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LET.VTÄČKU....
Niečo takého
si pre seba šepká človek-našinec,keď očami vypre
vádza na klotenskom alebo inom letisku lietadlo značky OK odnášajú
ce vyprevádzanú návštevu do krajiny,ktorá neprestala byt jeho Vlas
tou.Let ,let-človeku sa tisnú slzy do očí-a povedz tam,že ja tu, že
my tu,na túto našú vlast naozaj stále myslíme.Tým viac,čím viae ju
hanobí panstvo,ktoré nad ňou dnes vládne,čím viac hrdúsí jej hospo
dárstvo,kultúru a celý život-čím viac v nej kazí všetko,čo sa zka
zit dá.
VšetkoTAj ludské duše a ludské srdciaTČo ale 1200statočných Chartistov?Čo kostoly,v nedeľu plné veriacich,ktorí vedia,že svojou tam
prítomnosťou nielenže vzdávajú úctu pravému Pánovi,ale že tiež pro
testujú proti pánom nepravým-a že za to musia pykat? Čo tie stovky
nových exulantov,ktorí dávajú nie zriedkalsdy všetky našetrené peni
aze na úplatky,len aby sa dostali von-i keď ich nikto vlastne
v
pravom slova zmysle neprenasleduje a keď vedia,že život v exileiie
je íahký?
Blížia sa posledné dni sedemdesiatych rokov nášho storočia.Pre na
še národy to boli,po slávnom roku šesdesiatomôsmom,roky tvrdé. Ale
ten rok šesdesiatyôsmy bol začiatkom tiež niečoho iného; Akoby
od
tej doby čím ďalej tým intenzívnejšieho procesu uvedomovania sveto
vej verejnosti o tom,čo sú ludské práva a ako je to s nimi za
že
leznou oponou.Výsledok sme videli nedávno pri pražskom procese pro
ti šiestim Chartistom.Pobúrenie dával na javo naozaj celý svet
a
ani zďaleka neprotestovali len extremisti a exily.Tie sa mimochodom
dostávali k slovu len na okraji.K tomu prinútila tento raz verejná
mienka ovela dôležitejšie osobnosti a inštitúcie.Protest preziden
tovi ČSSR odhlasoval a poslal i curišský kantonálny parlament,čq je
pri švajčiarskej zásade neutrality veru na uváženie.
S koncom roky sa blížia tiež Vianoce-sviatky Pánovho narodenia, a
sviatky jeho velkej lásky.Na prvý pohľad sa zdá,že lásky medzi
a národmi je dnes pramálo.Ale na druhej strane,z čoho iného než
z
nej sa rodí a stále pribúda tej takzvanej ludovej aktivity na ochra
nu trpiacich Íudí,hlavne keď trpia za druhých,ako naši Chartisti? Z
čoho iného ako z nej vznikajú akcie na záchranu a podporu utečencov
z Vietnamu,z Kambodže,z postihnutých středo-a-junoamerických republik-ale aj z našej Východnej Európy? Verme teda,že ďalší vývoj sa
bude uberat touto a nie opačnou cestou. Verme tomu i k vôli
našej
vlasti a k vôli všetkým,ktorí v nej žijú-a prajme im všetko^dobré a
najlepšie- k Vianociam- a potom i do toho nasledujúceho desaťročia.
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+
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SEDMĚ KŘESŤANSKO DEMOKRATICKÁ SYMPOSIUM

Studijní skupiny našeho ČSKP
a Československé pracovní skupiny KD strany Švýcarska
se bude konat příštího roku 1980 ve dnech 11. až 11. dubna
opět ve Vzdělávacím středisku WISLIKOFEN
nedaleko lázní ZURZACH.
Navržené téma: Co dělat pro úspěch konference v Madridu.

2
SPRÁVY

Z

ČSKP

JEN ŽÁDNÝ STRACH.V posledních týdnech rozdávali sovětští předsta
vitelé výhružky na všechny strany.Nejtvrdší byly ty,které
vyslo
vili Brežněv a Gromyko ve věci svého návrhu na malé snížení sovět
ského vojenského potenciálu
v Evropě za cenu velikého zastavení
vývoje na straně NATO,což by znamenalo další zvýšení stejně už po
zoruhodné převahy vojenských sil Varšavského paktu. Výhružky byly
ale i jinde-na př.při vyjednávání o hospodářské "spoluDráci" mezi
EHS a RVHP.Kdyby v případě SSSR nešlo o velmoc,říkalo by se
tomu
asi jinak.Takhle se mluví jen o návrzích a protinávrzích,v nejhor
ším případě o tlaku.Ten dovede nasazovat sovětská strana mistrně,
používajíc kde koho,kdo o tom možná ani neví. Nedávno jsme v tomto
smyslu užasli nad projevem předsedy SD frakce německého parlamen
tu.Naproti tomu jistě vědí co činí na př. předsedové čsl." nekomu
nistických" stran,když posílají soukromé agitační dopisy západním
státníkům.Nu nešt.Zdá se,že dnes už tuhle taktiku lidé na
Západě
prohlédají a začínají naslouchat pozorněji těm,kterým byla už jas
ná od začátku.Při nedávném pařížském symposiu Figara, na
kterém
vystoupil též bývalý velitel NATO v Evropě,generál A.Haig, se kon
statovalo, že strategická převaha východního bloku potrvá
nejméně
ještě několik let i když se NATO vyzbrojí plánovanými a Sověty tak
nechtěnými raketami středního doletujnaproti tomu ze ale současné
hospodářské potíže SSR-vzrostou natolik, že se netřeba obávat,že by
se s jeho strany této strategické převahy dalo využít.
VYDÁNÍ UPRCHLÍKU Z ČSSR ČESKOSLOVENSKÝM ÚŘADŮM tak jak je proved
ly bavorské orgány letos s Čermákem a Žilkou,to je věc více než na
pováženou.I sám bavorský ministerský předseda Strauss by si měl uvědomit,že tady vlastně byly dva mladé životy doslova zničeny» Na
tom nic nezmění,že se to nestalo jeho osobní vinou.Kdo jim ted mů
že pomociTAmnesty International? Madridská konference, která začne
v listopadu příštího roku? Nebo nějaká parlamentní či zvláštní di
plomatická akce bavorské vlády,kdyby poctivěji uznala svou vinu?
NÁBOŽENSKÉ UVĚDOMĚNÍ začíná být československým vladařům prvořadým
strašákem.Podle zpráv z domova se jeho podhoubí rozrůstá sice po
malu ale tím bezpečněji.Vznikají a objevují se noví neznámí,krásní
a stateční lidé,proti jejichž vnitřní síle jsou i mříže kriminálů
bezmocné.Nemálo je jich
dnes mezi chartisty.Není divu,že StB
všude pátrá a "likviduje".V olomouci odhalili tajnou tiskárnu
a
prý velké skladiště zakázaných náboženských knih.Jednoho z těch, o
nichž se ví i v cizině,Dr.Josefa Zvěřinu,'navštívil v jeho, svého
času domácím vězení,americký žurnalista Jonathan Spivak a
svoje
dobrodružství popsal americké veřejnosti v říjnu ve "Wall Street
Journal".Jednotlivce může režim isolovat a pronásledovat ale pro
ti celému hnutí sotva co zmůže.Tím méně když má souputníky za že
leznou oponou. A tím méně také proto,že přináší naší nemocné době
právě to,co ona nejvíce potřebuje.
STÁT SE ŠVÝCARSKÝM OBČANEM není snadné. Ani po předepsaných dvanáti letech čekání.Náš ČSKP uspořádal už vloni pro své členy a~ kra
janskou veřejnost v Curychu informativní přednášku Dr.O. Schurcha.
Letos zorganisoval celý cyklus přednáškových a diskusních večerů
pro členy a přátelé ve Winterthuru a okolí,který navštěvuje na 100
krajanů.Pro příští rok připravuje další akce.Všem svým členům, at
bydlí kdekoliv,chce být ČSKP při jejich úsilí o nabytí švýcarského
občanství nápomocen a je připraven využít k tomu všech svých mož
ností , kterých má poměrně dost,poněvadž je de facto uznávanou orga
nizací švýcarskou a členem švýcarské odborové konfederace.
