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Esperantské představení polského divadla v Praze. Na pozvání Divadla S.K. Neumanna v 
Praze předvedou členové divadla Panstwovy Teatr Powszechny z Lodže 3 představení hry 
Sh. Vicebelgera "Kataki". Z toho představení v neděli dne 25. dubna 1965 v 15 hodin
bude sehráno v esperantu, ale jen za předpokladu, že bude zajištěna plná návštěva di-
vadla. Vstupenky od 7 do 13 Kčs. Doporučujeme všem, aby podle možnosti využili této 
mimořádné příležitostí a zaslali závazné objednávky vstupenek nejpozději do 20, břez-
na přímo na adresu: Antonín Slanina, Bieblova č. 21, Praha 5.

Rok mezinárodní spolupráce. Doporučujeme Vám, abyste se zúčastnili podpisové akce UEA
ve prospěch esperanta u Organizace spojených národů v rámci Roku mezinárodní spoluprá-
ce. Podpisové archy obdržíte v našem klubu. Na dotaz Československého esperantského 
výboru v Praze sdělilo ministerstvo školství a kultury dne 1.12.1964, že stanovisko
ministerstva zahraničních věci k RMS je kladné a proto je možná i účast esperantistů 
v této akci.

Vzácné jubileum. V ústavě akademie věd SSSR v Moskvě byl slavnostní večer na počest 
osmdesátin učence světového jména, profesora biologie a filozofie S. Čachotina. Profe-
sor Čachotin studoval a pracoval na universitách a laboratořích v sedmi zemich, u prof. 
Röntgena, Bayera, Pavlova a byl osobním přítelem Einsteina, Wellse a j. Počet jeho 
vědeckých prací dosáhl čísla 145 a téměř všechny byly přeloženy do více než 10 jazyků. 
Jeho dílo Chemie vesmíru bylo napsáno přímo v esperantu, kterému se naučil již v dět-
ství a byl mu věrný po celou dobu svého života. Vynalezl přístroj na operaci buněk a
za své práce byl vyznamenán Francouzskou akademií věd, Francouzskou lékařskou akademií
a mnoha vědeckými institucemi americkými. Při oslavě byl uznáván velký význam esperan-
ta, všichni řečníci zdůrazňovali použití esperanta ve vědeckých pracích prof. Čachotina 
a mluvili o vhodnosti esperanta jako mezinárodního jazyka pro učence celého světa.

Kalevala v esperantu. Zástupci Finského esperantského svazu věnovali první výtisk es-
perantského vydání Kalevaly presidentu Finské republiky Urho Kekkonenovi.

Představenstvo Esperantského svazu Německé spolkové republiky zaslala zemským minister-
ským předsedům, kteří se sešli na konferenci v Hamburku, memorandum o zavádění meziná-
rodního jazyka do škol. Současně byly kopie memoranda zaslány ministrům pro vyučování 
a politickým stranám.

N e k r o l o g o. La 2-an de marto 1965 mortis en Nitra Ján Valašťan-Dolinský, kom-
ponisto, eksdirektoro de lernejo, laŭreato "Por eminenta laboro" kaj granda slovaka
Esperanto-poeto. Ján Valašťan-Dolinský propagandis slovakan popolkanton, verkis lerno-
libron de la internacia lingvo, vortaron, gvidis kursojn, publicis multnombrajn artikolojn 
kaj multe tradukis. La mortinto havas grandegajn meritojn pri la slovaka Esperanto-
movado kaj restas neforgeseble enskribita kiel en historio de nia movado, tiel en ĉies
koro, kiu lin ekkonis. La kremacio okazis la 8.3.1965 en Brno, ĉeestis pluraj brnaj 
samideanoj. En nomo de la ĉeĥoslovaka esperantistaro adiaŭis la karan forpasinton s-ano 
Josef Friedrich arde aprezinte liajn nepasemajn meritojn. Estis metitaj florkronoj 
por la ĉeĥoslovaka esperantistaro kaj por Esperantista Klubo ĉe PKR en Brno. Eterna 
honoro al lia memoro.

Tute neatendite forlasis niajn vicojn la 22.1.1965 longjara membro de nia klubo s-ro 
Otakar Pokorný. Ĉiam fidele kaj sindone partoprenis s-ano O.Pokorný la kluban vivon 
kaj laboron, multe ŝatata pro siaj trankvila kaj afabla karaktero. Al la familianoj 
ni esprimas nian plej profundan kondolencon.

Evropská esperantská konference. V čestném výboru Evropské esperantské konference, kte-
rá se koná ve Vídni ve dnech 11. - 17. července t.r., jsou tyto významné osobnosti: 
rakouský ministerský předseda dr. Klaus, předseda sněmovny dr. Maleta, ministr pro zahra-
niční věcí dr. Fígl, bývalý ministerstký předseda dr. Altenburg, sekční šéf prezídia 
dr. Chaloupka, generální ředitel pošt dr. Schaginger, generální ředitel národní knihov-
ny dr. Stummvoll, předseda školské správy ve Vídni dr. Neugebauer a předseda školské 
správy pro Dolní Rakousy E.Schober. Dva dny před zahájením konference bude v Linci od-
halen pomník autoru esperanta a dále tam bude na pořadu přátelský večer, bohoslužba, 
konference mládeže a zájezdy.

V Československu probíhají přípravy k založení železničářské sekce u Čsl. esperant-
ského výboru, jako budoucí sekce Mezinárodního esperantského železničářského svazu.
Zvláště dobře pokračuje sdružování železničářů-esperantistů v Havlíčkově Brodě.

Již šest evropských zemí používá esperanta ve svých jízdních řádech.

Bývalý president Italské republiky Segni, který mnohokrát prokázal své sympatie esperan-
tu, bydlí ve své vile v aleji Esperanto Řimě.

Esperanto v Kalifornii. Intendant škol v městě San Mateo v Kalifornii oznámil, že na 
24 školách tohoto města se bude vyučovat esperantu. Proto byl zahájen na berkeleyské 
universitě zvláštni kurs esperanta nejprve pro učitele.



Esperanto v čínském rozhlase. Od prosince minulého roku vysílá pekinský rozhlas dvakrát 
týdně po půlhodince v esperantu. Pořady literární a informační jsou vysílány každý pátek 
a sobotu od 20 do 20,30 hodin středoevropského času.

Esperantská loterie. Jugoslávský esperantský svaz dostal povolení k uspořádáni velké 
loterie. Bylo vydáno 300.000 losů v hodnotě 90 milionů dinárů.

Tokio. 50. světový esperantský sjezd bude uspořádán letos v Tokiu. Je to poprvé, co 
bylo vybráno asijské město pro tento sjezd. Japonští esperantisté očekávají velký po-
čet účastníků a činí všechny přípravy ke zdaru této velké manifestace pro dorozuměni a 
mír ve světě.

Ni almetas pagilon al ĉiu, kiu ankoraŭ ne asignis la kotizon por la nuna jaro. Ni petas 
laŭeble ne prokrastu la pagon, reaniĝu. Fortaj kluboj estas necesaj por atingi nian 
celen. - Jara kotizo Kčs 14,-, familianoj kaj studentoj Kčs 6,-. Kiu eventuale ne 
povas pagi plenan kotizon, pagu almenaŭ Kčs 5,-, kiel enregistran sumon.
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