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Československého svazu křesťanských pracujících Švýcarska
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REDAKCE "ZPRÁV

ČSKP''PŘEJE VŠEM ČLENŮM A ČTENÁŘŮM PĚKNÁ
VÁNOCE 1976

Náš ČSKP má za sebou velice rušný rok.Jako odborová organizace
měl plné ruce práce především s účinky současné hospodářské le
pře se. Ze jména na úseku pojištěnívpro případ nezamestnanosti,kde
přibylo nových pojištěnců i-BO?iUŽEL-nezaměstnaných .Situace na
trhu práce byla po celý rok velmi svízelná,Presto se naší dobro
volní pracovníci a spolupracovníci .nažili pomáhat seč byli.Dík
patří naším odborovým přátelům švýcarským z CMV,kteří pro nás vy
řídili bu5 sami,nebo alespoň pomohli vyřídit desítky případů.
Na druhé straně se jiné švýcarské organisace,především organisace
pomocné, jakoMCaritas", obracely na náš ČSKP s žádostí o spolupráci
v řadě případů,které jim nebyly dost přehledné nebo jinak vyžado
valy zasvěcenou pomoc krajanskou.Agenda našeho svazu se týkala
ovšem nejenom záležitostí souvisejících s nezaměstnaností ale
též otázek všeobecně právních,penzijních,nemocenského, pq jxštěnjhi
pracovních.
Na boli politickém a kulturně ideovénj zorganisoval ČSKP letos
několik velkých či větších akcí:IV.Křestanskodemokratické sympo
sium v Zurzachu,Setkání Rady svobodného Československa v Zurichu,
Besedu o základních věcech člověka v Quartenu,porůznu několik men
ších besed/Winterthur,Luzern/ a Koncert k 28.říjnu ve Winterthuru
spolu s místním Sokolem.
Nemalé úsilí představovaloýidržování pracovních kontaktů se
spřátelenými organizacemi ve Švýcarsku i v cizině,exilovými i
domácími.Mezi těmito byla především naše nadřízená celošvýcarská
křesťanská odborová federace CNG a švýcarská CVP. Z krajanských
organisací jsme pěstovali zejména srdečný vztah ke švýcarským
spolkům
jejich svazu,a pak,kromě mnoha jiných,kontaktyvk Csl.
poradnímu sboru,k Naardenskému hnutí,
k Radě svobodného Česko
slovenska a ke Společnosti pro vědy a umění.
ČSKP nemá, placených funkcionářů. Všichni kdo se podíleli na jeho
činnosti v minulém roce činili tak ve svém» vulném čase.
Budiž všem upřímný dík za jejich obětavost.

KAŽDÝ DNES PŘECE VIDÍ·,ŽE NIC NEFUNGUJE,CO PODNIKÁ STÁT.
Milton Friedmann

Nositel Nobelovy ceny 1976 za
hospodářství.
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00 10-PROSINEC JE MEZINÁRODNŽŕi.DNLfc LIPSKÝCH FRÁV. "Zeit-Bild'Jčasopis švýcarského Východního institutu, úverejnil k této příležitosti
doslovné přeložený oficielní sovětský dokument-v časopise"Liternaturnaja gazeta” publikovaný interwiew s náměstkem ministra spra
vedlnosti Alexandrem Sucharevem.Vysoký sovětský funkcionář v něm
prohlásil,že"SSSR nestíhá občany pro jejich smýšlení ale pro proti
státní agitaci"-č li pro normální trestní činy»Nic nového pod ko
munistickým sluncem.Přesně totéž jsme slýchali u řás v Českoslo
vensku v padesátých letech.
oo ABY SE PŘEDEŠLO ZNEUŽÍVANÍ NEZAíVÍĚSTNhNOSTNÍHO POJIŠTĚNÍ v době
Vánoc těmi podniky,které zůstanou na několik dní mezi 27»prosincem a 8. lednem zavřeny,vydal BIGA podrobné nařízení,které stručně
shrnuto obsahuje tyto body: 1/ Pracovní výpadek v této době může
být odškodněn z nezam,pojištění jen pokud podnik pracuje se zkrá
cenou pracovní dobou nepřetržitě již od 17.listopadu t.r„Náhrada
může být vyplacena jen ve výši dosavadního krácení.»
