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75 let Klubu esperantistů v Brně
  Čestnou záštitu nad akcemi k 75. výročí našeho klubu přijal náměstek 
primátora města Brna PhDr. Milan Schnirch, který také přijde mezi nás. 
Již tři čtvrtě století plní náš klub, vždy mezí prvními, své poslání, 
pracovat na cestě k snadnému mezinárodnímu dorozumění a míru pomocí
mezinárodního jazyka. Po celá ta léta tu obětavě a nadšeně, ale i ne-
nápadně pracovali četní průkopníci - funkcionáři i řadoví členové -
pro tento velký ideál. Dnes již nejsme považováni za utopisty, světo-
vá veřejnost si stále více uvědomuje význam naší věci, takže není da-
leká doba, kdy tento dar lidstvu převezme do svých rubou. Mezinárodní 
jazyk esperanto je dnes plně rovnocenný vyspělým národním jazykům a 
dá se používat - jak o tom svědčí četné příklady - v nejrůznějších 
oborech.
  Významné klubovní jubileum oslavíme uměleckými a kulturními pořady 
podle oznámení, tj. 4. a 5. září. V sobotu začíná veřejná schůze vý-
boru v 15.00, a promítání filmů v 16.30. Všechny členy a příznivce 
srdečně zveme.
  
Závěrečný akt helsinské  konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 
vydal v esperantském překladu Pavla Rosy Československý mírový výbor 
a Slovenská mírová rada. Překlad prošel odbornou kontrolou v NDR podle 
německého originálu a v SSSR podle ruského zněmí. Zájemci dostanou 
brožuru o 85 stranách k zaslání do zahraničí zdarma buď u našeho klubu
nebo v Českém esperantském svazu, příp. ve Zväzu esperantistov SSR.

Československo-vietnamská spolupráce 
Ministerstvo zahraničí Vietnamské demokratické republiky vyjádřilo
československé straně přání, aby v dohodě o kulturní spolupráci mezi 
oběma zeměmi byla zakotvena i spolupráce mezi esperantskými svazy obou 
partnerů.

Somera Esperanto-Tendaro en Lančov
                                   estis ĉi-jare kunvenejo de 250 plej-
parte junaj homoj, kiuj eluzis la favorajn kondiĉojn por tuttaga uzo
de Esperanto konversaciante kun eksterlandanoj, kiuj venis el Bulgario, 
Aŭstrio, Jugoslavio, GDR, Hungario, FRG, Pollando kaj Rumanio.

Vyznamenání esperantské  organizaci
Státní rada Bulharské lidové republiky vyznamenala řádem Cyrila a Meto-
děje 2. stupně esperantský spolek "Lumo" ve Velikém Trnovu u příleži-
tosti jeho 80. výročí a za jeho dlouholetou činnost ve prospěch lidu.

Nejen pro olympiádu
                    je určen francouzsko-anglicko-esperantský slovníček 
s konverzační příručkou, vydaný v Kanadě. Předseda organizačního vý-
boru olympijských her napsal v předmluvě m. j.: "Je to více než slov-
ník. Umožní obyvatelům olympijské vesnice a mezinárodnímu mládežnic-
kému táboru, překonávat různost jazyků." Brožura vyšla nákladem 13 tisíc 
výtisků a jejím autorem je Ralph Harry, přední australský diplomat.

