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KDO BUDETE ŽÁDAT O ŠVÝCARSKÉ OBČANSTVÍ...
....neopomeňte připomenout správně svá členství v našem ČS1.svazu
křesťanských pracujících Švýoarska.Naše německé označení je Tsche
choslowakischer Verband chriüicher Arbeitnehmer der Schweis, a
francouzské Fédération tchécaslovaque des trávailleurs chrétiens
en Suisse.V obou případech používáme stejné zkratky TVCA.
Náš svaz je organizace svým způsobem ojedinělá, kteroužto ojedi
nělost je třeba nejenom zdůraznit ale také vysvětlit.Jsme totiž útvar krajanský, ale současně v nemenší či v ještě větší míře švý
carský, poněvadž jsme jedním z plnoprávných členských svazů švýcar
ské křesťanské odborové konfederace. Mezi jejími členskými
svazy
máme šťastné číslo 13. Německé označení této naší konfederace, je
jímž sídlem je Bem, je Christlichnationaler Gewerkschaftsbund der
Schweiz,zkratka CNG, a francouzský se jmenuje
Confédération
des
syndicats chrétiens de la Suisse,zkratka CSC. Tento CNG či CSC .ja
druhou největší oborovou organizací země a má značný vliv na utvá
ření jejích politických rozhodnutí.
Vzájemných vazeb mezi CNG a naším ČSKP či TVCA je celá řada.Především dva švýcarští funkcionáři CNG zasedají v našem
ústředním
výboru«sám předseda^CNG Dr.Guido Caaetti, a pak místopředseda od
borového svazu křesťanských zaměstnanců v kovoprůmyslu pan A. Vonlanthen. Jeho kovodělný svaz,Christlicher Metallarbeiterverband CMV -je navíc naším svazem jaksi patronátním a. je naším členům,kde
je to třeba,všude nápomocen prostřednictvím svých místních sekre
tariátů a svým celým aparátem.S naší strany
t.č.český
předseda
našeho svazu Ing.Husák zasedá v ústředním výboru CNG/BUndeškornite<
Comité directeuý,kde se podílí na jeho rozhodování,a spolu a t.č.
naším slovenským místopředsedou Ing.Meazaroszem a dalšími
dvěma
vždy zvolenými členy
se aktivně zúčastňuje dvakrát do roka zase
dání předsednictva CNG/Bundesvorstand-Comité national/ a jednou za
čtyři roky t.zv.Kongresu/Kongress-Congres/.Jako řádný člen odvádí
náš ČSKP svému nadřízenému CNG za každého svého člena urditý podíl
z vybraných členských příspěvků;snažíme se platit pořádné i za ty,
kteří mají ve svém vlastním placení nepořádek.
Členství "v našem ČSKP má tedy charakter plnoprávného členství v
jakékoliv švýcarské odborové organizaci.Toto společenství nemá ob
doby nikde ve světě.Vděčíme za ně přátelskému podání ruky se stra
ny CNG před deseti.či dnes vlastně už před jedenácti lety, kdy se
o možnosti našeho ČSKP začlo jednat.Přineslo nedocenitelné hodnoty
nejenom už mnoha naším členům,ale celé věci našeho exilu.
Uvedlo
nás i do švýcarského politického života,otevřelo cesty našim
in
formacím v odborářském a veřejném tisku,vzbudilo zájem o náš cizo
jazyčný Bulletin,dalo nám dobré a upřímné přátele a na druhé stra
ně nám znamenitě přiblížilo a spojilo nás se zemí v níž žijeme a^o
jejíž občanství se mnozí z nás budou co nevidět ucházet.Nezapomeň
te na to až budete podávat dotyčnou žádost a zejména až sc vás na
to někdo bude ptát.
______ ______
BŮH DAROVAL PŮDU VŠEM LIDEM BEZ ROZDÍLU.JE PROTI JEHO VŮLI JESTLI
ŽE Z TOHOTO DARU MAJÍ PROSPĚCH JENOM MÁLOKTEŘÍ,ZATÍMCO
OSTATNÍ,
JICHŽ JE NAPROSTÁ VĚTŠINA,SE NA NĚM NEPODÍLEJÍ.
Jan Pavel II
v Recife
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NÁŠ WINTERTHURSKÝ KURS pro budoucí švýcarské občany měl v čorvnovém shromáždění přinést podrobné informace o postupu při
podávání
žádostí a o všech možných úskalích při jejich projednávání. Naprá
ní samotného městského písaře neboli městského notáře,což je osoba
vpravdě nejpovolanější,bude se však tento informační a diskusní ve
čer konat až v srpnu /29.8./P ředběžnš tlumočíme jen přání z Bernu ,
aby se žádosti podávaly nejdříve až měsíc před termínem.
Dřívější
prý stejně nemohou být projednávány.Jinak si všichni budoucí žada
telé mohou připravovat německé,francouzské či italské překlady
osobních dokladů které mají a jak jsou uvedeny v instrukcích, které
obdrží u svých městských resp.obecních úřadů.
PŘEDSEDOU CVP KANTÓNU ZŮRICH byl na shromáždění delegátů 14.června
zvolen pan Anton Killias,dobrý přítel našeho ČSKP a naší čsl. pra
covní skupiny při CVP.Přejeme mu hodně zdaru ve funkci,která je ná
ročná.Ze jména má-li křestanská demokracie opravdu představovat střed-a dokonce s určitým politickým a ideovým nadhledem.
KONFERENCE V MADRIDU k ověření plnění závěru Helsinské dohody bude
se konat letos na podzim.Již několikráte jsme se o tom zmínili- na
posledy ve zprávě o našem dubnovém symposiu.Připravujeme materiály,
které chceme předložit švýcarské delegaci a UMDC.Kdo máte co připo
menout , prosíme,sdělte redakci ZPRÁV.

HUSOV DŮM V KOSTNICI byl renovován a upraven ve spolupráci městské
správy kostnické a československého státu.Dílo se povedlo a díky za
ně.Citáty z Husa asi vybírali naši doma pod knútou.Dovedeme
si
představit práci,jakou dalo vybrat takové,které alespoň jakž
takž
nemluví proti režimu,který je neznabožský,tvrdě autoritativní, ne
mravný a krutý.