2/Řokud bylo vedením podniku se zaměstnanci ujednáno,že vánoční
.. volno se předem časově nahradí,ale tato náhrada se neuskutečnila
pro. nedostatek práce,může být ono vánoční volno honorováno z po
jištění jenom tehdy,nebyla-li dotyčná časová náhrada již dříve
zahrnuta do zkrácené pracovní doby z nedostatku práce»
3/ U stavebních prací je možno uznat plnou náhradu v případě
velmi špatného počasí.
ob PRÁVNÍ POSTAVENÍ POLITICKÝCH UPRCHLÍKU ve Švýcarsku má být upra
veno novým zákonem»Podnět Jal v r»1973 poslanec profesor Dr.Walter
. Hofer»Návrh,který byl mezitím vypracován a podroben připomínkovému
řízení,byl parlamentem předán příslušnému ministerstvu /Eidgenös
sisches Justiz und Polizeidepartment/ k provedení změn,vyply:
nuvňích z detailní a velmi živé diskuse.Zákon má shrnout přehled
ně všechny platné právní normy týkající se politického asylu,
• a kromě toho' má právní postavení asylantů zásadně zlepšit»
oo NATO MA VÁŽNÉ STAROSTI o bezpečnost Evropy a. celého svobodného
světa»Odstupující britský admirál af jako předseda vojenského vý
boru, ne jvyšší důstojník NATO,Hill Norton,upozornil opět na to,
že se vojenský předstih Západu před Východem stále zmenšuje»Při
tom poukázal na nebezpečí obchodních styků s VvChodem,kterými
tam ze Západu .odchází příliš mnoho nejmodernější.technologie.
Nemůže>být sporu o tom,že Východ jí používá zejména k dalšímu zvy
šování svého strojního potenci ,álu»Dnešní poměry nelze srovnávat
•se stavem,kdyby obě proti sobě stojící strany odzbrojily»Bude prý
důležité,aby si tyto okolnosti uvědomil nový prezident USA»
oo SPOTŘEBA OLEJE se v uplynulém roce zmenšila v hlavních hospodář
ských oblastech OECD: v Evropě o -5/>, v Severní Americe o 2%,v
Japonsku dokonce - o 8,9%°
oo ŠVÝCARSKÉ ZASTOUPENÍ AUTOMOBILU ŠKOLA se iuší-pro malý zájem ku
pujícího publika.Podle firmy A.P.Glattli AG v D ctlikonu,která
měla Nastoupení 12 let,ustal u Škodovek téměř zcela technický vý
voj, takže jsou dnes daleko za světovým standartem-Ostatně prý asi
Škodovy závody o západní trh ani nestojí,když prodávají hlavně na
východ,kde jejich současná technická úroveň asi stačí -než tam po
jedou naplno nedávno zakoupené licence Fiat a Renault.
oo Jeden volební vtip z ČSSR: "Víte proč u nás trvají volby 3va dny?"
"Abyste mohl volit svobodně-jeden nebo druhý."
