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K TŘICÁTÉMU VÝROČÍ CHARTY OSN.

24.října 1975 Spojené národy oslavily třicáté výročí podepsání
Charty,jíž tato svetová organisace začala prakticky existovat.
Toto kulaté výročí nutí zamyslet se nejen nad minulostí organisace,
ale zejména nad^oučasným jejím stavem, s nímž nemůžeme vždy být
spokojenizmnoží se negativní aspekty,které duchu Charty částo
zcela protiřečí.
Mnoho událostí, k nímž v posledních letech v OSN došlo,svědčí o
tom,že tam mravní pokrok zaostává za politickými zájmy.Půda OSN
se stává čím dále tím více arénou, v níž velmoci a mocenské bloky
ideologicky tvrdě soupeří,uplatnují nátlak,prosazují svůj vliv a
uvádějí do chodu složitou hlasovací mašinérii.Uveáme několik pří
kladů:
Arabové,mnohé země ’’třetího světa* a samozřejmě všichni
’’socialisté” se pokoušejí vyloučit Izrael, a Jihoafrickou republiku
z organisace.Vylučovat člena ÓŠN z politických důvodij je v naprostém rozporu s hlavními principy.Loni vystoupil na fóru Valného shro^
máždění Yasser Arafat,extremista a předseda OLP.Jakým -právem,neníli šéfem členského státu?Letos se zase projeviľ'maršáľ’Amin,který .
už po léta dělá svými mírně řečeno svéráznými názory ostudu celé
černé Africe;ověšen metály,jež si nevysloužil,s maršálskou holí v
ruce,kterou si sám přivlastnil,požadoval z tribuny VS likvidaci
Izraele jako státu.0 americké intervenci ve Vietnamu se kriticky
debatovalo léta,ale když k nám jistého srpnového dne vtrhlo více
cizích vojáků,než jich kdy měli Američané v Indočíně,nesměl zástup
ce” suverénní "CSSR ani pípnout a jediné sovětské veto vyloučilo
jakoukoli debatu o agresi,k níž došlo v samém srdci Evropy.Je potěši
telné, sdružu je-li dnes OSN 14j _zemí světa/95% obyvatel planety/,je
také zcela normální,jsou-li v organisaci zastoupeny i malé celky
jako třeba ostrovy Fidži či Komorské souostroví,není však normální,
že tam nejsou obě goreje,Vietnam,NDR ani NSR anebo třeba neutrální
Švýcarsko,které v Zenevě tak často hostí delegáty veledůležitých
konferencí .,/A vzpomeňme si,co úsilí dalo připustit do OSN osmisetmilionovou Cínul/Jinou anomálií je skutečnost,že SSSR disponuje v
OSN třemi hlasy,jedním za Ukrajinu,druhým za Běloruskou republiku
a■třetím teprve za celý SSSR.To je anachronismus,a tímto termínem
by jistě právě Moskva označila pokus oprávnit k hlasování třeba
Texas,nebo Virginii,Chorvatsko či Skotsko.Nedávno se v OSN schvá
lila Araby navržená rezoluce,podle níž je sionismus formou rasismu.
Čím je tedy antisemitismus?
Tyhle námitky jsou oprávněné.Jsou proti logice.A přece žádný člo
věk, jemuž jsou ideály humanismu vlastní,nemůže usilovat o rozpuš
tění OSN.Je to jediné stálé světové fórum.A lze si jen přát,aby
tam v budoucnu převládl duch univerzálnosti,který vedl před třice
ti lety k jeho založení. Aby Organisace spojených národů nesledo
vala osud své předchůdkyně,Společnosti národů.Aby se členské země
zabývaly otázkami míru,spolupráce,společně vedeného bojé proti
hladu,podvýživě,epidemiím,negramotnosti.A aby se účty mezi státy
vyřizovaly zásadně u kulatého stolu a nikoliv se zbraní v ruce.
Stanislav M.Kříž
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o0'V pátek 5»prosince v hotelu Volkshaus,vedlevParkhausu nedaleko
nádraí bude^opět uspořádána míst o skupinou ČSKP Linterthur tra
diční MIKULÁŠSKA TANEČN í ZÁBAVA ,s no j e ná s rozdílením Járku a
velkou tombolou. Jídlo- a" pití ,jakož i prodej domů jako obvykle«
Hudba pana Rytíře bude hrát k tanci a poslechu od 20 do 2 hod«

V sobotu 6.prosince odpoledne v 15.hod. pro děti: v sále kostela
St«Ulrych,roh Schaffhauserstr. a Seuzacherstr«1 ve Winterthuru,
bude uspořádána dětská besídka se Sv.Mikulášem,nadílkou,zpěvy a
tanečky«Program vyplní žáci naší české doplňovací školy v Zurichu
pod vedením jejího ředitele pana J^ba. Za upečené sladké drobno
sti , odevzdané před začátkem besídky,poskytnuté maminkami k zpestře
ní dětské tabule,Vám bude patřit jistě dík našich nejmenších.Rodiče vítáni«
Vstupné:v pátek 12 SFr, v sobotu vstup volný« Informace a závazné
reservace vstupenek" na č.tel.052/295923 a 052/273917 denně od 1.
listopadu vždy po 19«hod«
VÁNOČNÍ
GRATULAČNÍ KARTY vydala tentokráte Švýcarská sekce Společ
oo
nosti pro vědy a umění-SVU-v barevném, provedení«Je na nich repro
dukce Zbraslavské Madony,vynikajícího díla české gotiky ze 14.stolaI s obalkou/tentokráte normál.rozměrýstojí l$2o SFr a je možno je
objednat prostřednictvím redakce ZPRAV«Jsou trojího provedení:
a/s tištěným přáním česky,německy,Cranc^anglicky; b/dtto česky,
francouzský,německy,angl.; c/ bez te'Xtu
VARHANNÍ„KONCERT
PROF«J«BALCARA uspořádá Francouzský reformovaný
30
sbor v Zurichu- Eglise reformě francaise-rohSchanzengasse a
Promenadengasse- v neděli 23«listopadu v 17°oo hod,odpol.Kromě
cizích skladatelů/Scarlatti jCouperin,Krebs,Handel,Galuppi/jsou
na programu též starší mistři čeští/Br^xi,Vaňha/.Vstup volný.
Dobrovolná sbírka ve prospěch varhaního fondu.Výstupní stanice
tramvaje Kunsthaus.
00 Na shromáždění krajanského spolku BESEDA SLOVAN v Zenově.dne 26«
září referoval náš Ing.Husák o podrobnostech práce našeho svazu.
Našich členů v Ženevě přibylo již natolik,že se uvažuje o možnosti
zřídit tam samostatnou místní skupinu ČSKP«
DESET STOLETÍ ČESKĚHO A SLOVENSKÉHO UMĚNÍ, Výstava tohoto označení
CO
byla otevřena počátkem října ve Velkém paláci/Grand Palais/ v Paří
ži «Potrvá do 8,prosince«Podle zprávy listu Figaro je tu vystaveno
na 450 uměleckých děl včetně ukázek gotické tvorby vskutku vrcholné
ze století 14 ./šest^deskových obrazů mistra Theodorika/ á 15 »/uká
zek českého baroka/Škréta,Brandl,Braun/ a prací z doby nedávné,
/Kuba,Kubišta,Makovský atd/.Je to ud lost opravdu vrcholná«Místni
skupina ČSKP-Jinterthur by ráda zorganisovala na výstavu společný
zájezd. Přihlaste se,kdo byste měl zájem.
"PETLICE
1’ , je název" edice" ,v níž vychází v Československu ^r^jam
00
psané a ručně ilustrované knižní svazky vždy jen po několika kusech
ocT'jínak zakázaný ch^autžóřů. Doposud Títá na 50 čLqq1«Mpzi autory jsou
Jaroslav Seifert·,Ludvík Vaculík, Ivan Klíma,Jan Tre?ulka,Jan Ská
cel «
NEJROZSÁHLEJŠÍ
VÝROBNÍ PROCES NA SVĚTĚ n představuje výroba automo
00
bilů, a ani jiných průmyslových výrobků,nýbrž fotosynthesa zelených
rostlin.Tento^proces byl nedávno ekonomicky vyčíslen v deníku New
York Tirnes.Buňky zelených rostlin za pomoci chlorofylu jako katalgy
zátoru přeměňují ročně přes 90 miliard tun anorganické látky-kysličníku uhličitého/ze vzduchu/v organické sloučeniny-uhlohydraty, z
nichž se dalšími chemickými pochody tvoři bílkoviny,tuky atd.Pro .
srovnání:v téže době vyrobí všechny ocelárny světa necelé půl mili
ardy tun oceli.
Ing.c.
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ZOMREL DR.JULIUS MAJOVSKY. Rozlúčili sme sa s najlepším kamarátom
v stredu prvého oktoúpá v Curišskom krematoriu Nordheim»Bolo to
velmi smutné rozlúčenie.Nielen preto, že sme stratili obetavého
organizátora,pilného spolupracovníka,umelca-majstra jemného slova
a zapalujúcej myšlienky,ktorému ni> kdy nebolo treba brilantné a
strhujúce prejavy,prenášané prekrásnou slovenčinou,si vopred při
pravovat a písat.Ani preto nie, že' túto osobnost, zasahujúcu a.. prí
tomnú ochotne všade,kde jej bolo treba,ztratil nielen náš zväz,
ktorého výboru bol členom,ale celý rad exilových inštitúcií a
spolkov-celý československý exil.Nielen preto. Rozlúčenie bolo
smutné predovšetkým preto,že odišiel dobrý človek.Bude nám velmi
chýbat.Na mnohých miestach si h^ exil^nebude vediet ani nahradit.
Avšak najviac,najviac sa nám bude po ňom velmi stýskat.

00

"DEMOKRACIE V EXILU’1' jubilovala cJiž po 20 let vychází tento česko
slovenský exilový časopis pro kŕestanskou demokracii.Je to zásluha
jeho šéfredaktora Jaroslava KUSÉHO,který zejména svou nezmernou
obětavostí,píli a zanícením může být všem nám následováníhodným
vzorem.Připojujeme se úprimne k dlouhé řadě gratulantů.
OSLAVY 37.VÝROČÍ ZALOŽENÍ Československé republiky uspořádaly
krajanské organisace v několika švýcarských městech.Zúčastnili
jsme se jich v Cur^fru.na němž promluvil předseda Svazu čsl.spol
ků Ing.Hájek a curyšský farář Paul Trautfetter.V Uměleckém poradu
tradičně vysoké úrovně zazpívali Dr.Olga Klosová,Gejza Zelenay a
Petr Petrovič-a zatančili curišští Sokolové. Z přednášky faráře,
Trautfettera jsme si zejména zapamatovali jeho připomenutí jedné z
méně známých thesí T.G.Masaryka:Náboženství bez lidskosti není
pravým náboženstvím-ale ani lidskost bez náboženství není pravou
lidskostí.
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Nové číslo .našeho cizojazyčného,BULLETINU vychází současně s tímto
číslem ZPRAV.Kdo byste je chtěli pro sve švýcarské přátele, dejte
to vědět redakci ZPRÁV.Obsah:Nezaměstnanost mezi čsl.uprchlíky,
Helsinki po pražském způsobu,Vzpomeňte také našich mrtvých,Csl.
vysoké školy,Návrh prohlášení zásad k-d.
VŠEOBECNĚ Z7ÝŠENÍ NÁKLADU NA lŽČENÍ,postihne i ty naše členy,
kteří jsou prostřednictvím našeho svazu pojištěni u CICJS. k 1.
lednu 1976 se očekává zvýšení pojistného v položce "základního
léčení”/Heilungskosten/ asi o 30% nadvsoučasný tarif.Přesné infor
mace obdrží pojištěnci přímo od pojištovny.
KDO SE DAL POJISTIT PRO PŘÍPAD NEZAMĚSTNANOSTI v druhé polovině
letošního roku,t.j.v období od 1.července do 31»prosince.musí
podle usnesení švýcarské vlády zaplatit bezpodmínečně jednorázový
vstupní poplatek 60 SFr.Pojištění nemá platnost,dokud tento po
platek není zaplacen.Stejně tak je na druhé straně pojištění uza
vřené u naší pokladny,vázáno na řádné členství v našem svazu.
PROSÍME PROTO VŠECHNY POJI§TĚNC# NALEIíAyE ,A9Y 31 ZKONTROLOVALI,
Z^A
NAJÍ ŘÁDNĚ ZAPLACENÉ TAKÉ CLEN3KE PRÍSPEVKY!- KR OME FO JIST NĚHO!
.........
' :
............ ■■ -.·
CIZINCI ZAMĚSTNANÍ VE ŠVÝCARSKU se vracejí hromadnědomů.Podle
zprávy vydané Mezinárodním pracovním úřadem v Ženevě bylo- ve Švý
carsku koncem letošního srpna o 107.000 pracujících cizinců méně
než
před rokem.Zatím co se v ostatních průmyslových zemích
stav cizích pracovníků v posledaí '.obě celkem stabilizoval,pokud
se dokonce zase trochu nezvýšil,jeví prý odliv ze Švýcarska stále
ještě pokračující tendenci.
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oo RADA SV030DNEH0 C ^SKOSLOV ENSKA zaslala v z ári memorandum Světové
rade cirkvi v Ženeve apelující na tuto o'rganisaci, aby zaujala ·
veřejně stanovisko k stupňujícímu se útlaku náboženství v Česko
slovensku« "Vaše činnost-v memorandu se praví^-směrující k pomoci
zemím třetího... světa je chvályhodná«Není nám však jasné,proč jste
nevydalí~~záďné^ prohlášení a nepodnikli žádnou akci ohledně nábožen
ské situace v zemích,kde vládne komunistická_strana” . Memorandum
upozorňuje na skutečnost ,~ze~persekucé’ cirkví a náboženských spo
lečností v Československu během posledních tří let se vystupňovala
do té míry3že informovaní pozorovatelé mluví o likvidaci“ všeho
duchovního a náboženského Života v této zemi« "Je charakteristické
pro komunistický systém,jehož ústava zaručuje svobodu náboženského
vyznání,že náboženské časopisy nesmí hájit svou víru a není jim
dovoleno ^aby oponovaly tak zv.vědecké protináboženské propagandě«"
Memorandum shrnuje pak situaci ve čtyřech bodech«Za RSČ je podepsali .'Rudolf Fraštacký a Mojmír Povolný«
00 ZÚRIVÁ PROTIAMERICKÁ PROPAGANDA V ČESKOSLOVENSKU. Bez ohíadu na
détente a na Helsinky,alebo hádam lepšie povedané s ohľadom na
détente a na Helsinky Husákov režim má na muške len Spojené štáty«
Pestuje s nimi détente takým spôsobom,že jeho zúrivej protiamerickej
kampane si povšimli aj v časopise New York Times a reagovali na
ňu v úvodníku pod záhlavím:"Normalizovaná Praha?" Konštatujú v
ňom,že Husákov režim je zo všetkých satelitných režimov najutláčatelskejší a na Moskve najviac závislý«Tajná polícia totálne kon
troluje život občanov,sliedi všade«Propaganda režimu líčí Spojené
štáty ako spojenca nacistického Nemecka a generála Eisenhowera
ako spolupracovníka Adolfa Hitlera.Do zblbnutia oslavujú Červenú
armádu-osloboditelku,ale nezmieňujú sa ani slovom o tom,že 1500
Amerikánov položilo život za oslobodenia Československa«Husákov
režim doviedol to tak ďaleko,že aj nezaujatá cudzina podkladá
Československo za ďalšiu,v poradí šestnástu sovietsku republiku«
To,že má ešte vonkajšie symboly nezávislého štátu,nič neznamená,
pretože-ako pripomína New York Times-režim sa udržuje pri moci len
na tankoch a bajonetoch sovietskej armády a všetky závažné rozhod
nutia sa robia v ^oskve«Obyvatelstvo je proti nemu a ako napísala
bratislavská Pravda-Ludia žijú v "politickej neutralite"« Túto
protiamerickú propagačnú histeriu si režim dovoluje bez ohladu
na tradičné zväzky ludu ku Spojeným.štátom,na zväzky rodinné,.
hospodárske a sociálne,na príbuznostďemokratického konceptu ži
vota «To preto,lebo režim postrádá základnévprvky slušnosti a mo
rálky vo svojom chovaní sa voči vlastnému ludu i voči cudzine«
/Naše Snahy-5/75/
00 RML-Revoluční Marxistická Liga-je nejextremější levicová organisace ve Švýcarsku«Je členem čtvrté trockistické internacionály,
jejím tiskovým orgánem je "Bresehe",má 350 členů,asi 1200 organisovaných sympatisantň. a kand dátů, 3 celodenně zaměsinanévsekretáře•-revolucionáře z povolání «50žó členů je mladších 25ti let .Členský
příspěvek činí 10% z výdělku.Příspěvková disciplina je samozřejmě
lOO/ání a osobní angažování maximální představitelné «V čele nábo
rového letáku RML je citát z LeninaDobré a mravné je vše,co.
slouží k zničení staré společnosti«Spatné je vše,co tomuto zniče
ni brání«"
00

