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PROZATÍMNÍ REORGaNIZaCE XEZaI^STNaNOSTNÍHO POJIŠTĚNI OD 1.4t1977?
Lidovým hlasováním 13.června byl do švýcarské ústavy pojat
doplněk článku 34, umožňující dlouho žádanou reorganizaci nezaměstnánostního pojištění. Presto, že růst počtu nezaměstna
ných se zastavil, je potreba této reorganizace tak naléhavá, Že
se švýcarská vláda rozhodla uskutečnit z vlastní kompetence co
nejrychleji alespoň určitá přechodná opatrení. Ve švýcarské de
mokracii je totiž cesta až k vydání a nabyti platnosti jakého
koliv zákona velmi dlouhá - a to by při současné situaci mohlo
v tomto konkrétním případu způsobit více škody nežli nakonec
užitku. Přechodná opatření měla být zavedena již počátkem příš
tího roku. Po námitkách, které proti tomu vznesly především or
ganizace zaměstnavatelské, vypadají však nyní věci tak. že pře
chodná opatřeni nabudou platnosti asi až od 1.dubna 1977.
Co stanoví tato přechodná opatření? Týkají se v zásadé jen
dvou věcí. Především bude jimi prohlášeno pojištění pro případ
nezaměstnanosti za povinné pro všechny, kdo ve Švýcarsku pracu
jí v zaměstnaneckém poměru. Nově bude pak upraveno fp na nc o vání
tohoto pojištění. Pojistné bude vyměřováno a vybíráno společně
s platbami za AHV. Bude rozděleno rovnou měrou mezi zaměstnance
a zaměstnavatele, kteří oba zaplatí měsíčně po 0,4%, tedy celkem
0^8% ze zaměstnancova platu resp. mzdy, podle níž je určován
příspěvek na AHV /AHV-beitragspflichtiger Lohn/ - a to až do
výše 3900 oFr měsíčné. Tato částka bude představovat, podobné
jako doposud, nejvýše pojistitelný výdělek. Pojistné, t.j>
zaměstnancův podíl stržený mu z výplaty a podíl svůj vlastní,
budou zaměstnavatelé odvádět do ústředního vyrovnávacího fondu
/Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung/, z nějž7 budou
pak jednotlivé pokladny dostávat prostředky na vyplácení dávek
svým pojištěncům, pokud se stanou nezaměstnanými *
Tímto opatřením se velice zjednoduší agenda jednotlivých po
kladen, které se místo úřadovaní a administrativě budou ted"7
moci více věnovat službě pojištěncům. Odpadne jim téz starost
o finanční fondy, které stejně již dávno nestačily a musely být
doplňovány ze státní pokladny. Pojištění ma7 být nadále financo
váno výhradně z vlastních zdrojů, t.j.z oněch celíkem 0,8%. V
případě^nutnosti se počítá s možností zvýšit pojistné až na
1,2%, při Čemž by vždy polovinu platil zaměstnanec a polovinu
zame s tnava t el.
Dosavadní pojištěnci budou o nových náležitostech svého po
jištěni informováni včas. Lze předpokládat, ze se tak stane již7
koncem letošního roku. Do" té doby zůstávají všechna dosavadní
ustanovení v nezměněné platnosti. Většina jich bude platit i po
tom. Zejména podmínka<150ti odpracovaných dní v uplynulém roce
pro nárok na vyplácení denních dávek z pojištění. Určité větší
úpravy lze očekávat až později.

- 3 oo ZEnREL DR»ANTON HEIL, bývalý dlouholetý předseda našeho CNG,
bjrvaíy poslanec za Křesťansko-demokratičkou stranu Švýcarska a
od roku 1969 clen nejvyššího soudu. Zemřel 2.srpna ve veku pou
hých 57 let. Byl člověkem zcela mimořádným, který celý život za
světil pravé křesťanské práci pro bližního, íiy, česko s 1 o v ens t i
exulante,_ mu vděčíme především za to, ze nám,ještě jako predse
da CNG,podal ruku a umožnil nám založit si vlastní samostatný
křesťanský odborový svaz C8KP v rámci a pod ochranou odborové7
federace švýcarské. Vznikla tak organizace, kětrá je svým charak
terem v celém exilovém sveté jedinečná. Dr. Heilovi však vděčíme
i za jeho ostatní aktivitu v náš prospěch, kterou vyvíjel jako
předseda vládní komise pro otázky cizinců a -jako člen rady komi
sí a institucí jiných. Budiž mu za všechno dik a budiž cest jeho
památce·

