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Velmi rádi přinášíme Vám několik zpráv o cestě esperanta světem.

  Je  možno  téměř  mluvit  o  údobí  hromadných  kursů  esperanta.  V 
Leningradě se přihlásilo do kursů přes 1600 zájemců, více než 900 v 
Tallinu /v Sovětském Estonsku/, přes 600 ve Vi1nu a Kovnu /v Sovětském 
Lotyšsku/, 300 v Gdansku, 700 v Sofii atd. Také z mnoha dalších měst 
přicházejí zprávy o stále rostoucím zájmu o jazyk mezinárodní. 

  Henrik Seppik, vynikající učitel esperanta, u nás v Československu 
dobře  známý,  byl  požádán  tamními  úřady,  aby  zanechal  dosavadního 
zaměstnání a věnoval se práci pro esperanto.

V Riu de Janeiro bylo slavnostně otevřeno nové sídlo Kulturního 
esperantského družstva v právě dostavěném mrakodrapu ve středu samého 
města.  Nové sídlo  tohoto družstva  zabírá celé  poschodí, v  kterém je 
umístěna moderní tiskárna, knihkupectví a učebny, jakož i místnost pro 
schůze. Celé vybavení stálo 1,500.000 kruizerů.

Mezinárodní esperantský prázdninový týden v Krommenie, mezinárodní, 
mezinárodníHolandsko. Místní skupina pořádá již pomezinárodníesperantsky 
týden, který se těší velmi dobré pověsti. Účastníci jsou vždy z mnoha 
zemí.  Z  připravovaného  pořadu  uvádíme:  seznamovací  večer,  výlety 
autobusem a čluny k nejvýznamnějším pamětihodnostem Holandska, slavnost 
na rozloučenou. Všichni cizí účastníci budou hosty místních esperantistů, 
takže celotýdenní pobyt si vyžádá nákladu asi 60.- hol. zl.

Tradiční kursy esperanta v Doksech konají se od. 14.-28. července 
1957. Zájemci si mohou vyžádat prospekt, který vyjde v dubnu. Dotazy a 
prozatímní přihlášky na adresu Letní kolej esperanta v Doksech u Máchova 
jezera (V. Špůr, Moskevská 453, Doksy u M. j.).

Zámek  v  Grésilonu,  kulturní  dům  a  majetek  francouzských 
esperantistů, je po celý rok otevřen hostům a pro pořádání kursů. Uvádíme 
pořad  letních  měsíců  kurs  amatérského  umění  vázání  knih,  turistické 
výpravy, a od 15.7.-24.7. t. r. kulturní mezinárodní prázdniny za účasti 
prof. Dr. I. Lapenny, Dr. Aubalta, prof. Waringhiena, spisovatele W. 
Aulda  a  j.  Přednášky  budou  na  téma:  Vývoj  civilisaci  a  moderní 
společnost. Od 25.7.-9.8. kurs francouzštiny pomocí esperanta, mimořádně 
dobrou  a  rychlen  metodou;  dále  budou  uspořádány  sjezdy  odborných 
esperantských organisaci.

Polský  esperantský  svaz  vydal  v  uplynulém  roce  téměř  20.000 
učebních pomůcek, v tisku je učebnice esperanta, která vyjde v nákladu 
15.000 výtisků a jejímž autorem je J. Forge, významný polský režisér. 
Další učebnice vyšla nákladem 12.000 výtisků.

V roce 1956 vysílalo 20 rozhlasových stanic 12 zemí celkem 1428 
pořadů v esperantu. V roce 1955 bylo 1168 pořadů.

Revue  "Pollando",  krásně  ilustrovaná,  s  bohatým  obsahem  na  32 
stranách velkého formátu, vychází od 1.1.1957 trvale v esperantu. Roční 
předplatné na 12 čísel asi Kčs 25.-
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Dlouholetým  esperantistou  je  také  polský  státní  president  J. 
Cyrankiewicz.

Na paměť 50 let organisovaného esperantského hnutí v Japonsku se
konal v Tokiu v listopadu minulého roku sjezd japonských esperantistů za 
mimořádné  velké  účasti  zahraničních  hostí,  mnoha  vynikajících
učenců, vědeckých pracovníků, spisovatelů, členů akademií a j. Zahájil 
jej  rektor  university  a  předseda  Japonského  esperantského  svazu.
Tři  televisní  stanice  přinášely  záběry  ze  sjezdu,  rozhlasové  stanice 
vysílaly zprávy ze sjezdových jednání, rovněž tak četné noviny v celé 
zemi.  Účastníkům  byly  předvedeny  čtyři  hodnotné  zahraniční  filmy  z 
produkce československé, čínské, anglické a americké.

Upozorňujeme na změnu pořadu: přednáška Mondo de mikroorganismoj 
s-ána A. Valjana se konala dne 26. 2., pořad souboru VERDA MASKO operní 
pěvkyně Věry Borské bude dne 5. 3. t.r.

Mezinárodní organisace práce, která má 70 členských států, vydala v 
poslední době publikaci v esperantu.

J.V.
Pro ty, kteří dosud nepoukázali, členský příspěvek na rok 1957, pro 

člena  Kčs 14.--,  pro další  rodinné příslušníky  Kčs 6.--,  nebo aspoň 
registrační příspěvek nejméně Kčs 5.--, přikládáme poštovní poukázky a 
prosíme o včasné vyrovnání.

J.V.