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U V A H Y - D O K U M E N T Y
CORVALÁN Cl BUKOVSKIJ ANEB BAROMETR DIKTATUR»
fovětský svaz,jeho satelite,komunistická Čína,Jihoafrická
republika,Chile,četné asijské^af»ické a latinskoamerické státy;
donedávka k nim patřily také Španělsko a Portugalsko... Jde o
režimy,spočívající na diktatuře»Mnohé mají společné-jsou zalo
ženy na násilí,na silné policii,na udavačstvá,na okleštěných zá
kladních lidských svobodách,na přemíře povinností a minimu občan
ských práv.na potlačené opozici, na politickém,národnostním nebo
jiném rasismu,na filtrovaných informacích a cenzuře »»»A přece
je nechci a nemohu všechny hodit do jednoho pytle,mají různé ·
příčiny a důvody šve existence,různé historické pozadí a menta
litu .nestejnou míru brutality,rozdílné podmínky vzniku,životnosti
i výdrže a konečně i nejednotný stupeň ochoty-nebo nutnosti-povolit svírající šrouby.A právě tomuto poslednímu aspektu věnuji
svou úvahuc
Mám námysli především krátké a stručné porovnání.Vezměme si
třeba Chrle a Sovětský svaz.Jalo lidé,hlásící se ke křcstanské
morálce a k demokratickým zásadám,odmítáme jak Pinocheta a jeho
juntu.tak Brežněva s jeho politbyrem.V^Chile i v SSSR jsou plná
vězení a koncentráky-v prvním případě něco přes tři roky,v druhém
už bezmála šedesát let.Diktátor mluvící Španělsky ještě neměl
čas napecliat. p'-07 orcicnalně chápáno , tolik zla jako” tatíček národů”,
který o o
'adroval více krvavými činy a méně gruzínským pří
zvukem. A v. .j1:- je
Pinochet,který už jednou,samozřejmě že bez
odezvy,nabídl M
Moskvě propuštění svých politických vězňů,učiní-li
v SSSR totéž-v Iľremlu tuto iniciativu přešli mlčením,hra >se
jim zdála nei ovná-n.ekolik tisíc allendovců a chilských marxistů
za nilicyv nok ..»n. ľne nich disidentských a”protisovětských”obyvatel
GulaguVA reiávnc se předseda junty u Santiagu ozval znovu,tento" krátě v jed no trém čísle, a nabídl šéfa chilské KS Louise Corvalána,
■ nemocr 'ho. za jGúči^MfA-Bakgyského, rovněž nemocného .Ale opět
ticho po pěšrně Jfro Moskvu je,pravda,košile bližší než kabát;
Corvalán b r”boJlr zrovna tak jako svého času Dolores Ibarruri
nebo Cunhal. a toho neštastníka Bukovského,kvůli kterému "burřoasní" kruhy no iápadč už ztropily tolik povyku,by se zbavila..
Ale z politických důvodů/"zásud”,jak se tomu říká na východ od
železné oponp/',n:-lze takovou transakci provést-co^nak v očích
světové vaře jnosti může Kreml přistoupit na x inochetův n ’.vrh?
A tak tedy Corvalán asi zemře v chilském žaláři a Bukovského
schvátí infarkt v sovětském tábore .Mimochodem,když jde o ’’tajnou”
výměnu špionů třeba mezi SSSR a USA,namátkou si vzpomínám- na
letce Powerse a plukovníka'Ábela,pak je všechno v pořádku a mos
kevští se s washingtonskými dohodnou tak perfektně,že by to mohlo
sloužit jako vzor spolupráce v duchu Helsinek.
A nyní ku příkladu srovnejme dnešní Československo s dnešním
ŠpáněIsl:em»Právě před rokem odešel Eranco do předpeklí a my jsme
nu tehdy věnovali úvahu nazvanou”Rozporný diktátor" Mvežim falangy,
to jest politická nehybnost a dusno,trval skoro čtyřicet let.