Křesťanští demokrate ze sedmi zemí EHS založili EJ/iíeUřoKCU .11 DOVOU STRANU. ótalo se tak se zřetelem na přímou volbu poslánců do t.zv. Evropského parlamentu, o které se uvažuje pro rok
1978. Prvním předsedou byl zvolen belgický ministerský předseda
Tindemans. Sídlem strany je Brusel.
oo SVĚTOVÁ UNIE KREdTANblďCH DEiJQiíRaTU JJiiDC a Unie křesthnskybh
demokratů ze střední Evropy shromažduji materiál o porušování
lidských práv v zemích za železnou oponou, s kterými se hodlá
operovat při kontrole plnění usnesení Helsinské konference. Po
litická komise Unie přijala návrh’'Manifestu UmDC’k řešení aktu
álních světových problémů a připravuje jej k zveřejnění.
00 ČESKOSLOVENSKY PORADNÍ SBOR v ZaPaDNÍ EVROPĚ vydal :íProhláše
ni k osiaému výročí přepadeni Československa”, v němž připomíná
dohodu uzavřenou 1968 v moskvé čs.stranickými a vládními činite
li o tom, že pobyt sovětských vojsk y ČSR bude jen dočasnýI Ve dnech 16.a 17. října uspořádá Čsl.poradní sbor v obci
Peldthurns u Brixenu v severní Itálii Symjosium o Havlíčkové
politickém a literárním díle při příležitosti st odvet ca'tého vý
ročí jeho úmrtí.
00 JIŘINA PUCHóOvř vydala své pozoruhodné verše pod naízvem
’’Americký Baedeker - An Američan Baedeker” v nakladatelství
i1 ra ma r Pu bl i sh e r s, Los Angeles - s ilustracemi Jiříhá? Kargera.
Zvláštností této knihy poesie je dvojjazyčnost. Vedle každého
českého originálu je hned také anglický básnický překlad.
00 /UZíKANTůíĚ POLI 11CKE PODZEi-iI v Praze bude postaveno 30.srona
před soud. Jde o 14 mladých hudebníků resp.o dvě mladé hudební
skupiny, které si daly poněkud exotická jména - ’’Plastic People
of ťhe Universum” a ”DG 307”. DG307 je v ČSR úřední označení
pro ’’neurotické stavy vyvolané nepříznivými životními podmínka
mi”. Muzika, kterou tito muzikante dělali, a texty, které zpíva
li byly prý protisocialistické. Na druhé straně stoupala neoby
čejnou měrou jejich popularita, zvláště u mladých posluchačů.
Člověku ve svobodném světě by připadla celá záležitost jako
dobrý vtip - kdyby oněm mladým dobrákům nehrozily tresty až osmi
let vezeni, což7 ve skutečnosti znamená, jak vime, zmařený snad
celjŕ další život.
00 CoL.«ÍHÍi<BľANbKA DEmOKRaCIE-HIvUTI CUL.KŘEST.DEMOKRaTÓ y_ EXILU
uspořádala svůj letošní letnicový sjezd v Chicagu v USA. Podrob
ně ;o nem referuje poslední číslo ’’Demokracie v Exilu”.
oo
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ZÁSOBOVACÍ POTÍŽE V SSSR.
Barometr letošní úrody v Sovětském svazu ukazuje opět na špatné
počasí;lze tak soudit jednak z nejasných a útržkových zpráv ofi
ciálního sovětského tisku,jednak z informací z neúředních zdrojů»
uako obvykle,vedení svaluje téměř všechno na počasírPravda,ne
bylo dobré, a západní Evropu letos také tvrdě postihlo.Ale sovět
ská místa nepřipouštějí odpovědnost centrálních řídících orgánů
za váznoucí organisaci,nedostatečné investice,slábnoucí produkti
vitu a narůstající nezájem mas o plnění ctižádostivých,ale při tom
nereálných plánů„Jen tu a tam unikne bystrým očím cenzury opatrná
a neadresní kritika.Tak sama Pravda nedávno přiznala,že v době
nastávajících žní nebyly ani v klíčových zemědělských oblastech
v pořádku traktory a kombajny,většinou proto,že chyběly·náhradní
díly A náhradní součástky,to je přece stará,chronická bolest veš
kerého socialistického hospodaření! List napsal,že k 1.červnu
jen 647-3 strojového parku bylo schopno okamžitého nasazení; ihned
se však”pochlubil”,že je to o 6% více než loni.Izvěstije ve zprávě
svého kyjevského dopisovatele mluvily o celé čtvrtině z celkového
počtu 11.200 kombajnů Ukrajinské SSR,které jsou sice’ještě ve vý
robní záruce,ale již vyžadují opravy.,
1 když reakce sovětských spotřebitelů n<bývají nikdy tak prudké
a živelné jako jsme byli letos v létě svědky v Polsku,přece jen
na mnohých místech došla občanům,stojícím marně hodiny a hodiny
ve frontě/trpělivostV Kyjevě vzali útokem několik obchodů na
živých třídách města,údajné k vůli nedostatku oblíbeného jihoukrajinského sýra;k témuž došlo v Baku, tady prý pro nedostatek
skopového,jež je hlavním ingredientem nejoblíbenějšího jídla,
šáší íku.Podobné nepokoj e hlás i1a Riga,Postov a prý i Oděsa.Ú zký
profil se projevuje zejména v mase,másJe,mléce,kuřatech,vejcích,
ovoci a zelenině«"Bezmasé”,anebo jak říkají sovětští lidé"rybí
dny”/jednou týdne/jsou velmi nepopulární. K nim přibylo v polovině
srpna neméně nesympatické nařízení,že všechny obchody budou nyní
v neděli zavřeny;pripomeňme,že právě o nedělích jezdili venkované
domést na hromadné nákupy,^dá se...že venkov je postižen nedostatkem
potravin citelněji než větší mčsta-a větší města citelněji než
Moskva.
Letošní úroda ozimů v SSSR dosáhne podle odhadu amerického mi
nisterstvy zemědělství cca 45 až 50 .milionů tun/asi o 10-15 mil·.
poúplánem/,celkovou obilní produkci odhadují západní experti na
160 až 190 milionů;to je o něco více než v r.1975,ale stále ještě
pod plánovanou úrovní«Naproti tomu se zhoršilg situace v živočišné
vyrooe a sám sovětský tisk mluví o sniželrí T”2u:“^"V?r“Si‘0vribňi s
loňským rokem.Hlavní příčinou je nedostatek přírodních krmiv.
Jako vždycky,odnese to především malý člověk,rolník,kolchozník;
stále se množí patetické výzvy k “boji o zrno" ,k nasažení všech
sil avvyužití všeho ,času5 A že, je sitpacp opravdu.vužná^o to~. svědčí
1 to,ze na uvědomeni sovetskycn zemedelcu apeloval v televizi sam
Leonid Brežněv.
Celková hospodářská situace v Sovětském svazu je podle amerických
odborníků dosti pocamůrná. index ekonomického růstu v poslední pěti
letce stoupl jen o 4 % místo plánovaných 5#a je nejslabším od kon
ce válkyt.iMedojde-li k drastickým zásahům v pětiletce 1976-1980,
budou se osmdesátá léta vyznačovat tíživými hospodářskými problémy
jak v zemědělství tak v průmyslu,které by dříve či později donu
tily sovětské vedení pžehodnotit dosavadní metody a provést rázné
reformy.
S.M.K.
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Dr»Bohumír Bunža/Říi/
HALTE PO VOLBÁCH o '
/Psáno 25«června 1976/
Již opadla vlna vzrušení naci výsledkem politických voleb z
20»června a začíná se uvažovat a jednat o tom, co a Jak teď bude,
zejmena s vládou,Výsledek voleb byl do Jisté míry překvapením,
jak pro stranu kíestansko-demokratickou,tak pro stranu komunistickou-dvě superhvězdy .na italském politickém nebi«Překvapením pří
jemným, protože obě strany získaly,ale ne plně uspokojujícím»
Křestanská demokracie si dobyla zpět svoje posice z posledních
parlamentních voleb rokuH97H ťZ jí 3_ä ,/procent odevzdaných hlasů
azůstává-tedy stranou relativní většiny.. Komunisté získali v
těchto volbách 34,4 procent, tedy oproti volbám z r»19/2 získali
7 procent,Mají tedy důvod být velmi spokojeni,ale nejsou tak
úplně,protože předpokládali a předpovídali,že křestanská-demokracie ztratí hlasy a tím také vedoucí postavení a že pak bude nu
cena jednat s komunisty o utvoření vlády»
Volby se staly jakýmsi referendám o tom,zda národ chce mít
v čele komunisty či jinou nekomunistickou politickou sílu« Přes
intensivní propagandu a dovednou politickou strategii komunistů
'a levicových socialistů,64procent národa se vyslovilo proti,
Do těch 36 procent představujících komunistickou sílu patří 34,4
procent těch,kteří volili komunistickou stranu a l,6procent,
kteří volili odštěpenou komunistickou stranu,která si dala název
Democrazia proletaria«
" Volby potvrdi.ly dvě skutečnosti,které by za jiných okolností
byly příznivým zjevem v politickém rozložení země»Měl by to být
vývoj k zjednodušení politického rozložení země,protože z veleb
vyšla dvě velká politická seskupení-Křestanská demokracie a
strana komunistická-kdežto malé strany středu-nazývané také stra
ny iaické-to Jest strana sociální demokratická,republikánská a
liberální, se staly stranami ještě menšími»V dosavadním parla
mentě budou představovat jen 7,8 procenta«Potěšující m zjevem je
úbytek hlasů pro Misi ni, neboli neofašisty.. Dříve představovali.
8,7 íl roceni a hlasů,nyní budou představovat jen 6,1 procento«Je
pravděpodobné že ti,kteří dříve hlasovali pro tuto stranu jen z
odporu proti komunismu.poznali,že jsou to hlasy neúčelné umístě
né /politicky ztracené a proto hlasovali hýhí pro křes~tanškou demÔkräčii»
Tvrdou ranou byl výsledek voleb p o stranu socialistickou«
Údrželá si sice své procento voličů z r»1972,t®j»9,6 procent,
ale oproti roku 19755kdy se konaly celostátní administrativní
volby,ztratili socialisté 2,4 procenta».Z úspechu v r«1975/tehdy
dostali 12 procent hlasů/si vedení socialistické strany vyvodilo
závěr,že vývoj jde v jejich prospěch a na tom založili svoji po
litickou strategiiXhtěli kout železo,dokud bylo^zhavé a dělali
vše,aby yyvoj ali předčasné volby»Komunisté ani křestanští demokra
té předčasné volby nechtěli«Nikdo vlastně,až na socialisty,před
časné volby nechtěl,protože byly jiné starosti v zemi,která pro
chází vážnou hospodářskou krisí,Socialisté se dopustili ještě
dalšíphyby»Postavili se za komunistickou stranu a bájili ji před
ostatními demokratickými stranami„Heslem jejich politické kampaně
bylo,že komunistická strana nesmí být vylučována z vládní většiny
a že oni nepůjdou do žádné vlády bez komunistů»Tím se stalo,že
mnozí,kteří dříve volili socialistickou stranu,si v důsledku toho
řekli,že když socialisté se tak staví za komunisty,budou tedy
raději volit komunisty.