STÁLA KONFERENCIA slovenských demokratických exulantov v rámci svojej nakladatelskéj činnosti pripravuje vydanie dvoch publikácií: v
angličtine pre severoamerických krajanov publikáciu o M.R. Štefáni
kovi z príležitosti 100.výročia jeho narodenín. Druhá je II.zväzkom
histórie,zborníkom o Slovenskom národnom povstaní a prináša dve štú
die dr.Jozefa Jablonického»prenasledovaného slovenského historika v
Bratislave.
XXI.KONGRES EVROPSKÉ UNIE KŘESŤANSKÝCH DEMOKRATŮ UEDC se konal v Lt
sabonu ve dnech 23*až 25.června. Mezi jiným se zabýval úlohou Křesíanských demokratů při řešení problémů na Blízském Východě a zej
ména pak jejich posláním na cestě k nevyhnutelnému zduchovnění celé
naší kultury i politiky.
K 310TĚMU VÝROČÍ SMRTI J.A.KOMENSKÉHO vydalo Nederlandse Stichting
Comenius jako přílohu časopisu "OKNO" přetisk knížečky
popisující
pohřební kapli Komenského v Naardenu.Původní vydání bylo k otevření
kaple 8.května 1937.
INTERVIEW S KARDINÁLEM TOMÁŠKEM uveřejnil italský čtrnáctidenník II
Regno v č.8 z 15.dubna.V něm se kardinál distancoval od organizace
Pacem in Terris "protože nemá souhlas Vatikánu".V rozhovoru pak,po
dle tohoto italského časopisu,mimo jiné pravil:"Přítomnost
Moskvy
všechno dusí a lidé jsou nazlobení.Jak chcete,aby v zemi šlo
vše
dobře,když je hlídána Rudou armádou?" Československá tisková kance
lář, Rudé Právo a Lidová Demokracie přinesly zprávu,že kardinál To
mášek'^! neni vědom" těchto pasáží v interviewu v II Regno.

- 3 JEDNA ZA VŠECHNY. Před třiceti lety,27.června 1950,byla v naší zemi
za politický odboj poprvé popravena žena—Dr.Milada Horákové. Rudí
mocipáni si vybrali dobře.Velmi jim záleželo na tom,aby vzbudili co
největší hrůzu.A popravit ženu, odsoudit k smrti a popravit ženu, to
se rozpakovali i nacisté. Až tedy rozpaky dokázali překonat oni,
čeští bolševici, jejichž hanbu nikterak nezmenšuje to, že snad jed
nali pod tlakem Moskvy. Hrůza a odpor,který vzbudili, byl tak vel
ký, že nakonec se zřejmě polekali sami a ztratili odvahu se
opako
vat. Je tedy Dr.Milada Horáková opravdu”jedna za všechny”,
jedna
za všechny ostatní ženy,které za svůj odboj proti nelidskému systé
mu sice leta trpěly ve vězeních,které tam i umíraly, ne však
už
smrtí na popravišti. Ale také jedna za všechny ty,které sice ve vě
zeních ani nebyly,ale v krvavém potu svých tváří se prodíraly, a i
dnes se v naší smutné vlasti prodírají životem se ctí. Dr.
Milada
Horáková, jedna z nejprozářenějších a jako žena takřka
z úběžníkových postav naší novodobé historie. Bojovnice v politickém podzemí
za války,která nakonec neunikla nacistickému koncentračnímu táboru,
po válce poslankyně Národního shromáždění»předsedkyně Rady
česko
slovenských žen a spolupracovnice Mezinárodní rady žen - a nakonec,
při novém ohrožení vlasti, hlava rozsáhlé odbojové skupiny.Budiž ji
veliká,veliká čest.
JEŠTĚ JEDEN DOPIS ČTENÁŘE. Bylo to někdy v r.1946,možná konec 1945,
kdy Prahu navštívil J.B.Tito,podle posledních Zpráv "Enfant terrib
le" komunistického světa.V našich kancelářích na Staroměstském ná
městí,právě za Husovým pomníkem,s balkony na náměstí,jsme
dostali
"hlídače".Několik jich bylo z policie,jiní vojáci,ale všichni s odjištěnými mašinkve'ry v rukou.Vedoucí této stráže označil
hranici
asi
3 metry od oken a zakázal nám všem tuto čáru překročit ane
bo dokonce jít na balkon.Byli jsme tři advokáti,každý s úřadovnou s
okny do náměstí.Dostali jame příkaz uvědomit zaměstnance o omezení
pohybu a bylo nám řečeno,že každý za všechny ručí. U dveří,
které
vedly na chodbu domu a také na schodiště stál policista a na
třímetrové hranici před oknem a balkonem stál voják.
Bylo to jako u
Bezruče:"Jeden skok nalevo,jedenvskok napravo,po všem je po všem."- U barometru se někdy tahá za šňůrku,nebo se na něj klepe,aby uká
zal lépe jaký jest momentální stav.Jak mi to vykládal později
Dr.
Feierabend.přijel tehdy Tito do Prahy,aby zkoumal situaci, jaká se
tam jeví. Říká se někdy,že náš národ je povahy holubičí,aby se do
kázala jeho mírnost.Tito se svými jugoslávskými partyzány byli však
jiného ražení .Jak mi to Dr .F.vykládal/dovolával se zpráv z. vládních
kruhů-zda komunistických či jiných jsem se neptal/,přijel Tito hle
dat spolupráci.Tehdy se už tedy asi připravoval nebo tušil roztržku
s SSSR.V Pra^e nepořídil. Pražští komunisté byli věrni Moskvě. Ško
da. Kdyby byli přistoupili na Titovu linii,mohlo to skončit mnohem
lépe než "vítězným únorem”.
P.Strobach

PRACOVNY ČAS v republike sa využíva zo 70-75 percent,lebo
zamest
nanci prichádzajú do bufetu "niekolko ráz denne,ráno po cigarety a
neskoršie po salámu.vzápätí dokúpit pečivo»neskoršie zasa kúpit ma
linovku a o chvíľu ešte raz".Tak si postažovala bratislavská Práca,
orgán Slovenskej odborovej rady.
NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA 0 POVINNÉM POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEZAMĚSTNANOSTI
A INSOLVENCE byl schválen švýcarskou vládou.Po úporném projednáván^
na němž se svou troškou podílel v rámci CNG i náš ČSKP, představuje
podle názoru CNG kompromis přijatelný víceméně pro obě strany, za
městnavatele i zaměstnance.CNG ovšem nadále namítá zejména
proti
znevýhodnění starších nezaměstnaných,těžko hledajících umístění.
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Branislav Štefánek
MASARYK A SLOVENSKO.