VaNOCNI VÝSTAVU Hel českých a slovenských výtvarných umelou pordďa “GALERIE KRAUSE - Pfäffikon /ZH/ ve dnech 1.11. až 21.12.
1975« Informace tel. 01/973066.
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oo. VE ŠVÝCARSKÝCH PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH zaznamenaly přírůstek mandátů strany sociálně demokraticka/+20%/ a křestansko demokraticků/+5#>/.Všechny ostatní stranické skupiny bud si jen udržely
dosavadní zastoupení nebo něco ztratily. Nejextremější levicové
skupiny neuspěly vůbec až na 1 mandát v kantónu Ticino.Ztratila
i oficielní švýcarská strana komunistická,která bude mít ve 200
členné poslanecké sněmovně jen 5 zástupců,ale i obě nacionalis
tické strany proslavené bojem proti cizincům/celkem budou mít
6 mandátů proti dřívějším 11. Sociální demokraté budou nejsilněj
ší stranou v nové poslanecké sněmovne/Nationalrat/-křestanští
demokraté v novém senátě /Standerat/. Nezdá, se ovšem,že by výsledek voleb znamenal vetší nebo dokonce zásadní změnu švýcarské
tradiční kolegiálni vládní koncepce.Reči o možnosti rudo-černé
anebo prý přesněji rudo-oranžové koalice sociálních a křesťan
ských demokratů proti oposici ostatních stran v čele s liberály
jsou podle všeho více než plané.Současná vážná doba potřebuje
daleko více usilovnou spolupráci opravdu všech stranických organisací nežli potyčky dvou táborů,které by nota bene nebyly ani
zrovna moc homogenní.
oo Novým velvyslancem ČSSR ve Švýcarsku byl dle oficielní zprávy z
Prahy jmenován šéfredaktor Rudého práva Miroslav Moc,který patřil
k ultrakonservativnímu křídlu starostalinistů.Na jeHo místo,jako
šéfredaktor Rudého Práva, nastoupil šéfredaktor smutně proslulé
Tribuny-Oldřich Švestka.
oo BONN ČEKÁ na splnění Husákova slibu o vystěhování Němců z Česko
slovenska. Již v prosinci 1973 byly vyměněny dopisy mezi Prahou
a Bonnem o tomto problému.V nich se Československo zavázalo po
suzovat blahovolně žádosti Němců o vystěhování. V březnu letošní
ho roku o tom jednal západoněmecký ministr zahraničí Genscher se
svým pražským kolegou Chňoupkem. CHnoupek přislíbil postarati se
o vyřešení problému.Protože se v té záležitosti dosud vůbec nic
nepodniklo se strany Prahy,znovu o tom hovořili Schmidt a Genscher
s Husákem v Helsinkách. Husák- zdržení omlouval nesnázemi byrokra
tických těžkostí.Problém vystěhování je nyní vysoce aktuelní,
zvláště pro parlamentní situaci v Německu.Uvněmeckého Červeného
kříže leží na 6000 žádostí na vysídlení z Československa.Protože
se jedná o návrh rodinný,počítá se se stavm cca 20.000 až 25.000
Němců.Celkem žije v Československu na 85.000 občanů německé národ
nosti^
.
oo ČÍNSKE NOVINY Hsinhua,Peking,komentovaly v srpnu letošního roku
helsinskou konferenci KSZE v souvislosti”s obsazením a invazí
sovětských socialimpeřialistů"do Československa v r.1968.Táží se,
zda byla a je tato akce přijatelná v souvislosti s 10 principy,
obsaženými v dohodě KSZE.Čínský časopis dokládá,že sovětští zástupci během jednání v Helsinkách " s drzostí" otřevřeně prohlašo
vali , že sovětské trupy, obsazující Československo,neprovedly žádný akt násilí a že Sovětský svaz v podobných případech i v budouc
nu bude stejně postupovat. Je nepochybně jasné,že cár papíru mezi
národních ujednání,jako jsou Principy k řízení mezistátních vzta
hů,nejsou vůbec pro Sovětský Svaz-socialimperialismus- závazné
a neposkytují v žádném případě záruku bezpečnosti evropským_zemím.
Tirto zprávu můžeme doplnit článkem vedoucího amerického institutu
sovětské akademie věd Gueorgui Arbatova,který napsal ve vládních
"Izvěstijích":"Je omyl věřit,že Sovětský Svaz nechá nyní otevřeny
své hranice pro prótisovětskou propagandu".Těm kteří takto vidí:
"Entspannung",předhazuje Ar’<atov,že chtějí zneužít ducha Helsinek
pro vměšování dnumitřních záležitostí socialistických států.Tyto
kruhy též chtějriYyní nastartovat kampaň,aby dokazovaly,že "Sovět
ský Svaz nedodržuje ujednání v Helsinkách".
Pr.B.iI.
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AMERIČAN GRAIN A SOVETSKCJE ŽERNO,
V minulém století a na počátku našeho věku bývalo carské Rusko
tradiční ’’sýpkou Evropy" a jen sama "Černozem" ,táhnoucí se od Ky
jeva ke Kázáni stačila uživit nejen nějakých 180 milionů Rusů,
ale i vyvážet více než deset milionů tun obilí na Západ.
Přišel rok 1917° Bolševici zlikvidovali vykořistování člověka
člsvčkem,zespolečenštili veškerou půdu,potřeli vnitrního tříd
ního nepřítele-kulaky»Ke Svazu byly připojeny ,po dobrém Či po
zlém,nové zemědělské republiky.V následujících letech brigády
stachanovců naklusaly na celiny« Mičurin dokázal vypěstovat za
hradní jahody a rajská jablíčka za polárním kruhem,Lysenko udělal
revoluční průšvih,pardon,chtěl jsem říci průlom, do zaostalého
zemědělství s tzv. jarovizací«Nekonal se jediný s’jezd KSSS,na němž
by partajní špičky hrdě neoznamovaly celému svetu,kolik traktorů
a kombajnů SSSR od sjezdu do sjezdu zas vyrobil«Metály a vyzna
menání hrdinům práce v zemědělství,čest a ááva úderníkům na ši
rých lánech, A což si my sami nepamatujeme kolik filmů jsme museli
doma v rámci politického školení shlédnout, kdy kamera pře jí ždel-a ·■
kolchozní pole,obtěžkaná klasy anebo haldy obilí,nad nimiž zářily
široké úsměvy statných kolchoznic?
Píše se r^k 1979»Minulo skoro šedesát let od revoluce všech
revolucí a SSSR šel od jednoho úspěchu budování k druhému,Sovět
ské Rusko by dnes mělo být sýpkou pomalu celé planety,Skut e čno s t
je jiná,Letos v červenci nakoupil SSSR v USA 9,800,000 tun pše
nice «Austrálie mu prodala letos již 1,900,000 tun,v Brazlii na
koupily Sověty větší množství sojových bobů. V Kanadě 330,000
hektolitrů ovsa a 2,800,000 hl, pšenice;firma Exportchleb/proč
se nejmenuje Importchleb?/ dojednala v ivanadě další 3,000,000
tun, ..,A to nejsou první objednávky:tohle je první socialistická
země světa nucena dělat již pěknou řádku let,jen počet těch mili
onů rok od roku kolísá,Od r.l971,tejo od 9,pětiletky,musel SSSR
dovést již na šedesát milionů
tun
obilí!
Zůstaňme ještě na okamžik u těch čísel;jsou výmluvnější než
všechny komentáře. Plán na rok 1979 předepsal sovětským sovchozům a kolchozům 219,7 mil,tun,Podle dosavadních věrohodných od
hadů se však v SSSR vyprodukuje jen asi 170 mil, tun,tedy asi
tolik,co "katastrofálního roku" 1972/168 mil./.Po šedesáti le
tech GMistence SSSR stojí jeho občané fronty
na pšeničnou
mouku.Jak to,že neplánované zemědělství USA,Kanady a Austrálie...
tyhle problémy nemá?A že Spojené státy zrovna letos sklidí svou
rekordní úrodu,nčco kolem 240 mil,tun obilí? Jak to,že sovětský
zemědělec sklidí ročně 9,3 tuny zrna a americký 91 tun/podle sta
tistiky z r.1974/?
Oficiálním viníkem je prý počasí:sucho v době kdy má pršet,
a záplavy,kdy má svítit slunce,Není pochyb,že počasí má ve všech
zemích světa prvořadý vliv na obilní produkci.Jenže:jestliže se
sovětskému Člověku dosud nepodařilo pokořit oblohu,měl by si dě
lat, jako to dělají jinde,zásoby v tučných letech na hubené roky-tak to praktikují i státy s anarchistickým hospodářstvím./Anebo
ty zásoby jsou,ale nedotknutelné,reservované pro případ války s
Čínou?Nevíme,a v sovětském tisku se o něčem takém ani nešpitne/.
Je to skutečně jen počasí? Tomu právě protiřečí právě uzavřená
obilní dohoda se Spojenými státy,podje^níž bude S3SK nakupovat
6-8 mil.tun obilí ročně během pěti příštich'let.

