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MÝTUS A SKUTEČNOST VÁNOC
Asi před sedmi-osmi lety jsem si zatrhl v jednom časopisu
tyt^ věty:’’Vánoce jsou dobou,kdy lidé umocněně cítí potřebu
rozdat se,znásobit svůj pocit radosti z projevovaného dobra ra
dostí toho,komu bylo pro jeveno . Vánoce jsou ale také dobou,kdy
osamělý člověk svou osamělost prožívá dvojnásob”.Autor těchto
vět už neřekljproč právě vánoce mají tuto umocňující sílu.Zdá
se., že vytvářejí kolem nás a v nás novou perspektivu a nový pro
stor,dávají člověku a světu nový rozměr„Skutečnost dorůstá do
své nové podoby a do své plné pravdy.Na toto”proč”můžeme odpo
vědět slovy španělského esejisty Salvadora de Madariagy.V knize
’’Podobizna Evropy” de Madariaga napsal:"Lidé existovali už
dávno.Člověk však existuje.teprve od doby Kristovy.” Jsou to
provokativní slova.Zneklidňují a dráždí právě svou pravdou,
kterou nelze ani dnes obejít ani zastřít novou mytologií.
Abychom pochopili proč právě vánocemi se věci našeho života do
stávají dó řádu své pravdy,musíme mít odvahu"jít až do Betléma”,
propojit náš dnešek s betlémskou událostí?která se stala za ča
sů císaře Augusta a místodržísího Kvirinia.Podstatu této udá
losti,která je osou a středem dějin,vyslovuje Lukášovo evange
lium: "V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel-to je
Mesiáš,Pán".Do dějin světa vstoupil spasitel v podobe dítěte,
spasitel tak zranitelný,tak slabý,tak bezbranný a tak lidský
jako dítě.Toto dítě”položené v jeslích” je syn Boží,který nazve
sebe”synem člověka”.Převratná vánoční událost,která trvá dodnes,
která nás ©slovuje a vstupuje do našich osudů,znamená,že”Bůh
je lidský”. V Betlémě se zrodila naše svoboda.Kristus osvobodil
člověka od všech idolatrií a mocností na zemi,nad zemí i pod
zemí. Vánoce jsou tedy dobou nejen znásobené radosti,ale také
dobou znásobené svobody.V podstatě nám dnes musí běžet o to,
aby betlémská událost se mohla stát událostí našich životů,
našich dějin a naší denní skutečné svobody,a to nejen svobody
od zotročujících vnějších či vnitřních idolatrií ale také svo
bodou k tvořivému proměňování světa a života v růst a stoupání.
Dr.Karel' Vrána
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oo OSLAVA 28„ŘÍJNA V USA byla podle zprávy RADY SVOBODNÉHO ČESKO
SLOVENSKA uspořádána letos·společným výborem československých
organizaci" poprvé v hlavním městě Washingtone.Za účasti tisku
a oficielních osobností promluvili v přeplněném sále senátor
Roman LoHruška a kongresníci Edward I„Koch,Thomas E.Morgan,Edward
JoDrwinski a Joseph M«Gaydos«Ve svých projevech řečníci vyzvedli
historický význam výročí a senátor.Hruška a kongresník Gaydos
zdůraznili svůj český resp«slovenský původrDr„J„Papánek,člen
předsednictva Rady svobodného Československa poděkoval hostům
jménem československých organizací« Po skončení projevů před
stavil Andrew Valusek,poradce pro národnostní otázky při Národ
ním výboru demokratické strany,přítomným funkcionáře pořádají
cích organizací,Vávro Ryšavého,Adolfa.Klimka a Jiřího Horáka,
členy předsednictva Rady svobodného Československa,Jaroslava
Kašpara-Pátého za washingtonskou sekci Národní rady .americké,c
Matěje Neumanna za washingtonský Sokol,Emila Royco~za -Českoslo
venskou společno’st pro-zvědy a umění a další „ Téhož dne v poledne
reverend Josef Šefl zahájil invokací- zasedání kongresu Spojených
Států«
!·■
oo ČESKOSLOVENSKY. PORADNÍ SBOR V ZÁPADNÍ EVROPĚ'sněmoval«Jeho’valné
shromáždění se konalo 8«a 9«listopadu ve Frankfurtu»Mezi jiným
zvolilo na další dvouleté funkční období předs.eďou opět mnichov
ského IngoHolmana·,místopředsedou Dr„Linczenyiho a sekretářem
M.Srnce a J.Péjskaŕa« Ze•shromáždění -by ly-odeelány -dop-rsy-nebotelegramy americkému senátorovi Jacksbnovi a britskému novináři
Lewinovi,prezidentu Ferdovi a A«D«Sacharovovi«
Neobyčejně zajímavým středobo.dem bylá* přednáška .Dr «JÍFecháčka,
zabývající se problémem oprávněnosti výtek českého kapitulantství«
ZŘ.rezoluce, p ip·. mní na jící ze jména ..špatný současný stavjaaší vlasti,
citujeme její výstižný ho.spodářsko-politický závěr: ’’Českoslo
vensko, kdysi tradiční obchodní partner Západu,je dnes v tomto .
ohledu na předposledním - mí stě « Jen-2-6 -procent-■československého
zahraničního obchodu připadlo vloni na západní S táty-,-kde ž-tov ■
Rumunsku 45%,v Polsku 44%,v Sovětském svazu 31%«·"
co DRoPETR ZENKL zemřel v Raleigh /USA/3«listopadu ve věku 91 roků„
Byl to muž^usilovné politické práce,drobné i té na nejvyšší
úrovni,aktivní účastník tří odbojových hnutí za svobodné Česko
slovensko ,Sokol , kdysi primátor města Prahy,po roce 1945 první
náměstek předsedy vlády a předseda čs],, strany. národně socialistické/
v exilu pak předsed,.a_B.ady svobodného Československa«Bylo^mu do
přáno dožít se vysokého věku,, bohužel nikoliv toho, čemu venoval
celých svých posledních téměř 30 let-osvobozeni sve vlasti«
Budiž čest jeho památce«
co Soubor INFORMACÍ O PŘEDPISECH,které platí prosty naše-krajany
se švýcarským asylem či se švýcarským povolením k trvalému poj
bytu/Niederlassung/kteří by chtěli příjmout na delší dobu zaměst
nání v^cizine,z a š1e na požádání Ing«Josef Vlček,Dorťstr«40,
8034 Zurich/přiložte známku 70 Rp/.
oo BRATR MICHAL KORYBANIČ,člen našeho ústředního.výboru,byl na mni
chovské univerzitě promován na doktora ekonomických věd«Gratulujeme«
oo Zemřel Ing.MIROSLaV HAJDEKR,zakladatel winterthurské sokolské jed
noty a přítel našeho svazu.Budeme na nej vzpomínat v nejlepsim.
