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Estimataj kaj karaj samideanoj,

    prosperan novan jaron en bona sano, trankvilo kaj paco kun sukcesoj
ankaü en aplikado de Internacia Lingvo deziras al vi
                                                     la kluba komitato 
Invito al la   ĝ  enerala jarkunveno  
   Lige kun la nova jaro, kiun ni pasigu laŭeble plej efike, ni pre-
paras la ĝeneralan jarkunvenon, kies daton vi trovas enla almetita 
programo por januaro-aprilo. Ni invitas vin al tiu kunveno, kie vi
povos partopreni en la bilancado de la agado pasintjara kaj projektado 
de nia agado novjara. Venu, informiĝu kaj kundecidu!

"Pacon al la infanoj en la tuta mondo"

   Sub tiu ĉi nomo ni aranĝas okaze de la Internacia Jaro de la Infa- 
no la 27-an de novembro en la kinosalono de KŠV kanto- kaj poem-serion 
sub la artista gvido de prof-ino Helena Supová-Halířová. La enkondukon
preparis Ida Běhalová, la programon enkondukis kaj recitis Alena Růžič- 
ková-Pavlínová, kantis Václav Halíř, laŭreato de internaciaj konkursoj 
kaj solisto de la Janáček-opero, kaj H. Supová-Halířová, koncerta kant- 
istino. Flaŭton ludis Arnošt Bourek kaj fortepiane akompanis Pavel Ku-
chař, solo-korepetitoro de Janáček-opero. La koncerton solene malfermis
kaj fine al la artistoj dankis la kluba vicprezidanto RNDr. inĝ. Jaromír
Šikula, CSc. La vespero, kies programo venigis dekojn da plejparte brn- 
anoj ĝis pleniĝo de la salono, havis tondran sukceson.

"Konfeso de l' Potifar-edzino"
   nomiĝis la apokrifa tragikomedieto de Valdemar Vinař, prezentita 
la 30-an de oktobro de Eva Seemannová el Prago. En psikologie profundaj 
sento-pozicioj la prezento de tiu ĉi originala verko estis nesuperebla. 
La impreson de la prezento obligis efika egiptstila kostumo, projektita 
de J. Vinařová speciale por la premiero.

V chlapeckém internátě Jihomoravského masného průmyslu vyučuje esperantu 
inĝ. V. Doubek, který tam současně vede esperantský kroužek.

V odborném učilišti Vlárských strojíren ve Slavičíně /okr. Gottwaldov/
přednášel 17. prosince jednatel klubu Zd. Hršel. Zájmový kroužek tam ve-
de absolvent písemného kursu Českého esperantského svazu Vítězslav Str-
nad

Letní esperantský tábor v Lančově
   je stále přitažlivější především pro mládež nejen naši, ale i ze 
zahraničí. Organizátor tábora, Klub esperantistů v Třebíči /adr.: 674 0l 
Třebíč/, již dnes přijímá přihlášky do tří letošních běhů:
1.29. června - 12. července i s programem pro mladé/
2.13. července - 26. července
3.27. července - 9. srpna
Jano každoročně budou pořádány kursy A až E a mimo pravidelný denní tá-
borový program s besedami, soutěžemi a sportovním vyžitím je plánováno
několik výletů do okolí, m. j. na restaurovaný zámek Vranov nad Dyjí. 
Poplatky jsou odstupňovány podle termínů přihlášek a pro mládež do 18 
let, takže ten, kdo se přihlasí /a zašle zálohu/ do 30. ledna, zaplatí jen 
800 Kčs /do 18 let jen 750/, kdežto po 15. červnu již 890 Kčs /mládež 
do 18 let 850/. Ubytování v chatkách a ve stanech. Ubytování ve stanech 
je o 100 Kč. levnější. Myslete na letní dovolenou již dnes a využijte 
letního tábora k zdokonalení jazykových znalostí.