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61 ROKOV OD DOBY ZRODU REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ
61 rokov,čo spomíname zrod samostatného štátu Cechov a Slovákov,
Republiku Československú.Spomíname,že po stáročnej porobe sa naše
národy mohli zaradil ipedzi slobodné národy sveta, ako rovnocenný
partneri.S istou hrdostou spomíname pritom, že si toto miesto vydobili vlastnými prostriedkami,vlastným pričinením a vlastným úsi
lím politickým aj vojenským.Po vojne sme museli/uvádzam to len ako
príklad/zaplatiť našim spojencom 4 miliardy,ako vojnovú daň a
za
výstroj našich legií.Našim politickým vedúcim prvého odboja sa po^
darilo presvedčil Západných spojencov,ktorí si nevedeli predstavil
Európu bez Rakúska-Uhorska,ako aj o tom,že sme pripravení a zrelý,
aby sme vedli a spravovali naše veci samostatne,podľa našich
po
trieb a vlastných našich prostriedkov.Za týmto prvým odbojom stál
jednotný národ doma a v celku jednotný exil v čele s kompetentným
a uznávaným vodcom s jeho spolupracovníkmi,ktorí svojou neúnavnou
prácou,informovanosťou a nadšením vzbudili rešpekt západných spo
jencov,ktorí v našom exile našli dobrých a oddaných spojencov, tak
ako v našich légiách nadšených vojakov,ktorých,hlavne ku koncu tojny potrebovali.Slobodný a samostatný štát sme si museli vybojovat.
Nikto nám ho zadarmo nedal.
Dvadsal rokov trvania Republiky muselo napokon presvedčil i tých
najzarytejších neprajníkov našej samostatnosti,že sme opravdu spô
sobilí a schopní súlažil po každej stránke,či už národohospodáře kej»kultúrnej lebo ideologickej s ktorýmkoľvek vyspelím
národom
Európy.Dnea,aj po nacistickej a sovietsko-komunistickej okupácii
Československo ako štát existuje,je medzinárodne právne uznávané,
zrovna tak,ako sú uznávaní Češi a Slováci ako národy,žijúce v et
nicky uznávaných hraniciach a územiach.0 tieto podstatné skutočno
sti sa m6že tretí odboj opieral.Nám v treťom odboji ide teda o to
hlavne,aby sme slobodnému svetu pripomínali,že náš národ
stratil
slobodu, a to nie tak vlastnou vinou,ako viacej ľahkovernou, krát
kozrakou a slabošskou politikou západných spojencov. I keä
dne®
náš tretí odboj nemá vrcholné,jednotné politické vedenie medziná
rodne uznávané, representujúcevšetky smery, a i keä sa dnes nemôže
me pochválil nadšením a spoluprácou našich ľudí,je tu daná možnoať
pre každého,jednotlivca i pre rôzn$ rady,výbory,kluby,spolky, atď.
pracoval na našom oslobodení aspoň tým,že môžu pripomínal
osud
našich ľudí doma a varoval pred podobným osudom a nebezpečím
os
tatné národy a ich príslušníkov dosiaľ^ ešte slobodných.Každý môže,
ba povedal by som,má priamo povinost,ľudskú povinost,upozorňovať a
varovať pred komunizmom a sovietskou nadvládou.Aspoň toto,tuto sku
točnú
maličkosť môže každý přinesl pre národ a pre
ľudstve ,
ktorého budúcnosť je vážne ohrozená sovietskym komunizmom.
Pri spomínaní na udalosti okolo 28.oktobra 1918 zamyslíme sa
a
venujme aspoň minutku týmto úvahám.Verme,že duch národa,
ktorý
splodil a zrodil našich národných velikánov v dávnej minulosti - a
opravdových hrdinov,ktorí umierali v nacistických a komunistických
väzeniach na popraviskách s poslednou myšlienkou na národ a vílazstvo pravdy,žije a bude žít národ sám. Režim násilia,lži a podvo
dov má svoj čas spočítaný.
/Dr.M.Ferjenčík vo Vestníku Československej nár. rady americkej./
CMV-CHRISTLICHER METALLARBEITER VERBÄND-také členský svaz CNGJako náš ČSKP-vyhrál po úporném boji spor s vedením sklárny C. Hafeli v Samen o řádnou kolektivní smlouvu a o poskytnutí náležitých
podmínek zaměstnancům v rámci zásady sociálního partnerství. Bylo
nutno jít do stávky a musel zasáhnout příslušný kantonální
orgán
než nakonec vedení podniku uznalo, že CMV má pravdu.
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SKANDINÁVIE SYMPATIZUJE S VĚZNĚNÝMI CHARTISTY
Od zatčení deseti členů VONS získal boj za lidská práva v Česko
slovensku novou aktuálnost v celé Skandinávii.Dánská a též švédská
vláda protestovaly již v létě a dánská sociální demokracie zadala
propuštění chartistů z vazby. Na rozsudky reagovali z tribuny také
všichni mluvčí švédského parlamentu jednotlivých frakcí,nejsilněji
vůdce sociálně-demokratické opozice Palme,jenž plně odsoudil toto
nestvůrně divadlo v Praze.Bývalý premier,nynější ministr zahraničí
Ullstén,řekl:"Je neuvěřitelné,že chartisté byli odsouzeni za své
názory v zemi,jež podepsala v Helsinkách dohodu o lidských
prá
vech.Rozsudky z konce října jsou politický skandál".
V norském tisku se průběžně objevují komentáre k situaci
kolem
Charty."Vzhledem k metodám pražského režimu je pochopitelné,že ak
tivních opozičníků v Československu neni mnoho" píše Aftenposten .
"Ti,kdož se plně angažovali v boji za lidská práva,ukázali srdnatost,jež jim může vynést dlouhá léta věznění.Plamen však zatím ne
zhasne , protože na jejich místo okamžitě nastoupí druzí.
Bylo by
hrozné,kdyby v nadcházející politické zimě Západ zapoměl na odsou
zence. Je třeba neustále zdůrazňovat,že Husákovo zacházení s kriti
ky režimu nelze posuzovat jinak,než jako hrubé porušování lidských
práv" uzavírá Aftenposten.
V týdnech po uveřejnění rozsudků probíhala v Dánsku kampaň, je
jímž cílem bylo přimět nově nastolenou vládu k odsouzení policej
ních metod pražského režimu.V Odense stáli občané frontu,aby mohli
podepsat protestní prohlášení,jež místní skupina Amnesty předala s
650 podpisy ministerstvu zahraničí a čs.vyslanectví.
V severním Jutsku probíhala velká podpisová akce,jejímž iniciá
torem byla Rada Svobodného Československa spolu se skupinou míst
ních občanů.Odboráři,dělníci,rybáři,učitelé,studenti a lidé levi
cových i pravicových názorů svými 2091 podpisy odsoudili
pražské
rozsudky.
Iniciátorům vyslovilo podporu všech devět parlamentních stran. A
jako první odsoudila na svém zemském sjezdu konzervativní
lidová
strana pronásledování občanů za jejich politické smyšlení a vyzva
la dánskou vládu k okamžitému protestu.Stejně jako předtím norští
levicoví socialisté,odsoudila i dánská strana levicových sociali
stů groteskní rozäudek nad chartisty a vyslovila podporu všem so
cialistickým a demokratickým silám v Československu. Souhlas s ak
cí vyslovila i vládnoucí sociální demokracie. Radikálové a liberá
lové vznesli nezávisle na sobě dotaz v parlamentě.Liberální
po
slankyně Mette Madsen prohlásila,že proces způsobil neklid dánské
veřejnosti a jménem všech Dánů,jež svými podpisy odsoudili rozsud
ky, žádala ministerského předsedu Anker Jbrgensena o oficielní di
stancování se dánské vlády.
Anker Jbrgensen připoměl.že Dánsko proti procesu již protestova
lo,naposledy 26.října spoľ·u s ostatními členskými státy Evropského
společenství.Prohlášení EHS konstatuje,že pražské rozsudky odporu
jí závěrečnému aktu deklarace z Helsinek.Západoevropská
Devítka
vyslovila přesvědčení,že jedině plný respekt k výsledkům Konferen
ce o bezpečnosti a spolupráci v Evropě může přispět k tomu,aby též
jednání v Madridě bylo v r.1980 úspěšné."Dánsko protestovalo pro
ti zatčení chartistů již v červenci" řekl jeho ministerský předse
da" protestu se ale,jak je vidět,nedostalo slyšení.Proto jsme
se
domnívali,že společné prohlášení celé Západní Evropy bude mít vět
ší váhu!" Poslankyně Madsen vyslovila uspokojení nad
kritickým
stanoviskem Dánska,dodala však,že vláda by je měla formulovat sa
mostatným oficielním prohlášením. Premier Anker Járgensen souhla
sil, že jde o hrubé porušování lidských práv a slíbil,že se spolu s
novým ministrem zahraničí poradí o tom,jakým způsobem by
Dánsko
mělo znovu intervenovat u československé vlády.
