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Polský rozhlas, esperantské vysílání oznamuje, že se filatelistické 
soutěže účastnilo 13.431 lidí ze 75 zemí. Porotu tvořili zástupci 
Polského rozhlasu a Polského filatelistického svazu, který vylosoval 
ze správných odpovědí premie na 10 denní pobyt v Polsku, motocykly, 
televizory a p.

  Bývalý rákouský spolkový kancléř Julius Raab, zemřelý v lednu t.r.
byl velkým přítelem a mecenášem esperanta.

  Dr T. Pumprem z Prahy nám byla zaslána zpráva předsedy Akademie 
prof. G. Waringhiena z Páříže: "Španělská ministerská rada schválila 
založení katedry esperanta na universitě v La Laguně (Kanárské ostrovy)
na stejném stupni a dle stejných kriterií a se zkouškami, jako již na 
existujících katedrách něměčiny, arabštiny, frančtiny, angličtiny a 
italštiny. Založení této katedry je výsledkem neúnavné práce dra. 
Régula Pereze, který byl oficiálně pověřen lekcemi esperanta. Tímto 
významným výsledkem se dostává esperantu od španělských státních insti-
tucí plnoprávního uznání. - Dalším významným rozhodnutím rovněž na 
universitním poli je rozhodnutí akademické rady na universitě v Sofii 
zavést nepovinné vyučování esperantu a jmenování placeného lektora 
prof. A.D. Atanasova."

  Člen jugoslávského národního shromáždění dr Ivan Ribar přednášel v 
Zagrebu o rostoucím významu esperanta a jeho úloze v přítomné době.

  V Eindhovenu v Holandsku byl založen ústav Esperanto v obchodě a 
průmyslu. Úkolem tohoto ústavu je šířit esperanto v obchodě, průmyslu, 
dopravě, zavést je do korespondence, založit časopisy o hospodářských 
otázkách, vydávat adresář firem, které užívají esperanto, organizovat 
překladatelskou službu a p.

  Švýcarský esperantský svaz vydal trojbarevné a trojjazyčné krabičky 
zápalek.- Polský zápalkový monopol vydal 10 milionů krabiček na zápalky 
s nálepkami o esperantu.

  V rámci jarního mezinárodního veletrhu v Paříži se uskuteční sjezd 
francouzských esperantistů ve dnech 16. - 18. 5. 1964. Ze zvlášť 
bohatého pořadu vyjímáme premiéra esperantského detektivního filmu 
Angoroj, varietní večer s R. Schwartzem, návštěva plantáží, letiště 
v Orly, oficiální přijetí na veletrhu atd.

  Ve finském městě Lappeenrantu je esperanto poprvé oficiálně na 
universitě. Dosud byly ve Finsku po několik roků letní kursy pod 
názvem Letní universita, vedené próf. dr E. Suariem.

Parlament ve státě Sao Paulo uzákonil vyučování esperantu jako ne-
povinnému předmětu v předposledních ročnících gymnazií a kolejí.

  V minulém roce vydala Čínská státní korporace pro dovoz a vývoz 
strojů obsáhlý katalog zboží pro vývoz. V katalogu je 553 druhů zboží
rozděleno do 18 kategorií a doprovázeno jasnými fotografiemi. 
Hlavní část je redigována čínsky a anglicky, předmluva a index je 
v ruštině, frančtině, španělštině a esperantu.

  Četné články, které v poslední době pojednávají ve francouzských 
vědecko-technických časopisech o jazykových obtížích, jako Techniques 
nouvelles, Electronique Industrielle, Chimie Analythique jsou příznivé 
mezinárodnímu jazyku. Co na př. píše Electronique Indurtrielle: 
" Není možné nemyslet na to, kolik snahy a umu se vynakládá na roz-



řešení otázky, která, vlastně již nalezla ideální, jednoduché a nená-
kladné řešení ve snadno naučitelném, neutrálním a bohatě odstíněném 
esperantu. Naučí-li se každý esperantu mimo svůj mateřský jazyk, 
domluví se snadno s lidmi všech zemí. Celá vědecká literatura, vydáva-
ná v tomto jazyce, by byla přímo přístupná všem, aniž by musela 
procházet deformujícím překladovým mlýnem, a na mezinárodních sjezdech 
by se neztrácel čas více nebo méně dobrými překlady. Utopie? Což se
včerejší utopie nestávají skutečností? Unesko se staví velmi příznivě 
k této věci. Zlepšení styků a dorozumění mezi národy je podstatným
činitelem pro mír."

  Mario Pei, profesor filologie románských jazyků na Columbijské 
universitě v Novém Yorku, je jedním z největších současných lingvistů. 
Po svém listopadovém pojednání v Unesco-Courrier, příznivém esperantu,
vyslovil se o něm nově v pojednání Poznámky o esperantském sympoziu.

  Profesor Pei zdůrazňuje, že existuje jeden " vytvořený jazyk ", 
který dokázal, že je schopen získat si množství nadšených následov-
níků, plní uspokojivě úkoly mluveného a psaného jazyka, vytváří 
vlastní původní literaturu a poezii, je schopen obrátit na sebe zájem 
a pozornost vlád a může přitáhnout zájem a pozornost lidí, stojících 
mimo hnutí, do té míry, že je málo těch, kteří by o něm neslyšeli, 
a kteří jeho jméno ztotožňují s pojmem "mezinárodní jazyk." Tento
jazyk je esperanto", říká dr Pei a pokračuje: "Neříkám, že esperanto 
přinese mír... Jediná naděje je stálé a trpělivé uvažování a řešení
problémů světa diskusemi a rozumnými kompromisy; jsoucnost a užívání 
společného druhého jazyka je naprosto nutná ... a nejpovzbudivější 
nadějí na takový společný, druhý jazyk světa, je esperanto."

  Neodkládejte odeslání Vašeho příspěvku ! Nejlepší plány zůstávají 
neuskutečněny, schází-li peněžní prostředky, a ty mají pravidelně 
přicházet ve formě darů-příspěvků. I tak vykonáte mnoho dobrého 
pro naše hnutí a další pokrok.