- 7 Jak mohou v Krenílu vědět,že v letech 1976 až 1980 bude počasí nepříznivé?Soudruh Kosygin dokonce nedávno naznačil americkým poli
tikům,kteří navštívili SSSR,že je ochoten přistoupit na dlouho
dobou dohodu v podobném smyslu na nejméně patnáct let!
Ne,není to zdaleka jen počasí» Je tovpředevším vinou nereálné
ho, špatného centrálního plánování,v n.ěmz je už po celá desetiletí
venkov^jen Popelkou vedle měst,zemědělství vedle průmyslu»Jen si
vzpomeňme třeba na Stalinovu mánii preferovat za každou cenu těž
ký průmysl před spotřebním a průmysl vůbec před zemědělstvím!
Tuhle kardinální chybu nemohla už napravit ani Chruščevova kuku
řice.Ani celiny.Vesnice zaostala.Nedostává se jí potřebných inve
stic. Je jí obyv&elé žijí na nízké,primitivní úrovni,odpovídájící
spíše poměrům v 18. a 19»stoletíra jen těch pár traktorů a kom
bajnů připomíná, že žijeme v sedmdesátých letech 20. věku.’’Vesnice,
na níž po staletích spočíval život Ruska, se nyní stala jeho hlav
ní slabinou.Po dlouhá desetiletí jsme kolchozní vesnivi vydírali
až do jejího úplného vysílení,přivedli jsme ji do zoufalé situaos"
..píše Alexander Solženicyn/"Dopis představitelům Sovět.svazu"/.
Tohle je možné ovšem jen ve státě s centrálně řízeným hospodářstvíúyovlá ?aným hrstkou lidí z politbyra,hluchých k potřebám
občanů.A když to potom skřípe,hledí se vydřít z půdy i z těch,
kteří' ji obdělává j.L, zcela bezohledně maximum.Kde se pak má vzít
zájem,iniciativa,chut k práci?Jak potom nemá docházet třeba ke
krádežím obilí na krmení pro "záhumenkový"dobytek?Mimochodem:
Jak napsala ’’Selskaja Žizn",jistý kolchozník směnil prý 1,5 tuny
ovsa za tři litry vodky. Dostal za to pět let
nepodmíněně! Trestat,to je už to poslední.A když trestat-proč ne ty,kteří jsou zodpovědní za nepřetržité zbrojení,za budo
vání nadbytečného jaderného potenciálu- , za vydržování nejmocněj
ší armády světa v době míru/a po Helsinkách/,za nesmyslné kosmické
závody z prestižních důbodů,za stupidní a iracionální heslo‘dohnat
a předehnat"?Na tyhle genie sovětská vesnice doplácela a doplácí.
K vůli jejich "jasnozřivosti" žijí sovětští venkované v ubohých
obydlíchjkteretoají blíže k chatrčím Zulukafrů než k příbytkům
naší doby.
Vázne to také na jiných frontách.Třeba s mechanisací."Sovětské
rakety dosáhly Venuše- a brBabory ve vesnici,kde žijí,se Sblíží
ručně..." píše AT Amalrik,které.' o za podobné výroky poslali za
mříže."Nejde jen o to,jak se sklízejí brambory,nýbrž i o to,že
úroveň myšlení většiny lidí nepřesahuje onen rukodílny stupen"»
Vázne to s umělými hnojivý:"Neuvážené umělé hnojení,špatné
skladování zrna na setbu a nedostatečná práce zemědělských dělní
ků jsou hlavními příčinami,proč dosahujeme pouze 9,1 metráků z
hektaru,místo 14,7 celosovětského průměru".Nyní jsme necitovali
žádného disidenta,nýbrž oficiální Sovětskuju Rossiju. A list má
hned po ruce recept kě-zlepšení : provésť’hlubokou zanalýzu nedostat*·
ku".Jenže ani mělké ani hluboké analýzy sovětskému zemědělství
nepomohou,kořeny zla jsou jinde.
Vázne to k vůli ohledům na všelijaké"mezinárodní závazky":
SSSR obilně podporuje své socialistické gubernie a mimo svůj re
vír také řadu ”pokrokových”států jako třeba Kubu.Doma halt se
lidem přiškrtí,jen aby se mohla podporovat revoluce ve světě!
Obilí bylo přece v SSSR už nejednou formou uplatnění vlivu,zvý
šení prestiže,nátlaku aift?o zapuštění krř< nů.Vzpomeňme si na naše
sucho v r.1947 a sovětskou pšenici. Tehdy jsme to dovedliocenit
jako přátelské gesto-nevedeli jsme,co o tom soudil tehdejší mini
str výživy Majer:"Pšenička je pěkná,ale za j a k o u
cenu!"

- 8 Tu cenu sovětského obilí jsme měli poznat už za rok na to a pak
v létech,která následovala ...
.Vázne to také k^yůli kšeftu.Mezi ministrem zemědělství Poljan
ským a ministrem zahraničního obchodu Kirilenkem není vždy plná
shoda zájmů.SSSR často exportuje obilí,nakoupené za výhodnou cenu
na Západě a jeho část pak prodá až se stoprocentním ziskem,jako
se to stalo před dvěma lety v Itálii.
Vázne to v hloupé,dětinské,zaslepené sebechvále.Všechno je OK,
plány se nejen plní,ale vysoko překračují-První socialistický
stát světa nemůže přece dost dobře připustit,že by bylo jeho ze
mědělství ve slepé uličce»Veškerá jenání o nákupech obilí v zahra
ničí se vedou velmi diskrétně a sovětští lidé se pak o obřích kvan
tech,která SSSR nakupuje u kapitalistů,nic nedozví:tohle v sovětských sdělovacích prostředcích vždy patřilo mezi přísná tabu.Vázne
to ve velkohubostiíChrušcov ,posedlýjjak známo,kukuřičnou vášní,
se za své návštěvy v USA díval na americké obilí spatra a pro
hlásil typicky sovětské”Dobrá kukuřička,což,ale my máme lepší...”
Často slyšíme:USA dodávkami obilí SSSR pomáhají vlastně svému
úhlavnímu n.příteli» To je pravda,avšak tento problém není tak
jednoduchý,aby sddal odbýt podobným závěrem.Má dvojí ostří.Na jed
né straně USA skuxečně pomáhají prodlužovat život sovětské dikta
tuře a krytím jejich zemědělských nedostatků jí umožňují o to
více investovat kupříkladu do zbrojního průmyslu anebo na podpo
ru zahraničních stran a hnutí;prodlužují život režimu,který se,
jak vypadá nynější situace,může zhroutit postupným narůstáním
vnitřních rozporů a zostřováním krizí uvnitř sovětského státu
a působením nových sil/o případném konfliktu s Čínou nemluvě/.
Ale na druhé straně musíme vidět miliony prostých obyvatel,kteří
by si museli, v případě,že úy Západ obilně nepomohl /utáhnout
opasky ještě víc:nedostatkem by jistě netrpěli vedoucí funkcioná
ři strany a státu,nýbrž obyčejní lidé.
Stanislav Ivl.Kříž.
+ + +
oo Časopis Švýcarského Východního Institutu Zeit-Bild zajímá opět
otázka"muze pražského "jara”Alexandra Dubčeka.Zvláště cituje
část odpovědi Dubčekovy na husákův útok» V tomto dopise Dubček
charakterizuje dnešního vůdce strany a státu následovně:"V čase,
kdy vy jste byl buržoasním advokátem,pomáhala moje- rodina v rám
ci” Interhelpu" budovati socialismus v Sovětském svazu. V čase,
kdy vy jste jako Člen oficielní delegace fašistického slovenského
státu byl v Katynu, naše rodina íllegálaě pracovala. V čase,kdy
vy jste se Sáno Machem/ministr vnitia Slovenského státu/posedával
v kavárnách v Bratislavi,naše rodina riskovala život pro sociali
stickou revoluci oV čase,kdy vy jste údajně připravoval slovenské
povstání,bojovala naše rodina již dlouho se zbraní v ruce a můj
bratr ztratil při tom život....”

