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Členský oběžník Československého svazu křestanských pracujících
Švýcarska
1977 - červen - Číslo 6«

’’CHARTA 77; - STALÚ ŽIVA
Úsilí československých chartistů neustává přes četné represálie«
Budiž jim za to velká čest a iíkoVěříme,že Charta sehraje jednu
z nejdůležitějších rolí na konferenci v Bělehradě,která začíná'
15 o červnaoOtiskujeme shrnutí jednoho z dodatkových dokumentů Charty,
který nese č«9?týká se náboženského útlaku v ČSSR a byl v květnu
publikován ve světovém tisku«
Jene j vý š důl e ž i t é , ab.v věřící,stejně jako nevěřící ,mohli vyja
dřovat své názory,i kdyby se odlišovaly od názorů oficielních a aby
ta', mohli činit beze strachu pře^ represaliemiJe také nezbytné
respektovat dvacátý článek naší Ústavy,zaručující stejnou příle
žitost všem občanům«S tímto je v rozporu obecná tendence při vy
řizování žádostí o zaměstnání,v jejímž důsledku se vyvíjí na obča
ny tlak,aby se vzdali svých zastaralých náboženských názorů,1 když
náboženské vyznání je v úředních dokumentech už déle než 20 let
vynecháváno,je známo.že Často hraje důležitou úlohu v posuzování
lidí. Je třeba zajistit,aby věřící i nevěřící měli táž práva stát
se učiteli,profesory,vědeckými pracovníky,úředníky,zaměstnanci
soudů a j?ných institucí a nemuseli při tom skrývat své přesvěd
čení o Věřící by měli mít volnost svobodného výkonu své víry bez
zásahu zvenčí o Mě x 5. by mít svobodu zveřejnivat své názory v tisku«
Křestansky věřící, nebo židovské umělec.spisovatel,vědec.filosof,
teolog nebo publicista má totéž právo na účast v kulturním životě
své země jako aktiva ' stoupenec marxismu-leninismu v Je neslučitelné
se svobodou svědomí,myšlení,pí ojevu/a učení/, aby byla omezena na ty,
kteří se zaklínají tím,že lpě jí na ideologii vládnoucí politické
moci« Svoboda projevu obsahuj- právo přejímat ideje bez ohledu na
hranice«Je porušením tohoto práva,je-li komu bráněno dostávat nábo
ženskou nebo jinou liter /turu ze zahraničí ane^o rozšiřovat ideje
v mezinárodním měřítku., Je křivda, je-li rozšiřování náboženské lite
ratury, dokonce i Bible,pokládáno za protistátní čin/např«je zaká
záno číst Bibli ve vězení/,Školy mají být přístupné každému-bez
diskriminace«Československá vláda se ve dvou mezinárodních paktech
zavázala,že bude respektovat právo rodičů na zajištění náboženské
a morální výchovy svých dští«Jestliže figuruje taková výchova čás
tečně i ve škole,je povinností státu odstranit tlak na rodiče,aby
neposílali své děti na vyučování náboženství,je povinností státu
chránit děti,aby nebyly vystavovány posměchu proasvou víru a po
starat se,aby netrpěly diskriminací«
Naše ústava vyhlašuje právo na pokojné shromažďování..«tím je dáno
právo cirkví a náboženských společností pořádat sjezdy a konference
/také semináře/a to jak v církevních budovách,tak na veřejných mís
tech «Církevním organisacím a ekumenickým stykům v tom připadá dů
ležitá úloha,právě tak jako klášterním řádům«
Konečně je třeba plně aplikovat zásadu vyhlášenou v Pracovním zá
koně z r«1949,podle níž jsou kneží uznáni jako zaměstnanci církve
a jsou od ní pověřeni výkonem svého poslání.«« Bylo by tragické,
kdyby měla být lidská práva považována za něco,co lze podřizovat po
litickým nebo ideologickým cílům.Stále ještě věříme,že naše společné
zřízení je schopno zajistit,aby tato práva byla nejen uznána,ale i
uvedena ve skutek lidovou iniciativou, v duchu vzájemné důvěry a
kooperace.
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/Na mezináro Inľ parlamentní r: fóru v e Štrasburku/
Letošní první část XXIX.zasedání Parlamentního shromáždění
Rady Lvropy,které se konalo ve lnech
lubna stálo mině ve
znamení posuzov ní praktického plnění Z a v·,řečného aktu z ^elsinek.
Vedle parlamenty. ích zástupců z 18t i členských státu/lp» Čl<.n Kypr,
svoje delegáty z důvodů vnitropolitických nevysílá/,účastnili se
zasedání také parlanenuní delegace z USA,. Kanady a finská.Bylo to
dosud nejširší m. zináro-dně-parlamentní fórum,které projednávalo
výsledky dohody o evropská bezpečnosti a spolupráce,za účasti skoro
všech skutečně- demokratických států .které dohodu podepsaly.
j^ak velikou důležitost pripisovalo Parlamentní shromáždění dosavad
ním výsledkům,vysvítá nejlépe z toho.že tam bylo předneseno deset
referátů.Vedle tří jménem komise politicképdalších sedm komisí po
dalo svoje vyjádření k
Psinkám?’»Některé z nich jsou přímo ob
sáhlý .íi studiemi o
Nejhorší situace je v CSSK»
Referát jménem komise pro evropské nečlenské zeme přednesl něm.kŕ»
der o , bývo vícekancléř Erich Mende.pod názvem:’’’Spolupráce v oblasti
lidských vztahů a svobodnějšího šíření informací”./V příloze je
uveden v překladu plný text Charty 77»/Zpráva obsahuje dva díly.