Od Francovy smrti uplynulo jen dvanáct měsíců.Španělsko je sice
monarchií,zřízením,kde o šéfu státu nerozhoduje vůle lidu čiv
parlamentJnýbrž dynastická posloupnost,avšak-kde je Juanovo Špa
nělsko roku 1976 a kde je Husákovo Československo 197c? Na Pyre
nejském poloostrově zavál čerstvý vítr tak silně,že bezmála smetl
celou starou politickou strukturu;objevily se nové strany ba i

~ 4 komunisté,zatím marně, usilují o legalitu,odbory nacházejí své
pravé poslání,opozice existuje a projevuje se,i když jí často
odpoví policejními pendreky,referendum bude/tato úvaha je psána
koncem listopadu,pozn,red./ a není pochyb,že brzy bude mít vlast
Dona Quijota a Sancho Panzy pevnou ústavu s četnými rysy demokratic
ké konstituce.Juan Carlos postupuje pomalu _a__obe_zře^tně ,Pro frankistickou pravici je příliš"levicový” a "zrazuje cáudillův odkaz",
pro levici příliš”pravicový".Ale postupuje a věci se hýbou z místa,
A to je to podstatné... 0 Husákovu režimu se nemusíme šířitjeho poměry i naprostá poplatnost Kremlu jsou notoricky známé a
v rámci"socialistického "tábora přímo ukázkové«Sedm let po"normalisaci"jsou na tom naši ve vlasti možná o něco lip než za Gott
walda, ale jistě o něco hůř než za Novotnéhojnerozborn.. jednota
všeho lidu se projevuje"volbani"s výsledkem 99,97%,o referendu,
jež by se dotázalo občanů,jak si představují budoucnost své země,
se nikomu ani nesní, a tatík,jemuž v hospodě u piva uklouzl ja
zyk, se klepe strachy,zda mu syna nevyhodí z gymnasia.
A tak bychom mohli srovnávat do nekonečna,jednu diktaturu s
druhou, a jejich specifické aspekty„barometr poměrů v totalitních
režimech vykazuje nestejnou předpověd počasí, ^ekl bych^ale to
je čistě můj osobní názor,že ve Španělsku ukazuje od loňského
listopadu ručička na "zkepšení a slunečno", v JAR na "bouři", v
Chile" slabě proměnlivo" ,v socialist■ ických .diktaturách... nads tav
Stanislav M.Kříž.
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oo PQrRVŽ VŮBEC zavedla sovětská L1TERATURNAJA GAMETA rubriku"osainělých a hledajících se srdcí",A tak jsme se například dočetli:
"Stavební technička,32 let.vysoké postavy,s jedním dítětem v
nízkém věku,touží poznat atletického a veselého muže,abstinenta",
Anebo:"Kultivovaný 481etý muž s humánním vzděláním hledá mladou
ženu,blondýnku,milovnici klasické hudby.
oo VE SPOJENÝCH STÁTECH VYUŽÍVAJÍ STALE V^TŠÍ MĚROU laserových pa
prsků ve vojenství«Svědčí o tom nedávný úspěšný pokus o sestře
lení vrtulníku z výšky tisíc metrů pomocí"laserová kanónu".Laser
byl rovněž použit k navádění leteckých bomb na cíl,V současné
době vyvíjejí přední americké firmy laserov, mi paprsky řízený
dělostřelecký náboj,schopný přesného zásahu na vzdálenost až
16.000 metrů , a protitankovou střelu pro pěší jednotky. Na
výzkum této oblasti uvolňuje Pentagon 187 milionů dolarů ze
svého rozpočtu.Podle známé ročenky"Jane"jsou i Sověty dost dale
ko s vojenským využitím laseru a soupeří s USA o předstih na
tomto úseku.
oo VZPOMÍNKOVÁ POUŤ K HRU3U BOHUSLAVA MARTINŮ se konala 5.prosince.
Jeden z "nej vy zna čně j š í ch českých hudebních skladatelů tohoto sto
letí zemřel ve Švýcarsku v roce 1958 a je pohřben v Pratteln ne
daleko Basileje.Pouti se zúčastnilo na 70 krajunů.Promluvil za
Čsl.besedu Svat.Čech arch.Fiala a za švýcarskou Společnost Leoše
Janáčka předseda Dr.Knaus.
oo 70Q SOVĚTSKÝCT;i VuJÁ/Jj UKRAJINCŮ v maďarské revoluci 1956 přeběhlo
k povstalcům a bojovalo na jejich straně. Od té doby jsou ne
zvěstní - až na jednoho, kterému se podařilo dostat se až do USA
a který se nyní, po dvaceti letech, ozval v americkém časopisu
NATIONAL REV7IEV/. Zdá se, že bude odhalena velmi hanebná zrada na
těchto statečných uvědomělých bojovnících.