Univerzity a esperanto
První univerzitní kurs esperanta a sympozium o postavení mezinárodního 
jazyka v lingvistice byl v roce 1908 ve Finsku pod vedením předního 
finského jazykovědce Gustava Johna Ramstedta. V roce 1970 mělo lektorát 
nebo katedru esperanta již 29 vysokých škol. V r. 1973 vyšel 1. díl 
univerzitní učebnice esperanta na univerzitě Meong-Ji v Seoulu /Jižní 
Korea/, jehož autorem je prof. Gim Taekeng. Budapešťská univerzita
L. Eötvöse vydala letos první svazek esperantologických sešitů /Esper-



antoloiaj Kajeroj/, který obsahuje vědecké práce absolventů katedry 
esperanta a diskusní články./Sborník o 239 stranách stojí 20 forintů./

Lunačarskij o esperantu
Letos je tomu 50 let, co A. V. Lunačarskij, zakladatel sovětské marxis-
tické teorie umění a lidový komisař pro kulturu v letech 1917-1929, 
prohlásil u příležitosti VI. sjezdu světové dělnické organizace espe-
rantistů SAT, který se konal v Leningradě roku 1926, m. j.: "Fakta 
mluví pro esperanto. Toto hnutí se šíří s nezvratnou silou a stává se 
jedním z nejvážnějších jevů moderního života."

Vatikánský rozhlas
Od letošních velikonoc používá esperanta i Vatikán, a to v noci ze so-
boty na neděli 30 minut po půlnoci na vlně 196 m /1529 kc/.

Esperanto pro rozvojové země
Maďarský esperantský svaz vydal esperantsko-kambodžšký slovník, dílo
kambodžských studentů budapešťských vysokých škol. V tisku je malgaš-
sko-esperantský slovník, který bude platným pomocníkem právě zavádě-
nému nepovinnému vyučovaní esperantu na Madagaskaru. V Indii se připra-
vují slovníky esperantsko-hindský, esperantsko-telugský a esperantsko-
tamilský, vyšla esperantská mluvnice v malgaštině a v maltštině. V Za-
irské republice se připravuje slovník esperantsko-lingalský.

Sekce chemiků ISAE
V dubnu se v Japonsku ustavila chemická sekce Mezinárodního esperant-
ského vědeckého svazu ISAE. Předseda je prof. dr. S. Kawauura, 424-7 
Kinasityô Huzii, Takamatu 760, a jednatel prof. dr. A. Gončarov, pk 11, 
SU-656009 Barnaul 99, SSSR.

Českoslovenští laureáti
Karel Píč z Litomyšle a Ed. V. Tvarožek z Trenčína jsou laureáty letoš-
ní literární soutěže původní esperantské literatury, která se konala 
v rámci 61. světového kongresu v Aténách.

Esperantská frazeologie
Maďarský esperantský svaz vydal příruční slovník maďarsko-esperantské
frazeologie, Domfabriko. 6000 frazeologiaj esprimoj hungaraj-esperan-
taj". Příručka A. Csiszárové a K. Kalocsayho o 188 stranách stojí 76,- 
Kčs.

"Stre  ĉ  ita kordo" de K. Kalocsay  
jam de longe ne estas havebla. Tial Hungara Esperanto-Asocio aperigis 
nun almenaŭ elekton el tiu poemlibro aperinta en la jaro 1931, "El Stre-
ĉita kordo de Kálmán Kalocsay". La 28-paĝa broŝuro vendiĝas por 12 ft. 
Samloke estas ricevebla "Turisma kantaro" kun notoj por 24 ft /84-paĝa/.

Niajn vicojn forlasis:
La 28-an de junio Marie Sousedíková, fidela kaj sindona membro ekde la 
jaro 1949.
La 17-an de julio Adéla Štolfová, ekstreme oferema kaj entuziasma anino, 
ame laboranta en la sanitara servo por helpi al suferantoj, 
La 26-an de julio Jaromír Hoffner, kleriko, nia honora membro, homo ne- 
ordinare klera kaj bona, dum jardekoj tre aktiva en la movado, pri kiu 
li havis intereson ĝis la lastaj horoj de sia vivo. - Honoron al ilia 
memoro!
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BULTENO vydává Klub esperantistů KŠV BV v Brně pro své členy a přízniv-
ce. Připravuje J. Vondroušek a Zd. Hršel.
Korespondenční adresa: Klub esperantistů KŠV BV, Leninova 34, 659 48 Brno.