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oo ĽALSI ÚPRAVY POJIŠTĚNI PRO PRÍPAD NEZAMĚSTNANOSTI usnesla švýcarská
vláda na svém zasedání 19 * listopadu»Mají za účel usnadnit situaci těm,
kteří ztratili práci a nemohou delší dobu najít novou, a pak zejména
umožnit přijetí do pojištění osobám u nichž to doposud nebylo možné»
1 / ŘQŘ-í HP j e__čl a t em _2 y?_l i s t o pa du 1975 se prodlužuje právo na dávky
z pojištění z dosavadních 120 na 150 pracovních dní v běžném kalen
dářním roce»Ostatní úpravy vstupují v platnost datem 1»prosince 75:
2/Do počtu 150~~pracovnícŤi~B'nů, jejichž oďpřácóváňE" v”"průběhu "právě
uplynulých 365 kalendářních dní musí pojištěnec prokázat,aby mohl
být do pojištění přijat,se na rozdíl od dřívějška započítávají dny
placené dovolené.U těch,kteří se do pojištění přihlašují^jsou již
delší dobu bez zaměstnání,je možno k tomu připočítat ještě navíc
až 50 pracovních dní z období této jejich nezaměstnanosti»Počet
právě uplynulých 365 kalendářních dni se zvyšuje ve všech případech
o pracovní dny,které pojištěnec ztratil nemocí,úrazem či vojenskou
službou»Tytéž směrnice platí pro prokazování 150ti odpracovaných
.q
dní při uplatnění nároku na denní dávky
v nezaměstnanosti«
3/U osob,které nejsou.zaměstnány celodenně postačí k přijetí do po
jištění prokázat pravidelné zaměstnání nejméně 20 hod»týdně během
právě uplynulých 365 dní»/Doposud musely prokazovat,jako každý
jiný,celých 150 plných pracovních dní/» 4/ U domáckých pracovníků
postačí k přijetí do pojištění prokázat výdělek z domácké práce
alespoň 5000 SFr během právě uplynulých 365 kalend»dní»
5/Z pojištění nejsou nadále vyloučeni rodinní příslušníci zaměstnavatele/s výjimkou manželky či manžela/» 6/ Invalidé se považují
za schopné pojištění pokud dostávají méně než
polovinu řádné
IV renty» 7/ Ti,kteří právě ukončili školu a nevstupují do odbor
ného školení anebo ti,kteří odborné školení předčasně přerušili,
mohou se nyní rovněž dát pojistit pro případ nezaměstnanosti»Musí
tak však učinit do tří měsíců od data ukončení školy či přerušení
odborného školení»U těch,kterým toto datum spadá do období od 1»
ledna do l»prosince 1975 se tato lhůta počítá od 1»12»1975«Jako
pojištěný výdělek se bere 40 SFr denně,což odpovídá denní dávce
v nezaměstnanosti 26 SFr.U nezletilých bude tato dávka vyplácena
jejich zákonnému zástupci» Již od l.září t.r.platí totéž nařízení
pro osoby ukončivší odborné školení.Nově se pro ně 3 měs.lhůta
prodlužuje o dobu trvání vojenské služby či navazujícího dodatečné
ho školení/dalšího/.Absolventi škol ve smyslu tohoto nařízení/stejne
jako učňové/ jsou osvobozeni od placení jednorázového vstupního
poplatku 60 SFr.
8/ vsoby propuštěné z vězení stejně tak jako
osoby propuštěné z nemocniční péče nemusí přijetí do pojištění pro
kazovat předchozí zaměstnání-pokud jejich pobyt v dotyčném ústavu
trval déle než- ’ jeden rok»Při pobytu kratším se předepsaná lhůta
365 dní prodlužuje o jeho trvání» 9/Částečně nezaměstnaní pojištěn
ci ,.tj.takoví u nichž pracovní poměr trvá se zřkácenou pracovní do
bou, nepodléhá jí nadále povinnosti kontrolního razítkování ani v
případě výpadku celých pracovních dní-pokud netrvá tato krácená
pracovní doba déle nežli nepřetržitě čtyři týdny»
DÁLE PŘIPOMÍNÁME:
a/Do konce měsíce prosince je ještě možno se přihlásit k pojištění
s čekací lhůtou zkrácenou na 1 měsíc.Po 1.lednu 1976 platí opět
čekací lhůtá šestiměsíční»
b/Od 1.ledna se počítá s celostátním zvýšením pojistného,a to až
na 5 SFr měsíčně.0 přesné částce pojistného bude vyrozuměn každý
pojištěnec zvláště.