00 ŠPICLOVÉ MEZI SPORTOVCI /od našeho zpravodaje z Itálie/·
Kdo by se domníval,že je věc svobodného Československa na
západě úplně zapomenuta,mýlil by se»Také v italském demokratickém
tisku jsme často citováni a vzpomínají nás též čtenáři v dopisech
redakcím listů»Mottem těchtovávah v předvolebním období i nyní
bylo:Ghcete-li skončit jako Československo,jen dejte komunistům
místo nebo vliv ve vládě»0,ostatek se postarají buď oni sami
nebo přivolájí”na pomoc" mátušku Moskvu»
V době letošní Olympiády přinesla římská revuell Borghese
článek svého^dopisovatele z -^aříže Neřina E.Guna pod názvem
ZATOPEK BYL ŠPICL»Není pro naše čtenáře bez zajímavosti shrnout
Guriovy vývody;ponecháváme mu zodpovědnost za jeho referát<,Prame
nem jeho informací je Washington»Podle nich je Emil Zátopek
agentem sovětské tajné služby už od roku 1952» K předávání svých
zpráv prý používal nic netušící a nikterak podezřelé manželky
-^any,která’mela být stále přesvědčena o manželově antikomunismu»
Zátopek byl tedy v době sovětské invase agentem provokatérem.
"To vše; je nyní potvrzeno informacemi-píše Nerin E»Gun-obsaženýrni v úředním raportu,jenž byl předložen Senátu Spojených
států jeho vlastní komisí p;o vnitřní bezpečnost„Raport,přijatý
senátem jednohlasně,obsahuje svědectví Josefa FROLÍKA,bývalého
ředitele tajné služby,který zvolil svobodu»»o"
Zátopek je uváděn v amerických kruzích jen jako příklad«Též
jiní sportovci,vysílaní na Olympijské hry,byli nasazováni jako
vyzvedači a slídilové»Na seznamu amer ckého senátu je nositelka
zlaté medajle Eva Bosákova,profesor Dědič,trenér vítězného ho
kejového družstva
Vladimír Zábrodský,cyklista Jindřich Kotal
a kapitán fotbalového mužstva Rudolf Baloun»
Také mezi sportovci letošní Olympiády,vyslanými rudým Česko
slovenskem do Montrealu,byli desítky tajných agentů» Část z nich
byli skuteční sportovci,kteří pracovali pro STB buď z fanatismu
nebo v důsledku obvyklého vydírání a zastrašování»Byli tam ovšem
také profesionální fí£lové,maskovaní za sportovce.Jejich úkoly
byly jako obvykle Četné»Byli zejména zaměřeni na kanadská obranná
střediska,tvořící součást obranného systému atlantického spole
čenství NATO o Úmyslem mnohých bylo přejít po skončení her do USA,
nebot hranice mezi Kanadou a Spojen mi státy je,jakg^námo,prak
ticky volnáoAkce východní špionáže nebyla zaměřenaJproti Kanadě,
ale též proti jiným státům,zastoupeným na hrách,zejména proti
zemím třetího světa»
Citovaný novinář Nerin E»Gun přechází nakonec v souvislosti
se zmínkou o obvyklých metodách vydírání,jich? komunistická po
licie vždy zásadně používala a vždy používá, k odhlalení ve věci
Antonína Novotného»Bývalý rudý agent Frolík prohlásil před senátní
komisí,že Antonín Novotný,"hrdina odboje"proslulý sekerník^a odda
ný lokaj Moskvy,byl až do roku 1945 agentem Gestapa»Po pádu na
cistů odevzdal obsáhlé seznamy hnědých 'kolaborantů novým komu
nistickým mocipánům,kteří jich vydatně použili ke svým účelům»
oo POLITICKÉ PŘEDSTAVY VYPlYVAJÍCI ZE SOCIÁLNÍ NAUKY CIRKVE-Ordnungspdlitische Vorstellungen der' kirchlichen Soziallehre- bylo téma
přednášek a diskusí,které se konaly v PAULUS-AKADEMIE v Zurichu
ve dnech 3 .a 4»prosince.Mezi jinými přednášel Dr. E.Gruber z na
šeho CNG.
