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Členský oběžník
Československého svazu křesťanských pracujících Švýcarska
1976 -Červen-Číslo 6

POĽSKO BRANÍ ZAPADNÚ CIVILIZÁCIU,
Je ozaj škoda,že Západ venoval takú malú pozornosť tomu,čo sa
odohrávalo v^posledných mesiacoch v Poľsku.Lebo domnievame sa,že
to malo aspoň taký význam pre ďalší svetový vývoj^ako to,Čo na
adresu Moskvy prichádza z Talianska a Francúzska.Čo sa tam vlast
ne stalo? Komunistická strana roľska,ktorá oficiálne vystupuje
pod menom Zjednotená robotnícka strana,sa rozhodla premenovať
olsko,dosial"Ľudovodemokratickú republiku"na"socialistickú repu
bliku" a v novej ústave chcela zároveň zakotvit takzvanú vedúcu
úlohu strany«Poľskí komunisti sa takto chceli akosi zaradiť do po
litickej uniformity východného blokUoAle narazili« Narazili na
inteligenciu a na katolícku cirkev.Akademici,právnici,univerzitní
profesori,spisovatelia a študenti predložili polskému parlamentu,
vláde a strane tri protesty s podpismi niekoľko stoviek poľskej
inteligenie,Okrom toho verejne sa proti tomuto úmyslu ohradili
obaja poľskí kardináli Wyszynski a Wojtyla«Strana a^vláda sa snaži
li význam navrhovaných ústavných zmien minimalizovat,alr opozícia
to odmietla.Kardinál Wyszynski sa vo svojom memorande odvolal na
D'^eklaráciu ľudských práv a zdôraznil,že sloboda vyznania a svedo
mia neexistuje tam,kde sa ľudia musia dostať do rozporu s oficiál
nym svetovým názorom.Takíto občania sú potom diskriminovaní.SI oboda vyučovania,výchovy a vedeckého badania nie je tam,pokračoval
kardinál Wyszynski,kde kritéria pre výber učiteľských kádrov a
témat štátu určuje vláda.
Poľskí intelektuáli zdôraznili,že uznanie výnimočného/vedúceho/
postavenia jednej politickej strany je v rozpore se zásadnými ľud
skými slobodami.Takéto ústavné zakotvenie privilegovaného postave
nia politickej strany by ju povýšilo nad vládu a zverilo by strane,
jej orgánom,ktoré nie sú kontrolované celou národnou spoločnosťou,
vrcholnú právomoc nad všetkým národným bytím."Domnievame sa",píše
sa v dokumente intelektuálov,"že nerešpektovanie občianských práv
a ľudských slobôd môže vešť k zničeniu kolektívnej obrany,k roz
viazaniu spoločenských pút,k postupnému zbavovaniu spoločenstva
národného povedomia a k pretrhaniu národných tradícií.Je to ohro
zenie existencie celého národa".
Gierkov režim si uvedomil na akú silu narazil.A preto čiastočne
cúvol.Prijaté zmeny v ústave sú kompromisom.Poľsko sa síce stáva
socialistickým štátom,ale hlavná moc je zverená parlamentu.Aj ve
dúca úloha strany bola kompromisne vyjadrená a vzťahuje sa len na
"budovanie socializmu" a nie na jej rozhodujúci vplyv v celom spo
ločenskom a národnom živote?či vývoji.Je zaujímavé v súvislosti
so"správami,že vraj Poľsko by malo^byť privtelené k Sovietskému
zväzu,že aj pomer k Sovietskému zväzu bol vyjadrený kompromisne.
Pôvodne navrhovane znenie, že Poľsko je.častou socialistického.,
systému s neotrasiteľnými bratskými zväzkami so Sovi tskym zväzom,
bolo pozmenené v..tom zmysle,že ide len o priateľstvo a spoluprácu,
so ^Sovietskym zväzom a s inými socialistickými krajinami. V prŕstore
Poľska zatial ateizmus nie je štátnou filozofiou a komunistická
strana nie je despotickým diktátorom nad celou spoločnosťou.