To ovsem z hlediska západního pojetí demokracie není vývoj
zdravý.Je právě škoda,že Itálie nemá velkou a vlivnou socialistic
kou stranu., jako Německo,Anglie,Rakousko a .nebo Portugalsko,která
je alternativou jiné politické síly jako jsou v těchto zemích
strany křestansko-demokratické auiebovkonservativní. V Itálii
vlastně nyní alternativou strany křestansko-demokratické je
strana komunistická- a to není řešení«Numericky ani politicky.
Strana komunistická zůstane i nadále mimo vládu,ale bude
mít velmi rozhodné postavení v parlamentě,v parlamentních komi
sích a patrně také dostane předsednictvo jedné z komor parlamentu
sněmovny nebo senátu«
Volby z 20«června tedy nic nevyřešily«Potvrdily politický
status cíuo s vylepšeným postavením pro komunisty, ale ne natolik,
aby byli největší a vedouc'í~politickou silou. Bude tedy třeba
velké trpělivosti a politické moudrosti a realismu z daného sta
vu vytvořit fungující a stálou vládu a jí podporující vládní
většinu«
oooo o
oo Uplynulo půldruhého měsíce OD ÚNOSU LETADLA NA LETIŠTĚ V LNI ,;3BE
a od odvážné operace izraelského komanda a už o sobe palestinští
’’vlastenci" zase nechali slyšet: V Istanibulu 10.srpna při útoku
v letištní hale,vedeném dnes už typickým způsobem-vržením bomb
a palbou ze samopalů na bezbranné civilisty-V souvislosti s touto
agresí,spáchanou tentokrát na turecké půdě,západoněmecká tisko
vá agentura DPA uveřejnila chronologický přehled podobných opera
cí od roku 1968.
Srj)en__1^68:prvný únos letounu společnosti El AI na letiště v Alžíru.
Prosinec 1968: Útok na izraelské letadlo v Aténách,! mrtvý,1
raněný.
Leden 196'9:Stroj El AI objektem útoku na letišti v Klovému.
1 mrtvý,1 raněný pilot,1 zabitý terorista,další zatčeni švýcar
skou policií.
Leden 1969:Pokus o únos izraelského letadla v Atenách«3 palestinci
zatčeni.
z
Únor 1970:Pokus o únos letadla v Mnichově;1 Izraelec zabit,8 ra
něno,3 atentátníci se dostali za mříže.
6.září 1970: Nezdařený pokus o únos izraelského letounu během letu
ž Londýna do iel Avivu;venezuelský vzdušný pirát a jeho palestinská
pomocnice zatčeni.Téhož dne členové tzv."Lidové fronty pro osvo
bození Palestiny" donutili čtyři velké letouny zahraničních spo
lečností se 400 rukojmími přistát v Jordánsku.
28.července 1971:Pokus o leteckou sabotáž/bomba v zavazadle/ na
palubě stroje El AI selhal.Letoun startoval z Říma.
9«května 1972:Pokus o únos letadla V Nicosii se nezdařil a autoři
byli zatčeni.
19<ledna 1975:P^kus o ostřelování stroje El AI z bazuk na pařížském
letišti7ktěřý~skončil krvavou přestřelkou,na Orly.
5.kvčtna 1976:Bomba v zavazadle na letišti LodJ2 jnrtví.
27»června 1976:Operace Entebbe s Aminovým požehnáním;izraelské
pas"äzerý francouzského letadla osvobodilo překvapivou protiakcí
izraelské komando.
11«srpna 1976:Istanbul; 5 mrtvých a řada raněných.
q^k
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J.Kozuas: SLOVÁCI A RĽPU3LIKA
Národnostná otázka je v Československu vyriešená»Federativne
zriadenie však postrádá demokratické prvky,aby sa ako Češi tak i
Slováci stali skutočnými pánmi vo svojich republikách«
f
Časť slovenského exilu túto skutečnost nepriznáva,střikne odmieta
spolužitie s Čec’-.xi v spoločnom štáte a tvrdí, že Československá štát
nosť je prekonaná e Ich alternativa:samostatný slovenský štát-hoc i_
komunistický-Doteraz som nikde nenašiel logické vyústenie tejto po
žiadavky, a to-prečo-Prečo a čím je Československá štátnosť prekonaná
a čo by slovenský národ získal,oké trebárs ekono:ické výhody by mu
padli do lona zrušením československej štátnosti«Ako je zabezpečená
sebarealizácia slovenského národa v československom štáteľBolo a je
spúlužitie s Čechmi v spoločnom štáte slovenskému národu prospešné
alebo nie?'Záujemci,ktorí by hľadali na tiet otázky odpoveď.nájdu k
tejto téme dostatočné množstvo objektívnych údajov a faktov’i dosta
točné množstvo štatistických podkladov,
v e ne sporné, ž e ho s po d ár sky, s o ciálriy a kultúrny rozvoj Slovenska
od tA1918 až dodnes bol a je rýchlejší,ako rozvoj Čiech a Moravy,
Pokúsim sa aspoň v stručnosti o určitý prehľad na dokumentovanie
t:j^o skutočnosti,
ajprv sa chcem obmedziť na takmer búrlivý rozvoj inteligencie
na Slovensku od r,1918,pretože je všeobecne prijímaný fakt,že čím je
vaščí počet inteligencie v populácii,tým je rozvinutejšia a vyspe
lejšia spoločnosť.
Inteligencia ako sociologický jav môže vzniknút iba za predpokla
du existence nadvýrobku a istého volného času,Východiskový stav bol
u^nás hrozný, neváli am povedať,že nebyť vzniku ČSR?dnes by sme všetci
Čítali a písali pravdepodobne iba po maďarsky;včitan e i terajších
kritikov čsl,štátnosti,Ak vychádzame z údajov uhorskej štatistiky,
IP pre rok 1910 počet inteligencie na Slovensku 44 tisíc osob,
dostaneme
čo tvorilo 3y pere o z vtedajšieho zarábajúceho obyvateľstva ,'ľ'reba
však rozlišovať medzi pojmom inteligencia na Slovensku v teritori
álnom zmysle a pojmom slovenská inteligencia v zmysle národnooslo
bodzovacieho hnutia oCelkový počet predprevratovej inteligencie na
Slovensku-národne orientovanej-bol asi 400 osobťVii?dokument’G ierná
kniha”,ktorý sa našielvV archive uhorského ministerstva vnútra a
publikovaný po vzniku ČSR V,Šrobarom/.
Po roku 1918 nebolo na Slovensku viac -ako 300 učiteľov a asi 20
stredoškolských profesorov Slovákov.Podobné kádrové ťažkosti sa pre
javili i pri budovaní nového štátneho aparátu,! ďalších oblastí, A
tak na Slovensko začína prúdiť česká kvalifikácia a vzdelanosť na
stupuje všade,kde nemožno inštalovať slovenského odborníka,lebo ta
kého niet^a hned* tak ani nebude. Najprv ho treba vyškoliť,a vyško
liť ho nože zase.len český odborník,český profesor,český vedec,Nach
už bolo postavenie Slovenska akokoľvek subalterné a nerovnoprávne v
ekonomickom alebo politickom ohľade,z hľadiska rozvoja vzdelanosti
a formovania vlastnej národnej inteligencie šic; o obdobie výrazného
Fr
0/viď úvahu ReRošku v časopise Sociologa,Júl-August 1975/»
Asi 400 príslušníkov slovenskej inteligencie pred r,1918 a v r,1930
sa už počet slovenskej inteligencie odhaduje na 72,000,resp,5,2 pere,
z úhrnu všetkých zárobkovo Činných osôb,V r,1973 dosiahol počet in
teligencie na Slovensku na 521,000 osob a takmer 25 pere«všetkých
zárobkovo činných osôb;je to po robotníkoch druhá napočetnejšia
sociálna kategória.
Vzrast vrstvy vysokoškolských odborníkov bol a je na Slovensku
podstatne vaš'čí oko v českých zemiach, V r,1955 sa na pr.Slovenskoz
zúčastňovalo na úhrnem počte odborníkov
s vysokoškolským vzdelaním
v ČSR na 11,6 percyv r.1963 sa tento počet zvýšil na 25,6 pere, a
v r,1973 y 29,6 perc,/viď Statistická ročenka CSSE 1974/»
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Zatialčo počet pracovníkov s vysokoškolským a úplným stredným odbor
ným vzdelaním vzr Atol na Slovensku v r, 1'960-1973 o 227 perCc/počet vyučených sa zvýšil iba o 106,9 pere-/,v Českej republike vzrá
stol počet týchto pracovníkov iba o 115 pere,/Vid' Plánované hospo
dářství č-7?1975A-ento index počtu pracovníkov je typickým dôsled
kom rýchlejšieho hospodárskeho rozvoja na Slovensku- V r-1919 vznik
la Univerzita Komenského v Bratislave a v r,1938 Slovenská vysoká
škola technická- V r-1974 už boli vysoké školy aj v mestách Trnava,
Nitra,Žilina,?.Bystrica,Zvolen,Košice a Prešov a podobne rapídne
vzrástol aj počet študentov vysokých -..kôl na Slovensku z celoštát
nych počtov: v-r-1945‘»15,9%,1960:31,0% a v n,1974 dokoná 40,71/Učitelské noviny č -28,J 975A
Nehovoria tieto fakty dostatočne? Podobny vývoj je i v ekonomike
Slovenska; v r-1951-55 sa na Slovensku vytvorilo 25%celoštátneho
prírastku společenského produktu,v r/1975 tvoril už okolo 35%Ekono;. ícké } sociálne zaostávanie Slovenska sa odhadovalo zhruba
na polstoročie,dnes možno rozdiel rátať’ na roky·/Plánované hospodář
ství č-7?1975,čl-K-Martínku/,
Napr i ek tým t o skutrčno s t ia. ,určitá vrstva v slovenskom exile
vidí v existovaní Československa slovenskú národnú yenocTdu,národ
nostný útlak a nových Kolomanov Tizsov,tentoraz v českom vydaníUvedomme si,že na začiatku sme začínali s 300 učiteľmi a 20 stredošl:olskýi.:ivpi‘ofesormi a aký nebývalý rozvoj do šírky aj hĺbky
môžeme badat i vo vedeckom výskume slovenského národného jazyka
a jeho najdôležitejšej podoby-spisovného jazyka a jeho kultúry.
Vydali sa mnohé základné vedecké diela o sloveněiné/napr-Morfológia
slovenského jazyka,Slovník slovenského jazyka,Atlas slovenského ja
zyka,dejiny slovenského jazyka,Fenologický vývin slovenčiny^Atlas
slovenských hlások a dalšie/ i viaceré monografie,slovníky a
prakticky zacielené príručky,určené najširšej vere jnosti/Pravidla'
slovenského pravopisu,terminologické slovníky,Jazyková poradňa
ř
Tisíc poučení zo spisovnej slovenčinyt atď atdÁUtvorili sa tiež
priaznivé organizačné aj personálne podmienky na rovnomerný výskum
všetkých jazykových roviň/zvukovej,tvarovej,skladobnej,slovníkovej/
na výskum štýlového rozvrstvenia jazyky,na výskum slovenských nárečí,
dejín slovenského jazyka ako i jeho vzťahov s príbuznými aj ncnrí- '
buznýmijazykmi-Myslím,že ďalší komentár o tejto”genocíde" je
zbytočný Musíme dostať SIov e ngk c na mapu Eur o py,po č u ť kritikov čs-štátnostioTo je ale všetko-Co z toho bude mat slovenský človek,ako sa
zmení jeho život?K lepšiemuľO tom nehovoria-Zabúdajú,že Slovensko-v slobodnej a demokratickej čs-federáciiyby bolo na mape EurópyPočnúc vlastnými zastúpeniami v zahraničí, vlastnou reprezentáciou
a končiac trebárs Spravodajskou agentúrou'Slovenska /Viď Akčný
orogram Kom-strany Slovenska/-Popritom by však využívalo výhod
integrálneho štátuMyli se však ten,kto by chcel importovať na Slovensko totalitný
režim,novú diktatúru,trebárs Slóvenskú-Tú už sme na Slovensku mali
a n túžime po nej;tak ako netúžime spolupracovat s príslušníkmi
tohoto režimu v exile,alebo s nositeľmi ich názorov/naší sna;;y 76/2/
0
0
o
o
o
o
00 Novy slovensky bulletin KRIVÁŇ vychádza v Neuchateli vo
Švajčiarsku ako organ Spoločnosti pre kultúru a informácie.
Vítame nový časopis a prajeme mu mnoho úspechov.

