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Členský oběžník Československého svazu křestanských pracujících
Švýcarska
1978 -Červenec/Srpen/Září-č. 7/8/9
OHLASY NA DESÁTÉ VÝROČÍ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA
Jestliže předcházející nekulatá výročí okupace Československa
vojsky pěti států Varšavské smlouvy byla r.a Západě pouze připome
nuta,někdy podrobněji jindy jen okrajově,pak 10.výročí bylo velkou
a spontánní akcí,která svými rozměry překvapila»Ukázalo se,že se
na československou tragedii nejen nezapomělo v množství jiných
událostí poslední dekády i současné doby,ale že naopak stále slou
ží za výmluvné memento,varování»Veřejnost ve východních státech
přešla,až na vzácné vyjímky,21.srpen 1978 zdánlivým mlčením a
lhostejností-snad tím nejlepším,co mohla v daných poměrech dělat,
aby vnitřní situaci zbytečně nezhoršila;jistě však u nás nebylo
jediného občana,který by si nepřipomél zločin spáchaný na Česko
slovensku j eho t z v . ” spoj en jí” . *
Manifestace,demonstrace.publicita ve všech sdělovacích prostřed
cích, vzpomínkové večery a ďalší akce v západních zemích se vyzna
čovaly rovněž ve?ni zajímavým-a také velmi vzácmým-rysem:nesouhlas
s invazí 1968 i s pokračující sovětskou okupací totiž vyjádřila
široká paleta lidí nejrůznějších politických tendencí a ideologií,
cd pravicových stran po ultralevicové marxisty,troekisty a maoisty.
Maska Sovětského svazu opět dokonale spadla:nenašel se,vskutku
nikdo,kdo b.y byl zorganizoval ně jakou” vzdorom.anifestaci”naopak
na podporu cné”’ihternáci'ómálňi pomoci” .Tuto jednotu postoje zpra
va doleva a zleva doprava vůči dané politické a vojenské události
vskutku na Západě nevidíme často;manifestovala se v r.1956 při
maďarských událostech,v rt.1968 po okupaci ČSSR a nyní při lO.výročí.Velmi výstižně o tomto aspektu psal deník Journal de Geněve
v článku nadepsaném”Evropa se probouzí”.Ohlasy na 10.výročí ozna
čil za”jedinečný úkaz svědčící o jistém instinktivním a hlubokém
sjednocení Západoevropanů tváří v tvář hrozbě Sovětského svazu
kolem jednotícího motivu, jímž jsou lidská práva.’’Ukázalo se,že
ideologické rozpory lze překonat a že se lidé nakonec srazí do
jednoho šiku, hrozí-'■li vnější nebezpečí...podobně jako se sjedno-^
tili občané Československa v oněch statečných dnech,kdy po dlažbě
jejich měst burácely tanky.
Kdybychom měli skutečně shrnout a případně analysovat všechny
projevy k 10.výročí srpna,byla by to nejen pracná kompilační a
analytická záležitost,ale svým rozsahem by vydala na dosti silnou
brožuru.A tak uvádíme jen několik telegraficky zachycených pří
kladů; tiskové ohlasy,popřípadě citáty,vynecháváme úplně; byla by
to řada bez konce........ /Pokračování na straně 3./
SVAZ ČESKOSLOVENSKÝCH SPOLKU VE .ŠVÝCARSKU pořádá 29. října v lOhod
v aule literárního gymnásia" RÓmjbuhl, Cacilic-nstrasse 1 v Curychu
SLAVNOSTNÍ
MATINÉ
k 60. výročí vzniku Československé republiky. Slavnostním řeční
kem je Dľj>Rudp.lf St.robi nger z Kolína n.R.,redaktor rozhlasové sta
nice Deutsche Welle. Na poradu je bohatý kulturní program.
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00 MIMOŘÁDNÍ KONGRES CNG-naši strešní odborové organisace- Christlich
nationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz -zasedal 30«září v Olten«
Jeho úkolem bylo dokončit co zůstalo pro časovou tíseň neprojednáno na loňském řádném kongresu CNG v Luganu.Šlc· především o nové
stanovy«Jejich návrh předlcžený výborem,byl schválen až po téměř ce
lodenní bejové diskusi zprava i zleva a po přijetí řady doplňků a
změn«Závěrem bylo diskutováno o stanovisku,jaké má CNG zaujmout k
současné hospodářské situaci,která stále ohrožuje stabilitu zaměst
nanosti a co má žádat na švýcarských oficielních místech«Byla usta
vena komise,která shrne všechny předložené návrhy a vynracuje defi
nitivní text« CNG podporuje především t.zv."Impulsprogram’' a vlád
ní usnesení o podpoře hospodářsky ohrožených Švýcarských oblastí a
malých a středních podniků«Dlouhodobě požaduje řádný investiční plán
veřejné ruky,zákon o prostorovém plánu/Raumplanungsgesetz/ a o ochra
ně prostředí/Umweltschutz/ a řadu opatření pracovních a sociálních,
mezi jiným zvýšení počtu půldenních pracovišt.- Kongresu předsedal
Dr«G.Časetti,diskuse řídili Nationalrat R«Seiler,Dr.B.Gruber a E.
Muller «Náš ČSKP zastupovali Ing.Husák/výbor/,V«Sláma/Wini;erthur/ a
R.Pleskot/Zrich/.
°° "GALERIE RÁ" v Neerachu u Curychu vykonala něco,zač jí,t.j.jejim
majitelům manželům Doležalovým patří velký dík.K 10«výročí našeho
posledního exilu byly tu vystaveny práce 69 exilových výtvarníků
takřka z celého světa.'‘SALON 68" měl téma"Umělci k 10«výročí okupace
Československa" a obsáhl na 320 obrazů a plastik,které svědčily ne
jenom o dobré umělecké úrovni ve srovnání s dnešní světovou elitou
/viz např. světová výtvarná produkce vystavená v červniiov Basileji/,
ale i o tom,jak různě cítí a tvoří lidé vyšlí z jednoho českosloven
ského hnízda ale přesazení do různých prostředí-od Ameriky přes Evro
pu až do Austrálie.Výstava v Neerachu končí 30.září, ale bude puto
vat dále po Švýcarsku.Nejprve do nedalekého Gelterhingen u Sissachu,
pak v listopadu a v prosinci do dalších středisek švýcarského kulturní
.ho života.Kdo z krajanů by věděl o možnosti a zájmu instalovat kde_„kóli tuto výstavu,zatelefonujte do Neerachu/01/8581377/ncbo do
Gelterkinden/061/994796/.
oo KŘESŤANSKÁ /LTERNATIVA PRC VÝCiUDNÍ EVR0FU- tak zněl název symposia
které uspořádala"Svo'sodná společnost pro spolupráci s národy Česko
slovenska'^ ’’Nadace Konrada Adenauera” ve Wesselingu u Bonnu ve dnech
1, až 3»září.Symposium zahájil bývalý spolkový ministr Dr„Bruno
HeckoReferáty přednesli Dr„W„Marx,zahraničně politický mluvčí CDU/
CSU,profesor Dr»K,Low z university v Kolíně- a z Čechů a Slováků
biskup Pavol Hnilica,Dr„R.Strobinger a L„Pachman.Pozoruhodná byla
účast representantů Světového kongresu Slováků-Dr„Kirschbaum,Dr„
Kružliak,Dr„Fiala,Dr„Aigner,DroBraxator,ProfoLobl a E„Kulka,
Přítomný pracovník Čsl,poradního sboru v Západní Evropě a člen Rady
svobodného Československa a býv„čsl„poslanec Dr.iud’o Linczenyi připoměl ve svém diskusním příspěvku,že tu poprvé zasedali představi
telé SKS pod vskutku československou vlajkou,
00 PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ EVROPSKÉ RADY konalo své^letošní podzimní
zasedání koncern září. Celé odpoledne 28.9«bylo věnováno Ceskoslovensku„Referát přednesl britský labourista Whitehead.V příštím čís
le, ZPRAV přinesena podrobné informace.
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____________Ó_V_A_H__Y___=___p_O__K_U^E_N_T_Y__________________
OHLASY NA ĽESÁľň VYRoČÍ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA /Pokrač.úvodníku/
Od
I.

Stockholmu po Ankaru,od Paríže po Peking.

LONDÝN ; 4 »000-5 » 000 mániíestantû protestovalo v nedeli 2 0»srpna
v průvodu středem města a pak na Trafalgarském náměstí proti po
kračující okupaci ČSSR.K‘akci ypzvala anglickou veřejnost organisace mladých konzervativců.Na manifestaci promluvili zejména dva
britští konservativní poslanci,Rhodes Boyson a Sir Joseph Keith,
pak Vladimír Bukovský,náš L.^achman,major Šikl,Otec Dr«Lang* ·
Bylo tam rovněž přečteno poselství předsedkyně konservativní
strany paní Thatcherové,v němž se zdůrazňuje,že"Sovětský svaz
před celým světem odhalil při invazi skutečnou hloubku krize so
větského typu komunismu”.K manifestaci se později připojilo i ně
kolik set členů britské"Revoluční komunistické ligy",kteří před
tím demonstrovali před sovětskou ambasádou proti ”sovětským zlo
činům páchaným na lidu Československa a dalších východoevropských
zemích". Večer téhož dne byla na budově"Velehradu”na Ladbroke
Square odhalena pamětní deska Janu Palachoví.projevem konservativního člena sněmovny Lorda D’Isle- a démonstľ.-ovalo se před ' "tobaaádnmi ČSSR a SSSR.
Socialistická internacionála odsoudila"hrubé porušení čs»suve
réni ty"před 10 lety a vyslovila požadavek"ukončení okupace.aby si
čs.lid mohl sám zvolitvcestu,po níž chce v budoucnosti kráčet".
V prohlášení se zdůrazňujeiže odchod sovětských jednotek'z ěs.
území by velmi prospěl politickému ovzduší v cele Evropě.Výzvu
poaepöan“mj·.François Mitterrand,Joop den Uyl a generální tajem
ník Bernt Carlsson.
Politický výbor KS Velké Britanie vydal 19.srpna prohlášení
s výzvou,aby SSSR stáhl své síly z Československa a aby se skon
čilo s omezováním demokratických svobod.Prohlášení uveřejnil ko
munistický deník"Morning Star",který publikoval rovněž fotografie
E.Goldstückera a Jiřího Pelikána.
PAŘÍŽ: 18.srpna přinesla francouzská televize na 3°kauálu program
k 10.výročí,v němž promítla řadu dokumentárních záběrů z pražských
ulic před deseti lety.Čs.ambasáda proti programu vehementně pro
testovala.
21<»srpna odpoledne uspořádalo několik set osob tichou demon
straci před budovou čs<zastuputelského úřadu.Organisovaly ji spo
lečně Sjednocená socialistická strana/PSU/,odborové organisace
FO a CFDT, a tzv."Výbor 5«ledna pro svobodné a socialistické Česko
slovensko" .Paní M<.A.Macciochi/býv,členka KSI/ prohlásila:"Jsme
všichni československými intelektuály.Naše svoboda se jmenuje
svobodná Praha.Naše pojetí internacionalismu nese stejné jméno".
Skupina republikánů v pařížské městské radě požádala starostu
J.Chiraca,aby jedna z ulic francouzského hlavního města nesla v
budoucnu jméno Jana Palacha.
Natalie Gorbaněvskaja,Viktor Feinberg a Vadím Delauney-tři ze
sedmi,kteří měli před deseti lety odvahu manifestovat svěj nesou
hlas s invazí na Rudém náměstí v Moskvě a byli za to notrestáni
bud nuceným exilem nebo pobytem v psychiatrických útulcích-manifestovali znovu 25.srpna 1978 před "Střediskem G.Pompidoua" v Pa
říži proti pokračující okupaci ČSSR."Vzpomňte na Prahu 1968",
bylo připsáno pod obrysem tanku s pěticípou hvězdou na jejich
transparentu.
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’’Nebylo podniknuto nic,co by zahojilo stále otevřenou ránu uvnitř
mezinárodního komunistického hnutí”,napsal v ĽHumanité člen ÚV
FKS R.Guyotva vyslovil požadavek amnestie čs.politických vězňů .
/Pozn.red.:Žena R.Guyota je sestrou manželky Artura Londona,auto
ra ’’Přiznání" a oběti procesu se Slánským z 50.let«/
BONN:"Invaže do Československa byla pokusem udusit rodící se svo
bodu a demokracii.Historie však dosud neřekla své poslední slovo
k událostem roku 1968..."prohlásil v podstatě západoněmecký mini
str zahraničních věcí H.D.Genscher.Dodal:"Kdokoliv své činy mo
tivuje zásadami -závěrečné deklarace z Helsinek ten neohrožuje mír.
Ti,kteří však tyto lidi pronásledují>vytvářejí napětí a ohrožují
politiku détente."
Řada prominentních západoněmeckých novinářů obdžela pozvánku
na recepci na sovětské velvyslanectví v Bonnu u příležitosti"10.
výročí rozdrcení kontrarevolučních sil v Československu".Pozvánky
byly vytištěny na papíře s hlavičkou výsostného znaku SSSR.Autoři
tohoto"špatného žertu",za jaký označila pozvánkovou akci sovětská
ambasáda,zůstali anonymní a nebyli vypátráni.
Jiří Pelikán promluvil 20.srpna ve spolkovém rozhlasu.Prohlásil
mj.,že pro opakování pražského jara z r.1968 nejsou dnes v ČSSR
podmínky,že tlak musí tentokráte přijít zvenčí.Chartu 77 označil
Polekán nicméně za "dědictví obrodného procesu"léta 1968.
Svobodná společnost pro podporu přátelství s národy Českoslo
venska uspořádala 18.srpna tiskovou..konferenci a 21.srpna velkou
manifestaci v Mnichovském Domě umělců,, na níž byl hlavním řeční
kem Kai-Uve von Hassel,poslanec Bundestagu a předseda Evropské
Unie křestanských demokratů.Promluvil na ní též náš Luděk Pachman,
který zdůraznil,že Pražské Jaro bylo spontánním hnutím všeho lidu
za svobodu od komunismu a nikoliv komunistickým reformním pokusem
jak stále nepravdivě tvrdí exiloví komunisté.
. . .
Ve Frankfurtu a ve Stuttgartu promluvil na shromážděních svo
laných německými organizacemi předseda Čsl.Křest.Demokracie
Jaroslav Kusý.
MADRID:Španělská sekce Amnesty International uveřejnila 18.srpna
seznam 18.osob vězněných v ČSSR z politických důvodů.Jsou mezi
nimi Jiří Lederer,Vladimír Lastůvka,Aleš Macháček,Aleš Březina,
Ivan Jirouš,Jiří Gruša a další. '^Situace v Československu není
normální",konstatoval člen ÚV KS Španělska Federico Melchor v ko
munistickém listu Mundo Obrero.Sovětské .jednotky byly v CSSR umístěny"dočasně" ale jsou tam stále i po d seti letech.Normalizovat
život v ČSSR znamená dát jeho lidu možnost demokraticky se rozhod
nout o svém vlastním osudu,řekl v podstatě a upozornil na hlubo
kou souvislost zásad Pražského jara a nynějšího evrokomunismu.
ŘÍM:Pod záminkou,že jdou požádat o turistická viza do ČSSR,vnikla
do budovy čs.zastupitelského úřadu v Římě skupina italských levičáků a na místě protestovala proti sovětské okupaci.
Člen sekretariátu ÚV KS Itálie G.Pajetta v italské televizi
řekl:"Bolestivá rána se dosud nezahojila a rozpory mezi komunisty
jsou velni hluboké".Dodal,že sovětská intervence"zmařila mnoho
nadějí" a vzbudila dojem,že se "svět vrátil náhle do období před
20.sjezdem KSSS".Vyjádřil rovněž přání,aby SSSR"pochopil a uznal,
že se dopůstil/v r.1968/ chyby a nikdy ji už neopakoval".
BRUSEL:Předseda vlámské sekce socialistické strany Karl van Miert
prohlásil,že sdílí"hluboké rozhořčení českého a slovenského lidu
nad pokryteckým zdůvodněním násilného rozdrcení nadějí Pražského
jara,jak je uvádí Sovětský svaz".Dodal,že invase byla důsledkem