/Naše Snahy 12*č. 2/
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o o, IV, SLET ČESKOSLOVENSKÉHO SOKQLSTVA V ZAHRANIČÍ se koná v ZÜrichu
Ive dnech 2 «až 4»července 1976aV sobotu 3»7.v 8.00 h- volejbalový
i turnajové Sporthalle Allmend a závody na nářadí v Turnhalle Schul: haus DÖltschi« V neděli 4»7°ve 14*00 h«hlavní sletové vystoupení
. za spoluúčasti švýcarských gymnastů na stadionu Letzigrund«Vstupné
v sobotu 2 a 3 Sfr,v nedeli 5 až 15 Sfrjmládež do 14 let zdarma«,
Sletová kancelář od l«do 7*7«v Hotelu Continental Zurich,Stampfenbachstr„6,tel«Ol/6O1577* Vyzývámevvšechny členy a přátele,pokud
sami necvičí,aby se přišli alespoň podívat a vzdát čest sokolskému
ihnntí,které v novodobé československé historii vyrylo hlubokou
• brázdu«
00 VÚNAARDENSKE SETKÁNÍ se koná ve dench 9»až 11«červencev"Haus der
I Begegnung/Dům setkání/v KÖnigsteinu u Franfurtu/BRD/„Na setkání
I se podílí Světová Rada Komenského«

00 Q POLITICKYCH^PRÁVECH PRO CIZINCE jednala v květnu příslušná po
radní komise., švýcarské vlády/Eidgenössische Konsultativkommšsion
für das Ausländerproblem/«Nedoporučila zatím udělit všeobecně ci
zincům volební právo-ani v obcích-přestože např«v kantónu Neuenburgu je mají již od r„1849«Integrační účinek takového opatření
je prý nepatrný„Místo toho zdůraznila komise ve své zprávě jiné
cesty,které napomáhají včelenění cizinců do švýcarského prostředí
a tím je činí schopnějšími k nabytí švýcarského občanství«V prvé
řadě účast v .odborech a v politických stranách«Připomínáme,že v
tomto smyslu je náš CSKP švýcarskou organisací vyvolanou v život
před lety právě předsedou oné konsultativní komise«
00 CVP-Křestanskodemokratická strana Švýcarska předkládá parlamentu
svůj slíbený návrh zákona o spolurozhodování zaměstnanců v podniku/Bundesgesetz übervdie Mitwirkung der Arbeitnehmer/«Spolurozho
dování se má uskutečňovat ve třech stupních/Informationsrechteprávo na informacejMitspracherechte-právo na poradní hlas ;xViitentscheidungsrechte-právo na spolurozhodování/«
00 Každý pad sátý obyvatel Švýcarska pracuje u Americké firmy„Ze
všech zemí,které ve Švýcarsku mají^své investice, zaujímají USA
první místo«U amerických firem ve Švýcarsku je dnes zaměstnáno
na 55*000 lidí„Ovšem také švýcarské investice v USA jsou pozoruhodné„Mají dnes hodnotu asi 2,1 miliard dolarů»Z cizích investorů
jsou tu Švýcaři na čtvrtém místě«
00 HLASOVÁNÍ O KANTONÁLNÍCH STIPENDIÍCH pro studenty-exulanty v kan
tónu Zurich/konané 13«6 ../dopadlo nedobře «Přesto budiž vysloven
úprimný dík všem švýcarským osobnostem a organisacím,které se po
dílely na úsilovné agitaci před hlasováním a jsou vzorným příkla
dem lidské solidarity«Především "Aktionskomitee Ausbildungshilfe
für Flüchtlinge" a’Schweizerische Zentralstelle für Flüchtlings
hilfe" «Po jejich příkladu by se teď měla projevit ochota pomoci
také u našich lépe situovaných krajanů«
00 NÁŠ MISIONÁR P.JÁN PIUS KŘIVÍ.OP s« dožívá 22.júna 35.výročia
svojej vysviacky na knaza„Toto svoje výročie oslaví koncelebrovanou sv«omšou v sobotu dňa 26«júna o 18«hod.v Heiliggeistkirche
v Baseli«Aj my mu blahoželáme.
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oo ČS oSKAUT VE ŠVÝCARSKU oJeště během května a června,tedy po. termí
nu přihlášek, se hlásí zájemci o naše letní tábory .Musíme?'bohu
žel zklamat,stejně jako ty,kteří se hlásili jen na část tábora.
