
BULTENO
DE ESPERANTISTA KLUBO ĉE PARKO DE KULTURO KAj RIPOZO EN BRNO 
Šilingrovo nám. 2, ŝtuparo C, 2-a etaĝo.
===============================================================
Marto 1969                                 N-ro 2 / 84 /
---------------------------------------------------------------

Ni invitas Vin kore al
KONSTITUA KONGRESO DE ĈEĤA ESPERANTO-ASOCIO, 
kiu okazos la 29 - 30 de marto 1969 en Brno.

Programo de la kongreso:
28 marto 1969 vendrede je la 19.00: Interkona vespero en la Spegul-
                       salono de hotelo Slovan
29 marto 1969 sabate de la 8.00-9.00: Prezentado de delegitoj kaj 
                       gastoj en la halo de Besední dům;
                       9.00-12.30: Kongresa traktado;
                      14.00-17.00: Daŭrigo de la traktado;
                      19.30: Solena Koncerta Vespero en Besední dům
30 marto 1969 dimanĉe de la 8.00-10.00: Konstituaj kunvenoj de sekcioj:
                      Junularo: hotelo Slovan, Dvoranka
                      Kuracistoj: Besední dům, ejo apud la halo 
                      Teknikistoj: Besední dům, saloneto
                      10.00-13.00: Daŭrigo de la traktado, fino.

Prepar-komitato de ĈEA, Praha                 Loka kongresa komitato
Blanická 4, Praha 2                       Botanická 31, Brno
Jar. Mařík inĝ. F. Sviták                 J. Vondroušek Inĝ.J.Werner
------------------------------------------------------------------------
Firme ni esperas, ke la esperantistaro de Brno komprenos la signifon 
de ĉi tiu evento, la delonge sopiratan fondon de memstara asocio, 
aliĝos al la kongreso kaj partoprenos ĝin en maksimuma nombro por 
digne soleni la naskiĝon de Ĉeĥa Esperanto-Asocio kaj kore bonvenigi
la multnombrajn delegitojn kaj gastojn el la plej diversaj lokoj de 
nia lando.
------------------------------------------------------------------------
A nyní několik zpráv ze světa a esperantského hnutí:
"Věříme-li opravdu, že bratrství lidstva má význam pro budoucnost
světa, měli bychom se snažit podporovat ty mezinárodní organizace, 
které podporují porozumčni mezi lidmi a národy", praví se ve vánoč-
ním poselství 1968 anglické královny Alžběty II.

V Jeruzalémě byl založen esperantský svaz, který má členy mezi Araby 
i Židy.

Německá sekce Evropské strany jednala m. j. o jazykové otázce v Evro-
pě. Velkou většinou přijala návrh do "základního evropského progra-
mu", platného pro všechny sekce, kde doporučuje studium mezinárod-
ního jazyka esperanta.

Prof. Fudžio Egami, předseda Japonského esperantského svazu, se stal
předsedou Japonské vědecké rady, nejvýznamnější vědecké instituce
v Japonsku, která sdružuje všechny japonské vědce. F. Egami je pro-
fesorem biochemie na universitě v Tokiu a čestným členem amerických 
společností biologů a chemiků. V nejbližší době vyjde v esperantu 
jeho dílo "Hledání života".

V knižní sérii Oriento-Okcidento vyjde v esperantském překladu roman-
tický román J. W. Goetha "Utrpení mladého Werthera". Téměř současně
vyjde překlad koránu, 600stránkové dílo se souběžným arabským textem. 
Esperantský překlad připravil proslulý orientalista dr. Italo Chiussi. 
Předmluvu napsal Muhamed Zafrulla Khan, někdejší předseda Valného 
shromáždění OSN, nyní soudce Mezinárodního soudu v Haagu.



Rakouský president Franz Jonas přijal egyptského novináře dr. T. Me
galliho a rozmlouval s ním esperantsky. - Na filosofické fakultě
Saarbrückenu bylo zavedeno esperanto jako řádný studijní předmět.

Americký  ústav vydal pojednání dr. Mario Peiho o otázkách mezinárod-
ních styků. Známý americký lingvista v něm dokazuje nutnost světo-
vého jazyka vedle mateřštiny, uvádí argumenty pro angličtinu a proti 
ní, jakož i proti jiným národním jazykům, a uvádí jakožto jediné lo-
gické řešení mezinárodní jazyk esperanto.

V Bombaji zasedala konference pro meziškolní dopisování a výměnu. 
Zúčastnilo se jí přes 100 delegátů z jihovýchodní Asie a několik 
indických ministrů. Výsledkem byla rezoluce doporučující esperanto.

V lednu 1969 zemřel Trygve Lie, bývalý generální tajemník OSN a mi-
nistr několika norských vlád. Měl příznivý postoj k esperantu, po-
dobné jako pozdější generální tajemník OSN Dag Hammarskjöld, a pode-
psal petici Organizaci spojených národů ve prospěch esperanta.

Ve švédských loděnicích v Uddevalle byla spuštěna na moře loď pro 
Kubu. Křtu lodi se zúčastnila manželka kubánského vyslance a mnoho 
zástupců jiných zemí. Starosta města a senátor E. Dahl měl projev
esperantu a kapitánovi odevzdal vlajku a znak města.
- o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o -

Důležité upozornění: 

   Oznamujeme všem členům a příznivcům, že toto číslo našeho klubov-
ního zpravodaje je číslem posledním.
   Věříme, že od roku 1952 plnilo svůj úkol, alespoň mezi brněnskými
členy, a děkujeme všem za podporu a zájem. Klub esperantistů v Brně
děkuje zároveň svému předsedovi Josefu Vondrouškovi za dlouholetou
pečlivou přípravu a redakci Bultena. Časopisem českých esperantistů 
se stal STARTO, který zatím vychází jako dvouměsíčník pod redakcí 
Oldřicha Kníchala. Doporučujeme všem členům, aby se stali odběrateli 
tohoto pojítka našich esperantistů. Podporou nového časopisu zajis-
tíme i jeho častější vycházení - v měsíčních intervalech - a větší
rozsah.
- o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o -

Děkujeme všem, kteří již vyrovnali příspěvek na rok 1969. Těm, kteří 
tak dosud neučinili, přikládáme poštovní poukázku k zaplacení pří-
spěvku, který činí ročně Kčs 14,-, pro rodinné příslušníky Kčs 6,
a pro přátele a příznivce rovněž Kčs 6,-.


