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NI SALUTAS LA 6-DEKAN JUBILEON DE LA GRANDA OKTORRA SOCIALISTA REVOLUCIO,
GRAVA MEJLOŜTONO POR LA TUTA HOMARO!

Invitu viajn amikojn kaj konatojn por la solena kluba vespero la 1-an de 
novembro, dediĉita al la poezio de Majakovskij, Gerasimov k.a. Prezentos
ĝin Alena Růžičková-Pavlínová, membrino de Teatro de Fratoj Mrštík, kun
muzikaj enmetaĵoj.

Moskevský rozhlas i v esperantu? Jak prohlásil předseda svazu na semináři 
v Mělníku, probíhá jednání, jehož cílem je zařazení esperanta mezi vysí-
lací jazyky moskevského rozhlasu.

63. světový esperantský sjezd v Rejkjavíku /31. 7 - 7. 8./ shromáždil
1 200 lidí z 41 zemí. Zahájení se účastnil prezident Islandu dr. Kristjan
Eldjárn a generální ředitel UNESCO Amadou-Mahtar M'Bow. Za vládu hosti-
telské země uvítal účastníky esperantsky ministr kultury, další projev
/rovněž v esperantu/ měl starosta Rejkjavíku. Ralph Harry, velvyslanec
Austrálie u OSN, přednesl hlavní téma sjezdu, právo na komunikaci. Po 
hudební vložce z Mozarta přednesl hlavní projev generální ředitel UNESCO 
/tentokrát francouzsky/, esperantské znění bylo k dispozici v esperantu.
Slavnostního zahájení byli přítomni diplomatičtí zástupci Británie, ČSSR, 
Číny, Francie /velvyslanec/, NDR, NSR, Maďarska, Norska, Polska, SSSR 
/velvyslanec/, Švýcarska a USA. Další velvyslanci /m. j. finský a švédský/
zaslali písemný pozdrav. Sjezd pozdravila i Světová poštovní unie, Svě-
tový svaz telekomunikací, Světová rada míru, Univerzita OSN v Tokiu a jiné 
mezinárodní instituce, jakož i polský a vatikánský rozhlas a několik de-
sítek zástupců zemských esperantských svazů. V rámci sjezdu se konala
řada odborných konferencí esperantských svazů, jako např. vědeckých pra-
covníků, matematiků /vícejazyčný slovník je připraven k tisku, jazykové
akademie, obránců míru /hlavní téma bylo realizace závěrů Helsinské kon-
ference, železničářů, pedagogů, radioamatérů, poštovního a telegrafního 
svazu, rotariánů, šachistů, lékařů, ornitologů, hudebníků, skautů, kato-
líků /je připraven překlad mešní knihy/, mládeže, automobilistů aj. Mezi-
národní letní univerzita měla na pořadu 9 přednášek vesměs univerzitních
profesorů. Během sjezdu se konaly dva divadelní večery, polský a island-
ský, výlety, banket a ples. Literární soutěže se učastnilo přes sto au-
torů z 29 zemí a zaslalo 172 příspěvků. První a druhou cenu za poezii 
získali Eli Urbanová a Jiří Kořínek z ČSSR. Český esperantský svaz věno-
val sjezdu plaketu, dílo J. Hradeckého, výtvarníka z Roudnice n. L., s vě-
nováním "zemi, která po staletí nevedla války”. Sjezd konstatoval, že 
meziparlamentní esperantský svaz s časopisem Parlamenta Kuriero vykazuje 
pozoruhodné úspěchy, že bylo zintenzívněny styky r Uneskem, OSN a OAS 
a že v Bruselu zahájila činnost expozitura UEA, Evropské esperantské stře-
disko. Knih se na sjezdu prodalo za milión islandských korun. O výsled-
cích sjezdu bylo informováno UNESCO, OSN a členské státy řadou dokumentů.

63. světový esperantský sjezd bude opět v prvním srpnovém týdnu 1978 ve 
Varně /BLR/. Pro všechna jednání je zajištěna hala pro 5 000 osob. Oče-
kává se rozsáhlá účast ze socialistických zemí. - V Praze se má konat
světový sjezd v r. 1982.

Změny v našem programu:
22. listopadu přijede do Brna p. Rakotondravao z Tananarive a promluví
na téma "Madagaskar v minulosti a současnosti" /esperantsky/. Doporuču-
jeme, abyste na tuto přednášku a diskusi pozvali i své známé.
29. listopadu předvede Eva Seemannová z Prahy /omlouváme se za chybné 
uvedení jména v programu hru francouzského dramatika André Guelmy "La
lokomotivo". Je to detektivní drama pro jednu osobu. V Praze byla uvede-
na r. 1963 v Komorním divadle. Do esperanta ji přeložila Eva Seemannová.



