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NĚKOLIK HLASŮ K EVROPSKĚ KONFERENCI

List Sunday Times: "Konference v Helsinkách se koná v době,kdy
NATO prochází hlubokou krizí: na východě jižního křídla obranného
společenství turecká odveta za nezrušené embargo na americké zbraně,
na západě Portugalsko a jeho koketování s marxismem ... Pro Západ,
jaká to^ironie, je to vskutku nepřihodný okamžik požadovat na SSSR
nějaké ústupky, byť i jen papírové.”
President Ford : "Helsinský summit má , nový význam’pro budoucí
vývoj Západu i Východu... Američané si přejí spolupracovat se všemi
zeměmi Evropy a v tomto směru byla již dosažena řada významných
úspěchů..·"
George Meany, předseda AFL/ClO-odborových organizací USA:
"Lidé, kteří řídí naši zahraniční politiku nechápou, že jednají -1i
se Sověty, jednají s někým zcela odlišným od nás. Rusové neuzavírají
smlouvy, aby je plnili... Jestli nás udeří s úmyslem ublížit nám,
učiňme totéž my jim. To je jediné, čemu rozumějí.”
President NSR W. Scheel: "Konference ukázala, že Evropa a Amerika
jsou neoddelítelné a ze nelze mluvit o bezpečnosti a spolupráci
v Evropě s vyloučením USA.”
List Daily Telegraph: "Konference je nemorální, nebezpečná a
její důsledky Jsou nevy po čítat elné · Sovětskému svazu umožňuje vyví
jet na evropské země diplomatický nátlak, rozdělovat je mezi sebou
a vrážet klín mezi ně a Spojené státy.”
J. Kornilov, komentátor Tassu:”V pokusech zmařit úsilí o snížení
napiti a poštvat státy proti sobě, pekingští váleční paliči jsou
ochotni spojit se s kýmkoli, fašistickou klikou generála Pinocheta
počínaje a atlantickými jestřáby a revanšisty konče ..."
New York Times: "Konference v Helsinkách je karneval.”
Jarnes Schwarzenbach, Švýcarsko:" Výsledky evropské konference
jsou skandální· Helvétská vláda, která jménem švýcarského lidu do
kument podepíše, obětuje otroctví, které tíží kdysi svobodné
evropské národy."
Admirál S.Gorškov, rozkaz ke dni sovětského námořnictva: "Nedovolíme, aby byl proces zmirňováni napětí brzdJn ogresivními kruhy
NATO a nepřáteli détente.Varujeme je,aby si nevykládali mírového
ducha SSR a jeho boj za odstranění napětí jako příznaky slaoosti.V
politice KSSS a sovětského státu se spojuje přání dosáhnout míru s
vůlí neustále zvyšovat bojeschopnost jako prostředku k odražení
agrese”.
A nakonec Rudé práyo /16.6.79/: "Sovětský svaz je po celou dobu
své existence iniciátorem mírového vývoje a jeho úsilí o svět bez
válek přesvědčivě dokumentuje, jak důsledně je uskutečňováno- zásada
mírového soužití, leninský princip, který tvořil základ již prv
ních mezinárodně politických aktů mladého sovětského státu ... So
větský svaz spolu s ostatními socialistickými účastníky je připra
ven přispět k plnému úspěchu jednání, která jsou však brzděna ne
reálnými stanovisky členských zemí NATO..."
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00 SHROMÁŽDĚNÍ NA PAMĚŤ ČES
SEDMÉHO
VÝROČÍ
KOSLO
VE
OKUPACE
NSKA se koná v Cur;ychu letos opět na náněstí Burkliplatz, a to ve čtvrtek
21.srpna ve 20 hod. večer. Promluví Dr.Peter Bager, ředitel Schweizerisches Ost-Institut, Ing.Josef Holman, předseda Čsl.poradního
sboru v záp.Evropě a Michal Srnec, slovenský sekretář Čsl.poradní
ho sboru v záp.Evropě.