V prvním líčí situaci v těchto státech’ČSSR,NDR,Maďarsku,Polsku,
Rumunsku a SSSR?V^druhém,méně obsažnějším jsou uvedeny údaje tý
kající se finská,Španělska a Jugoslávie»Zvláštní odstavec v něm je
ta ? věnován stanovisku Vatikánu,.Jeho”Ostpolitik” docílila zmenšení
pronásledování církví v Madarsku^a v NDR.V první; díle je daleko
nejvíc místa věnováno situaci v ČSSR»Hned úvodem je uvedeno,že Ko
mise už na své schůzi v srpnu m?r? J.ody dávno před zveřejněním
Charty 77,dospěla k názoru,že situace v ČSSR jo kritičtější než ve
všech ostatních východních zemích»Potoč je uvedena celá Čada růz
ných případů-jako odmítání povelení k návštěvám v cizině,pronásle
dování z důvodu politickýcl ,zbavování zaměstnání,zatýkání a vězně
ní, počína je mladými hudebníky” pop” až po vyhlášení a podepisování
Charty 77
při lednovém zasetání/třetí část XXVII»zasedL/Parla
mentní shromáždění Rady dvropy-delegátů všech demokr.směrů,pode
psalo zvláštní vvhlášení proti pronásledování osob,které se jen ve
svých zemích domáhají lidských práv .respektu vlas tni ústavy a usta
novení vyplývajících ze závěrečného aktu z Helsinek.-brlást’ -ak by
lo vysloveno veliké znepokojení. nad pronásledováním, jemuž jsou vy
staveni podpisovatelé Charty 77_o
Zpráva o situaci \ CSSE končí:’ Je čas,aby Shromáždění pozvedlo zno
vu svůj hlas,Je nutné,.aby režimu v ČSŠR byle- láno na srozuiiiěnou,
co už londýnské lineš napsaly ve svém úvodníku 10»2 st.r, ,t·..,tiž:
Chce-li/režim/,aby jeho země byla považována za část Evropy 1977
a nikoliv za zastaralý stalinský přízrak., to ne jnenší, co může udě
lat je, aby skone .l! s groteskní honbou čarodějnic, respektoval svoje
vlastní zákony a Jal svému lidu lakové prostředky,které by mu umož
nily žít normálním,civilizovaným způsoben»..".
Pětapadesát projevů»
Vedle referentů a delegátů promluvili v nlénutaké tři ministři za
hraničí , irský ve své funkci předsedy Výboru, ministrů,norský a turec
ký a také portugalský první ministr Marion Soares.Jak shrnout,třeba
jen stručně,pětapadesát projevů,které jsme tam slyšolifNuktcří le
vicově- orientovaní liberálové a socialisté ocukazcvali na to,že i
na západě není všechno v pořádku a sáhli pro důkazy až do Jižní
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- 3 Ameriky«Francouzský komunista Paul Cernolace zase zaprotiútočil
poukazem na situaci v sev«Irsku,Turecku,Kypru a v NSR,kde přísluš
níci extremních směrů nejsou přijímáni do veře 'né správy.U komuni
stických mluvčích nepřekvapuje,že hájí sovětské stanovisko a jejich
satelitů o"nevměšování se do vnitrních poměrů”/rozuměj tím mravní
podporu těm,kteří se tam dovolávají lilských práv/,dále vytýkají
Západu, že se tendenčně zabývá jen4’třetím košíkem” a záměrně opomíjí
kladné výsledky/?/”prvního"a”druhého” o bezpečnosti a spolupráci
hospodářské oJiní opět projevili obavy,aby silný tlak na komunistic
ké režimy jen ještě nezhoršil situaci tamějšího obyvatelstva,zvlást
pak tzv«disidentů«/Jakoby neznali soustavné volání o norílní pomoc,
právě od těch,kteří tam jsou nejvíce angažování a nebojí se osobní
ho risika!/Pro”détente”prý není alternativa,/takové je prozatím i
stanovisko západních vládACili a souhrne,v”détento”je nutno pokra
čovat a do Bělehradu se nemá jít jako k nějakémuvtribunálu,před kte
rým by měly být souzeny komunistické režimy,nebot ťoby ještě před
začátkem znamenalo konec”Bělehradu".Toto stanovisko bylo všeobecně
přijatoo^a zmínku však stojí,že velká většina evropských delegátů
zůstává značně skeptická,pokud se týká dalších kladných výsledků«
Mnozí upozorňovali’na to,že”détenve” nesmí být jako dosud jednosměrná«
Prozatím z ní těžily jen komunistické režimy,hospodářsky,finančně
a technologicky «Mírumilovné these SSSR jsou neslučitelné se stálým
zvyšováním zbrojení Kremlu«Portugalský socialista Jaime Gama nanř.
