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Esperanto na rakouském vyslanectví v Praze. Před krátkou dobou navštívil Prahu staros-
ta rakouského hlavního města Vidně pan Franz Jonas. Na rakouském vyslanesctví se setkal
s ministrem pro zahraniční věci Václavem Davidem a současně přijal delegaci pražského 
esperantského klubu. Franz Jonas, který je dlouholetým esperantistou, srdečně poděko-
val za dary od pražského esperantského klubu a za přítomnosti členů diplomatických sbo-
rů užil oficiálně dvou jazyků: němčiny a esperanta.
----------------------------------------------------------------------------------------
Evropská esperantská konference ve Vídni. Rakouské ministerstvo obchodu poukázalo pří-
pravnému výboru subvenci 10.000 šilingů. Ministeterstvo pošt připravuje film v esperantu 
"Autobusem přes Alpy Velkého Glockneru." Kromě toho vyjde řada esperantských prospektů
o rakouských městech a krajích.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Výzmmná návštěva z Holandska. V červnu t.r. navštíví Českoslevensko šéfredaktor a vy-
davatel předního esperantského časopisu Heroldo de Esperanto Teo Jung ze Schoveningenu
v Holandsku. Na pozvání brněnského esperantského klubu PKO bude přednášet v Brně dne 
17. června. Bližší na pozvánkách.
----------------------------------------------------------------------------------------
Esperanto v italské poslanecké sněmovně. Několik italských poslanců předložilo parlamen-
tu návrh zákona na vyučování esperantu na školách druhého stupně. Hlavní úspěch je také
v tom, že navrhovatelé patří třem rázným politických stranám.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Slavnostní aktiv esperantistů severomoravského kraje v rámci oslav 20. výročí osvobození 
naší vlasti se koná ve dnech 22. a 23. května v Přerově ve velkém sále závodního klubu 
pivovaru, Komenského třída. Přihlášky zasílejte na adresu: ZK ROH Přerovské strojírny,
esperantský kroužek, Přerov.
------------------------------------------------------------------------------------------
Záštita Karlory university v Praze nad esperantským časopisem. Přírodovědecká fakulta 
Karlovy university v Prase přijala záštitu nad 4. číslem vědeckého esperantského časo-
pisu Rondo Scienca kaj Teknika.
------------------------------------------------------------------------------------------
Letní esperantský tábor na Vranovské přehradě. Kursy esperanta, branné prvky sportovní 
soutěže, společenské hry, výlety, humor, zpěv a vyprávéní v dýmu táboráku má ve svém 
programu letni tábor u Stříbrné zátoky na Vranovské přehradě. Tábor bude rozdělen na
dva běhy: od 18. července do 31. července a od 1. srpna do 14. srpna. Ubytování bude ve 
stanech po dvou osobách a pro menší počet v prosté chatě. Strava bude podávána pětkrát 
denně. Celkový pobyt v jednom běhu stojí Kčs 280,- včetně kursovného, pro mládež do 15 
let Kčs 25,-. Přihláška je platná až po složení zálohy nejméně Kčs 100,-. Přijati mo-
hou být jen účastníci starší 12 let. Každý účastník, který se přihlásí nejpozději do 
15.6., má 50% slevu na dráhu. Účastníci jsou povinni dodržovat táborový řád, pravidelně 
navštěvovat některý z kursů esperanta (pro začátečníky, pokročilé, konversační, nebo kan-
didáty učitelství) a podrobit se závěreční zkoušce. Bližší informace podá a přihlášky 
zašle Osvětový dům Bedřicha Václavka v Třebíči.
---------------------------------------------------------------------------------------
V Ústředním moskevském klubu byl slavnostní večer k 75. narozeninám ruského spisovatele-
esperantisty slepce Vasilije Erošenka. Po přednášce o jeho životě a cestách následoval 
koncertní pořad z ruských písní a populární herec Ryjtkov četl z výboru jeho povídek.
V domě byla uspořádána také výstava Erošenkových děl v ruštině a esperantu.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Děti zpívaly esperantsky v kostele. V chrámě sv. Ondřeje della Valla v Římě zpívalo 40 
dětí latinsky a esperantsky před početným obecenstvem. Tekstem esperantské písně byla 
modlitba za mír podle Brahmsovy melodie.
------------------------------------------------------------------------------------------
Esperantská kolej v Sadské, okres Nymburk, bude uspořádána ve dnech 18. - 30. července 
t.r. Na dopoledním pořadu jsou kromě konversace přednášky ve formě diskuse o dějinách 
esperanta a jeho literatuře, o esperantu ve službách mírových snah a socialismu, o re- 
pertoáru esperantských písni, o sociologii, praktická řečnická cvičení, Ĉe-metoda, 
diskuse o matematice, kybernetice, astronomii, přírodě, biologii a technice. Odpoledne 
budou pořádány výlety, budou večery s hudbou a filmem, večery u táborového ohně, hra a j. 
Příspěvek pro kolej Kčs 460,-, jídlo se bude podávat pětkrát denně, bydlení v moderní
školní budově.- Přiblášky, nejpozdějí do 15. června 1965, zasílejte na adresu: Josef
Chvosta, Engelsova 289, Poděbrady (d. Nymburk).
----------------------------------------------------------------------------------------
Dovolená v Maďarsku. Můžete strávit příjemné prázdniny a odpočinek na březích řeky 
Tisy s překrásným okolím, kdo byl zřízen esperantský kamping pod záštitou oizineckého 
svazu pro okres Szolnok. Je možno bydlet v chatách pro čtyři osoby, kamppvat, nebo 
bydlet ve vlastních stanech. Informace podá: Fremdul-oficejo en urbo Szolnok, Kossuth
tér 6, Szolnok, nebo Esperanto-Grupo, Ságváni Kulturdomo, Szolnok.
----------------------------------------------------------------------------------------
Kamping esperantistů na březích Adrie. Primošten Vás zve ! Budete se těšit z azuro-
vého moře, středozemního podnebí, esperantského prostředí. Možnost bydlení ve stanech,
soukromě i v pensionech. Mírné ceny, esperantisté mají slevu. Informace podává: Inter- 
nacia Esperanto – Kampadejo, Primošten apud Šibenik.
----------------------------------------------------------------------------------------
Mezinárodní letovisko v Polských Tatrách. Jak jsme se právě dověděli, jeden z pensionů
v Bukovině v Polských Tatrách, patřící cestovní kanceláři Orbis, bude věnován zezinárod-