00 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VE ŠVÝCARSKU bude opět zdraženo. Ani zvýšení
pojistného, k němuž došlo počátkem letošního roku, nestačí prý
krýt enormě zvýšené náklady. Je proto nutno počítat s dalším zdra
žením k 1.1.76, které postihne v přiměřené míře i naše pojištěnce
u CKUS..
oo PŘEMYSL PITTER obdržel čes tný d o kt o rát theologie Curyšské universí ty pľi při 1 e ži to s t i svých osmdesátých narozenin letošního
21.června - v uznání za převeliké dílo, které vykonal na poli du
chovním a sociálním. ’Porna ve vlasti již od let dvacátých,ples na
cistickou okupaci až do útěku před zatčením v roce 1951 - pak v exilu v NSR a od roku 1962 ve Švýcarsku.Stovky nešťastníků,zejména
dětí, českých, židovských i německých, prošly jeho laskavou a obě
tavou péčí - v pražském Milíčově domě, který založil, v ozdravov
nách, které takřka vydupával ze země, v uprchlických táborech. Při
tom všem nikdy neustával hlásat_Slovo Boží,které mu vždy bylo vše
ho počátkem a smyslem?“ V roce 1970 obdržel literární cenu kanto
nální vlády curyšské za spisy ”Geistige Révolution im Herzen Europas” a "Unter dem Rad der Geschichte”. Pro krajany v celém světě
vydává"Hovory s pisateli!. Přeje
me mu hojnost sil a Boží milosti
do dalších let.
00 ZAPOMENUTÍ POLITIČTÍ VĚZNI NA KUBĚ. Zajisté správně upozorňuje,
kde se dá, světová publicistika a všechny možné organizace na utr
pení politických vězňů. V 60-ti státech se mučení politických věz
ňů dovoluje nebo alespoň trpí. V důsledku vysoké aktivity publicis
tiky levicové tovovšcm někdy vypadá, jakoby se mučilo jenom v Chi
le, ve Francově Španělsku, v Salazarově Portugalsku, v Řecku pod
vojenskou juntou - a jakoby na příklad to, co se děje v mSSR ne
stálo za tec. Ani komunistická diktatura na Kubě nebyla tu nikdy
předmětem pozornosti. A přece je zde ještě dnes uvězněno na
100.000 občanů pro své politické přesvědčení. Kuba má 43 trestnic
nebo trestních táborů. Podle zprávy, kterou podal Dr. Humberto
Medranos, koordinátor americké komise pro lidská práva, jsou něk
teré z nich tím nejstrašnějším, co je si možno v tomto oboru
představit. Zejména obávaná je trestnice ”3onatio" ve východní
části ostrova. Dr. Medranos rozhodně popírá, že by se situace po
litických vězňů na Kubě byla v posledních letech zlepšila, jak se
na některých místech tvrdí, běsnění sadistů, kteří mají zhusta
zcela volnou ruku, jc prý naopak ještě horší.
00 V PQSELSTVÍ DOMOVU K 21. SRPNU 1975 Nardenského výboru čteme tato
pravdivá slova : ”...Bohu dïky nevládnou přání mocných, ale daleko
vyšší řád. Svoboča člověka není jen.hezké slovíčko ale je podmín
kou existence lidského rodu a základní podmínkou rozkvětu společ
nosti. Proto ji nelze nahradit ničím, ani plánem, ani diplomacií,
ani výchovou, ani zvýšenými platy, ani filosofií, ani politikou...”
ovšem ”... své svobody znovu nabudeme, jen budeme-li my sami dost
chtít”.
V,

- 3 oo ÚPRAVY POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEZAMĚSTNANOSTI, které v červnu odhlasoval švýcarskyjparlament , vstoupily v platnost dnem 1 očerven
ce t.r.. Doposud platné předpisy se jimi mění takto:
1/ Do pojištění mohou vstoupit i osoby starší 60-ti let. Věko
vá hranice se posunuje u mužů na 65 let, u žen na 62 let /AHV-Rentenalter/.