Naše oba tábory ve Svýcarku byly k 20^4opJL&ě obsazeny a krátce
potom i tábory pořádané Poradním kruhem vůdců v Rakousku,Schwarzwaldu a v Bavorském lese. Zájem každým rokem stoupá;i když zvy
šujeme počet táborů-letos je to >> pevných a 2 p^j.tovní-nestačí
nabídka krýt poptávku. Doufáme,že"ti,na které se letos už místo
v tábore nedostalo,zůstanou s námi ve styku* Letní tábory jsou
totiž pro nás jen_vyvřeholením celoroční činnosti a skautské vý
chovy, tedy nikoliv nějakou jednorázovou,samoúčelnou atrakcí,feriální osadou či dokonce výdělečnou prázdninovou úschovnou dětí.
Ve Švýcarsku se scházíme po celý rok pravidelně na těchto místech:
I. oddíl Baden:od jara do podzimu:každou druhou neděli výletv zimě'.každou druhou sobotu schůzka v klubovně.
II. oddoEffretikon ZH'.Schůzky a”vyTeťy podle vypracovaného kalen
dáře.
III. oddíl Bern; totéž
Družina Medvědů St»Gallen:schůzka každou sobotu odpoledne.
II. a Ill.odddíl mají mimo to své taneční skupiny národních tanců,
fcromě toho se konají občas společné celosvazové podniky jako ly
žařské tábory,velikonoční tábory,výlety,vystoupení atp.Pamatu
jeme i na"osamělé hlídky"-skautíky,bydlící stranou našich sou
středění .Spojů je nás s nimi náš měsíčník Tam-tam,jehož čísla na
ukázku možno#>objednat na adrese '.Verband der tschechoslowakischen
Pfadfinder,Zurich 8021 Postfach 295» Těšíme se na shledanou na
něktérém našem podniku a potom také na letním tábore 1977,na
kterém mají členové oddílů zajištěnou přednost.
_ pir^tkaoo ZÜRCHER CARITASZENTRALE"-středisko CARITAS pro kantón Zurich-slaví v úterý 22.června své 50ti leté jubileum.Sluší se s vděč
ností připomenout nesčetných akcí,kterými bylo odtud pomáháno,
zejména po roce 1968,naším krajanům,kteří se ocitli v nouzi.
oo SVOBODNÁ SPOLEČNOST NA PODPORU PŘÁTELSTVÍ S NÁRODY ČESKOSLOVENSKA
v Mnichově,podala v březnu^bavorské vládě žádost o milost pro
šest československých vězňů-dvou skupin únosců letadel-která
byla nyní kladně výřízena.Tři vězni byli již omilostněni,u tří
se ještě provádí dodatečné přezkoušení případu.Český předseda
l
společnosti Luděk Fachman,který již obdržel občanství NSR^vstoupil do německé křestansko-derapkratické.i,strany a účinně spolupra
cuje při její volební kampani jako jeden z jejich hlavních vo*
lebních řečníků.
oo RADIO SVOBODNA EVROPA slavilo své 25ti leté jubileum.Sig Mickelson,jeho ředitel,zdůraznil ve svém projevu,jakou roli tento vy
sílač hraje resp.by mohl hrát při plnění oné části helsinské do
hody,která mluví o "volném toku informací mezi národy".
00 SVĚTOVÁ UNIE KŘESŤANSKÝCH EEMOKRATU rozvíjí v současné době několik nových akcí za lidská práva.V evropském rámci jde zejména o
uplatnění usnesení z Helsinek,v americkém pak o plnění tzv.Ame
rické konvence o lidských právech.
oo HOLANDSKA VLADA předložila parlamentu návrh zákona,který má zajistit
- podíl zaměstnanců na přírůstku hodnoty podniku-a to cestou tzv.
investiční mzdy/Investivlohn /.Odbory kladou tuto formu podílu ná
vlastnictví podniku jako podmínku pro svou zdrženlivost v otázce
mezd.
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UVAHY-DOKUMENTY
Třetí komunistické centrum?