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ROZPORNÝ DIKTÁTOR o

"Franco ha muerto”i'Tato blesková zpráva z Madridu vyvolala
20 o listopadu časně ráno horečnou aktivitu v tiskyňh agenturách
a redakcích listů na celém světě.A hned po prvních informacích
o Francově smrti se rozezvučely dálnopisy a vyťukaly kompletní
biografie a nekrology,které redaktoři připravili už před měsícem
a pak založili do zásuvek na devětatřicet dní diktátorovy agónie,
v níž starec,podporován moderní lékařskou technikou,úporně vzdo
roval zubaté s kosou o
Španělsko,ten kout relativního klidu,stal se v posledních týd
nech středem pozornosti celého světa.Všichni věděli,že Francovým
odchodem končí devětatřicetiletá éra,jíž diktátor vtiskl svou
pečet,že se v novodobých dějinách Španělska obracívposlední list
významné kapitoly.Zpráva o jeho smrti byla jak ve Španělsku tak
v zahraničí přijata různě ; v baski oko. provincii vyšli lidé do
u^-ic tancovat a připíjeli si k ’'dobré novině” šampanským,v Madridu
zse převládly spíše smutek a pietni ovzduší.SSSR a jeho satelite
komentovali Franca a jeho vládu mírněji,než se očekávalo-Franco v
posledních letech navázal řadu kontaktů s Východem- a Mao mu dokon
ce z Pekingu poslal věnec... Franco i po smrti zůstal rozporný
tak,jak rozporně byl přijímán,doma i venku,za svého dlouhého ob
dobí neomezeného vládce Španělska.
"Caudillo” byl nesporně diktátorem.Pomazal si ruce krví už v
polovině dvacátých, let ve válečném tažení proti Maroku,dále při
potlačování vzpoury v Astúrii a zejména pak za občanské války
1936-1939»Na druhé straně však se mu díky ráznému postupu poda
řilo uchránit Pyrenejský poloostrov před rudým vlivem.Víme přece,
že Kominterna na Španělsko hodně sázela a nevyslala tam J'rudé
brigády”jen pro nic za nic.Kdyby byli rudí zvítězili a Španělsko
dostalo se pod Stalinův vliv,vývoj poloostr ova by se zcela jistě
ubíral jiným směrem a nebezpečí rudé nákazy by vážně ohrozilo
Itálii,Francii a Portugalsko.Jak vůbec by se za těchto okolností
vyvíjela druhá světová válka?
Svět Francovi nezapomene,že si svého času potřásal ruce s Hitle
rem,Mussolinim a Petainem. Avšak podařilo se mu uvarovat Španělsko
před vtažením do přímého válečného spojenectví s usou;Hitlerovi
nedovolil vybudovat na Pyrenejském poloostrově
základnu.
Diktátor,tím co dělal, i tím,jak to dělal. Diktátor-jako každý,
kdo uplatňuje absolutní osobní moc a řídí stát bez účasti veřej
nosti, jako každý,kdo sahá k represi demokratických institucí....
Avšak když vezli jeho rakev po Madridu,přišly se s ním rozloučit
statisíce lidí,které do madridských ulic nikdo nenahnal,přišly
spontánně.Lidé nezapoměli,že caudillo pozdvihl zemi z ekonomického
marasmu a stabilizoval její hospodářství, a to v celku bez cizí
pomoci .Španěl,který před jeho nástupem k moci nemí-1 co do úst a
chodil takřka nahý,se pak mohl najíst a měl čím přikrýt svou na
hotu.Pravda , exodus lidí za prací v zahraničí zůstal chronickým
jevem španělské společnosti, a také venkov^je stále chudý,srovnáváme-li ho s vyspelými evropskými státy,avšak města,dělnictvo
a střední vrstvy šly nahory.Vybudováním patřičné infrastruktury
přetvořil Franco zaostalé Španělské 19»století v přední turistickou
mocnost Evropy,kam každoročně jezdívají desítky milionů cizinců
utrácet své prázdninové úspory.Kdyby byl Franco tyranem typu
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J oV,Stalina5bylo by Španělsko dodnes uzavřenou společností a přes
Pyreneje by se táhla minová pole a ostnatý drát»
Zůstal tvrdým a nesmiřitelným až do konce života.Mluvíme-li o
Francovi,stále se nám k bílé barvě misí černá,anebo přesněji řečeno
červenáoCaudillo není jednobarevný:je to-byla to-osobnost komplexní,
jejíž činy také vyžadují komplexní hodnocení.Patří nesporně do
galerie diktátorů,jež zplodilo naše podivné století,avšak ve srov
nání s Hitlerem,Stalinem anebo třeba i takovým Salazarem,zaujímá
Franco relativně skromné místo.Mnoho našich lidí,kdyby byli po
staveni před volbu žít buď v Sovětském svazu anebo ve Francově
Španělsku,by asi zareagovalo takto:"Do....,to už nám jiná volba
nezbývá? tož tedy raději Franco!”
g
Kříž
+
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Z
posledního
čísla
věstníku
NARDENS»'EHO
HNUTf
jsme se dozvěděli
oo
podrobnosti výzvy anglikánského arcibiskupa kanterburského křesťa
nům všech vyzhání,aby pomohli zastavit nebezpečí,které Britanii
hrozí.Přirovnal britský lid ke"školákům ve..třídě,kde není učitel.
Perou se o koláč,křičí a zuří,když nejde vše podle jejich přání.
Silní dosáhnou nakonec co chtějí,slabí jsou bezmocní.”Z textu
výzvy dále citujeme:"Přišla doba,kdy křesťané mají možnost i po
vinnost prokázat společnosti službu... čtverým způsobem:
1/Proti nynějšímu názoru že kolektiv je vše a jednotlivec nic
zdůrazňovat,že země počítá s každým a spoléhá na každého jedno
tlivce. 2/Starat se,aby rodiny žily šťastně,byly silné a ukázněné-poněvadž rodina je stále nejdůležitější složkou každé lidské
společnosti. 3/Připomínat si,že dobrá práce si žádá spravedlivé
mzdy-že však na druhé straně je nám třeba obětí a kázně.
4/
Uvědomovat si,že jedno jedinné krédo platí:Na prvém místě Bůh,
potom druzí- a" já" až na třetím mís.tě.Nejprve království Boží
...va pak to ostatní."
Čestný předseda NH Dr.J.Lang při této příležitosti připomel
podobnou výzvu J.A.Komenského ve spisu nazvaném "Konsultacp” a
I
objeveném teprve nedávno-před 40ti lety.Tento spis bude osou sym
posia,které příštího roku uspořádá NH/se Světovou Radou Komenského/ I)
při příležitosti svého pátého setkání.
