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Estimataj amikoj, feliĉan novan jaron, ĝojon, sanon, feliĉon kaj prosperon elkore deziras
                  al Vi kaj estimataj Viaj familianoj
                                                            la komitato.
=========================================================================================
Ohlas petice OSN v tisku. Dosud chybí podrobnější přehled ohlasu světového tisku o 
předání petice ve prospěch esperanta Organizaci spojených národů. Zprávu doplníme v 
příštím Bultenu. Ve Spojených státech komentovaly obšírněji zprávu dvě rožhlasové sta-
nice a New York Times. V Německé spolkové republice otiskly četné časopisy zprávu s 
obsáhlými články o jazykovém problému. Německá televize podala podrobnou zrávu s vý-
borným komentářem. Také v Polsku téměř všechny noviny obsáhle referovaly a rovněž tak 
všechny polské rozhlasové stanice. Podrobné zprávy vyšly v hlavních bulharských novi-
nách. Novozélandský rozhlas vysílal zprávu s komentářem; také ve Francii, Rakousku, 
Finsku, Holandsku, Švédsku, Itálii, Brazílii a Japonsku se psalo o této události. V Ro-
sariu, hlavním městě Argentiny, se konaly dvě přednášky o významu petice, dále osm roz-
hlasových přednášek, interwiew v televizi a tři veřejné schůze, jedna ve spojitosti 
s dnem OSN.

En oktobro pasintjara sesdekjariĝis d-ro Tomáš Pumpr en Prago, la plej eminenta tradu-
kanto el la ĉeĥa literaturo. Al la ĉeftradukoj, aperintaj libroforme apartenas Bukedo 
de K.J.Erben, La bapto de caro Vladimir de K.Havlíček. Ambaŭ tradukoj daŭre rikoltas 
admiron kaj entuziasman rekonon de la tutmonda esperantistaro. Pluaj tradukoj estas 
opero Vendita Fianĉino, Najado, En la Puto, Sekreto, multaj kantoj kaj arioj. D-ro T. 
Pumpr konsiderinde kontribuis al la fama Ĉeĥoslovaka Antalogio, abunde tradukas el mul-
taj ĉefaj poetoj, mem verkis plurajn brilajn originalajn poemojn, verkis gravajn filo-
logiajn eseojn, estante eksperto pri lingvaj problemoj de Esperanto kaj en la ĉeĥan 
li tradukis faman teatraĵon de la nederlanda aŭtoro M.Dekker: La mondo ne havas atende-
jon. Per ĉi tio eĉ ne parte ni menciis la ampleksan konstantan aktivecon de la jubile-
anto. Al la ege estimata kaj kara samideano ni elkore gratulas kaj deziras plej sin-
cero ankoraŭ multegajn jarojn en plena sano, kontento kaj prospero kiel en la persona, 
vivo tiel en la poresperanta laboro.

Třetí celostátní konference mladých esperantistů se koná v Praze ve dnech 21.-23. dubna
1967. Prozatímní pořad: 
21.4, v pátek v 17 hodin: sraz v Klubu školství Na Příkopě 10, Praha.
             ve 20 hodin: Tisková konference.
22.4 v sobotu o  9 hod.: jazykové zkoušky, zaeedání výboru sekce mládeže,
                13 hod.: společný oběd,
                14 hod.:      prohlídka Prahy,
                20 hod.:      společný večer.
23.4. v neděli o 9 hod.:      slavnostní zahájení, projevy hostí, pracovní schůze.
                13 hod.:      společný oběd.
 
První mezinárodní seminář mladých esperantistů bude uspořádán z rozhodnutí OV ČSM a ve 
spolupráci se Sekcí mládeže ČSEV ve dnech 2. - 16. 7. 1967 v osadě Turyň v Borku u Jí-
lového (okres Praha-západ). Cílem semináře je mezinárodní výměna poznatků a zkušeností 
z oblasti mládežnického hnutí, posílení pozic mladých čsl. esperantistů na mezinárod-
ním fóru a získávání dalších přátel Československu. Účastníka semináře budou jednak 
vybraní funkcionáři zahraničních esperantských organizací, jednak činovníci domácích 
mládežnických esperantských kroužků a členové SM ČSEV. Počítá se s účastí 18 zemí. 
Plánovaný počet účastníků je stanoven na 60.