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Matka Tereza! Až do udělení Nobelovy ceny míru 1979 bylo tohle
prosté jméno ipálo známé světové veřejnosti.Poprvé zase po dlouhých
letech se na volbě laureáta,vlastně laureátky,shodli všichni. Ono
totiž udělení Nobelovy ceny nebývá vždy provázeno jednohlasným sou
hlasem členů poroty ani jednoznačnými reakcemi ve světě. To lze ku
příkladu říci o H.Kissingerovi a Le Luc Thoovi,kteří obdrželi cenu
za dojednané příměří ve Vietnamu;ale po ukončení války
Vietnam Spojené státy následovalo rozšíření tvrdé komunistické
diktatury
do jižní části země a později válčení s Čínou a agrese proti Kam
bodži.Totéž platí o dvojici jiných laureátů-Beginovi a Sadatovi.
Pravda,v této krajně explozivní končině světa bylo nepochybně do
saženo významného kroku k mírovému soužití Izraele a Egypta, avšak
situace je stále dosti křehká a nejistá a velká přání, která onoho
památného listopadového dne r.1977 oba politikové formulovali, zů
stávají dodnes z velké části jen těmi přáními.Naproti tomu udělení
Nobelovy ceny míru Andreji Sacharovovi za jeho občanskou odvahu a
statečnost 3e setkalo jen s mírnými námitkami. Matka Tereza má za
sebou už desítky let tvrdé práce mezi nejchudšími z nejchudších,ve
špíně předměstských čtvrtí Kalkaty,v prostředí epidemických nemo
cí , vražedného podnebí,neřesti a zločinů pramenících ze sociálního
dna společnosti.Jeden z těch nesčetných,jemuž matka Tereza vrátila
důvěru ve svou vlastní lidskou hodnotu ji řekl :"Takovou práci ja
ko vy bych nedělal ani za milion rupií!" Tereza s úsměvem odpově
děla : "Ví te ,pro peníze bych to také nedělala."A to je Terezinonravní krédo.Ostatně,většinu peněz za Nobelovu cenu už investovala do
budování střediska pro malomocné...
Matka Tereza není bohudík sama.Na celém světě pracují muži i že
ny v podobných podmínkách a za prosté"děkuji", a podobně jako ona
se účastní velké a zdaleka ještě nevyhrané bitvy proti chudobě^ne
mocem, zoufalství jmisionáři ,řádové sestry,ale také prostí lékaři a
ošetřovatelé,drobní Albertové Schweitzerové,kteří zůstávají takřka
anonymní a bez nároku na pozemskou slávu či odměnu....
Strávil jsem takřka šest let v zemích černé Afriky, a na svých
cestách jsem se setkal s mnohými z nich.Uvedu proto několik
pří
kladů. Zavedu vás na chvilku do malé a chudé Burundi v srdci afric
kého kontinentu. Tato zemička,odříznutá od moře a vklíněná jen me
zi své obří sousedy»Tanzanii a Zaire,se stala před sedmi lety dě
jištěm hrozných kmenových pogromů,při nichž přišlo o život
kolem
150.000 lidí.Venkovské obyvatelstvo i městský"proletariát" žijí v
nesmírné chudobě a hlad s podvýživou jsou velmi častými návštěvní
ky v černošských chýších.V Burundi pracuje několik set misionářů ,
většinou z katolického žádu Bílých Otců.Jejich nesmírně
.obětavá
práce,kterou navíc ztěžuje nedostatek pochopení,ba nevraživost
u
vládních kruhů,tu pokračuje už osmdesát let.Káží
31ovo Boží,vyu
čují na misijních školách,zasvěcují mladé Burunäany do tajů řeme
sel ,navštěvují nemocné,léčí.Dispensář na staré Misii Muyaga ve vý
chodní části země
navštěvuje na 300 nemocných denně, takže si
tu museli"lékařský týden"organizovat:v pondělí lepra,v úterý kwas
hiorkor/ zhoubná nemoc z jednostranné nedostatečné výživy/ ve stře
du malárie,ve čtvrtek spavá nemoc.......... Mnozí z těch dobrodinců
v
zemi ztrávili celý život a zemřeli tu.Sestra Henriette z Muyagy už
není patrně mezi živými .Když jsem ji před deseti lety viděl napos
ledy,byla to vetchá stařenka,chodila o holi a nedoslýchala. Do Bu
rundi přišla v r.l914 se skupinou řádových sester,která jako prv
ní použila k cestě od Indického oceánu právě dostavěné železnice,
spojující Dáresalám s Tanganickým jezerem.Její předchůdci a před
chůdkyně museli putovat přes 2000 km pěšky,divočinou plnou
dravé
zvěře i nepřátelských kmenů,oblastmi zamořenými leprou a malárií.,
jako třeba bretaňský misionář J.M.Leport v r.1903.
Dodnes žádný

- 6 Evropan nepřekonal jeho rekord nepřerušeného pobytu v Burundi. Za
svého plodného života pokřtil tisíce dětí,pohřbil tisíce mrtvých,
vyléčil tisíce nemocných.Pracoval se zápalem,oddán dílu a vzdálen
spěchu moderní civilizace.Každým rokem v suchém období vídával na
obzoru plát ohně spalující žlutý buš i záplavy řinoucí se z nebe
v deštivých měsících.Býval svědkem setby i sklizně na domorodých
políčcích,zažil tu léta hladomoru,epidemií a živelných pohrom,pa
matoval se ještě na německou kolonisaci,na první světovou válku,
pak na belgickou správu,na první kroky samostatnosti. A potom na
dešel podzim života."Otec Pilipoli",jak mu v širém kraji říkali,
nechtěl o případném návratu do Francie ani slyšet;srostl se zemí,
zapustil kořeny a když ve věku 87 let se naplnily jeho dny,byl v
žírné burundské zemi pohřben.I jemu se,mimochodem,dostalo jakési
malé varianty Nobelovy ceny.Když totiž oslavil Otec Leport
své
osmdesátiny,obdržel- a to snad bylo největší překvapení,jakého se
kdy dožil-telegram z Paříže:"Blahopřeji k narozeninám a děkuji.
Charles de Gaulle."Brzy na to došel i šek na 5.000 franků....
V džunglích Indonézie,v pralesích Amazonky,na okraji Sahary i v
ledových pustinách-všude je najdeme.A proto si myslím,že v osobě
Matky Terezy obdrželi Nobelovu cenu míru všichni ti vzdálení, po
lidském věhlasu netoužící,skrytí a krásní lidé,kteří nalezli smy
sl života ve službě nejchudším a nejzapomínanějším z našich bližn^Ch’
+
+
+
Stanislav M. Kříž

0 NEMOCNICÍCH V SSSR napsal článek Dr.A.P.Creticos,americký lékař,
který jich několik-ty nejslavnější-letos navštívil. Článek
byl
uveřejněn v"Congressional Record",oficielním orgánu kongresu USA,
a jeho překlad byl otištěn ve Věstníku ČSNRA.Vyjímáme z něj
zá
věr :
"Bývám dotazován, jaká je nemocniční a lékařská péče v
Sovětském
svazu,nemohu však na to odpovědět,poněvadž jsem nemluvil s paci
enty a nenahlédl do klinických zápisů.To,co jsem však viděl,stačí
abych prohlásil,že lékařská péče ,je těžce kompromitována. Mohu to
znázornit skutečnou anekdotou.Člen naší výpravy trpí těžkým rev
matismem a užívá 8teroids již několik let.Následkem toho trpí cu
krovkou a užívá insulin.Na letišti v Moskvě,po přistání, upadl a
způsobil si ránu na noze.Trvalo nám to 5 hodin,než jsme byli
na
celnici vybaveni a dopraveni do hotelu.Hned jsme zavolali
první
pomoc.Přišla lékařka a uznala,že je zapotřebí nohu ošetřit.Vytáh
la z kapsy skalpel bez pouzdra a aniž by použila desinfekce
od
stranila sedřenou kůži.Pacient měl velkou bolestjvytáhla z kapsy
kulatý plastický dumlík,strčila mu to do úst a znázornila, jak se
má do toho zakousnout.Když dokončila ošetření nohy,vzala mu dum
lík z úst,aniž by to desinfikovala strčila do plastického pytlíku
a do kapsy.Pak dala disinfekci na ránu,obvázala a odešla. Jakýmsi
zázrakem rána nebyla infikována,ale ještě se neví,zda pacient ne
dostane jaterní infekci hepatitis."
Tím končí své vyprávění americký lékař.Z jeho popisu vysvítá i
celá řada základních problémů,které se neprojevují jenom v lékař
ství,ale v celém sovětském hospodaření.Za prvé je to mizerná,laj 
dácká práce,at se staví cokoliv .Dále špatná údržba.Za třetí ne
dostatek náhradních součástek./Když nastane sklizeň,objeví se, že
traktory nefungují./
PRO NEONACISTICKOU ČINNOST bylo v NSR do letošního listopadu prá
voplatné odsouzeno 139 osob.Doposud neprávoplatných rozsudků
je
105 a proti 305 osobám se vede soudní řízení.Nejvyšší trest pro
zatím- 11 let vězení.
