
                                                    V Brně dne 12. září 1967. 

               Vážení soudruzi,

               dovolujeme si obrátit Váš zřetel na mezinárodní jazyk esperanto se zdvo-
řilým návrhem, abyste uvažovali o možnosti kursu nebo aspoň přednášky na Vašem ústavě. 
Předem podotýkáme, že nejde o nějaký propagační dopis, tento dopis je a má účel výlučně
informativní.
               Esperanto oslavilo letos 80 let svého trvání a je již významným meziná-
rodním kulturním činitelem. Světový esperantský svaz (Universala Esperanto-Asocio) je 
členem Uneska již od roku 1954. Unesko uznává výsledky dosažená esperantem na poli mezi-
národní intelektuální výměny a pro sbližování lidí z celého světa a jeho význam na poli 
výchovy, vzdělání a osvěty. Světový esperantský svaz má síť 3600 zástupců ve 3000 mís-
tech světa, kteří jsou ochotně a bezplatně k službám členům této organizace.
               V esperantu vyšlo již na 33.000 knih a publikací, v současné době vychází 
v něm na 120 časopisů a revuí. Pravidelně týdně 23 - 26 rozhlasových stanic vysílá zprá-
vy a přednášky v tomto jazyce.
               Světové firmy (Philips, FIAT, Gevaert, Ytong, SAS, První brněnská a j.),
města, turistické svazy, lázeňská místa, dopravní společnosti, veletrhy, výstavy a růz-
ná ministerstva používají esperanta.
               Do roku 1966 bylo vydáno v 8 zemích 36 poštovních známek s tekstem v espe-
rantu. Ve prospěch esperanta se vyslovily tisíce lidí, jejichž jména znamenají světo-
vou vzdělanost.
               Petici Organizaci spojených národu ve prospěch esperanta podepsalo do 
dnešního dne přes milion jednotlivců, mezi nimi 114 hlav států a členů vlád, přes 4.000 
organisací s více než 80 miliony členů. Tato akce dosud probíhá.
               Již na tisíc měst celého světa zapsalo do veřejné paměti jméno autora es-
peranta nebo jeho díla tím, že pojmenovaly některou z ulic, náměstí nebo parků jeho jménem.
Také jedna zaoceánská loď má jméno Zamenhof.
               Esperantem mluví také, uvádíme jen několik jmen z nejbližěího okolí naše-
ho státu, J.Cyrankiewicz, A.Rapacký, president Franz Jonas, president J.B.Tito, dále ně-
kteří ministerští předsedové, vyslanci a j.
               Esperantské hnutí je v řadě států (jako ve Francii, Itálii, Holandsku, 
Rakousku, Polsku, Maďarsku, Jugoslávii, Brazílii a j.) považováno za užitečné pro po-
krok lidstva a zasloužilí pracovníci hnutí jsou vyznamenáváni státními řády.
               Esperanto se stálo vyvíjí, má své velké básníky a spisovatele, je vypra-
cováno 128 slovníků pro padesát různých oborů vědy a techniky, je výsledkem práce spisovatelů,
básníků a filologů dvou generací celého světa.
               Každým rokem se konají na celém světě četné národní a mezinárodní sjezdy, 
konference, semináře, letní university, tábory a jiná setkání esperantistů. Nejdůleži-
tějšími z nich jsou sjezdy pořádané Světovým esperantským svazem, kterých se zúčastní 
tisíce lidi ze 45 - 55 zemí. Na těchto sjezdach není zapotřebí tlumočníků a sluchátko-
véhe zařízení. Všichni si rozumí, každý rozumí a dovede odpovídat každému.
               Těšíme se, že věnujete pozornost těmto stručným informacím, případné dal-
ší Vám milerádi poskytneme.

                                          K r o u ž e k  e s p e r a n t i s t ů 
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