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Důležité upozornění.

Od 6. září t.r. konají se pravidelné úterní schůze našeho kroužku v 
domě Parku kultury a oddechu, Brno, Rooseveltova 13, v klubovně č. 9, II. 
poschodí.  Nová  klubovna  je  velmi  dobře  vybavena,  vytváří  příjemné 
prostředí  a  jistě  bude  vyhledávaným  dostaveničkem  brněnských  i 
mimobrněnských esperantistů i pro své výhodné umístění ve středu města. 
Vedení Parku kultury a oddechu v Brně vyšlo velmi ochotně vstříc všem 
našim přáním, což jenom utvrzuje naši dosavadní vzájemnou spolupráci a 
shodu.

Těšíme  se,  vážení  přátelé,  na  Vaši  pravidelnou  účast  na  našich 
večerech.

xxxxxx

Nové kursy esperanta pro začátečníky a pokročilé budou zahájeny 
počátkem října. Získávejte zájemce, upozorněte své přátele a známe. Každý 
z nás nechť přivede alespoň jednoho zájemce. Kursy budou šestiměsíční, 
celé kursovné Kčs 60.--, zápis již nyní na Staré radnici, II. dvůr.

XXXXXX

Od 9.9. do 12.9, t. r. bude pořádána ve Strasbourgu 3. světová 
konference Lidových universit. Esperanto bude jedním z oficielních jazyků 
konference...

Před prázdninami byla předána v Haagu státnímu tajemníku a zástupci 
ministerstva  školství  petice  s  812.000  podpisy,  žádající  zavedení 
esperanta jako nepovinného předmětu na obecných školách.

Slavný finský národní epos Kalevala vyšel v esperantu v překladu 
básníka J. Leppakoska.

Jugoslávské státní nakladatelství znovu vydá v esperantu veledílo 
charvátské  klasické  literatury  Mažuraničovův  epos  "Smrt  Smaila-agy 
Ĉengigiĉe."

Ve  Švédsku  vyšel  stavitelsko-konstruktérský  slovník  švédsko-
esperantský.

Paříž. Z díla Překlady vědeckých a technických děl, ve kterém je 
shrnut výsledek ankety Unesca o jazykovém problému ve vědě, je zřejmo, že 
pro jazykové neznalosti učenci nerozumí polovině vědeckých děl, která 
vychází ve světě. Podle této statistiky 70% učencú nerozumí dílům vyšlým 
v angličtině, 80% v němčině, ,87% v ruštině, 87% ve francouzštině, 96% ve 
španělštině a 99% v jinych jazycích.

Mezinárodní jazyk sklízí v Asii stále rostoucí úspěchy. V Japonsku 
se vyučování stále více rozšiřuje na universitách a v intelektuálních 
kruzích. Rovněž tak v Indonezii, Vietnamu, Korei a Indii.

Dánské  ministerstva  vyučování  poukázalo  tamnějšímu  esperantskému 
svazu 5000 korun jako subvenci na vydání antologie v esperantu.



Slavný brazilský filmový výrobce Kima Barreto připravuje nový film 
v portugalštině a esperantu. Esperantská verse je určena pro zahraničí.

Maďarská pošta vydala známky s portréty význačných žen. Na jedné z 
nich je hlava Káty Hámánové, velmi činné esperantistky a pracovnice v 
dělnickém hnutí.

Esperanto  sloužící  přátelství  a  poznání.  Dánská  středoškolská 
profesorka Roma Thorsenová z Kodaně přednášela na maďarských středních 
školách zeměpis v esperantu a informovala středoškolské učitele o dánském 
školském systému. Tlumočil ředitel gymnasia Lajos Domokos. Esperantisté v 
sibiřském  městě  Barnaulu  obdrželi  na  jedinou  anonci  v  esperantském 
časopise tisíce dopisů s žádostí o dopisování z celého světa.

JV

A ŭ g u s t a   p r o m e n o

Sur la ŝoseo veturilon
bovino tiras lante.
El kamp' mi aŭdas ĉirpi grilon 
tra suna tag' paŝante.

Oldul' koĉeras kaj virino 
sidas kun pendaj gamboj 
sur veturila posta fino 
gapante al la kampoj.

La ferianta solpaŝanto, 
meditas mi kaj mutas, 
inter maizoj helianto 
orbrune min salutas.

Ĉe vojfosaĵo cikorioj
serene min albluas
kaj el branĉaro birdokrioj 
al tio kontribuas.

Subite min scivol' obsedas, 
pri kio klaĉas bekoj... 
Kor' al mi iom doloretas. 
Okazas post kvindeko.

Blanka betul' kun nigra kavo. 
En fono la arbaroj.
Jen, floras ĉe stoplej' papavo 
samkiel antaŭ jaroj.

La tag' ankoraŭ estas arda. 
Kompensas ĝi per tio
en la somero preskaŭ tarda 
la guldojn de Julio.

Aŭgust' al fino jam rapidas, 
mature sorpoj ruĝas.
La tempon ja neniu bridas, 
ĝi senrevene fuĝas.

Jiří Kořínek

Přikládáme nové pořady našich schůzí. Navštěvujte je pokud možno 
pravidelně.

Rovněž  přikládáme  platenky  těm,  kteří  dosud  nevyrovnali  členský 
příspěvek, který činí Kčs 14,-- ročně, pro rodinné příslušníky Kčs 6.--, 
studenti  Kčs  5.--  Kdo  nemůže  jinak,  nechť  poukáže  aspoň  registrační 
přispěvek Kčs 5.--

NA SHLEDANOU DNE 6. ZAŘÍ v naší nové klubovně
                                   na Rooseveltově tř. č. 13.


