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Pětiletý plán na zavedení esperanta do OSN. -
Australský velvyslanec u Organizace spojených národů, Ralph Harry, před-
ložil této organizaci návrh pětiletého plánu zavedení esperanta. V prv-
ním roce má sekretariat zkontrolovat názvosloví nezbytné k vydávání
základních dokumentů. Zároveň má být provedeno zaškolení tlumočníků z 6 
jazyků pro esperanto. V druhém roce mají stálé delegace a členové sekre-
tariátu prodělat zkladní školení a získat pasívní znalost esperanta, 
dále budou připraveny odborné terminologie pro hlavní obory a proškolení
tlumočníci pro dálších 6 jazyků. V třetím roce se má tlumočit z esperan-
ta do prvních 12 jazyků, ale ještě má být používáno jazyků Valného shro-
máždění; dokumenty budou vydávány v esperantu a v 6 oficiálních jazycích. 
Ve čtvrtém roce mají být dokumenty OSN vydávány nákladem OSN jen v půvos-
ním jazyku a v esperantu; překlady do jiných jazyků mohou vycházet ná-
kladem příslušných států. Tlumočit se má jen v esperantu. V pátém roce 
má OSN vyzvat jiné mezinárodní organizace, aby přijaly stejná opatření,
doporučit vládam, aby všichni noví diplomaté prošli kursy esperanta a 
uspořádat kursy pro konání konferencí. Delegáti budou moci mluvit ve 
vlastním jazyku, tlumočení bude zajištěno z prvních 12 jazyků a případ-
ně z dalších. Projevy a diskuse v esperantu bude podporována. 
Tento plán bude v prvních třech letech vyžadovat vyšší výdaje, ale v dal-
ších letech přinese výrazné snížení nákladů. Hodnota použití mezinárod-
ního jazyka v OSN by byla v přiblížení jednotlivých členských zemí a ve 
vyjádření jejich rovnoprávnosti. OSN vynaložila již stovky milionů dola-
rů na pomocné akce kompromisního a polovičatého charakteru. Nyní by měla 
věnovat pozornost radikálním metodám, které jsou nezbytné pro vymýcení 
jazykových překážek. /Podle "UN kaj ni", č.8/

"Světový diplomat"
Tuto cenu, kterou uděluje vysokoškolský klub v USA, dosud obdržel U 
Thant Kurt Waldheim a libanonský, tanzanijský, brazilský a francouzský
velvyslanec u OSN. Nyní byla udělena i Ralphu Harrymu, australskému vel-
vyslanci u OSN. V časopise OSN "Secretariat News" uveřejnil R. Harry pro-
hlášení, kde se říká m.j.: "Věřím, že pro mezinárodní společnost potře-
bujeme druhý jazyk, kterému se může naučit každý vedle své mateřštiny. 
Pro tento účel je zvláště vhodné esperanto. Je to jeden z prostředků, 
kterým můžete odstraňovat přehrady mezi národy."

70 let UEA:
   Universala Esperanto-Asocio, Světový esperantský svaz se sídlem v Rot-
terdamu oslavil 28. dubna sedmdesáté výročí. Tato vrcholná organizace 
esperantského hnutí, od r. 1954 stále těsněji spolupracující s Uneskem, 
pořádá každý rok světový sjezd, mezinárodní letní univerzitu a jedineč-
nou sítí tzv. delegátů organizuje praktické služby pro členy téměř v 90 
zemích. Vydává měsíčník "Esperanto", mládežnický časopis "Kontekto", "UN 
kaj ni", rozsáhlou ročenku s adresami delegátů aj. Činnost UEA usnadňu-
je styky mezi lidmi různých národností a jazyků, rasové, náboženské a 
politické příslušnosti, rozvíjí vzájemné pochopení a úctu mezi národy.
V ČSSR jsou delegáti UEA v 56 místech. Je jich spolu s odbornými dele-
gáty pro 48 oborů celkem 79.

"Nová doba" opět cituje esperantisty
   Sovětský týdeník Novoje vremja, vycházející i v dalších jazycích, při-
náší v č. 3 z 16. ledna poznámku D. Perevalova z Moskvy o výzvě sovět-
ských esperantistů k masové kampani proti neutronové pumě. Ve výzvě se 
m. j. praví: "Nechť každý esperantista řekne své slovo na obranu míru.
Nechť naše hlasy splynou s hlasy mnoha miliónů lidí na celém světě, kte-
ří protestují proti neutronové pumě, a přinutí americké militaristy pod-
řídit se vůlí mírumilovných národů."