/Švajčiarska skupina československej exilovej Spoločnosti pre vedu
a umenie usporiadala v dňoch 15»až 18.mája v Interlaken svoju druhú
europskú konferenciu,t.č. na téma Masarykov humanitný odkaz. Konfe
rencia mala velmi dobrý priebeh a vysokú úroveň.Ako ukážku prinášáme syllabus prednášky Dr.Branislavs Štefánka./
Význam Masarykovho pôsobenia pre moderné dejiny Slovákov spočíva
v skutočnosti,že iba ním inšpirovaná a v priebehu prvej
svetovej
vojny do politických cielov zahraničného odboja vtelená
myšlienka
česko-slovenskej jednoty obsahovala realistický program pre oslobo
denie Slováka z maáarskej nadvlády.Hodžova politika úzkej
spolu
práce s následníkom trónu Františkom Ferdinandom,ako aj na cára oŕientovaná slavianofilská koncepcia Vajanského,stratili
akýkolvek
zmysel vo chvíli sarajavského atentátu a vítazstva boľševikov vRusku.Masarykova republika priniesla pre Slovákov nielen slobodu, ale
aj spoločenský a kultúrny rozvoj,ktorý našiel paradoxným spôsobom
svoj najlepší výraz v skutočnosti,že 20 rokov po oslobodení najväč
ší kritici republiky mohli zvládnut skoro všetky perzonálnea správ
ne problémy nimi založeného Slovenského štátu.Sympatie slovenského
obyvateľstva k demokratickým ideálom Masarykovej republiky sa pre
javili koncom druhej svetovej vojny v Slovenskom národnom povstaní.
Roky 1945-1948 charakterizoval rozpad pôvodných ideových a mravných
základov republiky. V dôsledku systematického zatajovania
Masary
kovho diela a falšovania dejín,ktoré komunisti sledujú už 30 rokov,
vznikla situácia,kedy tažko odhadnút súčasný postoj Slovákov k Ma
sarykovi a k prvej republike.
Napriek Masarykovým zásluhám o oslobodenie Slovákov, jeho filozo
fické názory obsahovali niektoré zo slovenského stanoviska
sporné
prvky.Pojem československého národa,ktorý bol bezpodmienečne
pot
rebný pri presviedčaní západných spojencov o potrebe založenia čes
koslovenského štátu,na Slovensku neudomácnel.Nepomoholvani Masary
kov kladný postoj k slovenčine,ani pokusy interpretovat tento pojem
v zmysle národa štátneho,alebo v zmysle š'ršieho"západoslovanského"
etnického celku.Najmä u katolíckych Slovákov sa stretla s
odporom
Masarykova filozofia českých dejín.Dráždivo pôsobili niektoré pozi
tivistické prvky v Masarykových názoroch a jeho kritika tradičných
spoločenských pomerov na Slovensku.
Úrodnú pôdu našiel na Slovensku Masarykom inšpirovaný demokratiz
mus.Slováci nemali pred prvou svetovou vojnou skoro nijakú aristo
kraciu, buržoásiu, a len málo proletariátu.Masarykovi žiaci,
najmä
hlasisti, vytvorili"populisticky laden^"typ demokratizmu, ktorý sa
usiloval o všestrannú emancipáciu roľníckeho ľudu na strane jednej,
a ktorý kritizoval"hungaristicko"-aristokratický postoj staršej ge
nerácie národovcov k ludovým masám na strane druhej. Tento demokra
tizmus bol výrazne masarykovský svojou mravnou vážnostou, transcendujúcim zakotvením v univerzálnych a napokon náboženských
hodno
tách,svojim dôrazom,ktorý kládol na "drobnú prácu msäzi ľudom". No,
jeho"ideová nadstavba" nadvazovala,váaka Masarykovi,ná západnú fi
lozofiu.Aj hlasisti boli presvedčení spolu so svojim učiteľom,
že
historický vývoj ľudstva smeruje od aristokratických k demokratic
kým formám spoločenského poriadku.Pri odôvodňovaní všeobecného vo
lebného práva,alebo potreby československého samosprávneho celku v
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rámci Rakúska-Uhorska,hlasisti sa opierali o Masarykom zdôrazňovaný
pojem prirodzeného práva.
Protimasarykovská kritika na Slovensku korenila jednak v naciona
listickom cítení mnohých inteligentov,pričom etnická blízkost Čechov
a Slovákov túto kritiku netlmila,ale práve naopak podnecovala,jednak
v protimodernizačných averziách konzervatívne zmýšlajúcích vrstiev,
najmä katolíckeho kňažstva.Pre týchto Slovákov^masarykizmus bol sy
nonymom ateistickéj,materialistickéj be "boíševíckej",mravne laxnej,
anacionálnej ba protinárodnej civilizácie,ktorá sa šíri z industria
lizovaného a urbanizovaného západu.
OdpoveS na otázku,čo znamená Masaryk pre demokratických
Slovákov
dnes,roku 1980,možno zhrnút do týchto bodov:l.Masarykizmus je inte
grálnou súčiastkou dejín slovenského demokratizmu. 2.Skúsenosl
zo
Slovenského štátu podčiarkla dôležitost univerzalistický
chápaného
demokratizmu,ktorý chráni človeka aj pred tými,čo hovoria menom jeho
vlastného národa. 3. Najdôležitejší záver vôbec:"slovenská otázka"
je otázkou príslušnosti Slovenska k Západu,nie jeho večnej "obrany"
pred skutočnými či fiktívnymi nepriatelmi. Politické obloky Sloven
ska na Západ otváral predovšetkým Masaryk. 4.Masarykov demokratizmus
treba zbavit zátaže"čechoslovakizmu" a "protikatolíctva".Jeho filo
zofia českých dejin je omylom. 5.Masarykizmus neslobodno identifiko
vať len s ideou československého štátu,je predovšetkým univerzalis
tickou filozofiou spoločenskou a politickou.