SVĚT PRODĚLA JATSRNOU VÁLKU ještě před rokem 2000,jestliže se všech
00
ny státy naší planety dobrovolně nezřeknou své suverenity ve prospěch
jediné univerzální všesvětové vlády.K této pochmurné prognóze
dospěla skupina amerických atomových badatelů z Harwardské univer
zity. Vědci soudí,že nukleární konflikt pravděpodobně nevypukne
mezi supervelmocemi,USA a SSSR,nýbrž že ho spíše rozpoutají menší
státy jsko např,Izrael ,arabské země,Indie,Pákistán nebo jiné
africké státy, jež $i do konce tohoto století jaderné zbraně opatří.
Proiesor T. Šénelling soudí,že přeď r.2000 bude "kontrola’jader
ných zbraní asi tak "účinná"jako je dnes kontrola pornografické
literatury nebo užívání heroinu.Podle jeho názoru největší nebez
pečí je ve stále menších rozměrech a váze atomových pum-brzy se
prý budou moci vozit v kufrech osobních aut nebo nosit na zádech.
yQrAlDD9bbude,podle profesora,na.světě v provozu asi tisíc^velkých
jaa^rnycn p@QKtorů,z jejichž radioaktivního odpadu bude mo no vy
robit jednu pumu týdně.
00 Počet plné nezaměstnaných ve Švýcarsku se ke konci listopadu zvý
šil nad 20.000 osob. Je to pořád méně nežli 1% pracujícího obyva
telstva ů Ilicméně prudké stoupnutí v průběhu posledních měsíců ne
věstí pro začátek roku 1976 nic dobrého.
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oo POČET OSOB UVĚZNĚNÝCH V SSSR za politické názory nebo náboženské
převtsědčení, neklesl pod 10»000»Soudi tak zvláštní zpráva Amnesty
International,uverejnená v listopadu v Londýně»Podmínky v sovět
ských vězeních nejen že nerespektují mezinárodní normy,ale neod
povídají ani sovětským zásadám o "převýchově prací"»Vězňové dostá
vají jen minimum stravy,chronicky trpí hladem a "převýchova prací"
je v podstatě'prací nucenou,vykonávanou v'obtížných a často i zdra
ví nebezpečných podmínkách» Zpráva Amnesty _nternational se zabývá
také psychiatrickými útulky pro politické delikventy:rozhodnutí
"lékařů je vždy neodvolatelné a vězeň ani jeho rodina do něj ne
mohou zasahovat,internovaní jsou nuceni žít v naprosté isolaci
od společnosti,"léčebné metody"ohrožují zdraví"duševně chorých"»
Jako alarmující příklad uvádí zpráva ukrajinského matematika Leo
nida PÍjuče,zatčeného v r.1972,jemuž přisoudili "latentní schizo
frenii" : vědce "léčí"prostředky z lékařského hlediska naprosto ne
přípustnými ,které změnily duševní i fyzický stav matematikův»
A.SACHAROV
NESMÍ OPUSTIT SSSR,aby si dojel do 0 la pro Nobelovu
oo
cenuýavsak jeho statečná žena Jelena se nebojí hájit pošlapávaná
lidská práva ve své vlasti:na tiskové konferenci v Miláně/pí Sacharovová podstoupila v Itálii oční operaci/ uvedla,že disident
ské hnutí v SSSR sílí,neomezuje se jen na intelektuály,jsou v něm
i četní dělníci.V SSSR je též dosti početná skupina tzv."protestu
jících" ,kteří kritizují stále otevřeněji některé nedostatky režimu,
např.nespravedlivé přidělování nových bytů.I takoví lidé,dodala
paní Sacharovová,končí nejednou v blázincích.Sovětská veřejnost
o tomto šikanování neví takřka nic;i po odpykání "trestu" n.smí
disident ani "protestant" dál žít ve městě kde před tím působil
anebo kde byl zatčen.Jako příklad uvedla paní Sacharovová Amalrikova přítele Lva Ubožkova,který byl za rozšiřování knihy "Do
žije se SSSR roku 1984?" odsouzen nejprve k třem letům nucených
prací a potom zavřen na psychiatrickou "kliniku".Na otázku,zda
nemá strach vrátit se do SSSR,paní Sacharovová odpověděla:"Jistě
nás čekají známé potíže.Ale může se přihodit i něco vážnějšího,
jestliže vy,_ zde na Západě zůstanete k boji sovětských disidentů
/
l
hostejní.
L
Na bod mrazu,ne-li pod nulu,klesly VZTAHY MEZI ZAIREM A SOVĚTSKÝM
00
SVAZEM.Jablkem sváru je Angola.President Mobutu Sese Seko označil
sovětské vměšování do angolských záležitostí a zejména vojenskou
pomoc hnutí MFLA za "políček Africe".V době,kdy Afričané bojovali
proti bílým kolonialistům,dodal iviobutu,nebyl schopen SSSR dodat
jedinou pušku,jediný náboj,nyní však dodává ty nejmodernější zbra
ně Afričanům v bratrovražedném konfliktu.
oo "SKUTEČNÝMI NEPŘÁTELI MÍROVÉHO SOU^TTÍ.. jsou kapitalistické.vojensko-průmyslové kruhy,sionTšte a vláda Čínské lidové republiky"to jsou slova Lubomíra Strougala,jež pronesl na^mítinku k 58.vvročí Říjnové revoluce.Podle jeho názoru jsou veškeré ideologické
výměny názorů ve světě"objektivním faktem existence dvou rozdílných
sociálních systémů".
oo ENERGETICKÉ PROBLÉMY V ČSSR §tále zaměstnávají funkcionáře KSČ»
Neklape to.Chybějí zdroje a UV neví kudy kam.Světový problém nafty
tvrdě doléhá na satelity SSSR,který preferuje kapitalistické záp
kazníkyjplatícící za naftu tvrdou devízou,před internacionálními
závazky,jež má vůči svým"nerozborným"spojencům.V ČSSR převládá
nyní tendence dát nový impuls těžbě uhlí-zvýšit ji ze 109?5 mil.
tun/1973/ na 116 mil.tun
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oo PODLE INFORMACÍ mluvčího angolského osvobozeneckého hnutí UNITA,
je prý sovětský zpravodaj TASSu v Luandě,Igor Uvarov,ve skuteč
nosti hlavním poradcem MPLA a ze svého apartmentu v luandském
hotelu Tivoli řídí vojenské operace tohoto^ sovětským blokem pod
porovaného hnutí.Uvarov,který se kryje novnářskou legitimací,má
již zkušenosti z podobné aktivity v Jemenu a platí za experta na
"koloniální války",Je příslušníkem sovětské GRU/vojenské rozvědky/.