- 5 egoistického sovětského imperialismu»Van Miert byl přímým svěd
kem událostí okupačních dnů,protože v srpnu 1968 byl na návštěvě
v Praze o
Na jiném místě v Bruselu se konala manifestace asi 500 osob,
kterou svolal výbor"Československo-10»let"»Účastnili se jí rmj·
též AoJoLiehm a Vladimír Tosek»
NAMUR./Belgie/»Do expresu na trati Paříž-Moskva vhodili mladí
pravicoví demonstranti"Fronty mládeže" dýmovnice do vagonů.Nikdo
nebyl zraněn,incident však^zavinil velké zpoždčbí vlaků.Na tran
sparentech mladých stálo:"Československo 1968-1978"»Na vagony
přimalovali demonstranti vedle sebe hákové kříže a srpy s"kladivy.
AMSTERDAM;Asi 700 osob pochodovalo středem města s hesly"Ppdporu
čSclidu proti ruské okupaci!" a "Sovětské jednotky pryč z ČSSR!"»
Manifestační pochod organizoval holandský výbor nazvaný"Vzpomeňme
na Prahu"»
KODAŇ:Asi 1500 osob manifestovalo 21»srpna před sovětskou ambasádou»
Manifestaci organzovaľ’Výbor proti sovětské okupaci Československa"
a promluvil na ní František Janouch»Obdobné manifestace se konaly
v dalších sedmi dánských městech»
STOCKHOLM:Asi 2000 manifestantů protestovalo 21»8.ve švédském
hlavním městě»Asi 1000 osob manifestovalo proti pokračující okupa
ci ČSSR v jihošvédském Goteborgu»
Sociálně demokratická strana Švédska žádala ve své rezoluci
okamžitý odchod sovětských vojsk z čs.území,
561 švédských spisovatelů a novinářů podepsalo petici požadují
cí rovněž skončení sovětské okupace ČSSR»
REJKJAVIK:Mládežnické organisace tří hlavních politických stran
vyzvaly k manifestaci,jíž se 21»srpna ve středu islandského hl»
města zúčastnilo na 1000 osob»Islandští lcvičáci mimo to uspořá
dali vlastní protestní akci v blízkosti sovětského zastupitelské
ho úřadu v -^ejkjavikuc
ANKARA:Skupina tureckých ultralevičáků pronikla do nístnostív
Aeroflotu v Ankaře a skandovala tam antisovětská hesla jako"Čs.
lid zvítězí nad sociálimperialistyi","Pryč s invazí do CSSR" a
"Ani SSSR,ani USA-nezávislé Turecko!"»Proti demonstrantům musela
zasáhnout policie»
VATIKÁN:Vatikánský rozhlas vysílal retrospektivně projev Pavla VI»
z l.září 1968, v němž zesnulý p-pež odmítl invazi jako"vnucení
cizí vůle civilizovanému lidu»»» urážku nezávislosti a národní
důstojnosti"’Pavel VI» tehdy rovněž prohlásil:"Základy mezinárod
ního pořádku jsou otřeseny»Opět tyranie zbraní a zastrašování za
sáhla, aby silou urovnala vztahy mezi státy"»
WASHINGTON /Podle tiskové zprávy RSČ/V senátu USA senátor Bob Dole
a ve sněmovně reprezentantů poslanec E.J.Derwinski předložili rescluci,jež žádá přezkoumání prodeje amerických výrobků a technolo
gie do SSSR,jestliže tento nestáhne do prosince 1978 svá vojska
z ČSSR, Rovněž žádá přezkoumání všech licencí do zemí Varšavského
paktu,které se zúčastnily invaze,vyjádruje podporu lidem v ČSSR
a žádá,aby prezident USA podnikl prostřednictvím OSN a jiných me
zinárodních organisací další kroky,které by učinily konec sovět
ské intervenci»K resoluci se v domě reprezentantů rozvinula hodi
nová debaty.Zúčastnila se jí řada poslanců,kteří všichni odsoudili
sovětskou invazi a setrvávaní armády SSSR na československém území»

Předseda amerických odborů AFL-CIO Georges Meany vydal k desá
tému výročí sovětské invaze prohlášení, v němž se m.j.praví.
jménem dělnictva Spojených států chci ujistit lid v Československu,
že nikdy nezapomeneme hrdinného odporu proti přesile sovětského
imperializmu.^ento odpor... jednou provždy zničil falešné a pokry
tecké tvrzení kremelských vládců,že obyvatelstvo východní Evropy
je smířeno s okovy sovětského imperializmu...*’.
Rada svobodného Československa rozeslala velkému počtu politic
kých a jiných veřejných činitelů a institucí ve Spojených státech^
Kanadě,Evropě a Austrálii brožuru"An Appeal:End the Occupation of
Czechoslcvakia”.
PEKING:10ovýročí okupace vzpoměli v Pekingu hudebním v e č or o ui, na
němž zazněly skladby Antonína Dvořáka,Bedřicha Smetany a dalších
skladatelů.Někteří diplomaté východního bloku omluvili svou neúčast
’’přílišným pracovním zaneprázdněním” , jiní lakonicky prohlásili,
že by se rádi zúřastnili,ale nemají smysl pro čínskou interpretaci
slovanské hudby”.
Čínský tisk i agentura Nová Čína se výročím obsáhle zabývaly.
Uvedly také příklady černého humoru-a to je v posledních týdnech
v čínských sdělovacích prostředcích novinka:"Co v sovětském oku
pačním žargonu znamená výraz dočasný?- 0 jeden den méně než věčný..”
TIRANA: Udušení Pražského jara bylo lekcí,která nutí k”bdělosti
vůči sovětskému,americkému a čínskému/!/ imperialismu,aspirujícímu
na svetovládu”,napsal list Zeri i Popullit."Varšavský pakt je ná
strojem soužícím kolonialistickým a šovinistickým zájmům Kremlu",
dodal list.
II. NA VYCHOĎ OD ŽELEZNÉ OPONY.

MOSKVA:Sovětský Výbor pro respektování helsinských zásad zaslal
tajnou cestou čs.obréncům lidských práv poselství k 10.výročí in
vaze. Zdůrazňuje se v něm,že reformní hnutí z r.1968 vzbudilovv So
větském svazu naděje na změny a že liberální hnutí v SSSR a ČSSR
mají mnoho společného.Skutečnost,že na 1000 čsl.občanů připadá
jeden signatář Charty 77 je vlastně velmi významné procenta vezmeme-li v úvahu podmínky režimu a tresty,jimiž postíhaje i sebemenší
projevy ideologického nokonformisrnu.
LENINGRAD: Krátkou tichou manifestaci uspořádala v centru Lenin
gradu skupina malířů.Trvala jen několik minut než zasáhla policie,
která pak vyšetřovala účastníky řadu hodin/‘"nohým dalším umělcům
zabránilo domácí vězení 21.srpna v účasti na manifestaci.
VYCHODNí BERLIN:V den v. ročí došlo v rezidenci čs.velvyslance v
NDR k explozi,která způsobila značné škody. Podle oficiálního sdě
lení šlo prý o vznícení umlkajícího plynu.
III. VZPOMÍNKOVÉ A PROTESTNÍ AKCE VE ŠVÝCARSKU.
Na zvláštním zasedání parlamentní komise pro zahraniční zále
žitosti vzpoměl předseda politického departementu,tedy švýcarský
ministr zahraničí Pierre Aubert oficielně 10.výročí sovětské inva
ze do ČSSR a zdůraznil,že přes odstup cc-lých deseti let neztratilo
Pražské jaro 1968 na své politické váze.
CURYCH:V sobotu 19»srpna za účasti asi 700 osob, a to jak krajanů
tak Švýcarů,byla na curyšském náměstí Munsterhof odhalena pamětní
deska zasazená do stěny chrámu Fraumünsterkirche:"Díky švýcarskému
lidu za nový domov ve svobodě.Uprchlíci z Československa,21.srpen
1968-1978.” Na mítingu promluvili Peter Lotar a Dr.dúrg Kaufmann.
Asi 700 členů"Revolucní marxistické ligy"demonstrovalo v sobotu
19»8.před kancelářemi Inturist a Aeroflot.

BASILEJ:Téměř 1000 posluchačů vyslechlo 21,srpna večer v hale
městského Kasina skladby Antonína Dvořáka a Eugena Suchcně„Hlavní
projev přednesl Nationalrat Frof,Dr„Walther Hofer,jeden z nejvý
značnějších představitelů švýcarského politického života a místo
předseda Foliticke komise v Evropské radě»Zdůraznil,že v otázce
lidských práv neexistuje žádná neutralita a slíbil,že na příštím
zasedání Evropské rady oživí tuto otázku,
BERN:Šv.> carská sekce Amnesty -‘-nternational vydala 21,srpna zvláštní
prohlášení kvvýročí okupace,v němž se zabývala zejména současnou
persekucí v ČSSR namířenou hlavně proti signatářům Charty 77,
"Amnesty J-nternational nejde o přímou podporu Chartě 77/"praví se
v prohlášení,"ale-jak vyplývá ze samé podstaty organizacc-o ochra
nu osob,které jsou pronásledovány pro své přesvědčení",
"Pryč s okupací"Plnou podporu Chartě 771”, a"SSSR go home"byla hesla na transparentech asi 600 extremně levicových demon
strantů v sobotu 26„srpna před budovou sovětského velvyslanectví,
LAUSANNE:Několik set osob se účastnilo ve čtvrtek 24.S.manifestaČního průvodu městem,k němuž se připojili i místní leviČáci.Průvod
vyústil na lausannském nádraží,kde byly vyslechnuty projevy a
Smetanova"Vltava".
ŽENEVA:Románské vysílání švýcarské televize uvedlo v pondělí 21,
srpna více než dvouhodinový pořad o ČSSR,v němž vedle řady pro
mítnutých dokumentárních snímků/Praha 1968,Marta Kubišová,Marie
Slánská/ diskutovali Jiří Pelikán,Pavel Tigrid,Pierre Daix a
další osobnosti.
Švýcarská strana práce,která platí za značně poplatnou moskevské
linii,rovněž odmítla"sovětské vměšování"do vnitrních záležitostí
ČSSR,avšak současně odsoudila"mezinárodně koordinované"protestní
akce,které prý"škodí mírovému soužití a socialismu".
Ženevští levičáci demonstrovali několikrát před budovou Aero
flotu. 21. srpna pronikli do kanceláří,takže musela zasáhnout po
licie a místnost vyklidí t.Nedošlo však k žádným násilnostem.
Svaz čslcspolků v^Švýcarsku se obrátil na švýcarskou veřejnost
resolucíjV níž zdůrazňuje právo každé země,tedy i Československa,
na to,aby si sama rozhodovala o svých záležitostech, a v níž odsu
zuje invazi.Resolu.ee proběhla švýcarským tiukem. Švýcarský tisk
věnoval smutnému výročí velice mnoho místa,Z členů našeho CSKP ■
přispěli do tohoto množství vlastními články resp.studiemi zejmé
na Dr.Štěpánek,Dr,Levý a Ing.Husák.
IV. PRAHA / NAPROSTÝ KLID! ?