co

HNUTÍ
UVOďOBU BULHARSKÁ sněmovalo ve dnech 24.a 25.čer
vence v německém Mannheimu. Byl tc jiz druhý celosvetový sjezd
bulharských exulantu.

Václav Dufek:

JAK VIDÍ MLADÍ KŘESŤANE SVÉ POSTAVENÍ V DNEŠNÍM SVĚTĚ.

/pře Ineseno na IV K-L symposiu SSK? v Zurzachu 2.května 1>76/

Mluvíme-li o mladých,nebo lepe o mladé generaci,máme na lysli
především skupinu lidí ve věku od 16 lo 35 lot;to Je pro v tšinu
politických organisací,které se deklarujíjako formace mladých,
vrchní věkovou hranicí.Z toho je např.ve Švýcarsku přibližně jen
l/o ak t i vně zapoj eno 3o nějaké mládežnické politické organisacéT”
Lze tedy r i c i, zo velké většina mladých se politicky neangažuje.
Presto se toto jedno procento ve velké míře podílí na obraze,
který si veřejné mínění o mladé generaci vytváří.
Konec_šedosátých_let Je poznamenán vlnou protestu z řad mla
dých,které vyvrcholily v nepokojích roku 6’8.0d té doby vznikla
celá řada politických skupin a__ skupinek, které manifestují protest
a touhu po přetvoření svčtaľA’le” i v tradičních politických orga
nizacích, to znamená stranách,se ozývají hlasy mladých rozhodněji.
Mladé oposici se jedná především o em ncipaci od tradičních hodnot,
struktur a autorit, a možnost většího spolurozhodování jak ve
státě tak i v hospodářství. Tím se ovšem dostávají do protikladu
k myšlení generace starší,která více lpí na tradici a které
jsou osvědčené cesty při řešení problémů bližší než odvážné ex
perimenty.
Fodstatné pro politickou aktivitu mládežnických skupin je je
jich poměr k jednotlivým_ politickým stranám,které Jsou zpravidla
dominov lny r3cníky staršími.
Především jsou to formace,, které byly zaleženy stranami samotný
mi,,jako dorostenecké organisace.Jejich úloha byla umožnit mladým
vstup na politickou scénu.í’entu proces se vyznačoval především
napodobováním,přizpůsobováním a zapojením.Tak byla ve Švýcarsku
roku 1931 založena "Junge CVF" jako Bund der Schweizer Jungkonservativen .D le patří k této s upině organisací mladí socialisté
a "Junge liberále Bewegung/'JBS-1321/.
Protipól k těmto původně dorosteneckým organisací"·; tvoří sku
piny na_politických stranách nezávislé,které sc definují méně
stářím jednotlivých členů,jako spíše politickým programem.Větši
na,ale ne všechny,jsou socialisticko-revolučního zaměření,stojí
na půdě třídního boje.Na tomto místě musíme uvSsť* Progres Ave
Organisationen der Schweiz”/POCH//vznikla roku 1969 v Basileji/
a dále "Revolutionare aarxistische Liga”/RML/,která vznikla od
štěpením ze strany pr.„ce y kantónu Vaud rovněž r. 1969o
Na základě našeho křestanského světového názoru v máme z uvedených politických organisací nejblíže k mladým křestanským demokratům/Junge CVF/.Založena jako dorostenecká organisace, byla’’Junge
dV?”po ďlouhou lobu pevně spjata s materskou stranou.Od r.1967
se- začínají mladí křestanští demokraté z této závislosti osvobo
zovat. Je Jich změněná posice vůči mateřské straně Je zakotvena
v nových statutech^Podle těchto hledají poměr "kritické spolu
práce” .Prohlašují , že hodlají oponovat pioti usnesením strany,
budou-li to považovat za nutné,jak v otázkách věcných tak i osob
ních.Na druhé straně zaměřují svoji aktivitu na stranu samotnou
t í m, ž e v.yužíva,ií každé příležitosti přednášet svá stanoviska, ná
zory a ideje a tak se podílet na tvoření”mínění strany”.I když
nejsou jej ch stanoviska akceptována,jsou alespoň slyšena.Cín
.dále- tím více vidí”Junge CVF” svěji úlohu Jako motor a svědomí
strany.
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Mladá CVF se nejen aktivně podílí na vypracování akčního pro
gramu strany,nýbrž se vyjadřuje i samostatněvk různým palčivým
politickým otázkám,jako integrace cizinců ,daňová politika,voleb
ní právo od 18ti let,evropská integrace.
Roku 73 vydala "Junge CVF" memorandum k evropské politice,ve
k t erén označuje sjednocenou Evropu jako garancii mírového vývoj e
našchojkontinomu a celého světa.V r«1971 vypracovala mladá CVF
vlastní návrhy k integraci cizinců,vyžaduje neomezenou svobodu
projevů,shromaždování,rovnost v sociálních otázkách a právo na
získání občanství.S těmito požadavky přesahuje mladá CVF ranec
akčního programu strany. Výhodná posice mladé CVF spočívá v tom,
že se jí podařilo se osamostatnit,aniž by přetrhla pouta k mateř
ské straně.která má nejen velké zkušenosti,nýbrž také ty mocenské
prostředky,které jsou k prosazení nějaké ideje třeba.Internátionálně spoluprácuje"Junge CVF" s Unii mladých křestanských demo
kratů.
.Typickou křestanskou organisací mladých druhého typu je hnutí
"CcBiunione e Liberatione",které je rozšířeno hlavně v Itálii,kle
■ aá také své kořeny. Toto hnutí má již přes 60 000 přívrženců,
kteří tvoří 530 společenství a stále vznikají nova,ve školách,
na univerzitách? v továrnách a ve farnostech. Duchovní otec~ t oh o t o
hnutí je Don Luigi Giussani,bývalý 'profesor náboženství v Miláne.
Roku 1957 založil students kou organisací "Gicventu studentesca”,
ze které,po studentských nepokojích roku 68-69,pod jeho vedením
vyšlo toto nové hnutí, pod jménem Communione e Liberatione .Sa ,io se
C.e L. označuje jako církevní hnutí,které neváhá zaujmout stano
visko ke všem aktuelnici otázkám,a to řečí revolucionářů„C.eL.
není ani vlevo ani vpravo.Dalo by se nejspíše označit jako extrem
ní střed,Podle C.e L. jsou katolíci v krisi a potřebují najít
znovu svou vlastní identitu jako křestané„Většina totiž separuje
viru a občanský život,sociální a politickou odpovědnost?Nevystu
pu jí kolektivně,nýbrž redukují víru na pouhý kulturní akt,indi
viduální morálku.
C..e L. nechce vystupovat jako politické strana,nýbrž chce pů
sob Lt na své okolí spíše jako forment. Je jí obrodný vliv platí
především současné~LzřesuanskJ-demokratické straně Itálie ,7ctorá
podle Cie L, je ovládána kapitálem,je nakažena liberálščimi^idejemi,buržoasní mentalitou a tak neplní své poslání jako krestanská
strana. Mnozí teolo ové předhazují C.e L.,že zaměňuje víru s po
litikou, církev se společností,ale všichni politici i teologové
se shodují v tom,že se ještě dlouho musí a bude mluvit o žácích
Dona Giussaniho.
Ve Švýcarsku je toto hnutí rozšířeno hlavně v Tessinu,kde má
asi 300 členůýhdavnč mezi středoškolskou mládeží a pak na Friburg
ské univerzite ,kde je asi 150 jeho nřiv rženců.
Jak vidino, ľoznôstí angažovat scvjako mladý křestargpoliticky ,
existují.Myslíme-li to & naším křestanstvim opravdu vážně,tak
nám nemůže .být lhostejné co se děje~kolemvnás.Naší povinností je
podle našich možností a schopnosti aktivně spolupracovat,spoluutvářet zítřek-spravedlivější zítřek!

