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Oznamujeme zdvořile, že počínaje 25. zářím 1962 budeme se opět scházet v 
naší bývalé klubovně hotelu Slovan, Lidická 23. Do té doby budou naše 
schůzky v sále Parku kultury a oddechu v Brně na Rooseveltově ulici 13. 
Naši stručnou zprávu z Bultena č. 3 o mezinárodním sjezdu železničářů - 
esperantistů v Budapešti ve dnech 5. — 11. května t.r. doplňujeme dalšími 
podrobnostmi. Sjezdu se zúčastnilo 1080 osob z 20 zemí. Ministr dopravy a 
pošt I. Kossa, pod jehož záštitou se sjezd konal, aktivní esperantista, 
měl slavnostní řeč při zahájení sjezdu. Byly schůze oficiální a odborné, 
přednášky, filmy, předveden nový, speciální vůz maďarských státních drah 
a  j.  Pěkné  vzpomínky  ve  všech  zanechal  festival  maďarských 
železničářských souborů, balet Romeo a Julie v opeře, mezinárodní ples, 
jízda Pionýrskou dráhou a j. Celodenní  výlet  byl  uspořádán  do 
severního  Maďarska,  do  Miškovce,  do  světových  lázní  Lillafüred  a  do 
jeskyň v Agteleku. V jeskyních, plných podivuhodných krápníků, upoutala 
po krátké chůzi pozornost návštěvníků "Koncertní síň", vytvořená samou 
přírodou.  Tam  zahrál  filharmonický  orchestr  esperantskou  hymnu.  Při 
slavnostní náladě pak elektrické osvětlení zhaslo a za chvíli zahořela 
světla u muzikantských pultů. Pořadatelé ohlásili Preludia Franze Liszta. 
Krápníky,  které  zvyšovaly  překrásné  akordy  velebné  melodie,  dodávaly 
koncertu  nepředstavitelně  krásný  rámec.  Po  posledním  akordu  stáli 
účastníci  oněmělí  kouzlem  jedinečného  zážitku.  Teprve  po  chvíli  se 
rozpoutal nekonečný potlesk. Zakončení sjezdu bylo na poloostrově Tihany 
na Blatenském jezeře. Ministr I.Kossa, který se zúčastnil všech jednáni i 
výletu napříč jezerem, daroval všem účastníkům krásné album. Tím skončil 
oficiální pořad 14. sjezdu. Následujícího dne byl uspořádán pro zbylé 
účastníky výlet do universitního města Szegedu za účasti více než 300 
osob. Cíle - praktického využití mezinárodního jazyka na poli odborném 
pro výměnu zkušeností, důkazu o jeho vhodnosti pro speciální technické 
užití  a  posílení  mírového  soužití  mezi  příslušníky  nejrůznějších 
národností  -  bylo  plně  dosaženo.  Zmiňujeme  se  ještě  o  několika 
výsledcích: nová esperantská poštovní známka, další esperantské prospekty 
o Budapešti a Blatenském jezeře a Pionýrské dráze, umělecky nahrané desky 
a esperantskou hymnou a dalšími dvěma sbory.
-------------------------------------------------------------------------
Spisovatel  a  cestovatel  Tibor  Sekelj,  člen  výboru  UEA,  vede  napříč 
Afrikou Karavanu přátelství. Obcovacím jazykem výpravy, která je složena 
z členů několika národností, se stalo esperanto.
-------------------------------------------------------------------------
Firma Philips vydala esperantský katalog elektrolékařských a x-radiových 
přístrojů. Odborníci si jej mohou vyžádat u sekce lékařských přístrojů 
Philips, Eidheven, Holandsko.
-------------------------------------------------------------------------
Největší  belgický  pivovar  přijal  zvláštního  průvodce  se  znalostí 
esperanta k provádění návštěvníků.
-------------------------------------------------------------------------
Letošního sjezdu bulharských esperantistů se zúčastnilo přes 1800 osob.
-------------------------------------------------------------------------
V Parku kultury a oddechu, Brno, Radniční 8, II. dvůr, probíhá zápis také 
do kursů esperanta. Získávejte zájemce, upozorněte své známé. Neopemeňte 
navštívit Výstavu esperantské knihy, která bude otevřena od 30. t.m. ve 
Freskovém sále Staré radnice, Radniční 8.
=========================================================================
Dosud ještě velmi mnoha členů našeho kroužku nepoukázalo svůj příspěvek 



na tento rok. Pracujeme velmi reálně pro dorozumění a přátelvtví mezi 
národy a získáváme trvalé přátele našemu národu. Žádáme proto zdvořile, 
pokud jste ještě nepoukázali příspěvek, anebo dosud nejste členy, abyste 
tak  učinili  přiloženou  platenkou.  Příspěvek  -  dar  Kčs  14.-,  rodinní 
příslušníci Kčs 6.-, registrační nejmenší příspěvek aspoň Kčs 5.-.