Rudé právo uveřejnilo už 18.srpna článek,v němž zdůraznilo
"nutnost vojenského zásahu"před 10»lety-a to v "zájmu evropské
bezpečnosti".List současně kritizoval západoevropské komunistické
strany,které nesdílejí totožné stanovisko.Gustáv xlusák,aniž by
se jen slovem zmínil o událostech r.1968,odmítl a odsoudil v roz
hovoru sevČleny zemědělské delegace jihomoravského kraje."špinav u kampaň proti Československu,kterou v posledních dnech rozpou
tala nepřátelská propaganda.”
Jak se dalo očekávat,v Praze i v ostatních městech ČSSR byl
v den 21,srpna naprostý klid. Zásadní novináři si povšimli,že
každý,kdo jen mohl,odjel v sobotu a v neděli před osudným datem
z Prahy na venkov.Signatářům Charty 77 bylo dáno na vybranou:
buď z hlavního města na pár dní zmizet nebo ris ovát zatčení.
Zesílené policejní hlídky na Václavském náměstí a v dalších rušných
ulicích dbaly,aby nedošlo k žádným'’výtržnostem" .

K zachování klidu byle zmobilis :.váno také mnoho příslušníků StB.
V bočních ulicích Václavského námestí stály v pohotovosti dva
obrnené transportéry a dva požárnické vozy...pro každý prípad*
Skupina studentů so přesto odvážila položit k patě pomníku sv.
Václava bílé a červené květiny,které policisté okamžité odstra
nili .Študenti stáli tichou stráž,nesměli se však posadit na rím
su a byli několikráte legitimováni, V Příbrami v ranních holinách
24 o srpna vyletěl do povětří pomník Klementa Gottwalda.Úřady ozna
čily akci za”vandalský Čin”,nezmínily se však ani slavíčkem o
pravděpodobné souvislosti atentátu se smutným výročím,
Pozoruhodná je skutečnost,že si vláda netroufla zorganisovat
manifestaci,která by vyjádřila souhlas s událostmi v srpnu 1968.
Za to si opět troufli stateční chartisté,kteří vydali s Jatém
12,srpna dokument č,18,vypočítávájící mezi jiným mezinárodní do
hody porušené sovětskou invazí.Také se v ně i upozorňuje na dohodu
mezi CSSR a SSSR z 16«října 1968 o pouhé dočasnosti pobytu sovět
ské armády na čsl.území,Kromě tohoto dokumentu vydali k desátému
výročí sovětské invaze společné prohl '.šení představitelé Charty
77 a polského výboru společenské obrany KOR;k jejich schůzce do
slav srpnu kdesi na československé hranici,
Stanislav M.Kříž,

+
+
+
+
oo BROŽURA RADY SV030DNEM0 ČESKOSLOVENSKA vydaná k 10,výročí okupace
Československa mola zejména v USA pozoruhodný ohlas.Poněvadž v
USA jo na rozdal od Evropy ušlechtilým zvykem na každý prípis či
zásilku odpovídat.dostala RSC celuu řadu dopisů od amerických po
litických činitelů,senátorů,poslanců a státních funkcionářů,vy
jadřujících jejich nesouhlas s okupací a podporu osvobozovacímu
úsilí a jeho representantům,kteří jsou v ČSSR pronásledováni-,
oo ČESKOSLOVENSKÝ PORADNÍ SBOR v Zppadní Evropě vydal k 21,srpnu
provolání,v němž upozorňuje mezi jiným na to,že Sovětský svaz za
svého šedesátilstého trvání porušil přes čtyřicet mezinárodních
smluv a dohod,
oo K DRUHÉMU SETKANÍ EASTUPCU CHARTY 77 a POLSKÉHO VÝBORU KOR dosle
na českopolské hranici letos v září.Potvrdil to z Varšavy mluvčí
KóR Jacek Kuron. Na schůzce bylo dohodnuto zřízení stálé pracovní
skupiny pro výměnu informací a pro zajištění spolupráce, °ylo ro
kováno o organizování semináře,na kt<rý by byli pozváni zástupci
dalších zemí.Bylo vyláno společné prohlášení adresované skupinám
za lidská práva v Bulharsku,DDR,Rumunsku,Maďarsku,Rusku,Arménii ,
Gruzínsku,Litvě a Ukrajině,v kterém se praví:’’Společný osud nás
dnes spojuje více než kdykoliv dříve.Je proto třeba, aby všichni,
kteří usilují o zlepšení;spojili své síly.” /Podle RSČ/
+

MEZINÁRODNÍ DISKUSE KOLEM KULATÉHO STOLU, kterou u příležitosti
60. výročí založení ČSR pořádá švýc,skupina SVU, se· bude konat
NA UNIVERSITĚ V ŽENEVĚ /UNI II/, a to v sobotu 2fc.října od!4,30
do 18,30 hodin, Mezi* pozvanými jsou spisovatelé "pierre Emmanuel,
Eugene Ionesco, Denis de Rougemont, publicisté F. Bondy a Pavel
Tigrid, profesoři M.Bessct, G.Cotticr, JoFreymond, Jeanne Her-·.=
schová, v-aithur Hofer, B.Dorival, H.Ehrot, Setkání uvede profe
sor Dr,Mojmír Vaněk, předseda švýcarské skupiny SVU. Hosté ví
táni ’

- 9 00 61 ŠVÝCARSKÝCH POSLANCŮ A SSNATORÜ se již postavilo na EVROPSKOU
HELSINSKOU SKUPINU «jejíž. přípravný výbor byl ustaven ve "Švýcarsku
koncem letošního února„K dalším desítkám osobností a institucí z
celé Evropy ..které se staví za cíle této organisace, se počítá i náš
ČSKPoHledají so další vhodné kontakty ve všech zemích,které podepsaly Helsinskou dohodu«Přípravný výbor.,v jehož čele je redaktor
Weltwoche UR-Kagi a farář Eugen Voss.uvítá každé upozornění v tomto
směruo Chystá se mezinárodní konference v Aarau,která by se měla
konat nejpozději začátkem příštího roku* Kromě toho žádal přípravný
výbor vypracování vědecky fundované studie o cenzuře v 35ti Hel
sinských signatářských státech,Adresa;Vorbereitungskomitee für die
Europäische Helsinki-Gruppe;Postfach 1168;8022 Zurich«
00 MEZINÁRODNÍ INSTITUT PRO STRATEGICKÉ STUDIE/IISS/v Londýně znovu
upozornil na stálo se zvětšující, převahu východního bloku ve strategických zbraních,V posledním raportu”The Military Solance 1978/79”
poukazuje navíc na veliké vojenské síly SSSR,které stojí na čínské
hranicieVojenský útok na Západní alianci však považuje stále za ne
pravděpodobný«
00 HOSPODÁRSKA SITUACE JE NEJISTÁ-to je resumé studie Gatt,v níž se
konstatuje,že proti předpokladům se zvýšila světová hospodářská
produkce v r«1977 v průměru jer.o 4%, V průmyslových zemích je
toto procento ještě nižší,Za hlavní rušitele se považuje rostoucí
protekcionismus a inflace,Je třeba prý napnout opravdu všechny
síly,aby se obojímu učinila přítrž,
00 NA 100e000 PRACOVNÍCH MÍST ve Švýcarsku vděčí za svou existenci a
za udrženíobchodnímu styku s rozvojovými zeměmi«V r«1977 činil
vývoz do těchto oblastí 9,6 miliard franků?t,j,1515 SFr na jedno
ho obyvatele«Touto částkou je Švýcarsko v čele všech průmyslově
vyspělých států«
00 ETIOPII SS PRÍ DOSTALO UJIŽTŽNÍ.že jr.kmile se jí podaří vybudovat
přělpokladý pro plynuly ekonomický růst,bude přijata za rovnocenného partnera do RVHP;prohlásil to šéf etiópske junty pro hospo
dářské otázky Woldo-Kxdan po návratu z výroční konference RVHP v
Bukuresti., Tutc informaci není třebs komentovat«A přece:stane-li
se vstup Etľcpie do RVHP skutečností,Bůh buď milostiv beztak již
stagnujícícmu hospodářství Československa a dalších východoevrop
ských zemí!
00 JEANETTA THCREZ- .T.livíBERSCiiOVÁ.vdova po bývalém šéfu francouzských
komunistů tíaurico Thorezovi,c3tř« kritizuje nynější valení FKS,
které”vrhá stanovy strany přes palubu’5; ona prý zůstává verba zá
sadám diktatury proletariátu a demokratického centralismu«,Vyslo
vila rovněž se zcela odmítavé k evrokomunismu a neopomcla zdůraz
nit svou oddanost Sovětskému svazu,Dodá"1 a,že invaze do Českoslo
venska v r«1968 byla správná,nebot”postavila hráz západoněmeckým
revanš i stům” <.
oo"MOJE VYHOŠTĚNÍ je nepřímým varováním zbývajícím dvěma západním no
vinářům v Praze,aby upustili od pokusu navázat kontakty s čs«disi
denty” . prohlásil ve Vídni zpravodaj západoněmecké televize Helmut
Clemens,vyhoštěný z ČSSR 4»července«Oněmi”dvěma novináři” myslel
dopisovatele Agence France Presse a korespondenta italské agentury
ANSA,”Chceme--li prý žít a pracovat v klidu musíme se přidržovat jen
Siálních pramenů informací, ’’řekl Clemens dále a dodal,že tuto
radu udělil západním dopisovatelům ústřední ředitel ČTK Ótokar
Svěrčina,
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KONGRjSE o

