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Rozhodnutí  Unesca  je  korunou  skvělého  Zamenhofova  roku.  Výkonný 
výbor Unesca se rozhodl, aby sté výročí narození Dr L. L. Zamenhofa bylo 
oficiálně  slaveno  v  roce  1960.  S  ohledem  na  toto  rozhodnutí  zaslal 
generální ředitel Unesca pan René Mahen všem vládám a národním komisím 
Unesca  dopis,  v  němž  upozorňuje  na  usnesení  výkonného  výboru  z  55. 
zasedaní o připomenuti vyročí velkých osobností v roce 1960 a vyzývá 
vlády, aby se zúčastnily i tohoto výročí způsobem, který považují za 
vhodný.

Toto historické rozhodnutí vysoké světové organizace pro výchovu, 
vědu a kulturu je nejvýznamnějším uznáním vůbec, jehož se kdy dostalo 
Zamenhofovi nebo jeho památce za geniální dílo, které daroval lidstvu a 
za ušlechtilé myšlenky, které k němu vázal. Tím také vstoupil Dr. L. L. 
Zamenhof oficiálně do řad nesmrtelných.

Československý  esperantský  výbor  plánuje  zájezd  na  esperantský 
kongres do Tirnova v Bulharsku ve dnech 4. až 24. července 1960. Do 
programu cesty je zahrnuta návštěva Sofie a Varny, případně i jiných 
míst. Cena zájezdu přibližně Kčs 2.500,- včetně kapesného.

Jelikož zájezd se uskuteční pouze tehdy, bude-li dostatečný počet 
přihlášek, podáváme Vám tuto zprávu o tomto zájezdu a žádáme zdvořile, 
abyste předběžné přihlášky zaslali nejpozději do 30. t.m. na adresu: 
Československý esperantský výbor, Praha 12, Blanická 4.

Zájezdu  se  mohou  zúčastniti  pouze  organizovaní  členové 
esperantských kroužků a jejich rodnní příslušníci, vyjma dětí.

V řadě větších a menších měst Sovětského svazu jsou esperantské 
kroužky  v  plné  činnosti,  jsou  pořádány  kursy  esperanta  a  časopisy 
přinášející zprávy a pojednání o mezinárodním jazyce. Z podnětu ruského 
učence prof. N. Baranskiho, autora četných děl z oboru hospodářského 
zeměpisu,  časopis  Voprosi  geografii  otiskuje  obsah  každého  sešitu  v 
esperantu.

Esperantská Sekce Domu učitelů v Moskvě má za úkol navázat písemné 
a osobní spojení s pedagogy celého světa.

Kun vera emocio ni anoncas, ke la 5-an de aprilo 1960 mortis en 
Praha  Dro  Augustin  Pit1ík,  eminenta  personeco  de  nia  movado  en 
Ĉeĥoslovakio,  en  aĝo  de  77  jaroj.  Dro  A.  Pitlík  estis  la  unua 
esperantisto, kiu uzis Esperanton por granda prelega rondvojaĝo tra 11 
eŭropaj ŝtatoj en j. 1912-1913, parolante kun lumbildoj pri nia nacio kaj 
nia  kulturo.  Kiel  eksperto  ĉe  ministerio  por  komerco  kaj  lektoro  de 
Esperanto ĉe teknika altlernejo en Prago 1i zorgis pri turismaj eldonaĵoj 
en  la  Internacia  Lingvo.  Grandan  meriton  kaj  popularecon  akiris  Dro 
Pitlík en la lastaj jaroj kiel direktoro de la fama Esperanto Kolegio en 
Doksy,  kie  dum  pluraj  jaroj  okazis  grandaj  someraj  kursoj  de  la 
Internacia Lingvo kun centoj da kontentaj kaj entuziasmaj kursanoj. Al 
la postrestintoj ni esprimas nian plej profundan kondolencon.

Vinoba Bhave, sociální reformátor a náboženský vedoucí Indie se 
stal esperantistou. Vinoba Bhave, nejvěrnější žák Gandhiho, učinil svým 
životním cílem zlepšit osud vesničanů svého národa. Prochází vesnicemi a 
přesvědčuje zámožné venkovany, aby mu postoupili část svých pozemků a 
jmění.  Získaný  majetek  pak  rozdělí  mezi  bezzemky.  Takovým  způsobem 
rozdělil v několika letech již 5 milionů měřic půdy. Protože tento způsob 



byl dost pomalý, žádá celé vesnice, aby mu byly darovány a pak provádí 
nové rozdělení. Tak rozdělil již 3000 vesnic.
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Esperantu ho naučil Tibor Sekelj, proslulý cestovatel, autor děl u 
nás známých Bouře nad Ankokaguou a Amazonskými pralesy. Vinoba Bhave se 
ve svých projevech zmiňuje o esperantu a jeho významu. To znamená, že ve 
všech krajích, kterými prochází, roste zájem o esperanto. Časopisy celé 
Indie přinesly zprávu, že se Vinoba Bhave učí mezinárodnímu jazyku, což 
zdvihlo nesmírně prestiž esperanta v této zemi.

V  Brazilii  vydali  novou  poštovní  známku  s  portretem  a  tekstem: 
Zamenhof, autor esperanta, 1859--1959. Je to již sedmá brazilská známka 
se vztahem k mezinárodnímu jazyku.

Mezinárodní  veletrh  v  Barceloně,  jeden  z  největších  evropských 
veletrhů, vydal plakáty v esperantu.

Také  úřední  jízdní  řád  jugoslávských  železnic  má  vysvětlivky  a 
doplňky  v  esperantu,  kromě  dosavadního  textu  srbochorvatského  a 
francouzského.

Spisovatel a básník Julius Baghy a skladatel M. Sárošy vytvořili 
spolu esperantskou operetu o třech jednáních.

Vážení přátelé,
zařiďte  svou  docházku  do  naší  klubovny  tak,  abychom 

mohli začít s hlavním pořadem večera přesně o 20. hodině. Zkuste to a 
jistě vy sami budete nejvíce spokojeni. Mějte rádi svůj klub a važte si 
jeho pořadů, z nichž mnohé vyžadují dlouhé měsíce namahavých příprav. 
Těšíme se, že ve vlastním zájmu začnete s novou docházkou.

J.V.
A V E R I O

Sur stratkruciĝo homtumulto.  
Kio okazis? Ho, ne multo:
Kun motorciklo karambolis
ŝarĝaŭto kaj en polv' stertoris 
junulo en flaketo sanga
kun mortostamp' sur palo vanga.

Ekhaltis tramoj kaj trafiko, 
gapantoj p1enas de kritiko.
Alsagas aŭto sanitara,
kaj en aprila park' najbara
super junula agonio 
disfloras ora forsitio.

Sed la trafik' ne darfas halti, 
gapintoj kuras tramen salti
kaj ankaŭ mi laŭ dev' plu iru,
pri unu fin' eĉ ne tro miru... 
Gazetnotico: Averio.
Kaj kelkaj versoj. Pli nenio. 

Nur ie kaŝe ies koro
preskaŭ rigidos pro doloro.
Pro nesingardo de sekundo 
sangados longe ies vundo
kaj iu larme rememoros
dum forsiti' printempe floros.

Jiří Kořínek

K tomuto Věstníku přikládáme pořady schůzí až do konce srpna t. r. Také 
přikládáme platenky těm, kteří dosud neobnovili členství na rok 1960. 
Potěšíte nás a povzbudíte, věnujete-li pozornost obému. Nezapomínejte na 
úterní schůzky brněnských esperantistů!