Esperantský kroužek Škodových závodů v Plzni zve k oslavám desetiletého svého trvání a 
osmdesátiletého trvání esperanta. Setkání se uskuteční ve dnech 2. - 4. června 1967. 
Samideáni, zůčastněte se v počtu co nejhojnějším. Adresa: Esperantský kroužek Škodo-
vých závodů, ZK, Kopeckého sady 13. P l z e ň .

Mezinárodní svaz techniků při ISAE je prozatímní název tvořící se esperantské organi-
zace techniky. První kontakty byly navázány v rámci světového esperantského sjezdu
v Budapešti, kde byly jejich schůze. Podnět k založení svazu přišel z Maďarska a Bul-
harska. Byl již ustaven prozatímní výbor. K oficiálnímu založení dojde v letošním 
roce. Upozorňujeme na tuto skutečnost naše techniky všech oborů. Ti, kteří si přejí 
další informace nebo chtějí pomáhat, nechť se obrátí na zástupce TIS pro Českosloven-
sko Ing. Jana Wernera, Vodárenská 8, Košice.

V Paříži vyšlo šestijazyčné dílo Základy geologie v jazyce anglickém, v esperantu, 
francouzštině, němčině, španělštině a ruštině. Přes tuto mnohojazyčnost se v díle 
mluví pro jediný jazyk - esperanto.

Sovětský vyslanec na slavnosti esperantistů v Rio de Janeiro. Závěrečné slavnosti na 
zakončení úspěšného semináře Kulturního družstva esperantisstu v Rio de Janeiru se zúčastnil 
sovětský vyslanec Sergej Michajlov, který je také esperantistou.

Na 400 holandských turistických kanceláří užívá listy s otázkami a odpověďmi v holand-
štině a esperantu, aby se tak usnadnilo dorozumívání se zahraničními turisty.



Papež Pavel VI. přijal v soukromé audienci dva japonské esperantisty, paní Yoei Suzumori 
a pana Kinsuki Itoo, kteří mu předali zvláštní poselství Oomota, jehož teksty byly v 
japonštině i esperantu. Pan Kinsuki Itoo podal také papeži zprávu o světovém esperant-
ském sjezdu v Budapešti. Na konci audience věnoval papež oběma pamětní medajli.

V knižní serii Oriento-Okcidento vyšlo veledílo argentinské literatury José Hernandeze: 
Martin Fierro ve vynikajícím esperantském překladu E.Sonnenfelda, bývalého člena brněn-
ského klubu esperantistů. Dílo má 294 stran a je ilustrováno.

Pomník esperanta v Leeuwardenu. V holandském městě Leeuwarden v parku dr. L.L.Zamen-
hofa byl odhalen pomník k uznání významu esperanta za přítomnosti starosty města, po-
slanců, zástupce polského vyslanectví v Haagu, četných esperantistů a hostí ze zahrani-
čí. Také v Utrechtu byl slavnostně odhalen pomník autoru esperanta dr.L.L.Zamenhofovi 
za účasti mnoha autorit a vynikajících hostí.

Čestnou záštitu nad 52. světovým esperantským sjezdem, který se bude konat letos v Tel 
Avivu, převzal president Izraelského státu Zalman Šolar. Poštovní správa vydá jednu 
až dvě esperantské poštovní známky.

V čestném výboru 37. italského esperantského sjezdu, který se konal v minulém roce v 
Carraře, bylo 35 poslanců (mezi nimi jeden ministr a čtyři zástupci ministrů), čtyři 
senátoři, dva kardinálové, jeden biskup, dva prefekti a mnoho autorit kulturního, vě-
deckého a politického života.

Koncem minulého roku navštívil vrchní starosta Vídně Bruno Marek s doprovodem Meziná-
rodní esperantské museum ve Vídni, jedno z nejvýznamnějších svého druhu na světě, které 
je umístěno v bývalém císařském zámku. Ke konci návštěvy byl natočen interview se sta-
rostou, který se vyslovil o muzeu s velkým uznáním a slíbil plnou pomoc.