oooooo
00 KOMUNISTICiů-i VYZVa všem křesťanům. Tak se nazývá cyklus 4
přednášek o komunizmu, který pořádá společně katolická a refor• no váná církevní obec v Zůr i ch-Ií óngg. l.a 8 .září v Kirchgemeindehaus, Ackersteinstrasse 190, 8049 Zurich - 15.a 22»září v
Kirchenzentrum, Limmattalstr.146, 8049 Zurich - vždy ve 20 hod..
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Dr.Alexander Heidler
SPOLEČENSKÉ ÚKOLY NÁBOŽENSTVÍ A CÍRKVÍ»
/Předneseno na IV»K-D symposiu CSKP v Zurzachu l»kvčtna 1976/
Nábožensky věřící lidé,zvláště stoupenci víry v jednoho Bohaz
před nímž.jsme mravně odpovědni za své činy,konkrétně židé?křestané a muslinové,zčásti i budhisté,hinduisté,popřípadě individuální
stoupenci etického mcnoteismu v teoretické a praktické filosofii,
ti všichni se v hlavních obrysech shodují v názoru,že základní
příčinou krise současného světa je odduchovnění jednotlivce i společnosti-na Východě i na Západc-at už si lidé ponechávají jméno
kře ;tahů nebo mají jinou náboženskou či nenáboženskou etiketu»
Výrazu odduchovnění je ovšem třeba správně rozumět»Nejde nám tu o
jednostranný nebo dokonce výlučný Spiritualismus,jehožptoupenci
by chtěli sloužit věci ducha podceňováním a zanedbáváním těla a
hmoty vůbec »Jde jenom o správnou stupnic-^hodnot! Hrouda platiny
je cennější n e ž ocelový nuž, ale^ô^S'ov^nu^neni b ež cenný; za. urc i tých okolnosti muže’ být v praksi mnohem potřebnější»Zduchovnění
které zde máme na mysli,není zásadní dualismus soupeřících složek,
hmoty a ducha,těla a duše»Člověk a všechno lidské je~naopak_Stvoŕ i t e 1 em po v o1ano, ab.y v něm bylýobě složky spojeny v jedno »Jde jen
o to,co čemu vládne,co čemu dává směr a smysl,co čemu musí v mez
ních situacích ustoupit,ačkoliv je normální,aby se vytvářela har
monie s dominantou složky hodnotnější„
Tato zdánlivě teoretická úvaha má,jak uvidíme,velký praktický
význam-pro jednotlivce,! společnost »Ještě teologicky:Jegíš nebyl
platonik,který by duši pokládal za cosi jako ptáka uvězněného v
kleci Via.,Sám zemřel- a zi’jé,zije na vyšším stupni existence,
přesahující tento náš relativní prostor a čas,ale žije jako člověk,
celý člověk,ne jakc pouhý duch.Jeho tě 1 o ,j e v zkŕ í š enéu o s 1 av enó ,
zduchovneTé,ale' skuteen5.i když si my zatím způsob této skutečnosti
nedovedeme představit»L podobně aniýkřestanské církve-vzdor četným
pokušením-nikdy zcela nepropadly gnozi,nikdy aspoň po stránce nau
kové nepřijaly manicheismus,zdánlivé soupeření dobrého a zlého
božstva,z nichž jedno vládne duchem,druhé hmotou,a proto ani odmí
tání lidské sexuality,pozemského blahobytu,kultury a civilizace s
jejia vavojea_a aspou,
pokfokecj.yšecko ,ie. <ÍQbré.dílo jednoho .
dg breh 3 BonaZlo vzniká nedostatkem d o b rrr. zi iu u z 11 im -ns" j
gk u 1e c né
hodnoty, svobodnou vůlí, myslícího tvora, tedy vlastně zneužitím hmoty
duchem,těla duší»
Proto ani drn.es nelze od žádné církve očekávat,že proti teore
tickému a praktickému materialismu postaví výlučný a jednostranný
spiritualismus:proti odduchovnění jednotlivce a společnosti takové
zduchovnění,které by hmotu a tělo měly pohltit»To je také předpo
klad jakéhokoli společenského vlivu náboženství »Výlučný únik do
oblasti ducha by znamenal utíkat před světem a jého pózemskými pro
blémy: úkol cirkví je nastolit pravdivou hierarchii h.dnot «usilovat
o Její uplatnění v'životě jednotlivec a společnosti;ale právě tento
úkol předpokládá,že hmotné a světské věci bereme yážně-vždy natolik,
nakolik si z á s l uhu j í- že Jimi nepohrdameýzě před nimi neutíkáme,že
za ně naopak cítíme odpovědnost»
•Podíváme-li se do evangelii «vidíme. že ue_žíš sige žádá,abychom
především hledali království Božího,ale že ’zároveň slibuje”všecko
ostatní Vám bude dáno navíc’« Hlásá lásku k Bohu,ale za její nedílnou
složku j· za její n
né měřítko považuje praktickou lásku k bližní mu»
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Jeho posels tví je zaměřeno vertikálně, směrem k Bohu a věčnému ži
votu, ale za nezbytný předpoklad ušpechu této vertikály vyhlašuje
horizontální péči o člověka a jeho osobní*i společenské blaho na
tomto svete.Ne,nadarmo je znamením křestanství kříž,ve kterém je
vertikální linie nerozlučně spojena s horizontělni.
V praksi není ovšem vždy snadné toto spojení vertikály a hori
zontály vydržet a udržet kritika náboženství,jak ji nejradikálněji
vyslovilKarel Marx,je založena na zkušenosti,že mnozí křestáné
byli téměř výlučne zahleděni vertikálně,až jim horizontála zmizela
z dohledu a zakrněla,zvláště po stránce společenské.Tosi dnes
většina myslících křes tanu sebekriticky uvědomuje a snaží se to
napravit .Nebezpečí je v tom, že pak zase vzniká pokušení, na onu
záklajní vertikálu vůbec zapomenout,pokušení horizontális' ;u. A
Hned se už zase ozývá opačne; jednostrannost ve sraze obnovit sta
rý vertikál ismus v jeho ^výlučnosti«
Katolická církev začala brát vážně svou společenskou,politickou
a sociální odpovědnost za moderní svět aspoň už od papeže Lva
XIII. , zvláště od jeho encykliky"Reruu novarum"zvr.1891 «Ale ani
katolíci nebyli vždy a všude důslední v uskutečňování těchto principů .sociální spravedlnosti a lásky-Zvláště mezi_románskými národy,
a nejvíce v atinské Americe,, se vzdor dobré teorii nahromadilo
tolik šjpatné 'katolické prakse, že tam mladí katolíci,laikové i kněží,
nejednou vidi jedine východisko v revolučním boji po boku marxistů.
To pak je zave voda na mlýn ultrakonservativním vertikalistům.
Ještě palčivější je to y mnohých církvích protestantských a
v jejich společném orgánu,Světové radě církví.V Německé spolkové
republice se stále ještě diskutuje ô tom,zda se aktivní člen
Německé komunistické strany může stát řádným evangelickým farářem.
Ivlezi anglickými a americkými protestanty se za posledních 30 let
nejednou ozvalo a ozývá volání po křestanství bez náboženství,po
jakési teplogii bez Boha.Jistě je to reakce na opravdu reakční
úlohu některých zemských a národních církví v minulosti,ale reakce
sebevražedná .Konec k o nc ů nám u ž na š i p okr ok o y í p án i uc i t e1é na
začátku první republiky říkali,že křestanství svou roli v dčjinách
dohrálo,ale že ]idstvu zanecha1ó’ jedno cenné dědictví,lásku k b1ižnimu.Ná to není třeba žádné teologie a žádné církve.Z tohoto nedo
rozumení pak plyne řada dalších sporů nebo sporných námětů,jak se