K malé radosti Honneckerově a jeho druhů ze zemí,v nichž je
jakákoli pochybnost o vedoucí roli SSSR v komunistickém hnutí
považována za zločin,prohlásil na nedávném sjezdu východoněmecké
SED Ilie Verdet,rumunský delegát,že jeho strana uznává”jednotu
nového typu v komunistickém hnutí,založenou na marxistickoleninských zásadách mezinárodní solidarity,naprosté rovnosti,respek
tování autonomie a práva každé strany tvořit si svou vlastní
politiku a určovat svou vlastní taktiku a strategii”»Také jugo
slávský zástupce Popit se důrazně vyslovil pro ’'striktní respek
tování zásad nezávislosti,vzájemné úcty a nevměšování” a pro
’’právo každého revolučního hnutí zvolit si vlastní cestu boje o
socialismus..»Georges Marchais,jak známo,se odvážil nedávno
veřejně kritizovat totalitní manýry,vžité v sovětské praxi»
Berlinguer prohlásil,že i po event»volebním vítězství IKS zůsta
ne Itálie v NATOjhrůza jímá předáky v Moskvě při pomyšlení,že
tohle řekl generální tajemník nejmocnější komunistické strany
Západu»Evropská konference"komstran",ohlášená již na loňský rok,
se stále nemůže konat,přípravné schůze přešlapují na místě a
evropský rudý koncil se odkládá nejen z měsíce na měsíc,ale z
roku na rok.» .To všechno jsou bezprecedentní jevy,na které se
za Stalinovy éry neopovážil nikdo ani pomyslet»Rozpory se nepro
jevují jen v”disidentském”postoji Jugoslávie a Rumunska,nýbrž,
a snad ještě výrazněji,v oolitice komunistických stran v Itálii,
ve Francii,ve Španělsku i jinde;zatím co tito kacíři chtějí roz
pory studovat, Moskva a její satelité si je přejí jednoduše li
kvido vätTovse’mže po svém.Ale ono to už tak nejde jako dřív.Doby
se změnily a éra, v niž-s výjimkou Titovy Jugoslavije-komunisté
tvořili jednolitý blok pod moskevským vedením,nenávratně minula»
JesťLiže ještě v roce 1968 poslalo pět znepokojených ”bratrů"své
tanky a vojáky do heretického Československa,do Cíny,která je
nestravitelným soustem,posilají jen nenávistně útoky po vlnách
éteru a plýtvají tiskařskou černí;stejně je tomu s"rozkolníky,f
na Západě»
Po sovětsko-čínské roztržce,po experimentu s ’’pražským jarem"
a po dalších projevech odstředivých sil jsme nyní svědky formová
ní ”stredozemského" seskupení komunistických stran,v í c eméně nezá
vislých na Moskvě.Soude podle výroků čelných představitelů těchto
stran jsou zejména italští a francouzští komunisté stále důsled
nější a rozhodnější v odmítání sovětského”jedině správného a platné-ho”modelu socializmu a jsou st~le mene ochotni nechat si udílet
lekce o tom,co je marxistické a pokrokové a co není»Zdá se také,
že duch’’otce jcplypentrismu” ,P.Togliatiho, je stále živý.Západním
komunistickým stranám se nepáči ona bezpodmínečnost,s jakou sovět
ští lokajové přijímají rozkazy z Kremlu,ani ta kategoričnost, s
jakou je Kreml v duchu”proletářského internacionálismu”vydává.
Cítí se dostatečně silné,aby formulovaly své_názory,vyslovily své
teze a šly případně"vlastní cestou"»Kdyby byl portugalský Cunhal
překonal pražskou školu a přidal se na stranu tohoto tábora,ne
byl by v izolaci a mohl mít větší šance v nedávných volbách;nyní
se musí spokojit jen s úlohou druhých.houslí a spoléhat na to,že
promoskevský komunismus možná píonikne do země přes Afriku.