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Byl .jsem ve věznicích a nenavštívili jste mne ....

VÝZVA!

Asi jsme my, exulanté z komunistického bloku už jediní,kteří do
káží rozlišovat mezi motivací teroristických vzdušných pirátů.
ve
svobodném světě, vyžadujících tučné sumy za vydání svých rukojmí a
mezi motivací několika únosců, kteří na cestě za svou osobní svo
bodou donutí československého pilota ke změně kurzu na
nejbližší
západoněmecké letiště, kde se bezpodmínečně vzdají úřadům. Ti prv
ní dostanou své miliony a letadlo k bezpečnému odletu do některého
totalitního státu. Mají-li smůlu, zavrou je na pár týdnů a jejich
terorističtí soudruzi si vynutí jinou akcí jejich propuštění.
Ty
druhézavrou na pět až sedm let. My ovšem nebudeme vynucovat jejich
propuštění terorem, ale
ruce v klín bychom skládat neměli.
Máme zde konkrétní případ inž.Vlast. Toupalíka , o němž
všichni víte z denního i exilového tisku. Soud mu nedávno potvrdil
rozsudek v plné výši.Adresa věznice:6308 Butzbach,Postfach 320 BRIX
Co mohou pro něho udělat jednotlivci?
Napsat mu pár řádků, aby netrpěl pocitem opuštěnosti.
Poslat mu nějaké peníze na přilepšenou nebo alespoň německé znám
ky na korespondenci.
Poslat mu balíček.Osvědčuje se požádat Červený kříž o
prostřed
nictví.
Poslat mu knížky, předplatit exilový časopis. Čte i německy a an
glicky.
Navštívit ho.
Co mohou pro něho udělat spolky a organizace?
"... potřeboval bych ale větší tlak veřejnosti na adresu hessenského ministra spravedlnosti ve Wiesbadenu, pana dr.Hanse Guntera
a na pana Holgera Bornera, Ministerpräsident Staatskanzlei, také
ve Wiesbadenu - dopisy a rezoluce, podepsané krajany a pokud mož
no uveřejněné v tisku. Potom bych měl šanci dostat se dříve ven
cestou omilostnění ..."
Rozvzpomeňme se na své vlastní, mnohdy krkolomné cesty na Západ.
A muklové mezi námi na svá vlastní leta věznění.
"... Ten fakt, že jsem důvody k útěku měl, mně nedokázal vyvrátit
ani frankfurtský soud a jistě jsem to neudělal jen abych nechal
státu ke konfiskaci rodinný dům v Praze ... Smutné je, že mám dů
kazný materiál, který mně byl soudem odmítnut k předložení..Jsem
odsouzen proti německému právu a při tom mám trest větší než ně
kteří vrahové ..."
K-K.
+
+
+
+
+
+
DOPIS Z ČESKOSLOVENSKA - vyňato k zamyšlení nad statečnými lidmi.

".... Je to již více než týden co přišel v jednom dnu Tvůj dopis
a zároveň balíček s knihami.Denně se chystám napsat a
poděkovat,
ale stále jsem někde,kde je třeba něco naléhavě řešit.Snad víš co
nás postihlo.Eýlo to kolem 10.září,hlavně v Praze,v Brně a v Olo
mouci, ale také na venkově a na Slovensku.Jsou to desítky lidí.Mno
zí se už vrátili ale stále ještě nevíme přesně,co se kde událo,jak
to nyní vypadá.Je to prý největší akce od roku 1957» říkají pamět
níci...Tady doma jsou lidé,kteří denně právě pro to duchovní ris
kují svou svobodu.A je jich stále víc.Poslední události lidi ještě
víc sjednotily a pohnuly k aktivitě i ty,kteří se dosud uzavírali
do soukromí.Tedy žádné ochromení strachem a stažení se do
ulity,
jak se snad očekávalo.Tady skutečně působí Kristus,ne my sami!"
Říjen 1979

A.I.SOLŽENICYN - O VYHLÍDKÁCH DO BUDOUCNOSTI ČERNÝCH I MILÝCH
Letošního února měl A.I.Solženicyn v britském rozhlasu interview
s I.I.Sapietem.Hovořilo se o Rusku na konci první světové války, o
omylné únorové revoluci 1917,o současné ruské kultuře,o emigraci a
o tom,jak Západ celou dnešní situaci v Rusku špatně chápe:"Skvoucí
se západní věda nevěděla 55 let nic o GULAGU,neuměla si představit
jeho měřítka,nevěřila,že existuje.Bolševici prohlásili lidový od
por proti sobě za banditismus a západní věda přijala-drobný banditismus.Rozsáhlý odpor lidu vůči bolševikům zcela ignoruje. Pozoru
hodný případ:Jeden mladý americký vědec se snažil uplatnit diser
taci: Lidový odpor proti bolševikům a občanská válka na Sibiři .Byl
všude odmítán,přičemž mu bylo vysvětlováno-k takové podezřelé di
sertaci Vás nikdo nepřijme.Chlapec tedy žádal,aby mu sami dali té
ma.A dali mu: Sít stranické osvěty v SSSR .U nás nejen dítě, nýbrž
i kterékoliv kuře,poslední krocan se takovému tématu směje- ale na
americké univerzitě je to - disertace!" Předkládáme čtenářům závě
rečnou část interviewUjV níž Solženicyn hovořil o tom, jak on vidí
další vývoj věcí.
Otázka:Díváme-li se na Západ všeobecně,nezdá se,že začíná
určité
probouzení probleskovat zvláště mezi mládeží,v náboženských
kru
zích? A.S.To souhlasí.Na různých místech,v různých zjevech si lze
opravdu všimnout,že současná západní mládež má jemnější smysl pro
pravdu než její diplomovaní učitelé.Tato mládež jako by se snažila
proniknout závalem harampádí,hledá... U mnohých z nich nevyvolá už
náboženství úsměšek,nýbrž zájem,porozumění,dokonce spoluúčast.
A
ovšem,nelze ani nepokládat za znamení času nového papeže.To je, to
je-ani slovo se nenajde-to je dar Boží.Ale celá věc je tak zaned
baná, ustupování Západu došlo už tak daleko,že v každém případě je
pro nás,pro naši zemi,spoléhání se na západní pomoc neplodné.Takto
jsem smýšlel i když jsem ještě žil v SSSR.A nikdy jsem se neobra
cel na západní vlády,na západní parlamený.Takové iluze jsem neži
vil.V individuálních případech může pomoc přijít od veřejnosti.Ale
nikdo na Západě nemá povinnost zabývat se námi celkově a není ni
koho,kdo má prdto sílu a kdo je dost pevný.Spíš jim bude zapotřebí
se námi vykoupit»vykupovat se,jako Tajwanem. Otázka:Je-li tomu tak,
kde je tedy pramen síly pro vězně,kteří hledají svobodu? Ke
komu
nebo k čemu se mají obracet? V co mohou doufat národy pod
sovět
skou nadvládou? A.S.:To je nejobtížnější otázka ze všech,které mi
byly vámi položeny.S jedné strany pokládám
hlavní vítězství nad
komunismem už za vybojované.Přestáli jsme šedesát let a nenakazili
jsme se jím.Ono ideologické vítězství?to je úplné ovládnutí duší,
za kterým se hnali,za kterým se honili,na které spoléhali Lenin a
Trocký,se nikde neuskutečnilo.My jsme už od něho duchovně svobodni.
A teň-fyzicky?Proto jsou tak obtížné změny v naší zemi,že se k na
ší zemi upřel celý život lidstva.Celá oběžná dráha pozemského ži
vota se změní proběhnou-li změny v sovětském režimu.Tam je dnes uzel dějin lidstva. Otázka:V televizi se tážete,nepi-išel-li koneč
ně čas,kdy se Rusko začne probouzet,kdy se dá Birnamský les do po
chodu. Pohnul se tedy už Birnamský les? A.S. Zase podle toho, jak
se tento pohyb chápe.Když duchovně,pak ano,pak se dal do pochodu .