2 / N e j vý š e pojistitelný denní výdělek se zvyšuje z 80 na
120 SFrj denní přídavky na vydržované a podporované osoby se zvy
šují" ze 4 na 6 SFr pro první osobu a ze 2 na 3 SFr pro každou
další. DennXdávky činí 85% pojištěného denního výdělku.
3/ Pro nové pojištěnce, kteří budou do_ po jištění při jati po
1. červenci 1975 ale ne později nežli 1.ledna. 1976 zkracuje se
čekací lhůta ze 6 tí mě s í c ů na 1 měsíc. "Za to musi~zaplatit po
kladně navíc k normálním prémiím jednorázový vstupní poplatek
ve výši 60 SFr. /Přijetí do pojištění se provádí zpravidla k
prvnímu dni měsíce, který následuje po datu přihlášky/.
4/ Pojíštěnci, kteří byli do pojištění přijati před 1.červnem
t.r. ale kterým v okamžiku, kdy se stanou nezaměstnanými, ještě
neuplynula jejich 6-ti měsíční čekací lhůta, mohou přesto pobírat
denní dávky již od 1.července. Musí však v tom případě /t.j. nárokují-li dávky z pojištění/, zaplatit pokladně jednorázově ekvi
valentní podíl z částky uvedené u bodu 3, který odpovídá přísluš
nému zkrácení jejich původní 6-ti měsíční lhůty /10 SFr za jeden
měsíc zkrácení/.
Pro pojištěnce přijaté do pojištění mezi 1.červnem a 1.červen
cem platí za stejných podmínek jednoměsícní čekací- Ihuta
5/ Pro pojištěnce, kteří budou^přijati do pojištění po 1.lednu
1976 platí opět původnT~6-ti měsíční čekací lhůta. Vyjmuti budou
pouze ti pojištěnci, kteří se před tímto datem prokazatelně pojis
tit dát nemohli /podmínky a lhůta budou dodatečně stanoveny/.
6/ Krone těchto úprav, o nichž v červnu rozhodl parlament,pro
dloužila již před tím vláda ze své .kompetence právo na dávky z
pojištění z dosavadnich 80ti na 120 pracovních dní y bě žném kalen
dářním roce.
ZNOVA. PŘIPOMÍNÁME, ŽE NAŠI ČLENOVÉ SE MOHOU DÁT POJISTIT PRO
| PŘÍPAD NEZAMĚSTNANOSTI NAŠÍM PROSTŘEDNICTVÍM.
V příštím čísledalší
přineseme
Zpráv informace o tomto pojiš
tění, zejména pak o zvláštních úpravách pro jednotlivé kantóny.
00 NEZINÁRODNÍ EXILOVÁ KONFERENCE se bude konat ve Strasbourgu
ve dnech 3 É~az* 5 > října - a to z iniciativy "Groupe de Paris".
Je žádoucí, aby se konference zúčastnili zástupce našich exilo
vých organisací. podrobné informace podá čsl.poradní sbor v Mni
chově nebo redakce ZPRÁV.
00 RADA SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA zasedala ve dnech 4. až 6.července
v kanadském'Torontu. Kromě "Jiného schválila přijetí dalších členů
z řad exulantů z roku. 1966, zejména těch, kteří žijí v Evropě.
V předsednictvu výkonného výboru budou Evropu zastupovat Dr.Fíarel
Hrubý, lne.Ladislav Husák,Dr.Ľudovít Linczenyi, Josef Pejskař a
Michal Srnec.