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Ale co když jsou na příklad všechny ty pěkné Berlinguerovy
řeči jen taktikou?Co když-a zde je podezření ještě silnější-je
Marchaisovo prohlášení o tom,že se FKS vzdává dogmatu diktatury
proletariátu,jen taktickou úpravou,vyhověním daným podmínkám,
podvodem,který má vis-á-vis Mitterrandovým socialistům získat
nekomunistické levicové spojence,učinit stranu přitažlivější a
populárnější?Kde je záruka upřímnosti?Jde o obratný a promyšlený
manévr s tajným souhlasem Moskvy anebo skutečně o vznikající
nové centrum komunismu ve vyspělých západních.zemích s demokra
ti c kým i tradicemi?Jen budoucnost ukáže,která domněnka je správná.
Zkušenosti nás naučily nevěřit,dokud se nepřesvědčíme.Ze zku
šenosti víme,že každá komunistická strana před nástupem k moci
taktizuje podle přísloví”když ptáčka lapají,pěkně mu zpívají?,
ale jednou u moci,strhává tuto moc výlučně na sebe,utahuje šrouby
likviduje opozici;s tímto procesem,jemuž se podle marxistického
slovníku říká"třídní boj”,je vždy spojena ztráta základních lid
ských svobod. Z-emě východní Evropy jsou odstrašujícícm příkladem.
U komunistů není přece nic snažšího než dnes proklamovat určité
principy,zítra je odvolat a pozítří najít obětní beránky revizionismu,na něž se svalí odpovědnost za "omyly”.A jsme v začarova
ném kruhu;věnovat jim důvěru,uvěřit jejich slibům,znamená risko
vat, že se nic nesplní a na couvnutí budé'pozdé.
Příští dny a měsíce nám již možná ukáží zda v politbyrech zá
padních komunistických stran šlo o měnící se taktiku a strategii
s neměnným cílem,jímž je absolutní moc partaje,anebo zda skutečně
vznikl nový hluboký rozštěp v komunistickém hnutí,jakási osa ŘímMadrid-Paříž a její prodloužení na Bělehrad a Bukurešt,další,po
Moskvě a Pekingu již třetí komunistické centrum.

Stanislav M.Kříž
+ + + + +

oo DO JEDNOHO PYTLE opět vhodila sovětská Pravda”západoněmecké re.vanšisty,americké jestřáby a nacisty”,a to v komentáři k zakončení
'sjezdu východoněmecké SED,věnovanému oblíbenému tématu posledních
měsíců-détente.Všichni tito"antikomunisté,antisocialisté a antišověti'brání uvolnění napětí,hrají nebezpečnou hru,jejímž cílem
je vrhnout lidstvo zpět do doby studené války.Bylo by omylem po
kládat détente za prostředek k vyzískání jednostranných ústupků
od socialistických zemí.Sovětský svaz nechce nikoho napadnout,a
činí-li kroky ke své obraně,pak je to proto,že druhá část světa
horečně zbrojí...".I když je kritika adresována především NSR a
zejména CDU,pozorovatelé soudí,že prohlášení Pravdy je určeno
celému západnímu světu.
00 Čí NĚ, SOVĚTSKÉMU SVAZ, JUGOSLÁVII A ČESKOSLOVENSKU jaeaovitš poděkoval
za.dodavky zbraní africkým”osvobozovacím hnutím” sám maršál Idi
Amin.»A to už něco znamená,nebot Aminová averze vůči SSSR a jeho
satelitům se s'tala v poslední době notoricky známou.Československo
se tedy má zase čím "chlubit".
o o VE SNAZE ZDISKREDITOVAT AUTORA SOUOSTROVÍ GULAG sovětská KGB vyda
la "dokumenty" , jež mají "dokázat” , ž.e v době své internace v tábo
rech byl A.Solženicyn informátorem Ceky,udával své druhy a infor
moval policii o pokusech o vzpouru a o útěk.Solženicyn označil
"dokument” za podvrh.Dodal,že KGB má k disposici sérii dopisů,kte
ré jí vydala jeho první žena,takže není vůbec těžké zfalšovat i
písmo.
