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Jedna  z  největších  japonských  filmových  společností  Daiea,  která  se 
proslavila po celém světě svým filmem Rašoma, natočila nyní výpravný 
širokoúhlý film pod názvem Útok Jana Arimy. Film předvádí historickou 
událost, která se stala více než před 300 roky. Herci v rolích Evropanů 
mluví jen esperantsky, Japonci mluví mezi sebou japonsky a s Evropany 
jich část mluví také esperantsky.  Dialogy  v  esperantu  tvoří  čtvrtinu 
hovorů  ve  filmu.  V  hlavních  úlohách  hrají  nejlepší  herci  japonského 
filmu.

Přední brazilská zeměpisná revue Revista Brasileira de Geografia, 
vycházející v luxusním vydání, otiskuje již od r. 1939 výtahy hlavních 
článků a vědeckých pojednání v esperantu. Brazilský ústav zeměpisu a 
statistiky přijal esperanto za svůj korespondenční jazyk s cizinou a 
vydal již na 30 knih a brožur v tomto jazyce.

Belgický král přijal záštitu nad 45. světovým sjezdem esperanta, 
který se bude konat ve dnech od 30.7.- 6.8. 1950 v Bruselu.

Grava !
                            La 17. 11. 1959              Ne preterlasu !

okazos

T  E  A  T  R  A    V  E  S  P  E  R  O
 

en Spegula salono de hotelo SLOVAN 

je la 19.30 marde

Rolantoj: Marie Adamcová, Josef Čtvrtníček, Václav Duroň, Josef Kalina, 
Marta Lorková, Dagmar Konecká, Věra Podhradská, Jarka Rybová, 
Karel  Ryšavý,  Lída  Vanková,  Zora  Vaverková,  Zdirad  Žák, 
Květomila Židlíková, Ludvík Židlík

Reĝisoras Marie Adamcová. 

Atentu la ŝanĝitan daton !
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V japonských vědeckých a universitních kruzích je esperanto značně 
rozšířeno. Na 25 universitách se pořádají kursy mezinárodního jazyka.

Oficielní orgán komunistické strany Ukrajiny, který vychází rusky a 
ukrajinsky,  uveřejňuje  na  přání  svých  čtenářů  kurs  esperanta  v  obou 
jazycích.

Brazilská vláda poukázala Esperantskému družstvu v Rio de Janeiro 
subvenci 250.000 kruizerů na šíření a vyučování esperanta.

V čestném výboru 30. italského sjezdu esperantistů, který se konal 
ve Florencii po dobu jednoho týdne, bylo mnoho autorit a mezi nimi také 
sedm  ministrů.  Předsedou  výboru  byl  ministerský  předseda  Ant.  Segni, 
který je členem Mezinárodního patronátního výboru pro Zamenhofův rok.



Obhájce Manolise Clezose přednášel o aténském procesu v pražském 
klubu esperantistů.

V poslední době také islandská a polská vláda finančně podporuje 
činnost esperantistů.

Podle  posledních  zpráv,  které  nám  došly  ze  Sovětského  svazu, 
dostane se esperantskému hnutí široké podpory se strany odborového hnutí 
a komsomolu. Byla podepsána smlouva o vydání 200.000 učebnic s. Sergejeva 
a s prof. dr. Bokarevem smlouva o vydání rusko-esperantského slovníku.

Ze  všech  míst  Sovětského  svazu  hlásí  se  stovky  zájemců  o  esp. 
dopisování.  Tak na  př. jen  z Rostova  máme desítky  adres studujících 
university a techniky, kteří si přejí dopisovat. Podobný velký zájem je z 
Vietnamu,  Bulharska,  Polska  a  jiných  zemí.  Navažte  i  vy  písemné 
přátelství!

----------------
N O V E M B R O

Post la sunoraj du monatoj, 
per kiuj ĉi aŭtuno pompis, 
tra urba parko, super stratoj 
griztaga vento arbojn kombis. 

Ĉiele pendas plumba grizo 
kaj ŝanĝis sin la or' branĉara, 
de kronoj falas je surprizo 
latun' kaj kupro ordinara.

Nur velka verdo, morta bruno, 
kaj nigra merl' en herbo pala
serĉas manĝerojn de aŭtuno 
en foliaro terenfala.

Post ni jam tago de l'Mortintoj 
kaj baldaŭ venos vintro frida, 
frost' pinĉos nin en fingropintoj 
kaj logos ĉambra varm' invita.

Jiří Kořínek

Žádáme  zdvořile  o  vyrovnání  členského  příspěvku.  Pokud  nejste  členy 
Kroužku esperantistů při Parku kultury a oddechu v Brně, staňte se jimi. 
Navštěvujte  programové  schůze  brněnských  esperantistů,  které  konají 
jednou týdně, vždy v úterý od 19. hod. v klubovně hotelu Slovan, Lidická 
23.


