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Valná zasedání organizace spojených národů se rozhodlo prohlásit rok 1965 za Rok meziná-
rodní spolupráce. Zvláštní přípravný výbor se obrátil na různé nestátní organizace se 
žádostí o přispění k tomuto roku. Představenstvo UEK prohlásilo, že je ochotno zúčast-
nit se jednání podle podmětů přípravného výboru a podniká podpisovou akci. Každému, kdo
vidí hlouběji do nynějších mezinárodních vztahů je zřejmo, že jazyková různost je jed-
nou z nejvážnějších překážek k prohloubení mezinárodní spolupráce. Proto Rok mezinárod-
ní spolupráce je vhodnou příležitostí, aby Spojené národy, členské státy a nejširší ve-
řejnost byly upozorněny na řešení, které představuje mezinárodní jazyk. Naší povinno-
tí je začít se sbíráním podpisů mezi přáteli a známými a opatřit jich co nejvíce. Při-
spěje to také k objektivnímu informování o esperantu. Napne-li každý své síly, jistě
se nám podaří učinit velký, snad i rozhodující krok vpřed v Roce mezinárodní spoluprá-
ce. Podpisové archy Vám vydáme v našich schůzích, nebo zašleme na požádání. 
----------------------------------------------------------------------------------------
Prof. dr. Hideo Yagi, předseda UEA, zemřel dne 6.5. v Tokiu. Byl to vzácně dobrý člo-
věk, světová lékařská kapacita s vynikajícími vědeckými zásluhami, jeden z přednich pra-
covníků v esperantském hnutí. Světový esperantský svaz v něm ztratil velkého předsedu, 
jeho předčasný odchod (65 r.) je velkou ztrátou pro esperantisty celého světa. Podle
budhistického zvyku bylo mu dáno posmrtné jméno Verda Stelo, které bude vyryto na náhrob-
ním kameni. Jeho stálá laskavost a úsilí o harmonickou a pozitivní spolupráci zůsta-
tou nezapomenutelnými.
------------------------------------------------------------------------------------------
Vyšlo 2. vydání Esperantsko-českého a česko-esperantského Hromadova slovníku. Vynikajicí
práce našeho nejpřednějšího lexikografa. Vydalo Státní pedagogické nakladstelství ná-
kladem 14.500 výtisků. Státní pedagogické nakladatelstvi vydalo též Esperantskou
mluvnici d-ra T. Pumpra.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Maďarský esperantský svaz byl pověřen vládou, aby v souhlase s UEA podnikl kroky ke svo-
láni světového esperantského sjezdu v Budapešti na rok 1966. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vydavatelství Polonia ve Varšavě vydalo v esperantu mnohobarevný prospekt s fotografie-
mi o Polsku, který kromě zeměpisných a historických dat s velkou mapou obsahuje informa-
ce o průmyslu, osvětě atd. K dostání u všech polských vyslanectví a Polského esperant-
skéro svazu ve Varšavě.
---------------------------------------------------------------------------------------
Sedmičlenná delegace Mezinárodního katolického esperantského svazu byla přijata v audi-
enci papežem Pavlem VI. Papež položil všem řadu otázek o esperantu, o počtu přívrženců
a byl velmi překvapen, když se dověděl, jak je esperanto rozšířeno na východě i na zá-
padě. Prohlásil, že církev sleduje a podporuje všechny snahy o dorozumění mezi národy.
----------------------------------------------------------------------------------------
Proslulý sovětský pedagog A.I.Fetisev dokončuje novou knihu o geometrii Lobačevskiho a 
to v jazyce ruském a v esperantu, aby byla srozumitelná matematikům všech zemí.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Antaŭ 45 jaroj ellernis Esperanton en siberia urbo Tomsk tiama militkaptito Theodor Ki-
lian. Al la studado de la lingvo li alpaŝis kun scivolemo kaj intereso de filologo -
kaj lia raviteco pri genia solvo de diversaj lingvaj problemoj daŭre kreskis. De tiu 
tempo li fariĝis ankaŭ kaptito de la mondlingva ideo kaj fariĝis tuj aktivulo en la mo-
vado. El lia riĉa agado ni almenaŭ citu: modelajn, altstilajn, elokventajn prelegojn 
kaj gravan kunlaboron en la antaŭmilita mondkonata Radio-Stacio de Brno "Verda Stelo".