LIBTE POVAŽUJE PŘÁTELSTVÍ SE SOCIALISTICKÝMI ZEMEMI ZA ROZHO
DUJÍCÍ RAKTOR V BOJI ŘROTI ^IONISMU A IMPERIALISTICKÉ AGRESI,
NAMIRENE PROTI ARABSKÝM ZEMÍM.
Major Dzalud při přípitku I. Štrougalovl
(Naše poznámka: Bodeji? by ne. Socialistická, letadla,tanky a
samopaly za tuhle pochvalu stojí.)
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POLITICKÉ VRAŽDY.
V poslední době se téměř po celé Evropě rozšířily plánované
demonstrace proti španělským popravám» Neznáme objektivně všechny
důvody,jež nakonec vedly k rozsudkům,Politická vražda zůstane
však vždy vraždou,ať ji provádí svými orgány diktátorský režim
či odpůrci diktatury»Na obou stranách je vyloučeno objektivní po
suzování situace a důvodů,jež vedly k odstranění odpůrce,Je ovšem
při tom.vždy pochybné,zd^ při takovém násilném odstranění odpůrce
je postižen piavý viník,Často to bývají osoby úplně nevinné nebo
svedené vějičkou lákadla,které padnou za oběť násilí tlaku a protitlakUoVždyť nemá každá vražda a každý zločin motiv politický, i
když se často na politiku pachatelé vymlouvájí,Na př,vedoucí “■··-■ —
Baader-Mainhof-Gruppe se vymlouvají na politiku,když zavraždili
berlínského soudce a další osoby a provedli desítky přepadů ,
atentátů,únosů,krádeží a loupeží»Náleželo býppravdu objektivnímu
soudnímu řízení,aby zjistilo,zda čin má motiv politický,či je
jen zákeřnou vraždou,Do této sféry patří též zavraždění tří do
pravních strážníků v Madridě,
"Tages Anzeiger" uvedl dne 29 o září článek o tom,kde ještě je platný
trest smrti»Konstatuje,že ve Španělsku v posledních patnácti letech bylo popraveno celkem třináct osob -mezi nimi i”zákeřní vra
zi bez naprosto polotických motivů»Naproti tomu v celé východní
Evropě je vykonáván trest smrti oběšením či zastřelením v daleko
větší míře než ve Španělsku,Tak např»v Polsku za posledních pět
let bylo popraveno šedesát osob,v Jugoslávii je podle oficielních
statistik každý rok několik tuctů poprav,Také v SSSR stále je pro
váděno velké množství poprav a to zastřelením. To je konstatování
"Tages Anzeigeru”, - A jak· to je či bylo v socialistickém Česko
slovensku? Ze zprávy komise ÚV KSČ o politických procesech/str.
17 / vyplývá,že jen za tři a třičtvrtě roku/od října 1948 do 1952/
uložil státní soud 233 trestů smrti,z nichž bylo vykonáno 178,
Ovšem oficielní čísla uvedená Ministerstvem vnitra v r.1968 jsou
daleko vyšší»Tak v letech 1948 až 1967 bylo odsouzeno
státními soudy
27,000 osob - od r,1948 - 1952
krajskými soudy
70,770
"
~ ”
1953 - 1967
odsouzených zemědělců
35»000
"
odsouzených řemeslníků
„
a obchodníků_____________ ___________
Celkem tedy
147»770 osob bylo ve vězeních pro politické
"delikty",K tomu nutno připočíst osoby v koncentračních táborech
a v táborech nucených prací· ;
v pracovních táborech bylo - * — - — — — 186,921 osob
ve vojenských donucovacích útvarech— — — 118,683 í!
'^-edy celkem bylo v letech 1948 až 1967 ve vězeních či koncentrač
ních táborech 453»374 osob, V těchto letch bylo zatčeno státní
bezpečností celkem 1,120,387 osob, V Československých" věznicích,
táborech atd celkem,v letech 1948-1967/přišlo o život 15»726,osob,
které byly bud popraveny,k smrti umučeni,nebo ve vězení či táborech
zemřely následkem nemocí,útrap či mučení,Na př, byl objeven hromadný
hrob osob popravených od řídna 1950 do října 1951 v brněnském kre
matoriu,Vedoucí krematoria a vedoucí Pohřebního ústavu města Brna
zjistili dle záznamu více než 25 obětí v tomto hromadném hrobě.
Sdružení bývalých čs»politických vězňů ve Švýcarsku má prozatím v
záznamu více než 400 obětí režimu v Československu,
0 těchtcAúalších stech a tisících zavražděných-nevinných obětí
režimu a politické justice-nepíše světový tisk,nejsou vyvolávány
demonstrace,nepíše plamenné protesty ani Amnesty International ani
žádná instituce pro lidská práva ! Jen my na . ně vzpomínáme se smutkem v srdci a s prosbou k Nejvyššímu,aby jejich obět nebyla nadarmo!
Dr.BJh
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- 10 PRAG:NOVOTNYS MYSTERIÖSER TCP.Pod tímto titulkem uvádí západoněmecký časopis Per Spiegelyz zářijovém čísle 37”sensaČní”zprávu
o tom,že "konservativní" ČSSR vůdce Gustav Husák je v těžkém po
dezření od ještě konservativnějších soudruhů.V memorandu podepsaném 300 starými dogmatickými funkcionáři bylo šéfovi strany a
státu nepřímo nadhozeno,že dal zavraždit bývalého presidenta a
vůdce strany Ant.Novotného.Novotný byl prý v relativně dobrém
zdravotním stavu a byl dopraven na obvyklou prohlídku do sanatoria
pro prominenty v Praze na Smíchově.A tam 23.ledna 1975 náhlev
zemřel.Ještě téhož dne odepřel Husák na zasedání presidia KSČ No
votnému státní pohřeb,aby zastřel tajemné okolnosti smrti.Memoran
dum bylo adresováno představitelům strany pěti socialistických
zemí a to SSSR,Polska,Bulharska,Maďarska a Něm.dem.republiky,to
jest těmi,které v srpnu 1968 skončily branným násilím pražské jaro.
Mezi podepsanými byli protivníci Alexandra Pubčeka jako Karel
Mestek/za Novotného ministr zemědělství/,Ladislava Klenhová-Besserová/dříve sekretářka Nár.fronty/,dále ďívější šéf generálního
štábu Otakar Rytíř,který se v lednu 1968 pokoušel vojenským pučem
zachránit pád Novotného.Starostalinisti,jak je nazývá Per Spiegel,
Wjí na nastávající evropské konferenci kom.stran prosadit své
podezření proti Husákovi.Jsou pobouřeni,že nebyli lépe odměněni
za svůj postoj v pražském jaru.Na př.Me.stek a Rytíř patří mezi
těch 40 soudruhů,kteří svým voláním o pomoc Jo Moskvy v srpnu
1968 spoluzapříčinili vstup'!bratrských”vojsk do Československa.
ZDAŘILÝ P0KĽ3 O VYTVOŘENÍ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ. B’1J'
Pům Velehrad ve St,Martině v severní Itálii byl loni i letos
svědkem mimořádného úsilí o vytvoření křestanského společenství.
Loni koncem léta Salezián Claudio de Portu zde formoval svou
italskou farní skupinu mladých.Jsou to jinoši a dívky nad 17 let,
většinou vysokoškoláci.Pon Claudi obestaví pouze na přátelství;
aby někdo mohl být členem skupiny,vyžaduje od něj žít a pracovat
pro Krista.Poslední dobou Bon Claudio založil další skupinu ve
farnosti Řím-Testaccio,kam byl přeložen.Letos v září přijeli cleenové obou skupin na dva týdny znovu do St.Martina-bylo jich
kolem 35.Skupina byla na několik dnů svěřena universitnímu prof. .
BOZZO,který přednáší na Gregoriánské universitě biologii apliko-^
vanou v morálce a má vlastní skupinu vysokoškoláků,
odborníků
v práci mezi mládeži.Podle názoru prof.Bozzc farní skupiny,které
založil Claudio de -^ortu,jsou zázrakem.V .čem asi^snočívá^tajemství
úspěchu? Bon Claudio staví jak řečeno nejen na přátelství,nýbrž
žádá též modlitbu, svátosti ,křestanský život .Organizátorkou sku-y
piny je též sestra Lidia,která se přiznala,že ve volných chvílích
se stále modlí k Buchu Szatému.Ten nejenže vytvořil křestanské
společenství v prvotní církvi,vytváří je i dnes.
22.ŘÍJNA ZEMŘEL ve svých 86ti letech ARNOLD J.TOYNBEE anglický
filosof a historik,jehož stěžejní dílo "Study of History” vyry
lo hlubokou brázdu na poli vývoje názorů na smysl a povahu vý
voje lidské společnosti. Podobně jako jeho současník a souputník
harvardský profesor Pitirim borokin byl vystaven přemnohým úto
kům, které daleko ne všechny byly alespoň trochu oprávněné. Zej
ména ty ne, které byly vedeny s posic positivizmu proti jeho
zasade spojovat studium historie se studiem přítomnosti a bu
doucnosti - a proti jeho zdůrazňováni nevyhnutelnosti pokroku
a významu osobní svobody rozhodování.
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oo MEZINÁRODNI EXILOVÁ KCCY^ReNOE VE ŠTRASBURKU se sešla v době za
sedání Evropské rady “vě“ dnech 3Ťa"5»řijňaťZúčastnili se jí zástup
ci exulantů^z Bulharska,Československa,Estonska,Jugoslávie,Litvy,
Lotyšska,Maďarska,Polska,Rumunska a^Ruska»Početná byla delegace
Československá v níž byl zastoupen Československý poradní sbor
v západní Evropě5Rada Svobodného Československa a náš Českoslo
venský svaz kžestanských pracujících-ČSKP. Účastníci konference
v závěrečném prohlášení vyzvali všechny obyvatele evropské pevni
ny k boji proti totalitním režimům a zdůraznili,že Konference
o bezpečnosti a spolupráci v Evropě neukojila touhu Evropanů po
uvolnění napětí a míru,založeném na svobodě a spravedlnosti» Ke
shromáždění promluvil za Evropskou radu předseda její komise pro
nezastoupené země prof.Walter Hofer z Bernu, S nadšením přijala
konference poselství A.SolženicýTTa» Solženicyn v něm odsoudil
komunismus ýTako organický ne.-d.uh, který zachvátil celé lidstvo.
li
Duchovni, jednotu výcýioď^jvropskýcJxjaárodLrpovazuje za~~možrrá posled
ní úi&UeJiEvropy,Připoměí,že komunismus si ney ymy s 1eí F Rusov e
á ze jen nevzdělanci mohou zaměňovat slova "ruský" a "sovětský"
nebo připisovat zločiny světového komunismu národu,který podáním
trpěl déle a více než národy jiné.Podle Solženicyna ”mohou”mít
exŤIy vliv na běh svěťdvých událostí,jestliže budou udržovat sty
ky nejen na základě vzájemné snášeniLvosti,nýbrž na vyšší úrovni
s~polečných duc ovních hodnot./
Podle Sborinf./
oo DK·» SAMUEL BELUŠ riaditelom vysielania Slobodnej Európy,Po predčas
nom odchode
.j"aroslava Pecháčka do penzie stal sa od l,júlaztr,
riaditelom československej rozhlasovej redakcie Slobodnej Európy
Dr»Belluš,doterajší spoluriaditel tohoto vysielania.Dr.Belluš
pochádza zo Slovenskej Lupče,bol členom povstaleckej Slovenskej
národnej rady,neskoršie podpredsedom SNR a povereníkom pre infor
mácie,Bol tiež poslancom Dočasného i Ústavodarného národného Zhro
maždenia v Prahe.Pracoval najprv v new-yorskej redakcii Slobodnej
Európy a v r,1960 prevzal spoluvedenie redakcie v mníchove.Je to
po prvý raz,čo sa na čelo tejto významnej inštitúcie dostal Slovák,
Jej vedenie preberá za mimoriadne zložitých medzinárodne-poliťičkých
pomerov,
/N.S./
oo HEARING SÁCJfAROV <,0 němž referujeme na jiném místě ZPRÁV, obdržel,
mezi jinými také memorandum vypracované Československým poradním
Sborem v západní Evropě a upozorňující na to jak SSSR porušuje
základní lidská práva v Československu.Anglické znění tohoto memo
randa bylo v Kodani rozdáno zahraničním novinářům.
oo V LONDÝNE VZNIKL NOVÝ UŽITEČNÝ ČASOPIS .Jménu je se "V1VA" a jeho^
čtenáři jsou zejména studenti a mladí lidé,kteíí se před závěreč
nými zkouškamm již ohlížejí po vhodném zaměstnavateli.Časopis to
tiž popisuje zevrubně a velmi věcně poměry a možnosti,jak se jeví
s hlediska mladého člověka u všech možných firem,které si vydavateľ’vzal pod lupu'.' Vydavatelem je Odborový svaz vědeckých,tech
nických a vedoucích pracovníků, resp.jeho sekretář Olivě Jenkins.
00 VÝCHODNÍ EVROPA BUDE NIT 150 NOVÝCH ATOMOVÝCH.REAKTORU. Usneslo
se na tom""nedávné zasedáni RVHP. R eakt o ry ma j i být instalovány
y elektrárnách po dvojicích o výkonech 880 az 1000 Megawatů.
Československo má t.č. jednu atomovou elektrárnu o výkonu 100 MW
a staví dva nové komplexy o kapacitě 5000 MW.
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3RUTI0 SOCIÁLNÍ PRODUKT USa stoupl v uplynulém čtvrtletí o celých
12/b0Je to nejrychlejší přírůstek za následních 20 let.Svědčí o
tom,že se USA z hospodářské recese začínají zotavovat-přesto,že
nezaměstnanost je stále ještě veliká.Tu a tam se vyskytnou přízna
ky zlepšení i v Evropě»Jedním z nich je konečně opět mírně klesa
jící index velkoobchodních cen ve Švýcarsku.Do kategorie dobrých
zpráv tohoto druhu patří i ta o oživení v koncernu Volkswagen-Werke v BDR.
JIŽ PUL DRUHÉHO ROKU SI LÁMOU HLAVU státníci a národohospodáři
západních zemí nad problémem,jak to dopadne s obrovskými ziskovými
přebytky olej produkujících států. Podle názorů některých americ
kých odborníků je prý finanční nerovnováha vzniklá svévolným zvý
šením cen oleje z ledna 1974 zjveme pouze přechodným»Naproti tomu
však jiní- a mezi nimi zvláště důrazně Walter J.Lewy,který je
"olejovým” poradcem vlády-tvrdí,že ani do roku 1980 se svět nezba
ví následků tohoto šoku.Příjmy z olejových zisků sice v poslední
době poklesly/mírná zima a všeobecná tendence drahým palivem více
šetřit/ ale přesto je nutno prý počítat s tím,že takto akumulované
či lip řečeno zadržené peníze budou i v dalších letech jen ztěžka
nacházet použití-ke škodě celého světového hospodářství.V podob
ném smyslu se nedávno vyjádřil vysoký úředník ministerstva finan
cí USA William H. Jith. .erall v referátu na téma"The Recycling of
Pil Revenues"na mezinárodním semináři v New Yorku:Současné potíže
nemají ráz krátkodobých finančních problémů nýbrž jsou vyvolány
vysokými náklady na přizpůsobování se celého hospodářství novým’
poměrům,nastavším po zvýšení cen oleje státy OPEC.
I VÝCHODNÍ EVROPA POCÍTÍ TVRDÉ HOSPODÁŘSKOU RECESI? Člen presidia
a sekretář UVKSC Josef Kempný prohlásil nedávno na zasedání URO
v Praze,že by československému průmyslu stačila jen třetina pra
covníků k vyprodukování toho,co dnes vyrábí,kdyby měl k disposici
moderní stroje,ale též kdyby se tolik neplýtvalo-materiálem ,ča
sem, energií. . . oV Československu se prý spotřebuje 1,3 až l,9krát
více energie na jednotku společenského produktu nežli v průmys
lových zemích západní Evropy.Projev Kempného se považuje za před
zvěst zvýšení spotřebitelských cen,kterým budou muset občané za
platit nutnou modernisaci zaostalého výrobního zařízení ve všech
odvětvích československého hospodářství. Stejné hlasy oznamující
zvýšení cen spotřebního zboží,paliyptavebnin a energie se ozývají
současně i z Polska/Gierek/ a z Maďarska/ministr financí L.Faluvegi/.
PODÍL OBCHODNÍHO LOĎSTVA VÝCHODNÍHO BLOKU,tedy především loďstva,
SSSR, činí dnes stále ještě pouhých
celkem loďmi ^přepravované
ho zboží»Přesto z něj mají světoví loďaři docela upřímný strach.
Rusům prý totiž vůbec nejde o rentabilitu nýbrž jen a jen o získá
ní deviz a o politické cíle.Proto podbízejí až n 50ž> tarify a vůbec
používají obchodních praktik,které se považují za nemravné» Při
tom kapacitu svého.obchodního loďstva stále rozšiřují.

Podle oficielní zprávy z Vídně z 1.října t.répřípravují t.zv. oposiční strany KS,t.j. italští,jugoslávští,španělští,britští a rumun
ští komunisté,pro zasedání komunistických stran dokument pod názvem
"Akční program".Dle dokumentu má být na Žsedání projednáván pří
pad Portugalska a situace v Československu.Návrh přinesl vůdce
španělských komunistů Carillo a souhlasí s ním Italové,Jugošlávci '
a Britové.Italský Berlinguer toto žádal již před 2 týdny na festi
valu italského listu Unita ve Florencii a přednesl toto přání i
šéfredaktoru Pravdy.Dle něho by měla na sjezdu evropských komunistů
být projednána záležitost Dubčekova a studie bývalého komunistic
kého tajemníka Mlynáře.
Dr.B.ÍI.
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Vpvro Ryšavý: SNP
/Článok Vávro Ryšavého z Washingtonu-lanské1 o hosta našej winterthúrskej miestnej skupiny 0 Slovenskom národnom povstaniu s pod
titulkom ’’Zrada- a zločiny separatistov na Klinkov účet a SNP” bol
uverejnený v augustovom čísle amerických ’’Našich hlasov” .Je to
dlhé po jednanie, prinášajúc.e vela nových postrehov a f aktov,Dovo
lili sme si z neho otlačit začiatok,hovoriaci vrelými slovami o
Andrejovi Hlinkovi-a záver s úprimnou výzvou k všetkým Slovákom
žijúcim v cudzine/»
+ + +
Čas od času dostane sami do rúk dc-sat alebo dvadsať čísiel
Slováka v Amerike»Nechcem ani vlastným očiam veriť kolko neprávd
a skreslenosti sú schopní separatistickí redaktori Paučo,Vnuk,
Kováčov,Gebert a iní vyprodukovat o významných udalostiach,osobách,
a hlavné o Slovenskom národnom povstani/SNP/- Ich opisovanie udalostí
a uzávery znevažuje ich redaktorské poslanie o pravdivom informo
vaní ich čitateíov.Americkí Slováci by si zasluhovali za svoje ■
peniaze,ktoré vynakladajú na táto slovenskú tlač viac rešpektu a
vážnosti,aby sa im dostalo verných a pravdivých informácii.Dotyční
dopisovatelia si stále mysliajže v Amerik.- a Kanade naši krajania
majú byt klamaní tak,ako to robila totalitná tlač zo Slovenského
štátu. Je v záujme historickej pravdy Slovenského národa,aby sa
každá jednotlivá událost,ktorá sa odohrávala od r.1938 ažv1948
verne opísala, lebo slobodní historici budú raz posudzovat uda
losti a nie takí,ktoii pod tlakom čierne j,kávovéj alebo červenej
totality nemohli spravodlivo posúdiť jednotlivé události.V tomto
mojm článku chcem dokumentárne dokážať prečo prišlo k SNP,kto boli
spojenci slovenských povstalcov a kto stál na strane totalitného
Slovenského štátu zrodeného zo zo zrady na ČSR a z milosti Hitlerovej.
V kritickom čase Československej republiky/1938/,keď Andrej
Hlinka,predseda Slovenskej Ľudovej strany dokonal,slovenskí zapre
danci využili Hlinkovej popularity a zneužili jeho menovpre pro
pagáciu a krytie dávno pripravovanej zrady.Slovenskí madaroni
prišli si na svoje.Je najväčšou lžou pod slnkom,keď ktokolvek
chce tvrdiť,že A.Hlinka bol za rozbitie československej republiky.
Hranica A.Hlinku bola autonómia Dre Slovenský národ v rámci ČSR.
Jedným z jeho posledných výrokov pred smrtou bolo:”Využite Cechov
ako môžete,ale nikdy ich neopustíte”.Hlinka bol príliš inteligentný
a skúsený politik,aby vedel ohodnotit,čo súžitie s Českým národom
Slovákom donieslo.A Hlinka bol si vedomý v roku 1938 a prečtým, že
malý vtedy dva a pol milionový Slovensky národ nemôže isť samo
statnou cestou,že by upadol prv alebo neskôr do toho otroctva z
ktorého sa v r.1918 dostal.Preto bolo nezodpovednostou tahdajšieho vedenia Slovenskej Ľudovej Strany,že v týchto pohnutých
časoch prikročilo k premenovaniu Slov.Lud.Strany na Hlinkovú
Slov.LudnS tranu.I ked Hlinka bol od r.1913 predsedom Slov.Lud. Stra
ny a mal skutočné zásluhy o Slovenský národ,chaotické obdobie ne
oprávňovalo ]$ takémuto1. kroku,ked v susednom Nemecku a Rakúsku
zavedené metody boli výstražným znamením.
Živý Hlinka by nikdy neprepožič^jal svoje meno k tomu,aby pod
jeho menom boli prevádzané politické spojenctva s nacistickou
stranou na rozbitie ČSR,nikdy by svoje meno nepřenožič^al<na kry
tie zločinov čo premenovaná strana HSLS,Hlinková Garda,Hlinková
Mládež ,Hlinková akadem.mládež n páchala.Chce niekto tvrdiť",že A.
Hlinka/ktorý celý život zasvätil boju za práva Slovenského národa,
by súhlasil,,aby v jeho mene bolo vyvezených 58.000.Slovákov-židov
na istú smrt za odpísanie nepatrného chnosu z kliringovej špičky?!

