
BULTENO DE ESPERANTISTA KLUBO ĈE KLERIGA SOCIETO KOMENSKÝ EN BRNO
Nové  esperantské  vydavatelství  STAFETO  přebírá  slavnou  tradici  Literatura  Mondo  a 

zahájilo serií krásné literatury. Jako první dílo vyšlo "Kvaropo", výbor básní čtyř vynikajících esp. 
básníků ze Skotska. Jsou to již slavná jména v naší literatuře William Auld, John S. Dinwoodie, 
John Francis a Reto Rossetti. Kniha vyšla v přepychové úpravě, je ozdobena uměleckou kresbou a 
portrety autorů a má 267 stran velkého formátu. Iniciátorem nové edice je s-ano Régulo Pérez, univ. 
doc. v Tenerifě. Jako další výjde v nejbližší době Křest sv. Vladimíra Karla Havlíčka Borovského ve 
skvělém překladu Dr. T. Pumpra, připravuje se vydání slavné sbírky Baudelaireho "Květy zla" v 
překladu Dr. Kolomana Kalocsaye a G. Waringhiena, dále sbírka původních novel Reto Rossettiho, 
Antologie původní esp. poesie od r. 1887 až 1952 a j.

Debata o esperantu v holandské sněmovně. Jednalo se o nepovinné zavedení esp. na obecné 
školy. Pro návrh hlasovalo 37 poslanců, proti 44. I když návrh nebyl přijat (scházely jen 4 hlasy), je 
přece jen pozoruhodné, že téměř polovina sněmovny hlasovala pro esperanto a máme příčinu býti 
optimisty v budoucnu.  Podle  našeho mínění  je  důležitější  začíti  s  vyučováním esperanta  až na 
školách středních.

38. světový sjezd esperanta koná se letos od 25.7, do 1.8. v Záhřebě.
Slavnostní zahájení esp. kursů na Vysoké obchodní škole v Montpellier zúčastnil se mezi 

jinými rektor university, starosta města, děkané a profesoři university a mnoho jiných významných 
osobností.

Polský esp. svaz se sídlem ve Varšavě pokračuje ve své činnosti a i když nemá možnost 
pracovati  publicisticky a  rozvinouti  činnost  v  plné míře,  přece  jen vydává  dva časopisy Tra  la 
Mondo kaj Literaturo a Bulteno de la Asocio, v kterém je otiskováno veledílo polské literatury Pan 
Tadeáš od Mickiewicze v slavném překladu A. Grabowského.

V Japonsku vyšla kniha Infanoj de l' atombombo. Líčí hrůzy atomových zbraní a bojuje za 
udržení světového míru.

Pokračujeme  ve  své  kulturní  činnosti,  kterou  chceme  udržeti  a
prosíme o zaslání členských příspěvků přiloženou složenkou. Děkujeme.

E s p e r a n t o se nezapomíná!
Dr. St. Kamarýt 



ĜUSTE NUN GRAVAS VIA HELPO

Jarcentojn  revis  elstaraj  spiritoj  de  la  homaro  pri  racia,  logika,  regula  kaj  facila  lingvo 
internacia. Jarcentojn skeptikuloj kaj mistifikuloj misargumentadis kontraŭ tia lingvo, asertante ĝin 
neebla. Sed venis genia "nefakulo" kaj liveris al la homaro modestan lingvoprojekton, en kiun li 
spiris sian tutan animon kaj koron.

Li, Doktoro Esperanto, kies 36an datrevenon de mortotago ni ĵus rememoras, enkorpigis en 
sian kreitaĵon tiun unikan vivkapablon, kiu igis Esperanton prosperi, kreski kaj evolui laŭ reguloj de 
ĉiuj  lingvo  naturaj.  Entuziasme,  sindone,  oferemo  estis  la  misteraj  sukoj,  kiuj  plukreskigis  la 
miraklan „neeblaĵon“.

66 jarojn ĝi brile servas al tiuj, kiuj ne blindas. Ĝi fariĝis nerefutebla neekstermebla komuna 
kultura posedaĵo de la homaro kaj ĉiam pli grava faktoro sur la vojo al pli bela estonteco de l' homa 
socio.

Sen oficialaj subtenoj, subvencioj, kontraŭ indiferentecon, ignoradon, iam eĉ persekutadon, 
per forto de genia organika strukturo de la lingvo kaj per potenco de niaj senlaca laboro kaj oferemo 
ni atingis multajn sukcesojn. El nia nuna etapo ni povas fiere rerigardi.

Sed ni konstatos ankaŭ, ke la sinuo de antaŭenmarŝo estas zigzaga. En certaj periodoj jen sur 
tiu, jen sur alia loko de la terglobo ĝi sinkas. Sur descenda linio troviĝas nun nia movado ankaŭ ĉe 
ni. Obstakloj falas sur nian vojon. Ŝtonegoj ne malpezaj, kapablaj timigi lepor-korulojn. Sed la vojo 
restas. Ĝi estas tre difinita kaj klare videbla.

Ni alvokas vin  ĉiujn, ne perdi  ĝin el vido kaj persiste marŝi kun ni pluen. Nia celo estas 
prudenta, bona kaj granda. Ju pli da malhelpoj des pli da obstina persistemo estas necesa. Ĝuste nun 
estas la tempo pruvi malhezitemon.

Nia grupo daŭrigas sian modelan laboron. Niaj prelegoj kaj artisme altvaloraj programoj 
povus esti fieraĵo de kiu ajn mondurba grupo. Sed ni nepre bezonas vian helpon. Pli ol duono de la 
pasintjaraj membroj ankoraŭ ne repagis la kotizon. Sen mono nia laboro estas paralizata.
Venadu en la kunvenojn kaj kunlaboru! 
Repagu vian kotizon, se vi ne faris ankoraŭ!

Ĝ u s t e   n u n   tio  g r a v a s !
J K


