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V podpisové akci ve prospěch esperanta pro OSN se pokračuje. Oficiální Orgán Světevé-
ho esperantského svazu ESPERANTO přinesl zprávu, že pan Narasimhan, zástupce generál-
ního tajemníka Organizace spojených národů U.Thanga, kterému byla 6.10. m.r. předána
petice ve prospěch esperanta, uváživ znovu věc petice se rozhodl, neinformovat členské 
státy o tomto návrhu. UEA trvá na sděleni petice vládám členských států. Odpověď se
očekává. Zároveň z rozhodnutím představenstva UEA se bude v podpisové akci pokračovat. 
Zatím přibylo dalších nékolik tisíc individuálních podpisů, mezi nimiž tyto vynikájící
osobnosti: prof. dr. C. Ortutay, člen presidia Maďarské lidové republiky, prof.dr.
H. Furler, místopředseda Evropského parlamentu, P. Borten, ministerský předseda Norska, 
desítky ministrů Norska, Belgie, Dánska, Řecka, Nového Zélandu, Trygve Lie, první býva-
lý generální tajemník OSN, M.G. Thoroddsen, islandský vyslanec v Dánsku, G.Lepori, švý-
carský vyslanec v Jugoslávii, starosta města Antverpy, prof.dr.inž.J.Heyrovský, ře-
ditel polarografického ústavu Čs. akademie věd, vyznamenaný Nobelovou cenou. Stoupl také 
počet organizací s celkem 73 miliony členů. - Také Vy můžete pomoci. Žádejte podpi-
sové archy a pokračujte ve sbírání podpisů.

Vyslanci rozmlouvali esperantem. Audtralský vyslanec v Belgii pan Ralph Harry se set-
kal v Riu de Janeiro s vyslancem Sovětského svazu prof.dr. S. Michajlovem. Oba vyslanci
rozmlouvali esperantem na slavnosti pořádané na sovětském vyslanectví, načež informo-
vali přítomného brazilského ministra pro zahraniční věci o pokroku mezinárodního jazy-
ka a o jeho vhodnosti pro diplomatické styky.

"Nechť se všichni dorozumí." D.Mc Callun je ústřední postavou (agent 007) televizní
serie "The Man from UNCLE", které přihlíží diváci v 60 zemích. V interwievu na otázku:
"Co byste změnil, kdybyste mohl změnit něco ve světě?" odpovaděl novinářům: "Naléhal 
bych a prosazoval, aby se všechny děti učily esperantu, abychom tak dosáhli v jedné ge-
neraci úplného dorozuměni".

Willi Brandt, místokancléř, ministr pro zahraniční vaci a předseda sociálně demokratic-
ké strany NSR o esperantu. "Nejvážnější překážkou na cestě k mezinárodnímu přátelství 
a dorozumění je jazyková různost. Mezinárodní jazyk esperanto již dlouho a s úspěchem 
se snaží odstranit tuto překážku. Úspěchy esperanta jsou uznány Unescem. Organizace 
spojených národů se chce účinně zasadit, aby se pokračovalo v díle dr.L.L.Zamenhofa. 
Zlepšení mezinárodních styků budiž vysokým úkolem každého politicky činného člověka. 
Přátelské dorozumění mezi lidmi různých národů usnadní politice spinit velký cíl: dosáh-
nout míru."

Esperantská vysílání z Prahy. Po několikaměšíčním přerušení vysílá Praha opět v espe-
rantu a to každý týden ve středu o 21.30 hod. (místo bývalého vysílání jednou měsíčně)
na krátkých vlnách 31.57 a 49.55. Upozorněte své zahraniční přátele a také sami poslou-
chejte !