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oo SÚŤAŽ 0 MANIPULOVANOM LITERÁRNOM UIvíENI sa nevydarila.V apríli
1975 vyhlásila Matica slovenská sútaž k 30»výročiu oslobodenia
Československa sovietskou armádouva k 70»výročiu nedožitých narodenin"socialistického”spisovatala Františka Hečku.Práce bolo
treba předložit do 30 o novembra,aby ich porota:Karol Rosenbaum,
Daniel Okáli a Juraj Chován posúdila»Sútaž podlá vyhlásenia po
roty sa nevydarila.Matičné čítanie vysvětluje prečo„Prvú cenu
porota neudelila.Ale dôvody prečo sa sútaž nevydarila treba
híadat niekde inde avnie tam,kde ich vidí porota.Hádam,že po
sovietskej okupácii Československa v r.l§68 už ani medzi komu
nistami sa tak vážne neberie' oslobodenie Československa soviet
skou armádou a nikoho z literárnych talentov k ničomu neinšpi
ruje*
/N.S./
oo PRÍSNA NEPRIAMA CENZÚRA»Pri všetkej dialektickej starostlivosti
a dozore o čistotu socialistickej kultúry sa Husákovmu režimu
v posledných mesiacoch stalo,že vyšlo dielo,s ktorým je režim
nespokojný oA tak zaviedol novú prísnu cenzúru,predbežnú a nepria
mu cenzúruoKeá totiž autor predloží publikáciuvna vydanie,dajú
ju prečítat pred odobrením značnému počtu spolahlivých”literá
tov” a politických ideológov.Niekedy je to až 100 kontrolórov»
A ak ide o spisovatela,ktorý nepatrí* medzi skalných socialistic
kých vyznávačov,režim sa poisti ešte tým,že takéto dielo po
prísnej predbežnej cenzúre vydá len v malom náklade,takže čita
telia sa k nemu ani nedostanú.To všetko preto,aby im nikto
irečitost socialistického suchoparu v literatúre nepokazil a
aby neinfikoval vychovávaného socialistického človeka» /N.S./
o o Nová hollywoodská hvězda,držitel pěti ’’oskarů” MILOS FORMAN
v první dubnové dekádě zcela ”zanevřel”na filmový svět; přijeli
za ním poprvé po pěti letech jeho dva synové,dvojčata Petr a
Matěj,oba jedenáctiletí»’’Ukáži jim celo i Kalifornii a zejména
navštívíme společně Disneyland”,prohlásil režiser»Dodal,že i
když nyní žije v USA,nemá v úmyslu vzdát se čs.občanství a rád
by navštívil svou vlast jako host»Ocenil způsob,jakým ho v USA
přijali a umožnili mu pracovat ve filmu.Forman plánuje natočení
dalších tří až čtyř filmových děl,z toho jedné muzikální komedie;
ve filmové tvorbě,jak prohlásil,klade zejména důraz na psycho
logické prokreslení hrdinů a povahopisné studie-zabývá se myšlen
kou natočit filmové drama podle^některého soudobého románu» Za
nejoblíbenějšího herce a zároveň za svého výtečného přítele
označil Jacka Nicholsona/Oskar za hereckou roli ve filmu”0ne
flew over the cuckoos nést”/-»
oo Kqncem března se konala v Mnichově pracovní KONFERENCE EXILOVÝCH
ZÁSTUPCU ze střední a východní Evropy»Diskuse více než 60 úČastníků 11-ti národností navázala na výsledky loňské podzimní kon
ference ve Strassburku.Po hlavních referátech o vnitrním odporu
na východě Evropy a o uplatňování Helsinské smlouvy,přišla na
řadu rozprava o návrhu ustavit Evropskou kontrolní komisi pro
lidská práva a vystavovat evropský pas také politickým uprchlí
kům, o t.zv.Sonnefeldtově doktríně a konečně o akcích východo
evropských režimů proti exilům,o aktuálních mezinárodních otázkách
a-další činnosti»Průběh jednání byl přátelský,věcný a plodný»
Lze říci,že setkání upevnilo svazky mezi 11 zastoupenými národ
nostmi , je jichž organisace se o své činnosti stále častěji vzá
jemně informují a někdy již také postup koordinují nebo dokonce
vystupují společně»
/S30RINF MNICHuV/
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po STATEČRÝ KARDINAL WYSZYNSKI počátkem května znovu důrazně odmítl
vměšování komunistické strany do náboženského světa PolákůrV chrá
mu v Jasné Goře v přítomnosti více než 30»000 poutníků Wyszynski
prohlásil,že vláda se snaží vymýtit Krista ze všech stupňů škol,
materskou školkou počínaje, a dosadit za něho jakýsi přechodný
laicismus,jenž není ničím jiným než”formou psychické a spirituální
lenosti'1 .Státům,které bojují proti náboženství a evangeliu a ří
kají si proto,že jsou"pokrokové" upřel kardinál mravní právo na
takové označení.