+
+
+
+
NIČ NOVÉHO V "GOERBELSLANDE"
Po udalostiach v Iráne a v Afganistane, ktoré tak ohúrili svet, zdá
sa,že nič nie je nemožné.Extrémizmus jednotlivcov a skupín je,ako to
vidíme,inšpirujúcou silou pre politických avanturistov typu brežnevovcov,ktorí ženú svet na pokraj katastrofy bez ohfadu na rôzne do
hody, ktoré tak poupézne podpísali. Keň "hrdínská"Sovietska armáda do
Afganistanu vpadla,íudia na celom svete vedeli o zákulisných bojoch
promoskovského režimu v Kábule,ktoré tomu predcházali.Afgánski mar
xisti typu Amin,Karmal a pod.mizli a zjavovali sa ako klasickí rím
ski cisári.Nuž,čo je cisárovo,cisárovi. .. Až na niekolko lingvistic
kých štaslivcov/a televíznych divákov v Bratislave/východná Európa ako vždy- zostala v dobe temna a z novín ako ravda,Rudé právo a iných originálnych zdrojov sa dočítali/ak chceli/o"intrikách kontra
revolúcie" .Nič nového.
Všetki dobre vieme,ako sa pripravoval hrob pre Československo v r.
1968.Slovo kontrarevolúcia bolo na dennom programe Pravdy,Neusdeutschlandu,Trybuny Ľudu,Nébsabadszágu a pod.vA tak podlá ruskej Pravdy
v Kábule a iných mestách Afganistanu vyčíňajú bandy kontrarevolucionárov platené CIA a Pakistanom.No samozrejme,Pakistan spomenút muse
li,lebo nie všetci vedia o postoji Pakistanu v otázke okupácie Afga
nistanu.CIA je spomenutá vždy,to už patrí k"dynamickému stereotypu"
sovietskych novinárov.
Ak sa tak človek pozerá prichodí mu akosi lúto tých"výrobcov" pro
pagandy ,ktorí podíahli svojmu výtvoru a malujú nereálny svet svojim
divákom.Správajú sa presne ako maliar,ktorí sa zal’úbil do svojho ta
lentu a obrazu a všade inde sa cítí neisto,iba v prítomnosti svojho
výtvoru je vo svojom živle. Zo Sovietskeho zväzu sa stáva - vzorový
"Goebbelsland" a nikto by sa dnes zrejme nedivil,ak by žiadosti
o
zamestnanie Josepha Goebbelsa bolo kladne vyhovené... Prečo nie, veŠ
Sovietsky zväz je^krajina neobm^zených propagandistických možnstí.
Buäme pripravení na všetkolMožno sa zajtra dočítame v moskovskej
Pravde,že v iránskom Teheráne držia americkí revoluční gardisti úbo
hých iránskych zajatcov a že v Kábule americké tanky napadli skupi
nu nevinných sovietskych turistov....
x
,r
,
/Naše Snahy 16/2/
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S.M.Kříž z z
OD "PODIVNÉ VÁLKY” K OPERACI "FALL GELB"
/Ke 40.výročí přepadení Francie/
Před 35 lety skončila druhá světová válka. Ale svět si v těchto
dnech připoměl ještě jedno kulaté výročí; uplynulo 40 roků od Hit
lerova útoku na Francii.
Německé invazi do zemí Beneluxu a do Francie předcházelo období,
které podle francouzského spisovatele Rolanda Dorgelese označujeme
pojmem"podivná válka".Trvalo v podstatě od skončení polského točení
v září 1939 kdy, jak známo,osud svobodného Polska rukou společnou
zpečetili Hitler se Stalinem,až do 10.května 1940,
kdy nacistická
Wehrmacht rozpoutala válku na západní frontě."Podivná válka"
byla
vlastně válkou bez války.Výjimku ovšem tvořily úporné boje na
mo
řích mezi německou Kriegsmarine a spojeneckými loďstvy.Rýn dělil od
sebe předsunuté jednotky obou nepřátelských armád, německé a spoje
necké. Přesto,že válka byla vyhlášena už 3.září 1939,nedělo se nic.
Nečinnost paralyzovala morálku vojáků na obou stranách a
uvolnila
disciplinu. Fronta upadala do stavu letargie a nuda se rozhostila v
zákopech."Nestřílejte,my také nestřílíme!"zněl nápis na plakátu na
německé straně.A na spojenecké na to odpověděli:"Když tedy nestří
líte,my taky nebudeme!"."Podivná válka" se však vedla i v generál
ních štábech a v diplomatických kuloárech.Spojenci váhali a nemohli
se rozhodnout pro žádnou výraznější operaci,přestože období
nevy
hlášeného příměří přerušily jednak sovětsko-finská válka
od konce
listopadu do března,jednak německá invaze do Dánska a Norska v dub
nu téhož roku. Postoj Velké Britanie,jejíž osudy tehdy řídil Neville Chamberlain,byl příznačný."Němci nás nechávají na pokoji, je tu
díž vhodné oplatit jim stejnou kartou",prohlásil ministerský před
seda v Dolní sněmovně a dodal sebejistě:"Čas pracuje pro nás a není
důvodu unáhlit se".Sir Chamberlain se podruhé tragicky mýlil - po
prvé to bylo v Mnichově v r.1938;jak se mělo už brzy ukázat,
čas
tenkrát nepracoval pro Spojence,ale pro Adolfa Hitlera.V Německu se
točila kola zbrojního průmyslu na plné obrátky a továrny
chrlily
ponorky, děla, magnetické miny, letadla - mezi nimi nutno zmínit se
o hloubkových bombardérech typu"Stuka"- a zejména tanky. Na Západě
tuto zbraň podcenili,Němci naopak svěřili svým"panzérům"
hlavní
údernou roli.Budoucí vývoj ukázal,že před nacistickými "Tygry "
a
"Pantery"-těmito pohyblivými pevnostmi z oceli- selhávala
veškerá
obrana.Spojenecké štáby se staly dějištěm neplodných diskusí, neko
nečného řečnění a planých patetických frází;jejich společným jmeno
vatelem byla naprostá nerozhodnost.Ale také v německém velení
se
střetly protichůdné názory na otázky kdy,kde a jak vést operace na
západní frontě. Brzy se mezi generály zformovaly dvě skupiny, jedna
se hlásila ke"staré škole" z první světové války a klasickým meto
dám válčení,druhá prosazovala moderní a ve své době revoluční prin
cipy a kladla důraz na novou vojenskou techniku. Hitler sám dlouho
lavíroval mezi oběma křídly,než se rozhodl přiklonit se k"modernistům" a akceptovat taktiku generála von Mansteina,jež obdržela krycí
jméno"Fall Gelb"-"Žlutý plán":rozuměla se jím invaze na západ
od
Rýna, v níž měly klíčovou roli sehrát letectvo a tanky. Mezitím byl
však útok na Francii odkládán a podle dokumentů,zveřejněných v Pa
říži teprve po čtyřiceti letech,Berlín změnil "Den D" a "Hodinu H"
celkem 29krát.Důvody odkladů byly různé-rozpory mezi generály, vy
zrazení plánů^invaze a nutnost jejich změny,špatné podmínky povětr
nostní znemožňující start Goringova letectva... Na západní
straně
se také přešlapovalo na místě. Paul Reynaud nahradil mezitím
Mni-
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chovana Daladiera jako francouzský ministerský predseda a vrchní
velení spojeneckých sil na západní frontě přešlo z generalisima Gamelina na generála Weyganda.V Anglii rovněž došlo ke střídání strá
ží ve špičce;začátkem května padl Chamberlain a na jeho místo zvo
lila britská sněmovna muže,jehož jméno mělo už zanedlouho patřit k
nejvěhlasnějším v druhé světové válce - Winstona Churchilla.
