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En la novan jaron ni eniras sub novaj kondiĉoj ekonomiaj kaj organizaj, 
laŭ la Principaro pri agado kaj mastrumado de kulturaj organizoj de Re-
volucia Sindikata Movado. Kontrakto farita kun KŠV garantias al ni ag-
adon sub similaj kondiĉoj kiel ĝis nun. La loko por niaj klubaj vesper-
oj restas la sama. Pli granda memstareco tamen signifas ankaŭ pli gran-
dan respondecon. Interalie ni atendas de ĉiuj niaj membroj - ankaŭ de 
la plej novaj - pli intiman kunlaboron. La jaro 1985 estas Jaro de jun-
ularo kaj en majo ni festos la kvardekan jubileon de la fama Majo 1945. 
Ĝi estu ankaŭ jaro de aktiva preparo por la centjara jubileo de Esper-
anto en 1987. Kaj al tia jaro deziras al vi sukcesojn en bona sano via 
kluba komitato.

Čtyřměsíční kurs esperanta pro začátečníky zahájíme 5. března v 17.00 
v Klubu školství a vědy B. Václavka, Leninova 34. Kursovné 80 Kčs. Pí-
semné přihlášky na adresu klubu.

Setkání esperantistů - obránců míru v Pardubicích 29.-31. března se ko-
ná v Kulturním domě ROH Dukla. Na programu je m. j.: 29. 3. návštěva 
Zámečku, kulturní večer, 30. 3. slavnostní setkání, diskuse, rezoluce, 
večer ples s tombolou, jejíž výtěžek připadne Fondu solidarity, 31. 3. 
zájezd do Ležáků, cestou návštěva zámku Žleby, odpoledne prohlídka sta-
ré a nové části Pardubic, beseda. Informace a přihlášky: Milada Hemer-
ková, Wolkerova 2071, 530 02 Pardubice.

Internacia Renkonto de Esperanto-Teatroj /IRET/ denove okazos en Buda-
peŝto Inter la 22-a kaj 27-a de marto. En la teatro Radnóti estos pre-
zentitaj sep esperantlingvaj teatraĵoj, nome "Betonterapio" de J. Elem, 
"Letero a1 la Akademio" de F. Kafka, "Johano la Brava" /pupteatraĵo/ de 
S. Petöfi, "La Damo de l'Fatalo" de L. Tabi, "Tri viroj en la neĝo" de 
E. Kästner, "La lasta magnetofonbendo de Krapp" de S. Beckett kaj para-
da revua programo de la partoprenintaj geaktoroj. Kotizo 1 900 Ft. Mal-
multekostajn tranokteblojn rezervas Turisma Komisiono de HEA /Pf. 193, 
H-1368 Budapest/. Aliĝdato: 20-a de februaro!

Letní esperantský tábor v Lančově u Vranovské přehrady pořádá Klub espe-
rantistů v Třebíči. I. běh od 30. června do 13. července, 2. běh od 14. 
července do 27. července, 3. běh od 28. července do 10. srpna. Poplatek 
pro členy ČES pro mládež od 700 do 800 Kčs, pro dospělé od 750 do 850
Kčs. Podrobné informace v klubu. Možnost využít skutečně mezinárodního 
prostředí v Lančově máte i vy!

Letní esperantská univerzita v Gyule /MLR/ zahajuje letos 28. června. 
Týdenní pobyt s celým zaopatřenim stojí 800 Kčs. Přihlášky přijímá Klub
esperantistů, 674 01 Třebíč.

Esperantský klub v Košicích oslavil 1.-2. prosince 1984 60. výročí své-
ho založení velkým kulturním pořadem. Oslav se zúčastnilo přes 100 čle-
nů a hostů, i z českých zemí a z Bulharska, mezi nimi i vdova po zakla-
dateli košického klubu Josefu Friedrichovi, Alžběta Friedrichová. 

Esperanto v televizi.- Britská televize uvedla 70minutovou hru "Velké
naděje", kde se známými britskými herci hrál i Japonec.- Bulharské tele- 
vizní studio Ekran natočilo 25minutový film "Lekce esperanta" o rozší-
ření a výsledcích esperanta v Bulharsku od počátku tohoto století dodnes. 
Film mčl u diváků velký ohlas.



Goethe v esperantu.- Jako 19. svazek edice Oriento-Okcidento vyšlo "Utr-
pení mladého Werthera" a v reedici - společně s německým originálem -
erotická báseň "Deníček" /Das Tagebuch/.
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