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Zamenhofův rok 1959

Aby  práce  a  oslavy  v  Zamenhofově  roce  měly  pevné  zaměření  byl 
utvořen  Mezinárodní  organizační  výbor,  sestávající  z  60  vynikajících 
esperantistů, mezi nimiž je pozoruhodný počet předních lingvistů. A aby 
tyto oslavy měly žádoucí prestiž, byly postaveny pod vysokou záštitu 
Mezinárodního  patronátního  výboru,  v  němž  jsou  státníci,  ministři, 
rektoři,  universit  a  universitní  profesoři  z  celého  světa,  učenci, 
spisovatele, básníci, umělci a novináři, jejichž zásluhy a význam daleko 
překročil hranice jejich vlasti, a další stovka vzácných jmen, jejichž 
výpočet  by si  vyžádal několik  stran. Členové  tohoto výboru  jsou dr. 
Juscelino  Kubitschek,  prezident  republiky  Brazilie,  Vincent  Auriol, 
bývalý prezident Francouzské republiky, Enrico Celio, bývalý prezident 
Švýcarské konfederace, Josef Cyrankiewicz, ministerský předseda Polské 
lidové  republiky,  Czeslaw  Wycech,  maršál  polské  sněmovny,  Camille 
Huysmans,  předseda  poslanecké  sněmovny,  Belgie,  dr.  W.  Drees,  bývalý 
ministerský  předseda  Holandska,  nyní  čestný  ministr,  Gaston  Eyskens, 
ministerský předseda Belgie, Istvánné Vass, místopředsedkyně sněmovny, 
Maďarsko,  Guy  Mollet,  bývalý  ministerský  předseda  Francie,  Rt.  Hon. 
Walter  Nash,  ministerský  předseda  Nového  Zelandu,  inž.  Julius  Raab, 
ministerský  předseda  Rakouska,  inž.  dr.  Leopold  Figl,  ministr 
zahraničních  věcí  Rakouska,  R.  G.  Casey,  ministr  zahraničních  věcí 
Australie, prof. O. Secco Ellauri, ministr zahraničních věcí Urugvaye, 
Halvard Lange, ministr zahraničních věcí Norska, dr. Francisco Negrao de 
Lima, ministr zahraničních věcí Brazilie, Lic. J. Unda Murillo, ministr 
zahraničních věcí Gvatemaly, dr. Alexandre José Barbosa Sobrinho, bývalý 
prezident státu Pernambuca, prof, dr. Milton Campos, bývalý prezident 
státu  Minas  Gerais,  Brazilie,  prof.  dr.  Octávio  Mangabeira,  bývalý 
prezident státu Bahia, Brazilie, kardinál Don Jayme de Barros Camara, 
arcibiskup  v  Rio  de  Janeiro,  Trygve  Lie,  bývalý  generální  tajemník 
Spojených národů, Norsko, prof. dr. István Rusznyak, předseda Maďarské 
akademie věd, prof. dr. Tadeuzs Kotarbinski, předseda Polské akademie 
věd,  prof.  Antonio  Segni,  místopředseda  italské  vlády,  Tyyne  Leivo-
Larsson, finská vyslankyně v Oslu, prof. dr. P. G. Malasekera, vyslanec 
Ceylonu pro SSSR, ČSR a Polsko, akademik Paul Aristo, SSSR, akademik 
Sergej Obručev, SSSR, prof. Gurgen Sevak, SSSR, Janko Maur, spisovatel, 
SSSR, Jules Romain, spisovatel, Francie, Thor Heyerdahl, spisovatel a 
vedoucí  výpravy  Kon-Tiki,  Norsko,  Erich  Ollenhauer,  předseda 
socialistické strany Německa, Lord Boyd-Orr of Brechin Mearns, laureát 
Nobelovy ceny, Anglie, a další desítky ministrů výchovy, osvěty, dopravy 
a pošt mnoha států celého světa, ředitelé komisí Uneska, členové akademií 
věd atd. Velká část členů tohoto patronátního výboru jsou esperantisté. 

Ředitelství mezinárodního veletrhu v Brně vydalo Veletržní věstník 
také v esperantu. V těchto dnech byly rozeslány tisíce výtisků tohoto 
Věstníku brigádnickou prací členů Kroužku esperantistů při Domě kultury a 
osvěty v Brně do 80 států celého světa, aby pomocí sítě esperantských 
zastupců oznámili široké světové veřejnosti konání prvního mezinarodního 
veletrhu v Brně.