prohlásil za velkého potlesku shromáždění:’’Naše veřejnost a disi
denti z Východu hy nepochopili, že ve jménu absurdních tzvAraisons
d’Ptat”dekadentní optika nutí k tomu,aby nebyla provedena do všech
důslelků analysa problémů svobody a lidských práv v těchto zemích«
Mlčet o diktatuře je bludnou perspektivou možného vývoje«Rada Evro
py zvýší svoji mravní hodnotu hájením lidských práv a stykem s di
sidenty «Bezpečnost a spolupráce nesmějí být ve službách totalitní
ho re?imu«Evropa nesmí kapitulovat<·Britský konservativec rozesmál
shromáždění,kdy? prohlásil, že Sověti nenají jiný překlad pro”détente”jedině-status quo=Předseda lucemburské delegace Gecrges
Margue poukázal na to,že není třeba nluvit o žalobcích a obžalova
ných,ale je nutné trvat ns tc i,aby bylo plněno co byl'.· slíbeno«
Z kanadské strany bylo poukázáno na velké zklamání veřejnosti z do
savadních výsledků «'Zároveň bylo zdůrazněno, že Kanada je si vědoma
toho, do jaké míry je její osud spojen s evropským kontinentem «'Z
delegace USA bylo zdůrazněno,že Spoj«státy budou i nadále manifes
tovat svoje sympatie a poskytovat podporu všem,kteří se ve světě
dožadují lidských práv«Lidská práva nejsou výlučnou vnitrostátní
záležitostí,nýbrž jsou záležitostí mezinárodní a zaslouží si tudíž
mezinárodní podporu«To není vměšování se do vnitřních záležitostí«
Předseda Komise pro evropské nečlenské země,Švýcar Walther Hofer/unie den«středu/,poukázal na úzké spojení mezi mí em a svobodou
národů« v zá«.Evropě byly diktatury už odstraněny, tento zápas má po
kračovat «V lidských právech je revoluční síla,.Mír je stále ohrožo
ván omezováním lidských práv a základních svobod«Západní vlády ne
mohou nepoukazovat na věci,které joou v rozporu s obranou lidských
práv«Doporučuje uzákonění mravního práva,které by bylo universálně
uplatňováno«
Zástupci Shromáždění evropských podmaněných národů,kteří se zase
dání účastnili jako pozorovatelé na oficielní pozvání,měli možnost
se přesvědčit nejenom z velké generální debaty,nýbrž i v rozhovo
rech s novinári a parlamentními Jc-lcgáty, jak velký mravní a poli
tický mezinárodní dopad má Charta 77 a její,ostatně celosvětová
nosnost «Snad lze tyto ř dky ukončit zkušenostmi z historie’: když
se idea svobody dá na pochod,nikdo ji nezastaví««« «
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"SOCIALISTICKÁ POZOiuOST
/J»K»/ Takmer dennodenne sa. v Československých novinách môžeme
dočítat o tom, že pracujúci v kapitalistických štátoch sú na tom
po každej stránke horšie,ako v komunistických krajinúch,Vari naj
viac citovaný propagačný argument je bezplatná lekárská starost
livost o Je skutočná bezplatnáľlba relatívne.ttk ty totiž skutočne
bola bezplatná^ v tom momente by všetci pracujúci v Českosloven
sku mali dostat o 10 pere» väčšiu mzdu oproti tej,ktorú 1. stava
jú teraz,Presne tých 10 pere»musí odviest každý podnik,výrobná
organizácia či iná inštitúcia z fondu hrubých miezd do fondu ne
mocenského poistenia a potvrdenie o tomto prevode musí príslušný
pracovník předložit v štátnej banke pri preberaní miezd,Ak ho
nepredloží,banka odmietne vydat mzdy» Tieto peniaze teda nejdú
priamo z vrecka pracujúceho«Chcem sa dnes však věnovat inému
problému,ktorý priamo vytahuje zarobené peniaze od našich ludí,
ak ochorejú a prídu do kontaktu s našimi zdravotnickými zariadeniamioJe to problém korupcie,úplatkárstva,ktorý je pochopitelný
v systém© neschopnom primerane zlepšovat životnú úroveň obyva
telstva a ktorý^sa prejavuje aj v takom odvetví ako je zdravot
níctvo. Je to velmi prosté,ak by aj lekári a ostatný zdravotnický
personál boli náležité finančne odmeňovaný,bolo by po uplatkárstve»Čs»tlač o ton píše/pretoŽe s.a to nedá utajit/ ako oÍ!prežitkov minulosti”,hoci každý”· ^skbr * ' narodený” vie,že také
čosi v minulosti ňujestvovalo,Na Západe je to tiež vec neznáma,
pretože ist k lekárovi,ktorý má stotisícovývprijem s flašou
koňaku?to by bol asi podobný efekt,ako prist k nášmu lekárovi
so šumenkouoDarno komunisticky režim sa toho svojho prirodze
ného spojenca korupcie a úplatkárstva nikdy nezbaví»Budem teraz
trochu konkrétny,
V íitribúne č,41/1975 zverejnili niektoré liety oitstulov,
ktorých rozhorčuje ten m. stav,Tak nejaký.anonym upozornil na
istého vedúceho lekára v Říčanech,že berie úplatky»Vy šutrováním
sa nezjistilo,že by bral peniaze,ale lekár priznal,že prijal od
pacientov rožné ine veci,ako alkohol2bonboniéra,zabijačky a pod.
