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Esperantská návštěva z SSSR. Členové esperantského klubu Domu učenců v 
Rostově nad Donem navštíví v počtu asi 15 naši republiku a naše města. 
Návštěva se uskuteční v době mezi 20.7. - 20.8. t.r. Přesné datum a jiné 
podrobnosti  oznámíme,  jakmile  nám  budou  známy,  na  některé  z  našich 
schůzí, případně pozvánkami. Výpravu vede doc. inž. V. Gruško.
-------------------------------------------------------------------------
Vláda  Vietnamské  demokratické  republiky  požádala,  aby  při  dodávkách 
technických  a  strojních  zařízení  z  Československa  byla  veškerá 
dokumentace jen v esprantu.
-------------------------------------------------------------------------
Ústav  pro  biologická  a  chemická  bádání  zemědělských  rostlin  ve 
Wageninganu (Holandsko) uveřejnil na 41 stránkách výtah všech kapitol 
ročenky tohoto ústavu v esperantu. Je možno si jej vyžádat.
-------------------------------------------------------------------------
Mezi učitelstvem celého světa nebyl nikdy tak velký zájem o mezinárodní 
řeč jako v této době. V mnoha zemích jsou zahajovány semináře esperanta 
na učitelských ústavech.
-------------------------------------------------------------------------
V letním esperantském táboře ve Stříbrné zátoce u Lančova na Vranovské 
přehradě budou uspořádány v době od 16. července do 12. srpna t.r. dva 
čtrnáctidenní kursy esperanta. Ubytovaní bude ve stanech po dvou osobách 
a  menší  počet  osob  v  chatě.  Strava  pětkrát  denně.  Z  tábora  budou 
uspořádány návštěvy na památný zámek Vranov, na starobylou tvrz Bítov, do 
moravské metropole Znojma, do největších vinných sklepů střední Evropy v 
Příměticích, kde žil vynálezce hromosvodu Prokop Diviš a na vycházkách se 
seznámí účastníci s Cornštýnem a s překrásným okolím jezera Vranovské 
přehrady.  Koupaliště  u  tábora.  Cena  včetně  kursovného  Kčs  250.-. 
Přihláška je platná až po složení zálohy Kčs 100.- složenkou, kterou 
obdržíte a oznámením o přijetí. Sleva na dráze 50%. Bližší informace, 
přihlášky a složenky zašle Osvětový dům, esperantský kroužek, Třebíč.
-------------------------------------------------------------------------
Městský dům kultury a osvěty, esperantský kroužek, Bratislava, uspořádá 
ve dnech 15. - 26. srpna 1961 letní kolej esperanta v Trenčianských 
Teplicích.  Kursy  budou  pro  začátečníky,  pokročilé  a  budoucí  učitele 
esperanta.  Programy  dopoledne  vyučování,  odpoledne  rekreace,  večer 
zábavy. Ubytování v moderní budově, stravování pětkrát denně, koupání v 
bazénech, k disposici tenisové a volejbalové kurty, léčení v koupelích se 
slevou: Cena Kčs 350,-, 50% sleva na dráze. Přihlášky na adresu: Mestský 
Dôm kultúry a osvety, esperantský krúžok, Suché Mýto 17, Bratislava.

 Kun la plej profunda kunsento ni anoncas, ke la 21.5. forlasis 
   ĉi tiun mondon en aĝo de 11 jaroj fileto de ges.  Š i k u l o v i
 Mirek. Al la gepatroj ni kondolencas plej sincere.



Kniha básní Maminka J. Seiferta vyšla v esperantském překladu J. Kořínka 
ve Slovinském esperantském vydavatelství v Lublani.
-------------------------------------------------------------------------
V  časopise  Nica  literatura  Revuo  vyšel  Havlíčkův  Král  Lávra  v 
esperantském překladu dra T. Pumpra.