•X
00 SOLIDARITA S PRONÁSLEDOVANÝMI KŘESŤANYSolidaritat mit den verfôígťľen "Čhrí s"t7m~^-j| e--naž^ev^ "ajtčniTiF komité tu několika švýcarských
církevních organizaci - evangelických, katolických a interkonfessionelních. Na pobo tu 20.září, tedy na den předcházející cc-lošvýcarskému .ni ' .odíiteb /Eidpeňo’ssischer Bettag/, připravuje tento
komitét ve městech Bern a Surich odpolední tiché demonst_rativní
pochody občanstva /Schweigenmarsche/o Současně budou odeslaná po selství Spojeným Národům, Evropské Radě, Vatikánu, Ekumenické radě
církví a vládám těch států, kde jsou křesťané nejvíce pronásledo
váni .
*
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HELSINKI - PROBLEMATICKÝ DÁREK K SEDMÉMU VÝROČÍ 21. SRPNA
Rezolutní i umírněné pro a proťi, souhlas, váhání, chvály i
kritiky, rozdílný postoj - takový je obraz, který poskytuje svě
tové verejné mínční pokud jde o konferenci 35 států v Helsinkách.
Co od ní mů e očekávat československý lid, který v těchto dnech
doma i v emigraci vzpomíná tragického výročí sovětské okupace-Toho
pozitivního je málo, snad o trochu více těch výjezdů, ulehčené po
volování cest rodičů k dětem-exulantům, smíšené však s hrozbou,
že jakékoliv vymáhání takových lidských kontaktů ze strany Západu
odmítne Východ vždy uplatnitelnou poučkou o "vměšování do vnitř
ní ch zál e ži to stí. "
Toho negativního je mnoho. V Helsinkách se hrála vysoká hra,
téz. o nás - bez nás, podobně jako tomu bylo kdysi v Mnichově a
pak na Jaltě/ čs.zastoupení v Helsinkách vůbec nevyjadřovalo vůli
našeho lidu, ale pouze Moskvy/. Karty byly rozdány před dvěma lety
a výsledek partie je tedy nyní zrrni. Na první pohled, jde o dohodu
mocností, podmíněnou vzájemnými ústupky. Ve skutečnosti Západ vy
získavší jen málo /dohoda o Berlíně, o stropu pro strategické zbra
ně/. Sovětskýs_v a z naopak hodně, protože po letech intenzivního
diplomatického úsilí dosáhl, čeho chtěl: dal si potvrdit nedotk
nutelnost hranic z konce druhé světové války a tudíž i právo cho
vat se ve svém revíru východně od Labe jak se mu zlíbí; imobilizoval Evropu a učinil seriózní pokus podkopat Atlantické souručenství i pracně slepovanou jednotu západní Evropy, izolovat ji od
Ameriky, jinými slovy vytvořit podmínky, aby mohl na našem starém
kontinentu bez větších překážek hrát první housle· zakryl si záda
a uvolnil ruce pro Dálný východ. Prohravší partneři - to jsme my
a naši sousedé v lidodemo. Demarkační čára, vytyčená na Jaltě,
dostává své posvěcení. Zdá se, že Ford v jistém smyslu naletěl
Brežněvovi tak, jako svého času Roosvelt Stalinovi. Oba američtí
presidenti /a pripojme k nim i Nixona/ se dopustili osudné chyby,
že věřili představitelům státu, který za půlstoletí své existence
porušil už tolik posvátných smluv, kolik se jen dalo, včetně jalt
ské a postupi.mské. Když jde o jeho vlastní zájmy anebo o zájmy
impéria, které spravuje, nezná Kreml ohledy. V r.195% na Valném
shromáždění OSN, vystoupil Chruščov poprvé s ideou soužití. 0 rok
později rozbil pařížský summit kvůli aféře s Powersem /jako kdyby
sovětské rozvedly neprováděly nepřetržitě tu nejsofističtějši špio
náž na světě a nepodporovaly, skrytě či otevřeně, kdejaké "protiimperialistické" hnutí/. Však kdyby se za vhodné politické kon
stelace měly opakovat Berlín 1953? Budapešť 1956 či Praha 1968,
byla by veta po slibech a závazcích z -elsinek o suverenitě,
rovnosti a nevměšování!