Zájezd do Polska pořádá ve dnech 2. - 6. července místní stupina ČES ve 
Veetíně. Na programu je Čenstochová, Toruň, Gdansk, Sopoty /s projížď-
kou na lodi/, Bydhošt, Hnězdno, Poznaň, Vratislav. Cena včetně 4 noclehů je 
460 Kčs. Přihlášky přijímá Aleš Berka, pošt. schr. 28; 755 01 Vsetín.

Traduka  ĵ  oj de Rudolf Hromada aperis  
En la libroserio Panoramo, eldonata de Ĉeĥa Esperanto--Asocio, aper- 
is sub la redakto de Vlastimil Kočvara elektitaj tradukaĵoj de Rudolf
Hromada. /1890 – 1964/, movada ĉiuflanka laborulo, sub la titolo Intima
triptiko. Enestas ekzemploj de lia majstra tradukarto, ĉu poezia, ĉu 
proza. Nemembroj de ĈEA povas la 70paĝan volumon aĉeti por 16 Kčs. /Mem-
broj ĝin ricevis senpage./.

Dua eldono de Slovaka Antologio
   En 3000 ekzempleroj aperos ĉi-jare denove la plej ampleksa kaj plej
reprezenta postmilita eldonaĵo nialanda, Slovaka Antologio, kiu en la 
unua eldono aperis en 2850 ekzempleroj. La prezo de la 544-paĝa verko 
restas la sama, nome 34 Kčs. Ĝi estas mendebla ĉe ĉiu librovendejo en
Ĉeĥoslovakio aŭ rekte ĉe la eldonejo, Slovenské pedagogické nakladateľ-
stvo en Bratislava, sub la mendo-numero 9-12-058. La antologio vekis 
grandan intereson en eksterlando.

Skotská antologie v esperantu, právě vydaná, obsahuje na 300 stranách
dokonalé překlady nejvýznamnějších skotských spisovatelů a básníků. Je 
to již čtrnáctá antoloie z národní literatury v esperantském překladu.

K sedmdesátinám a k vyznamenání řádem Hrdina socialistické práce blaho-
přál předseda státní rady Bulharské lidové republiky Todor Živkov Niko-
lovi Aleksievovi, významnému činiteli bulharského esperantského hnutí, 
který po léta zastával funkci předsedy Světového hnutí esperantistů za 
mír /MEM/.

Espranto v SSSR
   U Kyjeva byl uspořádán velmi početně navštívený esperantský tábor
sovětské mládeže ze západu SSSR, podobně jako u Krasnojaru tábor na vý-
chodě SSSR. Na 64. světový sjezd esperantistů do Lucernu přijela 18člen-
ná sovětská delegace. Na univerzitě v litevském Vilnu je zavedeno nepo-
vinné vyučování esperantu. Sovětský esperantský svaz chystá vydávání
svých tiskových orgánů v ruštině a esperantu.

Světový esperantský svaz UEA byl za svou činnost zvolen do stálého vý-
boru konference nevládních organizací Uneska. Tím se stal jednou z ve-
doucích nevládních organizací ve stycích s touto organizací OSN.

Esperanto v Íránu
   Koncem října vyšly v Teheránu Sociologické učebnice pro gymnázia,
přepracovaná dr. Saheb-Zamaním. Ve dvou z nich pro 9. a 11. ročník -
jsou nově zařazeny kapitoly o esperantu pod názvem "Kultura a jazyk", 
a to v rozsahu 7 a 18 stran. Tak se letos téměř jeden a půl milionu 
íránských žáků seznámí s poblematikou mezinárodního jazyka.- V nepovin-
ných jazykových kursech na teheránské univerzitě se vyučuje letos vý-
hradně esperantu jakožto jedinému cizímu jazyku. Na technické fakultě 
se esperantu učí 200 studentů a deset profesorů navštěvuje další kurs.
V městě Karadž vede dr. Pezeškí v místním listě kurs esperanta.

=========================================================================
Děkujeme těm 111 svazovým členům, kteří nám zaplatili členský příspěvek
včas. Ušetřili tak klubu přes 500 KČS. Letos to bylo 92,5 % členů. Bude
to napřesrosk všech 100%?
=========================================================================
Toto číslo připravil J. Vondroušek a Zd. Hršel. Pro členy zdarma.


