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V minulém roce oslavili esperantisté celého světa 70. výročí jedné 
z  nejvýznamnějších  událostí  kulturního  vývoje  lidstva  uveřejnění 
geniálního díla Zamenhofova. Co dnes esperanto znamená ve světě, víme 
nejlépe sami a ti, kteří s námi usilují o dorozumění a mír. Vědí to také 
naši odpůrci. O další pokrok tohoto díla se nejlépe zasloužíme, jestliže 
ve sve práci věrně vytrváme, budeme-li rozšiřovat pole naši působnosti a 
neustále  zvyšovat kulturní  náplň našeho  hnutí každý  z nás  může něco 
vykonat. Při nejmenším bychom se měli všichni naučit dokonale esperantu, 
prakticky ho používat a získávat nové členy a přátele esperantu.

V příštím roce bude vzpomínati celý kulturní svět 100. narozenin 
autora esperanta Dr. L.L. Zamenhofa. Světové ústředí UEA spolu se všemi 
složkami  esperantského  hnutí  připravuje  rozsáhlé  oslavy  k  důstojné  a 
velkolepé světové manifestaci esperantismu.

En la pasinta jaro nia altŝatata samideanino Julie šupichová ĝsvivis 
raran jubileon, jubileon de 50-jara laboro por la internacia lingvo. Riĉa 
estas agado de la jubileantino sur kampoj propaganda, organiza, prelega 
kaj precipe literatura. Ŝia Lernolibro de Eporanto atingis kvin eldonojn. 
Grandaj kaj multegaj estas meritoj de Julie Šupichová. Ni fieras kun la 
tutmonda esperantistaro pri ĉi tiu jubileo, nia kara samideanino akceptu 
de ni esprimon de nia profunda dankemo kaj plej sincerajn gratulojn.

V  armenském  Erevanu  probíhá  nyní  pět  kurs  esperanta.  Kursy 
navštěvuje asi 250 lidí, z největší časti studenti university a vědeckých 
ústavů.

Prof.  Tibor  Sekelj,  proslulý  cestovatel  amazonskými  pralesy  a 
zvláštní pověřenec pro esperantské věci na Dálném východě, byl přijat v 
audienci nepalským králem Mahendrou. Krá1 poděkoval prof. Sekeljovi za 
založení a vedení lidové university a o mezinárodním jazyku prohlásil: 
Protože esperanto se stává vyznamnýn činitelem mezinárodním, uznávaným i 
Spojenými národy, velmi rád budu podporovat jeho postupné přijetí.

Čínský esperantský svaz organizuje v různých městech země kursy a 
kroužky esperanta. Čínská lidová universita zavedla nepovinně esperanto 
na novinářské fakultě. Esperantskému hnutí se dostává podpory z různých 
kulturních  míst,  takže  se  šíří  nejen  mezi  inteligenci,  ale  i  mezi 
dělnictvem a rolnictvem. Na slavností 98. narozenin Dr. L. L. Zamenhofa v 
Pekinu byl slavnostním řečníkem sovětský prof. U.S. Kokšarskij, jehož řeč 
vzbudila velkou pozornostem a obecenstvem a v tisku.

Ve  věstníku  Uneska  Features,  rozesílaném  asi  na  10.000  redakcí 
světa, objevují se zprávy o kulturní činnosti esperanta. Tentokráte je to 
pojednání o cyklu přednášek Kultura a civilisace světa, v němž přednášeli 
vynikající odborníci na zámku esperantistů v Grésillonu.

Světoznámá firma Gevaert natáčí barevný film v esperantu, který se 
bude promítati letos na 43. světovém sjezdu esperantictů v Mohuči.

Brno. Počátkem března zavádíme na četné žádosti v rámci klubovních 
schůzí další kurs esperanta pro pokročilé od 19. - 20. hodiny, vždy v 
úterý v klubovně hotelu Slovan, Lidická 23.

Nepřehlédněte! Dne 18. 3. Jarní kytice poesie mládeže a dne 8. 4. 
recitační večer Soni Hodkové, členky Oblastního divadla v Olomouci.
 Žádáme své členy o laskavé vrácení knih, které mají již delší dobu 
vypůjčené  a  zároven  doporučujeme  všem,  aby  používali  naší  rozšířené 
knihovny.
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Universala Esperanto-Asocio oslaví letos 50 let svého trvání. V 
posledních letech nastal netušený rozmach tohoto světového svazu. UEA 
roste počtem svých čienů, přesto že je velkým částem světa téměř uzavřen 
pro valutové překážky. Postavení UEA je stále významnější, dokazuje to 
skutečnost, že je v poradním postavení k Unesku, že Unesko vydalo serie 
plakátů o své práci v esperantu a rovněž tak Spojené národy.

V uplynulém roce se konala v paláci Uneska v Paříži mezinárodní 
konference  lidových  universit.  Uředním  jazykem  byla  francouzština  a 
esperanto.  Sjezdová  ročenka  obsahovala  kromě  pořadů  četné  články  o 
zajímavostech Paříže v obou jazycích. Konference byla velmi úspěšná a 
přítomní neesperantisté si mohli ověřit hladké užívání jazyka v praxi.

Tagiĝo,  časopis  čsl.  esperantské  mládeže  vydává  Dům  osvěty  P. 
Bezruče v Opavě pod redakcí Ing. J. Wernera a D. Kočvaryy. Časopis má 
velmi pěknou úroveň, zajímavý a bohatý obsah. Doporučujeme co nejvřeleji. 
Stran 24, roční předplatné Kčs 12. Možno objednati u s. J. Kuzníka, 
Mendlova 21, Opava.

Zásluhou japonského esperantisty K. Kurissy zdramatisövali tokijští 
loutkoví hráči pohádku B. Němcové Princ Bajaja, která se hraje nyní s 
velkým úspěchem po celé zemi. Pohádku přeložil za tím účelem do esperanta 
S. Frantl z Opavy.

Zpráva z "Tagiĝo" 

Kurs esperanta je také na universitě v Budapešti.

Deník Anny Frankové vyjde v esperantu ve vydavatelství Heroldo de 
Esperanto.

J.V.
Těm,  kteří  dosud  nevyrovnali  členský  příspěvek  (Kčs  14.-,  pro 

rodinne příslušníky Kčs 6.- neb nejmenší regitrační příšpěvek, aspon Kčs 
5.--) přikládáme platenky a prosíme o včasné poukázaní příspěvku. Je to 
příspěvek k pokroku všelidské věci.