Prezident Polské republiky Alexander Zawadzki při své návštěvě v 
Sosnovci napsal do pamětní knihy místního esperantského klubu: "Vím, že 
esperanto je užitečným jazykem. Má mnoho nadšenců a jsem si jist, že bude 
mít úspěch." Po celý den návštěvy nosil prezident odznak esperanta.

Sovětská učebnice esperanta pod názvem Esperanto v 15 lekcích byla 
vydána Ústavem pro mezinárodní styky nákladem 200.000 výtisků.



K O N C E R T O honore al Dro L. L. Zamenhof jam la 11. 4. 1959 sabate. 
Vidu la almetitan programon !

Na  valném  zasedání  Uneska  v  Paříží  v  prosinci  1958  bylo  opět 
potvrzeno  a  prodlouženo  všemi  hlasy  poradní  zastoupení  světového 
esperantského svazu UEA v Unesku na další čtyři roky.

Před  několika  týdny  bylo  v  Bulharsku  uznáno  také  esperanto  za 
jazyk, za jehož znalost se zvyšuje plat o 10%.

S-ano Jaroslav Šustr, multe ŝatata prezidanto de la plej granda kaj 
eminenta esperantista klubo en  Ĉeĥoslovakio, de Esperantista Klubo en 
Praha, demetis sian funkcion, en kiu li dum 27 jaroj kaj naŭ monatoj 
dediĉis čiujn siajn fortojn, energion kaj kapablon al nia movado kaj la 
Klubo en Praha. Al la kara samideano ni elkore dankas por lia grandega, 
meritplena laboro por nia idealo. Trankviligas nin kaj ĝojigas, ke s-ano 
J. Šustr restas plu inter ni daŭrigante sian aktivecon sur aliaj kampoj 
de  nia movado.  Nova prezidanto  de Esperantista  Klubo en  Praha estis 
elektita ĉiuvoče spertega kaj oferema s-ano Jaroslav Mařík, al kiu ni en 
la malfacila kaj responsiva funkcio deziras multajn sukcesojn.

Předplaťte si náš nejlepší čsl. časopis TAGIĜO, časopis esperantské 
mládeže.  Roční  předplatné  Kčs  12.-  zašlete  na  adresu:  Vl.  Kočvara, 
Ostrava 8, Kamenec 251/3.

Ligue Francaise "Pro Unesco" je jméno významného kulturního svazu, 
jehož cílem je šířit znalost o ideálech a cílech Uneska a napomáhat k 
jejich uskutečnění. V programu Ligy nás zajímá bod 4,, ve kterém je 
požadavek, aby mládež byla vybízena učit se esperantu a používat jazyk, 
uznaný 8. valným shromážděním Uneska v Montevideu. V oběžnících tohoto 
svazu jsou časté zprávy o esperantu, které je hodnoceno, jako každý jiný 
národní jazyk a jako každý jiný kulturní obor.

V minulém roce vyšlo velké dílo, původní vědecká práce Sciencaj 
Studoj, napsaná 37 učenci z 19 zemí v dokonalém a jasném esperantu. 
Důkaz, že věda již má svůj mezinárodní jazyk.

Prof,  dr.  G.  Sörgel,  národní  umělec  v  Quedlinburgu,  Něm.  dem. 
republika, jedná na příkaz ministerstva o zakládání esperantských kroužků
v NDR.                                                          J. V.

A P R I L A

Kaŝludon ludas suno kun la nub'
kaj kiel tria vento kunpetolas,
ke ŝvelpufiĝas la knabina jup',
ĉapel' sur kapo ne plu resti volas.

Ĉiel' serena pretas tuj por duŝ',
kun la natur' eĉ homa kor' kapricas,
ekruĝas tente junulina buŝ'
kaj bebĉaretoj en la park' oficas.

Ornamas jakon verda park-razen'
per poluritaj leontod-butonoj,
al maj' siringoj ŝosas por bonven'
kaj nin persvadi provas birdgaskonoj.

Oron proponas al ni forsiti',
la  firmament'  freŝpentris  sian  bluon,
kaj plivigliĝas peka kor' en ni
dum vent' malkrovis ĵus knabingenuon.

Jiří Kořínek
X X X X

Vážení samideáni ! Děkujeme všem, kteří poslali svůj příspěvek. Těm, 
kteří dosud příspěvek nepoukázali, posíláme s tímto Věstníkem platenku. 
Roční příspěvek 14.- Kčs, rodinní příslušníci 6.- Kčs. Kdo nemůže jinak, 
nechť poukáže aspoň 5.--Kčs, jako udržovací příspěvek.