ozvaly i při loňském zasedání Světové rady církví v Nairobi.
Teologové a představitelé církví se tam přeli,zda není třeba po
zastavit křestanskou misionářskou činnost lokud nebude vybojováno
vítězství spravedlnosti v třídním boji v národním, mezinárodní:n,
yasovém a mezikontinentálním měřítku .My,kdo máme své zkušenosti,
bychom k touu předen poznamenali, zefa potom ještě vůbec zbude nčicdo,
aby tu misionářskou činnost prováděl,zvláště budeli se onen třídní
a rasový zápas konat ve spojení s komunisty.A zase se už kyvadlo
dostává místy do opačného extrému,at už jsou to evangelikální ná
boženští buditelé,kteří se o společ nskcu odpovědnost křestanů
málo starají a kteří svým otr o ckýn biblic i srn em činí právě posel
ství Bible mále hodnověrné ~pro lidi naší doby;at jsou to političtí
Icónservativcj-,kteří považují, udržování dosavadního pořádku i nepo
řádku za kladný,ne~li za hlavní úkel církvíyat zbytky nacionalistických církevníků,kteří už by zase rádi mluvili o německém Bohu a
podobnej
Pravoslavní,kteří jsou z velké většiny rovněž členy Světové rady
církví,jsou teologicky dnes krajně konservativní pravice,ale tam,
kde je ovládají komunistické režimy,vykonávají-stejně jako kolabo
rující část katolíků a evangelíků-ve službách režimu soustavnou
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podporu praktických cílů komunismu a voliče so horší nad tím,když
sena príklad ve Svetové radě církví někdo nesměle odváží říci,že
asi neříkají celou pravdu a nemluví podle svého tajného přesvědče:
Vedení Světové rady pak musí balancovat mezi vědomým. s e b e k 1 a ;nern a
takovou radikalitou,které by styk s mos 1. e v s kým~pa t r i ar c h ái em a
jinými podobnými institucemi znemožnila vůbec.
Něcc podobného se ostatně Ja říci i o t <, zv. vatikánské východ
ní politice.Nelze,myslí i,pochybovat o tom,že její základní záměr
á ciT je krestanský;především je to upřímná snaha o zácnranu aspoň
minima veřejného a hierarchicky organisovaného církevního Života
v zemích,ovládaných komunisty.Pochybnost vzniká až v metodických
a ^taktických podrobnostech. N o 1 z e pŕ i t om vy .1. ouč i ť**Vl'lV ’--byrokra
tického ^jednostranně právnického způsobu myšlení.který s i žä~1 é*t a
navykli kuriálni úředníci.Je v to;/ pak pokušení více se bát z t r át y
viditelných církevních struktur než ztráty křestanského Tm: a, a----ztráty důvěry opravdových křestanů k jejich pastýřům.Snad tu pů
sobí jakýsi prvek diplomatické improvisace,pokusnictví,někdy až
politického hazardérství,u lidí v teologii krajně kónservativních.
To všechno jsou ovšem spíše podvědomé tendence než záměrné metody.
Za nejdůležitější bych tu pokládalytyto postoje:Mluvit pravdu,
celou pravdu, byt ^ebezdyorilemi ,bvt ve formě sr o'žurni t e Iného
"understatementu" .Rozlišovat tvrdost,měkkost a pružnost «Tvrdost,
je předem odsouzena k neůspěchu^kolik divizí má Papež?";měkkost,
poskytující ničím nekryté zálohy,bude sice kvitována komunistický
mi slovy, ale nikdy ne činy; zbývá tedy jen pružnost v pravém sly.va
smyslu,ve smyslu pevného pera,které neúnavně a neúmorně tlačí
jedním směrem,i kdyžjse chvílemi musí trochu ohnout pred tlakem
opačným. K tomuto opravdu pražnému postupu patří také umění vystihnout příhodný qkamžik.Papež nemá žádné dTvize,ale jeho odpůrci se občas ocitají v situacích,kde jim velmi záleží na tom,-by
mu aspoň dočasně vyhověl i. Asi jako když Goi^ulka v r.1956 prosil
Wyšzyňškěho,aby se vrátil do svého úřadu se všemi jeho právy,pro
tože to byla jedViiná záchrana před občanskou válkou a krutou so
větskou invazí·.Nebo když Novotný v lednu 1965 se raději smířil s
horlivým biskupem Tomáškem naproti v arcibiskupském raláci,než
aby bud před kardinálem Beranem kapituloval-nebo si před světovým
veřejným míněním udělal tu ostudu,že ještě roku 1965 de facto
vězní kardinála svate církve římské. Takové okamžiky se vyskytují,
ale jsou vzácné a je jich treba hbitě,znalecky a energicky využít.
A když- nastane doba, jako"“bylá v posledních letech,že to s věcí
svobody v komunistických režimech jde jednoznačně dolů,je třeba
trpělivě vyčkat,až to snad zase aspoě nepatrně,ale reálně půjde
nahoru.
Při tom všem samozřejmě nejde jen o moudrou taktiku.Jde především
o to,aby všichni křes tané a všechny jejich církve splnili svou
povinnost před Bohem-a to všude,v teologii i v politice.na VýchoJě i na Západe. I když můj předchozí rozbor vypadal poněkud po
chmúrne, je k němu na závěr třeba dodat,že všechny ty extremní skupiny jsou hlučné,ale poměrně malé.Nedávné zkoumání ve Francii uká
zalo , že ^5%Aranc^TAlřK^~h~~kňežT~še' bez výhrady hlásí k duchu 2.
vatikánskeho koncilu. Odmítají výstřelky do prava i leva.Trvájí
na tom,že vertik'la a horizontála jsou v kříži, v církvi na něm
z r o z ené,nero zlučně spojeny.T ak je_t o více mene všude«
Ňáš úkol může být jen v tom,abychom ňá základě svých specificky
českých nebo slovenských zkušeností toto spojení podpor váli a po
silovali .Kdybychom nekriticky přitakávali zatrpklým zpátečníkům,
prihrávali bychom trumfy do rukou komunistů a jejích’ spojenců?
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Kdybychom mlčeli k naivnímu,n^.:ovinčnómu nebo i zaviněnému ilu
zionistu těch, kdo spojují sociální pokrok s komunismem,zanedbávali bychom svědectví,které před Bohem snad^ze všeho nejvíc
ospravedlňuje nas exil.My máme 'úkol. trpěTive ,řěcionálňě ,doloženě
ukazovat,že komunismus není pokrok po žádné stránce,ani pro děl
nickou třídu;že je tedy naprosto nutné,aby křestansky smýšlející
politikové a ekonomové hledali ,'jiné cesty k vytváření spraved ivější a bratrštější společnosti.Komunismus nemůže být záchranou
pred žádnou pravicovou diktaturou,protože je stejný,ne-li horší.
Komunismus nemávnic společného se soudobou vážnou teologii,
která chce křestanské poselství srozumitelně,hodnověrně a při
tažlivě přeložit do mluvy naší doby .Právě na opak, k omuni s t ůrn s e
líbí zastaralé náboženské výrazy a pro jevy /protože je mohou sná
ze poTTrat.Chceš tedy hodnověrné moderňí zvěstování? Pak se t i
ťo jistě nepodaří v jakékoli závislosti na komunismu! Být proti
komunismu,to nemůže být pro křestana jediné kriterium pravdy a
dobra. V tomto smyslu ne j sme antikomunisté.. Ale tím méně může
být měřítkem opravdu křestanského pokroku jakákoliv zúviolost
na ^omunisrnuú Toto budiž. nasé svědectví ve světe této doby.
0000000