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KOLIK OBČANU V NÁMEZDNÍM PRACOVNÍM POMĚRU je o lborvě ^organizovuno?Podle Svazu zaměstnanců BRD je podíl největší ve Švédsku-85%.
Ve Velké Britanii činí 43%,v BRD a ve Švýcarsku 39% resp.37%,
v USA jen 22%.V zemích s nejbojovnějšími odborovými organizacemi,
ve Francii a v Itálii,je organizovaných pouze 23% resp.33% všech
zaměstnanců.
VOLBY V USA 1876 ČILI HISTORIE SE OPAKUJE? Právě před 100 lety
se konaly v USA také prezidentské volby,které podobně jako letoš
ní,postavily do čela státu po několika republikánech opět jednou
demokrata-Tildena.Je zajímavé si přečíst tehdejší komentár švý
carských novin"Anzeiger von Uster":...Po Lincolnovi,Johnsonovi a
Grantoví se Unie vrací opět k demokratické straně.Republikáni
sice odstranili otroctví ale nedokázali uchránit svůj aparát před
korupcí.Ta sice existovala již předtím za demokratických presi
dentů také,ale za vlády republikánů dosáhla vrcholu.Tato situace
ostatně byla hybnou pákou volební kampaně demokratů..." Ejhle
TATERGATE!___
SÚD ÁNSKÝ PREZIDENT NIMAJRÍ nedávno znovu obvinil Sovětský svaz
z hrubého vměšování do vnitrních záležitostí arabských a afric
kých států.Řekl,že k tomuto cíli využívá Moskva zejména libyjské
"zabijáky’’/tím mínil Kaddáfího a jeho-vládu/, jak se prý ukázalo
v pokusu o převrat v Sudánu 2.července letošního roku. Jiným koněm
na kterého SSSR sází,jsou komunistická hnutí,o jejich/vytvoření
v arabských a afrických zemích všemožně usiluje.Pokud jde o dodav
ky sovětských zbraní Sudánu,Nimajrf prohlásil,že skončily a že
jehoxvláda má zájem též o zbraně nesovětského původu;podle všeho
je Sudánu dodá v první řadě Saudská Arábie.
0 NEVALNĚ HOSPODÁŘSKÉ,SITUACI V ČESKOSLOVENSKU svědčí mimo jiné i
rezoluce ze zasedání UV KSC z 19.listopadu:vyzývá pracující k dal
šímu a soustavnému zvyšování produktiv ity,zejména v zemědělství,
v energetice a v zahraničním obchodu.Také předseda federální vlá
dy Štrougal nedávno upozorňoval na neplněné plány na úseku rostlin
né i živočišné výroby/nejbolavějším místem jsou,jak se zdá,krmiva/
a rovněž na nesplněné zahraničnívzakázky strojírenského průmyslu,
což,a to rádi věříme,přípravuje ČSSR o cenné děvízy.Večerní Fraha
zase napsala,že přibližně 117.000 pražských pracujících brzy zahá
jí pracovní den ne v šest,nýbrž v osm ráno.Důvod:šetřit elektric
kou energií.
BÝVALÝ líANŽEL SOLŽENICYNOVY ŽENY profesor Andrej Ťurin/přepis z
cizíjo jazyka-pozn.red./byl zbaven práva přednášet na moskevské
univerzitě.Jeho provinční:odvážil se^pozvat na svůj seminář zná
mého disidentského matematika Igora Šafare^iče.
KUBÁNCI VYBUDOVALI Na ANGOLSKEJ ÚZEMÍ,je ž kontrolují síly MPLA,
dva koncentrační tábory/v Dambě a Šan Nicolao/,jímž říkájľ'Sberná střediska pro převýchovu”.1ento angolský Gulag spravují spolu
s Kubánci také experti z SSSR ,NDR,Posla a CESKOSLOVENSK.-- ,prohlásil
nedávno v ^ruselu předseda hnutí FNLA Holden Roberto.Dodal,že v
Angole Agostinha Neta řídí východní Němci rovněž tajnou policii
"DISA",Rumuni pracují jako poradci na četných ministerstvech a
Jugoslávci řídí obnovu silnic a mostů.
