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Letní esperantský tábor v Lančově u Vranovské přehrady má letos tři
běhy: 30. 6. - 13. 7., 14. - 27. 7. a 28. 7. - 10. 8. Do každého běhu 
se přijímá prvních 120 přihlášených. Přihlášky přijímá do 15. května 
Esperantský klub, místní skupina ČES, 674 01 Třebíč. Již více než 30 
let se tohoto tábora úcastní převážně mladí z téměř všech evropských 
zemí i ze zámoří a pomáhají tak vytvářet potřebnou mezinárodní atmo-
sféru, která přispívá k aktivnímu zvládnutí jazyka.

Setkání esperantistů-obránců míru v Pardubicích 29. - 31. března při-
vedlo do Kulturního domu Dukla kolem 450 účastníků, z toho asi 100 ze
zahraničí /téměř ze všech socialistických zemí a z několika západních/.
Setkání pozdravili i oficiální zástupci stranických a správních orgá-
nů a zahraničních delegací. Byla přijata mírová rezoluce proti milita-
rizaci kosmu.- Z Brna se zúčastnilo téměř 20 členů.

Jugoslávskou literaturu v esperantu bude vydávat v edici "Perloj" vy-
davatelství Narodna knjiga v Bělehřadě za spolupráce esperantského 
klubu "Radomir Klajić" v Bělehradě. Jako první vyjde "Ponto super Dri-
no" /Most přes Drinu/ Ivo Andriče, nositele Nobelovy ceny za litera-
turu v r. 1961. Dalšími autory edice budou Selimović, Crnjanaki, Kr-
leža a Cankar.

70. světový esperantský kongres se koná 3.-10. srpna v Augsburku, kte-
rý letos slaví dva tisíce let od svého založení. Jako nad většinou
ostatních, tak i nad tímto sjezdem prevzala záštitu hlava státu, tj.
prezident NSR dr. R. Weizsäcker. V čestném výboru jsou přední poli-
tiční činitelé NSR, např. ministr H.-D. Genscher, a představitelé kul-
tury. Zájem o kongres je velký, v lednu bylo již přes 1 100 přihláše-
ných. Pro děti od 6 do 13 let hovořící esperantsky se souběžně koná 
již tradiční "infana kongreseto".

I. Bengtsson, předseda švédského  parlamentu, který nedávno navštívil
Českoslovenko, pozval představenstvo Švédského esperantského svazu
k neformální schůzce, aby se seznámil s vedením a získal informace o
esperantském hnutí. Přislíbil účast na švédském esperantském sjezdu
v květnu v Halsingborgu.

Jarní setkání esperantistů ve Vysokých Tatrách na počest 40. výročí
osvobození se koná 31. 5. - 2.6. v Pribylině. Účastnický poplatek
250 Kčs. Přihlášky přijímá Slovenský esperantský svaz, Sobotské nám.
6, 052 01 Poprad.

Atentu:   ŝ  an  ĝ  o de programo:  
Daŭrigo de "Mia vojaĝo tra Mediteraneo kaj Atlantiko" de A. Pavlínová-
Růžičková okazas 30-an de aprilo. Kun epidiaskopa projekciado.

Letní škola esperanta v Jasově, okr. Košice 7.-19. 7. 1985. Ubytování 
a stravování v kempu, chatky 3-5lůžkové, teplá voda, sprchy. Poplatek 
1 300 až 1 500 Kčs, členové ČES mají 10% slevu. Přihlášky Slovenský 
esperantský zväz, Sobotské nám. 6, 058 01 Poprad.

Strojový překlad přes esperanto.- Existuje již řada systémů překládá-
ní s pomocí počítače, ale žádný plně nevyhovuje. Nizozemská firma BSO
k problému přistupuje zcela nově: jako prostředkujícího jazyka použí-
vá esperanto. Po čtyřech letech zkoušek se systém uvádí do provozu a 
úplný systém bude vybudován do r. 1991. Na nro jektu, který finančně 
podporuje vláda a EHS, odborně spolupracují také členové ČES a Slo-
venského esperantského zväzu.
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