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Estimataj, karaj geamikoj,
   idilian travivon de la festotagoj kaj multe da feliĉo kaj sukceso 
en la jubilea jaro de Esperanto 1987 elkore deziras al vi 
                                                         La komitato.

  UNESCO - ČTYŘICET ROKŮ TRVÁNÍ. Tato organizace OSN pro výchovu, 
vědu a kulturu byla založena 4. listopadu 1946 s úkolem upevňovat 
světový mír a společenský pokrok prostřednictvím výchovných, vědec-
kých a kulturních vztahů mezi národy světa. Za těchto čtyřicet let
přispělo UNESCO neocenitelně k rozvoji mezinárodního dorozumění a 
přátelství. UNESCO uznalo esperanto poprvé v roce 1954 a pak zejména 
v roce 1985 jako důležitý nástroj pro světový mír.
  V ŘÍMĚ BYL USTAVEN MEZISTRANICKÝ VÝBOR pro evropský jazykový 
problém. Účastní se ho oficiální zástupci čtyř italských politických 
stran a jeho cílem je připravit návrh zákona na vyučovní esperantu 
na italských středních školách.
   ELI URBANOVÁ z Prahy, autorka tří básnických sbírek (Nur tri ko-
lorojn, El subaj fontoj a Verso kaj larmo), byla zvolana do vrcholné 
esperantské jazykové instituce, Akademie esperanta. Blahopřejeme!
   KANADSKÁ ZPEVAČKA Joelle Rabu okouzlila Peking na celovečerním 
koncertě a zpívala také na světovém esperantském kongresu, kde bylo 
její vystoupení pro všechny přítomné krásným zážitkem. Její písně 
vyšly na stereofonní desce.
  "BARBULOJ-VOUSÁČI" je šestičlenná hudební skupina Českého espe-
rantského svazu, která se specializovala na country. Většinu písní 
svého rapertoáru zpívají v esperantu. Nyní vyšla gramofonová deska 
s jejich nahrávkami (cena 16 Kčs). Mohl by to být vhodný dárek pro 
vaše zahraniční přátele. V Brně jsme ji však v prodeji neviděli.
   PŘEDSEDA ČÍNSKÉ KOMISE PRO VÝCHOVU, vědu, kulturu a hygienu Hu
Keši se vyjádřil o esperantu: "Esperanto je nástrojem pokroku lid-
stva a mezinárodních vztahů. Učte se mu a rozšiřujte je v zajmu přá-
telství, civilizace a hospodářského pokroku všech zemí a národů!"
   V NIZOZEMÍ vyšla příležitostná známka  k stým narozeninám Willema 
Dreese, bývalého ministerského předsedy a dlouholetého aktivního či-
nitele v esperantském hnutí.
   LETNÍ ESPERANTSKÝ TÁBOR V LANČOVĚ (propaguje ho i Čedok ve svém
katalogu) se bude v roce 1987 konat již po pětatřicáté. Jsou tři
turnusy: 28.6.-11.7., 12.7.-25.7. a 26.7.-8.8. Kso se přihlsí so
15. ledna, získá slevu. Informace a přihlášky: Klub esperaantistů,
674 01 Třebíč.
   DVĚ NOVÉ ESPERANTSkĚ KNIHY vyjdou v Sovětském svazu:
1) Novely "Mustamäeska láska" současného estonského prozaika A. Val- 
tona; 2. čtvrtletí 1987, náklad 10.000 výtisků, cena 90 kopějek, ob-
jednací číslo NK 86-44(327).
2) Dokumentární próza "Ve jménu člověka" A. Urbonase a K. Triačia- 
kauskase o spolupráci lékařů a jiných pracovníků z různých měst So-
větského svazu při záchraně děvčátka z litevské vesnice; 3. čtvrt-
letí 1987, náklad 2.000 výtisků, cena 75 kopějek, objednací číslo 
NK 86-46(292).
   ....Mezinárodní rok míru. Přejme si, aby nikdy neskončil!
(Z "Nitra Informilo" 1986/6) 

   SVĚTOVÝ ESPERANTSKÝ KONGRES VE VARŠAVĚ se bude konat od 25.7, do 
1.8.1987. Předběžné přihlášky přijímá Český esperantský svaz, Jilská
10, 110 01 Praha 1, avšak podle všeho nadějnější je přihlásit se na 
této adrese: Slovenský esperantský svaz, expozitura, pošt. schr. 44, 
150 00 Praha 5.