POUZE ASI 7000 KRYMSKÝCH TATARU.t.j. přibližně jedno procento cel
kového počtu obyvatel této národnostní menšiny,se v období od r.
1967 do dneška smělo vrátit na Krym;uvádí to prohlášení/ilegální/
"Skupiny pozorovatelů pro plnění helsinských dohod v SSSR”.

Navrátilcům prý dělají úřady všemožné potíže,například jím odmíta
jí vydat pracovní povolení/přestože má Krym pracovních sil nedo
statek/,ničí buldozery usedlosti,které si krymští Tataři koupili
a zavírajv průměru na dva roky do vězení ty,kteří se na Krym vrátili"nezákonně". / Připomeňme,že v r.1944 Stalin,ood záminkou
údajné kolaborace s Němci,dal deportovat na 400.000 “atarů z polo
ostrova většinou na Sibiř a do středoasijských republik/
oo STÁLE VĚTŠÍ A VĚTŠÍ FOČET OSOB YIDOVSKSEO PŮVODU,jimž sovětské
úřady povolily vystěhování z SSSR,volí Spojené státy místo Izraele;
vyplývá to z informací Židovské telegrafické agentury v Paříži.
Ameriku zvolilo v r.1973 pouze 4,5% vystěhovalsů,v r.1974 již
18,7% a v ro 1975 dokonce 3776.
oo ROK 1976 BYL NEJKATASTROFALNĚJŠÍM NA ZEMĚTŘESENÍ za posledních
šest let-nejméně 35»000 osob nalezlo smrt v troskách zřícených bu
dov; vyplývá to ze zprávy amerického Geologického ústavu,která do
dává, že tragická bilance je ve skutečnosti jistě vyšší ,nebot nejjsou -známa čísla z Číny.Sovětského svazu a Nové Guineje.”Jeli prav
da, že zemětřesení v čině ve dnech 27. a 28.července si vyžádalo
asi 100.000 obětí,pak t?y ovšem rok 1976 byl nejhorším od r.1923,
kdy při zemětřesení v °aponsku přišlo o život 143*000 lidí”říká
se ve zprávě.
oo CELKOVÁ ŽIVOTOSPRÁVA a zejména složení jídelního lístku má nepochyb
ne vliv na vývoj rakoviny zažívacího systému,prohlásil Dr.Paul
Marks,ředitel Ústavu pro^výzkum rakoviny při Kolumbijská univerzi
tě,Dodal,že s<rava ovlivňuje vytvoření smrtelných případů rakovi
ny asi u 50/6 nemocných žen a třetiny mužů.Podle Marksova názoru
vzniku rakoviny napomáhají především tuky,i máslo a mléko,blaho
dárně působí naopak obiloviny a některé druhy zelenin.

oo PROSPEKTORSKS PRÁCE A VÝSTAVBA SILNIC v brazilské Amazonii hubí
tisíce Indiánů.Jak vyznívá ze zprávy amerických antropologů Davise
a Mathewse,tyto děti přírody,které až do dnešní Joby 'ily bez ja
kýchkoli kontaktů s bílou civilizací,jsou postihovány zejména
tzv.říční slepotou,malárií,tuberkulózou a spalničkami-nemocemi,
které v epidemických rozměrech řádí hlavně kolem velkých staveništ
Jako příklad uvádějí oba badatelé kmen Yanomamo,kde”říční slepota”
postihla všech 10076 příslušníků, a kmen Tikuna/87,5/6/; jediný zná
mý lék proti chorobě se vyrábí ve Francii,avšak Indiáni jej nesná
šejí a jsou na něj silně alergičtí.Davis a mathews varují,že nebudou-li ihned odhlasovány zákony na ochranu přírodního prostředí
v povodí největší řeky světa a přijata bezodkladně důklaná izolač
ní opatření, hrozí Indiánům v oblasti Amazonas úplné vyhlazení.
