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Oživení esperantského hnutí v Armenii po více než 20 leté 
stagnaci. V Erevanu, hlavním městě sovětské Armenie, byl zřízen 
při  tamní  universitě  kurs  esperanta,  kterého  se  účastní  24 
vědeckých  pracovníků  filologické  fakutly:  profesoři,  docenti  a 
lektoři. Kurs vede známý arménský esperantista prof. Dr. Gurgen 
Sevak. Současně je připravován kurs pro studenty.

Časopis Novaja Vremja, vycházející v deseti řečích v Moskvě, 
přináší  na  dvou  stranách  svého  prosincového  čísla  zážitky 
anglického člena parlamentu Emeryse Hughese. Pro nás je zajímavá 
část, kde Hughes vypráví o svých nesnázích v moskevské tramvaji. 
Potřeboval totiž vědět, kudy se dostane k cíli své cesty. Jmenoval 
to rusky, ale nikdo mu při jeho výslovnosti nerozuměl. Hughes se 
pak ptal anglicky, francouzsky a německy, ale nemohl se domluvit, 
třebaže  mu  občané  byli  upřímně  nápomocni.  Tu  se  ozvalo  nějaké 
spolujedoucí děvče: Esperanto! A situace byla zachráněna. Hughes 
jí vysvětlil, kam chce jít, děvče spolu s několika cestujícími 
vystoupilo a všichni zavedli Hugyiese k cíli. Zajímavá je hlavně 
skutečnost,  že  po  více  než  20  leté  nepříznivé  situaci  pro 
esperanto  v  Sovětském  svazu,  mezinárodní  jazyk  tam  nemizel.  To 
znovu svědčí o životnosti esperanta. Je také příjemné čísti, jak 
jmenovaný časopis vyzdvihuje přednosti esperanta.

Dle zpráv rakouského a sovětského rozhlasu zaslal s. Molotov 
diplomatickou notu v esperantu japonskému parlamentu.

A další universita! Na universitě v La Laguna na Kanárských 
ostrovech byl zahájen kurs esperanta. Mezi 59 učastníky je několik 
universitních profesorů, děkan a studenti.

Slovinské ministerstvo osvěty schválilo nepovinné vyučování 
esperantu na školách všech druhů.

UEA,  světové  ústředí  esperanta,  přeložilo  své  sídlo  z 
Rickmansworthu u Londýna do Rotterdamu. Za účasti celého výboru, 
starosty  města,  zástupců  tisku  a  dalších,  pozvaných  hostí  bylo 
slavnostně otevřeno toto nové působiště naší vrcholné organisace. 
Nechť jde vstříc novým úspěchům a vážnosti ve světě.

xxxxxx  Upozorňujeme  Vás  na  naši  výroční  schůzi,  která  se  bude 
konati dne 7. února / v úterý / o 20. hod. v klubovně hotelu 
Slovan / Passage /. Přijďte všichni, těšíme se na Vaši účast. xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Venu gajiĝi!                                Venu bone amuzi vin!
Jam 1a 11. 2. / sabate /
okazas en granda salono de hotelo Slovan
M A S K O B A L O
Muzikas
JAVORINA, kultura kolektivo
ĉe Alta Agrikultura lernejo.
en Brno.

Komenco je la 20-a                               Enirpago Kčs 8.--
xxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Prosíme  naše  samideány,  kteří  mají  vypůjčeny  knihy  z  našeho 
kroužku, o laskavé vrácení. Chceme dát vyvázat velkou většinu knih 
a zavést novou evidenci.

Děkujeme  všem,  kteří  poukázali  příspěvek  na  rok  1956.  Pro  ty, 
kteří tak ještě neučinili, přikládáme platenku. Roční příspěvek, 
činí Kč 14.-, pro rodinné příslušníky Kčs 6,-- Kdo nepomůže jinak, 
nechť poukáže aspoň Kčs 5.-- jako registrační příspěvek.

JV