- 14 Mohol by byt A.Hlinka tak nečestnýma odplatiť svojim židovským
spoluobčanům,ktorí mu pomohli z maďarského žalára?Mohol by som
uviesť sto prípadov na obhajobu mena A„Hlinka,ale tento ktorý
opíšem by sa zvlášť dotkl živého Hlinku,lebo v opoaíciistál druhý
kňaz iného zamerania s ktorým právčRBol v najlepšej zhode» Keď
vznikol.Slovenský štát prišli zástupcovia premenovanej strany a
gardy za žilinským prelátom Tomášom Ružičkom,aby išiel vysvätiť
a prekrstiť sokolovnu na Hlinkov dom»Prelát Ružičkazktorému som
ako žiak ministroval a keď zomrel bol som poverený a poctený v
roku 1946 cirkevnou radou mesta aby som ,niesol truhlu s jeho po
zostatkami ku hrohu na žilinskom cintorine-odpovedal tejto dele
gácii': Já sa nepamätám,že byvtu A„Hlinka staval Hlinkov dom-a í
odmietol„Viete si predstaviť míli krajania,ako by sa cítil seba
vedomý A„Hlinka ,keby ho niekto takto ponížil? . * * x v
»».» A tu by bolo na mieste,aby hlavné slovenskí katolíci v
Amerike za vedenia svojich duchovných postavili sa za očistu
Hlinkoxho mena<< · * - *
« „ »« Prečo americkí slovenskí kňazi nejdú po stopách tých kňazov
akými boli Hlinkoví spolubojovníci za Československú republiku í
prispievate! Hlasu kanovník Joz„Buday-podpredseda Sl(y»Lud „Strany
Jan Novák-snolinský farár Kempný,Hr„Okánik,Richard Osvald,gbelsky
farár Pavel Blaho,J. n Donovál,Dr„Ferdiš Juriga,Dr„P„Siška,Dr„J„
Kostolanský.prof„Rosím,prof„Haše,Karol Medvedecký,J„Šandorfy-zakíadateľ f»ud„str„v r„1896 a vydávate! novin"Krestan” Matej
Dreveňak,bratia Moyš,bratia Fetr .vič,Joz„Onderčo?Dr„Joz„čársky,
Lazík, prelát Cvmnček,J„Beňo,prelát Ružička„dvaja Šrobárove!,
Peter Jambor,Karol Nečesálek,Joz„Makeš,Lad„hehák,Ján Poste_nyi,
Dr„J„Mi c hálek,Pav e1 Ma c h á ček,H or á č ek,M„Mlynárovi č,J o z„N ov ák,
Ján Damborsky autor prvejvslovenskej mluvnice v r„1918,J„Branécký,
Doc„ Dor.Šátek ,Folťýn,Ján Žák, Joz„Závodský,Štefenec,p.·, of „Denisovič ,
Mesik Vajda,Marian Blaho, Jantauš Vojtašák atd,atdúVšetci títo
statoční kňazi z predprevratových čias pomáhali kriesiť slovenský
národ z maďarskej poroby a postavili sa za ČSR« V r„194ó minister
Vavro Šrobár dal spolku Sy«Vojtecha fundáciu dvesto tisíc korún,
aby niekto z katolických intelektuálov spracoval históriu kňazov,
ktorí sa zaslúžili o národ a Československo»«„«»
ŕ
- 'Armáda,žandárstvo a polícia zo Slovenského štátu až na niekolko
známych karieristov boli akýmľéi nositelmi. lepšie povedané baromet
rom verejnej mienky„Vojáci na fronte pri každej príležitosti
priatelili sa sruským obyvatelstvem/pri vhodnej príležitosti
dezertovali« Veď Čsl„brigády v Ruskú3^skladali na 85% zo sloven
ských vojakov«Chce niekto poprieť tento fakt?iDostojnici odchovaní
za prvej ČSR zostali jej verní. Teda nie.a o píše Faučo a spol«,
že ruskí a českí vojaci obsadili Slovensko v r.1945»
Nemecká povýšenosť a servilnosť bratislavskej vlády voči Nemcom,
viedla políciu,žandárov,vojanov a dôstojníkov k hromadnej, rezistenciioVyčkávala §a chví!a,kedy verejná mienka dozreje a ukáže vláde
ako národvzmýšla„Na odpoveď nebolo treba dl^io čakať „V auguste 1944
sedmdesiat tisícvSlovákov vojakov za niekolko dní bolo odhodla
ných bojovat za ČSR««««
«„„Redaktor Faučo nehovorí pravdu,keď tvrdí,že na povstaleckom
území bolo 2000 Rusov a 2000 Čechov«x* ► * »
’'■"TÍ, Čo prišli /boli len mizivým percentom v povstaleckých silách»,.
''"Všetko čo uvádza Komunistická strana o spojení s Ruskom je lož·».*
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Akého smeru bolo SNP najlepšie dokazuje skutočnosť,že Ameri
čania ,Angličania a Sov.Zväz poslali svoje vojenské misie, ted;a
Spojenecké misie na Slovensko»Americká misia bola najpočetnejšia»
Viac ako dvadsat odborníkov pod vedením por.Greena doviezli zbra
ne ,muníciu , lieky a inévnutné vojenské potreby z Talianska.Z to
hoto počtu bolo pätnásť Američanov zajatých po dobití povstalec
kého územia Nemcami a odvlečených do nemeckých koncentračných ·
táborov,kde bez akéhokolvek súdenia boli likvidovaní„Aby naši
slovenskí krajania v Amerike,Kanadeva ostatnom slobodnom svete
boli informovaní kde stál americký lud,jej prezident a jeho vlá
dala tým účelom som vyhladal úradné záznamy z tých čias,uverej
nené po vypuknutí SNP v State Departament Bulletinu roč»íl,zo
dňa 10 o septembra 1944*Viď prílohu č »3 »Ba či viac ešte i po dva
dsiatich rokoch od SNP prezident USA Johnson poslal další list
Rade Slobodného Československa vo Washingtone D.C»,v ktorom
spomína vrele SNP„Viď prílohu č. 4»
Takto Američania,lud i vláda a prezidenti o Slovenskom národ
nom Povstaní.
Záverom ku všetkým Slovákom»Odložme výčitky a osočovanie sa jedni
a druhí Slováci,lebo týmto ženeme len vodu na komunistické mlyn
ské koleso»Konštatujmejže v období od r»l§38-1948 boli sme po
stavení pred skutočnost,že tak ako národ Český tak i Slovenský
stali sa bábikou v rukách velmocenských záujmov.Hitler nerobil
žiadne tajnosti z toho,čg po víťazstve urobí s národom Českým»
To isté by mohol očakávat Slovenský národ len celkom inou tak
tikou a metodami» Opísal som v predošlejčksti vzrast nemeckého
školstva,hospodárskeho vplyvu a dóležitost nemeckých národných
ostrovov na Slovensku,ktoré by napomáhali postupnému udumieraniu
slovenských národných záujmov.Tak,ako sa to stalo s lužickými
Slovanmi»
v
;
Konštatujme a verme v dobrej vôli,že bolo niekolko slovenských
politikov na Slovensku v r.1938-1939,ktorí si vzali za úkol previest
Slovenský nároJ v tejto prekernej situácii i za cenu vlastnej
obeti v prípade Hitlerovej porážky»
Hitler prehral a prehrali tiež zodpovední redaktori Sloven
ského štátu»Avšak Slovenský národ i za Hitlerových úspechov nespal
a uvedomoval si,kde speje toto spojenectvo a do aké záhuby sa
rúti.Hned* od r»1939 sa formulovalo odporové hnutie založené na
princípoch demokracie a v sp^ojení so Západom,Hnutie,ktoré si
vzalo za úkol nepripustiť7,aby Slovenský národ po skončení vojny
bol začlenený medzi porazené národy,aby Slovensko dostalo zpat
svoje pôvodné územia a hranice z r.1918-1938. Výsledkom tohoto
hnutia bolo Slovenské národné povstanie, v ktorom Slováci pred
celým, svetom dokázali a dokumentovali,že stoja na principe de
mokracie a na strane Spojencov»
Bol to doteraz najhrdinskejší čin v slovenskej historii.A zas
my všetci,ktorí sme to organizovali,ktorí sme šli To tohoto ne
rovného boja,išli sme že zahynieme len aby národ bol očistený od
predcházajúceho nánosu.Bolo by ťažko Vám z d·uhého tíbora vysvě
tlovat aký bol rozdiel m^dzi Vaším a našim bojom.Vám spadla
štátnosť7 za záväzok,Hitlerovi a nám padla štátnosť za statočný
boj, v ktorom tisíce a tisíce Slovákov zahynulo,abynárod žil.
Že sme boli zradení a oklamaní novou rodiacou sa velmocou
"slovanským bratom" postavilo nás znovg, v nový boj za vítazstvo
demokracie»
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Sme Slováci v slobodnom svete zoskupení zo štyroch emigrač
ných prúdov.Prví prišli,aby si vybudovali lepší zajtrajšok pred
a po prvej svetovej vojne,druhí prišli po druhej svetovej vojne,
tretí po komunistickom puči r,1948 a štvrtí po roku 1966. Ruveme
sa medzi sebou,lebo neni dobrej vole pre jednotný postup,Jedni
sa pridržiavajú historicky uznanej štátnosti na medzinárodnom
fóre,t,j o Československá republika zvýraznená dvoma rovnocennými
národmi-Slovenským a Českým.Druhí zápasia o niečo,© ni^kdy nebolo
medzinárodným fórom uznané to je Slovenský štát.Touto fata morgánou rozbíjame jednotný postup Slovákov a Cechov v zahraničí z čoho
len komunisti a madaroni majú svoj úžitok.
Je na nás,aby sme svojím umom a inteligenciou prišli na plat
formu, ktorá pomôže západným demokraciám a našim národom k vitaž
nému koncu,Zamyslíte sa všetci v tejtc· historickej dobe· c± chcete
íst ako tivSvätoplukovi synovia,každ^ svojou cestou záhuby,alebo
sa postavit s pevným odhodlaním za to/historicky a medzinárodné
podložené.
+ + +

oo POSTAVENI LEONIDA BREŽNEVA uvnitř sovětského politbyra je otře
seno, soudí britský list Times a píše doslova,že ” v současné
době sluníčko na generálního tajemníka nesvítí":ztrácí v Egyptě
a v Portugalsku; jeho návštěva v USA je pochybná,protože se ne
dosáhlo dohody o dalším postupu v jedn '.ní o omezení strategických
zbraní;úroda v SSSR je letos víc než chabá a obilí se musí naku
povat u kapitalistů;pětiletka vykazuje seriozní mezery v plnění
plánu;zahraniční obchod je zatížen vysokým deficitem;východoevrop^
ští satclité reptají proti vysokým cenám ropy a surovin;přípravy
na evropskou konferenci komunistických stran jsou nečekané kom
plikované a sama konference komunistických stran se v předpoklá
daném termínu nemohla vůbec konat; a konečně jak píši Times, i
přes fanfáry v sovětském tisku výsledky Helsinek byly hebenější,
než Leonid očekával,
00 8L0VeNóKY HISTORIK VILEM PREfi^N, známy zejmena jako badatel v
oblasti SNP a pak jako spoluautor Československé bile knihy
popisujúci průběh a postup sovetske okupace CSR v roce 1968,je
t.c. zaměstnán v Bratislave jako topič. V srpnu se mu podarilo
poslat kongresu Mezinárodni historické společnosti , který pra
vé zasedal v Sán Francisku, dopis licici teror, jaky je t.c. v
CSSR uplatnovan proti vedeckým pracovníkům, kteri se v roce
1968 angažovali. Depis způsobil senzaci a - pochopitelné zdeseni.
oo "L 76" ma byt název nového exilového časopisu ceskych levico
vých, kdysi komunistických intelektuálu, který ma vycházet v
nemecke reci počínaje breznem pristiho roku. Iniciátory jsou
nemeóti levicoví spisovatele Bdll a Grass, šéfredaktorem ma
byt Jiri Pelikán, spolupracovníky Ota Sik a Eduard Goldstúcker.
Pripomíname, ze od letošního dubna vychazi tez nemecke vydáni
rímskych Pelikánových "Listu11. Cesti komunisté se tedy cini i
v exilu - daleko vice nežli všichni ostatní - a, jak je vidět,
vedi jak na to.
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oo Akademický malíř ZDENĚK ROUDNICKÝ ze Zofingenu vystavuje společ
ně s malířkou LUCII RADOVOU v Paříži od 23»října do 4»listopadu,
v galerii v 16»okrsku» Od 7»listopadu bude ZoRoudnický vystavovat
svá díla v galerii Zum Elephant v Zurzachu»Tato výstava potrvá
měsíc o
oo 19 o listopadu se dožije svých 75»narozenin známá německá spisova
telka ANNA SEGHERSOVAoU nás ji proslavil zejména její protifa
šistický román"Sedmý kříž"«

