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Karaj amikoj, niaj legantoj,
   ni deziras al vi bonan kaj feliĉan novan jaron 1984 en sano, prospe-
ro, krea agado kaj paco. Sukceson al nia komuna laboro!

Mírové setkání esperantistů v Pardubicích 23. -  25. 3. 1984   bude velkou
mírovou manifestací aktivních esperantistů jak z ČSSR, tak ze zahraničí.
Předpokládá se větší účast ze zahraničí včetně významných představitelů
velkých mezinárodních organizací. Na progranu bude kulturní matiné, se-
znamovací večer, prohlídka města, zájezd do Ležáků. Ohlášení je účast
rozhlasu a televize. Cena za ubytování /2 noci/ a stravu je 170 Kčs,
účastnický poplatek 35 Kčs zahrnuje autobusové zájezdy, vstupné, písem-
né materiály, suvenýry, použití příležitostného razítka a odznak. Při-
hlášky přijímá ČES, Jilská 10, 110 00 Praha 1.

IFER'84 en Lepsiko /Leipzig/ okazos de 9-a ĝis 11a de marto. Ĉi tiu
internacia foira renkontiĝo kunvenigas kutiue ĉirkaŭ 120 partoprenant-
ojn el 6 ĝis 8 landoj. La ĉijara ĉeftemo estas Progreso en nia tempo.
Partoprenkotizo /laŭ kategorioji de 130 ĝis nur 25 M. Memoru, ke IFER
okazas en ĝemel-urbo de Brno! Detalaj informoj en la klubo.

Letní esperantský tábor v Lančově má i letos tři běhy:
1.: 1. 7. - 14. 7., 2:15. 7. - 28.7., 3:29. 7. 11. 8. 1984. Popla-
tek pro mládež do 18 let od 700 do 800 Kčs /podle doby přihlášky/ a 
pro ostatní od 750 do 850 Kčs. Pro skupiny je další sleva. Podrobně
informace a přihlášky v klubu nebo příno u Klubu esperantistů, MS ČES,
674 01 Třebíč. Tam je možno podat přihlášku i do Letní esperantské 
univerzity v Gyule /MLR/ na týdenní pobyt od 29. června. Cena 800 Kčs.

Další esperantská kniha ze SSSR:- Estonské nakladatelství Eesti Raamat
vydává ve 4. čtvrtletí t. r. nákladem 10 tisíc výtisků novely estonského
klasika Frideberta Tuglase pod názvem "Kvin noveloj". Oznamuje to ofi-
ciální sovětský bulletin "Novyje knigi SSSR". Při objednávce v prodej-
nách sovětské literatury uveďte objednací číslo: NK 83-43 /523/. Kniha 
stojí 40 kopějek.

Praktika po  ŝ  kalendaro "La jaro 1984"   je skutečně praktický kalendář,
který připravil časopis Monato. Obsahuje nejrůznější údaje včetně země-
pisných, motoristických a jazykových pro mezinárodní uživatele. 160 
stran je skutečně plně využito. Cena 10 DM.

Odznak 69. světového kongresu ve Vancouveru je k dostání v klubu za 9
Kčs. Je menší než většina kongresových odznaků a jistě se Vám bude lí-
bit.

"La fostokirkoj de Norvegujo", 8stránková publikace o středověkých dře-
věných kostelících v Norsku, zaujme nejen odborníka na lidobé stavby.
Zájenci, na které se nedostalo na klubovém večeru, si mohou napsat o
další výtisk/y/ na adr.: Norvega Esperantista Ligo, Claf Schousv. 18,
Oslo 5, NORVEGIO.

Marie Adamcová.- 13. prosince 1983 zemřela tato naše dlouholetá člen-
ka, která v létě oslavila 90. narozeniny. Bývala aktivní ve vedení klu-
bu zvláště na úseku kulturní činnosti, jak se ti starší z nás pamatují 
z let po válce. Zachovejte jí proto světlou památku s přáním, aby její 
činnost a elán našel další takové následovníky.



Ze světa:
Esperanto se v Sovětském svazu vyučuje oficiálně v Estonsku, Litvě, Lo-
tyšsku a v RSFSR. Na ukrajinských a kazašských školách se vyučuje v do- 
hodě s Komsomolem. Experimentálně se vyučuje v Uzbecké SSR.
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