Státní vyznamenání za práci pro esperanto. Předseda německého esperantského svazu
dr.W.Hebrmann byl vyznamenán záslužným křížem I. třídy NSR za svou dlouholetou práci a 
zásluhy o jazykové dorozumění a mírovou spolupráci. Slavnosti ze zúčastnil velký počet
oficiálních hostí a zástupce Evropské unie. Ve své děkovné řeči dr.W.Herrmann pojed-
nal o jazykové otázce Evropy a zdůraznil, že pro lid tohoto světadílu je nutný společný
jazyk. Tento žijící jazyk již existuje. Je jím mezinárodní jazyk esperanto. Dále řekl, 
že bude pokračovět ve své práci pro úspěch této myšlenký.

Lipský veletrh. Esperantisté, kteří navštíví jarní veletrh v Lipsku, mohou se zúčastnit 
setkání dne 11.3. v sobotu. Podrobnosti sdělí: Eaperanto-amikaro en la Germana Kultur-
ligo, Käthe-Kollwits str. 115, 701 Leipzig, NDR.

Informační úřad spolkové vlády vydal 94 stránkovou brožuru Faktoj pri Germanujo. Je
to již třetí doplněné vydání. Esperanto je také užíváno v ústředním železničním jízd-
ním řádě a v seznamu telefonních předplatitelů.

Esperantský sjezd v Innsbrucku. Rakouský esperantský svaz pořádá ve dnech 23. - 30.7. 
t.r. Evropský esperantský sjezd v Innsbrucku. Na pořadu bude m.j.t seznamovací večeř, 
slavnostní zahájení, přijetí na radnici, letní universita, pracovní schůze, divadelní 
a filmová představení, Módní přehlídka, ples a dva celodenní výlety.

Letero al nia Bulteno. Kara Bulteno! Ĉisomere mi_ havis feliĉon viziti Vian belan 
landon, konatiĝi kun Via laborema popolo. Mi vidis Vian belegan naturon, mi vidis 
maturiĝantan abundan rikolton de greno, min ĉarmis Viaj urboj. Miajn impresojn el Via
lando mi presigis en gazeto de mia urbo. Sed mi ege volus esprimi mian tutkoran dan- 
kon al miaj karaj amikoj, kiuj tiel afable invitis min en Ĉeĥoslovakion, konatigis min 
kun sia vivo, akompanis min tra sia lando kaj gastigís min kore afable.

Mia dankemo ne estas esprimebla per vortoj al mia amiko.J. Stankuš en Orlová III, en 
kies familio mi gastiĝis pli ol semajnon, al mia amiko O.Nesnídal en Újezd apud Brno, 
kie mi akiris novan hejmon. En la ambaŭ familioj mi ekkonis la ĉeĥan gastamon, la pa- 



trecan zorgemon pri mi. Verdire ĉe neniu mia parenco en mia lando mi ricevus tian 
helpon, tian afablan bonvenigon, kiun mi ricevis kaj travivis ĉe amikoj de Via lando. 
Tiajn sentojn mi transdonis al la legantoj de nia gazeto.

"Kiam Vi revenos?" demandis min mia amiko O. Nesnídal. Dankon ! - respondis mi, eble mi 
revenos post tri jaroj kaj denove gustumos abrikotojn de sur Stará hora, denove mi 
ĝuos la rozan pordeton ĉe la ĉeĥaj vilaĝ-domoj ...

Vivu ĉiuj longe, feliĉe kaj ni ankoraŭ renkontiĝos. Prosperon al Via tuta nacio !

                                              I. Ožinnica, Kretinga, 
                                              Estona SSR.

Mezinárodní katolický svaz esperantistů organizuje se svazem Carosi lékařskou pomoc
aspoň pro 1000 slepců v Africe. Informace podá: J.A.Tuider, Agado E 3, Van Hulststraat 
1, Ter Apel, Holandsko.

----------------------------------------------------------------------------------------
Opět přikládáme platenky k vyrovnání členského příspěvku na rok 1967. Nemáme dosud 
evidenci o všech platbách, proto se může stát že dostane platenku také ten, kdo již 
příspěvek poukázal.
Děkujeme všemi za brzké poukázání příspěvku a jsme přesvědčeni, že všichni tak učiní 
co nejdříve.