oo Mezinárodní výbor matematiků svolal na 24„října do Paříže masovou
schůzi za propuštění sovětského matematika LEONIDA PLJUČE, k t er ý
proto,že se veřejně vyslovil proti invazi do CSSR v r»1968 a
proti ožívání neostalinismu, si vysloužil léta psychiatrického
útulku v Dněpropetrovsku na Ukrajině„Schůze se zúčastnilo mnoho
tisíc osob,mezi nimi významní vědci a spisovatelé z Francie i
ze zahraničí„Mezi účastníky byl i sovětský spisovatel Viktor
Někrasov„Podpůrná poselství zaslali mýtinku též Jiří Pelikán,
AoSacharov a E„Ionesco„
z
y
z
oo Jinakznež slovem cynizmus nemůžeme označit DODAVKU SOVĚTSKÝCH
ZBRANÍ DO CHILE» Na oficiálních fórech,ve sdělovacích prostřed
cích a v celém propagandistickém soustrojí nemohou Sověty přijít
Pinochetovi na jméno,ale jde-li o dolárky,pak jdou často i poli
tické ohledy stranou„Známý francouzský satirický a dobře infor
movaný časopis "Canard Enchainé” uvedl některé podrobnosti„Aby
se nenamočil sámzSSSR navlékl na věc bulharskou firmu "Kantex",
která nalodila v Jugoslávské Rjece tanky T-54,munici a náhradní
díly pro Chile„Týdeník píše,že"kšeft je kšeft" i pro Kreml a
připomíná,že před několika lety československý Qmnipol dodával
-se souhlasem Moskvy-jak jinak-zbrane současně Biafře,lagoské
centrální vládě a rovněž bývalému portugalskému diktátoru Caetanovi pro jeho koloniální válku v Africe» A Bulhaři,kteří se s
Čechoslováky zřejmě střídají,zase nedávno dodali zbraně ultra
pravicovým "falangistům” v Libanonu,samozřejmě opět s požehná
ním Kremlu» "Canard Enchainé" reagoval článkem na útok sovět
ských listů,které se na časopis rozhořčily právě pro zmínku o
prodeji zbraní Pinochetovi«
oo SOVĚTSKÝ SVAZ NERESPEKTUJE zásady v oblasti občanských práv,
osobních a náboženských svobod,které přijal v Helsinkách:takový
je závěr tří pařížských advokátů„kterí se vrátili nedávno z
cesty po SSSR„Za své návštěvy měli možnost,ne bez risika,setkat
se s A„Sacharovem, s matkou V„Bukovského a s řadou rodinných
příslušníků nebo příbuzných jiných internovaných osobností» Na
konferenci Mezinárodního výboru pro obranu lidských práv uvedli
řadu příkladů„Osud kněze G„Vinse mluví za ostatní:Vinš byl pro
své náboženské přesvědčení odsouzen na dest let nucených prací
v severní Sibíři;v táboře musí jako"zvlášt nebezpečný živel"/!/
nosit červený kříž /!/ na trestaneckém munduru»
oo DVA Z OHLASU NA UDĚLENÍ NOBELOVY CENY MÍRU A„SACHAROVOVI:"Udělení
Nobelovy ceny A„Sacharovovi a jeho ideím je aktem politidké od
vahy a rozhodnosti,je poselstvím naděje v očích všech,kdo bojují
za lidskou důstojnost"« /Quotidien de Paris / - "Jestliže jury /Nobelova výboru/ hledala muže,který by svým osobním příkladem
dal světu kriteria pro hodnocení politických akcí,nemohla si
vybrat lepší osobnost"» /Britský Guardian /
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oo PŘI PŘÍLEŽITOSTI 26»yÝR0ČI VZNIKU ČLR uveřejnily britské Times
úvahu o budoucnosti Cíny;list ji hodnotí jako”nejistou” ne však
’’beznadějnou” a píše,že se v čínském vedení tlačí kupředu četné
politické proudy nové generace,jimž starávgarda v Pekingu dosud
upírá podíl na moci»Slova Mao Ce-tunga a Čou-En-laje pozbývají
přesvědčivosti a důrazu a také jejich odchod z politické arény
je víceméně již blízký»List si též všímá,že letošní oslavy 26»
výročí byly jen velmi skromné a také v ústředním orgánu Zen Min
ž’pao chyběl tradiční oslavný úvodník»
oo Podle čínského tisku proběhla na^v^doucích místech v-některých -sovětských republikách POKLADNA ČISTKA» ’’Nová Čína” oznámila,že·
předesdové presidií nejvyššího sovětu Armenie,Litvy a Ukrajiny
byli ve funkcích nahraženi,stejně jako předsedové vlád v Tadži
kistanu a v Arménii.Kromě toho muselo svá místa opustit jedenáct
náměstků a sedmašedesát úředníků ministerstva zemědělství a lehkéno průmyslu téměř ve všech sovětských republikách»’’Nová Čína”
si neodpustila dovětek,že ’’tyto změny dokazují zostřenou kontro
lu Brežněvovy kliky nad národnostními menšinami v c>S3R” o
oo Litěraturnaja Gazeta se v těchto dnech zabývala neliterárním ná
mět em-RUSTEM ALKQHOLISiVíU 7 SSSR» Je to poprvé, co časopis jednal
o probieďiu otevřeně^ 'uvedl alarmující čísla:v jistém/ne jmenovaném/kraji stoupla spotřeba vodky z 8 litrů na osobu v r.1963 na
28,5 litrů v r»1973<> Autor úvahý uv.ádí,že v průměru vydá .obyvatel
SSSR celkem 115krát více za alkohol než za knihy»Také opiství za
volantem je na vzestupu-600»000 případů jen za r»1974o
oo 1' T iEUJN V -CUPYCNU *1 se jmenuje nové dílo Alexandra Solženicyna,které
( právě vyšlo rusky v nakladatelství YMCA v Paříži »Kniha má 240 str.
J a zabývá se Leninovým životem a prací v exilu až do počátku 1»
iw světové války»Autor se opírá hojně o historická fakta,která shromáždil za svého pobytu ve Čvýcarská.
oo MATKA BÁSNÍKA VLADIMÍRA 3UK0VSKEH0 se obrátila na francouzského
presidenta",aby^sě'^^~svá' návštěvy v SSSR přimluvil u Brežněva za
propuštění jejího nemocného syna,který je ve vězení již pátým
rokem;zdůraznila,že jeho propuštění by rozhodně přispělo politice
uvolnění.·. Připomeňme , že Bukovskij ,který je rovněž vynikajícím bio
logem,byl zatčen v r»1971 a odsouzen na 12 let žaláře.Přečin;napsal studii nazvanou ’’Nová duševní choroba v SSSR-opozice” , zabý
vající se represí intelektuálů v psychiatrických útulcích»
oo AMERICKÁ DELEGACE JEDNALA V ŘÍJNU V PRAZE o indemnizaci zabavené-..
ho amerického majetku po roce-1948 v Československu a o návratu
18 tun zlata z USA»Jak se vyjádřil demokratický senátor Charles
Vanik/je českého původu/,který ČSSRKsoukromě navštívil,dospělo
jednání k "povzbuzujícícm závěrům”;spor‘odškodnění-zlato” by podle
jeho názoru mohl být vyřešen do jara lg76.Vanik se vyslovil rov
něž pro normalizaci vztahů maži USA a ČSSR»
oo OTÁZKA KOALIČNÍHO POSTUPU KOMUNISTU s jinými demokratickými stra
nami ,formy uchopení moci a diktatura proletariátu byly hlavní
body,o nichž si sovětští a italští komunisté nedávno vyměnili
názory-na stránkách Pravdy a Rinascita.Sovětský -komentátor Zarodov operoval především principy,které "vyjádřil Lenin ve spise
”Dvě taktiky sociální demokracie”,na coz italský týdeník reagoval:
"Jsme nyní v jiné historické situaci»». V současné době probíhá
zrychlená koncentrace kapitálu,což má za následek formulování
demokratických požadavků a zejména pak požadavků středních tříd»».

19 Vztahy mezi socialisty a demokraty jsou nyní užší než kdykoliv
před tím. "Rmascita dále kritizuje tezi o' "politické a aritmetické
většině" a pokračuje:"Zarodov si neuvědomuje,že jsme/komunistí
v Itálii/ hlavním článkem uvnitř parlamentní demokracie." Týdeník
se rovněž vyslovuje pro co nejširší spojenectví IKS se všemi de
mokratickými silami,pro"historický kompromis".Diktatura dělnické
třídy a rolnictva není podle jeho názoru v Itálii možná;je třeba
usilovat o izolaci a porážku monopolů a to všemi silami,širokou
frontou,jež zahrnuje i malé a střední průmyslníky.
oo 11 o listopadu 1975 MÁ ANGOLA ZÍSKAT NEZÁVISLOST oDatum se blíží,ale
s ním se zostřuje také ozbrojený konflikt mezi třemi hlavními
hnutími/MPLA,FNLA a Unita/ a Portugalci mají plnou hlavu jak to
zařídit,aby mohli opustit zemi a přitom svým odchodem neuspíšit
btratrovražednou všeobecnou občanskou válku»Situaci komplikuje
ve velké míře i zahraniční intervence«FNLA je podporována z Kins
hasy ,avšak MPLA,jež se vyznačuje komunistickou tendencí,podporují
přímo i nepřímo socialistické státy» Tak 23»října oznámili v
Lusace,že v řadách MPLA bojuje asi 1400 až 1700 kubánských"dobro
volníků" .Koncem září a počátkem října zakotvily u angolských
břehů'kubánské 'lo^ Playa de Habana,Vietnam heroico a Luanda,se
stovkami "guerillos" a zbraněmi východního původu.
oo Západoněmecké úrady povolily ČTYŘEM HLAVNÍM ČLENŮM BAADER-MEIN HOFOVY S UFINY /Ulrice Meinhofové,Andreasu Baaderovi,Gudrun
Ensslin
. a J.C.Pasnému/- v současné době ve vězení ve Stutgartunákup sportovního náčiní,kopacích míčů a barevných televizorů.
Baader-Meinhovci mají,jak známo,za sebou řadu násilných akcí,
atentátů a vraždy.».Sovětský básník a biolog Vladimír Bukovskij
se "provinil" pouze kritikou režimu:nemůže ani sportovat,natž se
dívat na televizi a žije-vlastne vegetuje-o 400 gramech černého
chleba denně»
oo Právě ve dnech,kdy v Kodani zasedal ’jSACHAROVUV TRIBUNÁL' obíhalo
v iV1oskvě nové číslo samizdatové "Kroniky" Anonymní autoři se na
60 stránkách studie,rozmnožené jako obvykle přes průklepový papír,
zabývají problémem politických procesů v SSSR,pronásledováním
Židů,kteří vyjádří přání emigrovat do Izraele a náboženskou persekucí» 7Kronika"se objevila poprvé v- r.1968;po zatčení Pjotra
Jakira,považovaného za jednoho z je-jích zakladatelů,přestala na
čas^vycházet-v r.1974 však začala kolovat znovu/.

REVUE "KONTíNBNT" uveřejní v blízké budoucnosti literární příspěv
ky sedmadvaceti československých "disidentů",známých zejména z r.
1968 a žijících v CSSR^kteří většinou sí vydělávají na živobytí
jako umývači aut,hlídači,šoféři anebo pomocní dělníci«Toto číslo
"Kontinentu" prý připraví společně Ota Filip a Pavel Tigrid/podle jiných informací též L.Pachman/.
.
c o Smutnou statistiku uvřejnili v ITALU: za posledních dvanáct měsíců
došlo tam k 285 únosům osob, což je o /jjO/ó více než rok předtím.
oo PODLE SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANISACE přichází na světě ot život
na 250.000 lidí při autonehodách, a asi 2 mil.osob při nich utrpí
lehká nebo těžká zranění.Tato čísla se vztahují zejména k mladým
lidem mezi 15
J?5 lety. Hře t in u těch,kteří v tothio věku umírají,
mají na svědomí silnice.V některých zemích ze 100 narozených dětí
jsou při dnešní havarijnosti dvě předurceny^dopravní smrti a pa
desát k úrazům.
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V r,1974 však poprvé vůbec počet dopravních neštěstí klesl.
Zásluhu na tom mají hlavně zvýšení ceny benzínu,zvýšení poplat
ků za užívání motorových vozidel,zavádění nových úseků s omeze
nou rychlostí a konečně i přísnější policejní kontroly,
"SSSR NEMÁ VŮBEC V ÚMYSLU PŘEPUSTIT BLÍZKÝ V ÚCHOP AMERIČANŮM' ,
prohlásil v interwiew bejrútskému listu As-safír nejmenovaný
"vysoký sovětský Činitel"»Budeme všemi prostředky bojovat,aby
chom zmařili úsilí americké diplomacie ,řekl dále a dodal,že
sovětská vláda právě přezkoumává svou dosavadní politiku v této
oblasti světa,aby určila novou taktiku»Vztahy k Sýrii označil
za vynikající, k Iráku za vlažné, k Libyi za dobré,k Jordánsku
za vyvíjející se,Naproti tomu nýnější Sadatova politika přivede prý
Egypt do izolace«
oo DVAKRÁT ZOOLOGICKÁ ZAJÍMAVOST: tuleň šedý,který ještě dosti hojně
žije u severoanglických břehů a občas sestupuje na jih,se zatou
lal do francouzské řeky Garonny a byl zjištěn 200 km proti proudu,
ve vyloženě sladkovodním prostředí«Místní rybáři si nic podob
ného nepamatují,jde o první případ tohoto druhu»Nedaleko pobřeží
v Toulonu se zase náhle objevilo v září hejno asi třiceti velryb.
Šlo o kýtovce druhu velryby šedé s bílou ocasní ploutví.
o o ZAČÁTKEM LETOŠNÍHO PODZIMU MĚLY STÁTY EHS celkem 4,716.000 nezamestnaných,což je téměř 60% více,než ve stejném období loňského
rokUoO smutnou bilanci se členské země Evropského společenství
dělí takto:
Belgie
185 o 958 nezaměstnaných/září 1975/
Dánsko
114.200 /konec srpna 1975/
NSR
1,005.495 /září/
Francie
797»000/konec srpna-v říjnu odhad 1,000.000/
Irsko
99 o 313 /konec září/
Itálie
1,069oOOO/koncem července/
Holandsko
195«471/konec září/
Velká Britanie
1,194.101 /konec září/
Severní Irsko
54«977 /konec září
Lucembursko
157 /srpen/