Připomeňme,že SSSR dodal MPLA tanky,letadla,těžké delostrelectvo
a automatické zbraně.Dalším z cenných poradců MPLA je východní
Němec Werner Voigt,důstojník ministerstva vnitra NDR.V Angole jsou
též českoslovenští vojenští poradci,dále důstojníci z Alžírska,
Rumunska,Brazílie a zejména partyzáni z Kuby.Příslušníci MPLA
dostávají vojenský výcvik v NDR,CSSR a SSSR.
ro_SOTVA ZAKLAPLA DVÍŘKA LETADLA za bulharským ministrem zahranič
ních věcí Mladenovem na bělehradském letišti,uveřejnily Tanjug
a list."Nova Makedonja" neobyčejně prudký útok na bulharské uzemní
nároky."To se stalo oblíbeným tematem bulharských agiiHropů/’ píši,
"a ti na svých schůzích zacházejí tak daleko,že tvrdí,že Makedonie
bude brzy opět připojena k Bulharsku."List napadl též bulharské
historiky,kteří"nehorázně falšují dějiny a snaží se namluvit světu
dokonce i to,že by bez Bulharska nebyl vznik socialistické Jugo
slávie vůbec možný".
oo Zřejmě také V DUCHU HELSINK a mírového soužití položila východo
německá pohraniční stráž v posledních týdnech dalších 18.000
nášlapných min do hraničního pásma poblíž Helmstadtu v Dolním
Sasku.Miny mají zabránit novým útěkům občanů NDR do NSR:mnohým se
totiž podařilo proniknout i dvojitými zátarasy s automaticky
spouštějícími zbraněmi.
oo Výroky "MARSALA" AMlNn jsme se již naučili brát s rezervou a spí
še s notnou dávkou humoru;tvrdí-li však,že se SSSR pokoušel od
prodat Ugandě zastaralé typy zbraní,pak mu můžeme věřit a přijmout
výrok bez legrace-Uganda není přece první zemí,která na zbrojní
pomoc Sovětského svazu doplatila.Řešení ugandského presidenta je
tak svérázné jako jeho občasné nápady; podle věrohodných infor
mací dal prý příkaz k demontáži zastaralých stíhaček MIG 17, k
jejich naležení do vagónů a navrácení via Mombasa a Indický oceán
jejich štědrému dárci.
oo Matka internovaného krymského Tatara MUSTAFY DŽEMILJEVA se pro
střednictvím západních novinářů v Moskvě obrátila na světovou
veřejnost s výzvou,aby se zasadila o propuštění jejího syna.
Džomiljev,který odmítl nastoupit vojenskou službu,byl v r„1966
uvězněn,později propuštěn a v r.1970 zatčen znovu a odvezen do
věznice v Omsku na Sibiři za "protisovětskou propagandu".V posled
ních měsících několikrát držel hladovou stávku,3^301 se na 45 kg
a musel být živen jen umele. Při nedávném setkání s matkou něko
likráte omdlel.
Na 40 o SJEZDU MEZINÁRODNÍHO PENKLU3U byly schváleny dvě rezoluce
týkající se situace československých spisovatelů.První vyzyva
československé úřady,aby umožnily českým a slovenským spisovatep
lům spolupracovat s mezinárodním ústředím/spolupráce byla,zakázá
na v ro 1968/,druhá vyjadřuje solidaritu s československými inte
lektuály v jejich”obtížném postavení” a poukazuje na to,že persekuce spisovatelů protiřečí jak deklaraci o lidskýc právech tak
duchu závěrečného dokumentu z Helsinek„Na sjezdu promluvili též
Pavel Tigrid,Ota Filip a Gabriel Laub.
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oo AMERICKÁ SONDA PIONEER llktcrá uskuteční,jako první předmět vy
robený lidskou rukou,rendes-vous se Saturnem v září 1979,vyslala
20.listopadu na Zemi první obraz této planety«Snímek,na němž chy„beji typické Saturnovy prstence/byly zakryty stínem,vrženým Slun
cem v okamžiku pořízení fotografie/,pořídila kamera z úhlu,z ja
kého se nemůže získat fotografie planety ze Zeměkoule.
Pioneer 11,připomeňme,se loni v prosinci přiblížil na malou. vzdálenost k Jupiteru a proletěl jeho velmi intenzivním pásmem
radioaktivního záření bez úhonyo
00 JTJCYSI LAZAR KOKYSEV,údajně spisovatel známý v západní Sibiři
jakot’.autor románu" a básnických sbírek,byl prý : letos, v., květnu
zavražděn třemi opilými chuligány v Horním Altajsku,Oznámila to
v listopadu Litěraturnaja Gazeta,na níž je pozoruhodné,že se v
poslední době stále častěji zabývá podobnými případy,jež donedávna platily v tisku za tabu.
