu učiti masově.

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

Letní  kolej  esperanta  v  Doksech u Máchova jezera  od  25.7.  do  7.  8.  1954 má tyto  kursy:  A) 
základní pro začátečníky,  B) pokračovací, C) konversační, D) seminář pro vyspělé, E) řečnický 
kurs. 50% sleva na dráze. Kulturní a zábavní podniky, výlety, benátská noc na jezeře, letní karneval, 
literární soutěž, esp. divadlo. Informace: V. Špůr, Doksy, Spořitelna.

Týdenní kulturně rekreační seminář esperantistů na Kosti v Českém ráji potrvá od 8. VllI. do 
15.VIII. 1954. Informace K. Šolc, Mladá Boleslav, Janáčkova 566/IIII.

Letní táborová škola esperantské mládeže v krásném lesním údolí Moravice bude míti 3 
turnusy od 5.7. do 19.7. 1954 pro začátečníky, od 19.7. do 1.8. pro pokročilé, od 1.8. do 14.8. pro 
vedoucí mládežnických skupin. Informace: Jar. Kuzník, Rooseveltova 17, Opava.



Pro  kursy  a  samouky doporučujeme  VELKÚ UČEBNICU ESPERANTA od  J.  V.  Dolinského. 
Ilustrace, písně s notami, 128 stran, cena Kčs 12.- včetně poštovného. Pohlednice z Trenčína a okolí 
s esperantským textem a učebnice dodá: Ján Lamačka, Trenčín, Pod Sokolicami 1675.

---------

Pesimista kanto

Ĉio nura nenio!
Sed gravas io:
nia konscio
pri tio.

Trompe nin ravas,
kion ni havas:
plenmano kavas ...
Konstato pravas.

Restas en koro
nur rememoro
pri softa ĥoro
ie en foro.

Ĉi veron digestu
kaj ne protestu,
aplombe ne gestu,
sed saĝe modestu.

Jiří Kořínek

Gesamideanoj, preparu jam nun viajn prelegojn kaj programojn por la aŭtuna sezono kaj anoncu 
ilin  al  s-ano  prezidanto,  por  ke  la  aŭtuna  programo estu  ĝustatempe  presebla  kaj  dissendebla. 
Kunlaboru ĉiuj!

Pravidelné  schůze  brněnských  esperantistů  jsou  vždy  v  úterý.  V  nich  máte  možnost 
zdokonaliti své znalosti jazykové a rozšířiti své vědomosti z různých oborů. Mnohé naše večery 
jsou zcela  ojedinělé.  Děkujeme vám všem za  poukázání  příspěvku na rok 1954.  Kdo tak  ještě 
neučinil a příspěvek Kčs 14.--, a pro rodinné příslušníky Kčs. 6.- nenůže vyrovnati, nechť poukáže 
aspoň Kčs 5.- registrační příspěvek, abychom ho mohli dále vésti jako člena.

---------------
Letní esperantská škola v Příboře od 18. do 31. července 1954 bude míti 3 kursy A), B), C). 

Informace: A. Sattek, Dvořákova 744, Příbor.


