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UNESKO, nejvyšší kulturní instance světa, uznává cenu 
esperanta pro vědu,  výchovu a vzdělanost. Na 8. valném 
shromáždění Uneska v Montevideu v listopadu a prosinci minulého 
roku, po diskusi o zprávě generálního ředitele o mezinárodní 
petici ve prospěch esperanta, byla přijata dne 10. 12. 1954 
resoluce měxické delegace o esperantu. Pro tuto resoluci hlasovalo 
30 delegací, 5 bylo proti resoluci a 17 delegátů se zdrželo 
hlasování. Je to další krok na cestě k všeobecnému zavedení 
esperanta do škol. Prof. Dr. Ivo Lapenna, který zastupoval 
esperanto na teto konferenci a jeho spolupracovník prof. Fernandez 
- Menendez prokázali jedinečné služby naší věci, díky neobyčejným 
schopnostem a nesmírné energii. Jejich práce bude navždy 
zaznamenána v dějinách esperanta. Na nás pak je, abychom využili 
tohoto výsledku pro naši další práci.

Světová výstava esperanta v Montevideu, která byla jednou z 
největších dosud pořádaných, měla obrovský úspěch a vzbudila v 
obecenstvu zasloužený obdiv pro esperanto.

Rakouský spolkový president generál Dr. Th. Körner, který je znám 
jako podporovatel esperanta v Rakousku, vyznamenal v těchto dnech 
velkým zlatým řádem vynikající pracovníky esperantského hnutí a 
zakladatele esp. hnutí v Rakousku gen. ředitele pošt Dr. Karla 
Dworschaka, ministra Dr. Ing. H. Frenzela, starostu města Vídně 
Franze Jonase a vlád. radu H. Steinera, zakladatele a předsedu 
Mezinárodního esp. musea ve Vídni. Toto vysoké uznání není jen 
náhodné.

Druhý díl ročenky UEA obsahuje mimo jiné slovník o 1031 heslech s 
definicemi pro různá odvětví matematiky /algebry, trigonometrie, 
geometrie, arithmetiky, statistiky ^td./.

V uplynulém roce 27 švédských časopisů pravidelně otiskovalo kurs 
esperanta.
Časopis Scienca Revuo je vydáván v Holandsku. Každé číslo tohoto 
ědeckého časopisu je vzorně redigováo a prináší svým čtenářům na 
40 stranách vysoce zajímavý obsah.
Na zagrebské universitě je esperanto opět ve studijním plánu. 
Vyučuje Dr. Borovečki.

Ministr vyučovaní P. Segni předsedal slavnostnímu zahájení 
sjezdu italských esperantistú v Sasari na Sardinii.

--- La 13-an de januaro ĝisvivis en enviinda korpa kaj anina stato 
sian 65an jaron s-ano Josef F r i e d r i c h en Brno. Al la kara 
jubileulo ni deziras elkore pluajn multegajn jarojn en plena sano 
kaj kontento kaj ĝojon el progreso de la afero, en kiu li aktivas 
fidele kaj persiste dum sia tuta vivo. La jubileanto, nuna 
vicprezidnnto de la Brna klubo, funkciis e la krizaj jaroj de la 
Munkena interkonsento kiel prezidanto de Ĉeĥoslovaka Esperanto 
Asocio.



==================================================================
Nepre venu al nia

M A S K O B A L O
la 19. 2. 1955 sabate en 3a Spegula Salono de hotel Slovan 
/Passage/. Komenco je la 19.30 h. Muzikas fama JAVORINA, kultura 
kolektivo ĉe Agrikultura altlernejo en Brno. Ludas du kapeloj !

==================================================================

Regiona junulara kunveno okazos dimanĉe la 20. 2. 1955 je la 9-a 
horo en la granda klubejo de hotelo Slovan, Brno, Lidická 23.
=================================================================

Britský esperantský svaz, při příležitosti oslav 50 let svého 
trvání, vyzval své členy k účasti v řadě soutěží uměleckých a 
literárních, jako v básních; překladech, recitacích, divadelních 
představeních, solových a sborových zpěvech, kresbách, hudebních 
skladbách na slova esp. básní a p. Soutěže se zúčastnilo 175 osob.
V kategorii "Divadlo" zvítězil londýnský klub představením 
Ifigenie na Tauridě nad klubem bristolským.

Kulturní družstvo brazilských esperantistú má dík podpoře 
svých členů po ruce značné prostředky, a pravě zřizuje své 
knihkupectví v samém středu Rio de Janeira. Již před tím si 
zajistilo vydání řady esp. děl. Mezi dalšími plány tohoto družstva 
je zřízení tiskárny, postavení hotelu a vybudování prázdninového 
střediska.

Ve Francii se provádí v rámci akce na zobecnění esperanta 
velká kampaň v novinách, plakáty, rozhlasem, oběžníky, 
přednáškami, magnetofonem a j., která vykazuje pozoruhodné 
výsledky. V novinách vyšlo na tisíce zpráv a článků i s 
fotografiemi, na ústředí došlo v krátké době přes 12000 dotazů. 
Množství lidí se učí esperantu ve veřejných a písemných kursech. 
Významné osobnosti, které byly dotázány na svůj názor na 
esperanto, jako Georges Duhamel, Maurix Genevoix, generál Bastien, 
Bourvil, Gabriello, Jean Marsac a j., vyslovují se vesměs velmi 
příznivě. Nejlepší žáci kursů se těší pobytu zdarma v Holandsku, 
jiní jsou posíláni do Anglie, Švédska, Norska, Dánska, Italie, 
Belgie a Španělska.

Jiří Kořínek

MARTA

El la sever' de fastotempo 
varmeta suna tag' ridetas, 
flustras aŭguron de printempo 
kaj pri la Pasko jam profetas.

Pri la proksim' de Reviviĝo 
spiras mesaĝon marta blovo, 



pri freŝa verdo, flora riĉo 
kaj de knabin' pentrita ovo

por Paska lund'. Pri juna amo, 
pri majvesperoj vent' rakontas, 
fabelon de antikva famo
ripeti la tentul' ne hontas.

Ke alaŭdeto venos ŝuti
la trilojn de sur blu' ĉiela, 
ke eĉ la kor' ne povos muti 
en lud' malnova, sed plej bela.

Děkujeme všem, kteří poukázali příspěvek. Kteří tak dosud 
neučinili, nechť laskavě použijí přiložené platenky. Kdo nemůže 
zaplatit Kčs 14,-- ročního členského příspěvku, nechť poukáže 
aspoň Kčs 5.;-, jako registrační příspěvek, abychom ho mohli vésti 
jako člena.
Sledujte naše pořady a dle možnosti zúčastňujte se našich schůzí!

Poezia vespero "Praha kaj jarcentoj", kiun preparas 1a Junularo 
por la 8a de marto,fariĝos denove artisma evento. Notu jam nun tiun 
daton kaj ne preterlasu la okazon aŭdi bonan Esperantan poezion kaj 
talentajn deklamantojn. Vi ne bedaŭros.