Když fyzicky,pak ne,pak se nepohnul.Ale nikdy jsem nevyzýval k fy
zické všeobecné revoluci.Nebot to je zpravidla takové zničení ná
rodního života,že není vůbec vyváženo získaným vítězstvím. Nám ne
může jít prostě jen o to,osvobodit se,nám je nutno dát se na cestu
léčení.Ale revoluce neléčí.A k tomu se řadový občan nachází v ta
kové situaci,že ho nelze vyzývat k fyzickým hnutím;
neustále mu
hrozí záhuba.Proto jsem vyz val ke hnutím"Nežít ve lži"- odtáhnout
ruce od jejich ideologie,aby krachla a skončila.A to se bude výz
namem rovnat přeměně státního zřízení.Toto hnutí se rozvíjí,Bůh mu
dej pokračovatlUkázalo se sice pomalejším,než jsem očekával, však
už ale ze své podstaty nemůže být rychlým. Otázka:V"Dopise sovět
ským vůdcům",jste mluvil o možnosti soutěžení mezi komunistickou a
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Západě?.,A,S. Víte,když mluvíme o"Dopisu vůdcům",musí se něco
vy
světlit.To konkrétní,na co se ptáte,to je tam míněno spíše ironic
ky .K žádnému ideologickému soutěžení s komunismem v naší zemi ne
může dojít,protože komunismus ideologicky už vše prohrál. To byl v
"Dopisu vůdcům" vtip;že straničtí propagandisté ve volném čase po
plodné práci budou ještě bezplatně prooagovat komunismus.
Prostě
jsem se posmíval.To jsou takové líné kůže,že se bezplatně ani pro
vlastní ideologii nepohnou. Ale hleďte,co hlavního není v " Dopisu
vůdcům"výslovně řečeno,ale čemu se musí rozumět,že jsem se neobra
cel vlastně k těm vůdcům.Pokoušel jsem se vyznačkovat cestu,kterou
by se mohli dát jiní vůdcové místo těchto.Kteří by jako znenadání
přišli na jejich místo.Celou tu otázku nelze rozebírat nekonkrétně
bez zřetele k nynější světové situaci.Do jakých zkoušek nás ještě
dostanou tito ziskuchtiví vůdcové? Komunisté se nemohou zříci ag
rese.Už to tak je-satanský růst zbrojení.Děla začínají střílet sa
ma.Těm šílencům se patrně podaří uvrhnout naši zemi a celý svět do
války.Jsou odsouzeni opakovat chyby všech dobyvatelů ve světových
dějinách.Zdá se jim,že jsou natolik silni,že mohou ovládnout celý
známý svět.rokaždé to byla chyba a bude i tentokrát. Skutečně, oni
zpustoší celý svět,zničí náš národ a vzdor všemu utrží porážku.Ale
za jakou cenu?Za cenu toho,že na opačné straně bude spolubojovat i
miliardová Čína a tak zase zvítězí komunismus,jen v jiné formě. Američané pěstují v Číně světového dobyvatele,podobně jako vypěsto
vali sovětský komunismus po druhé světové válce,sami proti sobě.
Záchrana
nestrpí odkladu.Každým zbytečným rokem jejich vlády tam
vzniká nenapravitelná ztráta. Otázka: V co vy sám doufáte, Alexan
dře Isajeviči? V co věříte?V prozřetelnost? A.S. Slovo Prozřetel
nost nechce být používáno na lehkou váhu. Když je člověk vysloví,
vstupuje do triumfalistické oblasti.Jsem přesvědčen o Boží přítom
nosti v každém lidském životě,ve svém životě,v životě celých náro
dů. Jen my jsme tak povrchní,že nemůžeme nic včas pochopit. Všechny
záhyby našeho života poznáváme a chápeme s převelikým zpožděním. A
tak jsem přesvědčen,že jednou pochopíme i smysl sedmnáctého roku
/t. zv. únorové revoluce, o níž A.S.hovořil na začátku svého interview-poznámka redakce/.Spoléhám se v naší zemi na onen stupeň
osvícení,který už se v našem lidu rozlil a nemohl se nerozšířit též
ve sférách vojenských a administrativních.Vždyt lid,to nejsou jen
milionové masy dole,nýbrž i jeho jednotliví představitelé,zaujmuv
ší klíčové pozice.Synové Ruska jsou přece i tam.A Rusko od nich očekává,že mu splatí synovský dluh.Tato mezivrstva musí pochopit,že
každá dobyvačná válka je naší národní záhubou.Dobře chápu naše důstojníctvo v druhé světové válce;kolik horoucích čestných
srdcí
končilo onu válku zároveň s živelnou touhou uspořádat konečně ži
vot i ve vlasti.Nemohu připustit,že by všichni zmizeli bez důsled
ků jako voda v písku.Že by i oni či jejich nástuDci byli lhostejni
k příšernému osudu,který se připravuje naší vlasti,k zhoubnému me
zinárodnímu dobrodružství,do něhož ji ženou. Věřím v náš národ, ve
všech jeho vrstvách.Není možné,aby IlOOletá existence jeho v něja
ké, nám ještě neznámé formě,nepremohla šedesátiletou bezuzdnost ko
munistů.Každopádně je musíme přemoci,my je musíme setřásti! To se
může udát během budoucí války,ale tisíckrát lepší bude,najdou - li
se vnitrní síly k zastavení agrese ještě před jejím vznikem.
Otázka: A jaké tedy vidíte budoucí Rusko? A,S.Vidím je v ozdravě
ní.Zříci se všech uchvatitelských mezinárodních halucinací a začít
mírové,dlouhé,dlouhé,dlouhé uzdravování.
Švýcarská skupina SVÚ pořádá 15.až 18. května 1980 v INTERLAKEN
KONFERENCI 0 MASARYKOVĚ HUMANITNÍM ODKAZU.
Referovat budou významní čeští a slovenští filosofové a socio
logové, kteří jsou členy západoevropských a amerických universit
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Přijetím civilního trestního zákoníke se komunistická Čína k 1.
lednu 1980 de jure stává právním státem, v němž dle pojetí a před
stav většiny západních pozorovatelů pomalu ale jistě začínají pla
tit tytéž pojmy a hodnoty jako ve svobodném světě. Nedávná trium
fální cesta premiéra Hua Kuo-fenga po západní Evropě vzbudila no
vý ekonomický zájem o čínský trh,kde dle vyjádření expertů je ne
málo rysů příznivých budoucí spolupráci se západním světem. Přede
vším přirozená regulace cen a samostatnost jednotlivých závodů, v
nichž již nerozhoduje revoluční komité či partajní sekretariát,ný
brž ředitelství.Dělníkům se vyplácejí výkonostní premie, podporují
se soukromí řemeslníci a podnikatelé ,domácí kapitalisté dostali za
ztráty způsobené kulturní revolucí odškodné,zahraničním koncernům
se nabízejí výhodné investiční možnosti.Kredit čínského hospodář
ství posilují vyhlídky na mnohamilionový nárůst exportu při nízké
kvótě zadlužení ,která má představovat necelou čtvrtinu dluhů
ev
ropského komunistického bloku.
Nový kurs vedení v Pekingu se označuje za pragmatický realismus,
jenž 3e vědomě vystříhá nabubřelých citátů a frází maoistické ery,"velkých skoků vpřed;",kulturních revolucí a jiných experimentů,
jimž se dnes oficielně říká levičácké omyly a porušení objektivní
ho vývoje.
Západoněmecký Spiegel srovnává kritickou diskusi čínských nástěných novin s renesancí demokracie v Dubčekově Československu. Ved
le skutečnosti,že Čína při žádné příležitosti neopomene
odsoudit
sovětskou srpnovou invazi,napadne Čechoslováka možná také prasta
rý vtip či přání,aby Číňané třikrát za sebou přišli do
Československa-jen aby celkem šestkrát museli pře3 SSSR.Je tahle anekdota
výsledek lidové moudrosti nebo spíše strachu a nejistoty vůči čín
ské variantě komunismu?
Pomalu se zapomíná na to,že maoisté se v Číně nedostali k moci
demokratickou cestou nýbrž rozvratem,převratem a revolucí,již taj
ně a zákeřně připravovali v období celonárodního odporu proti ja
ponské okupaci.Kdo si při úvahách o Číně vůbec ještě vzpomene
na
Tajwan,kam se po komunistickém převratu uchýlili všichni
čínští
demokraté a odpůrci komunistického režimu?ITajwan je dnes politic
ky isolován,hospodářsky je však na úrovni západního světa,má ros
toucí blahobyt a vůbec vše to,k čemu dnes Peking mobilizuje pomoc
Západu.
Dávnou historií je korejská válka,kdy čínské vedení vyslalo ži
vou vlnu dvěstě tisíc vojáků proti jednotkám Spojených národů.Vůči
Indii vystupovala Čína po dlouhá léta jako imperialistická velmoc,
jež neváhala zaútočit těžkými zbraněmi.
