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Pětiměsíční kurs esperanta v Brně zahájíme v úterý 1. října v 17.00
v Klubu školství a vědy B. Václavka na Leninově 34. Kursovné 100 Kčs.

Bratislava invitas vin al siaj Duaj Kulturaj Tagoj por 4-a ĝis 6-a de 
oktobro. Samtempe okazas ankaŭ la tradicia renkontiĝo B-B-B. Kotizo 
200 Kčs inkluzivas ĉion. Detalojn kaj aliĝilon vi trovos en la almet-
ita blukolora flugfolio. Eluzu la okazon partopreni interesan inter-
nacian samideanan kuneston.

Interkibernetik '85. Pod tímto názvem proběhl na rozhraní července a 
srpna v Budapešti kongres Světového svazu Kybernetiky, informatiky a 
systematiky - TAKIS. Svaz používá esperanta jako jednoho z jednacích 
jazyků - vedle angličtiny a francouzštiny. Na kongresu se sešlo přes 
sto odborníků z celého světa, kteří jednali v sekcích podle oborů:
kybernetika všeobecná, inženýrská, pedagogická a biokybernetika. Bylo 
předneseno na padesát přednášek, a to stejný počet v angličtině a espe-
rantu, menší počet ve francouzštině. Byly tlumočeny do esperanta nebo 
do angličtiny. Z Československa se zúčastnilo jedenáct specialistů. 
Příští kongres TAKIS bude v r. 1987 v Žilině. Zajímavé je prohlášení 
čínského účastníka, prof. Čanga z Pekinu: "Čína nenutí jiné národy, 
aby se učily jejímu těžkému jazyku, ale také nesouhlasí s vnucováním 
cizího národního jazyka. Jako spojovacího jazyka se má používat pouze 
jazyka neutrálního - esperanta. Dnes je esperanto podporováno čínskou 
vládou a považuje se za druhý cizí jazyk v oficiální výuce."

Čínská civilní letecká správa připravila praktické kursy esperanta pro
piloty, letušky a přepravní zaměstnance. V r. 1986 se světový kongres 
esperanta koná poprvé v Pekinu.

Ostrov Esperanto. V Dunaji u obce Orjachovo je ostrov, který byl ofi-
ciálně pojmenován Esperanto. Je dlouhý tři kilometry a široký 500 met- 
rů. Les, pláže a tábořiště jej činí velmi přitažlivým. Patří místnímu
esperantskému klubu.

Ruská učebnice esperanta (L. V. Semjonova - M. I. Isajev: Učebnik ja-
zyka esperanto. Moskva, izd. Nauka 1984. 244 + 20 str.) je již roze-
brána, i když vyšla v nákladu 30 000 výtisků.

"Germana antologio" - německá literární antologie obsahuje esperantskž
překlad děl do r. 1700. Vydalo ji západoněmecké komerční nakladatel-
ství k letošnímu světovému eperantskému kongresu v Augsburgu. Cena 29 
marek.

70. světový kongres esperanta v Augsburgu 3. - 10. srpna 1985 přivedl
do tohoto města, které letos slaví dva tisíce let od svého vzniku, na
dva a půl tisíce esperantistů z celého světa.

205 sjezdů, konferencí a podobných akcí používajících esperanto je 
ohlášeno na rok 1985. Konají se ve 35 státech.

462 ulic,  náměstí a pomníků pojmenovaných po esperantu nebo jeho tvůr-
ci registroval poig publikovaných údajů jeden esperantista v NSR. 
Soupis nyní bude aktualizován ve spolupráci s národními esperantskými 
svazy.

"Augsburger Allgemeine" otiskuje kurs esperanta. Noviny vycházejí ve 
třistatisícovém nákladu.
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