Zato naviac tomuto primárovi dokázali
čachrovanie s moto
rovými vozidlami pri výkone funkcie,Iný čitateľ,akýsi Soběslav
H. z Brna 2 píše, že· úplatky se stále berú i v Brne«Vedúci zdra
votnícky pracovník to nielenže sám trpí,ale oni sám sa'nezdoba
bráťoRudé Právo z 11»júna 1975 písalo,že v redcházajúcom roku
preverovalo Ministerstvo zdrav tníctva CSR a zdravotnícke orgány
národných výborov cez /tisíc stažnosti občanov- a každá druh'
stažnost' bola vraj oprávnená,/Tu boli i statnosti na nevhodné
chovania voči chorým-3»miesto v poradí stažnosti/,2/,júla 1975
bula k tomuto problému beseda v re akcii Mladá fronta»Reagovala
na to Brigáda socialistickej práce operačného sálu s polikli
nikou v Třinci a 13»augusta sa v Mladej fronte rozhorčili:"Boli
sme nemilo dotknuti tou besedou,je zarážajúce,že všetkých zdravot
níkov hádžete do jedného vreca,Nás na tento jav upozornili v
školách a stále sa nám to pripomína na schôdzach»Robí sa to na
pomínanie a prevencia aj v iných o1vetviach?Dostanete stavebný
nateriál,úzkoprofilový tovar bez protekcie a úplatkov”?Ďalšia
čitateľka z i’ŕinca poukazuje na úplatkárstvo medzi obvodnými
lekármi »Píše·, že cestu k riešeniu zatio1 nevidí, nie je vraj kaž
dý pacient taký,a>y vydržal ten psycho1o ický nápor a nedal
úplatok,čo je vraj nakoniec pochopitelné» V časopis j Kontrola
č,7 z júla 1975 boli zverejnené výsledky previerok k/palnej
liečby v ČSR«Zhruba tretina opýtaných uviedla,že úplatky dávali

- 5 nie všetci pacienti, 17 pere .uviedlo·, že úplatky poskytovali všetci
pacienti,7 pere.potvrdilo,že úplatky sc-vbežne ponúkajú a burúcelkom 57 pere«uvádza trvanie úplatkov«ďalšia tretina sa vyja
drila neúrčito a iba 3 pere«korešpondentov uvideli,že pracovníci
úplatky odmietli,Prečo ludia dávajú úplatkyTHlavne al y ali riad
nou starostlivost^a procedúru a aby nemuseli čakat.Pomery napr«
v Mariánskych Lázňách vyjadrila akási mechanická z Pral·./ 7:”
Nedejte nic a máte polovic”;iná dôchodkyňa z Nového Jičína tvrj
dila,že jednou nedala a bylo to hned poznat”,
i'ento úkaz je v Československu bohužial skôr pravidlom ako
výnimkou a nevyhol sa žiadnemu odvetviu.Pretože,ako píše Tribuna
č,41,1975"ako dovedné sa potvrdilo aj upozornenie Miloslava L,
z Olomouca,že úplatok zobral dokonca aj istý predseda senátu
Okresnéhovsúdu v Olomouci/!/.Darmo sa československý komunistický
režim oháňá.v tým, ževide o prežitky minulosti.Tento nešvar je ne
odškriepiteľné dieta komunistického systému.A ako také dostalo
i po venovanie,Naši ludia totiž doma premenovali úplatok na”socialistickú pozornost".
/NaSe Snahy_13/2/
ODIŠIEL· NÁM POSLEDNÝ Z PRVÝCH,
Piateho decembra 1976 zomrel v Livingstone,N.J. vo veku nece
lých 92 rokov br.Jozef Mellegh,rodák z Parižoviec v Liptove,
velký národovec,vzorný sokolský pracovník a prvý zo slovenských
dobrovoľníkov,ktorí hned po Štefánikovej výzve v r«1917 sa pri
hlásil do čs,legii a v prvom transporte odišli do Francúzska.
VččSclegi.'ch prekonal celú vojnu a dosiahol dôstojníckej hodno
sti.Po vojne s americkými legionármi vítal prezidenta T«G.Masa
ryka pri jeho návrate do Prahy a neskôr s 99 americkými legionár
mi z Francúzskej divízie odchádza na Slovensko,kde je pridelený
red.JánovivMatlochovi šéfovi propagandy v kabinete lin.s plnou
mocou Dra.Šrobára.Akc veíitel propagačného družstva pre oblast
Liptova,putuje po slovenských dedinách a po sposobe apoštolov,
poúča a priúča slovenský ľud novému sposobu života v demokracii,
aj bez pandúrov a drábov«Rozlúčili sme sa s br.Melľeghom ako s
posle.Iným z týchto 99 apoštolov demokracie«Pri rozlúčke v Living-,
stone lúčil sa s nebohým aj podpredseda Výk,výberu Rady slob.