   KOSMICKÁ SONDA ”VOYAGER” nese zlatou desku se zvuky Země, mezi
nimi i text v esperantu, který namluvil australský velvyslanec v OSN
Ralph Harry. Sonda proletěla již tři miliardy kilometrů a v roce 
1989 doletí k Neptunu.
   TODOR ŽIVKOV, významný bulharský politik a státník, se učil ea- 
perantu a navštávoval klubovní schůze. Na to vše vzpomíná v časopise 
Bulgara Esperantisto jeho učitel, spisovatel Ivan Krâstanov.
   NOVÉ VĚDECKÉ PERIODIKUM "Tutmondaj Sciencoj kaj Teknikoj" začal 
vydávat Vědecko-technický esperantský svaz Čínské akademie věd. Mož- 
no si předplatit za 50 Kčs ročně u Slovenského esperantského svazu,
Sobotské nám. 6, 058 01 Poprad.
    "L.L. ZAMENHOF 'DOUFAJÍCÍ'" nazvala Marie Horáková zasvěcenou
stať o esperantu v Zemědělském kalendáři 1987 na straně 64 až 67.
   PAVEL ROSA, zakladatel a dlouholetý předseda Slovenského espe- 
rantského svazu, se 9. října dožil 80 let. Je znám jako organizátor 
televizního kursu esperanta z Bratislavy, je autorem učebnic a také 
vynikajícím překladatelem. Historie esperantského hnutí na Sloven-
sku, jeho úspěchy a růst, jsou pevně spjaty s jeho jménem. Po celý
svůj život Pavel Rosa pracuje s horlivostí a s jemu vlastní vytrva-
lostí a pílí ve prospěch esperanta. Naše nejsrdečnější blahopřání - 
a ještě mnohá další léta v plném zdraví a činnosti!
  KALENDÁŘ NA ROK 1987 velikosti 30 x 42 cm na křídovém kartónu 
vydal Klub esperantistů v Třebíči k 100. výročí první učebnice espe-
ranta a k 35. výročí svého Letního esperantského tábora v Lančově.
   V KROUŽKU ESPERANTISTŮ-INVALIDŮ v Brně-Bohunicích (o němž byla
první zmínka v minulém čísle) vládne pozoruhodné ovzduší velké akti-
vity. Zdá se, že je to tím, že se tam učí dospělí společně s dětmi,
a to velmi příznivě ovlivňuje učení. Náš klub se snaží podpořit je-
jich úsilí tak, že jim přenechává různou literaturu ze své knihovny; 
přesto však jim citelně chybí slovníky a snadná esperantská četba 
pro děti.
   Pro informaci našich čtenářů uvádíme seznam esperantských časo-
pisů, které se objednávají u Poštovní novinové slušby, dovoz tisku, 
Dlouhá 12, 110 01 Praha 1, tel, 2311260 (z "Verda Familio")
          (číslo) (titul)                  (ročně)    (Kčs)
           20228 Bulgara Esperantisto        12x          54,00
           25159 Budapeŝta Informilo        12x          38,40
           25377 Hungara Vivo               6x          60,00
           25423 Juna Amiko                     3x          l6,50
           31635 Der isperantist               6x          21,60
           20626 Paco                           6x          46,20
           20660 Scienca Mondo                   4x          40,00
           16151 El Popola Ĉinio               12x     asi 100,00
    OPRAVA. V minulém  čísle bylo nedopatřením uvedeno, že Olof Palme
byl zavražděn v minulém roce (1985). Správně má být: v letošním roce
(1986).
  . . .  Nejste náhodou mezi těmi, od nichž nám ještě nedošel členský 
příspěvek?
Připravil Josef Vondroušek a Zdeněk Hršel.