0 0 PŘINEJMENŠÍM ZA NETAKTNÍ-i ne takti ck é-1z e považ ovát komentář sovět
ské televize,vysílaný těsně před odjezdem spolkového presidenta
S c heela z Mo s kvy do Bonnu;zatím co Scheel den před tím vyslovil
na Je"ji,že"německý lid jednoho dne dosáhne své jednoty",sovětský
komentátor nevybíravě napadl všrchny stoupence myšlenky sjednocené
ho Německa;ať si nikdo nemyslí,řekfže se podaří po' záminkou tzv.
jednoty vytrhn ut NDR ze socialistického společenství;nedávno
podepsaná smlouva o přátelství mezi SSSR a NDR maří tyto snahy a
je rozhodným úderem proti nacionalistickým buržoasním kruhům na
Západě o
vz
oo Pokulhávej í c í PŘÍPRAVY NA EVROFSKOU KONFERENCI KOMUNISTICKÝCH_____
STRAN označily londýnské Times z 20.listopadu za "další neúspěch
sovětské politiky".Po více jak dva roky se Sověty snaží tuto kon
ferenci zorganisovat tak,aby všichni její účastníci přijali so
větská stanoviska»Konference se sejde, s velikým zpožděním proti
plánu,snad v lednu 1976,avšak naděje,že by se sovětské formule
prosadily,leží v troskách»Jugoslávští,rumunští,italští a španěl
ští komunisté otevřeně projevili svůj nesouhlas anebo při^nsjnenším svou krajní reservovanost»Nynější dokument,který přece jen
zplodili po sérii přípravných schůzek,neobsahuje nic nového a
omílá v podstatě banální fráze o détente.
o o V MINULÉM ČÍSLE"ZPRÁV" jsme se obšírně zabývali sovětskými nákupy
obilí v USA oNovým svědectvím,že to v SSSR jde s obilní produkcí
skutečně- od deseti k pěti,je čerstvá smlouva o nákupu dalších
1,000.000 tun pšenice,uzavřená počátkem listopadu.Zvyšuje úhrnné
kvantům nakoupeného obilí na 13 mil.tun,a to jen ve Špoj»státech.

oo BRITŠTÍ KOMU NIS T É se na své a výročním sjezdu vyslovili pro svo
bodu slova disidentů v Sovětském svazu a dalších východoevrop-^
ských zemích»V jejich rezoluci se praví?že protimarxistické myšlen
ky nutno ootírat svobodnou politickou diskusí a nikoli admini-^
strativními zásahy. Věru,to jsou slova,která často od komunistů
neslyšíme’
oo 20 .-října-1965 byl uveden do provozu TUNEL FOD MONT BLANCEiVi.Za de
set let jím projelo celkem 8,277.857 vozidel.Denní průměr činí
2.203 aut.
oo Dobrou zprávu máme ze SVĚTOVĚ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZA.E v Ženevě;
hlásí,že pravé neštovice zcela vymizely z Asie a po likvidaci
posledních ohnisek epidemie v Etiopii zmizí také z afrického kon
tinentu. Ví tězs tví nad variolou v Etiopii se očekává v r<.1976.
Neštovice pak zcela zmizí ze světa. Kdy budeme moci tohle říci
o rakovině?
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KOMENTUJEME HLAVNÍ UDALOSTI POSLEDNÍHO MĚSÍCE
IoOSN - Nebezpečný sklon k rasismu«
í T7BýI~tó zbabelý, odsouzeníhodriý‘"cľn, který’ připomíná~
i Hitlerovu éru«Kombinovaná vojenská síla SSSR a
l ekonomická moc arabských olejových vyděračů vyznela
i v monštruózni,jasně antisemitistický výsledek hlaso' vání, jenž je výsměchem myšlence déten'ťé a vůbec zá}...sadám OSN«"__ -_GPorge Meany______________________________ L
Od doby,kdy jsem napsal.úvahu o krizi Organizace spojených
národů uplynul jen měsíc a toto světové fórum podalo nový kři
klavý důkaz,že postupně přestává být obhájcem zásad,jež si v
Chartě před třiceti lety vytýčilo«
Mám na mysli ostudnou resoluci zahrnující sionismus pod pojem
rasismus „Hlasovací mašinérie-, uvedená do chodu arabskými státy,
se zase jednou rozjela na plné obrátky„Arabové jsou dnes význam
ným mocenským faktorem uvnitř OSN,který si kdekdo předchází:
svět chce jezdit, topit,mazat, průmyslnici si přejí.,aby se kola
v továrnách nezastavila a rejdaři,’aby cisternové lodě nečinně
nekotvily v přístavech«
Že pro rezoluci o sionismu-rasismu hlasoval Sovětský svaz,
nikoho nepřekvapuje-je' to jen výslednice jeho protižidovské po
litiky doma a protiizraelské politiky venku,politiky,která navá
zala na smutnou tradici pogromů.Že pro rezoluci hlasovaly so
větští satelite je už pak zcela samozřejmé «Rovněž postoj tzv«
revolučních států"třetího světa"/a dnes ši”.revoluční” říká kde
kdo ,i separatisté,nacionál sté,o extremních levičácích ani ne
mluvě/ IRT dal cek'aTtV'íc’e překvapuje7že se pro rezoluci vyslovily
také ty země,které s arabsko-izraelským konfliktem nemají vůbec
nic společného a se sionismem tím méně«Také vysoký počet abstencí
dokazuje,že i mnohých převládla opatrnost«Inu nafta!Zavřená po
trubí anebo stopnuté dodávky jsou větší hrozbou než obava z kri
tiky za odevzdání hlasu.Černé zlato má větší váhu než hlas svě
domí «
II« Po Pasternakovi a Solřenicynovi - Sacharov.

Sovětské sdělovací prostředky a celý propagandistický aparát
vynakládá hodně energie dokazováním, že bjg^na zásadách , při jatých
v HelsinkáchoSlovy«Činy ,bohužel ? dokazují spíše opak.Svědčí o tom
zejména dvě křiklavé skutečnosti z poslední doby:očerňující kam
paň proti A«Sacharovovi a odmítnutí poskytnout přednímu vědci
vízum,aby si mohl do Skandinávie dojet pro Nobelovu cenu míru.