Československa dr,J«Mrázek,ktorý medzi iným povedal,že v nebohom
nám odchádza vzor legionára-bojovníka.vzor demokrata,sokol ,ná
rodovca a symbol slobody v našom novom boji za slobodu národa
v starej vlasti.Za Sokolská župu M.M.Hodžu rozlúčil s s nebohým
jej starosta br.Ján Babuška,ktorý c cenil záslužnú robotu nebo
hého v sokolském hnutí.Pozostaléj manželka a rodine pri rozlúčke
vyslovili sústrast i najvyšší funkcionári Slovenského Sokola
br.Venglarčík a Sopoci s manželkou.
/Naše Snahy/
00

00

PETER F.DRUCKEK,americký národohospodář a významný teoretik mana
gementu tvrdí,že v r.1985 bude 50% amerického akciového kapitálu
v rukách tamojších pensijních fondů.Píše o tom vc své poslední nize’’Neviditelná revoluce”.V současné dobe je v USA na 50,000 pensij
ních institucí.Je nepochybné,že tato tendence bude mít vliv na
charakter amerického hospodářství a že bude mít odezvu i jinde,
v Japonsku i v Evropě,
BERI-INDEX udává risiko,jakému je vystaveno investovaní v té či oné
zemi.Methodu vypracoval prof.T.Haner z uniers.Delaware.Ke stanovení
indexu se schází 4 x do reka grémium složené ze 100 odborníků,kteří
bodují celkem 45 různých zemí,Nejvyáší počet bodů je 100.V současné
době se jeví být pro investory nejvýhodnějším Švýcarsko s 81 body,
pak BRD a USA se 79 body,Holandsko,Kanada se 74»Poslední v pořadí
jsou Portugalsko/27/,Pakistan/29/,Argentina/36/,Paru/36/
índie/37/
x x x x
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KDO JE ZBYGNIEV BRZEZINSKI ?
Dr.Josef Kalvoda-0 ti š táno z Hlasu riároda-Voice of the Natisn
3»3.1977»/
Zbygniev Brzezinski se narodil ve Varšavě 28.března 192o.Byl
synem polského diplomata a ztrávil v Folsku pouze tři léta svého
dětství.Většinu svého života Jrzezinsku prožil v Kanadě a ve
Spoj.státech,kde také vystudoval.Jeho manželka se narodila ve
Spoj.státech a je neteří byv.čs.presidenta dr.Ed.neneše.
C'd r.1962 Brzezinski je profesorem politických věd na Kolumbijské
universitě,kde v letech šedesátých byl rovněž ředitelem Výzkum
ného ^ústavu pro studium komunismu,jehož název byl později změněn
na "Ústav pro studium mezinárodních měn".
Brzezinski napsal několik knih a téměř dvě stovky článků a
kratších studií.V letech 1966-1968 byl clenu rady pro plánování
politiky ve Státním departmentu.V oné době president Johnson ozná
mil, že Spoj.státy budou sledovat politiku"budcvání mostů" do Východ
ní Evropy a Brzezinski byl nepochybně autorem této politiky.
V červnu 1968,spolu s bývalým politickým poradcem radia Svo
bodná Evropa jWillia ;iem E.Griff ithem,Brzezinski navštívil ČSR a
měl v Šnejdárkově ústavu pro zahraniční otázky přednášku.
Brzezinskiho politika nazvaná"peaceful engage :ients" skončila
sovětskou invasí československá,kdy se z československého"mostu"
stalo sovětské vojenské předměstí ve střední Evropě.
V r.1972 Brzezinski pomáhal Davidu Rockfellerovi,presidentu
Chase Manhatan Bank a bratrovi býv.guvernéra státu Now York a a ieričkého .iístopresidenta Nelsona Rockfellera,organis-uvat írilaterální komisi a byl jejím prvním ředitele z.Účelem této soukrj.xé
organisace je propagace trilaterální myšlenky,tj.spolupráce Se
verní Ameriky/Spoj.Států a ^anady/ se státy Západní Evropy a Ja
ponskem. xato spolupráce je nyní přednostní .i programem Carterovy
administrace.
Před několika lety.Ji my Carter,guvernér státu Georgia,byl po
zván k spolupráci v trilaterální komisi a tak se dostal Jo styku
s Brzezinski.o,Davidem Rockf ellei e .1 a dalšími členy této kožiše,
kteří až do nedávna tvořili jádro Carterovy poradní skupiny pro
mezinárodní otázky.
Během vole ní kampaně v r.1976 Brzezinski byl hlavním poradcem
pro mezinárodní otázky Jimmy Cartera a po jeho zvolení preziden
tem byl jmenován jeho poradcem pro otázky národní bezpečnosti.
