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VÁŽENÁ PŘÁTELÉ, 

přejeme Vám v novém roce dobrý, šťastný a spokojený život, 
zdraví a splnění všech Vašich přání a nadějí.

La  9-an  de  novembro  1960  ĝisvivis  la  70-an  jaron  s-ano  Rudolf 
Hromada en Praha. Dum pli ol kvindek jaroj laboras Rudolf Hromada en 
gravaj  funkcioj  de  la  enlanda  kaj  eksterlanda  movado:  kiel  ĝenerala 
sekretario en la iama ĈEA, vicprezidanto en la iama EA en ĈSR, redaktoro 
kaj  eldonanto  de  la  progreso  siatempe  unu  el  la  plej  altnivelaj 
Esperanto-revuoj, autoru de modelaj vortaroj, eminentega poemtradukanto, 
radioparolisto,  instruisto  kaj  preleganto  en  seminarioj,  membro  de 
Akademio de Esperanto, komitatano kaj honora membro de UEA.

Ni ŝatas s-anon Rudolf Hromada kiel homon eksterordinare bonan kaj 
afablan, kun vastaj scioj kaj interesoj.

Profunde ni kunsentis en lia doloro pro antaŭnelonga subita perdo 
de lia filo Jiří.

Elkore ni gratulas pro la grava jubilea kaj plej sincere deziras al 
Rudolf Hromada ankoraŭ multegajn jarojn en bona sano, aktiveco, kontento 
kaj prospero.

Dne  29.  10.  1960  zemřel  v  Torině  ve  věku  63  let  profesor  dr. 
Giorgio C a n u t o, předseda UEA, doktor lékařství a chirurgie, doktor 
práv, prorektor university v Parmě, profesor soudního lékařství, vysoký 
důstojník řádu za zásluhy o Italskou republiku, autor četných vědeckých 
děl,  některých  přímo  i  v  esperantu.  V  soudním  lékařství  patřil  k 
největším světovým autoritám. Za zásluhy o vyučování, kulturu a umění 
dostalo se mu nejvyššího vyznamenání, kterého se může dostat v Itálii 
pracovníku  na  poli  vědy,  kultury  a  výchovy.  Osobně  byl  laskavý  a 
ušlechtilý člověk. Řadu let vedl Světový esperantský svaz s nesmírnou 
obětavostí, rozhledem a taktem.

Zahraniční esperantské časopisy z lidově demokratických zemí možno 
předplatit  prostřednictvím  Orbisu,  Praha  12,  Stalinova  46.  Jedná  se 
hlavně  o  tyto  časopisy:  Nuntempa  Bulgario,  El  Popola  Ĉinio,  Pola 
Esperantisto kaj Vietnamio antaŭen marŝas.

Se souhlasem rakouského ministerstva pro zahraniční věci byla v 
esperantu napsána 60 stránková brožura Jižní Tyroly v roce 1960. V tyto 
dny se octla s přiloženým překladem do němčiny v rukou ministerstev pro 
zahraniční  věci  všech  zemí  světa,  mnoha  diplomatů  a  státníků  a  99 
delegací Spojených národů v Novém Jorku.

34.  celostátního  bulharského  esperantského  sjezdu  v  Tirnovu  se 
zúčastnilo  1500  lidí,  mezi  nimi  150  hostí  z  12  zemí.  Slavnostního 
zahájení  se  zúčastnilo  přes  3000  lidí,  mezi  nimi  mnoho  významných 
činitelů veřejného, kulturního a vědeckého světa. Dnes je v Bulharsku 122 
esperantských  kroužků,  o  esperantu  vychází  časté  zprávy  a  články, 
učebnice a slovníky jdou rychle na odbyt. Bylo v něm vydáno několik 
závažných literárních děl, mnoho ulic, náměstí a parků dostalo jméno 
Zamenhof nebo Esperanto. V rámci sjezdu byl pořádán divadelní večer, na 
kterém předvedli herci z povolání Shakespearovu Komedii plnou omylů.



V  Československu  pracuje  více  než  140  esperantských  kroužků  v  rámci 
osvětových  zařízení  pro  přátelství  a  dorozumění  mezi  národy,  mír  a 
propagaci naší vlasti.

Přední slovenský filolog dr. Horecký prohlásil na přednášce v Bratislavě, 
že esperanto je jediné možné existující reálné řešení v dnešní době, jak 
odstranit mnohojazyčnost.

Také  maďarské státní  dráhy vydaly  jízdní řád  s informačními  texty v 
esperantu. Jízdní řád s vysvětlivkami v esperantu vyšel již v Jugoslavii, 
Německé spolkově republice a po druhé již v Polsku.

S tímto Věstníkem posíláme Vám nové pořady a také platenky a žádáme 
zdvořile o brzké poukázání příspěvku na letošní rok. Roční příspěvek činí 
Kčs 14.- pro rodinné příslušníky Kčs 6.-, studenti Kčs 6.-. Kdo nemůže 
jinak, nechť poukáže aspoň Kčs 5.- jako registrační příspěvek. Děkujeme 
Vám za vaši dosavadní věrnost a těšíme se, že ji zachováte i nadále.

S c h ů z k y Kroužku esperantistů PKO v Brně konají se vždy od 19 hodin 
v  domě  Parku  kultury  a  oddechu  v  Brně  na  Rooseveltově  ulici  13,  v 
klubovně  č.  9.  Mládež  zahajuje  již  v  18  hodin.  Přijímáme  hosty  ze 
zahraničí,  hrajeme  divadlo,  pořádáme  přednášky,  učíme  se,  čteme, 
rozšiřujeme knihovnu, předplácíme časopisy. Účastněte se podle možnosti 
našich schůzek.
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