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Tagiĝo,  esperantský  časopis  čsl.  mládeže,  přinesl  zprávu 
moskevského rozhlasu, že v Sovětském svazu byla založena před 30 
lety kolonie nazvaná jménem Interhelpo (což je esperantský název 
pro slovo svépomoc), která se zatím vyvinula ve velké a známé 
průmyslové středisko.

Rozhlas  pro  mládež  -  Pionýrská  jitřenka  -  vysílal  koncem 
února t.r. relaci o japonském díle pro mládež, jehož autory budou 
děti  celého  světa  a  žádal  o  zaslání  příspěvků,  které  budou 
přeloženy do esperanta a zaslány do Japonska.

Francouzská  poslanecká  sněmovna  má  další  dva  poslance 
esperantisty.  Jeden  z  nich  je  starostou  města,  druhý  předsedou 
klubu. Pomýšlí se již na ustavení esperantské parlamentní skupiny.

V nové telefonní knize pro brněnský kraj pod heslem Esperanto 
jsou  uvedena  tel.  čísla  a  adresy  brněnských  samideánů  Marie 
Adamcové a Jaroslavy Konečné. Kdo další?

Letní kolej esperanta v Doksech u Máchova jezera póřádá od 
15.  do  28,  července  t.r.  své  tradiční  kursy  pro  začátečníky, 
pokročilé, konversační a odborné přednášky pro učitele esperanta a 
ty, kdo již esperanto znají. Vyučování je doprovázeno kulturními a 
zábavními podniky. Vyučují odborníci. Dosud prošlo kolejními kursy 
1500,žáků.  Žádejte  informace  a  prospekty  u  L.K.E.  v  Doksech  u 
Máchova jezera, V. Špůr, Moskevská 453.

Drama  bratří  Mrštíků  Maryša  bylo  přeloženo  velmi  dobře  do 
esperanta  Evou  Suchardovou.  Dne  11.  t.m.  je  uvede  po  prvé  v 
esperantu v sále Malé scény v Praze, Smečky 26, umělecká skupina 
Verda Ĉaro de Julio Baghy na slavnostním večeru Klubu esperantistů 
při Osvětové besedě v Praze.

Moskevští esperantisté zaslali brněnskému kroužku esperantistů
pozdrav  se  žádostí  o  vyměňování  kulturních  ppřadů  a  výměně 
publikací.

Opět  možnost  přihlásiti  se  do  UEA.  Každému  stačí  zaslat 
přihlášku  na  korespondenčním  lístku  s  uvedením  data  narození, 
roku, kdy se stal esperantistou a zda je členem místní skupiny. 
Příspěvek  na  rok  1956  činí  Kčs  50.--  v  kategorii  MA.  Člen  MA 
obdrží ročenku, revui Esperanto a legitimaci. Kategorie MJ platí 
Kčs 10.-- a dostane ročenku a legitimaci. Přihlášky a příspěvky 
pošlete ne adresu: Jaroslav Šustr, Dlouhá 10, Praha 1.

J.V.
Poslední číslo časopisu bulharských esperantistů zaznamenává 

nebývalý  rozkvět  esperantského  hnutí  v  celém  Bulharsku.  Po 
ustavení  lektorátu  na  universitě  v  Sofii  hlásí  se  utvoření 
organisace  učitelů-esperantistů.  Porad  bulharských  intelektuálů-
esp. zúčastnili se z podnětu prof. Dr. Stojana Džudževa akademik 
prof. Georgi Nadžkov, prof. Peter Dinekov, Ing. K. Pečigargov, Dr. 
Michail  Popov,  Atanas  D.  Atanasov,  prof.  Vasil  Plevski,  Simeon 
Petkov,  prof.  Canko  Murgin,  Dr.  St.  Kadiev,  spisovatel  Ivan 
Krestanov  a  j.  Nově  byly  založeny  esperantské  kluby  v  Popovu, 
Targovišti, Lukovitu, Trojanu, St. Zagoře a v mnoha vesnicích. V 
Sofii  a  mnoha  jiných  místech  byly  zahájeny  četné  kursy,  někde 
např. v Popově běží 4 kursy pro železničáře, městské zaměstnance, 



dělníky traktorové Stanice a zaměstnance továrny Stachanov.
J.K.

Příspěvky jsou téměř zaplaceny. Přikládáme složenku pro ty, kteří 
příspěvek ještě nepoukázali. Děkujeme Vám a prosíme, abyste 
věnovali i nadále pozornost našim pořadům a o včasnou docházku.


