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Světový svaz esperanta /UEA/ kandidátem Nobelovy ceny míru na rok 1961. 
Řada ministrů, poslanců, učenců a jiných vynikajících osob z 24 zemí 
podala Nobelovu výboru v Oslo návrh, aby Světový svaz esperanta dostal 
Nobelovu cenu míru. Návrh je odůvodňován pozoruhodnými výsledky, kterých 
dósáhla tato organizace pro dorozumění a sblížení národů a světový mír. V 
návrhu  je  dále  zdůrazněn  pokrok  mezinárodního  jazyka,  zvláště  za 
posledních deset let nejen v Evropě, ale i v jiných světadílech, význam 
početné a stále rostoucí literatury v esperantu, četné vztahy škol a 
universit pomocí esperanta, kulturní manifestace a umělecké festivaly.
-------------------------------------------------------------------------
Síť zástupců UEA se rozšiřuje v Sovětském svazu od měsíce k měsíci a je 
možno je najít na celém území SSSR.
-------------------------------------------------------------------------
Pod  záštitou a  za finanční  podpory UEA  byla připravena  knižní serie 
Oriento-Okcidento. První kniha této serie "Díla Rabindranatha Tagora" již 
vyšla. Dále vyjde v této serii finské klasické dílo Kalevala, sbírka 
japonských novel Sovaĝansero, díla z Jižní Ameriky La Voraĝine a Don 
Segundo Sombre, Sartrův román, dílo afrického domorodce, středověkého 
Araba, díla z Číny a jiných východních zemí. Tím je esperantem podporován 
hlavní  cíl  Uneska  "Vzájemné  oceňování  kulturních  hodnot  Východu  a 
Západu". V rámci tohoto cíle dala zvláštní komise UEA podnět k vyjití 
vhodných článků a pojednání k uspořádání přednášek, seminářů atd. UEA 
také  finančně  podporuje  vydání  Dánské  antologie,  tak  jako  před  tím 
přispěla k vydání Anglické antologie.
-------------------------------------------------------------------------
V letním esperantském táboře ve Stříbrné zátoce u Lančava na Vranovské 
přehradě budou uspořádány v době od 16. července do 12. srpna 1961 dva 
čtrnáctidenní kursy esperanta. Cena včetně kursovného a stravy Kčs 250.-. 
Bližší informace sdělí Okresní dům osvěty, odbor esperanto v Třebíči.
-------------------------------------------------------------------------
Bulharský esperantský svaz pozval na rok 1963 za plné podpory a souhlasu 
bulharské  vlády  48.  světový  sjezd  esperanta  do  Sofie.  Bulharské 
esperantské hnutí je pozoruhodně silné; pro mezinárodní jazyk velmi čile 
pracuje 123 klubů a kroužků s tisíci členy. Zvláštností je, že mnoho 
kroužky  jsou  i  na  vesnicích.  V  Bulharsku  vychází  též  několik 
esperantských časopisů, nejlepší z nich je Nuntempa Bulgario.
-------------------------------------------------------------------------
Stává se málokdy a snad je to vůbec poprvé, že ministr má propagační 
přednášku o esperantu. Stalo se tak v Dánsku, kde ministr pro vnitřní 
věci Sóren Olesen měl v rozhlase propagační přednášku o mezinárodním 
jazyku.
-------------------------------------------------------------------------
Bulharští esperantisté si staví na hoře Vitoša u Sofie ve výši 1350 m 
horskou cestu. Stavba bude ukončena ještě do letních měsíců tohoto roku.
-------------------------------------------------------------------------
Maďarská esperantská rada (obdoba Československého esperantského výboru) 
byla  přeměněna  na  Maďarský  esperantský  svaz.  Připravuje  se  vydávání 
obrázkového časopisu a nová vydání esperantských slovníků a učebnic.
-------------------------------------------------------------------------
Z podnětu výboru Uneska bylo v Římě slavnostně vzpomenuto 101. výročí 
Zamenhofových narozenin. Předseda výboru, anglický vyslanec, slovy velmi 
uznalými ocenil dílo Zamenhofovo; slavnostní řeč měl předseda tamního 
esperantského  klubu,  pak  následovaly  projevy  poslance-jednatele  svazu 



