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Vážení prátelé,

do nového roku Vám přejeme hodně zdraví 
a  spokojenosti,  úspěchů  v  práci  a  splnění  Vašich  přání  v  míře  co 
nejvyšší.

K  lidským  ideálům  patří  odedávna  touha  po  životě  v  míru  a 
spravedlnosti, po mocnosti svobodného projevu a volného styku. Zatím jsou
různé národy od sebe odděleny silnými zdmi nedůvěry a nedorozumění. Je to 
zaviněno do značné míry i jazykovými  překážkami  a  růzností  jazyků. 
Esperantské hnutí se snaží odstranit tyto překážky, stojící dosud v cestě 
mezinárodním stykům a je proto významnou složkou v úsilí o dosažení a 
zachování světového míru. Esperanto jako mezinárodní jazyk odpovídá svými 
výchovnými, vědeckými a kulturními hodnotami cílům a ideálům Uneska, jak 
tato  vrcholná organizace  pro vědu,  výchovu a  kulturu také  uznala ve 
slavné rezoluci z 10. prosince 1954.

Letos  vstupujeme  do  jubilejního  Zamenhofova  roku:  15.  12.  1959
bude  sté  výročí  narozenin  Dr.  L.L.  Zamenhofa.  V  celém  světě  bude 
vzpomínáno jeho geniálního díla, vytvoření mezinárodního jazyka podle 
zákonů  života  a  přírody.  Aby  se  tento  rok  stal  důstojnou  oslavou, 
přiměřenou významu mezinárodního jazyka, žádáme od Vás - více než kdy 
jindy - věrnost Zamenhofovým ideálům. Dokažte ji tím, že se dokonale 
naučíte esperantu a svou finanční pomocí — včasným poukázáním příspěvku - 
nám umožníte práci pro budování světa přátelství, míru a důvěry.

Slavný  lingvista,  prof.  ceylonské  university,  prof.  Dr.  P. 
Malalasekera, vyslanec v Moskvě pro SSSR a Polsko, předseda, Světové 
budhistické  federace  atd.  naučil  se  esperantu  a  přijal  členství  v 
mezinárodním přípravném výboru pro oslavy v Zamenhofově roce.

Zemský  svaz  školských  komisí  uspořádal  v  Kodani  v  měsíci  říjnu 
výstavu "Škola a prázdniny" za účasti 13 vystavujících států a tamního 
Klubu esperantistů. - Výstavu shlédlo tisíce lidí a mezi nimi byli četní 
zájemci  z  řad  mládeže,  kteří  obdrželi  pěkné  prospekty  s  potřebnými 
informacemi. Mezi návštěvníky výstavy byl také dánský král Frederik.

Stále častější jsou televizní pořady o esperantu. Tak mohou další 
statisíce sledovat na obrázkách novinky o mezinárodním jazyku.

Poznaňský arcibiskup se v dopise polským esperantistům vyslovil s 
plným  uznáním  o  esperantu  a  s  přáním,  aby  se  ušlechti1é  snahy 
esperantistů co nejdříve uskutečnily.

Polský  časopis  Kulisy,  vycházející  nákladem  300.000  výtisků,  má 
pravidelný esperantský koutek, který jeho redakce zamýšlí dále rozšířit.

Norimberský Klub esperantistů, první na světě, oslavil v minulém 
měsíci 70 let svého trvání. 

Seminář esperanta v Brně bude uspořádán ve dnech 27. -- 31. ledna. 
Přihlášky přijímá Věra Podhradská, Brno, Hlinky 6a do 24. I. t. r.

V Moskevském automobilovém institutu se konala v minulém  měsíci 
schůze mládežnické esperantské organizace "Fajrero", které se zúčastnil 
jako čestný host vietnamský vyslanec Nguen Van Kinh a Dr. Todor Todorov 



ze Sofie. Dr Todorov, který se vrátil ze svého jednoročního pobytu ve 
Vietnamu,  měl  zajímavou  přednášku  o  svých  dojmech,  o  nynějším  stavu 
esperantského hnutí v této zemi e velkých službách, které mu prokázalo 
esperanto  ve  Vietnamu.  Vyslanec  Nguyen  Van  Kinh  recitoval  verše 
současných slavných vietnamských básníků, které přeložil do esperanta.

Právě vyšlá Antologie esperanta je opravdovou pokladnicí původní 
esperantské poezie. Pro toto dílo bylo vybráno přes 350 básní klenotů 90 
básníků. Rozsah 650 stran.

581  evropských  starostů  se  vyslovilo,  že  esperanto  je  vhodným 
rozřešením jazykové otázky a odstranit jazykové překážky mezi evropskými 
národy.

AL LA LUNO KAJ PLUEN

En kosmon startis la raketo... 
Streĉe atendas la homar'. 
Defi' ĝi estas? Granda veto? 
Aŭ fola nur kaj vana far'?

Man' homa levas sin aŭdace 
vualon ŝiri de mister'.
Se tiu man' agados pace, 
konkerojn portos ĝi al Ter'.

Homa fiero planojn varpas 
pri regoj en la univers'. 
Kiu demandas ĉu ĝi darfas, 
ĉu dubi rajtas mia vers'.

Vin ig' supera katapultas
al stelaj altoj, homorgojl', 
pro ĝi espero via multas, 
invitas ĝi al kosma sojl'.

Eĉ se vi devos forbruliĝi, 
vi ĵetos vin al fora cel', 
sopira venki kaj feliĉi 
en la eterna daŭra pel'.

Sed se vi tamen vane ĉasus 
kernon de l' esto en la for', 
al Tero vin reveni lasu
por trovi solvon en la kor'.
                             Jiří Kořínek
                               3. 1. 1959

Děkujeme Vám za Vaši dosavadní věrnost, přízeň a podporu. Těšíme 
se,  že  nám  ji  zachováte  i  v  tomto  mimořádně  významném  roce.  Žádáme 
zdvořile o včasné poukázání příspěvku na rok 1959 přiloženou platenkou. 
Jen s Vaší pomocí splníme velký úkol. Roční příspěvek činí Kčs 14.---, 
pro rodinné příslušníky Kčs 6.--. Kdo nemůže jinak, nechť poukáže aspoň 
Kčs 5.-- jako uznávací příspěvek.

S tímto Věstníkem posíláme Vám nový program na měsíce leden až 
duben. Věnujte našim pořadům pozornost, navštěvujte naše schůzky. Jistě 
budete spokojeni. Těšíme se na Vaši učast. 