<5·^

I)OPIS ČTENARE : "Oprava"k nekrologu Zelenka Fierlingera. (ZPRÁVY
duben/kvéten 1976). Ke zmíněnému nekrologu posilám tuto"opravu". Uvádí se tam, že Pierlingerovi chyběly "pevné zásady". To
není správné, on měl pevnou zásadu - nemít zadnou zásadu, mít
křivou páter a podle potřeby zapřít, co dříve obhajoval. Koneč
ná veta onoho nekrologu, ze sice protestoval proti sovětské
okupaci ale nějak to pak zahladil, jen dosvědčuje jeho životni
styl. Zahladil t.j. zapřel svůj protest když viděl, že komu
nisté udrží svoji prevahu získanou za pomoci sovětských tanků.
Je zvykem, za zemřelým hodit kytičku, ale v Neue Zurcher Zeitung vyšel nekrolog, kde Fierlinger byl přímo nazvan "quislingem" . Tedy místo voňavé kytičky palčivá kopřiva nebo pichlavý
bodlák. NZZ dosvědčuje, že to byl člověk křivého charakteru,
se zásadou byti "bez zásad". A bude jen na prospěch jeho bez
charakterní památky, když sdělím čtenářům ZPRAV, že to byl
také, Česky populárně řečeno, obyčejný "vyžírka". Bylo to v
květnu 1945, kdy do Národního výboru v Praze VIT přišel přikaž
z úřadu předsedy vlády, kterým byl jak známo Fierlinger, aby šé
mu obstaral starožitný nábytek - jestli takový existuje - z
bytů opustených Němci. Příkaz byl doručen zástupci strany so
ciálně demokratické7 ve zmíněném výboru. Komunista - předseda
bytové komise Barta rozhodl hned,že se musí onomu příkazu s
veškerým úsilím vyhovět. Onen soc.dem. referent se za ten po
stup stydě], ale komunista Bárta vydal ihned příkaz k hledání
nábytku. Pak přišla Fierlingerova manželka a mohla - jak to
sama nazvala - vzítí do "národní správy" vykládané7 starožitné'
skříně, stůl, komodu atd. Měla, dobré znalosti a vybírala si
jen cenné opravdové starožitnosti. Ty jí pak byly oním Bártou
"přiděleny" z bytu, který mel na Strossmayerove náměstí jeden
z nacistickýchžwangsverwalterů, který je zase ukradl v nija
kém starém zámku. O tomto původu pani Fierlingerova věděla.
Konečné resumé: Ve velkém - politicky - to byl Quisling, zrád
ce, čí o vek křivé pátere; v malém - jak pravé vylíčeno - prach
obyčejný malý "vyžírka".
T

