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Radio Polonia vysílá nyní esperantsky pětkrát denně. Podrobné progra-
my k dostání na adrese: Radio Polonia, Esperanto, p.k. 46, PL-00-950 
WARSZAWAY POLSKO.

V Bulharsku začal vycházet esperantský časopis "Informilo" na pomoc 
učitělům esperanta. Vyšlo již 5 čísel.

Turistický esnerantský kalendář 1982, vydávaný v polské Bydhošti, uvádí 
245 akcí pro esperantisty, které se letos konají ve všech evropských 
a některých mimoevropských zemích. Jsou to konference, sjezdy, turis-
tická setkání apod., které jsou registrovány službou Monda Turismo
Světového esperantského svazu. Československo je tam zastoupeno 20
akcemi, Jugoslávie 23, Maďarsko 24, Bulharsko má registrováno 46 akcí, 
Polsko 99. V NDR, NSR a Švédsku se letos pořádá po čtyřech akcích, 
Finsko a Francie si daly zaregistrovat po šesti akcích. Kalendář podá-
vá podrobné informace nutné pro zájemce. Esperantotur - turistická a 
cestovní kancelář UEA kromě toho pořádá na většinu těchto akcí zájezdy. 
Pro zájemce je kalendář a přehled zájezdů k dispozici v klubu.

Světové esperantské sjezdy.- Letošní, 67. se koná v Antverpách, 68. 
příští rok v Budapešti. V kanadském Vancouveru připravují 69. světový
sjezd na rok 1984 a v Augsburku v NSR na 1985. O 71. sjezd v r. 1986 
se velmi zajímá Čína. V r. 1987 - roce stého výročí esperanta - bude 
kongres v místě vydání první učebnice, ve Varšavě. Na rok 1988 se na-
bídla k usopořádání světového kongresu Austrálie.

Setkání esperantských obránců míru v Pardubicích 21.--23. května se zú- 
částnilo mnoho zahraničních hostí, např. z Belgie, Francie, Jugoslávie, 
NDR, Maďarska a Rakouska. Méně jich bylo z tuzemska, a to je škoda. 
Setkání bylo velmi dobře zorganizováno, jednání bylo závažné a kulturní 
pořady uspokojily i ty nejnáročnější. Výbory místních skupin by měly
věnovat více pozornosti účasti na akcích pořádaných u nás. Vždy jde 
také o to, ukázat sílu našeho hnutí a v neposlední řadě dát najevo, že 
si vážíme toho, co do takové akce vložili pořadatelé. Nebo že by se 
v tomto případě projevila nechuť jet podruhé do města, kde se konal 
náš 4. sjezd v březnu?

Interkomputo-82 se jmenuje mezinárodní sympozium o počítačové technice, 
které se koná od 27. prosince do 2. ledna v Budapešti. Pracovní jazyk 
sympozia bude esperanto. Očekává se účast odborníků a výrobních podni-
ků, kteří budou vystavovat a předvádět své výrobky. Podrobné informace 
zašleme na požádání. Upozorněte i známé, kteří dosud esperanto neovlá-
dají: sympozium je také pro ně. Výhodné budou přihlášky do 10. září na 
adresu: NJSZT-Interkomputo, H-1368 Budapest 5, Pf. 240, MAĎARSKO.

Mezi 20 knihami, které připravuje UEA, jsou i dvě díla českých autorů: 
román Oldřicha Kníchala "Kiuj semas plorante", odměněný první cenou na 
literární soutěži světového kongresu ve Stockholmu, a mezinárodní učeb-
nice Antonína Slaniny. Mezi dalšími není jen beletrie, ale především 
díla z přírodních věd.

Jedete do Lančova? Letní esperantský tábor slaví letos své 30. výročí.
Tam, kde se začínalo s jednoduchými lavicemi a několika cihlami pro 
ohniště, je dnes moderně vybudované mezinárodní středisko s chatkami,
umyvárnami, kuchyni a jídelnou, společenskými prostory apod., a to 
zásluhou Klubu esnerantistů v Třebíči. Vytrvalá a obětavá práce přináší 
každý rok nové ovoce. Přejeme všem, kteří se o to zasloužili, do další 
práce - bez té to nepůjde - mnoho uspěchů.
Pro členy a příznivce zdarma. Za obsah odpovídá J. Vondroušek a Z .Hršel.