Helsinky stvrdily sovětskou hegemonii na 1 východní Evropou,
pokračující integraci pobaltských republik a dalších anektovaných
území včetně naší Podkarpatské Ukrajiny, rozdělení Německa, linii
Odra-Nisa. Pokud jde o "lidské" kontakty, víme už napřed, že v sa
telitních státech zůstanou v podstatě jednosměrné a politika od
stupňovaných devizových příslibů na cesty do "buržoázniho světa"
pro prověřené osoby bude pokračovat. Éelezné opona se může tu a
tam nadzvednout, ale také neprodyšně zapadnout do velejí.
Co nám. po konferenci zbývá? Konstatování, že cesta ke svobodě
a opravdové_ suverenitě je delší _a_ sví zelně jší, než" jsme "si ny sleli. Že je nutno vy1oučít nad ě je na jmou zmenu pomeru nez latent
ní? vnitřní, trvající možná déle než život jedné generace, na
změnu, vyplývající pouze z postupného rozkladu, z koroze. Řešeni

- 5 nepřijde ze Západu. Jen zevní ti. An_bo z Dálného východu.
Mírová konference. Proti míru rozhodně nejsme. Proti konferen
ci, která potvrzuje nejisté a vratké pfíměií, ano. Nevítáme ji.
Nepropustila politické vězně ze žalářů, nevrátila nekonformní
profesory od nádenické práce na katedry. Nedovolila svobodně dý
chat. Nepřiměla okupanty opustit suverénní území Československé
republiky. Po : trhla naopak daný status quo. A .proto .jsme zásadně
pro ti_ tomu,_ co oe odehrálo v .hlavním mostě zc.mj'._ cisíci jezer.
Stanislav ? ‘. Kríz
00 NOVÁ INICIATIVA NA OBZORU. Předseda skupiny ’’Nationale Aktion”
Naťíonalral~~VlíIentir7~0c~:íen informoval v pondělí dne 12.května
1975. zástupce svý car sVého" t i s ku o přípravě nové iniciativy k ochra
ně švýcarských pracovních sil. Ochen sám si položil otázku, zda
je tato iniciativa nutná. Iniciativa vychází současně ze směrnic
BIGA /Las Bundesamt fur Industrie, Geuerbe unú Arbeit/, které
před koncem minulého roku vydal tento úřad k ochraně švýcarských
dělníků. Iniciativa je nutná dle lov Nationalrata Oehena proto,
aby ochrana švýcarského pracovníka byla výslovně zakotvena v ústa
vě. Iniciativa chce doplnit čl. 31 švýcarské ústavy z 29· května
LC74 v tomto smyslu: Podniky, jež mají více než pět cizích pracov
ních sil, mají platit za každého cizince zvláštní daň z jeho příj
mu. Daň je třeba vymelit tak, aby nebyl prováděn nátlak na mzdu
_pracovníka, aby jejím následkem nebylo snížení odměny pracujícího.
Vyjmuti z daně j.>ou ti, kteří pracují ve .Švýcarsku nejvíce osm mě
síců v roce, jundesrat může mimo to vyjmouti při nepříznivém pra
covním trhu cizí personál v nemocnicích a pečovatele z povolání.
Výnosu daně má býti použito především k dalšímu vzdělání a přeško
lování švýcarských pracujících, Nový článek mí vstoupit v platnost
1. ledna roku, ktorý bude následovat po přijetí lidovým hlasováním.
Ve výjimkách, jež dle návrhu může učinit Bundesrat, nej sou
zakotveni pracovníci, jež mají ve Švýcarsku statut politíckéKo
uprchlíka, ani ti, Jež přiznávájí dan příiňTJíř žakíačíe trvalého
po bytu /Ni ed erl as s un,· /.