Cestovní kancelář Juventur v Bydhošti
uspořádá od 24.7. do 17. 12. 14denní zájezdy autobusovou linkou "Espe-
ranto" pěti státy na trase Bydhošt - Katovice - Těšín -Žilina – Zvolen-
Budapešt - Segedín - Ruse - Veliko Trnovo - Kazanlâk - Plovdiv – Pisa-
nica - Pamporovo - Smoljan - Burgas - Nesebr - Varna - Ruse – Bukurešt
Brašov - Debrecín - Miškovec - Vysoké Tatry - Krakov - Lodž - Bydhošť. 
Mimoto je možno si od 13. 7. do 8. 12. vybrat dalších 20 tras. 

V roce 1978
se bude konat přes 140 esperantských sjezdů, konferencí, seminářů, tá-
borů a jiných setkání.

Letní univerzitní kursy v Lutychu /Belgie/
se konají od 6. do 27. srpna, letos již počtvrté, a to ve třech sekcích:
astronomické, psychologické a sekci pro mezinárodní literaturu. 

Mezinárodní divadelní setkání v Polsku
se koná od 19. 5. do 4. 6. Účastní se ho esperantské divadelní soubory
z Bulharska, Finska, Francie, Polska a Sovětského svazu. Účastníci auto-
karového zájezdu UEA a Juventuru navštíví i Baltské jaro v Mielnu a mezi-
národní setkání v Bydhošti.

16. letní esperantská univerzita v Gyule /Maďarsko/
se koná od 9. do 15. 7. Na programu jsou přednášky, koncerty, výstavy, 
výlety aj., mimoto i využití termálních lázní. Ještě se můžete přihlá- 
sit: Somera Esperanto-Universitato, E-5700 Gyula, Maďarsko. 

63. světového kongresu ve Varně
se - pokud víme - z Brna zúčastní pět našich členů /či spíše členek/. 
Ostatním doporučujeme - pokud si nevybrali jinak - ještě tyto akce na 
Slovensku;
Turisma semajno en Slovaka Paradizo /12. - 18. 8./ Přihlášky: P. Pavúk, 
Konrádova 6/8, 052 01 Spišská Nová Ves
Somera lernejo kun 4-gradaj kursoj, Košice, 9.-22. 7. Přihl.: E. Erby, 
Filharmonia, Dom umenia, 041 23 Košice.

V Poděbradech je 26.-28. května
letos opět setkání esperantistů a absolventů písemného kursu, s odbor-
ným i zábavným programem. Přihlášky: P. Polnický, Polabec-novostavba, 
290 01 Poděbrady. Poplatek 40,- + 23,- za 1 nocleh.

Klub esperantistů v Hradci Králové
pořádá 3. 6. autokarový zájezd do Polska /Kladsko/. Přihlášky: E. Kán-
ská, Klumparova 572, 500 02 Hradec Králové.

Klub esperantistů v Pardubicích
pořádá 24. 6. mírový pochod na různe vzdálenosti /15, 25, 35 a 50 km/.
Účastníci se sejdou v Ležákách do 10 hod. Po skončení se účastníci od-
počinou v Kulturním domě ROH Dukla.

Alena Růžičková aneb Esperanto a svět
se jmenuje interview s členkou Divadla bratří Mrštíků a významnou člen-
kou našeho klubu, který přinesl Brněnský večerník 21. dubna. Přes někte-
ré nepochybně pozměněné formulace je to jistě dobrý příspěvek k infor-
mování brněnských čtenářů o problematice využití esperanta.

"Mezinárodní jazyk od utopie ke skutečnosti"
je téma české přednášky pro brněnskou veřejnost, kterou v úterý 13. 6.
přednese Zd. Hršel. Začátek v 19.00, sál C3. /Klubovní večer odpadá./ 
Upozorněte své známé.

Konference Klubu školství a vědy B. Václavka 16. května se zúčastní za 
náš Klub dva delegáti.
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