Vo dnoch 15-21.mája t.r.zasedal ve Washingtone Světový
kongres Slovákov.Bol údajne početne navštívený .Podja~chýrov, v
ktoré kolovali před zasedáním Kongresu,mali sa na nom odohrať
revolučné události:realisticky rozmýsďajdči jeho*členovia,
najma* jeho předseda,vo vedomí politickej zodpovednosti za
ohúcnusť’ národa,rozhodli sa vraj pustiť na cc-stu zblíženia
a spolupráce aj s Čechmi,aj s tými Slovákmi^ktorí vidia bu
dúcnosť Slovenska v rovnoprávnom spojení s Cechmi aj v ta
kom prípade,keby došlo k federovahiu strednej Európy.Počuli
sme,že si zodpovední India v Xxongrese začali uvědomovat ne
výhodné zemepisné položenie Slovenska:na východe UkrajýicT,
ktorí teraz hlásajú naroky”až po Poprad”- a možno, v pri?,nive j
pr^ nich situácii aj äalej-na severe Poliaci,ktorí,keby bola
příležitost,tiež by nedbali ukrojit si zo slovenského tela;
no a na juhu? Netreba nám ani hovořit,všetci vieme,že tam ča
kajú na slabé Slovensko,oko kaňa na dážď.A na Západe? Tam
bysme mali namrzených Čechov.A to všetci,rovnako Slováci.z
Kongresu a'ko aj zo Stálej konfrencie .Je prav d a, ž e aj Česimajú svoj ťažký problém na západe,ale to je o dôvod viac,
aby sme si uvedomili,že sa navzájom potrebujeme,že sme part
ner i, že patrime do spoločnej domácnosti,ale na základe pra
vidla: ja pán,ty páni
Očakávali sme,že tieto reči sa stanú na kongrese skutkom .
Predseda Kongresu p.Ž.Roman konštatoval velmi síubne vo svo
jej správe,že zasedanie Kongresuje veíkou príležitosťou
pripomenúť si,v čom zlyhávame medzi sebou,čím porušujeme
pravidlá ludskej i demokratickej "fair play" a čím škodíme
vlastnému menu i vlastnej veciľA v tejto súvislosti pripo
menul, že Kongres je"pre všetkých Slovákov,ktorým záleží na
lepšej budúcnosti slovenského národa"« Iste zasltĽ ime uznanie,
že aj námvna nej záleží.Aby sme mali f'jrmn,na ktorom by sme
mohli za ňu pracovať,založili sme si Stálu konfrenciu demo
kratických Slovákov,ešte za života našich dvoch vedúcich osob
ností ,Dr.Jozefa Lettricha a Dr.Fedora Hodžu- $ dokonca prv
ako sa založil JCongres ,l'torýc3 ako teraz zdôrazňuje p.predse
da Roman"má byt novým prejavom slovenskej spolupatričnosti
na princípe rôznosti v jednote".Teda demokratická pluralita
názorov,ktorá by mohla byt sympatická,keby bola spojená aj
s rešpektovaním týchto názorov.
Najviac nás zaujalo toto konštatovanie v pána predsedovej
správe:
/
a
"Dnes,bratia a sestry,chcel bysom definitívne zjôraznit,že
natískanie politicky .^neúnosných koncepcií je pre nás nezod
povedné a to môže mat tragické a ďalekosiahle následky pre
národ."
Nie je tu síce jasne povedané,čo je to tá"neunosná koncepcia",
ale pretože je tu zdôraznená^"nezodpovednosť" a"tragické ná
sledky pre národ",nemohol mat p.predseda na mysli nič iné?ako
takú koncepciu,ktorá sa naivne domnieva,že baránok môže žít
trvaleaa pokojne aj medzi vlkmi.Ak sa v tomto nemýlim^,potom
by jeho upozornenie mohlo byt užitočným a politicky múdrym
mementom pre všetkých, čechofobov a bojovných hejSlovákov,ale
súčasne aj vítaným pozdravom pre spoluprácu s tými, čo č osia?
nie su v Kongrese.My týmto slovám p.Romana tak rozumieme.
Tq je velďcé pozitívum v predsedovej správe .Ale nemo ž e m e
obist aj negativa v jeho správe.Tak len napr.:spomína dohody-Clevelandskú a Piťtsburghskú,ktoré správne považuje za"vý
znamné pre oslobodzovaciu akciu v zahraničí".Ale, ako by sa
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bál.svojmu publiku povedat,pre akú oslobodzovaciu akciu.Nuž
povieme to my.Pre česko-slovenskú! Obe dohody sa vyslovili
za spolužitie s Čechmi;jedna za federativne česko-slovenské
zriadenie, druhá za autonomné Slovensko v Česko-Slovensku.
Nám sa tak vidí,že vtedajší americkí Slováci bolaľ politicky
prezieravejší a zodpovednejší než mnohí terajší eioulanti.
ČSR nás Slovákov zachránila pred národnou smrtou .Keby nie
tej republiky,už by nás Slovákov dnes nebolo -i napriek tomu,
že sme si ,ustálili samostatnú spisovnú rečIPrečo túto skutočnost obchazat?Fakt,že americkí Slováci spolupracovali za spo
ločný štát s Čechmi,sa nemá opomínat,ale připomínat!
Podlá programu ústrednou témou Kongresu bola spomienka na
sté výročie „masovéemigrácie Slovákov na americký kontinent.
Súhlasíme,lebo cítime, že je povinnostpu~"tera jší'ch šta’stlivejších generácií slovenského povozu svvdakou spomenút na tažký
údel historickej masovej emigrácie.Čakali sme preto,že aj v
programovej reči,aj v odhlasovanom manifeste sa zare gistru J e,
aká bila od začiatku tejto masovej emigrácie spoluprácavslovensko-česká na americkom kontinente;že sa spomenú aspoň
niektoré z tých mnohých udalostí,ktoré boli výsledkom tejto
úspešnej spolupráce; že sa poukáže na udalosti,ktoré naši emi-r
granti vykonali za českej pomoci a že sa nezabudne ani na to,
koíko vedúcich národných pracovníkov,najmä katolíkov,nám tu
v Amerike vychovali české školy a ústavy.Čakali sme toto aj
preto,že Kongres sa konal v jubilejnom roku 60.výročia Repu
bliky.
A pri hodnotení práce národných predákov-mysleli sme4že sa
medzi menami zaslúžilých pracovníkov nájde miesto aspoň pre
jedného slovenského evanjelického farára.
Podobne len vo í mi nesmelo; tak na špičkách sa chodí v “Ma
nifeste" okolo bratislavského režimu oočas poslednej vojnyá
Osnovatelia”Manifestu" sa síce rozbehli smelo,ked začali slo
vami: e váháme kriticky hodnotiť ani slovenskú politiku v
tom období”,ale všetky násilnosti a atrocity,popáchané Hlin
kovou gardou,strčili napokon za golier Ilitlrovi,keď napísali:
"S ťútostou sa pri tom skláňame pred všetkými obeťami hitle
rovskej totality..."Ako by nebola bývala aj tiso-tukovská
totalita,ako by neboli bývali aj obete Hlinkových gardistov,
ako by nebolo bývalo”mučenia na uhlí”,ako by nebolo bývalo
Ilavy,pracovných táborov po Slovensku,židovských hviezd,hro-r
madného vyvážania Židov do koncentrákov svplynovými komorami.
Nazdáva sa niekto,že”skláňanie sa s l'útostou pred obeťami
hitlerovskej totality" je dostatočný ból^hoj na rany tých,
čo trpeli a zahynuli niplen za hitlerovskéj,ale aj tisovtukovskej totality?Keä spoved,potom kajúcnalKeď katharzia,potom
úplná! A památajme:so Židmi za tiso-tukovského režimu trpeli
aj 4 iní!
Ä# dojde v kongrese k plnej očiste a k všeobecnému odvrh
nutiu” politicky neúnosných kcncepií”,potešia sa iste všetci
demokraticky zmýšľajúci Slováci.
Snahy 4/?3/
+ + +

Dr.Mojmír Povolný
ČKSK0-SL0VHN3KÁ OTÁZKA DNuS.
/Na doplnění předchozího referátu o letošním Světovém Kongresu
Slováků otiskujeme část projevu předsedy výkonného výboru
Rady svobodného Československa předneseného letos 11.března
na oslavě Masarykově v Torontu.M.Povolný se v nčm zabývá rov
něž česko-slovenskou otázkou.Text jsme převzali z Našich Snah./
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Druhá otážía Masarykova dědictví československé statnosti,
kt rá nás s ním spojuje,je otáz a vztahů mezi Čechy a Slováky.
Masaryk píše ve Světové revoluci, ž e "já s ám,o d c há z e je z Pr a hy,mšl jsem pevný úmysl pracovat pre získaní Slovenska".
Upamatujme se,že ke spojení zemí českých a Slovenska v Repu
blice nedošlo automaticky a že k němu nemuselo dojít vůbec.
Toto spojení bylo aktem vůle na strane slovenské stejně ja
ko na straně české, a jako každý akt vůle,než j·?j boh času
promění v neotřesitelnou skutečnost,zakořeněnou v historii,
tradici,povaze a chování generací,je toto spojení třeba opa
trovat a pěstovat tak jako je třeba opatrovat a pěstovat
mladý strom.
V exilu jsme se této otázce po dlouhá léta vyhýbali
protože jsme,zejména na české straně, žili z tradice Masary
kovy republiky a protože jsme se domnívali,že z ní nebylo
třeba vyvozovat žádné důsledky.Přesto nás tato otázka neod
bytně mezi sebou rozděluje.Čeští separatisté mohou být bez
významná a neartikulovaná skupina,ale i na straně českých
Čechoslováků se názory lisí nejen co do stupně nýbrž i do
podstaty slovenské otázky.Na slovenské straně se setkáváme
s postoji daleko intensivně jšími,-ostře ji artikulovanými a
politicky důsledněji orientovanými.Tento wzdíl by neměl být
žádným překvapením, nebot slovenská otázka je v prvé řadě
otázkou Slováků*, ale bylo by katastrofální,kdyby češi tuto
otázku nepokládali také za otázku českou a československou.
Československý stát má pozoruhodný základ.Na jedné straně
vznikl z dohody mezi Čechy a Slováky.Na druhé straně mu byla
do základu položena idea jednotného národa československého.
Budoucnost tohoto útvaru byla nadto zkomplikována tím,že
čeština i slovenština byly uznány za rovnoprávné státní jazy
ky, a pokud je jazyk jedním z podstatných znaků národní své
bytnosti, byly tak otevřeny dveře vývoji,který se nemohl vyhnouti dalekosáhlým politickým důsledkům.Vznik Československé
republiky tedy ukazuje na nejasnost v pojmech-což neznamená,
že se této nejasnosti dalo zabránit-a na důvěru,že existence
a dílo československého státu tuto nejasnost rozřeší ve pro
spěch ideálu, ve který Masaryk a Štefánik a mužové prvního
odboje,28,října a 30.října horoucně věřili.Nebyli první,kdo
svěřili do rukou příštích generací a dějin dílo,které sami
hemohli stvořit přes noc.
Historická zkušenost však byla jiná a nelze ji omezit na
několik úchylek nebo svádět na vnější manipulaci.Jevy takové
ho dosahu,jako byl vývoj na Slovensku od r.1918.mají své váž
nější příčiny,hlubší souvislosti a pronikavější důsledky než
pouze historické nehody.Vývoj slovenského nacionalismu a slo
venské svébytnosti spadá do širšího rámce světového vývoje,
který chraktenisuje dvacáté století.Jde o proces národního
uvědomění na široké lidové základně,v Evropě
ztotožnění ná
rodnosti, především s jazykem,o emancipaci tohoto procesu od
závislosti byt i na nejbliŽších a nejlepších přátelech a o
nezbytnost’ dát tomuto vývoji nejen kulturní,nýbrž hlavně a
především politický výraz.Vidíme tento vývoj všude kolem sebe*·
-od Irska po Jižní Afriku, od Quebecku po Čínu.Iíikdo dosud ne
přinesl odpověď na otázku,proč by měl slovenský nacionalismus
být z tohoto vývoje vyňat a být v podstatě jiný-i slovenská
otázka je v tomto smyslu otázkou světovou.
Československé republice- a v ní ne pouze Čechům-patří,zá
sluha, že v ní slovenský nacionalismu dozrál,nebot možností
svobodného rozvoje,které společný stát Cechů a Slováků skýtal,
tento proces podstatně urychlily.Nesmíme však upadnout v omyl,
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že všechno na Slovensku začalo až od 30»října 1918 a že bez
Čechů a bez Československé republiky by nebylo slovenské
svébytnosti a tím také slovenské otázky.Lze také těžko tvr
dit,že bez Mnichova a bez podstatného oslab ní celého stát
ního zřízení by vnitřní uspořádání Republiky bylo zůstalo
beze změny»
Slovenský stát na jedné strane slovenskému nacionálismu
velmi usk o d 11. S í ly ·, k t er é šTv"nem přisvojily právo mluvit '
jménem všech Slováků,mluvily protičeským a protičeskoslovenským hlasem zfašisovaného nacionalismu,který měl plytké ko
řeny, ale za to měl k disposici celý státní aparát»Na druhé
straně Slovenský stát pocit slovenské svébytnosti zintensivněl,
Odíuka od”^echů odkázala Slováky na jejich vlastní zdroje,
urychlila vnitrní integraci a posílila vědomí zodpovědnosti,
které nakonec vyústilo ve Slovenské národní povstání,v jeho po
žadavcích a důsledcích o Zdroje Slovenského národního povstání
byly ovšem složité a jeho cíle a požadavky mnohorodé,ale je
ho. důsledky pro Slovensko a Československo se rýsovaly tak
jasr.ě jako nikdy před tím nebyl vystižen státnoprávní poměr
Slováků a Čechů ve společné Republice.Po osvobození v r.1945
nebyl však tento vývoj a jeho důsledky z pochopitelných dů
vodů domyšleny do konce.Dědictví Slovenského státu a komuni
stická manipulace s národnostní otázkou nikoliv v úmyslu pro
blém řešit,nýbrž ho použít k podkopání a rozvratu demokratic
kého zřízení arnastolení diktatury Strany,zatížily prvé kroky
obnovené Republiky natolik,že k žádnému trvalému řešení ne
došlo o
Tak se po druhé v období deseti let dostala otázka slo
venské svébytnosti a tím také otázka česko-slovenská na fa
lešnou kolej, a po této koleji se mohlo jít jen k falešnému
řešení»Nezáleží na tom,zdali forma federálního uspořádání
Republiky z r.1968 je vhodná-v inventáři
státních zřízení
pro mnohonárodnostní celky není však takřka jiné alternativy-ale obsahově se toto uspořádání míjí tím,co se od něho oče
kávalo; účast na vládě,svoboda rozhodování,kontrola správy a
kulturní rozvoj,který se už nemusí dávat do služeb úzkého
politického nacionalismu,nýbrž je s to jej živit a jeho ob
zory rozšiřovat ideály a hodnotami universálními.
,
Pro svobodné českosiovensk3 ize Ve světle vývoje0založení
Republiky plánovat jen takové uspořádání, jež. bude založeno
na uznání existence dvou svébytných národů;a to s t á t oprávně
znamená řešení federatívni.mnozí v naší generaci jsme vyrostli
coby Čechoslováci,aniž bychom dělali rozdílu mezi politickým
a etnickým smyslem tohoto pojmu.Avšak jestliže vývoj na Slo
vensku vedl k rozluce těchto dvou náplní pojmu Čechoslovák,
pak je třeba tuto rozluku uznat,dát slovenské a české své
bytnosti možnost plného rozkvětu a spojit je’v politické a
státoprávní českoslovenství,které bude o to pevnější oč uspo
kojenější a sebevědomější budou jak Češi tak Slovíci na tomto
českoslovenství se podílející.
Teď je v úd ě1u ž i vo t a p od . komun i s t i ck ou d ik t a t ur ou na tom
stejně československý lid v Čechách,na Moravě a na Slovensku
a společně mu musí čelit vzájemnou důvěrou,oddaností a podpo
rou.Společně však stojíme ještě před větším nebezpečím,před
možným rozkladem Republiky,bude-li se to hodit zájmům a plá
nům SSSR ve střední. Evropě.». -roto rozehrávat protičeské sí
ly na Slovensku a
protislovenské v českých zemích^at doma
nebo v exilu,znamená napomáhat největšímu nepříteli českoslo
venské státnosti,nezávislosti a demokracie a největšímu nepří
teli slovenské a české národní svébytnosti.