Nedávná"lekce"vietnamskému a současně sovětskému
imperialismu
byla především zůraznění skutečnosti, že existují dvě komunistické
supervelmoci,jež si obě dělají nárok na světovou hegemonii. Nebez
pečnost čínského komunismu,jež je pro rozvojové, a hlavně asijské
státy právě tak zhoubný jako sovětská rozpínavost,odhaluje studie,
již vydal Koordinační výbor Československých demokratických
exu
lantských organizací v Austrálii.Na čínských zkušenostech ukazuje
studie strategii a taktiku pekingských komunistů,kteří za přízni
vých okolností vždy prováděli vojenské akce,v nepříznivých dobách
se pak uchylovali k taktice jednotné fronty a mírové politické ofenzivy,aby získali čas na přípravu důkladnějších vojenských ope
rací dalších.Cílem čínských komunistů je i nadále světová revolu
ce ;v nynější době však takticky usilují o využívání rozporů
mezi
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SSSR a USA,a protikladů mezi oběma velmocemi a rozvojovými zeměmi.
Taktikou střídavého posilování jednoty a boje získávají spojence k
likvidaci odpůrců,hlavně však proti největšímu nepříteli, jímž je
Sovětský svaz.Snaha o protisovětské spojení s USA nemění nic
na
skutečnosti,že Amerika zůstává třídním nepřítelem Číny.
Odpůrci komunismu na Tajwanu zdůrazňují,že antikomunistický boj
musí být současně akcí ideovou,politickou,hospodářskou, sociální i
vojenskou.Na ideovém boji se mají vedle vlád podílet také
dobro
volné organizace.Lid v ohrožených rozvojových zemích má být obez
námen s komunistickou strategií a taktikou a dobře informován
o
hospodářských nedostatcích komunistického světa,ale také především
o soustavném pronásledování křestanských a všech ostatních
nábo
ženských skupin.Náboženství jež je ve svobodných zemích silným a
sjednocujícím prvkem,nahrazuje v komunismu marx-leninská ideolo
gie, jejíž zhoubnou Škodlivost předčí jedině komunistická
skuteč
nost,jež je ještě horší.
Jednou z okolností,jež přispěly ke komunistickému převratu
na
čínské pevnině,byla neutěšená situace zemědělců-pachtýřů,kteří mu
seli zámožným pronajimatelům odvádět neúměrně vysoké poplatky. Ko
munisté jim slíbili pozemkovou reformu,po uchopení moci ale zaved
li družstevní"komuny".Komunismu lze nejlépe čelit odstraněním dů
vodů nespokojenosti drobných rolníků.
Pekingský program hovoří o čtyřech modernizacích: zemědělství a
průmyslu, vědy a technologie a navíc ještě modernizace armády.Jako
při ostatních formách modernizace mají i zde demokratické země dopomoci k tomu,aby se Čína stala velmocí nejen hospodářskou a poli
tickou,ale i vojenskou,coby středisko světového revolučního hnutí.
Koordinační čs.výbor v Austrálii zdůrazňuje.že sovětskému nebez
pečí lze lépe než spoluprací s komunistickou Čínou čelit posilová
ním Evropského společenství a hospodářsky i vojensky silných neko
munistických zemí v Asii.Sovětská dohoda s Čínou je dnes nepravdě
podobná, zítra však -za jiných okolností-může být realitou. Jakou
koli pomocí čínským komunistům se Západ stává obětí čínské strate
gie a taktiky,přičemž sám nemá účinnou protikomunistickou politi
ku. Brožúrku o strategii a taktice čínských komunistů zasílá čsl.
koordinační výbor jako memento antikomunistickým pracovníkům,odbo
rářům, veřejným činitelům,redakcím a budhistickým organizacím v ce
lé řadě zemí jihovýchodní Asie.
Čínské protiklady»nepochopitelné pro západního pozorovatele,při
měly ke kapitulaci i běžného obyvatele čínského subkontinentu. Čí
ňané jsou prý/podobně jako Čechoslováci/mistry techniky přizpůso
bení a přežití;doslova a do písmene provádějí příkazy shora,přitom
se příliš neangažují a raději soustŕeäují pozornost na drobné vý
hody,jež lze získat pro vlastní osobu."Kdo chodí do práce,vydělává
25 jenů,kdo zůstane doma,o dva jeny víc-ušetří totiž na jízdence"
říkají dělníci v Šanghaji.Jiná lidová moudrost pak říká,že pravdu
má vždy ten,kdo sedí v nejvyšším úřadě.
STALO SE NĚCO NEUVĚŘITELNÉHO.Poprvé v historii si někdo dovolil na
vrcholném veřejném komunistickém shromáždění obvinit přítomného a
absolutního předsedu a diktátora z nedemokratického vedení a žádat
aby nebyl znova"zvolen".Stalo se to při listopadovém 12. kongresu
rumunských komunistů- a oním odvážlivcem byl 84-letý
Constantin
Pirvulescu,delegát za hlavní město Bukurešt,starokomunista a prý i,
možná"člověk Moskvy".Jeho projev byl pochopitelně celým shromáždě
ním velmi hlučně odmítnut a on sám byl okamžitě zbaven funkce de
legáta. Jinak prý se mu nestalo nic a on prý nadále bydlí jako před
tím v prominentní čtvrti bukureštské,kam je výslovně
nepovolaným
lidem přísně zakázán přístup.
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BOHUSLAV MARTINŮ - 20.VÝROČÍ UMELCOVA ÚMRTÍ
Pollčka-královské město založené Přemyslem Otakarem II.r.1265"na
políčkách" uprostřed hlubokých lesů na zemské stezce z Čech na Mo
ravu.Převážná část jádra města má ráz ze 14.století.Novější
domy
jsou postaveny renesančně,barokně,nebo v pozdním klasicismu.Děkan
ský kostel sv.Jakuba pochází z doby po požáru v minulém století. Z
chrámové věže je Polička jako na dlani Prostoru náměstí
vévodí
barokní radnice,před ní je Mariánský sloup a dvě kašnyjto vše tvo
ří komposičně umělecký celek.Jižní část jádra města má
zachovalé
gotické hradby s půlkruhovými do města otevřenými baštami,
které
propůjčují městu jedinečnou středověkou atmosféru.Na Dolním před
městí je kostel sv.Michala s kostnicí,zvonicí a přilehlým hřbito
vem.Zde byly letos dne 27.srpna uloženy ostatky hudebního skládá tele B.Martinů a jeho choti.
B.Martinů se v totmo prostředí narodil 8.prosince 1890. Vyrůstal
v podkrovní světničce chrámové věže,kde vlastně od dětských
dnů
naslouchal hudbě.Sotva je ve školní lavici,dostává od pana učitele
a regenschoriho housle a už projevuje svůj hudební talent.At vezme
do ruky kterýkoli z hudebních nástrojů,zahraje na každý brzy a do
bře.Na pražské konzervatoři se věnuje studiu houslí a roku 1922 se
stává členem České filharmonie.Skládat začíná nejprve jako samouk.
Pak je ve skladbě žákem J.Suka a r.1923 vede ho jeho neklidný duch
po poznání a světovém rozhledu do Paříže.Tato metropole hudební i
historická a hudba Stravinského a jeho nového učitele Russela
mu
učarují.Nakonec je okouzlen celou Francií,vrací se tam a nachází i
svého životního partnera.
Po období hledání a po těžkých životních zkouškách dochází
zde
též k jeho uměleckému dozrání.Vedle a vlastně ještě nad vlivem mo
derní hudební kultury francouzské zůstane natrvalo zakotven v rod
né vlasti,v křestanské kulturní tradici domova,v uvědomělém
citu
národním. Mistr tonů Martinů se po celý život ve své hudební tvor
bě ubírá pak bezpečně touto cestou a stává se tak svým dílem
po
Smetanovi,Dvořákovi a Janáčkovi naším čtvrtým hudebním klasikem a
skladatelem světovým.
Hudební tvorba B.Martinů je bohatá.Představuje na 300 hudebních
děl různých žánrů-díla symfonická,komorní,sbory,kantáty,
písňové
cykly,opery,balety,díla televizní a rozhlasová.Pozoruhodná je jeho
tvorba po roce 1948.Tragické dny národa dolehly krůtě na Mistra.
Nová nesvoboda a zvěsti o krajanech zastřelených pohraničníky při
nezdařilém úniku zpoza železné opony se ho hluboce dotýkají.
Du
chovní skladby,které po té následují jsou poznamenány těmito
zá
žitky.Jsou to zejména"Hora tří světel" a strhující"Proroctví Izaiášovo" k oslavě Stvořitele.
Velký umělec a dobrý syn své vlasti zemřel 29.srpna 1959 v Liestálu ve Švýcarsku.Převoz jeho ostatků do Poličky byl proveden pod
le jeho vlastního přání,které vyslovil ve své poslední vůli.
+
+
+
+
+
v.š.