Bohužel ani ve směrnicích BIGA z konce loňského roku nejsou
ve výjimkách akotveni cizinci s právem asylu. Prostě BIGA ve
svých směrnicích asylanty vůbec nezná. Tím větším nebezpečím je
pro asylanty nová iniciativa, připravovaní ’’Nationale Aktion”,
všude tam, kde je v podniku zaměstnáno více než pět cizinců.
Zvláště dnes, pii napjatém pracovním trhu, nebude mít zaměstnava
tel zájem platit za cizince zvláštní daň, protone by se mu tím
zvyšovala režie podniku.
Dr.B.N.
00 V SE
VERNÍM MOŘI SEPILNĚ VRTÁ. Počátkem dubna t.r. bylo tu v
provozu jíž celkem43 vrtnýchi "ostrůvků /30 britských, 4 norské,
7 holandských, 1 dánský a 1 německý/. Naproti tomu v perském
zálivu jich t.č. pracuje pouze 23 a ve vodách jihovýchodní
Asie 38.
oo SOLŽENICYN BOJUJE V USA, kam jej již v červnu pozval píedseda
anerickýnh odboru ~Geor-q c I"eany. Neohroženě zvedá hlas za právo
na svobodu všech utiskovaných národů, zejména těch, které jsou
utiskovány nejvíce a které žijí v jeho vlasti; burcuje svědomí
americké široké veřejnosti i veřejných činitelů a ve svých pro
jevech všude zdůrazňuje nutnost svobody duchovní a náboženské.
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VIETNAMSKÁ DRÁHA
29. apríla 1975 opustil posledný americký voják Indočínsky polo
ostrov, Amerika ponechala nielen Kambodžu a Vietnam, ale aj celú
Juhovýchodnú Áziu na pospas komunizmu.
29· apríl bude výkričníkom v histórii Spojených štátov i celého
západného sveta. President, Ford vyhlásil, že pre Ameriku skončila
vietnamská trpká skúsenosť* a že americký národ musí na Vietnam zazabudnúť, vnútorne sa zjednotiť, nájsť sám seba a sústredí sa na iné
vážne a neodkladné úlohy. Ale dá sa na Vietnam len tak zabudnúť?
Dá sa zabudnúť na vyše pät'desiattisíc mladých obetovaných živo
tov v tomto zápolení? Dá sa zabúdnúťna tie materiálne obete, ktoré
sa odhadujú na nejakých stopat 'desiat miliárd dolárov? Dá sa len ta!
zabúdnúťna to, ,že Amerika prehrala prvú vojnu, vo svojej histórii?
Dá sa len tak 1'ahko zabúdnúťna obrovskú stratu prestiže a dďvery
vo svete a sebadôvery doma, čo debakl vo Vietname privodil?
Prvá otázka, ktorú sa hu··’·e hostorikom tlačit'do mysle, je: kedy
to vlastne začalo? Aké boli motivy, ktoré Jpojené štáty pritom sle
dovali? Po druhej svetovej vojne Amerika, vcelku nepoškodená hos
podársky alebo finančne, dostala sa na čelo demo kracického sveta.
Po príchode Trumana a neskoršie Lisenhowera do Bieleho domu, ame
rickú zahraničnú politiku usmerňoval tradičný americky idealizmus
a puritanizmus. Ei jenhovTerov minister zahraničia budoval politickí!
stratégiu na týchto dvoch tradičných hodnoteclixperického národného
života. Vytvoril siet'spojeneckých zmlúv na obranu proti komunis
tickému imperializmu. A ako sa neskoršie ukázalo, Poster Dulies
sa príliš nezaoberal s problémom, či tieto zmluvy majú reálnu zá
kladňu, či ich nielen Amerika môže splnit', ale aj či partneri sú
na úrovní splnit' prevzaté povinnosti.