- 14 MANIFEST SVETOVÉHO KONGRESU SLOVÁKOV.
Prijatý na generálnom zhromazdéní vo Washingtone v máji r.1978.
V dobe,keď sa prehlbuje kríza hodnot našej civilizácie,
rozkladný marxizmus sa pokúša prenikát do západeého sveta,
aby zničil hodnoty,kroté dávajú zmysel a cenu životu jedno
tlivcom a národov.Zachovanie západnej civilizácie považuje
me za základ slobodného života všetkých národov ako aj medzi
národnej dôvery a stability.
Súčasná tragédia slovenského národa vyrástla z európskej
situácie,ktorá priviedla svet k druhej svetoVej vojne so
všetkými jej hrôzami a tragickými následkami.Neváhame kri
ticky hodnotiť ani slovenskú politiku v tom období.Slovenskí
činitelia v podmienkach utvorených vonkajšími silami uplatňo
vali právo sebaurčenia a tak zachránili národ pred rozdelením
a genocídou.S ľútosťou sa pri tom skláňamevpred všetkými obe
tami hitlerovskej totality,ako aj pred obetami,ktoré priniesli
a prinášajú ujarmené národy pod nadvládou moskovského komu
nizmu.
>
Poučení týmito tragédiami vyhlasujeme ludské práva,ktoré
vyplývajú zo židovsko-kresťanskej filozofie,za základný,prin
cíp politiky Svetového kongresu Slovákov.Sme presvedčení,že
kedykolVuvek sa národy alebo ich predstavitelia prehrešili
proti princípu tejto filozofie^.dochádzalo k vážnym tragédiám
a krízam lidstva.Ž tohto svetonázoru vyplýva,že stredobodom
spoločenského poriadku je človek,oddaný Bohu rozumom a slobod
nou vôľou a jeho ľudská dôstojnosť,budovaná na kultúrnej vy
spelosti a politickéj,náboženskéj i rasovej tolerancii.Táto
vznešená úloha ukladá nám potrebu spolupráce a dôvery všetkých
slovenských konštruktívnych demokratických síl a smerov.Toto
je základný princíp politiky Svetového kongresu Slovákov v
tejto vážnej dejinnej situácii.V tomto duchu chceme spolupra
covat aj s príslušníkmi ostatných ujarmených a slobodných ná
rodov.
Tento svetonázor premietame aj do zahraničnej politiky,
ktorá má zaisťovať sebaurčovacie právo národov,vrátane gráva
každého národa na svoju vlastnú štátnosť.Sme presvedčení,že
len na tomto základe možno budovat svetový mier.
Slovenskú otázku považujeme za súčasť európskej a svetovej
politiky a spájame ju s túžbou všetkých národov,dožadujúcich
sa slobody a pokoja.
Svetový kongres Slovákov osvojuje si zásady tejto filozofie,
založenej na uznaní človeka ako subjektu aj v oblasti hospodársko-spoločenského poriadku.Predstavítelia Svet.kongresu
Slovákov predkladájú^koncept spoločenského usporiadania,
ktoré by mohlo zbaviť ľudskú spoločnost mnohých nezdravých
zjavov na poli hospodárskom,sociálnom i mravnom.
Svetový kongres Slovákov obracia sa na všetkých Slovákov,
aby zjednotili svoje sily k svornej spolupráci na realizovaní
týchto cieľov a prispeli tak k oslobodeniu svojho národa.
W ashing t on, D. C .jlS. má ja 1978.
ooooooo

SEBEVRAŽEDNÁ REVOLUCE
V Paříži přivě vyšla kniha o současné Kambodži, někdejším krrtlovství, jež se v sedmdesátých letech stalo dějištěm krizí a
převratů, které probíhaly ve stínu postupné a nezadržitelné
komunizace Vietnamu. O dnešní Kambodži je známo jen, že má
hraniční spory s Vietnamem a že tam vládne jakýsi socialismus
přibližně čínského typu.
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Autor knihy,,Lacouture náleží k těm západoevropským levicovým in
telektuálům, kteřT dali všechny své sympatie partyzánským hnutím ji
hovýchodní Asie a netrpělivě čekali na konečné vítězství komunistické
revoluce. Zanedlouho po pádu kambodžského hlavního města Pnorn Penh
přišly však první zprávy o tom, žc Pnorn Penh se evakuuje a jeho dva a
půl milionu obyvatel je na cestě do rýžovišt, jež dle oficielních
zdůvodnění skýtala bezpečnou ochranu před americkými nálety.
K náletům samozřejmě nikdy nedošlo a tak nový režim raději začal
používat nového argumentu: Hlavnímu městu se nedostávalo potravin a
bylo třeba zabránit epidemiím,Ve skutečnosti ale museli obyvatelé opustit vše a vydat se na dlouhou cestu do neznáma, kde nebyle jídlo,
pití, nocleh,zkrátka nic.Utrmácené městské rodiny se měly údajně ži
vit z rýžovišt, nikdo jim ale neřekl jak.
Lékař Hal zúst_řední_ nemocnice y; Pnorn Penhu vyprávěl před několi
ka měsíci na kongresu v Oslo o* Tom", jak probíhala evakuace. Jednoho
rána prostě přišli ozbrojení partyzáni a nařídili okamžité vyklizení
nemocnice.Doktor Nal zůstal jako jeden z posledních a pokusil se za
mezit nejhoršímu zmatku a zorganisovat improvizovaný dopravní systém.
Odpoledne, kdy se sám musel přidat k "dlouhému pochodu",začal brzy
dohánět své pacienty.Někteří měli ještě vedle sebe lahvičky s léky,
jiní moli hmyz v otevřených ranách.Nosítka,jež viděl ležet v příkopu,
byla už většinou prázdná ..... Rozsah a výsledky tohoto nuceného pocho
du předčily zdaleka vše, o čem Stalin,ľľao, Amin, Castro a jim podobní je
nom mohli snít.Ani diktatura v Chile,podotýká Lacouture,se neopovážila
porušit diplomatickou imunitu.Kambodžští. "socialisté" se nijak nestydě
li se zbraní v ruce donutit francouzského velvyslance v Pnorn Penh, aby
jim vydal všechny ty, jež na ambasádě hledali asyl.
Přesun .80% o byv a t eis tv.a Kambodže z jrěst Jga y^nkoy_ sledoval řadu cí
lů. Po darí"ío "se řychlT najíC'všechny nežádoucí"” cižínce"a vyíSzať je ze
země, jejíž hranice byly neprodyšně uzavřeny .Na rýžových polích,kde se
problémy řeší vlastními silami a prostředky,jsou^si všichni rovni.Ven
kov dokonale pplcořil.tnenáviděné irěšžyÁky;,kteří teď dřou deset hodin
denně ve čtyřicetistupňovém teplu za dva šálky rýže nebo řídké .polévky.
Rodinyse podařilo rozprášit do všech koutů země - o rodinném životě ne
může být ani řeči.Zeny jsou navíc tak unaveny a vyčerpány po všech vy
trpěných útrapách,že jsou - dle vyjádření expertů - trvale fysicky a
psychicky neschopny mít děti.Výchova mládeže pozůstává z produktivní
práce a z nácviku vlasteneckých socialistických písní.Pagody,mešity a
kostely slouží jako sila,stodoly a stáje protože náboženství jetminulost.
Je pochopitelné,že revoluce zlikvidovala všechny odpůrce.Představitelé starého řádu se popravovali dle rozhodnutí revolučních tribunálů.
Soudy byly ale brzy zrušeny jako zcela zbytečné.Vši čni přece věděli,že
se jedná o nepřátele lidu,jež se provinili proti národu a museli za to
být ztrestáni .Nákladní auta plná "zrádců" jezdila k hromadnými hrobům,
kde už čekaly netrpělivé popravčí čety.Revoluci se ale brzy začalo ne
dostávat munice a tak její kati vymysleli nové a laciné pracovní metody.
Při "káče" dostane obět ránu obuškem do šíje,aby se zatočila ve smrtelné
křeči.Je§tě populárnější je dle očitých svědků plastikcvý’’pytlík", jež se
přetáhne“óoeti přes hlavu a pořádně utáhne.Sáček je průhledný takže kolemstojící dobře vidí,jak se odsouzenec nejprve marně snaží smrtící
plastik prokousnout,kroutí se v nedostatku vzduchu a pomalu se dusí.Nej
populárnější metodou je "houpačka",při níž se obět nejprve vláčí za au
tem a pak se pověsí na strom za ruce a nohy.
Spisovatel,jenž se již několikrát v článcích pokoušel odhalit pravou
tvář kambodžského socialismu,byl na Západě i Východě obviněn ze záměrné
ho rozvracení věci socialismu bez dostatečných důkazů.Tentokráte uvádí
konkrétní prameny-uprchlíky,jež dali přednost minovým polím a střelbě
stráží přeď "osvobozenou" Kambodžou,diplomaty a novinaře.Dlouho jsme
mlčeli Hitlerovi,Stalinovi a jiným diktaturám,píše Lacauture.Jestliže
mlčky přejdeme, že téměř třetina z šesti milionů Kambod.žanů je již vyhla
zena a zbytek je vystaven smrtelnému působení revolučního zřízení,neuj
deme soudu historie a nikdy se nebudeme moci podívat dětem do očí.
/.Podle Le Nouvel Observateur zpracoval Ivan Cuhra/
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BUDE V ČESKOSLOVENSKU MENOVh REFjRí/IA?
Československá hospodárska kríza sa prehlbuje.Je vážna obava,že
dosiahne takého rozsahu,že nebud-9 zvládnutelná.Upozornilo na toto nebezepečenstvo marcové zasedanie UV KSČ,na ktorom sa objavila aj po
litická kríza.Krajský tajomník strany v Čes.Budejoviciach a člen UV
KSČ Hejna kritizoval vedenie strany a menovite gen.taj.Husáka.Vyčítal
mu,že hospodárska politika strany je nesprávna,nevedie nikam a zaúto
čil na Husáka,že v investičnej politike sa uprednostňuje Slovensko.
Táto kríza vypukla už vo februári,kedy vraj Husák ponúkol demisiu.
Ale na zasedaní predsedníctva strany to Husák vyhral v hlasovaní tes
nou väčšinou.Z českých členov predsedníctva halsoval vraj s Husákom
len ^empný a to znamená povážlivé rozpoltenie strany podľa národného
kľúča«Toto uznesenie predsedníctva strany malo svoje dôsledky v kád
rovej politike.Oblastný tajomník Hejna bol zbavený svojho miesta a
poslaný' za vyslanca do Bulharska;na ústredný sekretariát strany dosa
dil Husák doterajšieho šéfa svojho úradu Ing.Jozefa Hamana a Kempný
dostal funkciu pr^edsedu zvláštnej hospodárskej komisie,ktorá má pre
skúmať hospodárstvo a predložiť návrhy na jeho ozdravenie.
Zvláštna hospodárska komisia má 50 členov a po prvý raz od komu
nistického puču predsedníctvo sa odchýlilo od svojej kádrovej poli
tiky a povolilo Kempnému,aby si za členov komise vybral aj odborní
kov bez straníckej legitimácje. Ako sa tato hospodárska kríza preja
vu je ?V prvom rade chybami neschopného a nevýkonného riadenia,potom
nesplnením plánov v dôležitých sektoroch priemyselnej produkcie,neu
váženou a ekonomicky neodôvodnenou investičnou politikou,vysokou a
neekonomickou spotrebou energie,zvyšujúcim sa deficitom v zahraničnom
obchode, nedostatkom. pracovných síl pre novú technológiu,absintizmom,
korupciou,nedostatkom náhradných . súčiastok,tak že sa často stáva,že
jednotlivé podniky si musia vyrobit náhradné súčiastky samy.
Ale za týmto symptónmi hospodárskejvkrízy sa skrývajú velmi konkrét
ne nedostatky.Marcové zasedanie ÚV KSČ dostalo o nich správu a návrhy,
ako ich riešiť.Boli to však také· drastické finančné opatrenia,že UV
KSČ sa neodvážil’ o nich ani len rokovat.Odklad je v takomto prípade
to najpohodlnejšie,ale.. Medzi týmito návrhmi bolo napr.100%zvýšenie
všetkých cien, ale aj miezd a platov .To zn.nový skok do inflácie a au
tomatické zníženie úspor o 5Ô%.Ti,Čo šetrili,by na to zasa strašne
doplatili.Na vkladoch je údajne 140 miliárd Kčs a odborníci varovali
vládu,že ak by došlo k sebamenšej panike na domácom trhu,ekonómia nie
je schopná zásobit trh výrobkami,aby konzumenti upotrebili celú hod
notu svojich úspor.A tak vláda nevie ako z tejto situácie.Ako zaistiť,
aby ti,čo sporili,nestratili podstatnú časť svojich úspor.
Kone čne,ČSSR nie je po prvý raz v takejto situácii.A j predcháza j úc e
menové reformy najma tá v r.1953,museli byť vykonané preto,že sa na
vkladoch zhromaždilo toľko papierovvých peňazí,že hospodárstvo ich
nevedelo absorbovat.A tak je na mieste otazkazako hodlá vláda vyrie
šiť teraz tento problém s úsporami?Nesiahne aj teraz k drastickému
s posobu,totiž k drastickej konfiškácii vkladov novou menovou reformou?
"-podľa dôveryhodných prameňov Kempného komisia už upozornila stranu
a vládu,že tézy ns ktorých sa dO-siaľ budovala propagandazsú nadalo-j
neudržateľné.Strana totiž dala príkaz utvrdzovať verejnú mienku,Že
tzv.socialistické hospodárstvo je imunné voči kríze a najmä,že kríza
v kapitalistickom hospodárstve sa nijako nedotkne socialistickej eko
nómie,ktorá vraj bude ve svojej prosperite pokračovať.Kempného komisia
dôrazne pripomenula vláde a strane,že odklad riešenia naliehavých a
nepopulárnych hospodárskych problémov situáciu len zhorší.
/Naše Snahy/