MÓDNÍ SKANDÁL V SSSR.Ateisticky sovětský časopis"Nauka i religija"
dostává prý jižzpo několik let dopisy čtenářů,kteří jsou pobouřeni
nad nemravnou modou šířící se nebývalou měrou mezi mládeží. Píše o
tom v letošním čísle 10 E.Sergienko.Oč jde? Ani o příliš dlouhé
vlasy chlapců ani ovpříliš krátké sukénky děvčat nýbrž o
nošení
křížků,symbolu křestanské víry.Navíc si prý tyto křížky
vyrábějí
sovětští mladí lidé sami poněvadž je-pochopitelně-koupit nikde ne
dostanou.Na vine jsou prý zahraniční časopisy a filmy,zejména te
levizní , předvádějící západní módní novinky,za nimiž jinak prý dob
ře ateisticky vedení a vychovaní občané SSSR nechtějí zůstat poza
du.Že by tito občané přes všechnu ateistickou výchovu a vedení mo
hli být anebo se dokonce mohli stát věřícími-to by asi dobrý sou
druh Sergienko nedokázal pochopit.
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MAGNETICKÉ SILOČÁRY OVLIVŇUJÍ RÜST A VÝVOJ ROSTLIN

Načalo to v roce 1957, když kanadský zemědělský výzkumník Urban
Pittmann ve státě Alberta zpozoroval,že obilí,vyseto v řádcích se
verojižním směrem,tedy kolmo k rovníku,dozrává o 4 až 6 dní dříve
než na těch pozemcích,kde obilní řádky probíhají od západu k výcho
du.Když Pittmann viděl,že jde o jev pravidelně se opakující, začal
zkoumat jeho příčiny.Odstranil na pokusném pozemku ornici s kořenů
ozimé pšenice a ke svému údivu zjistil,že všechny pšeničné kořínky
jsou v zemi uspořádány severojižním směrem.
Následovala řada pokusů, které jednoznačně prokázaly,že
ozimá
pšenice vyvíjí svůj kořenový systém polárním směrem, má-li k tomu
patřičné podmínky výsevu.Na konci těchto pokusů bylo jasné,že ozi
má pšenice zřejmě reaguje na nějaké vnější přírodní síly.A těmito
silami není nic jiného,než zemské magnetické pole. Podobnými poku
sy s různými odrůdami žita,ječmene a ovsa kanadští výzkumníci zji
stili, že ta obilní zrna,která byla při výsevu uložena do země tak,
že jejich apikální část, obsahující klíček»směřovala k .některému
zemskému pólu, vzcházela o 12 hodin dříve než zrna, která ležela v
půdě v jiné poloze. Pittmann zjistil,že stejně se chovají i semena
kukuřice,fazolí a bobu.
Shora uvedené pokusy dokázaly nejen to,že zemědělské plodiny jsou
citlivé na zemský magnetismus.Ukázalo se dokonce, že rostliny rea
gují na magnetické síly v určitých pevně vymezených cyklech. Nej
větší zrychlení růstu bylo pozorováno,byla-li semena dotyčných ro
stlin vystavena magnetickému působení po dobu 48,144,240 nebo 336
hodin. Takto byl zjištěn určitý časový rytmus,který trvá 96 hodin.
Pittmann objevil,že skutečné,to jest efektivní působení magnetismu
na růst rostlin trvá pouze 48 hodin.V následujících 48 hod -takří
kajíc klidových-rostlina na magnetické impulsy vůbec nereaguje.
Pittmannovy objevy byly již potvrzeny nejen v laboratořích a na
pokusných pozemcích výzkumných ústavů, ale i v zemědělské praxi.Ukázalo se, že reakce zemědělských plodin na magnetické vlivy se
značně lišíZáleží na druhu a odrůdě plodiny. Tak například
bylo
zjištěno,že porosty ze semen určitých odrůd kukuřice a fazolí»kte
rá byla vystavena po dobu 240 hodin působení magnetických sil,do
spěly do sklizňové zralosti o 10 dní dříve než porosty kontrolní,
jejichž osivo nebylo vystaveno magnetickým vlivům.Jak ukázaly zkur
šenosti kanadských zemědělců,osivo»které bylo vystaveno
magneti
ckým vlivům,neztrácí tuto magnetickou sílu ani po delší době skla
dování.Tak například byly ještě po 18 měsících zjištěny nezeslabené magnetické vlivy.
Severoameričtí výzkumníci se v posledních letech zabývají pro
blematikou magnetických vlivů na rostliny zvýšenou měrou.Po spolu
práce se zapojily i americké univerzity. Tak například ve
státě
Utah/USA/zkoumali vliv magnetických sil na růst a vývoj jabloní a
meruněk.Dospěli k pozoruhodným závěrům.Jabloňová semena, vystavená
magnetickým vlivům,vyklíčila za 10 dní,zatímco semena kontrolní až
za 15 dní.Žádná z pokusných"zmagnetisovaných"partií semen nepotře
bovala k vyklíčení víc než 18 dnů,zatímco partie kontrolní neklí čily dříve než za 25 dní.U semen meruněk získali američtí výzkum
níci následující hodnoty’.partie meruňkových semen, vystavená účin
kům magnetismu,vyklíčila za 4 dny,kdežto normální kontrolní semena
až za 7 dní.Druhá partie"zmagnetizovaná" vyklíčila za 10 dní, pří
slušná kontrolní partie až za 20 dní.
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Americké pokusy s klíčivostí meruňkových semen,vystavených před
výsevem magnetickým vlivům,přinesly další udivující výsledek: tato
semena vytvářejí totiž většinou stromy se dvěma,hlavními kulovými
kořeny,to jest o jeden kořen víc než stromy ze semen normálních. A
rovněž kořenové vlášení se tvoří dříve u rostlin ze semen,na které
působily magnetické siločáry.Existují samozřejmě i vyjímky.
Byly
též konány pokusy se semeny broskví.Nebyly však zjištěny žádné po
zitivní vlivy magnetických sil na tuto ovocnou dřevinu. Výzkumníci
se domnívájí,že se v tomto směru vztahují na broskve zcela odlišné
přírodní zákonitosti,než na jiné plodiny.
Z dlouholetých laboratorních i polních pokusů jednoznačně vyply
nulo, že stupen účinnosti předchozího umělého ovlivnění osiva mag netickými silami je závislý na směru řádkového výsevu i na poloze
jednotlivých semen v půdě.V severní Americe používají dnes již sta
farmářů osivo,které bylo před výsevem magneticky ovlivněno. Magne
tické silové pole působí na osivo většiny zemědělských plodin ja
ko stresový faktor.Tento stres zasahuje některé důležité buňky rostliných pletiv a způsobuje změny jejich chemických funkcí.
Shora uvedený kanadský výzkumník Pittmann nedávno dokázal,že ·sivo před výsevem uměle ovlivněné magnetickými silami,potřebuje i
méně kyslíku a má menší tepelné vyzařování do okolí než osivo nor
mální .Magneticky ovlivněné osivo spotřebovává v období klíčení víc
vody,což má za následek,že přeměna škrobu v cukr probíhá rychleji.
A jelikož tento cukr je pro rostlinu zdrojem energie»dochází takto
k přímému zrychlení růstu a uspíšení zralosti. Dále bylo zjištěno,
že buňky magneticky ovlivněných rostlin obsahují více rostlinných
olejů.
Dnes již není mezi zemědělskými odborníky pochyb o tom,že až na
některé vyjímky-je magneticky ovlivněné osivo kvalitnější a výkon
nější než osivo normální .Výzkumníci,kteří se v poslední době zabý
vají účinkem magnetismu na rostliny však váhají s odpovědí jsou-li
dotázáni zda magnetické či podobné vlivy by mohly v budoucnu při
spět k vytvoření nějaké super-obiloviny nebo k docílení
nějakých
auper-výnosů.Vzdor všem již získaným poznatkům mají američtí vý zkumníci zato,že ještě před nimi leží veliká neprobádaná oblast
závislosti rostlinného organismu a shora popsaných
magnetických
sil.V nejbližších 10 letech budou předmětem dalšího výzkumu
růst
rostlin a juho závislost na konkrétních rostlinných stanovištích.
Shrneme-li dosavadní poznatky o působení zemského magnetismu na
rostliny,dojdeme k následujícím závěrům;
1. Kořenový systém téměř všech kulturních rostlin je uspořádán se
verojižním směrem pokaždé,když jsou k tomu při výsevu dány podmín
ky.
2. Osivo,jehož kličková část ležela po výsevu v půdě severním nebe
jižním směrem,klíčí ďíve a růst těchto rostlin probíhá rychleji
než u rostlin jiných.Výsevní řádky probíhající severojižním smě
rem poskytují tedy kvalitnější plodiny.
3. Osivo,před výsevem záměrně vystavené účinku magnetického pole,
vykazuje ještě rychlejší klíčení a ještě výraznější zrychlení a
růst dotyčných rostlin.
Výzkumník Pittmann se domnívá,že v nedaleké budoucnosti bude veš
keré osivo zemědělskýchvplodin před výsevem vystavováno magnetické
mu vlivu,že tuto předsetovou úpravu budou moci vykonávat zemědělci
samotni a že to nebude nijak nákladné.