"Podivná válka" náhle skončila 10.května v ranních hodinách, kdy
téměř 140 německých divizí podporovaných více než 3500 stroji Luftwaffe zahájilo útok na ^olandsko, Belgii a Micembursko; válka proti
těmto nárazníkovém státům byla bezprostřední předehrou k invazi do
Francie.Od prvního dne přála válečná štěstěna Němcům.Pancéřové jed
notky generála Guderiana si prorazily cestu Ardennami a
prolomily
dezorganisovanou a chabou obranu u Sedanu na řece Liaze,kde vytvoři
ly obrněné předmostí;odtud pak postupovaly na Amiens a na Remeš.
Proslulou Maginotovu linii-opevněný val západně od Rýna, na kterou
byli Francouzi tak hrdí a kterou pokládali za nedobytnou -jednoduše
"vynechaly",obešly ji a vpadly francouzským obráncům do zad. Spoje
necké fronty se zmocnil nepopsatelný zmatek;sled porážek
způsobil
překotný ústup armády a s ní útěk tisíců civilního obyvatelstva.Ší
řily 3e nepravdivé zprávy a falešné informace,pátá kolona
v
týlu nezahálela,spojení mezi štáby a frontovými veliteli selhávalo,
vojáci opouštěli svá stanoviště a dezertérů přibývalo, vrchní vele
ní ztratilo v panice hlavu a vydávalo protichůdné rozkazy. Mezitím
kapitulovalo Holandsko,jehož města,zejména pak Antverpy a Rotterdam,
srovnala Luftwaffe bezmála se zemí.Také belgický král Leopold III.
složil zbraně. Italská armáda Benita Musolliniho vtrhla do jihový
chodní Francie. Britský expediční sbor byl stále více, zatlačován k
moři a zanedlouho se musel stáhnout k Dunkerque. Němci, povzbuzení
úspěchy a chabým odporem,rychle postupovali,překročili Marnu, potom
i Seinu u Rouenu. Paříž,vystavená eminentnímu nebezpečí, byla pro
hlášena" otevřeným městem" a 14.června 1940 se vzdala. Západní válka
nebyla sice ještě u konce,měla pokračovat několik týdnů až do kapi
tulace celé Francie,ale obsazení Paříže a hrdé defilé jednotek SS a
Wehrmachtu pod Vítězným obloukem už nemohly nikoho mýlit; francouz
ské tažení vyhrál na celé čáře Adolf Hitler.
+
+
+
+
+
DOPIS ČTENÁŘE. V posledním čísle článek o maršálkovi Titovi mě při
pomenul chvíle každému pamětníkovi nezapomenutelné: chvíle posled
ního pražského sokolského sletu.Jugoslávští hosté pochodovali
po
Praze a volali:"TitolTitolTito!" Ačkoliv my nekomunisté jsme nebyli
zvláštní obdivovatelé maršála,který za války vraždil králi Petrovi
věrné četníky a po válce popravil příliš mnoho Chorvatů, měli jsme
vřelou radost z těchto výkřiků k jeho cti,po Praze jinak truchlivé.
...Článek"Kam s ní?" o české technice za Republiky mi připomíná rok
1931,kdy jsem jeden rok dělal vysokoškolské studie lesnictví.
Ale
kde?? Pod Grébovkou, v budově,která byla kdysi prozatímní nemocnicí
c.k.vojska za První světové války.Tam museli chodit naslouchat češ
tí vysokoškoláci přednáškám.Chápu sice,že za Republiky studenti ně
mecké university byli nespokojeni s jejími místnostmi- ty památné
místnosti ve starém Karolinu byly až příliš středověké - ale že češ
tí vysokoškoláci byli také nespokojeni a měli proč,toho jsem pamět
ník.Po lom ovšem,když jsem se vrátil z vojenské služby a začal stu
dovat dějepis,to už nám bylo hejlUěli jsme krásnou novou
budovu
vedle bývalého Rudolfína-tehdejší poslanecké sněmovny.Jaké Janu to
už staré vzpomínky! ..."Bohatá archeologická sklizeň v r.1979"
je
článek náramně zajímavý.Jenom jedan údaj se mi zdá neuvěřitelný, že
v Jugoslávii se našel důl starý nějakých 7000 let.Nevím,že by bylo
kdekoli známo užívání železa tak staré.Tím zajímavější a patrně
i
správný je objev,že sumerský jazyk je příbuzný tibetánskému. Jenom
doufejme,že Tibetánci dnešní dobu přežijí.
Karel Schwarzenberg
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DESINFORMAČNÍ SLUŽBA SOVĚTSKÉHO SVAZU
"Nyní vyšlo na světlo, jak Sovětský svaz v době,kdy politika zmen
šování napětí byla v rozkvětu,systematicky diskreditoval
Spojené
státy v očích jejich spojenců a jiných zemí s pomocí desinformačního oddělení KGB"napsal týdeník U.S.Newa and World Report.
Časopis tím naráží na stostráhkový dokument,jejž zveřejnil výbor
sněmovny representantů,který se zabývá otázkami špionáže.Je to pod
robná zpráva americké zpravodajské služby CIA o rozsáhlé desinformační kampani,kterou KGB vede proti Spojeným státům od konce druhé
světové války.Jen v polovině sedmdesátých letech,jak se praví v té
to studii,desinformační kampaň z neznámých příčin asi na čtyři roky
téměř ustala."Ale zato vyvrcholila v letech 78 a 79,tedy" právě
v
době,kdy Spojené státy a SSSR dojednávaly poslední body dohody o omezení strategického zbrojení. A U.S.News and World Report píše dá
le; " CIA říká,že Sověty nyní vyrábějí prakticky dokonalé padělky
nejrůznějších dokumentů-od tajných příruček americké armády, po dů
věrná komuniké ministerstva zahraničí. Obstaraly si nejen
správné
druhy inkoustů,papírů,tiskařských strojů a záhlaví,ale sovětští ex
perti se i naučili dokonale ovládat jazyk amerických úředníků............
