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55. světový kongres ve Vídni.- Podle posledních informací má bratislav-
ský Tatratour zajištěnu loď pro 150 osob. Cestovní kancelář nemůže účast-
níkům zajistit zaplacení kongresového poplatku /650 šil./. Je možné, že 
bez kongresového průkazu nebude přístup na kongresové akce. Cena za cestu 
včetně ubytování na lodi, stravu 3x denně a kapesné 100 šil. bude asi
1700 Kčs. Z ČES se přihlásilo již 230 zájemců. Výběr 75 až 100 osob bude
proveden z členů ČES, kteří jsou aktivní. Přednost budou mít také ti, kdo 
mají již zaplacen kongresový poplatek. Ti pak dostanou od cestovní kance-
láře potvrzení, podle kterého si sami zařídí pas, výjezdovou doložku a 
vízum /310 až 75 Kčs/.

Československý esperantista vyznamenán.- Čs. výbor obránců míru propůjčil 
čs. cenu míru Tomáši Baldovi, členovi tohoto výboru, sekretáři MEM /hnutí 
esperantistů za světový mír/ a předsedovi čs. sekce MEM.

Předkongres v Bratislavě.- Oficiální předkongres světového sjezdu se koná 
29.-31.VII. v Bratislavě. Během něho se bude konat i sjezd Zväzu esperan-
tistov SSR. Přihlášky adresujte: Zväz esp. SSR, pošt.prieč. D-10, Bratislava.

Seminář pro činovníky esp. mládeže v Lančově 1.-11.VII. je určen pro po-
kročilé. Hlavní náplní bude konverzace, těžší partie mluvnice, reálie 
/TEJO, nové učební metody a pomůcky, zpěv, hry a sport. Přednášet bude 
prof. T. Kilian, předseda ČES J. Vítek aj. Každý klub může vyslat jen 2 
účastníky od 12 do 30 let. Poplatek pro nevýdělečně činné 150, ostatní 
200 Kčs.- Po seminaři se konají oba běhy letního esp. tábora.

Přihlášky na 2. esperantský kulturní festival v Opavě, věnovaný 200. výro-
čí narození L. v. Beethovena, přijímá F. Vlček, ul. 28. října č.7, Opava-
Kateřinky.

V Poděbradech se 4.-10.VII. koná 10. jubilejní esp. setkání. Na programu 
je m. j. výstava, seznamovací večer, divadelní večer, kouzelník Buda-
pešti, autobusový výlet do Nové Paky, přijetí na MNV, tanec, společenské 
hry, výlet lodí a výlet do neznáma. Přihlášky: L. Fiala, Fügnerova 28,
Poděbrady, okr. Nymburk.

Na 2. společný sjezd katolických a křesťanských esperantistů v Brně se již 
přihlásilo na 300 osob, z toho skoro polovina ze zahraničí. Informace: 
A. Berka, Na hrázi 1423, Vsetín.

Ĉ  u vi volas a  ĉ  eti libron el okcidento?  - Vi povas, nome en ĉiu vendejo de 
Zahraniční literatura, n.p. /ekz. en Brno, nám. Svobody 7. Mendante ne-
cesas indiki ankaŭ la eldoninton kaj prezon, pri kiu - pagota en Kčs -
informiĝu antaŭ la mendo.

Máte zaplaceny členské příspěvky? - Členství v klubu stojí ročně 14 Kčs, 
pro rodinného příslušníka a studenta jen 6 Kčs; v ČES ročně 48 Kčs, pro 
studenta, důchodce apod. 24 Kčs /včetně časopisu Starto/. Přispívající a 
rodinný člen platí 10 Kčs. Každý nový člen platí jednou provždy zápisné 
10 Kčs.- K 11. dubnu měl náš klub 53 členů ČES. Kdo je bude následovat 
co nejdříve, má ještě zaručen odběr svazového časopisu Starto, který le- 
tos vychází na bezvadném papíře v pěkné grafické úpravě. Příspěvky ČES 
plaťte stejným vplatním lístkem jako pro klub. Ve zprávě pro příjemce 
prosím uvádějte, zač platíte. Velmi nám tím usnadníte práci, kterou koná-
me ve volném čase. 



SSSR: Všesvazová konference esp. komisí při republikových společnostech 
pro přátelství a kulturní styky se zahraničím konstatovala významné úspě-
chy ustřední komise v Moskvě, pobaltských republikách, na Ukrajině, v Uz-
becké SSR a mezi mládeží. Ústřední komise prozkoumá možnosti přetvoření 
republikových komisí na svazy esperantistů.