- 17 30 ROKOV ZÁSLUŽNEJ PRACE FONDU FRE ČESKOSLOVENSKÝCH UTEČENCOV«
Dna 3.mája 1978 uplynulo 30 rokov od založenia Amerického fondu
pre československých ubehlíkov,jednej to z najvýznamnejších a naj
potrebnejších organizácií ktoré vznikli v exile hned po komunistic
kom puči vo februári 1948«
Zakladateľom a riaditeľom až podnes je bývalý čsi,veľvyslanec
pri Spojených národoch Dr.Ján Papánek,ktorý nikdy pred nijakou
diktaturou nekapituľcvalo.Za pomoci krajanských činiteľov a účinnej
pomoci amerických priateľov s.9 mu dielo darí,fond vykonáva záslužnú
prácu,ktorú oceňujú všetci príslušníci exilu«
Zakladanie Fondu spadá do čias,keď Dr.Ján Papánek zvádzal ťažký
politický zápas na pôde Bezpečnostnej rady vo Spojoných národoch,
kde na neho útočili novomenovani reprezentanti pučistického režimu«
V Spojených štátoch zostali prostriedky,ktoré boli počas II«sve
tovej vojny darované na pomoc potrebným čsl.rodinám. Tieto prostried
ky boli v dobe komunistického puču zadržané«Komunisti požadovali
ich odovzdanie a zároveň odmietli rozdeliť ich potrebným rodinám za
kontroly Dr.Jána Papánka,ktorý bol delegátom Čsl«červeného kríža,
a žalovali ho u najvyššieho súdu štátu New York.Po piatych rokoch
súdnych sporotr súd priznal celú sumu v hodnote 100»000 $
■. Ame
rickému fondu pre československých utečencov»
Dr.Ján Papánek ako vedúci činiteljAlSR zaistil všetky predpokla
dy, aby AFCR mohol existovať a pomíňať utečencom na širokej medzi
národne j základni.-AFCR bol uznaný Štátnym departmentem a regi
strovaný ako riadna americká pomocná organizácia u t zv.”Advis ory
Cc$mittee on Voluntary Foreign Aid”,čo bolo podmienkou na získanie
daňového oslobodenia»
Americký fond pre československých ubehlíkov slúži nezištne a
objektívne všetkým utečencom z našej vlasti bez ohľadu na národ
nosť , vierovyznanie a politické zameranie«Táto jeho objektívna
služba je úprimne oceňovaná v amerických i exulantských kruhoch.
Nedá sa presne povedať kolkým desaťtisíckam v núdzi a bez pomoci
sa na^cházajúcím protikomunistickým ubehlíkom AFCR dosiaľ pomo
hol prostredníctvom svojich kancelárií y Euro'pe,koľkým desať · ... . :
tisíckam pomohol usídlit sa po celom šírom svete a založiť si no
vú existencilA jeho predseda aj v pokročilom veku 82 rokov sa
venuje neúnavne práci Fondu s neuveriteľnou vytrvalosťou.

/Naše Snahy 4/78-S.Pagáč/
0000
00 EXILOVĚ SYWOSIUl.-'i na thema ‘’Minulost a budoucnost československé
ho exilu” se konalo ve dnech 17«až 19.srpna v Londýne jako jedna
z akcí zorganisovaných k desátému výročí okupace naší vlasti.
Hlavním referentem byl Dr«Mar ti n Kv etko, který mluvil zejména o
práci Rady svobodného Československa. Za její úkol prohlásil
representovat československý exil ve styku se západními vládními
místy a byt no sítclem česko slov enské^s ta tno stí» Referátem' nebo v
diskusi přispěli dalši~”cxiloví pracovníci - redaktor J.Josten,
mjr.Šikl, Dr.Kratochvíl, A.Tomský, Ing.Kobliha, F.Jelínek, J.MaláŠek, P.Pazderka, Dr.Václavík, E.Stárková, Št.Lehutová, K.Bena,
J.Sadecký - a samozřejmě předsedající Otec Dr.Lang. Delší referát
přednesl též předseda našeho ČSKP Ing.Husák

KGB - NOT FOR ME /Koj dží bí - not for mí/ KGB-to neni nic pro mne!
Pokřik mladých anglických účastníků pro
testního průvodu Londýnem dne 20.srpna
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KOPANÁ V ARGENTINĚ»
v televizi denně Argen-

- 19 pak v průvodu uvedenou vzdálenost a po zápase zase pěšky zpět.
Příslušníci hostujícího klubu si ovšem musí koupit vstupenky.Ale
to nic nevadí®Jen když vidí svůj klub a mohou ho povzbuzovat«Dalo
by se říci,že je to nadšení lepší věci hodné.Ale kopaná je v neděli
králem,pro kterého je každá obět malá.Už v patek se v úřadech,bankách,obchodech atd«nemluví o ničem jiném než o tom,kam kdo půjde
v sobotu a v neděli.Pak zase v pondělí neslyšíte nic jiného než
jak kdo hrál v sobotu či v neděli.Jen zbývající dny se pracuje,
což však neznamená,že v tyto jiné dny se na kopanou zapomíná.Obča
né o sobě vědí,kdo fanouškuje kterému klubu, a dle toho se podpo
rují .Klubová příslušnost je vše.
Šoféři pomalovávají barvami svého klubu blatníky nákladních vo
zů a to už jim zaručuje ohleduplné chování protijedoucího či před
jíždějícího .Klubový odznak na klopě otvírá dveře.Ale nemá to jen
dobrý zvuk patřit
; k fanouškům určitého klubu.Stává se často,
že po zápase se fanoušcijednoho klubu,zejména když výsledek neodpo
vídá očekávání,utkají s fanoušky druhého klubu v pěstních soubojích
a tu příslušnost £e klubu znamená povinnost za své barvy se bít.
I když to stojí krev.Na jihu,resp.na jihozápadě Buenos Aires jsou
"divoká"předměstí,Avellanedo?Lanus a Lomas de Zamora.Tam,když hraje
klub jednoho předměstí s druhým a výsledek je velká porážka na hříš
ti, vynahrazují to klubový příslušníci vítězstvím pěstním.Jednou byl
v novinách článek o tom, jak se fanoušci Lanusu a Lomas de Zamora
po zápase napadli,útočili na sebe s vlajícími prapory,skoro jako
infanterie v dřívějších válkách,tekla krev a 150/to není omyX/'·'. ■·’
osob bylo těžce raněno a dopraveno do nemocnice.Krom toho,opět dle
té novinové zprávy,kterou pamatuji,několik set osob po ošetření
ambulantním způsobem bylo propuštěno do domácího ošetření.”Jít na
kopanou11 je dost nebezpečné. Návštěvníci jsou neukázněni a časté
"vlny"v hledišti přivádějí diváky na místech k stání do nebezpečí,
být pošlapán,zraněn atp.Při odchodu na onom hříšti River Plate,
které bylo vidět v televizi,se jednou stalo,že turniket se nějak
zablokoval,Schází se tam po schodech s vícemetrové výše.Než proud
lidí mohl být zastaven,bylo k smrti ušlapáno 82 lidí.
Naopak ovšem kluby pečují o výchovu ke sportu,pořádájí velké tá
bory , shromáždění atp.,takže mládež je silně přitahována ke spor
tovnímu děni Argentinci všeobecně nejsou pijáci a také to,co sly
šíme o návštěvnicích kopané v Evropě,že se často opijí a pak”řádí”
jako divoši,čtu to v novinách zejména z Anglie,to se v Argentině
neděje.To bych ale zabíhal jinam.Proto jen ještě poukáži na to,jak
kopaná argentinský národ spojila.Čtenáři jistě viděli v televizi
spoustu národních modro-bílých vlajek a jak všichni měli za cíl
jen vítězství Argentiny.Nikdo nevzpomínal klubovních nesvárů nebo
politických rozdílů.Všichni jen křičeli”Argentina-Argentina”,nikdo
nic jiného.Státní president je ve skutečnosti vojáky dosazený gene
rál Videla a v normálním životě je hodně odporu k jeho vládě.Ale
to,že Argentina vyhrála a ten diktátorský president odevzdával ví
tězný pohár argentinskému mužstvu,to mu značně přiblížilo lid.Je
jen škoda,že tento kopanou získaný kapitál už nyní se zase postupně
rozplývá neukrocenou inflací«Stejná škoda je,že kapitál vložený do
mládeže ve sportovních klubech vším co se tam pro ní činí,se postup
ně, stejně jako ten presidenta generála Viděly, rozplývá,když mládež
dorůstá a dostává se mezi takové,kteří nechtějí ani pracovat,ani
žít na kulturní úrovni.Příklady táhnou-bohužel i ty špatné.
Dr.P.S.

20 IN MEMORIAM ALEŠ HRDLIČKA»
Půldruhého roku před skončením nejkrvavější války v dějinách
lidstva,dne 5»září 1943-tedy před 35 lety-zemřel ve Spojených stá
tech antropolog světového jména,Čechoameričan Aleš Hrdlička.Narodil se
se ve skromných poměrech v r.1869 v Humpolci na Českomoravské vy
sočině v rodině truhláře,která sepkdyž bylo chlapci 13 letrvystě
hovala do Ameriky.Tam prodělal mladý Aleš krušné zcjčátky jako to
vární dělník.Byl však nadaný,prahnul po vzdělání a proto se poz
ději rozhodl pro studium medicíny.Tehdy se blížeji seznámil s obo
rem,který ho zaujal na celý život;s antropologií a speciálně s
antropometrií,tělesným měřením člověka.Aleš Hrdlička býl nesmírně
pracovitý,houževnatý a ve studiu postupoval metodicky,takže brzy
dosáhl jmenováni kurátorem antropologického oddělení proslulého 1 -rh
Smithsonova ústavu ve Washingtonu.A tam vlastně začala jeho vědec
ká kariéra.Podnikal cesty po celé Severní Americe,navštívil všech
ny indiánské kmeny,neúnavně prováděl měření,srovnával,vyvozoval
závěry a formuloval odvážné vědecké teorie.Hrdlička necestoval
desetitisíce kilometrů.Jednou ho zastihneme v Arizoně mezi Apachy,
pak zase v Peru,kde studuje potomky Inků,jindy v Mexiku,kde se za
bývá minulostí i přítomností Mayů a Azteků,v Egyptě,mezi kanad
skými eskymáky,na ^amčatce,na.Jávě,v Argentině,Japonsku,Indii,Au
strálii,na Cejlónu,v jižní Africe... S výjimkou ledové Antarktidy
zcestoval všechny světadíly.Zvláště významná jsou jeho studia
dlouholebeho typ·, bývalých obyvatel Aleutských ostrovů, jimiž po
depřel teorii o pravděpodobném osídlení Ameriky z Asie přes Beringc
vu úžinu v době,kdy byly oba kontinenty spojeny pevnou zemí.Vlast
ní kolébku lidstva kladl Hrdlička spíše do Afriky,podobně jako sto
letí před ním Charles Darwin;za původní vlast Slovanů určil oblast
mezi severními Karpaty a Baltickým mořem. Neúnavně a z vědeckého
hlediska vyvvracel rasistické teorie hitlerovských ideologů. Na.
Čechy , rdlička nikdy nezapoměl a ke své staré vlasti se vždy hlá
sil, Několikrát ji za první republiky navštívil.Významnou finanční
částkou také přispěl ke zřízení antropologického ústavu při Karlo
vě univerzitě v Praze a dopisoval si o tomto plánu s T.G.Masarykem.
Zemřel ve sve druhé vlasti,ve Spojených státech-které miloval.
"Jsem přesvědčen?' ,řekl jednou Aleš Hrdlička,”že naši krajané zde
v Americe mohou „nejlé pe_sloužit své staré vlasti doma a sobě samým
a svým dětem,když se budou snažit mravně,sociálně i politicky být,
také dobrým?. Američany". A v těchto slovech někdejšího truhlářského
synka z Vysočiny a později světoznámého vědce je obsažen i postu
lát,který se stal mravním vodítkem pro tisíce lidí,kteří po únoru
1948 i po srpnu 1968 museli opustit"starou vlast doma".
Stanislav M.Kříž