V roce 1§78 Kreml soustředil veškerou svou cizí propagandu / včetně
desinformací/ do nového Ústavu mezinárodních informací, jemuž dal k
disposici prakticky neomezené finanční prostředky, a na důkaz
jeho
důležitosti mu postavil do čela jednoho ze starých kumpánů předsedy
Nejvyššího sovětu Leonida Brežněva."
Jedním z podvrhů,jmenovaných ve studii CIA, byl falsifikát
ame
rické armádní příručky, v níž se mluvilo o používání levicových
a
teroristických organizací Spojenými státy k vyděšení
spojeneckých
zemí a k tomu,aby prý tyto země byly nuceny zpřísnit vnitřní
bez
pečnost. Po vraždě italského ministerského předsedy Aido Mora
se
příručka náhle vynořila ve Španělsku,prostřednictvím
španělského
komunistického žurnalisty,majíčího kontakty se sovětskou a
kubán
skou rozvědkou. Ale příručka vypadala tak autenticky,že citáty z ní
převzaly mnohé evropské noviny,zejména v Itálii.
Podvržené sovětské dokumenty obvinily americkou
zpravodajskou
službu samu ze dvou teroristických vražd,jedné v Kamerunu a druhé v
Iránu. V květnu v r.1979 byl v Iránu zavražděn Ayatollah Motaheri.
A když se KGB podařilo dostat do novin v Libanonu článek,
jenž
z vraždy obvinil americkou CIA,sovětská oficiální agentura TASS pak
článek převzala a citovala jako zprávu nezávislého tisku v cizině.
Jiné podvrhy desinformačních expertů se^snažily vyvolat napětí i
mezi Spojenými státy a Řeckem tím,že naznačovaly,že v řecko- turec
kých sporech Amerika tajně straní Turecku. Tak např.dvoje athénské
noviny uveřejnily padělaný projev presidenta Cartera,obsahující urážlivé výroky o Řecích a ostře kritizující roli Řecka v atlantic
kém spojenectví. Padělek byl odeslán řeckému tisku pod záhlavím Americké informační služby. Účelem několika jiných
desinformačních
výrobků Sovětů bylo znemožnit mírová jednání mezi Izraelem a Egyp
tem.
Ve fiktivním interviewu s americkým vicepresidentem Mondalem a v
padělaném dopise amerického velvyslance v Egyptě šéfu CIA se exper
ti desinformací snažili přesvědčit presidenta Sadata a Egyptany, že
Spojené státy Sadatovi nevěří a že se ho tak jako tak hodlají zba
vit, až ho nebudou potřebovat.Americká zpravodajská služba i protišpionážní oddělení FBI.oproti své dřívější praksi, se nyní rozhodly
činnost sovětských desinformací a agentů rozvědky publikovat,
aby
jak řekl jeden z mluvčích FBI, upozornily americkou veřejnost - na
rostoucí nebezpečí, které plyne z této sovětské aktivity./N.Svět/

- 9 HOVORÍME Q ŠTEFÁNIKOVI - z jeho prejavov a záznamov
V zápisníku z Equadoru:" Blížim sa Tahiti bez toho,že bych ho do
siahol. Zdá sa mi to symbolom mojej existenie.Namáham sa, borím sa,
riskujem,kombinujem a docieľujem,ale len dočasne.Tými najrôznejšími
a najfanatickejšími cestami sa tlčiem,avšak nemôžem do prístavu.Moj
život je skomplikovaný.Dokial žijem,snáď nie je zbytočné moje úsi
lie , snád7 prispel som a prispejem kmstavbe velechrámu človečenstva a
pokroku.Velké mám vady,ale cítim,že je v duši mojej aj kus dobréhoľ
V rozhovore s Jánom Országhom starším v Petrohrade 15. septembra
1916:’’Slováci sa chcú zachrániť.Ako samostatná politická
jednotka
nikdy nebudú uznáni,lebo tendencia svetovej politiky je zlučovať a
nie tvořit nové štátiky,života neschopné jednotky.Slovensko je pre
projektovaný československý štát dôležité,lebo bez Slovenska, Česko
je politicky»strategicky a geograficky slabé a nemôže mu byt zvere
ný úkol tvořit protinemeckú barieru.Avšak,čo so Slovenskom, ak
by
nebolo pripojené k českým zemiam?Stane sa ruskou guberniou?Rusko to
nechce.Európa to nepripustí.Pre Slovensko zbýva teda ešte len jedna
alternatíva .-pripojenie
či ponechanie ho v Uhorsku.Kvôli nám
oni
sa nebili a nebudú bit.Teda zhinieme.Zhynieme tým skorej lebo dali
by Maäarom vtedy voľnú ruku.Význam Československého štátu je i v
tom,že ním by sa Slovanstvu,rovnako ako Nemecko,nepriateľský maďar
ský kmeň oddelil od nemeckého.V záujme naŠGm,aby bolavuznaná
naša
vnútorná sila a štátotvorná schopnosť,neslobodno dávat prejav neja
kej nejednotnosti Čechov a Slovákov,,lebo tým bysme vzbudili obavy
o našej vnútornej sile a dávali zbraň do rúk našim nepriateľom.Maäarská kombinácia je nebezpečná,preto neprizvukujme,že sme dva rôz
ne národy,aby sme tým nevzbudili obavy a vnútornej politickej sile
nášho nádejného štátu a nehnali vodu na mlyn protektorom Maäarie.My
si musíme uvědomit,že politickým zlúčením stávame sa silnými.
Nám
netreba dualizmu,ale rovnocennosti Čechov a Slovákov."
Zo Štefánikových prejavov o boľševizme:"Národ náš vždy sústavne a
húževnaté hájil ideu všeľudskej spravedlnosti vo vedomí, že„ ideálu
toho dosiahne disciplinovaným úsilím,vrúcnostou a pravdivostou duše.