Esperanto v Iránu.¨- Teheránská univerzita vyzvala všechny vyšší výchovné 
instituce v zemi k zahájení kursů esperanta. V Teheráně absolvovalo kursy 
esperanta přes 2 500 vysokoškoláků. Iránská delegace se poprvé učast-
nila 62. světového esp. sjezdu v Rejkjavíku. K spontánnímu šíření mezi-
národního jazyka jistě přispívá fakt, že do esperanta byl přeložen korán 
a dílo klasického perského básníka Omara Chajjáma.

Pražský rozhlas uvedl ve vysílání pro mládež 19. října v 17.55 krátký zá-
běr z dojmů mladé účástnice letního esperantského tábora v Lančově. Srov-
návala nedokonalé dorozumívání s cizinci-neesperantisty a se zahraničními 
frekventanty lančovských kursů: "Jak jsme si báječně rozuměli díky espe-
rantu!"

"Kantareto" kun 34 kantoj - kompreneble kun notoj - aperis kiel SET-ano 
1977-2/17/ por partoprenantoj de Somera Esperanto-Tendaro en Lančov. Ĝi 
enhavas la plej uzatajn tendarajn kantojn, originalajn kaj tradukitajn. 
Distribuas Esperantista Klubo en Třebíč. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Opět se blíží konec roku, a zároveň začátek roku nového. Zaplatíte-li 
členský příspěvek na rok 1978 během listopadu t.r., pomůžete finančně i 
svému klubu, který bude při převodu příspěvků výrazně zvýhodněn 10%ní sle-
vou. Přikladáme poštovní poukázky a uvádíme tabulku příspěvků platnou pro 
naši místní skupinu:
A - řádní členové /vč. důchodců s měsíčním příjmem 1 000,- Kčs a výše/75,--
B - studenti, důchodci s příjmem do 1000,-- Kčs měsíčně               40,--
C - podporující členové                                            od150,--
D - rodinní příslušníci nad 15 let                                    25,--
E - přîznivci /nedostávají svazový orgán "Starto"/ nad 15 let         25,-- 
F – doživotní členové                                    jednorázově 600,-- 
                                                         + ročně      15,--
Nový člen svazu platí mimoto jednorázové zápisné 10,-- Kčs a vyplňuje 
členskou přihlášku, kterou zašleme na požádání.
Od členů jiným místních skupin a od nečlenů ČES přijímáme pouze roční
režijní příspěvek na Bulteno 15,-- Kčs.
Doufáme, že i Vy podpoříte esperantské hnutí jak v našem městě a kraji, 
tak v celé naší vlasti, tím, že včas zaplatíte svůj členský příspěvek.
Děkujeme Vám. -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ĈU VI NE FORGESIS REABONI VIAJN GAZETOJN EL EKSTERLANDO? ESTAS JAM TEMPO

Varna en Bulgario estas la loko de 63-a Universala Kongreso. Kie1 anonc- as la 
ĉefdelegito, ĝis la 20-a de okt. postulis 230 ĉeĥoslovakianoj la aliĝ-
ilon kaj unu triono el ili jam pagis la kotizon. Se ankaŭ vi volas eluzi 
la plej malaltan aliĝ-kotizon, aliĝu tuj ĉe la ĈD /L. Rýznar, pošt. 
schr. 21, 567 11 Svitavy/. La UK okazas inter 29-a de julio kaj 5-a de 
aŭgusto 1978, kaj estos eble partopreni unusemajnajn antaŭ- kaj postkon-
greson aŭ restadon ĉe la maro.

En Jablonec n. N. okazas la 3-an de decembro la tradicia Nikolao-vespero
en Kulturdomo, Jiráskova 7. Amuza programo kun muziko, danco kaj diver- 
saj konkursoj. Aliĝojn akceptas: Esperantista Klubo, Kultur-centro, pošt. 
schr. 190, 466 21 Jablonec n.N.

Písemných kursů esperanta se zúčastnilo 330 zájemců, z toho 42 % žen. 
Upozorněte na ně zájemce. Přihlášky přijímá přímo Český esparantský svaz,
Jilská 10, 110 00 Praha l.

Znají Vaši přátelé v zahraničí literární almanach PANORAMO? Poslední i 
dřívější čísla máme na skladě. Napište si o ně. Pro lékaře a zdravotníky 
je určeno periodikum MEDICINISTAJ INFORMOJ. Zprostředkujeme také odběr 
všech zahraničních časopisů, které obstarává svaz, tj. především PACO 
/se zvláštními  čîsly některých zemí/, JUNA AMIKO, HEROLDO DE ESPERANTO
aj.



SAMIDEANOJ EN BRNO KAJ   Ĉ  IRKA  Ŭ  A  Ĵ  O, ELUZU LA OKAZON KONVERSACII EN NIA BELA  
KLUBEJO KAJ LA EBLON PRUNTEPRENI EL NIA RI  Ĉ  A BIBLIOTEKO.                   

Vydává Klub esperantistů v Brně, místní skupina ČES, pro své členy a pří-
znivce. Připravuje Josef Vondroušek a Zdeněk Hršel.- Adresa: Klub espe-
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