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Upozornění. K tomuto číslu opět přikládáme program na září až prosinec. 
Tentokrát je bohatý na kulturní vystoupení i mimobrněnských a zahranič-
ních umělců. Věnujte mu proto prosím pozornost.

La triurba renonti  ĝ   B-B-B   okazis ĉi-foje en nia urbo en la varmaj
tagoj de 12-a ĝis 15-a de junio. La aranĝo estis ne nur tre agrabla 
amika kunveno, sed fakta daŭrigo en grava laboro: reciprokaj konsultoj,
firmigado kaj vastigado de interŝtata amika solidareco. Bonega komenco 
de la B-B-B-renkontoj okazis pasintjare en Bratislavo. Jam planiĝas la
venontjara maja renkontiĝo, probable apud Balatono. Nun en Brno ni 
montris la urbon al la vizitantoj, estis en la kastela muzeo de Špil-
berk, pasigis amikan interkonan vesperon /kunlabore kun la Esp.-rondeto 
de Unua Maŝinfabriko/, ekskursis ĉe la digolago kaj tuttage al la sub-
teraj karstogrotoj apud Blansko. Partoprenis ĉirkaŭ 80 gesamideanoj, 
ĉefe el Slovakio kaj Budapeŝto. La aranĝon organizis kaj preparis inĝ. 
Josef Vojáček.

Letní esperantský tábor v Lančově se letos konal již 28. rok, což je
důkazem jeho rostoucí popularity a významu v esperantském světě. Zvlá-
ště potěšitelná je velká účast dětí a mládeže, zvláště v prvním běhu,
a značná zahraniční účast především ze socialistických států. Ve všech
třech bězích se letos účastnilo na 400 lidí. Nejvíce jich bylo z Bul-
harska /asi 80/, Maďarska /40/, Polska /asi 30/, NDR /20/. Ze SSSR při-
jeli 4 účastníci, další byli z Británie, Nizozemí, Jugoslávie a Fran-
cie. Vyučování zpestřovaly výlety po jezeře, celodenní zájezdy po oko-
lí Třebíče, táborové besedy, soutěže, promítání filmů, diapozitivů apod. 
Z našich členů v Lančové vyučovali Mir. Malovec, inĝ. Josef Vojáček a 
Jos. Vondroušek /literaturu a historii/.

IV-a Esperantista Kultura Festivalo okazas en Opava de 12-a ĝis 14-a de 
septembro. Vendrede okazos konkurso de deklamado kaj kantado en Esper-
anto kaj amika vespero kun popola muziko, sabate estos inaŭgurata
fotoekspozicio, okazos solena kunsido kaj ekskurso al Monumento de mi-
litoperacio de Ostrava, vespere arta vespero. Dimanĉe prezentos pola 
kantĥoro pri antikva muziko sian koncerton, posttagmeze okazos urbo-
trarigardo kaj koncerto de kantoroj de Opava regiono. Kiel ni informis 
en la pasinta numero, aliĝojn akceptas - ĝis nun - ZK Ostroj, esperant-
ský kroužek, Na rybníčku 41, 746 01 Opava.

Tentokrát čtyřmesíční budou kursy esperanta, které zahájíme 7. října. 
Kursovné 90 Kče zaplatí zájemce poštovní poukázkou, kterou dostane na 
písemnou přihlášku - třebas na korespondenčním lístku. Zahájení v 16.00,
učebnice /kilianovo ABC/ stojí jen 3 Kčs. /Mimochodem: víte, kolik kur-
sů budeme zahajovat, jestliže i Vy získáte jen jednoho posluchače?/

První esperantista ve vesmíru? Maďarský letecký kapitán Bartalan Farkas,
který se letos v květnu zúčastnil kosmidkého letu s V. N. Kubasovem, se 
naučil velmi dobře esperantu již v r. 1971 jako letec. Patřil k nej-
lepším žákům kursu v učilišti.

Britská parlamentní skupina pro esperanto má již 108 poslanců všech po-
litických stran. Bývalý ministerský předseda H. Wilson se pro esperanto 
vyslovil v časopise "People', který vychází nákladem 3 800 000 výtisků; 
sám se kdysi esperantu učil. Britský esperantský svaz pořádá písemné 
kursy esperanta. Rozesláno bylo již 22 000 lekcí.

Ukrajinský časopis Molodež Ukrajiny, který má náklad přes milion výtis- 
ků, uveřejňuje dvakrát do měsíce kurs esperanta.