------------------------------------------------------------------------
Polská  13.000t  loď  Zamenhof  navštívila  poprvé  v  dubnu  t.r.  přístav 
Rotterdam. Tamní espetantisté navštívili ve velkém počtu kapitána lodi, 
kterým byli neobyčejně vlídně přijati. Kapitán jim vyložil různá moderní 
zařízení, jako na př. přístroj, který varuje před nebezpečnou blízkostí 
skal a vyprávěl o návštěvách esperantistů na lodi v různých zemích.
------------------------------------------------------------------------
Československo  v  číslicích  je  název  kartonového  prospektu,  vydaného 
Orbisem Praze. Prospekt obsahuje užitečné zprávay o zemi, obyvatelstvu, 
zemědělství a pod. Cena Kčs 0.40.
------------------------------------------------------------------------
Seminář Východ-Západ, pořádaný na University College v Londýně ve dnech 
2.-4.  8.  t.r,.  před  zahájením  46.  světového  esperantského  sjezdu  v 
Harrogate, má na pořadu tyto přednášky: Kulturní representace Číny, Dojmy 
z Libanonu, Etiopie a jiných zemí blízkého východu, Působení východní a 
západní kultury na blízkém východě, Japonsko očima evropana, Nejstarší 
dějiny  Afriky,  Kulturní  prostředí  Indie,  Vliv  západního  myšlení  na 
Japonsko a j.
-------------------------------------------------------------------------
Z  programu Esperantské  lékařská sekce  v Moskvě  na 2.  čtvrtletí t.r. 
uvádíme  některé  pořady:  dr.E.Salnikov  přednáší  o  ochraně  zdraví  v 
socialistických zemích, vyslanec Vietnamské dem. republiky pan Nguyen Van 
Kinh přednáší o setkánách v Rumunsku, Albanii a Jemenu, dr.S.Čahotin, 
člen  Akademie  věd,  přednáší  o  světové  organizaci  zdraví,  dr.  K. 
Lavrentjev u výsledcích a vyhlídkách Esperantské lékařské sekce, dr. A. 
Fipkina informuje a podává zprávy ze světa. Kursy pro pokročilé vede dr. 
E. Bokarev a člen činohry N. Rytjkov. Během schůzí je činnosti čítárna, 
výstavka a prodej esperantských knih.
-------------------------------------------------------------------------
Ve vydavatelství STAFETO na Kanárských ostrovech vyšly v poslední době 
tyto závažnější knihy: Sofokles: Král Oidipos a Antigona (216 str.), 
W.Shakespeare: Otelo (208 str.) P. Neergard: Život rostlin (128 stran s 
vyobrazeními), T. Sekelj: Nepal otvírá dveře (226 str. ilustrováno), B. 
Ragnarsson: Stupně bez jména (128 str. il.), kniha básní E. Urbanové: Jen 
tři barvy (140 str.), E. de Kock: Stíny čtvrtého rozměru (l40 str.), G. 
Waringhien: Jazyk a život (452 str.) a j.
-------------------------------------------------------------------------
První  esperantský  klub  na  světě  byl  založen  v  Oděse  v  září  1889. 
Zakladatelem byl Vladimír Alexandrovič Gernet, prof. chemie na universitě 
v Oděse, prof. Sergej Šatunovskij, dr. Vinc. Filipovič a j.
-------------------------------------------------------------------------
Znovu se obracíme na Vás a je Vás mnoho, kteří jste s úspěchem prošli 
esperantskými  kursy,  přesvědčili  jste  se  o  výhodnosti  mezinárodního 
jazyka,  případně  si  čile  dopisujete  se  světem,  těšíte  se  z  každého 
úspěchu našeho hnutí a – stojíte dosud stranou, dosud jste se nestali 
členy našeho kroužku. Máme před sebou velké úkoly, potřebujeme Vás a Vaši 
pomoc. Žádáme Vás proto zdvořile, kteří dosud nejste členy nebo jste 
nezaplatili  členský  příspěvek  na  běžný  rok,  abyste  tak  učinili  co 
nejdříve přiloženou platenkou.
------------------------------------------------------------------------


