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I v o  L a p e n n a  v   Č e s k o e l o v e n s k u. Na své studijní cestě Maďarskem,
Polskem a Československem zavítal dr. Ivo Lapenna, profesor mezinárodního práva a diplo-
macie na londýnská universitě a předseda Světového esperantského svazu, k desetidenní-
mu pobytu do Prahy, kde měl porady s předsednictvem Československého esperantského výbo-
ru a projev na celostátním aktivu esperantské mládeže. Profesor Lapenna se nesmírně za-
sloužil o světové esperantskě hnutí a o zvýšení jeho prestyže. V řijnu t.r. přijede do 
Nového Yorku, aby předal výsledky podpisové kampaně pro mezinárodní jazyk, podniknuté 
vrcholnou esperantskou organizací v rámci UNESCO a Organizace spojených národů, gene-
rálnímu tajemníku OSN.

Podpisová kampaň Organizaci spojených národů pro mezinárodní jazyk končí 31.7.1966. Do-
sud podepsal jen celý počet našich členů. Vyzýváme Vás a všechny příznivce našeho hnu-
tí, aby se dostavili do naši klubovny, kdo jsou archy vyloženy a připojili co nejdříve 
svůj podpis.

Na celostátní konferenci esperantských kroužků v Olomouci bylo vyznamenáno čestnými di-
plomy 29 zasloužilých pracovníků čs. esperantského hnutí. Z brněnských esperantistů 
to jsou: Josef Friedrich, Jiří Kořínek (nyní v Ústí nad Labem) a Josef Vondroušek.

Ve dnech 28. - 29. května konalo se ve Starém Smokovci setkání esperantistů středního 
a východního Slovenska za účasti početné delegace z Polska a Maďarska. Současně se ko-
nalo zasedání Čs. esperantského výboru. Hlavním výsledkem pořadu bylo zmocnění ČSEV k 
jednání na ministerstvu školství o vytvořeni samostatného československého esperantského
svazu.

Programo de Esperanto-disaŭdigo el Radio Praha. Ĉiun duan ĵaŭdon inter la 18,05 - 
19-a de la mezeŭropa tempo, sur mezondo de 233.3 m.

        23. 6. Jugoslava gasto en Ĉeĥoslovakio
               La okspozicio "Ostrava 1966"
        7. 7.  Pri aktiveco de junaj ĉs. esperantistoj
       21. 7.  Esperanto en radioamatora trafiko
        4. 8.  Parolas niaj aŭskultantoj
       18. 8.  Impresoj do ĉeĥoslovaka delegitaro el UEA—Kongreso

Viaj leteroj estas sola pruvo, ke nia Esperanto-disaŭdigo plenumas sian taskon, atestas, 
kiel plačas al Ví la programoj. Informu afable Viajn amikojn-korespondantojn en la tuta 
mondo, sendu al ili la programon, kiu estos al Vi je Via peto sendita.

Redakce čtrnáctidenníku Osvětová práce otiskuje pravidelnou esperantskou rubriku v roz-
sahu 1 strany. Tato rubrika bude mít velký význam pro čs. esperantské hnutí jednak pro 
to, že se každých 14 dní dostanou do rukou všech nejnovější zprávy, jednak, že toto čte-
ní bude působit i na dnešních 10.000 odběratelů z řad nejrůznějších kulturních činitelů 
a organizací a hude opravovat jejich často nesprávné názory na esperanto. Počítá se se 
zvýšením nákladu na 20.000. Všichni čs. esperantisté mají možnost spolupůsobit svou při-
hláškou na zlepšení našeho hnutí v Československu. Osvětová práce vychází 26 krát ročně, 
20 čísel po 16 stránkách, 6 čísel po 24 stranách. Jde o časopis s velmi bohatým a vy-
braným obsahem. Roční předplatné Kčs 39,-. Administrace: Vinohradská 3, Praha 1.

E s p e r a n t o   v   r o z h l a s e. V roce 1965 se uskutečnilo 1807 pořadů v espe-
rantu (v roce 1964 1622). Vysílalo 25 rozhlasových stanic ze 13 zemí. Nejvíce pořadů měl 
varšavský rozhlas.

V římské bazilice Sta Maria Maggiore promluvil hned po papeži Pavlu VI. věhlasný domi-
nikánský kazatel P. Spani, který uvedl esperanto jako jeden z prostředků na cestě k 
míru.

Australský velvyslanec v Belgii pan Ralpj Harry, význačný esperantista, navštívil gymna-
sium ve Verviers Belgie, kde se již 7 roků vzučuje esperantu. Po přijetí starostou 
města byl velvyslanec přítomen zaměpisné lekci o Austrálii a poté navštívil esperantský
kurs. Mezi jiným byl také promítán barevný zvukový esperantský film o Austrálii. Odpo-
ledne byl uspořádán na počest hosta malý banked. Všechny noviny i rozhlas přinesly
zprávu o téta události.

D y n a m i c k ý   r ů s t   e s p e r a n t a  v  M a ď a r s k u. Ze zpráv vyjí-
máme: v zemi je 110 esperantských klubů, zemské, krajské a městské úřady pro cizinec-
ký ruch vydaly řadu prospektů v mezinárodním jazyce uskutečnila se různá mezinárodní
setkání jako pedagogický seminář v Szegedu, esperantská universita v Szolnoku,
mládežnický seminář u Blatenského jezera. Časopísy přináší příznivé články a zprávy,
maďarský rozhlas vysílá denně 15 minut v esperantu. O 19.30 hod na vlně 240 m a j.) na
93 školách byly vedeny kursy esperanta, v rámci osvětových besed dalších 72 kursů, z
čehož 65 % tvořila mládež. Účastníci 51. světového esperantského sjezdu v Budapešti,
ve dnech 30.7. - 6.8. t.r. budou mít zdarma jízdy tramvají, trolejbusy a podzemní dra-
hou. Zemské odborová rada předala zasloužilým pracovníkům tři zlaté, tři stříbrné a 



tři bronzcvé medaile. Spolupráce s maďarskou komisí UNESCO bude těsnější a již nyní se 
pracuje na poradu oslav k 90. výročí vzniku esperanta, které bude v roce 1967.

22. světový sjezd esperantské mládeže se bude konat letos od 23.7. do 30.7. Pécsi
(Maďarsko). Počítá se s účastí asi 1000 osob. Z hlavních bodů pořadu uvádíme: slavnost-
ní zahájení bude v divadle ve volné přírodě, účastnícji sjezdu budou pochodovat s lampi-
ony městem, na pořadu bude divadelní večer, setkání s místní mládeží, představení balet-
ního souboru v Pécsi, umělecký večer, ples s volbou Mis Esperanto, celodenní výlet do
lázní Harkány, výlet ke zříceninám hradu Tettye a j.

Zbývajícím našim členům, kteří dosud nevyrovnali příspěvek na rok 1966, přikládáme pla-
tenku se zdvořilou žádostí, aby tak učinili pokud možno do 30.6.1966. Roční členský
příspěvek Kčs 14,-, rodinní přislušníci a studenti Kčs 6,-, reg. příspěvek Kčs 6,-.
Přihlašujte se za odběratele Zpráv časopisu čs. esperantistů. První číslo vyjde ještě 
v tomto měsíci.