Myšlienka slobody»myšlienka boja proti násiliu vinie sa ako
zlatá
niť všetkými obdobiami našej minulosti,dobou Husitskou a Žižkovou,
dobou Komenského a Havlíčka a dobou dnešnou,ktorúvhistória
nazve
snád Masarykovou.Dnes práve tak,ako pred tristopat rokmi, bojujeme
proti neporiadku,svojvôli, násiliu.. Usilujeme o riešenie
všeľud
ských problémov,usilujeme o trimf pravej lásky.V reči národnej toto
úsilie nazývame demokraciou.. Áno,chceme spoločnosť organizovanú a
chceme poriadok,teda súdy,systematickú kontrolu jednotlivca, chceme
vedu,ktorá by nám dala prostriedky přebit sa temnými pralesmi ľud
skej nevedomosti a ľudskej brutality»chceme umenie,ktoré by zošlachtilo náš život,chceme kráľovstvo prekrásnych princípov morálky, v
ktorých žiarev sa jedine duša rozvíja a sa môže usmievať; chceme ná
boženstvo čistej lásky,po ktorej prahne íudská duša.. Musíme zostat
nepremožiteľnými nepriateľmi boľševizmu.Boľševizmus je negácia de
mokracie »boľševizmus hovorí,kričí,reve-demokracia myslí,pracuje
a
presvedčuje»boľševizmus burcuje najnižšie pudy»demokracia
apeluje
na česť a svedomie -boľševizmus hádže protivníka do mora,výťahuje ho
z vazania a ubija-skupuje duše za výhody a tvorí strany banditov a
sektárov-je to rozklad,bieda a hlad,je nepriateľom ľudstva a
musí
sa proti nemu bojovať.... Prekonáme všetky prekážky a vrátime sa do
drahej domoviny hrdí,že sme platne prispeli k vítazstvu práva
nad
násilím. Československá krv,pot a slza porosili šíre piane, hlboké
lesy ruské. Kiežby z tejto pôdy skyprenej toľkými bolesťami vykvit
la blaženost národa,lepšieho Slovanstva a celého ludstva."
/Dr.M.Ferj enčík-ČSNRA/

- 10 ŠTEFÁNIK A RAŠÍN - .jména,která zavazují
Dr.Ferjenčík píše,jak to Zprávy š.3/5 převzaly z Věstníku čsl.ná
rodní rady americké,že jen nepřátelé čsl.jednoty mohou přijít
na
myšlenku, že létadlo gen.Štefánika bylo 4.května 1919 sestřeleno a
tento odstraněn jako nepohodlný pro některé osoby. Snad prý presi
dentu Masarykovi anebo min.zahr.věcí Benešovi? Dr.Ferjenčík ozna
čil toto mínění za”vyložený nesmysl". Nepochybuji o správnosti jeho
slov a protože sice malý, ale přece jen určitý důkaz jest mi znám,
píši toto redakci Zpráv a ku jménu Štefánikovu připojuji i ono Rašínovo, pro stejné chování obou v poměru k dřívějšímu a i dnešnímu
režimu v Praze.
Generál M.R.Štefánik měl mladšího bratra Kazimíra. Ten byl za do
by presidentství Dra Eduarda Beneše a za Jana Masaryka ve
funkci
zahraničního ministra vyšším úředníkem čsl.legace v Buenos Aires v
Argentině.Nikdo nemusí pochybovat o tom,že syn presidenta Masaryka
by asi nebyl trpěl bratra"nepohodlného" gen.Štefánika na místě^kte
ré se v té době,t.j.po druhé světové válce,dalo nazvat záviděnihodným.A naopak.Po tragické smrti Jana Masaryka dne 6.března 1948, te
dy již po převzetí moci komunisty,Kazimír Štefánik prokázal napro
stou
solidaritu.Tehdy spolu s několika dalšími zaměstnanci legace se tohoto místa vzdal,vzdal se zajištěné existence, která mu
mohla přinést pohodlný životní večer.Byl tehdy skoro šedesátník ale
raději odešel než by dále sloužil pražskému režimu. Jen velmi stěží
se dá myslit,že by takové gesto provedl člověk,jehož bratr by
byl
býval odstraněn jako nepohodlný otcem toho,s nímž Kazimír Štefánik
se projevil solidární» Buenos Aires je
velmi daleko od Prahy;kdyby jeho charakter nebyl pevný,mohl na onom pracovním místě zůstat a
v ČSR by se asi bylo v celku málo vědělo o tom,že v Argentině slou
ží dále režimu.Vyslancem tehdy byl Slovák Dr.Kunosi.Víme jak silné
je pouto Slováka ke Slovákovi,ale ani toto pouto a ani ztráta pev
ného měsíčního příjmu Kazimíra Štefánika nezadržely.Po pár letech v
Buenos Aires se odstěhoval na argentinský sever do města Presidencia Roque Saenz Pena .Toto město leží uprostřed bavlníkových plan
táží a žije v něm hodně Čechů a Slováků,emigrantů z doby p®
první
světové válce,kteří sem šli za prací,která doma chyběla.Slováci tam
drželi velmi silně dohromady?postavili slovenský kostel,měli tam i
svého kněze a Kazimír Štefánik vyučoval jejich děti.Ku každé svatbě
i krtinám,slavnostním příležitostem,jak je především Slováci,
ale
také Češi slavili,si všude vyžadovali nejen přítomnost, ale i slav
nostní řeč od K.Štefánika. Stejně tomu bylo i v tanrějším klubu "Slá
via".Prostě nic se tam bez něho neobešlo.Až když už byl ve vysokém
věku,přijal pozvání krajanů ze Severní Ameriky a přestěhoval se tam.
Dr.Miroslav Rašín,syn Dr.Rašína zavražděného komunistou Šoupalem,
byl v době"vítČzného února"vyslancem v sousední zemi Uruquay v měs
tě Montevideu.Tak jako Štefánik odstupovali po smrti Jana Masaryka
čsl.diplomaté v různých zemích.V Montevideu tomu ale bylo jinak.Dr.
Rašín zůstal v úřadě a pražské vládě to nešlo na rozum.Myslili si,
že Dr.Rašín,známý antikomunista,se podrobil.Vyslanectví tam
bylo
malé,krom vyslance jen tři zaměstnanci,vesmes k vyslanci solidární.
