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Julio Baghy en Brno. Laŭ invito de nia Klubo alvenis la 18.5. la fame konata poeto kaj 
verkisto Julio Baghy en nian urbon. Por la 20.5. estis kunvokita eksterordinara kunveno,
en kiu la kara gasto skizis evoluon de la internacia lingvo ekde projekto kaj artefari-
taĵo ĝis lingvo plene vivanta, rekonata kultura faktoro en la moderna vivo kaj internaci-
aj rilatoj kaj poezia lingvo, inspiranta poetojn kaj verkistoj al la artisma kreado.
Poste li prezentis en senkompara maniero multajn siajn poemojn, kiujn la multnombre
ĉeestanta samideanaro akceptis kun ĉiam pli kreskanta entuziasmo.

La tagoj rapide pasis en la plej kora amikeco, la vizito restos eventa okazaĵo en histo-
rio de nia Klubo. Al Julio Baghy ni esprimas niajn plej elkorajn dankojn pro ega ĝojo,
kiun li faris al Brna samideanaro per sia vizito.

Světový esperantský svaz /UEA/ kandidátem Nobelovy ceny míru na rok 1963. Rada minister-
ských předsedů, ministrů, poslanců, učenců a jiných vynikajících lidí podala Nobelovu
výboru v Oslu návrh, aby Světový esperantský svaz dostal cenu míru na rok 1963. V návr-
hu se zdůrazňuje stále větší rozmach mezinárodního jazyka v posledních letech na celém
světě a význam jeho rozsáhlé literatury, vědeckých a literárních revuí, esperantských
vysílání a j. Návrh obsahuje také informace o činnosti UEA, zejména pokud se týká svě-
tového míru. 

Rostoucí mezinárodní ruch v Tatrách vedl k tomu, že v Zakopaném, v polských Tatrách, by-
la zřízena esperantská turistická služba, která má k disposici kvalifikované horské prů-
vodce. Služba zařizuje cesty po horách, rezervuje lůžka a usnadňuje účast na různých
výletech. Všechny služby jsou bezplatné. Dopisy na adresu: Filio de Pola Esperanto-
Servo, Zakopané, u1. Kosciuzska 42.

V sovětském vydavatelství Mladá garda vyšel životopis T. Ciolkovského. Z knihy citujeme:
"Myšlenky Ciolkovského byly velmi bohaté. Od řiditelného balonu k raketám, od strojů 
na využití sluneční energie k výzkumu mořských hlubin a k úvahám o společném lidském ja-
zyku. Humanitní myšlenka na sblížení všech lidí ho nikdy neopustila." CiolkovskY byl
členem Sovětského esperantského svazu.

Dr. Mohammed Zafrullah Chan, který předsedá nynějšímu valnému shromáždění Spojených ná-
rodů, studoval svého času esperanto v Londýně.

V Domě přátelství v Moskvě je ustavena stálá komise pro otázky esperanta. V Brazilii je
již přes 40 ulic a náměstí se jménem Esperanto nebo dr Zamenhof.

Další pomník esperantu bude postaven v Linci. Tvůrcem je akademický sochař A. Kloska.
Pomník bude z aluminia. Městská rada a zemské úřady návrh pomníku schválily a k uhrazeni
nákladu přispějí podstatnou částkou.

V Záhřebu probíhá jedinečný kurs esperanta pro mládež čtyř kontinentů všech ras. Žáci
chápou myšlenku esperanta a touží po pravém mezinárodním přátelství. Tohoto kursu se ú-
častní 80 studentů z Barmy, Indonesie, Libanonu, Syrie, Izraele, Jordánska, Tanganjiky,
Mali, Sjednocené arabské republiky, Bolivie, Čile a studenti jugoslávští.

Bývalý předseda Polské akademie věd, prof. Tadeuzs Kotarbinski prohlásil: "Ujištuji vás,
že kdykoliv budu dotazován na své mínění o esperantu, dám mu vždycky plnou podporu. Ja-
zyk sám i organizaci esperanta považuji za velmi výhodné a užitečné hnutí lidské spo-
lečnosti.

Ministr osvěty a školství G. Ganev převzal čestnou záštitu nad 19. sjezdem světo-
vé esperantské mládežnické organizace ve Vraci (Bulharsko), který se koná ve dnech
27.7.-3.8.1963. Kulturních sjezdových pořadů se zúčastní mužský sbor v Lublaně, 
skupina zpěváků se Skotska, japonští flétnisté, esperantský kabaret Verga Simio 
z Varšavy a j. Připravuje se výstava. Koutek mimoevropské kultury. Svou účast 
přislíbila také početná skupina mládeže z Leningradu.

Prof. dr. Janusz Groszkowski, jeden z předních tvůrců radioelektroniky, nynější
předseda Polské akademie věd, prof. a dr. varšavské polytechniky, zakladatel mno-
ha vědeckých institucí v Polsku, autor mnoha vědeckých děl, šefredaktor revue Polská



věda atd. je také dlouholetým esperantistou. V Interviewu prohlásil mimo jiné:
" ..... Přijetí jednoho jazyka bylo by si jen přát, poněvadž to zaručuje jazykovou
rovnost při mezinárodních setkáních. Přijímáme-li za pracovní jazyk některý z ná-
rodních jazyků, privilegujeme tím delegáty dotyčného národa. Proto se musíme za-
sazovat o mezinárodní jazyk, jednoduchý a neutrální, který se nedotýká národního 
cítění účastníků.

Vyučování mezinárodnímu jazyku považuji za správné a účelné. Esperanto je považo-
váno za jeden z prostředků k dosažení všeobecné vzdělanosti a rozvoje humanistických
myšlenek v přátelských vztazích mezi lidmi různých zemí a různých společenských 
vrstev ...... Pokud vím, esperantské hnutí se v mé vlasti úspěšně rozvíjí a má
podporu autorit. Vzpomínám si na velkolepý kongres ve Varšavě před třemi roky, vím
o esperantských vysíláních v polském rozhlase a o řadě kursů. Zajímavým společenským
zjevem je rostoucí zájem o esperanto mezi mládeží a studenty. Každodenní zaměstná- 
ní mně nedovoluje, abych se intensivněji stýkal s esperantisty, ale podle možnosti 
aspoň sleduji se zájmem jejich činnost".

========================================================================================

Vám všem, našim členům a těm, kteří navštěvovali v posledních letech kurs esperan-
ta, posíláme náš věstník (Bulteno). Přejeme si, abyste viděli, že esperanto pokra-
čuje na celém světě. Předpokládáme zájem nejen u našich členů, ale též u všech bý-
valých kursistů. Jsme potěšeni, jste-li spokojeni se zprávami a jsme dvojnásob spo-
kojeni, projeví-li se také Vaše spokojenost poukázáním přispěvku, pokud jste jej
nezaplatili, nebo dosud nejste členy. Naší povinností a právem je získávat další
přátele a členy esperantském hnutí, proto Vám posíláme naše zprávy a pořady schůzí.
Kdo již nemá zájem, zašle tiskopis zpět.
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