oo STUNDE NAluENS HQpyJUlľG - Hodina naděje - je název sbírky literár
ních prací zakázaných č eskoylpvenslcých autorů, kterou vydalo k
desátému výročí Pražslíeho jara německy nakladatelství Fischer Taschenbuch Verlag. Práce byly shromážděny v Praze Jiřím Grušou,Mi
lanem Uhde a L.Vaculíkem, a k jejich překladu a otištění dali au
toři souhlas. Za zesnulého Jana Patočku jej vyslovil jeho německý
nakladatel. Autorů je 32, prací na 50. Podtitul knihy je:Almanach
české, literatury 1968 - 1978. Je to asi poprvé, co česká litera
tura vychází, aby vůbec mohla vyjít, oficielně německy a ne česky.
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ZÍSKAVANÍ PŮDY PO JAPONSKU.
Casopis"Readers Digest” uveřejnil pcd nadpisem"Získávání půdy
po japonskú"článek o japonských mamutích projektech na smývání
vrcholku hor vodním proudem a přemísťování takto získané zeminy
do mělkých pobřežních vod«Tyto projekty byly již z velké části
realizovány,čímž uaponci získali stavební plochu pro výstavbu
nových průmyslových závodů i bytových areálů«
Mohlo by se Švýcarsko plošně zvětšit tak,že by se jeho horna
tá plocha prostě rozválcovala?To je idea na první pohled neuskutečni
telná, avšak právě takové věci se dnes dějí v Japonsku«Japonští od
borníci vypracovali smělý a nákladný stavební projekt,podle něhož
jsou vrcholky hor smývány vodním proudem«Vzniklé bahno se pumpuje
do mělkých pobřežních vod,kde se usazuje;tak se rozšiřuje japon
ská pevnina«
Japonsko je z 80% hornaté«Jeho rozeklané pahorky potěší sice
oko,avšak pro zemědělskou výrobu,průmyslovou výstavbu či výstavbu
bytů jsou bezcenné.Na zbývajících 20% souše se tísní přes 100
milionů lidí.Ceny stavbních parcel dosahují již dnes astronomických
částek a stoupají ročně o více než 12%.Na Ginze,výstavné to hlavní
obchodní třídě v Tokiu,stojí dnes 1 metr čtvereční stavební plochy
25 tisíc západoněmeckých marek.Ve vzdálenosti 1 hodiny jízdy vla
kem od Tokia zaplatíte za stavební parcelu o výměře 15 x 30 metrů
145 tisíc marek.
Získávání půdy z moře bylo v Japonska známé a praktikovalo se
již v 17.století.Po sk ničení II.světové války se stalo zvlášt
aktuálním problémem-noboc bouřlivý rozmach průmyslu a růst měst
potřebují stále nové a nové stavební plochy«
Všimněme si situace v druhém největším japonském přístavu Kobe,
kde od konce války vzrosti počet obyvatelstva na dvojnásobek.Kobe
leží na úzkém pobřežním proužku,ohraničeném na jedné straně mořem,
na druhé straně pohořím Rokko.Na této malé ploše., se tísnilo 1,3
milionů obyvatel.Bývalý ctsrosta _města_ Tschugiro Haragutschi.dnes 83«letý- stavební inženýr,našel/konstruktivní řešení:byl vy
budován dvojitý t;j. podzemní a nadúvovňový dopravní systém,jímž
se přemístila zemina,smytá z vrcholků blízkých hor,do mělkých po
břežních vod.l'akto se dosáhlo vlastně dvojího zisku:v horách
vznikla zplanýrovaná plocha,na níž bylo již vystavěno 6000 bytů,
a z bývalého moře ac stala stavební plocha pro výstavbu průmy
slových závodů a nového přístavu.-‘-ento stavbní projekt byl schvá
len r.1953 a roku 1970 byl již zcela dokončen.
Není třeba zdůrazňovat,že finanční náklady pro provedení tako
vého díla byly obrovské.Město Kobe uvolnilo pro tento účel 400
milionů marek.Avšak to Ilaragutschimu nestačilo,nebot mezitím vy
pracoval další smělý plán ha vybudování umělého ostrnova před
Kobe,kde by byl specielní přístav pro konteinerové lodi.K tomu
však Haragutschi potřeboval 1,4 miliard marek,tedy částku,nad níž
se otcové města
. zděsili« Většina z nich zastávala názor,že
tolik peněz se nedá dohromady aniž by se sáhlo k nepopulárnímu
opatření·-k zvýšení daní.
Haragutschi se tedy vydal do
. Německa a tam ve Frankfurtu n/M
vypočítal podnikatelsky zdatným západoněmeckým bankéřům,že by
mohli koupit stavební, parcely na nové vybudované pevnině za jednu
třetinu ceny,která je jinak v Japonsku při prodeji stavebních
parcel běžná.Němci s návrhem souhlasili a dali k disposici 100
milionů západoněmeckých marek«Další finanční podpora přišla od
japonského státu a z průmyslových odvětví.která mela zájem na sta
vebním podnikání v Kobe.Za budoucí stavební parcely bylo nutno
zaplatit dopředu zálohy.
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A tak pomalu, vyrostl z moře Port Island a na zplanýrovaných pa
horcích byly vystavěny hezké 5patr.obytné domy.Kobe bude mít nejen
nový přístav a novou pevninu k výstavbě průmyslových závodů a obyt
ných budov.Příjmy města se zvýší o 50 mil.marek ročně. Tuto část
ku odvedou podnikatelé městu Kpbe ve formě pozemkové daně.Za této
situace není divu,že se v projekčních kancelářích již na rýsovacích prknech rozpracovávají ještě větší a smělejší stavební pro
jekty.
Tokio,jako největší město světa,se přirozeně může pochlubit nejgrandiosnejšími projekty.Musí však něco podniknout rychle.Podle
předběžných odhadů vzroste totiž do r.1985 jeho obyvatelstvo z
dnešních 11 milionů na 13 milionů.Aby byl vytvořen jakýsi ventil
proti přelidnění,bylo v tokijském zálivu získáno 68 čtverečních
km nové pevniny.Kromě jiného zde vyroste nové letiště o výměre
4 čtver.kilometrů.Také další japonský projekt je tak velkolepý,
že vyráží dech nezasvěcenci; zasypáním 400 čtverečních kilometrů
pobřežních vod má vzniknout stavební plocha pro satelitní město,
které bude mít 5 mil.obyvatel.Toto sídliště bude větší něž Bombay
nebo Kahira a dvakrát tak velké jako San Francisco.Projekt se
uskuteční s velkou pravděpodobností už proto,že stavební parcely
na nově získané pevnině se mají prodávat za poloviční cenu než
je dnešní cena pozemků v Tokiu a jeho okolí.
Dosud probíhaly vysušovači práce v Tokijském zálivu tak,že do
mořského dna byly zapuštěny ocelové stěny či hráze a takto vznik
lý prostor se postupně pomoc?' bagrů zaplnil bahnem či zeminou.
Stavební projektanti však tvrdí,že všechno bahno zálivu je již
prakticky spotřebované.,.Proto hodlají v další etapě splavovat vr
cholky pahorků poloostrova Boso v Tokijském zálivu.Tím se vytvoří
další obytná plocha pro 400.000 Japonců.
Meteorologové tvrdí,že odplavením vrcholků okolních hor a kop
ců se otevře cesta větrným proudům,čímž se podstatně zlepší dneš
ní tokijské klimatické poměry.To znamená,že tokijské obyvatelstvo
bude mít méně smogu,teplejší zimy a chladnější léta.
Umělé rozšíření japonské pevniny poslouží kromě rozšíření obytné
plochy i dalším účelům;taknapř,firma Nippon-Kokan-Steel-Corporation se sídlem u Hirošimy vybudovala na 680 hektarech pevniny,zí
skané pumpováním bahna do ohrazené mořské vodní plochy,jednu z
nejmodernějších oceláren na světě.Kromě stavební plochy získala
takto i vlastní přístav a to-;tak říkajíc-hned přede dveřmi závodu.
Firma dováží australskou železnou rudu a americké uhlí.A tak se
prakticky na jednom místě vylodují. dovezené surovinyva zpracová
vají se v hotové výrobky či polotovary,které se naloďují pro export.
U města Kirschu objevili nedávno geologové pod mořským dnem vy
datné naleziště uhlí,Jeho těžba bude probíhat tak,že se na dotyč
ném místě nasype umělý ostrovyjímž se prorazí těžební šachty až
k uhelným slojím.
Bude v budoucnu Tokio potřebovat nový park?Jednoduché řešení!
Zasype se 400 hektarů moře!
Při těchto velkolepých stavebních a melloračních projektech se
Japonci nesoustředují a neomezují pouze na mořské pobřeží.Uvažují
i o vysoušení jezer, tůní a bažin.í.e jrozsáhle jší projekt tohoto dru
hu byl vypracován pro oblast jezera Hatschiorogota v severním Ja
ponsku. R.1968 byla postavena 96 km dlouhá hráz,voda z jezera byla
vypumpována a japonské zemědělství tak získalo 12tisíc hektarů
nové orné půdy.V nedaleké budoucnosti se v této oblasti vysuší a
zúrodní dalších 30 tisíc hektarů půdy.A to ještě není uvedený melio
rační projekt zdaleka u konce.
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V této souvislosti je užitečné se zmínit i o získávání nové
pevniny tzv.poldrováním,které se provádí intenzivně-zejména po
Il.svět.válce-v ' Ijském zálivu v Holandsku.Nově získaná pevnina
zvaná polder je zvlášt vhodná jako orná půda pro zemědělskou
výrobu.
Ani u nás v Československu nejsme v tomto směru zcela bez
historie.Na konci prvé republiky,v době velkého hladu po půdě,
dal známý zlínský podnikatel Tomáš Bata v dnešních Otrokovicích"Batově splavit vodou okolní kopce a získanou zeniřfu vysušit a
zplanýrovat bažiny,aby tak získal stavební plochu pro rozšíření
svých výrobních závodů.Dnes jsou v Otrokovicích-Batově,v dřívější
osadě zVoBahňákynejvětší gumárny na výrobu pneumatik ve střední
Evropě o
Dr. Ing.ITL Červíkova /BRD/,.
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VITUS BEPING 1728 - 1978
V polovině srpna si v Dánsku připoměli 250.výročí objevení prů
livu, který dělí Asii od Severní Ameriky a dodnes nese jméno po
svém objeviteli-dánském moreplavci Vito Beringoví«
Vitus Bering se narodil v r.1680 v Dánsku.Jako dvaadvacetiletý
námořní důstojník nabídl své služby ruskému loSstvu.Car Petr Ve
liký odvážného a zkušeného mořeplavce pověřil úkolem změřit sku
tečný rozsah Sibiře a zmapovat mořské končiny Severního ledového
DceánuoPozději se Bering plavil ve službách ľca^cvŕ;\ Kateřiny I.
Dne 15 ..srpna 1728, tedy právě před čtvrt tisíciletím, jeho lod"Svatý Gabriel” s třiatřicetiČlennou posádkou proplula úžinou
mezi Amerikou a Asii a otevřela proslulou”Severovýchodní námořní
cestu” umožňující plavbu z Evropy do Tichého oceánu ledovými moři«
Beringoví bylo tehdy 47 let,Ale ani po tomto úspěchu nepověsil
mořeplavby na hřebíček a podnikal další cesty na dálný sever. Za
hynul v ro 1741 na kurděje při plavbě z Kamčatky na Aljašku«
S.Μ.Kříž

