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N-ro 5                                               Novembro 1960

Grava atentigo !                                   Jam la 15. 11. 1960

LA V-a TEATRA VESPERO
Reĝisoras Marie Adamcová

Nepre ne preterlasu !                                Komenco je 1a 19.30
---------------------                               --------------------
Pluaj eventoj:
La 6. 12.  GAJA RENKONTIĜO KUN STEPHANIA GRODZIENSKA

Scenetoj, rakontoj, kantoj              La junularo 
           Gvidas Marta Lorková

La 17. 12. ARTVESPERO HONORE AL LA 101-a, DATREVENO 
sabate DE NASKIĜTAGO DE DRO L.L. ZAMENHOF

Programestro: Prof. Vilibald Scheiber

45.  světový  sjezd  esperanta  se  konal  v  imposantním  paláci 
výtvarných umění v Bruselu a zúčastnilo se ho téměř 2000 lidí ze 42 zemí.
Sjezd se vyznačoval rozsáhlým pořadem, úsilovnou prací v různých schůzích 
a projevy vysoké kulturní úrovně. Zvláště vynikl divadelní večer, na 
kterém učinkovali i někteří slavní umělci. Přijetí několika usnesení o 
dalším  používání  esperanta  v  mezinárodních  stycích  a  o  podstatném 
rozšíření  školního  vyučování  esperantu  dokazuje  zvýšení  prestiže 
mezinárodního jazyka ve světě a sílu hnutí. Oficiálně byly zastoupeny 
vlády Francie, Holandska, Indonezie, Německa, Nového Zeelandu, Švédska a 
informační departement Spojených států. Dětského sjezdu se zúčastnilo 87 
dětí  deseti  národností.  Slavnostní  zahajovací  řeč  měl  prof.  dr.  I. 
Lapenna.

V soutěží krásných umění, pořádané v rámci 45. světového sjezdu 
esperanta v Bruselu, obdržel první cenu za původní poezii Jiří Kořínek z 
Brna a druhou cenu dr Ludvík Izák z Martina. Srdečně blahopřejeme!

V  červenci  byl  hostem  Klubu  esperantiatů  v  Praze  vietnamský 
vyslanec v Moskvě pan N. V. Kinh. Ve velmi přátelském prostředí bylo mimo 
jiné  živě  diskutováno  o  zvláštním  významu  mezinárodního  jazyka  pro 
vzajemnou kulturní výměnu mezi evropskými a asijskými národy.

V Pekingu vyšla v esperantu několikasetstránková Antologie čínského 
písemnictví s četnými vyobraženími.

Dánský svaz pro Spojené národy, sdružující ve sta kroužcích několik 
tisíc  členů,  přistoupil  za  kolektivního  člena  Dánského  esperantského 
svazu.

Po výzvě Uneska ke všem vládám, aby bylo oslaveno 100. výročí dr. 
L.L. Zamenhofa, požádalo finské ministerstvo vyučování všechny školy ve 
Finsku, aby byla v každé třídě věnována jedna hodina vzpomínce na dr. 
Zamenhofa a jeho dílo esperanto.

Mladí  hvězdáři-esperantisté  v  Zagrebu  autory  sensační  knihy 
Tragedie  ve  vesmíru.  Všechny  jugoslávské  noviny,  rozhlas,  televize  a 
čtenáři mluví o sensační knize Tragedie ve vesmíru, která vyšla před 
několika týdny. Po ohromném úspěchu, který dosud neměl obdoby v análech 



jugoslávské  literatury  (na  některých  školách  si  koupilo  knihu  až  90 
procent žáků) vychází tato kniha již v druhém vydání. První vydání vyšlo 
před  měsícem  v  trojnásobku  obvyklého  nákladu  v  Jugoslávii.  Po  tomto 
úspěchu byly zavedeny na observatoři pravidelné přednášky v esperantu. 
Současně se povídka upravuje pro rozhlas a byla přeložena do esperanta. O 
překlad se zajímá několik států. Tím vše ještě nekončí. Autoři připravili 
i scenář pro film. Na filmu bude zajímavé také, že více než polovina 
dialogů bude v esperantu.

JV
- - - 

Jiří Kořínek

ROMANCO F-MAĴORA DE BEETHOVEN

La majvesper' al ĝi kulisas ...
En mia ĉambro nigriĝanta
viziti venas min plej granda 
el majstroj kaj la belo glisas 
tra vespera hor'.

La arĉ' kantigas violonon 
rakonti pri sopir' tenera 
kaj trafas dia sorĉ' konkera 
eĉ vin, trinkanta artodonon 
ho soifa kor'.

Sur plankon de malhela ĉambro 
transcenda mano ĵetis rozon, 
mi aŭskultante virtuozon
flaras, ke bonodoras ambro, 
spiras roza flor'.

La strata lampo pentras ombre
sur ĉambra vando bildojn strangajn, 
mens' mia flustras vortojn dankajn 
al muta mask' pendanta sombre 
en titana glor'.

Unua premio, Bruselo 1960

Schůzky Kroužku esperantistů PKO v Brně se konají vždy v úterý od 
19. hod. v domě na Rooseveltově 13, v klubovně č. 9. Účastněte se jich! 
Přijímáme hosty ze zahraničí, hrajeme divadla, učíme se, čteme, pořádáme 
přednášky, zábavné večery, rozšiřujeme knihovnu a předplácíme časopisy.

Přikládáme platenky pro ty, kteří dosud nepoukázali přispěvek na 
rok  1960.  Roční  příspěvek  Kčs  14.-,  studenti  Kčs  6.-,  registrační 
příspěvek aspoň Kčs 5.- Děkujeme předem.


