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67. světovy sjezd esperanta v Antverpách v prvním srpnovém týdnu shro- 
máždil 1900 účastníků z 51 zemí. Pozdravili jej oficiální zástupci ze 
14 stáů. Belgická pošta vydala přílešitostnou známku a razítko. Časopis
Heroldo de Esperanto vycházel v době konání sjezdu denně a byl účastníkům
rozdáván zdarma. Konala se řada divadelních představení (m.j. indičtí
loutkaři z Kalkaty z díla R. Thákura), kulturní večery (i paříského ka-
baretu Ruza Kruĉo) a 20 výletů. Generální konzuláty uspořádly přijetí 
pro své občany. V literární soutěži získal cenu Oldřich Kníchal. Sjezdu 
se zúčastnila i 20členná skupina sovětských esperantistů. Byly promítány 
filmy o Maďarsku, zemi příštího sjezdu. Pro esperantsky mluvící děti se
paralelně konal již tradiční Infana Kongreseto.

80 let Klubu esperantistů v Praze.- K tomuto výročí se koná v Kulturním
domě Gong v Praze 9, Sokolovská 969, setkání esperantistů 23. a 24. říj-
na. V sobotu je na pořadu slavnostní schůze, kulturní pořad a přátelský 
večer, v neděli dopoledne vycházky Prahou (tři různé trasy). Učastnický
poplatek 25 Kčs. Pihlášky: Klub esperantistů v Praze, pošt. schr. 1069,
111 21 Praha 1.

Chimija i žizň, sovětský populárně vědecký časopis vycházející v nákladu
365 000 výtisků, uveřejnuje pojednání o jazykových otázkách a kurs espe-
ranta pro vědeckotechnické pracovníky.

Nové vydání esperantské antologie z maďarské  literatury vydá nakladatel-
ství Corvina. Kniha bude mít přes 500 stran a bude obsahovat přes 240 
děl asi 80 spisovatelů. Má být nejkrásnější knihou, která kdy v Maďarsku
vyšla. První vydání "Hungara Antologio" vyšlo před válkou, stejně jako
reprezentační antologie z československé literatury.

Železničářského esperantského sjezu v maďarském Balatonfüredu se zúčast-
nilo více než 600 železničářů z 22 národů.

První esperantská naučná stezka přírodou je v Lančově (okr. Znojmo)
Slouží hlavně školní mládeži a účastníkům táborů na Vranovské přehradě.
Stezka je dlouhá 2 km a má 15 stanovišt. Východisko je u kostela v Lan-
čově. Nápisy jsou české a esperantské. _Garantem stezky je ZDŠ Vranov 
nad Dyjí a její pionýrská organizace, Esperantský klub v Třebíči a Letní
esperantský tábor SET v Lančově.

Esperanto je oficiáiním jazykem organizace pro ochranu přírody "World
Alternative Foundation" se sídlem v Holandsku. Informaci o tom uveřejnil
"Ochránca prírody", orgán Slovenského spolku pre ouhranu prírody. 

V Drážďnech se koná 18.-19. září setkání esperantistů. Přihlášky: Kultur-
bund, Kreisverband Esperanto, Pf. 44, DDR 8016 Dresden. 

Nakladatelství "Nauka" v Moskvě vydalo odbornou publikaci "Jazyk espe-
ranto. Je to další práce prof. dr. M. I. Isajeva, vedoucího činitele 
sovětskho esperantského hnutí.

Britové o esperantu.- "BBC Radio Times" vysílalo 45minutový pořad o mezi-
národním jazyku. Problematiku velmi objektivně probral redaktor Wilding
s dalšími odborníky. Jménem britské esperantské parlamentní skupiny bylo
řečeno, že je nehoráznost navrhovat, aby se všechny evropské národy učily
anglicky. Evropa potřebuje pro svůj velký jazykový problém řešení, které
neuráží národní cit."
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Čtyřměsíční kursy_esperanta zahájíme v úterý 5. října v 17 hodin v Klubu
školství a vědy B. Václavka. Kursové Kčs 100,--. Zároveň zahájíme konver-
zační kursy pro pokročilé.
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Připravil Jos. Vondroušek a Zd. Hršel. Pro členy zdarma.