Brzezinski je r vněž předsedou americké Rady národní bezpečnosti
a je tudíž najednou jedním z nejvlivnčjších členů Carterovy admi
nistrace a jednou z ne jVLivně jsi ch osob ve Spoj . státech.
Co lze nyní očekávat od B'rzezinského,když má v Carterově admi
nistraci úřad,který íiěl Henry Kissinger v prvé administraci Nixonově?
Mnoho žurnalistů podlehlo pokušení srovnávat tyto dva
emigranty a jejich kariéry;někteří dokonce nazvali Brzezinského
"polským Kissingerem”.Termínu"polský"je ale nutno rozumět v kon
textu americké politiky, v níž Polici pro svoji početnost,hrají
určitou roli.
Brzezinski se však dívá na veci s hlediska záj.^ů své adoptova
né země a nikoliv jako rolák,jímž přestal být,když přijal americké
občanství.Je emigrantem a nikoliv exulantem.V Americe vystudoval,
aby si v ní vybudoval budoucnost,právě tak,jak tomu bylo v případě
velké většiny emigrantů.Nepatrná menšina emigrantů se rozhodla vy
studovat jen proto,aby mohla věci osvobození národů středovýchodní
Evropy lépe sloužit.
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Jak Kissinger tak i Brzezinski jsou úspěšnými emigranty-akademiky,ale tím podobnost mezi nimi končí.Povahově jsou lidmi velmi
rozdílnými. I když Brzezinski je velmi ambiciózním,lidé,kteří
dobře znají,shodují se v názoru,že by nikdy neudělal státnímu
sekretáři Vance-ovi to,co Kissinger udělal tehdejší.iu státnímu
sekretáři Rogersovi,tj.podrazil mu nohy,aby se mohl dostat na
jeho místo.
Když byl Kissinger státním sekretářem,Brzezinski nu vytýkal
jeho Spenglerovský pesimismus-víru v teorii o zániku Zápalu.
Kissingerova politika détente ji vyjadřovala.Brezezinski naproti
tomu tvrdil,že détente nemusí a ani nemá být jednosměrnou cestou,
v níž Sověti využívají mírové koexistence jakožto kouřové clony,
aby za ní rozšířili svůj vliv a posílili svoji mocenskou posici
ve světě.
Brzezinski,který aá polskou krev,je optimističtější než Kissin
ger, Věří, že je lépe mít iniciativu,že jo výhodnější jednat než
jenom reagovat na události,jak to dělal Kissinger.Případ Portu
galska velmi názorně ukazuje rozdíl mezi těmito dvěma akademiky;
zatímco po revoluci v Portugalsku Kissinger byl ochoten onu stra
tegicky důležitou ze .:xi odepsat,Brzezinski poukazoval na nutnost
zabránit úplnému převzetí moci komunisty v Portugalsku a byl toho
názoru,že z hlediska Spoj.Států a HATÁ Portugalsko je důležitější
než jihovýchodní Asie.,
Jak velký vliv bude mít Brzezinski v Carterově administraci,
nelze předvídat.Je pouze jedním z mnoha jejích členů.V Aaerické
zahraniční politice rozhodnutí dělá prezident«který má celou řadu
poradců,mezi nimiž jsou však velké názorové rozdíly.
úgdním z prezidentových poradců je také Andrew Youn'v, americký
velvyslanec u Spojeních národů,který oznámil v televis.i,že bude
usilovat o uznání Vietnamu a jeho členství ve Spoj.národech.
Rovněž i naléhá na převzetí mcci černošskou většinou v Rhodesii
a dlžní Africe-i za cenu konunizace této oblasti.
Young prohl .'.sil,že přítomnost kubánských vojenských jednotek
v Angole má”stabilizující vliv” na tuto oblast.ňa otázku jak srov
nává svůj soi las s vojenskou intervencí Kuby v Angole se svojí
známou oposicí americké pomoci Jižní u Vietnamu odpověděl,že kubán
ské vojenské jednotky jsouvv Angole na"pozvání" tamní vlády.
/Srovnej srpnovou okupaci ČSR Sověty v r.1968/.Když mu žurnalista
nadhodil,že americké jednotky byly v Jižním Vietnamu rovněž na
pozvání vietnamských vlád,Young pouze poznamenal"You got m.e there",
/Zde jsi mne chytil/.
Jako na vysvl'lení prohlásil v této souvislosti,že není komu
nistou, že nemá sympatii s komunistickými režimy,ale pro něho osob
ně komunismus nikdy nebyl a není nebezpečím pro USA.Pro něho je
nebezpečím rasismus, s kterým měl co dělat během svého života,
ľak dlouho bude Young ovlivňovat Carterovu administraci nelze říci.
Rovněž není možno předpovědět jak bude postupovat Brzezinski,
kterého není možno definovat,ač v .únulosti byl různými lidmi na
zýván stoupencem"tvr é linie" ,anti komunistou,ale též oportunistom.
Brzezinski nemyslí setrvačně a své názory často mění a^reviduje.
