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Poštovní adresa klubu je od října Klub esperantistů v Brně, poštovní
přihrádka 56, 656 01 Brno. Žádáme členy, aby nám na jinou adresu ne-
psali. Totéž platí i pro ostatní kluby a kroužky, které nám zasílají 
své publikace a zprávy.

Národnímu umělci Jaroslavu Seifertovi je věnováno zvlášcní číslo bra-
zilského esperantského literárního měsíčníku La Fonto, které uvádí
Seifertovy ipásně v překladu Jiřího Kořínka. Nakladatelství La Fonto
vydalo letos také sbírku původních esperantských básní Okřídlený kámen
od Jiřího Karena z Prahy.

Bratislavské esperantské kulturní dny 4.-6. října, spojené se setká-
ním "B-B-B" /Bratislava, Budapešt, Brno/, byly velmi zdařilé jak pro-
gramem, účastí i pěkným počasím. V kulturním pořadu se uplatnilo ně-
kolik vynikajících recitačních talentů. Velmi četná účast byla ze Slo-
venska, Maďarska i českých zemí /z Brna přes deset/.

Slavnostní koncert k Světovému roku hudby 12. lisopadu byl dalším
úspěchem Heleny Supové-Halířové a členů Státního divadla v Brně. Kon-
certní sál Klubu školství byl plný vděčného obecenstva.

Aboni Esperanto-gazetojn ankaŭ el eksterlando estas normala afero por
esperantistoj. Tial estis tre bonvena la atentigo de la centra gazet-
importa organizaĵo -PNS en Prago, kiu al membroj de ĈEA sendis liston
de la naŭ de ĝi distribuataj periodaĵoj el socialismaj ŝtatoj. Notu,
ke mendi ilin vi povas ĉe: PNS - ústřední expedice a dovoz tisku, Jin-
dřišská 14, 125 05 Praha 1.

Ještě k 70. světovému kongresu esperanta v Augsburgu. V uvítacím pro-
jevu k 2 500 účastníkům z 50 zemí řekl vrchní starosta města m. j.:
"Esperanto je velmi živý jazyk lidí dobré vůle, kteří chtějí aktivně 
sloužit dorozumění a míru." Na mírové slavnosti, kde byl hlavním řeč-
níkem Kurt Waldheim, se s ním setkal předseda UEA G. Maertens. Došla 
řada pozdravů od vlád a ministerstev, mnohé přímo v esperantu. Gene-
rální ředitel Uneska poslal pozdravný telegram. Velvyslanec Čínské li-
dové republiky S. Fermin pozval účastníky na 71. kongres v roce 1986 
do Pekinu. V literární soutěži bylo hodnoceno 142 děl 87 autorů. Za 
týden bylo prodáno esperantské literatury za více než 400 000 Kčs /v
přepočtu/. Dětského kongresu se zúčastnilo 59 dětí z 23 zemí a velmi
dobře si rozuměly.

Atentu!   Ŝ  an  ĝ  o de proramo  : la 3-an de decembro prelegas M. Malovec pri
la Franca Revolucio kaj generalo Lafayette, la 10-an de decembro kon-
certas Helena Supová-Halířová kun sia juna ensemblo. La programo estas
antaŭkristnaska. Nepre venu kaj venigu aliajn.

La Junulara Festivalo en Moskvo jam tradicie venigis al la ĉefurbo de
Sovetunio plurajn esperantistojn, ekz. proksimume dudek el Hungario
kaj kelkajn el Ĉeĥoslovakio, kiel tion menciis nia semajna junular-
gazeto Mladý svět. Aperis en Sovetunio ankaŭ esperantlive broŝuro
de Vladimir Aksjonov "Renkonte al la 12a tutmonda festivalo".

Příspěvky na rok 1986 zaplaťte prosím přiloženou složenkou. Zůstávají
nezměněny. Budeme-li moci Váš příspěvek převést na účet svazu ještě 
letos, získáme pro klub větší podíl. Jistě se vynasnažíte tímto způso-
bem svému klubu pomoci. Děkujeme předem.
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