oo Socialistický MEZINÁRODNI BVaZ SVOBODNÝCH ODBORU konal v půli
října^v Mexiku svůj 11.světový kongres. Jedním "z hlavních vý
sledku jet podle zpráv tisku,návrh mezinárodní "Charty o kontrole
multinacionálních podniků11, vycházející z potřeby přimet tyto
hospodářské giganty k vetší "průhlednosti” a k respektování
potřeb a vlastnických práv států, na jejichž území pracují.
Připomínáme, že požadavek vetší "průhlednosti” tak zvaných
"multis" nevyslovily socialistické odbory samy . V předvolební
kampani švýcarské jsme jej slyšeli na príklad z úst zástupce
křesťanských demokratů. "Průhlednost" samozřejmě nemá znamenat
ztíženi hospodářské činnosti těchto společností, pokud je uži
tečná. Vyrostly do svých velkých rozměru celkem logicky ze
situace dané současnou technikou a trhem. Na příklad o Brazílii
je známo, že jim otevřela část svého státního monopolu těžby
oleje proto, poněvadž si od jejich dobré organizace a aktivity
slibuje oživeni této těžby, které její hospodářství ve svém
prudkém vývoji potřebuje.
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MIGROS- a GOTLIEB DUTTLDILER.
Letošního 25»srpna slavilo švýcarské MIGROS své padesátileté
jubileum. I nám se sluší tohoto .jubilea vzpomenout „Ne jenom proto,
co tato organisace znamenala a znamená všem naším ve Švýcarsku
usídleným kraJanům,nýbrž i pro neobyčejně zajímavou historii
jejího vývoje a pro vší úcty a obdivu hodnou osobu jejího zakla
datele Gottlieba Dťtoeilera.
Gottlieb Duttweiler patří beze sporu k osobnostem,které význam
nou měrou zasáhly do dějin švýcarského hospodářství,počínaje za
čátkem minulého století,jako Bally,Bon,Boweri,3rown,Lscher,Fischer,
Geigy jHeberlein,Maggi,Nestlé,Lindt,Sandoz,Sulzer,Suchard,Volkart ,
Rieter a jiní» Narodil se 15»srpna 1838 v Curychu a teprve ve
svých 37 letech se rozhodl pustit se sám vlastní cestou.Založil
MIGROS,nejprve vlastně jako "obchod na kolech",který rozvážel
potraviny po venkově.Pak ale šlo všechno ráz na ráz»V r.1927
otevřel MIGROS pivní stálou prodejnu v Curychu, 19'29 přišel na řadu
St.Gallen,Basilej a o něco později Bern.Avšak i boje přibývalo.
Lebensmittelverein se rozhodl prodávat celou řadu druhů spotřeb
ního zboží se ztrátou,jen aby znemožnil nepříjemného konkurenta.
Dodavatelé byli přímo či nepřímo donucování bojkotovat nový pod
nik,tisk se rovněž do Duttweilera obul,ale výsLedek byl opačný:
udělali mu jen reklamu a zadarmo.Ani Duttweiler však nezahálel.
Bojoval na všech stranách a hlavním jehůyítězstvím bylo,že získal
neotřesitelnou důvěru žen z domácnosti. V r.1933 už MIGROS vlast
nil 98 prodejen,které docílily obratu 52 mil.franků.To už měl také
41 rozvážkových vozů a tři továrny/jako protiopatření proti bojko
tu výrobců/.Pak následuje založení Hotel-Planu,který umožňovalyzá
kazníkům za poměrně nízké částky trávit dovolené zprvu jen ve Švý
carsku, pozdě ji i v zahraničí·.
Když byl v r.1933 vydán zákaz zakládání poboček,nezbývalo mu
již nic jiného,než se pustit i zlo boje politického .V r.1935 kandi
duje v Curychu,St.Gallen a Bernu na funkci poslance a spolu se 6
jinými kandidáty podobného zaměření vyhrává a slaví nástup v Bernu«
12.listopadu 1935 začíná vycházet týdeník Die T a t,vyd ávaný právě
oněmi 7 nezávislými/Landesring der Unabhangi gen/.V té době se už
Migros stal vysloveně nebezpečnou složkou prď celou řadu obchodníku
a obchodů.Následuje přeměna- akciové společnosti na družstvo/v lednu
1941/čímž bylo každému jednotlivci umožněno podílet se na zisku.
V r.l942 začíná vycházet BRUCKEN3AUEK.A abychom tento výčet upřes
nili, pak je třeba se ještě zmínit o knižním podniku EX LIBRIS, o
KLUBU MIGROS s jazykovou školouAo vlastnímLleji MIGROL a na poli
mezinárodním o projektu MIGRÔSTURK, v němž se Duttweiler na žádost
turecké vlády podílel při plánování a výstavbě.
G.Duttweiler byl beze sporu mimořádný člověk.Byl to pravý vulkán
ducha,vůle a síly,stále plný nových nápadů,dalších plánů a vždy od
hodlán prosadit,co si vzal do hlavy.Těžko říci,zda byl všeobecně
oblíben.V určitých kruzích určitě nikoliv.V parlamentě byl svou
energii skoro obtížný. Avšak nakonec,když 8.června 1962 zemřel,
dalo se říci,že truchlila převážná část Švýcarska.
Můžeme si c Migrosu a o všem co se kolem něho točí myslet cokoliv.
Můžeme ze soucitu s drobnými malými obchodníky zatratit onen bru
tální způsob,kterým se Migros jako chobotnice omotával kolem celého
švýcarského hospodářského života a kde se usadil,tam zůstal. V obou
světových válkách sehrál obrovskou úlohu při zásobování země a v
poválečné dobebe stal regulátorem cenové hladiny v zemi.Osobnost
G.Duttweilera nám pak v mnohém připomíná našeho Tomáše Batu.V celé
řadě osobních vlastností i obchodních cílů by bylo možno najít
zřetelné paralely.Bata se bohužel nedožil tak pronikavého úspěchu
jako Duttweiler.
/Podle J.S.-ZFRAVODAJ 1972/
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KDE STÁLA KOLÉBKA LIDSKÉ C1VILITAC .,?
Ještě pred 10-15 lety se na vysokých školách prednáselo,že lid
ská civilizace se objevuje zhruba před Btisíci lety na Středním
Východě.Tehdy se prý dosavadní lovci a sběratelé začali usazovat
a přešli k pastýřské a později zemědělské kultuře a civilizaci«
Objevují se první kulturní plodiny-pšenice a ječmen-a počíná se
domestikace prvních divokých zvířat-především skotu.Takto byl
lidem zajištěn pravidelný přísun potravin,čímž se ji... uvolnily
ruce pro jinou činnost.Vz ikají první řemesla,první kulturní vý-tvory.Člověk objevuje první mechanické principy jako např.kolo,
páku a pode/naučil se plést košíky,spřádat vlákna a tkát z nich
látky. Kolem r.5000 př.Kr.ovládali tehdejší mezopotámští obyvatelé
hrnčířství,jak o tom svědčí nálezy hliněných nádob.0 tisíc let
později vstupuje lidstvo Blízkého Východu dc doby bronzové«Objevují
se první stavby z cihel,především chrámy a paláce,lokalizované
do měst«Sumerové objevují první klínové písmo.Z Blízkého Východu
se prý nové poznatky a manuální dovednost rozšířily postupně do
Cíny,do Indie a do Egypta,jehož nejstarší pyramidy jsou 4800 let
staré.Dosud byly pokládány za nejstarší kamenné stavby vůbec.Sta
vitelské umění se rozšířilo přes Tróju a ^rétu do Kecka,kde kolem
roku 1600 př.Kr.vzniká mykénská kultura.
Shora popsaná chronologie byla podložena dvěma datovacími meto
dami.Starší archeologické nálezy byly časově zařazovány pomocí
stratigrafických metod/tlouštka a sled půdních a rumištních vrstev/.
V tzv.historické době se již archeologové mohou časově bezpečně
orientovat podle písemných nálezů.Proto víme pojněrně hodně o Su
merech ,Babyloňanech,Assyřanech a zejména o Egyptanech,jejichž zá
znamy o jednotlivých vládnoucích dynastiích sahají až do r.3000
př.Kr.Moderní astronomie pomáhá archeologům v časovém určrní dů
ležitých egyptských událostí,které byly spojovány s tehdejším
postavením jelnotlivých souhvězdí.
V praehistorické Evropě byla situace podstatně jiná než na
Blízkém Východě«Jenom polovzdělanec však může vyslovit názor,že
analfabeti jsou zásadně primitivnější než lidé znalí písma.0 tom
svědčí tzv.megalitická kultura,jejíž stavební památky-chrámy a
hroby-najdeme na Iberském poloostrově,v západní Francii,severním
Německu,Anglii a na Skandinávském poloostrově.Tyto stavby byly
dříve považovány za těžkopádné imitace uměleckých východních vzorů.
0 mistrovské megalitické stavbě ve Stonehenge/Anglie/ se soudilo,
že mohla vzniknout jen za odborného vedení nějakého mykénského
/řeckého/stavitele.Jistý učenec se vyjádřil o praehistorické
evropské době,že to byla éra"osvícení západního barbarství idejemi,
přicházejícími z Východu.'1
Shora uvedené názory séukázaly být falešné a neudržitelné. S
objevem nových datovacích metod.Přesnými datovacími metodami bylo
např o z j jštěno ? ze v Thajsku ’znali pěstování obilovin a jiných pol
ních plodin již v téže době jako na Blízkém Východě.0 kontaktech
mezi tehdejším thajským a mezopotámským obyvatelstvem lze pochybo
vat.0 málo později se začínají zabývat zemědělstvím.i obyvatelé
Peru a Mexika.Dále bylo z jištěno,že Japonci ovládali.hrnčířství
dříve než národy Mezopotámie.Zdá se,že původní obyvatelé Rumunska
znali písmo již několik století před Sumery.Neméne překvapivé je
i nedávné zjištění,že nejstarší megalitický hrob v západoevropské
oblasti je o 2000 let starší než egyptské pyramidyza že stavební
komplex Stonehenge není v žádném případě dílem mykénsk^ch Reků,
nebot vznikl několik století před počátky mykénské kultury.
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Nové archeologické objevy zcela rozmetaly dosavadní názorv na
praehistorickou etapu lidstva.1 když asijsko-egejská oblast stále
platí za kolébku umění a kul tury,ztrácí své monopolní postavení
v tomto smysluoMnthé umělecké prvky se vyskytovaly jinde dříve
než v Řecku.Tak např.tzv.řecká spirála na ksmnných chrámech na
ostrově Malta je staršího data než tentýž ozdobný prvek na fasádě
minoských paláců.Z toho plyne,že mnohdy se architektonické a umě
lecké prvky šířily ze Západu na Východ-tedy ne opačným směrem,
jak se dosud tvrdilo.
V roce 1949 americký atomový fyzik Miliard Libby objevil princip
datování archeologických nálezů pomocí radioaktivního uhlíku C-14»
Tento objev znamená skutečnou revoluci v archeologii. Libby zjis
til, že část atomů vzdušného dusíku se působením neutronů z kosmi
ckého záření proměňuje v radioaktivní uhlík C-14,který se pak vá
že s kyslíkem na kysličník uhličitý.Když rostlinný či živočišný
organismus odumře,nepřijímá dále CO-,tudíž ani v něm obsažený
C-14oTzv.poločasy rozpadu C-14 v odumřelých organismech jsou dnes
přesně známé.Měřením/zbývájící/radicaktivity lze zjistit stáří
mrtvého organického materiálu-např.dřeva,popela,vos1 u,textilií,
kostí či paroží s přesností několika desítiletí.Je skutečností,
že v dávnjch geologických dobách byla zeměkoule vystavena inten
sivnějšímu kosmickému záření než dnes.S tím je nutno při výpočtech
stáří archeologických a paleontologických nálezů počítat.Pomocí
radioaktivního uhlíku C-14 nelze ovšem stanovit stáří kamenných
nástrojů,keramických střepů či kovových předmětů.Jinak lze pomocí
uhlíkových”radioaktivních hodin*' stanovit stáří až 40 000 let.
Stáří shora uvedených anorganických nálezů se stanovuje tzv.
thermoluminiscep^ční metodou.Tak např. bylo zjištěno,že hliněné
nádoby,nalezené v Turecku,jsou staré 9000 let.
Stáří kosterních nálezů-a mohou pocházet třeba i z třetihor-se dnes určuje pomocí tzv.racemizace kyselinou asparaginovou.
Sleduje se přitom poměr D-a L-aminokyselm.Cim vetší je podíl
D-aminokyselin,tím starší jsou dotyčné kosti.Takto se zjistilo,
že Severní Amerika byla obydlena již před 50 000 lety!
Jedná-li se o fosílie starší než 100 000 let,uložené v materi
álech vulkanického' původu,datuje se jejich stáří pomocí měření
stupně rozpadu radioaktivního draslíku v argon.Výzkumy tohoto dru
hu opravňují k doměnce,že člověk eé objevil na této planetě již
před 3 miliony let.
Na základě novějších výzkumů se má zato,že lidská civilizace se
nerozšiřovala z jediného střediska,jak se to dosud postulovalo.
Dnes se mluví o tzv.**samostatných,nezávislých objevech*' .Vynálezy
a objevy jako nástroje,orba půdy,chov dobytka,budování vesnických