En tiu funkcio prof. Kiiian donis valoran apogon al Esperantista Klubo en Brno kaj estis
tial elektita ĝia prezidanto kaj post la militaj jaroj ĝia honora membro. Plej vastan 
reputacion akiris nia jubileulo per sia ĝis nun plej sukcesa lernolibro de Esperanto. 
Fama estas lia traduko de La Blanka Malsano de Karel čapek. En la plej sukcesa maniero 
li hellpis la peticion al UNO, akirinte rekordan nombron da subskriboj kaj subskribojn 
de la plej gravaj personecoj en nia respubliko. Lia ideo estis la Somera Esperanto
Tendaro apud lago en Vranov. La 26. de septembro nunjare prof. Th. Kilian 70 jariĝas.
La kara jubileanto bonvolu akcepti niajn plej sincerajn gratulojn, dezirojn de konstan-
ta sano, feliĉo kaj longa vivo.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ke 400. výročí W. Shakespeara vyjde ve Francii již osmé vydání Hamleta v esperantu. 
Ještě letos připraví UEA vydání dalších dvou Shakespearových děl - Sen noci svatojanské 
a Kupce benátského. Kromě toho je oznámeno vydáni dalších tří dramat Shakespearových
v mezinárodním jazyku. Současně vyjde ve Španělsku nový veršovaný překlad Hamleta.
----------------------------------------------------------------------------------- 
Předseda Polské akademie věd prof. Janusz Groszkowski přijal delegaci členů představen-
stva Polského esperantského svazu. Členové ho při návštěvě informovali o dnešním stavu
esperanta ve vědě, předložili plán kampaně v Polsku a mimo jiné diskutovali o resumé v 
esperantu v polských vědeckých časopisech a vydávání vědeckých informačních publikací
v tomto jazyce. Stojí za zmínku, že rozmluva s vynikajícím vědcem byla také v esperan-
tu, které prof. Groszkowski nejen podporuje, ale i umí.
------------------------------------------------------------------------------------------
Na universitě ve Wroclavi byl ustaven lektorát esperanta.
------------------------------------------------------------------------------------------



Každodenně o 16 hodině středoevropského času vysílá Varšava pořady v esperantu na vlnách
31,45, 31,50, 41,18, 41,27, 41,99, 42,11, 48,90 a 200 m.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Radio Prago envicigas ankaŭ disaŭdigon en Esperanto ĉiun lastan ĵaŭdon en monato, 
sur mezmondo 233,3 ĉiam 10 minutojn antaŭ la 19-a horo. La 24.9. disaŭdigo pri temo:
Novaĵoj el Esperanto-Rondetoj.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ke 150. výročí založení Slezského musea v Opavě, třetího v pořadí založení museí v Evro-
pě, vydal tamní esperantský kroužek ve spolupráci se Slezským museem publikaci v espe-
rantu, informujicí o historii a sbírkách tohoto musea. Publikace je rozesílána esperan-
tistům do celého světa.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Esperantský kroužek PKO v Olomouci uspořádá při příležitosti celostátní výstavy okras-
ného zahradnictví v sobotu dne 5. září 1964 v sále Okresního domu pionýrů a mládeže v 
Olomouci, tř. 17. listopadu 47 P Ř Á T E L S K Ý   V E Č E R s kulturním programem. 
Začátek v 19,30 hodin, vstup volný. Noclehy možno zajistit ve studentských kolejích 
za Kčs 10.-. Přihlášky na adresu: Turista, nám. Míru 2, Olomouc. 25% sleva na dráze.
-------------------------------------------------------------------------------------------
P r o s í m e, n e p ř e h l é d n ě t e ! Ve dnech 8. a 15. září t.r. se sejdeme
v klubovně Parku kultury a oddechu v Brně, Radnická 8, II. dvůr v přízemí. Další schůz-
ky opět v klubovně hotelu S l o v a n.

P ř i k l á d á m e nový pořad na dobu září - prosinec a platenky těm, kteří dosud ne- 
poukázali svůj příspěvek. Těšíme se, že všichni tak včas učiní.


