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Na letošní Zimní olympijské hry v Sapporu byla jmenována řada 
oficiálních tlumočníků pro esperanto. Ačkoliv již na mnoha světových 
podnicích byli oficiální esperantští tlumočníci, je to poprvé na 
olympijských hrách.

Australský velvyslanec R. Harry je autorem vícejazyčné publikace, 
která má umožnit sportovcům Mezinárodní olympiády 
v Mnichově dorozumět se mezinárodním jazykem.

Nejpopulárnější a nejlevnější francouzská knižní serie "Flash 
Marabut" vydá v tomto měsíci kapesní učebnici esperanta "Je parle 
Esperanto."

Světová firma Philips vydala letos další velmi výpravný katalog
s popisem moderních lékařských a X-radiových přístrojů v esperantu.
Tento katalog je spíše vědecké dílo pro odborné názvosloví z radiologie 
přispěje k prestiži jak firmy Philips tak také k prestiži esperanta.

Mezinárodní sjezd esperantské mládeže, v pořadí již 28., se bude 
letos konat v Toruni ve dnech 17.-23. července. Hlavním tématem 
sjezdu bude: Mládež a třetí svět.

V Sofii byl podepsán protokol o spolupráci mezi Národní komisi pro 
turistický ruch a Bulharským esperantským svazem. Podle této dohody 
bude komise přispívat na vydávání turistického věstníku v esperantu 
a poskytovat finanční prostředky na tisk publikací a prospektů 
v mezinárodním jazyce. Pro tisk se připravuje jako první výpravná 
publikace Bulgario.

Ve dnech 6.-12. května se bude konat v Luganu mezinárodní sjezd 
železničářů-esperantistů. Podle počtu docházejících přihlášek možno
počítat, že tento sjezd bude mít na tisíce účastníků. Kromě odborných 
přednášek a filmů o gothardské dráze připravuje se velký folklo-
ristický večer, návštěva technického musea v Luzernu, výlety a j. 
Přípravný výbor slibuje uspořádat pro účastníky nezapomenutelný 
pobyt.

Čestnou záštitu nad sjezdem přijal rektor university v Toruni prof.
dr W. Lukaszewicz. Pro účastníky budou také připraveny
pořady kulturní, turistický a zábavní. Kromě tradičního seznamovacího 
večera bude na pořadu ples, mezinárodní folkloristický večer, 
koncert Pomořanské filharmonie a táborák ve zříceninách starého 
hradu. Vědecká sekce esperantská v Toruni připravuje zvláštní 
seminář věnovaný Mikuláši Koperníkovi a umělecký večer o jeho 
době. Celodenní autobusový zájezd, výlet po lodi na Visle
a filmové představení doplní pořad sjezdu. Mládež z Československa 
může se přihlásit u zemské sekce TEJO nebo u Cestovní kanceláře 
mladých a příspěvek zaplatit ve své valutě.

Ve velmi oblíbeném Vídeňském televizním seriálu Vídenské historky piv vyprávěl
populární herec Hans Holt o Mezinárodním esperantském museu
ve Vídni a zmínil se, že esperanto užívají nejen prostí lidé, ale 
také vynikající osobnosti, jako je třeba president Franz Jonas a 
maršál Josip Broz Tito.

Primošten, známé letovisko u Šibeniku v Dalmácii, oslavil
10 let svého trvání. Myšlenku na vybudování tohoto letoviska měl 
dr G. Divjanovič a jeho žáci z hvězdárny v Záhřebu. Vedoucí 
turistické komise M. Skorin přijal tuto iniciativu, která slibovala 
nový podnět pro hospodářský život romantické vinařské a rybářské 



osady. Zavedli tam elektřinu, vodovod, kanalizaci, byla upraveny 
centy a obyvatelé dostali státní úvěr, aby přizpůsobili svá bydliště 
turistickým požadavkům. Na tomto zeleném poloostrově vznikla řada
nejmodernějších hotelů a esperantisté svými mezinárodními styky 
zpopularizovali Primošten ve všech částech světa tak, že návštěvníků 
přibývá rok od roku. Primošten je také proslulé esperantské přímořské 
letovisko a vznikl tam mezinárodní esperantský kamping.
Na jubilejní oslavě vedoucí komise poděkoval esperantistům, že 
rozhásili Primošten po celém světě a prohlásil: " ... esperantská 
oáza na tomto zeleném polostrově zůstane, pokud bude Primošten
existovat." Oslavě byli přítomni četní významní hosté z celého
kraje a starosta města Šibeniku prof. Livakoič oznámil, že Šibenik
daruje jeden ostrov Organizaci spojených národů. Bude patřit
dětem celého světa a jeno název bude Sedmá pevnina. Na tomto
ostrově se nikdy nebude mluvit o válce, ani o politice. Vedle
vlajky dětí celého světa bude tam vlajka OSN a bude tam vlát vlajka
esperantistů.

Pašoj al plena posedo, učebnice W. Aulda pro pokročilé, je téměř
vyčerpána a připravude se již třetí vydání opět ve spolupráci
s Českým esperantským svazem. 

Poznámka: toto číslo Bultena se zachovalo jen v strojopise, patrně
nedokončené