usedlostí,hrnčířství,získávání a zpracování kovů,vznik měst,krá
lové a pod.se objevují na různých částech zeměkoule,zcela nezávisle
na sobě v různých časových posloupnostech.Je skutečností,že každá
kultura a civilizace jsou produkty potřeby,možností a schopností
jejich původců.
První hrnčíři na světě byli asi japonští rybáři,nikoliv mezopotámští rolníci.D le bylo zjištěno,že přechod k pěstování polních
plodin neznamená zákonitě začátek usedlého způsobu života.Tak např.
praobyvatelé Mexika znali pěstování kukuřice a presto zůstali ještě
po 3000 let nomádskými pastevci.Ždárové hospodaření v praehostorické
Evropě nutilo tehdejší zemědělce ke stálému stěhování v důsledku
vyčerpání/dočasného/přirozené půdní úrodnosti.
Mayové v jižním Mexiku a stř.Americe stavěli obrovské pyramidy
a vynalezli vlastní písmo;přesto nestavěli města.Peruánští Inkové
vybudovali nádherná města a dokonalé silnice;psát však neuměli.
Dnešního člověka uvádí v úžas skutečnost,že ani Mayové,ani Inkové
neznali valivý pohyb,tj.kolo a vůz/!/
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Schopnosti a znalosti praehistorických vobyvatel Evropy nesmíme
brát na lehkou váhu9nebo je· dokonce podceňovat»Praobyvatelé Brit
ského souostroví,označení jedním.význačným archeologem za "nezkrot
né divochy",neměli města ani krále.Přesto vytvořili ve 3»tisíciletí př.Kr.monumentální stavbu"Stonehenge",jíž by se byli jistě
obdivovali Sumerové i Egyptané.Radioaktivní analysou nálezů dře
věného uhlí a krumpáčů zhotovených ze zvířecích parohů se zjistilo,
že se stavbou komplexu"Stonehenge"začali kolem r.2 700 př.Kr.
Dílo bylo zakončeno po cca 1 000 letech.Základním stavebním materi
álem byly dlouhé,ploché kameny vážící až 50 tun,které byly dopra
vovány na staveniště ze vzdálenosti 40 km.Bylo zjištěno,že k vy
budování komplexu Stonehenge bylo zapotřebí 18 mil.pracovních hod»
Na stavbě bylo zřejmě zaměstnáno veškeré práceschopné obyvatelstvo»
Vyvstává otázka,proč vlastně prastaří Britové toto nákladné sta
vební dílo vybudovali»Je pravděpodobné,že .Stonehenge bylo místem
konání náboženských kultů a slavností,které měly přímý vztah k
astronomickým pozorováním a postavením jednotlivých souhvězdí»Mě
řením staveb se dospělo k překvapivému závěru,že Stonehenge je
vlastně astronomická observatoř,založená s matematickou přesností»
Stonehengští kněží a mágové studovali jarní a podzimní slunovrat,
východ a západ slunce a měsíce»S pohybem nebeských těles byl zřejmě
těsně spojen osobní a společenský život těchto neolitických Britů,
kteří byli nejen dobrými staviteli,ale i vynikajícími astronomy a
matematiky»
Dnešní člověk je stále v pokušení zastávat názor,že lidé z mlad
ší doby kamenné byli beznadějní primitivové»Jak vyplývá ze studií
hrobů a kosterních nálezů,věřili již tito lidé v posrmtný život a
znali důstojnost člověka.Proč by jinak dávali mrtvým do hrobu po
traviny , zbraně , šperky a pod»?V schanidarské jeskyni v Iráku byla
nalezena kostra neandrtálce,žijícího před 50 000 léty.Slo zřejmě
o arthritického jedince,jemuž byla amputována jedna ruka a byl sle
pý na 1 oko»Za této situace by se tento ubožák nebyl býval dožil
40 let věku,kdyby jej jeho soukmenovci nepodporovali»
Lovci mamutů z Dolních Věstonic byli již hudebníci.Hráli na
flétny,zhotovené ze zvířecích kostí»0 nžlezu a kultovním obsahu
slavné sošky z mamutího klu,tzv."Věstonické Venuše" se zde nemu
síme rozepisovat.
Zvlášt dojemn, nález představují dětské sandálky staré 9 000 let,
nalezené v severní Americe.K ochra.ě dětských nožek byly dokonce
vyloženy zaječí kožišinou.
Archeologie udělala v posledních letech velké pokroky,dík novým
výzkumným metodám a moderním technickým instrumentům.Pomocí ultra
zvuku lze dnes zjistit staré stavby a vraky lodí na dně moří.
Magnetometričká měření odhalují stavební ruiny a zbytky dávných
sídlišt,které jsou dnešhluboko pod povrchem země.Tak byla např.
objevena stará Sybaris,jedna z řeckých kolonií v jižní Itálii z
6 stol.př.Kr.Letecké snímky ř)pozrazují zbytky starých sídlišt a
silnic,skrytých dnes pod obilnými lány.
A tak dnes nikd nemůže dopředu určit,jak daleko do minulosti
budeme muset posunout počátky lidské kultury a civilizace.Předsta
vy irského biskupa Usshera a jeho stoupenců ze 17.století jsou
stejně naivní jako neudržitelné»Ussher totiž"vyvodil’’ z genealo
gických údajů I..knihy Mojžíšovy, že prý svět byl stvořen dne 23.
října roku 4004 př.Kr. a to v 9 hod.ráno./Pramen:Das Beste č.7/75/
Ing.M.Č erv ík ov á
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Československý podíl na církevněslovanské kultuře»
Literární záznamy a památky z ranného dějinného období našeho
štátu jsou velmi kusé a skrovné»Souvislý tok dějin,nesených histo
rickými osobnostmi, se u "echů a Slováků počíná příchodem kře
sfranství. V oblasti Čechů a Slováků zapouští křestanství pevné
kořeny v druh polovině 9·století»Křestanská horlivost vyzařuje
z územé Velké Moravy za jejíhovvrcholu i po jejím pádu,a později
přechází do státu prvních křestanských Přemyslovců ale i daleko
na sever,východ a jih»
Přispěl k tomu významně čin Rostislava,knízete^Moravanů,a Sva
topluka , vládce na území Slovenska,povoláním Solunských bratří na
Moravu.Podle legendy z konce 9«·století t.zv.moravskopanonského
Života sVoCyrila-Konstantina se praví :’’Rastislav ,kníže moravský,
vnuknutím Božím,po úřadě se svými knížaty a s Moravany,vypravil
poselství r.862 k císaři byzantskému Michalovi,řka;Náš lid odvrhl
od sebe pohanství a drží se křestanského zákona»Nemáme však ta
kového učitele,který by nám pravou křestanskou víru vyložil v na
šem jazyce,aby též jiné kraje,vidouce to, nás napodobily»Nuže,
pošli nám,pane,takového biskupa a učitele.Od vás,zajisté,vychází
vždy dobrý zákon do všech krajů i" /Vašica/
Moravská mise,povolaná Rostislavem a odchovaná byzantskou kul
turou j nesla vědomí rovnoprávnosti národů a rovnocennosti jejich
jazyků a vědomí suverenity národa a vlastního jazyků»
Právo na bohoslužbu v národním jazyku znamená právo na nejvyšší
oblast v středověké hierarchii kulturních hodnot a jejich oblastí»
V Cyrilometodějství se od počátku projevuje prvek demokratický»
Právo na nejvyšší duchovní statky se přiznává každému národu a
každému jeho členu»Toto právo dává možnost,aby kulturní hodnoty
se ujaly a rozšířily do širších národních vrstev»
Solunští bratři byli lidé s tehdejším nejvyšším vzděláním.Starší
Metoděj!zkušený právník,původně kníže jedné slovanské provincie
byzantského císařství,vstoupil později do kláštera,kde se věnoval
theologii a výchově svých mladších přátel,kteří jej později ná
sledovali na Moravu» Mladší bratr Konstantin,vzdělaný- filolog,
později filosof a theolog s velkou praksí ve výchově dorostu,
sestavil originální písmo ke snadnějšímu vyjadřování slovanských
slovních prvků, pro něž nen.; řecké písmo výstižné.Na svou misijní
činnost se připravil překlady nábožných knih a v této činnosti
pokračoval i na _oravě,krom spisování vlastních děl.
Příchodem slovanských věrozvěstů na Moravu začíná nová epocha
Velké Moravy i celého Slovanstva,v náboženské i kulturní oblasti.
Zavedením slovanského písma a slovanské řeči do liturgie se ury
chluje šíření křestanství po celé zemi a po jejím okolí.
Hlaholské písmo.
Slovanské písmo se stavil Konstantin-Cyri1 pro slovanské krajany
z okolí Soluně,mluvící starobulharským makedonským nářečím.Novou
abecedou mělo být též zdůrazněno,že Slované jsou národ samostatný,
vzdělaný,na Řecích a -Latincích nezávislý.Při sestavování písma
byl Konstantin veden jednak znalostmi slovanštiny,jednak řečtiny;
přihlížel ke všem zvláštnostem slovanské řeči.Nejstarší zachovalá
hlaholnice není psána do dvou vodorovných řádek/linek/nýbrž píp
semné znaky o nestejné výšce jsou zavěšeny na jedinou herní linii,
9 níž visí"volně jako hrozny”.Tato hlaholice Konstantinova,vzbuzu-
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jící obdiv moderních linguistů-fonetiků,vznikla z řecké kurzivy
a některých písem orientálních,zvláště hebrejskosamaritánských
a koptských.Cyril vytvořil 38 písmen abecedy;řečtina jich zná jen
24o O.Menhart uvádí,že tento způsob vázání písmen je velmi starý
a neevropského původu.Konstantin-Cyril vyvinul též”skoropis”,což
byl svým způsobem těsnopis,a nezávisle na řečtině vytvořil z hla
holské abecedy novou číselnou soustavu. V době velkomoravské bylo
veškeré písemnictví slovanské,pěstěné slovanskými apoštoly a jejich
učedníky,psáno touto hlaholicí.Teprve po vypuzení slovanských
knězi z Moravy r.886, když většina z nich našlq nové působiště v
.říši bulharské,vzniklo tam i nové slovanské písmo tzv.cyrilice.
Toto písmo bylo v jádře řecké písmo uniciáíní,doplněné pro fonémy
ryze slovanské nově vytvořenými znaky.většinou zjeJnodušením a
příslušnou úpravou písmen hlaholských.V novém prostředí,sousedí
cím s Byzancí,kde si Slované zvykli užívat řeckého písma k pří
ležitostným záznamům,zvi.za Polořeka knížete Symeona/893-927/,
nedala se hlaholice dlouho udržet.Brzy po nastolení Symeona,byla
cyrilice úředně zavedena.V knížecím sídle Preslávi byl biskupem
jeden z moravských žáků Metodějových,Konstantin Bulharský·,ten
tuto změnu připravil a spolu s příslušníky své literární školy
zavedl a dodržoval v liturgických i světských knihách.Cyrilice
se stala základem běžného písma Bulharů,Srbů a Rusů a do nedávna
i románských Rumunů.
Jedna část bývalých spolupracovníků Metoděje s Mimen lem, poz
ději biskupem Velickým.a s Naumem v čele, zůstala věr^ia hlaholici,
usadila se na ckraji Bulharské říše u hranic Albánie,vytvořila v
okolí Ochridu vynikající středisko vzdělanosti.Zde i po úmrtí
obou zakladatelů více než po jedno století se užívalo hlaholice,
o čemž svědčí kodexy psané v Makedonii jako evangeli ář Assemanův,
Sinajský žaltář a Euchologium Sinajské. V Ochridě vznikl za bojů
o hlaholici spisek-obrana slovanského písma mnicha Chrabra,áptrně
Nauma,ale autor měl na myslivMoravu a jejich kní ža t a. Č ás t ž áků
Metodějových se uchýlila do Čech,kde už od r.874 působili někteří
jejich druhové,ale liturgii slavili slovansky v obřadu západním.
Vše nasvědčuje tomu,že jejich činnost tolerovali biskupové nežen
ští,do jejichž pravomoci Cechy patŕily/895-973/J něktří biskupové
pražští je podporovali.Oficiálně působili zde do r.l097/konec
slov.lit.na Sázavě/ a neoficiálně ještě déle.
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"POTOM KDYŽ SE OPROSTIL OD VŠEHO* SHONU a péči svou uvrhl na Boha,
posadil napřed ze svých učedníků dva kněze, zdatné rychlopisce,
a přeložil vbrzku všechny knihy Písma, kromě Makkabejských, z
řeckého jazyka na slovanský v o smi měsících, od měsíce března,
kdy začal překládat, do dvacátého šestého dne měsíce října. Po
ukončeni pak vzdal náležitý dík a slávu Bohu, jenž dává tako
vou milost a zdar, a obětoval se svým duchovenstvem svátou a ta
jemnou oběť a oslavil svátek svátého Dimitria. Neboť dříve s
Filosofem přeložil toliko evangelia s "apoštolem” a vybranými
službami církevními. Tehdy pak přeložil i nomokánon, to jest
pravidlo zákona, a knihy Otců."
Ze staroslovanského ŽIVOTA METODĚJOVA
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