V roku 1960 vo svojej inauguračnej reči prezident Kennedy šiel
dalej. Po převzat ť úrad u nedal preskúmal o akej miery Dullesova
stratégia stc.lana realitnej základni doma i vo spojeneckých kra
jinách, lež vyhlásil: ’· dáváme ka dému národu na vědomi c, a to bez
ohľadu na to, či nám praje dobre alebo zlé, že zaplatíme každú
cenu, že znesieme kaž’Ú bremeno, že prekonáme každú ťažkosť',
podporíme každého priateľa a budeme odporová t'každému nepriate
ľovi, aby sne ubránili slobodu.5
Toto bola politická základňa, na ktorej sa pätnast'rokov Ameri
ka angažovala na In.<’o čínskom polostrov^. Au e, bohužial', ako sa
ukázalo, oola to základňa nereálna, neodpovedajúca ani mo..nostiam
Ameriky, ani pomerom vo spojeneckých krajinách. Po hrozných skúseno :tiach americký 1'ud nechcel znášal '"každé bremeno” a vo spo
jenec;:/ch krajinách nebolo vitálneho podkladu pre obranu slobody
ako ju rozumie ujnerika. Po pätnástych rokoch, stáva sa Vietnam
morálnou tiaumou v mysli amerického národa. Vytratí sa z americkej
mysle? Zabudne sa na drámu a tragédiuvo Vietname? Samozrejme,
že sa na ňu zabudne, lo'o sa •zabudnúťmusí. Amerika nemôže viest'
svet v '-’uševnom rozpol e. cní vietnamskej rúry, iačíočínskej prí
šery. - Lenže na to nestačí výzva prezidentova, ila to treba viac!
Amerika ť zlé svedomia, hoci len sama vietnamskú tragédiu neza
vinila. Senátor holdwater povedal, -e Amerika prežíva pocit hanby
aj preto, že túto vojnu mohla vyhrát'. Ale obroda americkej za
hraničnej poli t .i J y n emô ž e výjst z nepremyslene j a naivne chápanej
politiky déčente. TÄpa musí zrodit'len z reálneho prístupu k sve
tovým problémom, z ich pochopenia aké sú a nie z takého prístupu,
ako by ich chcela mat 'i1 eliptická koncepcia americkej demokracie.
Amerika n emóž e po kra č o v a t' t ak, aby_sa snažila za ka~dú cenu pre
sadí t'koncept svojej demokracie aj tam, kde nie sú pre to základné
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podmienky a pri tom opustit'národy a oblasti, vydat 'tieto na pos
pas politiky déteňte tam, kde demokracia a západná civilizácia
majú svoj tradičný domov. Az po tomto reálnom prístupe k sveto
vým problémom mdže sa Amerika zbavit vietnamskej drámy, vyliečiť
sa z vietnamskej príšery.
/Naše Gnaliy-Vol ,11-č. 3/
00 MEMORANDUM, které podal ČS. PORADNÍ SBOR V ZÁPADNÍ EVROPĚ
společně s Polskýn výboren, Kongresen svobodných Maďarů a Bulharskou národný frontou k jednaní v Helsinkách všem západnímv1ádám
na konferenci zastoupeným, neprošlo bez ohlasu. Odpověď Britského
ministerstva zahraničí přinesla Reuterova tisková kancelář. Pod1e
ujištění člena východoevropského a sovětského oddělení tohoto mi
ni s t er s t v a, Barrie Englanda "nemají záverečné dokumenty formu mezi
národních smluv,_ ne jsou proto také svou povahouprávně závazné a
nebylo by tedy správné se domnívat, že konf erence schválila status
quo v Evropě".