Tito a esperanto.- Josip Broz Tito mnohokrát prokázal své sympatie k
mezinárodnímu jazyku. Několikrát přijal delegace jugoslávských espe-
rantistů, měl čestnou záštitu nad jugoslávskými esperantskými sjezdy
i nad 58. světovým kongresem v Bělehradě. Jeho výroky o esperantu svěd-
čí o tom, že esperanto dobře znal. Uveďme jen některé z nich: "Domní- 
vám se, že učit se esperantu je nyní velmi aktuální... Znalost esperan-
ta je velmi užitečná ve všech zemích... Esperanto musí být zavedeno do 
škol, ale ne dekretem shora, ale vědomým usilováním veřejného mínění, 
zdola, tedy demokratickým způsobem... Esperanto může velmi mnoho při-
spět k uskutečnění cílů Uneska a vůbec k sblížení národů... Esperantu 
se musí učit inteligence, všichni, kteří jsou ve styku se zahraničím 
a zvláště dělnictvo. Vím, že esperanto je rozšířeno mezi dělnictvem...
V dnešním boji za světový mír, předpokládajícím sblížení národů a roz-
voj všestranné spolupráce mezi všemi zeměmi, bez rozdílu společenského
systému jednotlivých států, připadá také esperantskému hnutí významná 
úloha. Zvláště významným příspěvkem esperantistů může být rozvíjení 
kulturní spolupráce, protože tam se vždy nejsnáze nalezne společný ja-
zyk přátelství a porozumění, a tím se mimo jiné vytvářejí podmínky  i 
pro politickou, hospodářskou a jinou spolupráci, o kterou usilují
všechny pokrokové a mírumilovné síly ve světě... Myšlenka esperanta
bude mít vždy nepřátele mezi reakcionáři, zvláště mezi krajními reak-
cionáři."

UNESCO a esperanto.- Tato vrcholná světová kulturní organizace vydala
velmi vkusnou informační brošuru o esperantu a řadu dalších dokumentů
v mezinárodním jazyce. Pracovní styky se Světovým esperantským svazem
/UEA/ ustavila nyní i Orsanizace americých států.

Nové     styky UEA  .- UEA otevřela svou kancelář v New Yorku, přímo proti
sekretáriátu OSN. Cílem je upevnit styky se Spojenými národy. Kancelář
již navštívili hosté ze sekretariátu OSN a z nevládních oranizací, m.
j. tajemník a sociální rada dr. R. Muller, který měl na loňském svě- 
tovém esperantském sjezdu v Luzernu slavnostní projev. UEA má kromě
svého sídla v Rotterdamu kancelář v Antverpách a připravuje otevrení 
kanceláře v Budapešti.

Na Kubě roste zájem o mezinárodní jazyk a učí se mu tisíce nových pří-
vrženců. Kubánský esperantský svaz je členem Akademie věd, což mu do-
dává prestiže a autority.

Turismaj tagoj en Žilina inter 22-a kaj 24-a de agŭsto estis vizitit- 
aj de 38 partoprenintoj, interalie el GDR, Hungario, Italio. La eks-
kursoj tra Fatra-montaro estis tre belaj kaj bone organizitaj. La faŭ-
no kaj flaŭro en Malgranda Fatro apartenas al la plej valoraj en nia 
lando, apud kanjonoj, abismoj, kanjonoj estas tie karstaj grotoj. Venu
venontjare ankaŭ vi kaj ĝuu la belon de naturo inter la amikemaj gesa-
mideanoj! /O. Růžička/

V pátek 22. srpna navštívil Brno 30členný turistický zájezd bulharských 
a polských esperantistů. Po prohlídce města byl zorganizován přátelský 
večer s tancem v klubovně První brněnské. Nedlouho po skončeni pokra-
čovali zahraniční a slovenští hosté v cestě nočním vlakem domů.

Poštovní poukázka, kterou přikládáme, je opravdu nutná, jestliže máme
odeslat všechny členské příspěvky na účet svazu ještě před koncem ro-
ku. Doufáme, že nás pochopíte a brzy jí použijete /případně i v vyrov-
nání možného nedoplatku z loňska/. Výše příspěvků je známa: A 75 Ks, 
B 40 Kčs, D a E 25 Kčs, C od 150 Kčs a doživotní F 600 Kčs. Děkujeme!

Pro příští číslo připravujeme podrobnou zprávu o světovém kongresu ve
Stockholmu, informaci o družbě esp. organizací s družebními městy Brna 
a o akcích pro mládež v r. 1981 /seminář ve Vyškově, zájezd na JER'81
do Szombathelye a mládežnický kroužek v Brně/.
----------------------------------------------------------------------------
Toto číslo připravil J. Vondroušek a Zd. Hršel. Pro členy zdarma.