spisovatelů, zástupce starosty města Ríma a j. Přítomen  byl  vyslanec 
Polské lidové republiky, bulharský kulturní atašé, vyslanec Kolumbie, 
zástupce vyslance Peru a několik set esparantistů. Rada ministrů poslala 
pozdravné telegramy. Pořad byl vysílán rozhlasem a televisí.
-------------------------------------------------------------------------
Zahraniční esperantské časopisy z lidově demokratických zemí je možno 
předplatit u Orbisu, Praha. 12, Stalinova 46. Jde hlavně o tyto časopisy: 
Nuntempa  Buigario,  E1  Popola  Ĉinio,  Pola  Esperantisto,  Vietnamio 
antaŭenmarŝas.
-------------------------------------------------------------------------
Varšavský  rozhlas  vysílá  každodenne  od  16,30  do  17  hodin  podle 
středoevropského času půlhodinový pořad v esperantu na těchto vlnách: 
25,09 m, 25,42 m, 31,01 m, 31,45 m, 31,50 m, 42,11 m a na střední 249 m. 
Vždy v pondělí fejeton politický, hospodářský, kulturní, společenský a z 
esperantského  světa,  každé  druhé  pondělí  Vědecká  tribuna.  V  úterý  o 
polské  hudbě  a  hudebnících,  ve  středu  kulturní  kronika  a  koncert  s 
přáními, ve čtvrtek komentář k aktuálním námětům a odpovědi posluchačům, 
v pátek literární rubrika, o polských a esperantských spisovatelích a 
kapitoly z jejich děl, v sobotu zvuková revue Týden v Polsku, zprávy 
posledního  týdne  z  celého  Polska,  v  neděli  přehled  mezinárodních 
událostí, novinky z esperantského světa, recenze, interviewy, esperantské 
písně a dětský koutek nazvaný skřítek. Každodenně novinky z Polska a 
celého světa. Poslouchejte a pište.
------------------------------------------------------------------------
Na  konferenci  osvětových  pracovníků  v  Brně  byl  vyznamenán  odborem 
školství  a  kultury  Městského  národního  výboru  v  Brně  za  práci  pro 
esperanto  v  Parku  kultury  a  oddechu  v  Brně  předseda  kroužku  J. 
Vondroušek.
-------------------------------------------------------------------------
Norský esperantský svaz oslavil v lednu 50 let svého trvání. Slavnostního 
jubilejního pořadu se zúčastnili projevy v esperantu starosta města Oslo 
a finská vyslankyně paní T. Leivo-Larsson, ministr školství projevem v 
norském jazyce, vyslanec Jugoslavie v jazyce anglickém.
-------------------------------------------------------------------------
Obracíme  se  na  Vás,  a  je  Vás  mnoho,  kteří  jste  s  úspěchem  prošlí 
esperantskými kursy, přesvědčili se o vhodnosti mezinárodního jazyka, 
případně máte čilou korespondenci se světem, těšíte se z každého úspěchu 
našeho hnutí a - stojíte dosud stranou, dosud jste se nestali členy 
našeho kroužku.

Máme  před  sebou  velké  úkoly.  Především  chceme  pomáhat  k  tomu,  aby 
esperanto  bylo  zavedeno  do  škol  na  celém  světě.  Často  počet  členů 
rozhoduje o našem ůspěchu nebo neúspěchu.

Potřebujeme Vás a Vaši pomoc. Žádáme Vás proto zdvořile, kteří dosud 
nejste členy, nebo jste nezaplatili příspěvek na běžný rok, abyste tak 
učinili co nejdříve. Roční příspěvek Kčs 14.--, pro rodinné příslušníky a 
studenty Kčs 6.-, nebo alespoň registrační příspěvek, nejméně Kčs 5.- je 
opravdu minimální a přece jím můžete napomáhat k dosažení našich cílů.
------------------------------------------------------------------------
N a v š t ě v u j t e   s c h ů z k y   a   p o d n i k y našeho klubu !
-------------------------------------------------------------------------