00 Brzy po Husákově vzestupu dosáhl mocenského povýšení i kolaborant
ŠALGOVIČ, který sehrál v srpnových dnech 1968 temnou úlohu - byl
"zvolen” předsedou Slovenské národní rady. Někdejší šéf STB byl
25· srpna 1968 zbaven své funkce a stalinisty potom "ulit" jako
vojenský atašé do Budapešti. Po Dubčekově pádu se vrátil ke ka
riéře a začal znovu šplhat po partajním mocenském žebříčku; mezitím
byl povýšen z plukovníka na generálmajora. Šalgovičovi je dnes
56 let.
oo Amin táhne do boje ... zatím jen verbálně, avšak u
pochy
bených "slavomamů nikdy nevíme, kde končí šílené předsevzetí a za
číná zběsilý čin: ugandský president v rozhovoru s redaktory časo
pisu Newsweek prohlásil, že ugandská armáda je připravena napadnout
ještě před koncem roku 1975 Rhodesii a Jihoafrickou republiku, kde
rozpoutá aktivní guerillu. "Jedinou odpovědí našich nepřátel je
vzdát se, jinak s námi budou mít co dělat", řekl. O Aminově svéráz
ném státnickém chování víme už leccos,, avšak tento sebevražedný
prvek je nový.
00 JAK SE
DOSTAT ZE SOUČASNÉ HOSPODÁŘSKÉ
DEPRESE. Na toto tema měl
v červnu zajímavé interview v televizním vysílání ZDF Prof.Dr.Kurt
Biedenkopf, generální tajemník německé CDU.Zdůraznil především nu t nost oživit investiční činnost. To znamená vytvořit atmosféru jis
toty podnikání, aby se podnikatelé a všichni, kteří za účelnost
investic odpovídají, nemuseli bát, že investované peníze vyhodili
oknem a že jim. na krku zbydou dluhy a nesplnitelné závazky. Na
druhé straně to ovšem v současné době znamená také vyvolat zájem
o investování v širolsých vrstvách občanstva - získat je k tomu,
aby se na investicích přímo podílely, aby přeložily část poža
davku mzdových do oblasti majetkové čili aby se za určitou
část mzdy stávaly spoluvlastníky výrobních podniku. Tato t.zv.
investiční mzda - lnyestivlohn - která by měla být stanovena v
kolektivní sinlouvě, je předmětem zájmu nejenom politiků ale i
odborových pracovníků - a nejen v NSR ale i ve Švýcarsku.
ur. úedenkopf nedoporučuje zvyšovat v NSR daně, které prý jsou
tam stejně již dosti vysoké; doporučuje naopak provést úspory
ve výdajích na zbytnělý státní aparát. Té; doporučuje odstranit
t.zv. dvojí zdanění a tí:·' de facto diskriminaci vlastnictví v
oblasti nových investic. Finanční "injekce", které hospodářství
dost, .ví od státu, musí být dlouhodobé, mají-li být účinné a
nikoliv tak krátkodobé, jako doposud.
Zdravá roční míra hospodářského růstu by měla prý činit 3 až 5 %·
o o o o o o o
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Dahinter

Ebenso oft wie anerkennend wird von technischen Spitzenleistungen

9Ivllvll «von Sulzer» gesprochen. Solche Redeweise führt dazu, daß etwas
*
Wichtiges übersehen wird. Nämlich daß solche Leistungen
lnUnCl/ von den Mitarbeitern erbracht werden und daß ihnen, den
«
Menschen, die Anerkennung gebührt. Jedem einzelnen
nscnen von ihnen. Das mag als selbstverständlich erscheinen.
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Aber je größer ein Unternehmen ist, desto weniger sind
Außenstehende sich bewußt, daß dahinter immer Menschen stehen. Und desto eher
gehen sie davon aus, die Belegschaft sei eine anonyme Masse. Zu oft wird ganz
einfach vergessen, daß auch im Großunternehmen die Menschen immer nur in kleinen
Gruppen, in überblickbaren Teams Zusammenarbeiten. Dabei tragen die ganz persön
lichen Neigungen und Anlagen eines jeden ausschlaggebend zum Erfolg ihres
beruflichen Zusammenwirkens bei.
In der Maschinenindustrie geht es um Maschinen. Hinter diesen Maschinen aber
stehen immer Menschen. Im wörtlichen und übertragenen Sinn.
nn t—
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