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N-ro 2                                                       Marto 1960

V minulém jubilejním roce směřovalo úsilí esperantského hnutí k 
tomu, aby připomnělo celému světu sté výročí narození dr Zamenhofa a 
význam jeho díla. Základem činnosti pro letošní rok a další léta budou 
kroky,  směřující  k  postupnému  zavedení  mezinárodního  jazyka  do  škol. 
Podkladem k tomuto historickému rozhodnutí ústředí UEA byla rezoluce 44. 
světového sjezdu esperanta ve Varšavě v srpnu 1959. Všem vládám bylo 
zasláno provolání, aby prozkoumaly možnost postupného zavedení esperanta 
do  škol  a  universit,  buď  jako  povinného  nebo  nepovinného  učebního 
předmětu.  Především  se  počítá  s  vládou  Polské  lidově  demokratické 
republiky jako země, kde se narodil autor mezinárodního jazyka, aby dala 
podnět k jednáním o podepsání mezinárodní konvence o postupném zavedení 
esperanta  do  škol,  protože  jen  současné  vyučovaní  jazyka  v  několika 
státech může vésti k účinným výsledkům.

Bude to opravdu velká nová kampaň, která potrvá snad několik roků. 
Zmohutnění  esperantského  hnutí  v  posledních  letech,  jeho  postavení  a 
zkušenosti  s  peticí  Spojeným  národům  a  Unesku  velmi  pomohou  k 
organizování  této  velké  práce.  Bude-li  se  provádět  mezinárodně  a 
harmonicky, jistě dosáhneme svého cíle.

Grava !                             Ne preterlasu !

La 5-an de aprilo 1960:
A M O, J U N A   A M O ...

Horeto de kantoj, scenoj kaj deklamado. 
Vespero de la Junularo. Gvidas Marta norková

xxxx

La 26-an de aprilo 1960:

IV-a T E A T R A  V E S P F R O 
Tri famaj unuaktaĵoj

Reĝisoras Marie Adamcová

  Dánské ministerstvo zahraničních věcí vydá v esperantu informační spis 
o Dánsku. Vyjde tento měsíc.

Podle  zprávy  časopisu  Figaro  je  nejnovější  elektronický  stroj 
nazývaný "elektronický mozek", zařízen také na odpovědi v esperantu.

Úřední  jízdní  řád  v  Polsku  a  také  NSR  obsahuje  informace  v 
mezinárodním jazyce.

Od  11.  t.m.  započal  s  pokusným  vysíláním  v  esperantu  americký 
rozhlas. Pomýšlí se na šest pořadů s obsahem velmi zajímavým: zprávy o 
kultuře, literatuře, hospodářství, vědě, technice, interviewy a novinky z 
esperantského světa. Vysílánî se uskuteční vždy v pátek, třikrát během 
dne.

Do r. 2000 chce mezinárodní svaz Millenium Novum, založený letos ve 
Vídni, uskutečnit reformu kalendáře, přijetí metrického systému měr a vah 
všemi  zeměmi a  zavedení esperanta  jako druhého  jazyka do  všech škol 
světa.

Také  v  Habeši  se  šíří  esperanto.  Noviny  přinášejí  o  něm  časté 



zprávy, kluby a kursy jsou v Addis Abebě, Gordaru a Dire-Dawě. Rovněž v 
asijských  zemích,  zvláště  v  Číně,  Indii,  Vietnamu  a  Korei  esperanto 
získává novou půdu.

  Funebrante ni anoncas, ke la 6-an de marto 1960 mortis s-ino Eliška 
Kalousová-Adlerová en aĝo de 41 jaroj, eminenta koloratura kantístino. Ŝi 
ravis nin kaj profunde impresis dum pluraj jaroj en koncertvesperoj kaj 
solenaj aranĝoj de nia klubo. Grandan popularecon ŝi atingis gvidante ĉe 
Domo de Kulturo en Brno edukan muzik-rondon por infanoj. Ankaŭ ŝi aktivis 
en Praha kaj Bratislava. Brna esperantistaro neniam forgesos la karan 
artistinon.