nímu esperantskému letovisku.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mezinárodní pedagogický tábor v Szegedě, Maďarsko. Druhý mezinárodní pedagogický espe-
rantský tábor v Szegedě bude uspořádán ve dnech 10. - 20. srpna t.r. Ubytováni a strava
v místnostech studentskébo domova bude stát 400 forintů, kursovné 200,- forintů. Infor-
mace podá: As esperantista pedagogusok Démagyarországi, Aprilis u. 4, Szeged, Maďarsko.
------------------------------------------------------------------------------------------

Atentu bone - Atentu bone - Atentu bone - Atentu bone - Atentu bone - Atentu
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Nova klubejo de Esperantista Klubo ĉe PKR en Brno. Ekde la 1.7. n.j. ni kunvenados 
en nova kunvenejo, bele kaj moderne ekipita, komforta, agrabla loko por la renkontiĝado. 
Venu kaj venadu regule, havu intereson pri la klub-vesperoj, ŝatu Vian klubon por fin-
lerni la internacian lingvon, aŭskulti valorajn prelegoj, gaje pasigi vesperon inter 
amikaro. La unua kunveno la 6.7. marde je la 19-a, Radniční 8, la unua korto.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Esperantský klub u Spojených národů uspořádal další úspěšný kurs esperanta pro zaměst-
nance této světové organizace. Vyšly články a informace v časopise Secretariat News a
byla uspořádána výstavka přímo v místnostech sekretariátu.
----------------------------------------------------------------------------------------
Ankoraŭ bone atentu ! Krom la nova programo ni almetas pagilon al ĉiu ne asigninta
ankoraŭ la kotizon por la nuna jaro. Faru tion, ni petas, senprokraste.

Estu pretaj helpi al sukceso de nia penado! Jara kotizo Kčs 14,-, familianoj kaj stu-
dentoj Kčs 6,-. Kiu eventuale ne povas pagi la plenan kotizon, pagu almenau Kčs 5,-
por enregistro.
-------------------------------------------------------------------------------------
Kion Vi faris por sukceso de la subskribo-kolektado por la Unuiĝintaj Nacioj favore al 
Esperanto? Petu formularon ĉe la klubo aŭ venu persone por subskribi.
--------------------------------------------------------------------------------------


