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Všem místním skupinám (E-kroužkům ZK, OB aj.)

Při reorganisaci tisku nebyl náš časopis pojat do plánu na 1952 a 
byl zastaven podobně jako řada jiných časopisů.

Toto opatření, jež se stalo z naléhavé nutnosti krajně šetřit 
papírem, neznamená zastavení činnosti Svazu.

Svaz trvá dále a o jeho zapojení bude teprve rozhodnuto, stejně 
jako o jiných podobných svazech. Naší deputaci v ÚV KSČ bylo řečeno, 
abychom pracovali dále.

Spojení s členy bude obstaráváno cyklostilovanými oběžníky, 
vydávanými v případě potřeby.

Jsme si vědomi, že bez tištěného časopisu naše práce je stížena. 
Přesto však voláme ke všem esperantistům:

Zůstaňte  v ě r n i  svému ústředí!
Z přesvědčení, že i za ztížených okolností (ba právě za nich) je 

potřebí ústředí, zaplatili v celé řadě skupin členové příspěvek na 1952 v 
dosavadní výši.

Výbor Svazu však rozhodl, že nebude žádat příspěvky jako dosud, 
nýbrž jen část, kdežto druhá část zůstane u skupin na zvláštním účtě do 
doby, až bude obnoven tištěný časopis.

Prosíme proto, abyste z příspěvků vybíraných od svých členů Svazu 
posílali pouze:

50 Kčs za člena řádného
30 Kčs za člena Junularo
15 Kčs za člena rodinného.

K hlášení používejte tiskopisů (dvojmo) jako loni a v rubrice 
Příspěvek vyplňte příslušnou částku (50-30-15 Kčs).

Tam, kde místní skupiny jsou finančně vybaveny masovou organisací a 
nevybírají pro sebe příspěvky, vyberou pouze zmíněné částky, aby ústředí, 
kancelář a informačí služba byly udrženy do doby, kdy i Svaz bude zapojen 
a nebude záviset na příspěvcích.

N o v ý m  členům můžeme nabídnouti, pokud zásoba stačí, ročníky 
1951 a 1950 za příplatek 50 Kčs za oba. Tím jim umožníme nejen četbu esp. 
textu (přes 200 stran), ale i informace o hnutí. Zejména však cennou 
pomůckou jim budou o b a  s l o v n í č k y   (esper.-český a česko-
esper., po 32 str, po 2600 slovech) a česko-esperantský Juna  
K o r e s p o n d a n t o  se zásobou vět a obratů pro korespondenci. U 
takových nových členů napište do rubriky Příspěvek částku 100 Kčs event. 
80 Kčs.

V nejbližší době vydáme další sdělení. Prosíme Vás o Vaše případné 
návrhy o tom, co potřebujete v našich oběžnících nalézti.

Esp. život je v řadě míst dále velmi čilý - Praha, Plzeň, Liberec, 
Hradec Král., Brno, Olomouc (seminář!), Gottwaldov aj.

Oznamujte nám svoje podniky (kursy, schůze, přednášky ap.). 
Sestavíme z nich informaci Esp. život v ČSR. --- Poradíme, zejména menším 
skupinám, o programu členských schůzí. -- Zodpovíme Vaše jazykové dotazy, 
jak jsme některým skupinám odpovídali dosud. Věnujte se v prvé řadě tomu, 
aby Vaši členové Esperanto opravdu ovládali. Buďte s námi v písemném 
styku!

Esperanto vivu !
Výbor


