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President Francouzské republiky pan René Coty přijal záštitu nad 42. 
světovým sjezdem esperanta, který se koná letos v Marseil1i. Členství v 
čestném výboru tohoto sjezdu přijal ministerský předseda Guy Mollet, tři 
ministři, bývalý ministerský předseda, několik členů Francouzské akademie 
a mnoho jiných významných osobností.

V Dánsku se připravuje vydání stěžejního díla esperantské vědecké 
literatury pod názvem Sciencaj studoj. Obsahem knihy budou pojednání, 
články a essaye o původních výzkumech předních esperantských učenců a 
badatelů. Bude to nesmírně významný doklad o použití esperanta ve vědě. 
Kniha vychází z podnětu Mezinárodního vědeckého esperantského svazu a 
bude mít asi 250 stran velkého formátu s četnými vyobrazeními a stručnými 
výtahy v jazyku anglickém a francouzském. Hlavním redaktorem tohoto díla, 
které vyjde v srpnu t.r. je Dr. Paul Neergard.

Na 6. americkém sjezdu vychovatelů, který se koral letos ve dnech 
21.-28. ledna v Montevideu, byla přijata všemi hlasy tato resoluce:

Uvažujíce,  že  za  nynějšího  stavu  civilisace  jeví  se  zavedení 
neutrálního jazyka pro mezinárodní vztahy nejvýš nutným, 

uvažujíce,  že  jak  v  ústním  styku,  tak  v  písemném  prokázalo 
esperanto nepředstižitelným způsobem, že má potřebné vlastnosti, aby se 
stalo snadným dorozumívacím prostředkem pro všechny národy, což dokazuje 
světový rozmach tohoto jazyka, 

uvažujíce, že resolucí 8. valného zasedání Uneska v Montevideu v 
listopadu a prosinci r. 1954 tato významná instituce Spojených národů 
uznala  cenu  esperanta  pro  své  vlastní  cíle,  t.  j.  pro  světový  mír, 
výchovu, vědu a vzdělanost,

6. americký sjezd vychovatelů doporučuje všem učitelům a profesorům 
naučit  se  mezinárodnímu  jazyku  esperantu  pro  jeho  velký  užitek  v 
mezinárodních stycích.

Maďarská pošta hodlá vydati u příležitosti 70. výročí vyjití první 
učebnice esperanta dvě esperantské známky v hodnotě 60 fil. se zelenou 
hvězdou a v hodnotě 1 for. s obrazem Dr. Zamenhofa.

Městská rada v Le Havru se rozhodla pojmenovati jednu z ulic Ulicí 
Dr  Zamenhofa.  Stejně  tak  městská  rada  v  Knittelfeldu  /Rakousko/ 
pojmenovala jednu ulici na Ulici esperanta.

V  bulharské  ministerské  radě  byl  zahájen  kurs  esperanta  pro  15 
účastníků.  Poznamenáváme  při  této  příležitosti,  že  v  r.  1949  byly 
uspořádány také v britském ministerstvu zahraničňích věcí tři úspěšné 
kursy  esperanta  pro  diplomaty,  vysoké  úředníky,  důstojníky  armády  a 
námořnictva. 

Státní  nakladatelství  Národní  kultura  v  Sofii  vydá  v  esperantu 
román Ivo Vazova Pod jhem.
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Ještě dnes pište na adresu ORBIS, oddělení zahraničních časopisů, 
do rukou s. Kápa, Stalinova 46, Praha 12, a žádejte platenky, abyste 
mohli odebírati skvělou revui v esperantu POLLANDO. Jednotlivá čísla po 
Kčs 3.50, roční předplatné Kčs 42.-

Ve dnech 30/7 - 2/8 t.r. bude uspořádána v Paříži v paláci Uneska 
I. mezinárodní konference lidových universit. Po slavnostním zahájení 
bude  přednáška  Přínos  Uneska  a  lidových  universit  pro  mezinárodní 
dorozumění.  Ve  schůzích  tří  komisí  bude  jednáno  m.j.  všeobecně  o 
organisaci, o poslání lidových universit, rozšiřování a možnosti Svazu 



Evropských  lidových  universit,  dále  budou  projednány  vztahy  lidových 
universit  mezi  mimovládními  svazy,  jazykové  přednášky,  dopisování  a 
cesty do ciziny. Na pořadu je dále oficiální přijetí účastníků konference 
v ministerstvu výchovy a na radnici, výlety, a schválení zpráv. Diskuse 
mohou býti v jazyce anglickém, esperantském, francouzském a německém, 
překládat se bude jediné do esperanta.

Seminář klubu esperantistů při Osvětové besedě ONV Praha 2 a za 
spoluúčasti celostátního esp. poradního sboru ve dnech 20.4.-24.4.1957. 
Zahájení představením Verda Ĉaro de Julio Baghy, uměleckého kolektivu FK 
v Praze:

H. Ibsen - N O R A
50% sleva na dráze. Přihlášky: Vlad. Novotný, Tř. Polit. vězňů 10, Praha 
3 - restante

J.V.

Členský příspěvek Kčs 14.--, registrační aspoň Kčs 5.--!