oo A.SACHAROV a předseda sovětské/neoficiální/sekce Amnesty Interna
tional VALENTIN ŤURCHIN vyslovili v telefonním hovoru se západní
mi novináři plnou podporu nově vytvořenému/rovněž neoficiálnímu/
výboru pro kontrolu plnění zásad helsinské konference; předsedou
tohoto výboru je fyzik Jurij ürlov.Agentura TASS už výbor napadla
a označila ho za"hrstku lidí,hledajících sympatie u nepřátel SSSR".
Orlov a jeho stateční přátelé už také měli co dělat s KBG.
00 PREZIDENT TITO oslavil 25.května své 84»narozeniny.Podle názoru
pozorovatelů,kteří se zúčastnili padesátitisícového oslavného
mítinku^se prý Tito,alespoň podle vzhledu,těší dobrému zdraví.
Připomeňme,že jugoslávský president je v úřadě 31.let a po smrti
Frankově,Salazarově a Haile Selassie je nyní on držitelem rekordu
nepřerušeného úřadu hlavy státu*na druhém místě je Mao.
oo SKUPINA ŠESTNÁCTI AMERICKÝCH SENÁTORU,kteří loni v létě navštívili
SSSR,navrhla ustavení zvláštní komise,jež by se zabývala postu
pem sovětských úřadů vůči občanům židovského původu a vyvíjela
na úřady nátlak k usnadnění emigrace do Izraele.Senátoři,mezi
nimiž jsou též Jacob Javits a Hubert Humphrey,formulovali tento
návrh po: setkání s disidentským židovským matematikem Alexandrem
Luntsem,jemuž se letos v březnu podařilo opustit SSSR.Lunts byl
předtím několikrát vyšetřován na KGB a bezdůvodně dva týdny vězněn.
oo"PLAŇ MASAKRU-tak se bude jmen vat kniha o zavraždění 1200 japon
ských civilistů sovětskými vojáky v r.1945»Autory této dokumen
tární publikace,která vyjde v Tokiu,jsou Tsušija Ogushi a Hiko
Gunji,dva z 68 civilistů,kteří jako zázrakem unikli krveprolití.
K masakru došlo 14»srpna 1945,tedy den před skončením 2.světové
války v Mandžusku;na bezbranné civilisty,mezi nimiž bylo mnoho
žen s dětmi a kteří prchali z čínského města Hsian-an,zaútočilo
asi patnáct sovětských tanků a všechny postřílelo.Aféra byla až
dosud utajována.
oo "Zastáváme názor,že SOVĚTSKÝ SVAZ JE NAŠÍM HLAVNÍM SOUPEŘEM pokud
jde o sílu,a přece mu dodáváme technologii a poskytujeme mu ho
spodářskou pomoc.Čínu pokládáme bezmála za spojence Spojených
Států a víme,že změna čínského postoje je faktorem,který by pomohl
obnovit politickovojenskou rovnováhu ve světě.Zdá se proto podiv
né, jsme-li ochotni poskytovat pomoc našim nepřátelům a odmítat
ji našim guasi spojencům" .Prohlásil to bývalý americký ministr
obrany James Schlesinger,který dnes působí ve washingtonském
Ústavu pro mezinárodní studie.
00 Správa moderní londýnské Kensington-Chelgea vyjádřila nesouhlas
s plánem vybudovat v této čtvrti OBROVSKY OBJEKT SOVĚTSKÉHO VEL
VYSLANECTVÍ , který má zahrnovat vedle komplexu administrativních
budov též školu,kulturní středisko a byty pro 280 sovětských di
plomatů a jejich rodin.Soráva Kensington-Chelsea hodlá předložit
věc k posouzení britské sněmovně.