CO MOCENSKÁ POLITIKA V DNEŠNÍM SVĚTĚ - Machtpolitik in der heutigen
Welt - to je název přednáškového cyklu, který pořádá curyšský
"Institut für Auslandsforschung’ letos na podzim a napřesrok na
jaře. Institut tím pokračuje v tradici přednáškových řad, které <
mají vždy vynikající úroveň. Letošní program: 9»října americký
senátor Dále Bumpers o otázkách energie - 28.listopadu harvards
ký profesor K.V/.Deutsch o zásadovém rozhodování ve světové poli
tice /Grundsatzentscheide in der Weltpolitik/ - 12.prosince ře
ditel londýnského Institutu pro strategické studie Dr. Christoph
Bertram o zbrojení a kontrole zbrojení /Rüstung und Rüstungskon
trolle/ - těsně před Vánoci nový ředitel Universitního institutu
pro mezinárodní studie v Ženevě profesor Christian Dominicé o
úloze ideologického faktoru /Die Rolle des ideologischen Faktors/.
Po Novém roce bude přednášet švýcarský zahraniční ministr P.Aubert,
ředitel pařížského atlantického institutu M.J.Hillenbrand,egyptský
zahraniční ministr Boutros a Arnaud de Borchgrave z "News Week”.
Přednášky jsou veřejné a konají se v posluchárnách curyšské uni
versity vždy v 18,15o Všem našim členům velmi doporučujeme!
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STŘÍPKY OD LETNÍCH PLÁŽÍ.
Odborně"Salvarium" a lidově"pavouci ryba" se jmenuje živočich,
který ztrpčuje pobyt návštěvníků pláží na baskickém pobřeží Špa
nělska.Ty to ryby,které tráví většinu svého života na písečném dnu,
od něhož jsou,mimochodem,svým zbarvením k nerozpoznání,se tu letos
v srpnu objevily ve značném množství.Píchnutí trnem na konci ocasní
ploutve je nejen velmi bolestivé,ale vyvolává i částečné ochrnutí
anebo dokonce,jde-li o děti nebo staré osoby,smrt.Před trnuchami,
jak se rybám též říká,varovaly příslušné úřady plážové hosty,
přesto však se už nejeden z nich místo v hotelu octl na nemocnič
ním 'lůžku.
___
Rybáři i letní hosté západního výběžku Bretaňského poloostrova
pozorovali letos v létě nahnědlé zabarvení mořské hladiny,která
navíc v noci fluoreskovala.Zjistilo se,že příčinou jo neobyčejné
a náhlé pře^množení mikroorganismu planktonické povahy,který francoužští odborníci nazývají"noctiluque"/vyslov:noktyluk/.Nejsou li
dem nebezpeční a neohrožují jiné mořské živočichy;konsumovat škeb
le, korýše a ryby ulovené v této oblasti je prý zcela bez rizika.
J-e zajímavé,že výskyt zmíněných mikroorganismů se přesně kryje s
rozšířením naftových povlaků na oněch 250 kilometrech bretanskéhc
pobřeží po ztroskotání cisternové lodi Amoco Cadíz,‘souvislost mezi
naftou ve vodě a přemnožením"noctiluques"není však zatím známa.

Načervenalou barvu hladiny má zase moře na dobrých 70 kilometrech
normandského pobřeží od Le Havru až po poloostrov Cotentin;pří
činou je neobyčejné rozšíření drobných a velmi jedovatých řas,jimiž
ve živí mořští korýši,zejména mušle;jejich prostřednictvím se
toxické látky mohou dostat do lidského organismu.Podobné mořské
rostlinky zamořily v r,197O některá pobřeží Španělska a měly na
svědomí řadu lidských životů. A tak si labužníci,jejichž jazýček
je vysazen na dary moře,musí letos nechat zajít chut,alespoň v
Normandii.

Velryba,jíž hrozí úplné vyhubení,se přece jen tu a tam jako
vzácný host vyskytne i na evropských pobřežích,jakoby chtěla vý
jimkou potvrdit pravidloo21.srpna se desetimetrový kytovec obje
vil v Jaderském moři nedaleko Terstu a o několik dní později byl
Jiný exemplář,dlouhý 13 metrů,spatřen v Baltském moři u Rujany v
NDR;.naposledy tu tento druh-jde o tzv,"velrybu hrbatou”-zjistili
v r.l851>
____
Odplujme na chvíli od brehu našeho starého kontinentu ke vzdá
leným obzorům.Velké rozměry měla letos v letě kolektivní otrava
ustricami v Austrálii.Na 3000 osob si povjejich požití stěžovalo
na zvracení,průjmy a jiné potíže;připomeňme v této souvislosti,
že ustrice jsou na australském jídelníčku velmi časté a že na 14
milionů Australanů konzumuje nějakých 6 milionů ustřic týdně.
Zprvu se melo za to,že vinu nesou náhlé a nečekané změny počasí
a teploty mořské vody,věda však má na celou věc jiný názor;viníkem
jsou bakterie,které se v pobřežních vodách přemnožily a napadly
ůstřice v důsledku zvýšeného znečištění-prúdké deště letošního
léta spláchly do moře všechny možné splašky,I když po lijácích
opět zasvitlo slunce a bakterie začínaly mizet,nevěřící Tomášové
nadále odmítají ůstřice konzumovat„A tak se lidé obchodně nejvíce
postižení,t.j„pěstitelé ústřic,hoteliéři,majitelé restaurací a vý
robci konzerv odhodlali k ’’zoufalému”činu;zorganizovali v Sydney
okázalou ceremonii,na níž dvě stě odvážlivců veřejně spolykalo
600 tuctů ústřic,aby dokázali,že nebezpečí vskutku pominulo·
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Oko za oko··’ zub za zuo- Poblíž přístavu San Antonio ra Filipínách
nedávno ztroskotal člun a devět utonulých cestujících roztrhali a
pozřeli žraloci„Naproti tonu ve Falše Bay,poblíž Kapského města,
se po pětihodinovém zápolení podařilo jištěnu rybáři ulovit půl'
těžkého .bílého žraloka na obyčejnou udici s naviTžkhm.; ·
tny’ rybář~”překonál tak"téměř o lO0%~dosavaďní rekord;předchozí úlovek bílého, žraloka na udici, na jihoafrickém’pobřeží ..Indické
ho oceánu,vážil 264 kilogramů.
Soubo j obrovské _ dvoumetr ové chobotnice a Člověka skončil tra- ·
gicky pno Japcnsk3no’pctápčče-amatéra Aritake Otaku;jeho bezvládné
těla, oblečené do potápěčského-kaučukového obleku,.avšak s·-prázdnou
vzduchovou bombou na zádech vylovili z pěti metrového podmořského
příkopu, nedaleko·. Akity v. severním -Japonsku»Chobotnice si ze zá
pasu odnesla palmu Fyrhova vítezství-smrtelně poraněna harpúnou
-a.nožem zahynula několik hodin po smrti, své oběti.,··
S-M.KříŽ
STRAŠIDLO CHOLERY OBCHÁZÍ AFRIKU A_ASII.

V říjnu ícúskSho"roku pronikla zjanžaníě poplašná zpráva; v
oblasti .poblíž Tanganickďho jezera’ přcpuklá’epidemie cholery,kte
rá, si-podle úředních míst--vyžáda].a .jen. Jo konce letošního ledna
asi 230 lidských obětí, hpidemie oo pak rozšířila jednak na sever
do^kraje kolom KjK inand la on; jeônsk..ľa jih už k městu Iringa a zabušila dokonce na orácy předměstí Páresaláru/vláda, byla nucena’
uzavřít školy·, zakúza* předej čerstvé zelen?ny a na.silnicích po
stavit. zátárasy s pří;>nz7u ko:.itr./lru;řada obcí a mest se ocitla
v karanténě a kupř.· vlaky na že1eznici z Dárasalámu do Zambie: projížděly čtyřiatřiceti stanicemi bez zastavení. Počet obští stále,
narůstal a byl“"·? skutečnosti vyšší než přiznávaly, úřady $ protože
jednak nebyly všechiy přítady onemocnění hlášeny zdravotnickým
orgánům, jednak se ve snoze zabránit panice uváděla nízká.čísla·
Z"’xanzanie přeskočila epidemje na ostrov Jauzibar a pak do sou
sedního· Zaire^v června, hlásil»/ už ·oblasti Kivu,-Uvira,Kalemie,Bukavu a rovněž -í.u.vorcvýchodní £haba asi 300 mrtvých-Odtud se cholera
.dostala i Jo malé Buruníské rupubliky; nemocní Jaiřaná. .navzdory
všem karanteiinín opatřením obcházel? střežené hraniční přechody,
aby se dali léčit ve zdravotnicky lépe-·vybavené Bujumbuře^V březnu
oznámila..také Kc.ua přes 100 nemocných a 4 mrtvé·«*.. Letos ..na jaře ·
a v létě epidemie se šířila dál a neomezila..se jen na Černý světa
díl „V dubna hlásí Maledivská souostroví asi 200 nemocných,.Indo
nézie na 100 mrtvých a jižní Bangladéš- asi 130 obětí„Manila informu
je. o propuknutí as.tjské-zvláš* nebezpečné-varianty cholery na
ostrově Falawan a o 19 mrtvých·V červnu doplňují smutný seznam
Saudská Arábie,v srpnu Balirein a táž Japonsko s 16 registrovanými
případy cholery.údajně zavlečené z Filipín»
Původcem cholc "y jo pry,dee_ nakažlivý bacilnvibrio cholerae”.
kterého v r„1833 zjistil'pod' mikroskopem slavný objevitel bacilu
tuberkulosy Robert Koch» FřenáŠí se zejména vodou znečištěnou vý
kaly? nemocnýchľfaké čerstva zelenina může ·být velmi-nebezpečná,*
o přímém fyzickém kontaktu nemocných se zdravými ani nemluvě·
Nemoc; má· jen 3-4 denní inkubační dobu a krátký,avšak prudký průy
běh„Postižený trpí nepřetržitými vodnatými průjmy,vyvolávajícími
kritický úbytek vody v organismu,deshydratací ..Ďalšími průvodními
symptony jsou modrání p vysýchání kůže,vypadávání vlasů»hlasové
-poruchy,svalové křeče a stavy bezvědomí-Asi 50% případu onemocnění
cholerou končí smrtelné»
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Skoro sto let minulo od dlouhých bezesných nocí,které Robert
Koch strávil,skloněn nad čočkou mikroskopu zkoumaje svého tzv.
"čárkovítého bacila”5a více než 80 let od té doby,kdy se po sto
pách asijské cholery vydal belgický badatel Jules Bordet. Oo Cho
lera, podobně jako neštovice a mor,od středověku strašila Evropu
a přehnala se přes ní v několika epidemických vlnách;vždy si
vybrala vysokou krvavou daň.Ze své vlas.·1·i-Jndie,kde vznikala a
šířila se zejména v období monzunových deštů a jimi způsobených
záplav řek ^angy a Indu-pronikala na náš kontinent bud námořní
cestou přes Indický oceán a Rudé moře- a zde připomeňme,že značnou
váhu na šíření cholery měly zejména poutě muslimů do Mekky—anobo
po pevnině přes Rusko, V minulém století zasáhly epidemie Evropu
v šesti vlnách,počínaje r.1830 a konče r.1892 výskytem v Hamburku
a okolí,avšak ještě v letech první světové války se sporadicky vy
skytla na Balkáně.U všech dosavadních epidemií leželo joj.ch oh
nisko v Indii.Letos je tomu spíše opačně.Cholera propukla v Africe
a po dlouhé okružní cestě se opět vrací do tropické jižní Asie·
Po katastrofálních povodních,způsobených neobyčejně prudkými mon
zunovými dešti a rozvodněním'řek Gangy a Jamuny hlavně ve stá
tech Utár Pradéš a Bihár,které si již vyžádaly,podle neoficiál
ních informací tisíce životů a ohrozily přes 35 milionů Indů,
vzniklo eminentní nebezpečí cholerové epidemie;
úřady
prozatím ohlásily 25 případů onemocnění v Allahhábádu a Varanasi.
Nemoci se daří ve špatných hygienických podmínkách a ty jsou v
přelidněné Indii vstkutku na velmi nízké úrovni„Semeništi bacilů
jsou zejména nedostatečná kanalizace a rovněž záchody vysunuté
u kolových říčních staveb nad vodními toky.
Java,Macao,Maledivy?Bahrein,Irák,Indonézie,Zaire,Japonsko a
záplavami sužovaná Indie... Podle statistik Světové zdravotnické
organisace .bylo před dvěma léty na světě ~58.661 registrovaných"
případů onemocnení choleroufloni t nto počot klesl asi o 7000,
ovšem letos křivka nepochybně opět zaznamená prudký vzestup.Tuny
anticholgrcvýýh vakcín už byly zaslány do postižených oblastí.
Ve štábech Červeného kříže,Světové zdravotnické orgnnisace a dal
ších institucí mají v těchto týdnech napilno;konájí se horečné
přípravy jak nynější ohniska izolovat a zabránit dalšímu šíření
cholery.
S.M.K.
+
+
+
+
oo UŽ 35 LET je prý v SSSR vězněn Manuel Garcia,španělský voják, příslušník”Modré divize",kterou za II.světové války vyslal gene
rál Franco na východní frontu;prohlásil to na tiskové konferenci
Belgičan Anton Pype,který byl sám v r.1976 v Moskvě zatčen,uvěz
něn a pak vyhoštěn z SSSR za distribuci letáků vyzývajících k
obhajobě lidských práv. S Garciou se prý potkal ve vězení.Garciova
rodina se snažila zprávu prošetřit a zahájit pátrání.avšak sovět
ský velvyslanec v Madridu případ kategoricky uzavřel;v Sovětském
svazu není prý žádný Španěl jménem Manuel Garcia.
Kdo potřebujete vymalovat nebo vytapetovat
obraťte se na krajana JANA POŠVU v Basileji
Malergeschäft · Jan Pošva vormals Karl Roth
Birsstr.118, 4052 Basel - Kane.:Mittlere Str.31,4056 Basel
Telefon 061-250246
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