Před"pražským jarem" Brzezinski neočekával,že by v ČSR k nějaké
revoltě kdy došlo,poněvadž Česi jsou prý příliš poddájní.^roně to
ho nebylo v zájmu Spoj,států Čechy k revoltě povzbuzovat,poněvadž
s nezávislým Československem by bylo mnohem obtížnější jednat,než
když mu diktuje postup jednání Sovětský svaz.Kmyž se v;ci vyvinuly
rozdílně,Brzezinski najednou zase podporoval"pražskévjaro" a na
značil, že cn to všechno očekával,Po sovětské invazi ČSR věc
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československou skutečně také plně podporoval,vývoj udalostí však
změnit nemohl«Sovětské t« nky není možné zastavit slovními hříč
kami, zbožnými přáními ani. pro testy a Spoj .státy neměly v úmyslu
jít Jo války k vůli Československu»
Jiný a nedávný případ je hodný zmínky.Brzezinski a lva další
členové Trilaterální komise analyzovali problém Středního Východu
a nazvali jej problémem č.l v americké zahraniční politice.V r.
1975 Brzezinski doporučoval rozděl mí bývalého mandátového úze tí
Palestiny mezi Izrael a nově vytvořený palestinský stát,který by
byl pravděpodobně ovládán PLO.Toto řešení by bylo možné jen ve
spolupráci Spoj.států se Sov.svazem,poněvadž tyto dv velmoci by
musily udělat nátlak jak na Araby tak na --zrael,aby jej prijali.
Když se Brzezinski stal členem Carterova předvolebního týmu,
rozhodl se v létě 1976 putovat do Izraele a svůj názor změnil.
Tím se rozešel v názorech s těmi členy Trilaterální komise,kteří
uznávajjí nutnost utvoření palestinského státu a vyřešení uprchlic
kého problému,jakožto předpokladu pro uznání hranic státu Izraele
Araby a cín i vytvoření podmínek pro trvalý mír na Středním Východě.
Vlivem Brzezinského Carterova vláda bude usilovat o respekto
vání lidských práv t komunisty ovládaných zorních,jak o tom svěd
ci americké prohlášení ve- věci Československa a Sovět.svazu.
Brzezinski nepochybné bude pracovat v hlavních intencích Trilaterální komise a bude se snažjr zabránit izolaci Spcj.států spo
luprací Ameriky se Západní Evropou a Japonskem.Bude se snažit
přesvědčit Kissúngera a bude usilovat o vzrůst amerického vlivu
ve světě.Dokáže-li přesvědčit prezidenta Cartera,že Spoj.státy
se musí obrátit z ústupu k útoku,zajistí si tím místo v historii.
Přejeme mu,aby s< ru to Podařilo.

-.· -!- I©o Skupina francouzských odborníků z ifccntpellier zkonstruovala přístroj,
který umožní pohyb osobám, postižený··. ochrnutím dolních končetinKon.strukce so podobá ocelovému skeletu.jímž pohybují čtyři miniaturní
elektrické motorky-umístěné ve výši kolon a kyčli .Pacient .může dá
vat pokyny k pohybu pomocí knoflíků napojených na"elektronický mo
zek" Přístroj,jehož výrobní cena říjte přibližně na 25.000 Ffr,
umožní handicapovaným vztyč mi,ehizi a dokonce stoupání do schodů
a mnohonásobní předčí pojízdrou židli.
00 Obrovitý ledovec
"jd3Še_4pOL _krú se v r.1971 uvolnil .na antarktic
kém pobřeží" a™cd té doby se,hnán norskými proudy rpohj/jje stále již
ním Atlantikem,Je stále ještě přes 70 km dlouhý,40 km široký a
tlouštka ledu se odhaduje na 250-350 nu Jak oznámila KASA,která po
mocí družic mamutí ledovec neustále sleduje,tato ledoví masa,kdyby
so jí podařilo odvléci ke kalifornskému pobřeží a zabránit jejímu
tání,stačila by zásobit sladkou vodou všechny obyvatele Kalifornie
po celé tisíciletí.
00 V Číně oznámili,že při povrchové težoc uhlí v provincii Yunnan,byl
objeven fragment dolní čelisti praopice, jež žila na Zeměkouli asi
před osmi miliony lety a podobala se povčstnc.mu"Ramapithecovi" ,
považovanému za jednoho ze vzdálených předků Homo sapiens.Na témže
místě byly nalezeny rovruž další kosti opičích čelistí, a 40 opičích
zubů jakož i množství fosilních zbytků tříprstého prakoně druhu
Hippar i on.
oo ROMAIUNOTIEK je název městečka v kant.Vaud,cca 30 kin sev.od Lausanne,
kde pořádá spolek AMITIES HELVETIU-TCEECOSLOVAQUES v neučí i 26.6.
slavno s tni kraj anské s c tk ání. Krajanská setkání mají ""svou '.mohalť tou
tradici.K letošnímu bylo vybráno místo s prastarým románským kostelem
Setkání bude zahájeno ekumenickou bohoslužbou asi v 10,3o,zakončeno
bude odpol.varhaním koncertem-Ústřední téma: Lidská práva-Charta 77 o
X x x
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7. AIR DELICKY JTYDEN uspořádá OPUS BONŮM letos,ve dnech 19. až
h5".'záři opět v^Hunf eldu/Htus der Obletěn/.Ústřední tóna· bude
Charta 77 a její základy v minulosti.koplatek zp e.el<: týden DIVÍ
95 resp. DM 175 pro manželské páry a DM 45 pro studenty.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE uspořádá své letošní symposium ve dnech
2Tr. srán" až l.září oočt v Brixenu,a to v budově kněžského se··
mináře.Terna Česká, křeši·. literatura po 2.světové vá.lce doma.