Úřední důvod:Sacharov prý zná mnoho státních tajemství«Naše
poznámka:Brežněv ještě víc a přece'si cestuje po^celém světě,
Selepina, jenž věděl n koncentrácích, sibiřských táborech a psychiatrických " léčebnách" , pustili nedávno do Anglie.«« Skutečný
důvod: nedovolit Sacharovovi pří jmout" cenu ant i sovět.ismu" x jak
Nobelovu cenu označil TASS.nedovolit mu,aby mohl.v Oslu učinitz
veřejné prohlášení anebo dát tiskovou konferenci o pošlapávaných
lidských právech v SSSR,zabránit,abyvse jeho osoba nestala před
mětem upřímných sympatií a ovací,sovětské vláde tak nepřijemných«
Sacharov není první,koho úřady takto postihly.V šedesátých
létech Boris Pasternak nesměl Nobelovu cenu vůbec příjmout,v sedm
desát ém roce si *p'ro ni Alexandr Solženicyn též nemohl dojet.
Výjimku tvoří jen M.Solochov;laureát Nobelovy ceny za^literaturu
z r.1966,jenž se linii strany a vlády nikdy nezpronevěřil,ši
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ovšem pro "buržoasní cenu" dojet mohl a sovětská místa mu veřej
ně ■blahopřála.
Snad se podaří Sacharovově statečné ženě Jelene,která se zdr
žuje v Itálii,cenu převzít za manžela.Možná,ž@-tói tohle?nepůjde.
Tak jako tak zůstane pro nás faktem,že cenu obdržel člověk,který
si ji svým neohroženým bojem za ta nejzákladnější práva lidí
poctivě zasloužil.Gratulujeme a držíme mu palce!
III. Jenom písek?
■
Nechybělo mnoho a měli jsme před několika týdny o ^jedno ohnisko
vojenských konfliktů na v.sětě víc:Španělská Sahara „Přes čtvrt
milioůiu čtverečních kilometrů bezvodé pouště,řídké oázy,'nomádi
s velbloudy,několik obchodních faktorií na pobřeží,řada vojenských
stanic.A dál už jen písek,písek. Físek a duny pod nádhernou hvězd
natou oblohou v noci a palčivým sluncem ve dne. Jenže... pod tím
pískem jsou bohatá ložiska fosfátů. Pod tím pískem jsou i obrov..ské rezervoáry vody,která-až ji technika a potřebné finance dosta
nou na povrch-změní Saharu v úrodné lány.A možná,že i ten písek
páchne naftou....
Když král Hasan vyhlásil svůj proslulý "zelený pochod",nešlo
mu tedy jen o území,o anexi,o zvýšení moci a prestiž "velkého
Maroka".Bylo to šílenství,jehož tragickým následkům zabránil přece
jen zbytek soudnosti a opatrnosti marockého monarchy. Hasan ne
couvl jen proto,že na Sahaře hrozil vojenský konflikt,že se proti
jeho akci vyslovila OSN a že ho od ní zrazovala i většina arab
ských spojenců,necouvl,aby dal přednost řešení diplomatickou
cestou... ale proto,že neuvážené kampani jeho více než 350.000
zfanatisovaných poddaných,"vyzbrojených" jen jednou krabičkou
sardinek a jednou čutorou vody na osobu hrozila smrt hladem a
žízní v bezvodé poušti.Uvědomil si,že i fen zbytek,který by se
ze Sahary vrátil,by 'otřásl jeho trůnem.Ze by nahnal vodu na mlýn
protimonarchistické opozici a sám sobe vystavil jako terč mezi
národního odsouzení.To obojí by stačilo,aby..saharské fiasko zapla
til svou korunou.
IV. Juan Carlos - jak dál?
Když diktátor Franco,jímž se zabýváme na jiném místě,odešel
do Walhally, převzal vládu nad Španělskem'Juan Carlos I.
......
Byl designován jako monarcha*už před šesti lety,ale zůstal,
matematicky vyjádřeno,velkou neznámou,protože až do diktátorovy
smrti žil pouze v jeho stínu.Nyní vystoupil do popředí jako homo
"novus;protože každé nové koště dobře mete,očekává veřejnost změny.
Je jich však mladý španělský král schopen?. Prognózy· jsou opatrné
a různí se.Pozorovatelé zaujali většinou vyčkávací postoj a sho
du ií·se v·jednom-že Juan Qarlos přebírá vládu v-nanejvýš delikát
ní0 situaci
kritické dobe.Komentátoři také shodne vyslúvuji.ná
zorné Juan Carlos má sice k disposici prostředky,ktere zdeuil
po caudillovi,nemá však Francova ducha.
Bude kxál liberálnější než diktátor? Podaří se mu udržet klid
v zemi právě nyní,kdy nejen všechny poctivě demokratické,ale'i
extremní živly,komunisté a anarchisté, chápou Francův odchod jako
-příležitost prosadit svoje požadavky silou?V soudobém kontextu
štací jen málo,stačí několik teroristických akcí,jež by nahnaly
vodu do králova mlýna bezohledné represe.Juan Carlos je v jistém
smyslu v kleštíchma jedné straně nemůže zůstat hluchý k hlasůqi,
požaďujícícm amnestii,princip volitelnosti,reformy,politické svo
body ,odborářská práva;na druhé straně ho tiskne ke zdi pravice,
jež mu umožnila vzestup.Kam až mu dovolí frankisté jít? Juanovy
první projevy se vyznačují opatrností,jako by sondoval,a daly by
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se charakterisovat naším rčením"aby se vlk nažral a koza zůstala
celá”«Jak zachovat monarchii v zemi,v níž jsou ještě’živé repu
blikánské ideály z let 1936 až 1939?Král má dosti loyálního spo
jence, jímž jsou zejména střední třídy,které frankismus vyzdvihl
na-uspokojivou sociální a politickou úroveň.Je to síla,která
otupuje ostřívextrémistických snaho
Myslím,že Španělům jde více o to,jak bude nový král vládnout,
než o to, že je králem» Jsou zvědaví, podaří-li se mu povolit šrou
by »svírající politický život v zemi,aniž by tím uvolnil lavinu.
Podle mého názoru klíčem k umění vl dnout Španělsku a uchovat je
' klidné tváří v tvář vizi případné občanské války je umění rozum
ného a reálného kompromisu,na který-by mohla-přistouprt’většina
národaoa teprve pak bude zřejmé,zda se ta čarokrásna země hrdých
lidí,Španělské,stane kolébkou těžce porozené ale přece jen živoucí
demokracie anebo dějištěm nové diktatury,at bílé či rudé.
