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Nepovinné vyučovaní esperantu bylo po Maďarsku oficiálně zavedeno pro 
9. ročník škol v Bulharsku.

V  Teheránu probíhá intenzívní kurs esperanta pro důstojníky letectva. 
Je to jeden z mnoha kursů, které jsou pořádány v celém Iránu.

"Tutmonda Sonoro" se jmenuje impozantní dílo básníka a překladatele 
K. Kalocsayho, které vyjde počátkem října. Obsahuje téměř 600 básní
185 básníků z 29 jazyků za poslední 4000 let. K 90. nedožitým narozeni-
nám překladatele je vydává UEA v Holandsku v knižnici Oriento-Okcidento.

Esperanto v Rumunsku. - Již tři roky se esperantu vyučuje na několika 
filologických fakultách

Ve dnech bulharské kultury a slovanského písma dostali státní vyzname-
nání tito bulharští esperantisté: dr. St. Dzudžev, hudební pedagog, V. 
Damjan, člen státního divadla v Sofii, a N. Kjučukov.

Letního esperantského tábora v Lančově se letos zúčastnilo na 450 lidí 
z řady socialistických států, ponejvíce mládeže. Tábor je rok od roku
vyhledávanější, a vedení se jej snaží stale lépe vybavit.

Letní esperantská  univerzita v maďarské Gyule   se konala od 5. do 11. čer-
vence. Na pořadu byly přednášky z pedagogiky, ekologie apod. Charakte-
ristická byla dokonalá příprava, velká účast i ze zahraničí /přes 200, 
včetně Austrálie/, přítomnost významných představitelů veřejného života
a slavnostní, ale zaroveň srdečné prostředí. K pořadu přispěl dvěma 
přednáškami i náš J. Vondroušek.

Setkání v Příbrami. - Připravil je Esp. kroužek ZK Uranových dolů ve
dnech 22. - 23. srpna. Překvapivě vysoká byla účast - na 200 lidí, vč. 
hostú. z NDR, Británie a Holandska. Pořad zahrnoval mj. přednášky o na-
šem příspěvku pro mírové hnutí, návštěvu hornického muzea a Muzea Ant. 
Dvořáka, kulturní večer s Jiřím Karenem a Evou Seemannovou, jakož i s
vynikajícím triem "Barbuloj" s. Nýdla. V neděli byl pak zájezd do Dobří-
še a k Orlické přehradě. Z dokonale zorganizované akce odjížděli účast-
níci s nejlepšími dojmy.

B-B-B-renkonti  ĝ  o en Bratislava   okazos 16 - 18. okt. 1981. Vendrede ves- 
pere kultura programo, sabate posttagmeze urbogvidado tra la historia 
centro, vespere amuzvespero kun dancado, dimanĉe ekskurso al la kastel- 
ruino Devín. En la partoprenkotizo de 250 Kčs estas enkalkulitaj du 
tranoktoj kaj la manĝoj ekde vespermanĝo vendrede ĝis tafmanĝo dimanĉe. 
Aliĝu ĝis fino de septembro ĉe Městský výbor Zväzu esperantistov, 
801 00 Bratislava. Aliĝante indiku la n-on de viaj civitana kaj asocia legiti-
miloj.

"Ora a  ŭ  tuno 81"   en Loveĉ okazos en Esperanto-domo inter 3. - 10. de okt. 
kaj kostos 70 levojn. Adreso: Ora aŭtuno, p.k. 29, 5500 Loveĉ, Bulgario.

Internacia Studenta Esperanto-Konferenco en Jankowice pod Poznaniem 
okazos 11. -- 15. nov. 1981. Partopreno baze de sendeviza interŝanĝo.

Studenta A  ŭ  tuna Forumo - SAF-81   okazos en Szeged 6. - 8. nov. 1981.
Kotizo 200 Ft. Adr.: Esperantocentro SAF, Ff. 193, H-1368 Budapest. 



Internacia Ekonomikista Simpozio okazos en Budapeŝto de 27. dec. ĝis
2. jan. 1982. Detalaj informoj – same pri la aliaj menciitaj entrepren- 
oj de la kluba estraro. - Partopreno de niaj membroj estas dezirinda. 

Vybíráme členské příspěvky na rok 1982, a proto přikládáme poštovní po-
ukázky. Sazby jsme uvedli v minulém čísle. Kdo zaplatí včas, ušetří klu-
bu 10 % svazových příspěvků, a proto mu patří náš dík. Budete to i Vy?
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