V úvodníku "Světový mír turistikou?" polemisuje vedoucí švýcarská 
turistická revue Welt auf Reisen s americkým heslem "Cestování - pas k 
míru" a popírá jeho správnost aspoň do té doby, pokud se turisté nemohou 
přímo domluvit s obyvstelstvem navštívených zemí. Chceme-li si přivézti z 
cesty  něco  více  než  jen  pěkné  fotografie,  totiž  poznatky,  které  se 
nabývají  jen  přímým  stykem  s  cizinci,  pak  musíme  rozřešit  nejprve 
jazykovou otázku. Nemůžeme žádat na milionech dnešních turistů, aby se za 
tím  účelem  učili  tak  složitým  jazykům  jako  na  př.  angličtině, 
francouzštině  nebo  němčině  kromě  italštiny,  španělštiny  a  švédštiny. 
Kterému  jazyku  dát  přednost?  Tuto  otázku  je  třeba  vážně  promyslet, 
protože jazyková otázka je otázkou politickou, hodpodářskou, kulturní a 
mocenskou, vášnivě probojovávanou. Z prestižních důvodů národy nedovolí, 
aby některý národni jazyk byl povýšen na mezinárodní, protože je jasné, 
že ten národ, jehož jazyk by byl zvolen, nabyl by nesmírné výhody na úkor 
národů  ostatních.  Až  přijde  doba  pro  konečné  rozhodnutí,  pak  stejně 
rozumové úvahy, kterými se řídil Mezinárodní úřad práce v Ženevě nebo 
Unesko v Paříži a j. instituce, povedou k tomu, aby volba připadla na 
esperanto. Esperanto není sen budoucnosti, je to živá přítomnost.

Na  vídeňském  hotelu  Itammerand  byla  odhalena  pamětní  deska  dr 
Zamenhofa za účasti vrchního starosty města Vídně Franze Jonase, také 
činného esperantisty, polského konsula a četného obecenstva. Na tomto 
hotelu je ještě pamětní deska dr. Alberta Schweitzera, který tam též 
bydlel.

J.V.
D U     F L O R K R O N O J

Postfunebre al Eliška Kalousová-Adlerová
kaj prof. Josef Kožený

Ni vivas en konstanta hasto 
por ne maltrafi fuĝan celon,  
sed sorto estas nia mastro,
laŭ plaĉ' haltigas vanan pelon.

En vintra frost' aŭ  trist' aŭtuna, 
en flordekoro de printempo,
morgaŭa tag' aŭ hor' jam nuna 
destine diros: estas tempo!

Kion ja oni volus fari
antaŭ ol venos la noktiĝo... 
Subite oni vidas fali
sin en mallumon de vertiĝo.

Vi, sinjorino, nin ĉarmadis 
per juna bel' kaj kanta ravo, 
en kvardek unu vin traspadis 
de sort' malica nigra glavo.

Kaj vin, amiko profesoro,
jam en vivjaro kvindek-sesa 
prenis el nia vic' rankoro,
de l' dura fat' per bato peza.

Du perdoj en semajno unu
Ni post vi ĵetas florkroneton, 
eterna lumo al vi lumu,
kaj en ni rememor-flameto.

Jiří Kořínek

Opět přikládáme k tomuto Věstníku platenky těm, kteří dosud nezaplatili 
členství na rok 1960 s prosbou o včasné poukázání příspěvku na letošní 



rok. Roční příspěvek činí Kčs 14.-, pro rodinné příslušníky a studenty 
Kčs 6.- Kdo nemůže jinak, nechť poukáže alespoň Kčs 5.-, jako registrační 
příspěvek. Děkujeme.

Úterky  patří  brněnským  esperantistům.  Klubovna  hotelu  Slovan, 
Lidická 23.