Na moskevské universitě byl založen, po oficiálním schválení, esperantský klub. Po 
slavnostní ustavující schůzi se přihlásilo do kursu na 100 studentů a profesorů.

Světové dílo sanskrtské literatury Shrimad-Bhagavad-Gita vyjde v esperantském překla-
du. Třistastránkové dílo, které budu obsahovat také sanskrtský originál, připravuje k
vydání Kulturní družstvo esperantistů v Riu de Janeiro.

Australský vyslanec v Belgii pan Ralph Harry přednášel esperantsky v Bruselu o Austrá-
lii, o problémech velkoměst a předvedl film v esperantské versi o Austrálii a diapozitivy 
o Canbeře,.

Ozdravovna v bulharské obci Rajevo Konare dostala jméno po tvůrci esperanta dr. L.L.
Zamenhof.- FIAT vydal zvláštní brožury v esperantu k mezinárodnímu autosalonu v Torinu.-
Připravuje se antologíe lotyšské literatury v esperantu. - Esperantisté v Taškentu 
připravují vydání několika brožur o tradici, zvycích a mravech Uzbeků a několik literár-
ních děl uzbeckých autorů. - BBC vysílá v esperantu v rámci bulharského vysílání 
každý poslední čtvrtek v měsíci ve 22,15 hod středoevropského času na vlnách 49,41, 
31 a 25. - Od prosince t.r.studentský časopis TTD, vycházející ve Varšavě, uveřejňuje 
kurs mezinárodního jazyka a kromě lekcí také zprávy z esperantského hnutí. - Autorem 
díla Mi amas junulinon, které vyšlo v esperantu a dalších 50 jazycích, je pastor 
W. Trobisch. -

Lektorát esperanta v Bratislavě. Lektorát esperanta byl založen v rámci katedry jazy-
ků na filozofické fakultě Komenského university v Bratislavě. Vyučuje dr. Magda Šaturová.

Esperanto v Maďarsku. Ke konci roku existovalo v Maďarsku 147 esperantských kroužků.
Přibývají kursy a veřejné autority projevují rostoucí zájem o mezinárodní jazyk a posky-
tují všemožnou pomoc.

Z dopisu účastnice zájezdu do Holandska: "... Je zajímavé, že v Kromennie, městečku asi 
20 km od Amsterodamu, se téměř v každém domku učí někdo esperantu, které je v Holandsku 
velmi populární. Mnohé informační nápisy jsou v tomto jazyce..."

Ve Francii nedávno zemřel Henri Micard, člověk vynikajících vlastností, jehož zásluhou
vlastní francouzští esperantisté krasný zámek Grésillon, kulturní dům esperantistů,
ideální mezinárodní letovisko s 8 ha parkem, koupalištěm, hřišti, kde je možno setkat 
se po celý rok s esperantisty z celého světa, kde se pořádají třikrát do roka semináře 
pod záštitou ministerstev, kursy a j.
Dne 10. 12 1966 se konalo v Praze 4. zasedání plenárního výboru Československého espe-
rantského výboru, z něhož vyšel požadavek, aby zástupce Československa u Organi-
zace spojených národů podporoval návrh na řešení jazykové otázky na základě petice, 
předané v říjnu minulého roku zástupci UEA sekretariátu OSN. Podle informace má každý
klub možnost vydávat pohlednice a jiné materiály s esperantským textem, je však nutno 
dbát jazykové čistoty, případně předkládat nejprve jazykové komisi. - Osvětová práce
bude vycházet od roku 1967 pod názvem Neděle. Jdou činěny přípravy, aby v ní vycházel 
základní kurs esperanta v 10 lekcích.
Přikládáme platenky k vyrovnání členského příspěvku na rok 1967. Roční příspěvek 14 Kčs, 
pro rodinné příslušníky 6 Kčs, registrační příspěvek a příspěvek pro přátele esperanta 
3 Kčs. Nechť v tomto roce, 80. jubilejním roce esperanta, není nikoho, kdo by včas a 
rád nevyrovnal příspěvek.