Dne 2.dubna t.r. se konalo v budově národního divo o la v Brize
00
poslední představení Jiráskovy Lucerny:poslední pred generální
rekonstrukcí tohoto stánku unřní, který si oostaviľ’Národ sobě”
před 94 lety.Rekonstrukce se týká, .jevištní techniky,vybudování
novách šaten,z’ ízení klina tis'ce v hledíštia dalších vnitřních
úprav.Rekonstrukce má sk nčit r.1982 k 100.výročí prvního ote··
vřoníii .divadla. Prvním přestavením bude opět .jako tehdy Smeta
nova jťibuše. /N. Z. /
Evropští členové11 Rady Svobodného Československa11 se sejdou ve
00
dnech 8važ 10.července ve islikofen ve Švýcarsku k pracovní
poradě.Účast slíbili tož ny.kta:-'í členové z USA v čele s přede.
RSC Dr. Dovolným.
Sv; carskému ho s p o/ ■ ářs tví se začíná, vést zase lépe" jde nahoru”.
00
K tomuto názoru dospěla pracovní komise pro zk< unání konjunktu
ry zřízená při šv4ca rském statistickém úřadu.Hrubí národní
produkt ce zvýšil v roce 1975 reálně o 0,5% t.j. na ca 148 mi
liard Sfr .-nominálně o 2,5 ^~,coz~há, b’vt důkazem překonání nejnířčího stavu recese.
oo Podle časopisu Die Eurche chce čs. režim udš'lat z CSSR druh atei-·
tickv stát- za první se nov;'ujo Albánie.
V žádném jiném komunistickém ' táto není tlak na bi' Juny, kn'zo a
věřící tak siln* jako v dnění.'· Cos.koslovens.hu, kdo je 2 bisJrupství za 13 mají svého sídolníhobiokupa, 3 jsou řízena apoštol
skymi administrátory biskupv a všechna ostatní -a jí kapitulní
vikáře z řad prorečinního odrušení Pecen in torris;třem bisku
pům s Otčenáškovi, řla.Jovi a Matouškovi, se brání vvkoni vat biskup
ské funkce- a pak jsou jčšto d.* 1·. í,které stát vůbec neuznává, a
více než 500 knčěí nemá statní souhlas. Cg soúr tu ‘/'ipomíná slo
va Sv.Otce k čs. bi.hupůn, kdvž byli v RímČ,že Sv. Stolice dělá
vše, aby jejich via stv do stala dobré biskupy.Neáspch vzniká, tím, že
režim odmítá, ty,ktoré Rím ne vrhu je. V Československu so rodí mo
derní katakombová, církev, 1? ke starol·:? telío i doma jsou bez biskupa.
r.1972 bvl vzat štítní souhlas jedinému -igust. Podolákovi, zmrzač onemu vězn nim jak za nacistů t~k za komunistů./!·. Z./
00

"Zdá. se, ěc si Sovětský svaz vytkl za cíl znovu kolonizovat
Afriku.Podivejto so moje· zen'· již sedmnáct let udržuje se
SSSR styky, ktoré jí v-'š?k nikdy nic jiného nepřinesli než ne
ví je -nosti, noho podrazů, ale ani jedinou kloudnou investici.
V Zaire budete na maniokov^ ch polích čj arašídový ch pl· ntážích
marně hlodat stínzjednoho jediného Rusa.Ale vždy ho najdete za.
kulomety a za kanóny..."
Zairský prezident IIobutu Sese Se?:: o v interview s časopi
sem Jo un e A. fr i o u o.
v v
ZPRÁVY ČSKP-- Schlos: tr Istrar·so 54- Cli -8406 V. interthur-/ZH/
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Bei SULZER arbeiten auf vielfältige Art und an unter
schiedlichen Produkten Vertreter unzähliger Berufe.
(Das Bild bietet nur einen einzigen, winzigen Einblick
ins Ganze.) Ein Gemeinsames aber gibt es: Was, wo
und wie auch immer gearbeitet wird, wie eindrücklich
und modern die vorhandenen Mittel und Methoden
zum Erreichen technischer Spitzenleistungen auch
sein mögen (und müssen)-am wichtigsten ist der
Mitarbeiter, der Mensch.

Bei Komponenten zu Kernkraftwerken stehen Sicherheit und
Zuverlässigkeit im Vordergrund. Dieser Maschinenoperateur
bearbeitet die in genauen Abständen zueinander stehenden mehr
als 150 Bohrungen des Reaktordruckgefäß-Unterteils zu einem
700-MW-Kernkraftwerk.
Gebrüder Sulzer, Aktiengesellschaft
8401 Winterthur