V o Čteme mezi řádky.
Opoziční názory a nesouhlas Čechoslováků s politikou strany a
vlády zejména pokud jde o srvilní vztahy k SSSR leží ústřednímu^
výboru stále v žaludku a "zdravému jádru”nedá klidně spát. Svědčí
o ťbm 'ďopi’s ’ÚV KSČ"rozeslaný v ří jnu všem místním-organiz-acím.
’’Pravicový oportunismus je v současných československých podmínkách
hlavním ideologickým nebezpečím",pise se v nem.Boj proti tomuto
oportunismu vstoupil prý.do nové.fáze,protože to,jak zdůrazňuje
dopis,vyžaduje"vývoj mezi starými cleny strany a jistými pravi
covými živly,které otevřeně přešly do’tábora antikomunismu."
Dopis dále vyzývá k nemilosrdnému boji proti "všem projevům ne
přátelské ideologie,nacionalizmu,šovinismu.a zejména proti antisovětismu,jež je koncentrovanou formou antikomunismu .. ·'.
Podtrhl jsem dvě místa-současné čs.podmínky a boj proti antisovětismu.Svědčí o tom,že se ani po šesti letech normalizace ne
podařilo KSČ .vytlouct. z hlav Čechoslováků vzpomínky na rok 1968,
zejména na srpnový šok,že se KSČ nepodařilo získat masy občanů
na svou stranu.
S.M.Kříž
+
+
+
+
+
+
oo "Byl jste^vždy důsledným internacionalistouva průkopníkem neroz
borného přátelství lidu Sovětského svazu a Československa,přátelst
ví, jemuž jste významně .přispěl," praví se v telegramu,který za
slal Leonid Brežněv Ludvíku Svobodovi k jeho 80.narozeninám.

oo Některé osoby v Jugoslávii se pokusily vytvořit ilegální a prosovětskou "DRUHOU KOMUNISTICKOU STRA clioznámil to nedávno v télevizi blízký spolupracovník maršála Tita Vladimír Bakarič.
Otevřeně řekl,že se těmto lidem dostává podpory ze Sovětského
svazů a dalších východních zemí."Neokominťormisté" ,jak je Bakarič
nazvvá se Prš pokusili též svolat tajný sjezd.Za podezřelou oznacií^snodu názorů těchto osob s principy,jož nedávno vyjádřilo
pražské Rudé právo,podle nichž k uchopení moci v Jugoslávii je
nutno, vnější intervence.
oo Československý poradní sbor v západní Evropě poslal 15.listo
padu vládě Izraele dopis, v němž se kromě jiného praví; '"Zástup
ci okupovaného Československa hlasovali v OSN pro antisionistickou rezoluci.Učinili tak jako povolný nástroj sovětské moci, ni-koliv jako mluvci občanů své země. Československý lid je naopak
tímto postupem svých nelegitimních zástupců nejvýš pobouřen....
.... Ostatně i nás vlastni osud národů^vždy znovu a znovu proná
sledovaných a otupovaných o domov propůjčí jisté váhu našemu ujišténí, že jsme s vámi, židovským národem v Izraeli i v diaspo
ře, věrné solidární."
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oo Irácká vláda uvolnila téměř 100 milo dolarů na REKONSTRUKCI STA
ROVĚKÉHO BABYLÓNU»Restaurace slavného města Nabuchcdonozorova
a Semiramis byla svěřena italským archeologům»
oofPRALESNÍ NEMOCNICI" v gahunském Lambarené,kterou založil Dr »Albert
Schweitzer,hrozí uzavření;jak oznámila její správa,chybě jí nemo
cnici finanční prostředky,jež by jí zajistily další provoz i nut
nou modernizaci oV současné době vydržuje nemocnici pouze gabunská
vláda»
— · ·
oo Státní tajemník západoněmeckého ministerstva vnitra J»Schmude ob
vinil v parlamentu v Bonnu východní rozvědky,že posílají do NSR
své agenty pod pláštíkem řidičů a závozníků nákladních aut»
STOPAŘI A S'lO'ARKY -POZOR tedy při toulkách po NSR na auta z vý
chodních zemí»
">
oo SVĚTOVÉ LODĚNICE počítají většinou s návratem plné konjuktury až
koncem sedmdesátých let»Nisméně k podstatnému zlepšení má dojít
již koncem roku 1977»

Krajané z

VvINTERTHURU si mohou koupit čerstvého, živého
VÁNOČNÍHO

KAPRA

jako každý rok v potravinářství
PIOVA NBLLI
Marktgasse 56 - Telefon 052/221622
Nezapomeňte si kapry laskavě včas rŘEDOBJEDNAT !I

V basilejské restauraci GRUENER HEINRICH, jejímž majitelem je
krajan pan BESEDA, vystupuji každou nedéli odpoledne čeští ujDielci v čele se "SMUTNÝM MUŽEM" Jaroslavem Válkem.
0000000O000000000ooooooooo00000000000000000000000000O00OOO0000

Restaurant "T.RAUBE", Goliathstrasse 37, St.Gallen ma nyní v
nájmu krajan J.B.KALIVODA, kterého známé z jeho působení lo

ni v Zurzachu. Přijďte si k němu pochutnat na dobré kuchyni a
o Vánocích si přijďte poslechnout pravou dudáckou muziku.

"SOVĚTSKY SVAZ POVAŽUJE DOHODU Z HELSINEK Za CHARTU JEDNOSMER
NÉ DÉTENTE - Za MOŽNOST DRZE? JEDNU RUKU NA ZÁMCÍCH VĚZNIC A
DRUHOU STRKAT DO KAPES AMERIČANŮM, aBY Z NICH VYRAZIL NĚJAKOU
POMOC."
Senátor H.JaCKSON

ZPRÁVY ČSKP - Schlosstalstrasse 54 - 8406 Winterthur

