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Ministerstvo školství a kultury přípisem ze dne 15. října 1957 čís. 
34.672/57 oznámilo Josefu Vítkovi, předsedovi Celostáního esperantského 
poradního sboru, že z rozhodnutí ministerstva školství a kultury byl 
vytvořen při osvětovém ústavu v Praze 12, Blanická 4

Československý esperantský výbor.
Tím byla nastoupena nová cesta esperanta v Československu.

42. světový sjezd esperanta v Marseilli. V pěkném jihofrancouzském 
městě se sjelo ve dnech 3. - 10. 8. přes 1500 účastníků z 38 zemí. 
Oficielně  bylo  zastoupeno  11  vlád.  Město  vydalo  na  uvítanou  velké 
dvoujazyčné plakáty, ve francouzštině a esperantu. Slavnostním řečníkem 
sjezdu  byl  prof.  Dr.  Ivo  Lapenna,  velmi  závažné  byly  přednášky  na 
Mezinárodní letní universitě, úspěšná byla práce sekcí. Zvlášte za zmínku 
stojí výborné provedení Molierovy hry George Dandin.

V Rotterdamu se konal mez. sjezd soc. esperantistů za účasti 600 
členů z 15 zemí. Na slavnostním zahájení mluvil ministerský předseda 
Holandska Dr. W. Drees, aktivní esperantista.

Organisace  Spojených  národů  vydala  mnohobarevný  plakát  se  svým 
odznakem a vlajkami 81 připojených národů, s textem v esperantu: Den 
spojených národů - 24. říjen a s adresou Svět. esp. svazu UEA. Je to 
první oficiální dokument Spojených národů v mezinárodním jazyku.

Nepřehlédněte!
Slavnostní umělecký večer k uctění 98. narozenin 
Dr. L. L. Zamenhofa se koná v sobotu dne 14. prosince 1957 
v sále konservatoře, Brno, tř. kpt. Jaroše 45.

Esperantské schůze na 6. svět. festivalu mládeže a studentstva v 
Moskvě  zúčastnilo  se  250  mladých  lidí  z  26  zemí.  Schůze  je  proto 
významná,  že  po  prvé  byla  uvedena  v  rámci  festivalu  mládeže  schůze 
esperantistů.

Svaz pro rozšiřování politických a vědeckých znalostí v Leningradu 
vydal  46  str.  spis  Mez.  pom.  jazyk  esperanto,  přehledná  mluvnice 
slovníček, nákladem 95.000 výtisků.

V nepřekonatelném esp. překladu K. Kalocsaye a G. Warighiena vyšla 
slavná sbírka básní Baudelaira Květy zla. Stran 370.

V populárně vědecké serii nakladatelství "Stafeto" na Kanárských 
ostrovech vyšlo původní vědecké dílo Dr. Paula Neergaarda Život rostlin.

28. sjezdu italských esperantistů ve Varese v září t.r, zúčastnilo 
se 400 osob. Slavnostní projev měl rektor padovské university prof. Dr. 
Giorgio  Canuto,  předseda  UFA.  Úastníci  sjezdu  byli  přijati  oficielně 
starostou města na radnici. Bylo přítomno mnoho vynikajících hostí. V 
rámci sjezdu byla uspořádána velká výstava esperanta, slavné bohoslužby, 
umělecký večer, ples a výlety do krásného okolí.

Výstava  "70  let  esperanta"  v  Brně.  Byla  uspořádána  v  sále 
Uměleckoprůmyslového musea v Brně ve dnech 13. - 30. 10. Bylo vystaveno 
asi  300  knih,  hlavních  děl  svět.  literatury,  desítky  esp.  revuí  a 
časopisů vždy v několika výtiscích, sta nejvybranějších esp. prospektů z 
celého  světa,  18  působivých  plakátů  vydaných  letos  Uneskem,  byly 
vystaveny nejhezčí pohlednice, uplná sbírka esp. známek, desítky plakátů 
i  kresby  karikatur,  zvláště  připravené  s.  Ing.  J.  Wernerem.  A  co 
hlavního: po stránce výtvarné byla výstava dokonale zvládnuta, a to je 
zásluhou s. J. Smečky, který též doplnil výstavu vhodnými texty. Po celou 
dobu výstavy střídali se členové klubu dopoledne i odpoledne ve službě na 
výstavě,  nejvíce  s.  M.  Adamcová.  Výstavu  navštívilo  přes  3000  lidí. 
Zahájena byla řed. Domu osvěty města Brna s. Špičkou, slavnostní projev 



měl s. J. Vondroušek. Výstava se setkala s velkým porozuměním obecenstva 
a tisku.

Ministr výchovy státu Nepal p. L. P. Devcota napsal o mezinár. 
jazyku: Moderní prostředky a stále častější mez. spolupráce činí řešení 
jazyková otázky nutným a naléhavým. Nikdo není schopen, aby se naučil za 
svého života dosti jazykům pro uspokojení potřeb moderního života. Proto 
se domnívám, že jazyk úplný, neutrální a snadný jako esperanto, logícký a 
prostý  předsudků,  je  přiměřeným  rozřešením  jazykových  zmatků.  Každý 
vzdělaný člověk s pohledem do budoucna měl by se mu naučit. Esperantem 
bude postavena kulturní výměna na opravdu mezinárodní základ a budeme 
blíže světovému přátelství. L. P. Devcota se učí také sám esperantu.

V hlavním městě Vietnamu v Hanoi byl zahájen kurs esperanta pro 450 
lidí,  mezi nimiž  jsou i  přední zástupci  života kulturního  a veřejné 
správy. Zahajovací schůze zúčastnil se také p. Viliam Hajduček, první 
tajemník  československého  vyslanectví  ve  Vietnamu.  Mluvil  o  úloze 
esperanta pro zachování míru a pro přátelství mezi národy. Výsledkem této 
řeči bylo, že přítomní schválili resoluci o zákazu atomovýcha vodíkových 
zbraní.

J.V.



DOLORO PLEJ KRUELA

Foje animon trafas bato
brule terura kiel fulm', 
kvazaŭ doloro sen kompato 
volus disŝiri vin en sturm'.

Dolor' fizika, nerva taŭzo,
kor' ponardita ĝis eksven'.
Nur du konscias pri la kaŭzo.... 
Baraktas vi tra vivmalplen'.

Malmulton vi de viv' postulis, 
eĉ tion nuran rabas viv',
dum vin senagan revoj lulis, 
ŝip' via hurtis kotraŭ rif'.

Ho, kial, kial, dura sorto? 
Ne eblas ja elteni ĝin.
Ho Di', indulgu min per morto. 
Finoj necesas. Venu. fin'.

Jiří Kořínek 
28. 11. 57

Přikládáme platenky, pro ty, kteří ještě nevyrovnali příspěvek za letošní 
rok. Příspěvek činí Kčs 14.,--, nebo aspoň příspěvek registrační Kčs 
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