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Estimataj, karaj geamikoj,
                           en nian landon, en niajn mensojn kaj korojn
venis nova printempo. Denove revenas sento de libereco kaj sekureco, ke 
ne plu estos persekutataj la civitanaj rajtoj kaj la homa digno. Teroro 
ne venkis super la spirito. Venkis la vero kaj fideleco al la tuthomaj
idealoj. Ne indas vivi sen libereco kaj justeco. Niaj esperoj elkreskis,
en la estontecon ni rigardas plenaj de ĝojo kaj espero. Denove okupos 
nia nacio sian honoran kaj gravan lokon sur scenejo de l'mondo.
Sincere ni salutas la novan prezidanton de nia respubliko Ludvík Svoboda.

      Celostátní konference esperantské mládeže a plenární zasedání
československého esperantského výboru v Brně. Sekce mládeže ČSEV a Krou-
žek esperantistů Parku kultury a oddechu v Brně ve spolupráci s Klubem 
mladých cestovatelů pořádá ve dnech 25. a 26. května 1968
           4. celostátní konferenci esperantské mládeže v Brně,
na kterou srdečně zve všechny mladé esperantisty a těší se, že toto set-
kání přispěje k vzájemnému seznámení a lepší spolupráci. Předběžný pořad:

25.5. / v sobotu / 8.30 hod.: zahájení konference v Juranově domě,
                              tř. Říjnové revoluce 18
                   13.- hod.: polední přestávka a společný oběd 
                   15.- hod.: pokračování konference
                   20.- hod.: přátelský večer s programem a tancem. 
26.5. / v neděli:   7.- hod.: výlet na Macochu

V Informační kanceláři na hlavním nádraží bude služba, která poskytne
všem účastníkům bližší informace, předá ubytovací poukazy, stravenky, atd.
Informace a přihlášky: Jirí Kolejka, Merhautova 71, Brno.

      V 67. čísle časopisu Svet vedy, na otázku: Je třeba prosazovat espe-
ranto ve světovém užívání?, odpovídá rektor Vysoké školy zemědělské  
v Bratislavě prof. Dr J. Rosa jednoznačně kladně. Je třeba prosazovat 
esperanto do světového užívání a to velmi intensivně. Měli bychom se o to 
snažit nejvíce my, příslušníci malého národa, abychom nemuseli ztrácet 
tolik drahocenného času a vynakládat obrovské úsilí na přibližné zvládnutí 
cizích řečí, které nám přesto jen částečné umožňují sledovat kulturní a 
vědecký vývoj ve světě. Jakmile bude zavedeno esperanto všeobecně ve 
světovém měřítku, odpadne zbytečné plýtvání časem a energií. Přestane
jazyková diskriminace a dojde ke zrovnoprávnění národů i na poli jazyko-
vém. Esperanto, díky své logické stavbě, jednoduché a lehké mluvnici a 
mezinárodnímu slovnímu fondu, je 6-8 krát lehčí, než kterákoliv jiná řeč.
Postavení angličtiny není tak monopolní, jak si představujeme .. To si 
uvědomují i Angličané a přizpůsobují se nevyhnutelnému. Málokdo ví, že 
jen v Londýně se vyučuje esperantu na 43 obchodních školách.

Letní esperantská universita - Somera Esperanto-Universitato - se koná
již po šesté v Gyule / Maďarsko / od 6.-13.7. 1968, v proslulém zahradním 
městě a prostředí opravdu mezinárodním. Z pořadu uvádíme: přednášky vyni-
kajících řečníků z různých míst Evropy, varhanní koncert, filmová předsta-
vení, přehled lidového folkloru, módní přehlídka, výlety lodí a j.

Prievidza. Esperantský kroužek Domu kultury v Prievidze pořádá letní 
esperantskou školu ve dnech 4.-18. srpna t.r. V rámci této školy jsou 
kursy pro zčátečníky, pokročilé a kursy konversační. Na pořadu jsou dále: 
výlety, autokarové zájezdy, sportovní hry, kulturní a zábavní podniky.
Přihlášky: Dezider Koronczy, Nábrežie Metoda 1707/16, Prievidza.

V Szegedu v Maďarsku se koná ve dnech 10.-20.srpna t.r. 5. mezinárodní 
pedagogický seminář. Dosavadní počet účastníků býjval kolem 400 až z 15 
zemí. Z pořadu uvádíme: dopoledne povinné přednášky pro všechny z lite-
ratury, dějin hnutí, přednášky jazykovědné předních esperantistů, předsta-
vení maďarského lidového hudebního souboru, představení tanečního soubo-
ru, divadelní představení operní i baletní ve volné přírodě, zábavní 
večery a j.

Ni funebras. La 9.3. forlasis niajn vicojn por ĉiam s-ro D-ro Jaromír 
Dostál el Moravský Krumlov. Ĉiam ĝojigis nin liaj raraj kaj ŝatataj vizi-
toj al nia klubo. Profunde ni kondolencas.

Kun granda bedaŭro ni sciiĝis pri subita forpaso de altŝatata s-ano 
František Jakubec el Brno. Dum kvindek jaroj li fidele kaj ofereme servia
al la movado. Profundan kondolencon.



Děkujeme všem, kteří poukázali svůj příspěvek. Do konce února téměř 
polovina našich členů uposlechla naší výzvy. Těm, kteří dosud nemohli 
poukázat příspěvek na tento rok posíláme složenky se zdvořilou žádostí
o včasné zaslání. Roční příspěvek činí Kčs 14.--, pro rodinné příslušní-
ky Kčs 6.,--. Kdo jinak nemůže, nechť poukáže alespoň registrační příspě-
vek Kčs 6.-- Téšíme se, že nikdo nezklame naše očekávání.