00 Koncem září mohl ze Sovětského svazu vycestovat do xzraele DISIDENT
MICHAIL BERNSTAM,a to i se svou ženou a dcerou.TASS si v této sou
vislosti vsak neodpustil nenávistný komentár proti západnímu tisku,
který prý"nadržuje podvratným živlům".Podle agentury Bernštam se
prý před odjezdem "přiznal”,že se účastnil akcí"Výboru pro kontrolu
plnění helsinských dohod v SSSR” a tudíž přispěl svým kořením do
rrpr o ti sovětské kuchyně”.Připomeňme,že zmíněný"výbor”letos v květnu
založil fyzik Jurij Orlov za přímé spolupráce paní Sacharovové
a mnohých dalších nekonformních.
oo PODLE BÝVALÉHO ŠÉFA CIA WILLIAMA COLBYHO operuje jen v USA na
tišíc sovětských» agentů,krytých většinou členstvím v obchodních a
d i ploma t i cký ch mi s íh aneb o statutem studentů či přednášejících na
amerických univerzitách.Colby dodal,že sovětských špionů je tolik,
že k jejich střežení a sledování nestačí ani rozvětvený aparát
federání policie FBI.
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00 PQ KRITICKÉM NEDOSTATKU MASA A CUKRU V POLSKU-nedostatek uhlí a
zavedení přídělového ·systému na ’’černé zlato”;to jsou^více než
mizerné výsledky hospodářské politiky Gierkovy vlády.Uřady však
oficiálně svalují vinu na celou řadu příčin /nedostatečnou ply
nulost dopravy uhlí z dolů ke spotřebitelů^,větší počet elektric
kých spotřebičů v domácnostech a tudíž i větší spotřebu proudu,
/polské elektrárny z velké části pracují s uhlím/,zvýšený objem
vývozu uhlí ,neúspornost ,kr?.deže , rx ode j na černém^trhu,nákupní
horečku vyvolanou”falešnými pověstmi"atd./Upozorňujeme čtenáře,
že v posledních číslech Spiegelu byla uveřejněna serie dokumentů
o polských událostech v Červnu 1976,jejichž příčinou bylo náhlé
a vysoké zdražení cen základních potravin./

oo NAKONEC JEDEN VYía OK/'Takzvaný eurokomunismus Italské komunistické
strany je pouze obratnou formou,jak se při -záchovční jednoty vetřít
mezi demokratické síly.<> .Tradice avhistorie IKS ji poutají-k me
zinárodnímu komunismu,zatímco křestaneké demokracie jsou svou
kulturou a historií přirozeným způsobem vázány k Evropě".-Flaminio Piccoli,předseda křestansko-demokratické skupiny v
Italském Národním shromáždění.
A JEDEN VTIP. Politický vtip v Československu je už tradičně roz
šířenou, oblíbenou a i působivou zbraní okupovaných proti okupantskénu režimu a jeho pomocníkům.A tady je jeden staronový"fór”;
kdysivplatil o Novotném, v normalizačním období změnil osobu a
čas: -Štrougal objíždí venkov«Najednou motor jeho auta začne sky
tat a pak úplně vypoví službu a vůz se zastaví-zrovna před blá
zincem malého okresního městatStrougalův řidič se štourá pod ka
potou,ale závadu ne a ne najít."Dyt vám vypadla trubička vod pří
vodu benzínu".volá z okna pacient.A vskutku je tomu tak,oprava
je věcí minuty a motor zase naskočí."Člověče,když jste tak
chytrej,proč ste vůbec v blázinci" diví se předseda vlády."Pro
tože sem se pokusil utéct přes hranice."-"To byste ale mčl být
v base a ne tady."Pacient odpoví"Nojo,jenže já jsem utíkal na
východ’”

Krajané z WINTERTKURU si mohou koupit čerstvého,živ ;ho
VÁNOČNÍHO KAPRA
jako každý rok v potravinářství

G1OVÄNELLI
Marktgasse 5.6 - i'elefon 052/221622
Nezapomeňte si kapry laskavě včas
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