15
o o ZA "PŘÍPAD PRO PSYCHIATRY" možno označit mladého,asi třicetiletého
neznámého muže,který 14»srpna přelezl berlínskou zeď-do N1R»
Jakmile se "vo pos" vzpamatovali z překvapení,odvážlivce zadrželi»
o o ZÄPAD0N3MECK.E POLICII se podařile zadržet 29»července v Mnichově
jistého -Belgičana, v jehož zavazadle našla spousty mikrofilmů
konstrukčních dílů letadla MRCA/typ Tornádo/Jim ž mají být vy
zbrojeny letecké jednotky NATO» Belgičan byl v kontaktu s KGB,
s níž uzavřel oboustranné výnosný kšeft;za své služby požadoval
33 milionů zápaloněmeckých marek»
Podle časopisu Die Welt zatkla západoněmecká policie v Dusseldorfu německého^inženýra,který se pokoušel o totéž,jenže byl o
něco levnější;žádal jen 20 milionů marek a jeto obchodním part
nerem byl československý Omnipol»

o o ATOM STALB HROZÍ_ »»» A dokonce víc,než v minulých letoch;k tomuto
závěru dospěli vědci Mezinárodního ústavu pro mír/SIPRI/ ve Stockholmu-podle nich se ve dvouletí 1975-1976 nebezpečí nukleární vál
ky zvýšilo» Rozbor o světovém zbrojení opírají o tři hlavní fakta:
1» Rozšiřování konvenčních zbraní a zvyšování vojenských rozpočtů
stoupají» V r.1975 činily vojenské výdaje 280 miliard dolarů
/6 bilionu dolarů od konce druhé světové války/»95 států importu
je sólistické zbraně jako rakety,letadla,válečné lodě,tanky atd?a
to i země/hlavně v "třetím světě"/?které nemají vždy na nákup
dostatek prostředků »/Dění třeba připomínat, že ochotným dárcim
nebo věřitelem je zejména SSSR a jeho satelité;pom.red»/ Nejvíce
"militarizovanou"končinou světa je stále Blízký východ;4»100
tryskových letadel,na 13»50u tanků,obojí dodáno v rozmezí 1950
až 1975»
II» Nukleární kapacita se rychle zvyšuje» V r»1980 se bude vo svě
tě produkovat již asi 80 tun plutonia,množství,jež by postačilo
na výr bu 10»000 nukleárních bomb» V r»1975 bylo uskutečněno 33
jaderných pokusů, z toho 16 v USA,14 v SSSR ,2 ve Francii a 1 v
Cíně/celkera 1-045 pokusných výbuchů od r»1945/»
III» Psychologické působení»Formulují se a propagují různé doktrí
ny, jejichž cílem je"ospravedlnit" výr bu jaderných zbraní " z
obranných důvodů",snižovat strach z jejich nasazení,ohánět se
přesností zásahu»Sem patří také různé hypotesy o "čistých”bom
bách a podobně»
-SMK-

’'Je načase,abychom přijali novou politiku vůči komunistickému
světu.Nechceme se vrátit ’ke konfrontaci z minulých let,ale je
třeba skončit s jednosmernými ustupky»» » Americky lid už ”ma dost
ťěčnto' jednostranných dohod,které zůstávají cáry papíru,protože
my se je snažíme respektovat,kdežto Sovětský svaz nikoli»"

Senátor Richard Schweiker/vícoprésident
USA v případě Reaganova volebního vítězství/
Náš dovětek:At je presidentem už kdokoli z nynějších favoritů,
je nutné,aby se tato slova stala jednou z vůdčích politických
zásad a hlavně, aby za slovy následoval čin»
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oo BIBLE m LENINOVA Dl^A soutěžní o první místo v poctu, překladů do
cizích jazyků.Vyplývá to ze statistiky,uveřejněné v UNESCO» Jen
ř |
v roce 1973 byla Bible přeložena 3O4kr.it,Lenin 336krát »V tabulce
a %
následovali Agatha Christie-ová/lp7 překladu/,Karel Marx/156/ a
Jules Verne/1'54/, dále Mark. Twain/82/,Ch. Dickens/72/,Daniel Defoe
/44/»Z literatury pro děti a pro mládež vedli Enid Blvton/106/,
Andersen/81/ a W»Disney/80/» V soutěží zemí obsadila první místo
Spolková republika/462 překladů/,následovalo Španělsko/4»408/,
SSSR/4»400/,Japcnsko/2»284/,Italie/2»083ý USA a Finsko/každý
1.966/a Francie/1935/o
00 TAKZVANÉHO "SLONÍHO ŽRALOKA,dlouhého 2,8 setrů,valícího té-.ěř
300 kg, vytáhli svými sítěmi italští rybáři z Quarcianelly poblíž
Livorna.Tento druh žraloka je ve Středozemím moři neobyčejně
vzácný/naposled byl u-italského nobřeží uloven v r.1961/, nemá
zuby a živí se výlučně planktonem;jak to ale mají vakancieři v
Itálii vědět?
00 Jaho každoročně vzpomcla i letos japonská veřejnost na NEBLAHÝ
6oSRPEN 1945,kdy na Hirošimu dopadla první atomová bomba. Před
poEniIzěiň obětí se letos památce mrtvých poklonil sám ministerský
předseda Také o Milci.
Puma ze srpna 1945 zahubila naráz na 200.000 osob,dalších asi
300.000 lidí zahynulo na následky kataklysmu.Ještě dnes,po 31
letech,je na 800 pacientů v trvalém léčení/Leukemie,rakovina/ a
zhruba 6000 osob usí docházet na pravidelně kontroly.Výbuch ta
ké způsobil,že se po dlouhá léta-a dosud-rodí v Hirošimě a jejím
okolí lidské zrůdy.
oo "I ro KOKOlRlNCI V HELSINKÁCH sovětská vlála nadále ipíró nábo
žensky veřicTH občanCn ta nejzákladnější lidská právě",praví se
v dokumentu,který v Londýně uveřejnily tří zápalní výzkumné ústa
vy.Autoři zdůrazňují,že ani slíbené dodatky k sovětské ústavě na
situaci nic nezměnily a náboženská diskriminace pokračuje

co A JEBTE JEL Híí OLYMPIJSKÁ. Koníčkem pčtašedesátiletého Faula
Cerrutiho,jinak hlídače v kasinu v Monte Car u,byla odjakživa
střelba.Jak to provedl nevíme,ale na monackém olympijském výboru
si vymohl nominaci do soutěže střelců na hliněné holuby a odjel
do Montrealu.Cerrutiho už léta trápí reumatismus.A tak mu před
odjezdem jeho lékař poradil:"Hele,vem si sebou ty le tabletky,
jednu pak polkni a reuma ani neucítíš."Cerruti si vzal do Kanady
tabletek celou krabici.V den soutěže se zhoršilo počasí a klouby
se rozbolely.Náš šampión si vzal tabletky hned dvě.. Ze 44 střelců
se umístil na 43» cistě.Ale měl smůlu:byl vylosován k antidopingové
kontrole .Rozhodnutí komise znělo jednoznačně: dopován.’’Proč poru
šujete olympijská pravidla a polykáte anpheta.:in?” ·Cerruti odpo
věděl: "Co to je ten amphe... to nevím,ale ujištuji Vás,že pokud
jde -o reuma,dělá hotové divy.Tak báječně jsem se už dlouho necí
til" . Komise neměla pro tablety ani pro reumatismus pochopení a
Cerrutiho vyloučila z dalších soutěží.
00
P. ;^ip)ý^hlýbhi „NÁRQDJ^
1944 vydala vlastným nákl.
Stala konferencia slovenských demokrati.okých exulantov vo slo
bodnom svete. Je to popis príprav a akcií v povstaní ako aj zá
žitkov a skúseností od priamych účastníkov, ktorý by mal poslúžil
.oudúcim historikom k oprave komunistickým režimom deformovanej
histórie.
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