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oo UKOLÉBAVKA Z MATEŘSKÉHO LUNA»V Japonsku vynašli neobyčejný uklid
ňující prostředek pro křičící kojence-dlouhohrající gramofonovou
desku s nahrávkou srdečních ozev a zvuků působených střevní peristaltikou těhotné ženy»Lékař,který na tuto ideu přišel,tvrdí,že
se mu takto podařilo uklidnit již na 500 kojenců,z nichž prý tře
tina dokonce usnula» Testovaní kojenci byli mladší než dva týdny,
úplně zdraví»Při pokusu,prováděném krátce před krmením kojenců,
leželi tito v suchých plenkách»Gramofonová deska nese název
"Ukolébavka z mateřského lůna"»Její odbyt je velký;prodá se denně
až 100 ks o První pokusy v tomto směru byly prováděny na NipponHJniversity v Tokiu,Profesor Hadschime Murooka potřeboval klidné
kojence-novorozeňata normální i děti nedonošené-aby je mohl vyše
třovat pomocí citlivých lékařských nástrojůoV inkubátoru pro nedonošence jsou vytvořeny téměř stejné podmínky jako jsou v děloze»
Uvedený profesor došel k názoru,že zvukový záznam činnosti střev
ního traktu a srdce,tak jak jej slyší lidský plod,by mohl být
užitečný,Jedné- těhotné ženě-spolupracovníci dotyčného profesora
-byl do dělohy zaveden 8 mm silný mikrofon,zevně spojený s magne
tofonem »Byly tak zachyceny vnitrotělní zvuky,jak je slyší nenaro
zené dítě»Když člověk nyní slyší v kojeneckém sále z magnetofo
nového záznamu srdeční ozvy,domnívá se,že je svědkem zázraku.
Řvoucí choř kojenců,čekájící na krmení,postupně utichá,až je v
sále takové ticho,že by člověk uslyšel upadnout jehlu»g
oo PODLE STATISTICKÉ ROČENKY OSN světová populace stoupla od polo
viny r»1973 do poloviny 1974 o 72 milionů duší,takže nás je na
Zeměkouli asi 3 miliardy 890 milionů»Světový roční přírůstek je
1,9
při tomto tempu by se světová populace měla zdvojnásobit
za 36 letytjoV r,2010,Polovina lidstva žije v Asii»Nejrychlejší
růst populace vykazuje Afrika, Asi 8 lidí z 10 žije v 25 nej
lidnatějších státech světa,to jest v Číně,Indii,SSSR a USA»
Největší šance na dlouhověkost mají děti narozené ve Švédsku/77,5 let pro ženy,72 let pro muže/»Švédsko drží rovněž světový
rekord nejnižší dětské úmrtnosti/9,2 na 1000 narozených/; násle
dují Finsko,Holandsko,Japonsko,Island,Norsko a Francie»Naproti
tomu nejvyšší kojeneckou úmrtnost mají na Kapverdských ostrovech
/91 na 1000/,dále v Chile, Guatemale,Lesothu,Libérii a Rwandě»
oo UŽ I TI PRCKOVÉ»»ot;V oblasti rozvíjení poznání v předškolním
věku je nejnáročnějším úkolem dosáhnout stavu,kdy učitelka bude
promyšleně pěstovat u dítěte dialekticko-materialistický přístup
jako metodu poznání·'»Citujeme z časopisu "Socialistická škola"
číslo 6» V článku,který nepotřebuje žádný komentár,autorka Dr»
CSc,dále rozvádí svou tezi:"Výchova dětí ke snaze dopídit se
těchto vztahů/to jest"poznatelné a zákonitě příčinné závislosti"
a "zjevně hmotné podstaty jevů"/ a vazeb je počátkem přesvědčení
o poznatelnosti a zákonitostech světa.Takový postup je hlavním
předcházením vzniku falešných náboženských představ či pověr a
hlavní metodou,jak tyto přístupy a představy,pěstované často
v rodinách,u dětí odbourat»»»Důsledná ateistická výchova musí
začít už v předškolním věku2_»_
oo ROK 1976 bude velkým vítězstvím vědy nad někdejší metlou lidstva-neštovicemi »Uak prohlásila Světová zdravotnická organisace,posled
ní ohniska nemoci se právě likviduje v Etiopii»
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