Ľr.Ing.M.Červíková-BRD
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V úterý 16.října došlo na francouzské rivieře ke katastrofě,kte
rá stála život deset lidí.Toho dne odpoledne totiž moře v šíři asi
50 kilimetrů náhle ustoupilo o dobrých třista metrů a dno se obna
žilo. Ale asi za čtvrt hodiny se vody vrátily v podobě dvou neoby čejně vysokých příbojových vln.Stovky sportovních lodí byly vrže
ny do ulic pobřežních měst,betonové molo v Antibes se potopilo
a
asi sto budov bylo zaplaveno slaným přívalem.V Nice vlny odnesly i
část budovaného letiště.Nejprve se uvažovalo o zemětřesení, avšak
seismografické stanice nezachytily v té době žádné otřesy půdy.Vě
decká komise pak dospěla k názoru,že spousty přemistované
zeminy
nového letiště spolu s náplavy řeky Var,mimořádně bohatými po vel
mi prudkých deštích jaké tu nezaznamenali už 34 let,se zřejmě vli
vem přílivů a odlivů dostaly na práh kontinentálního svahu a tam
se zřítily do hlubin.Pád bahna způsobil, sání ,které vyvolalo
pohyb
milionů krychlových metrů vody.Pak ovšem nastal zpětný pohyb vod
ních mas a ničivá odrazová vlna zaplavila pobřeží.
Jsou však i jiné příčiny,které mohou vést k
náhlému vzedmutí
mořské hladiny.Tak kupř.nukleární pokusy.6.Července t.r. francouz
ský podzemní výbuch na tichomořském atolu Muroroa uvedl more"do va
ru" a zvedl vysokou vlnu,která se převalila přes atol a způsobila
smrt dvou lidí;jiná vlna po experimentu z 25.července zranila tam
též šest lidí.Před dvěma lety bludná vlna,způsobená pravděpodobně
zemětřesením,zahubila pět rybářů na anglickém pobřeží a potopila i
jejich škuner.Ve velké většině záhadné vysoké vlny působí
tekto
nické pohyby zemské kůry na dně moří a oceánů,nejčastěji jako dů
sledek zemětřesení nebo podmořských sopečných erupcí; stačí okam
žitý pokles nebo vydmutí dna jen o několik centimerů a ihned
do
chází k přelivu spousty vod.Japonci nazývají tyto ničivé vlny"tsunami" a toto jméno zmezinárodnělo. Tsunami se šíří
neuvěřitelně
rychle-až 45 metrů za vteřinu- a opadá až když uběhne tisíce kilo
metrů; vlna při plném a kolmém nárazu na překážku může vyvinout až
tlak 70 tun na čtvereční metr.Co této strašlivé síle odolá?Tsunami
způsobený výbuchem sopky Krakatau na Sundách v r.1883 proběhl ce
lým Pacifikem a Indickým oceánem a rovněž částí jižního Atlantiku
a katastrofálně postihl pobřeží indonéských ostrovů.Vlny,vysoké až
40 metrů zahubily tehdy naráz 36.000 lidí. Ale ještě strašlivější
pohroma nastala někdy kolem r.1500 před Kristem ve Středozemním mo
ři.Kataklysmus vágně zaznamenal starořecký Platon a identifikoval
ho se zmizením záhadné Atlantidy.Jisté je,že tehdy vybuchl vulkán
na ostrově Santorinu.Část sopky a většina ostrova vyletěly do po
větří.Do náhle vzniklé prohlubně se okamžitě stáhly miliardy kry
chlových metrů mořských vod a zoětná vlna se pak rozběhla
celým
Středozemím a podle všeho zničila kvetoucí minojskou kulturu.
Vskutku,už britský archeolog Arthur Evans na rozhraní 19. a 20.
století zjistil při vykopávkách na Krétě jednak přítomnost
moř
ských mušlí daleko ve vnitrozemí,jednak důkazy náhle
přerušené
práce při stavbě minojských paláců. Středozemní moře a
přilehlá
pevnina,zejména Balkánský poloostrov a Itálie,jsou dodnes dějištěm
častých zemětřesení.Díky moderní vědě víme,že africký světadíl se
pomaličku,rychlostí jen několika centimerů za rok, přibližuje sou
časně k Asii a k Evropě a naopak oddaluje se od Ameriky. A
právě
tyto tektonické pohyby bývají nejčastěji příčinou seismických je
vů.3adatelé šesti evropských zemí se proto letos vydali do oblasti
tzv."helénského příkopu",který se táhne obloukovitě od jižního Ja
dranu až po Kypr.Budou tam zkoumat pomocí citlivých měřících pří
strojů a sond, a též přímým pozo.ováním,v hlubinných"talířích"konfiguraci dna a jeho změny.
~
K
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PĚT MILIONU VĚZŇŮ JE V SOVĚTSKÝCH TÁBORECH NUCENÝCH PRACÍ.Tvrdí to
sovětský fysik Juri Orlov ve zprávě.kterou uveřejnila "Libre
Belgique". Orlov si sám t.č. odpykává sedmiletý trest v táboře v Per
mu, odkud se podařilo dotyčný text dopravit tajně ven. Pět
milionů
jsou celá dvě procenta sovětského obyvatelstva!
DRUHÝ TAJEMNÍK ČS.VYSLANECTVÍ v Bernu,který byl ze Švýcarska
kon
cem září vykázán a o němž jsme se zmínili v minulém čísle Zpráv, se
jmenuje správně Miroslav Majdloch,nikoliv Majduch. Vypisujeme toto
ze švýcarského denního tisku:"Majdloch war offiziell als 2. Sekre
tär, aber in Wirklichkeit war er Offizier des
Auslandnachrichten dienstes der CSSR. Seine Aufgabe war es die 13.000
Flüchtlinge in der Schweiz zu kontrolieren,ausspionieren." Dodáváme
k tomu,že vydržet v zahraničí sedm let,jako vykázaný Majdoch,to mů
že jen ten,kdo svůj zpravodajský úkol dobře plní.V tomtéž deníku 3e
konstatuje,že od konce války bylo ve Švýcarsku dopadeno 125 špionů
východoevropských států;z toho 40 pracovalo pro Československo.
Je pochopitelné,že informací o emigrantech se za železnou oponou
dá využít proti jejich rodinným příslušníkům. Jeden případ za mnohé.
Otec jednoho emigranta dostal doma předběžné povolení k převzetí no
vého bytu o který léta usiloval.Věc byla tak daleko,že mu byly již
předány klíče,aby byt
mohl vyčistit.Tú najednou obdržel sdělení,
že přidělení by "odporovalo státní bytové politice".Když se rozčí
lil a prohlásil,že si bude stěžovat,byl varován,aby to nedělal, že
místo dvou let,kdy možná dostane nový,by mohl počítat s pěti lety.
Kdo asi měl prsty ve věci otce onoho zde žijícího emigranta? Jak
tento mohl vyšetřit,asi tak dva měsíce předem se Majdloch o
něho
zajímal.
+
+
+
+
M·

3.REPREZENTAČNÍ PLES ČECHŮ A SLOVÁKU se bude konat ve Frankfurtu 2. února příštího roku.Začátek ve 20.hod.K tanci hrají dvě hudební
skupiny z Wiesbadenu a z Frankfurtu.Vstupné DM 25,-. Informace po
skytne a ubytování zajistí české knihkupectví DIALOG,Gutleústr. 15,
D-6000 Franfurt/M 1. Tel.235280 nebo večer 234806.Napište si o po zvánky.Vydali jsme právě nové seznamy českých a slovenských knih z
exilu i z domova.Expedujeme stále;Hrabal:Postřižiny/v plátně SFrl3»kartonovaně DM 7 ,-/,Šimek-Grossmann:Besídka zvláštní školy/SFrlO, 50/
a nově Úsměvy Jana Masaryka/anekdoty,vzpomínky»postřehy SFr 17,-/·
Srdečně Vás zveme-do Frankfurtu neni tak daleko!
GALERIE "RA"-Wehntalerstr.10:8173 Neerach-Riedt;tel.01/8581377. Od
1.prosince do 6.ledna tu vystavuje svá díla dalších pět výtvarníků:
Němka Louise Lardou, Rakušan Karl Brandstätter, Slovák Milan Krkoš
ka a dva rodáci moravští Lad.Schovanec a Milan Kříž.
Krajané z WINTERTHURU si mohou koupit čerstvého, živého
VÁNOČNÍHO KAPRA
jako každý rok v potravinářství
GIOVANELLI
Márktgasse 56 - Telefon 052/221622
Nezapomeňte si kapry laskavě včas PŘEDOBJEDNAT !!
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