Na oko šlo všecko tak,jak si pražský komunistický režim přál.Dr.Rašín vedl vyslanectví dále,ovšem jen nominálně.Když přijel do Montevidea uprchlík vypuzený režimem,Dr.Rašín jej jel do přístavu přiví
tat vyslaneckým autem, s čsl.vlajkou a s vyslaneckým šoférem. Když
přišel někdo s hvězdou na klopě,velmi mile se na něho všichni usmí
vali,včetně Dr.Rašína,ovšem každá věc byla převzata s vysvětlením ,
že to"musí do Prahy"a pak(když hvězdář odešel,letělo vše do koše na
papíry.Všichni zaměstnanci s tím souhlasili a Dr.Rašín je
nezkla
mal.Každému našel dobré pracovní místo a když některý
zaměstnanec
odešel,byl Dr.^ašín tak"dobrý pracovník",že do Prahy odchod hlásil,
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ale nepožadoval novou sílu.V Praze byli rádi,že ušetří a netušili ,
že Dr.Řašín s nimi hraje"betla" za plného vědomí uruquayské vlády.
Jeho dcera byla zasnoubena se studentem Fortezou,jehož otec tam byl
členem vlády.Cokoliv později z Prahy přišlo a týkalo se
odvolání
Dra Rašína,zmíněný člen vlády to prostě strčil do "spodního šuple
te" .Tak všichni pomáhali držet pražskou vládu v šachu. Nikdy nebyl
žádný spis vyřízen,žádný nový vyslanec nemohl přijít.Dr.Řašín posí
lal do Prahy služební-ovšem nic neříkájící-raporty,vše jako by nic
nevěděl.On to také"úředně" nevěděl. Pražské ministerstvo zahraničí
se domáhalo provádění propagandy pro režim,ale v montevideu nic. A
utečenci z Prahy,kteří byli v Rakousku a Německu bez dokladů,dostá
vali pasy-z Montevidea.Já sama jsem jednou takový balíček pasů nes
la na poštu.
Zamini v Praze nakonec tušilo,že něco není v pořádku a Dřeš vys
lanectví v Buenos Aires dalo věc vyšetřit.To už byl v Montevideu Dr.
■hašín sám,jen s jednou sekretářkou.Uruquayské vláda ale nechávala i
dále dopisy z Prahy nevyřízeny.Tak asi po dvou letech oné komedie
poslali z Prahy nového vyslance a to nejprve do Buenos Aires,
aby
odtamtud věc vyřídil a pak vyslanectví v Montevideu od Dra Rašína
převzal.Samozřejmě to byl vyslanec s hvězdou na klopě. Z Buenos Ai
res telefonoval Dru Rašínovi,že toho a toho dne přijede,vyslanectví
převezme a uruquayské vládě předloží své pověřující listiny.Ale za
se to vyšlo jinak.Den před plánovaným převzetím se Dr.Řašín "vzdal"
funkce»vyslanectví na klíč zavřel a odešel.Klíče poslal nejpomalej
ší lodní poštou do Prahy a odmítl s komunistickým vyslancem
vůbec
mluvit.Nově přišlý vyslanec se tedy do úřadoven vůbec nedostal,byly
zamčeny.Chtěl,aby dveře byly záměčníkem otevřeny,ale policie to ne
dovolila.Vyslanectví je přece exteritoriální a tak policie vyžado
vala souhlas uruquayské vlády.Ta zase"nemohla" s násilným otevřením
souhlasit.Nový vyslanec se musel tedy vrátit do Buenos Aires s ne
pořízenou.Až asi za měsíc došly z Prahy klíče a teprve byl konec.
Dr.Řašín mezitím odešel organizovat Treuhanderburo se
Švýcarem
Dr.Aeschlimanem.Historie končí jako román z "Listu paní a dívek ".
Ze studenta Fortezy stal se Dr.ekonomických věd a člen
uruquayské
delegace u Spojených národů v New Yorku-a byla svatba.Ještě pozdě
ji pak byl uruquayským ministrem financí.
Psala jsem v titulu,že jména zavazují.Ani Kazimír Štefánik a ani
Dr.Miroslav Rašín se nepoddali. Oba zemřeli daleko od vlasti.
M.Krausová /Montevideo/
CHŇOUPEK CHCE PROPAGOVAŤ SOVIETSKU ZAHRANIČNÚ POLITIKU cez krajans
ké organizácie vo svete. Dňa 29«apríla zišiel sa novomenovaný výbor
Československého zahraničného ústavu v Prahe, inštitúcie,ktorá, ako
píše Pravda,podporuje krajanské hnutie v zahraničí."Oboznamuje Če
chov a Slovákov vo svete so súčasným dianim y ich bývalej vlasti'.'Na
zasadaní prehovoril minister zahraničia B.Chňoupek,ktorý"prítomných
zoznámil s najdôležitejšími problémami medzinárodnej situácie i s
úlohami nášho krajanského hnutia v zahraničí".Zdôraznil,že"českosle
venská zahraničná politika dôsledne prebojúva principy
prehĺbenia
procesu uvolnenia medzinárodného napatia a že treba presviedčal na
šich krajanov,ze dnešné socialistické Československo je na
svete
všeobecne uznávaným subjektom medzinárodných vzíahov".
/RSČ/
ČÍNSKA ARMÁDA je technicky zastaralá.Konstatovala to zpráva amerioké tajné služby CIA.Přestože má k dispozici 8,3 milionů vojáků
a
je tedy největší na světě, bude prý trvat řadu let než dohoní SSSR
nebo USA.Mnoho moudrých lidí si ovšem klade otázku - co pak?! Jed
ním z nich je Solženicyn.Patří mezi ně ale také naši krajané v Au
strálií, kteří na problém hledí z naprosté zeměpisné blízkosti.
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LETÁČEK PRO BRIGÁDU SOCIALISTICKÉ PRÁCE - samozřejmě v ČSSR.
/Připomínka redakce ZPRÁV.Tento letáček byl skutečně vyvěšen v jed
nom československém národním podniku a byl tedy míněn naprosto váž
ně.Vážně jej míníme i my,i když zcela jinak-jako ilustraci stavu už
vlastně katastrofálního./
První soutěžní text Soutěže ZZ - Jak ten čas letí.
Jak ten čas letí,řekl vedoucí provozu Volánek ...a ty,Václave,ne
máš ještě na dílně uzavřený socialistický závazek. Leden bude pryč,
ředitel mi nadává a Tebe to vůbec nevzruší. ·.
Novákova dílna na tom není o moc lépe, utěšil ho mistr Šeděnka...
To si máš z koho brát vzor. Co dělá Tvůj úsekový důvěrník ROH ?
Už jsem mu co říkal,ale moc se mu do toho nechce. Závodní výbor
prý přijal k tomu usnesení a když začal agitovat,aby se závazky uzavřely,lidi se ho ptají, co si mají do těch závazků dát. To on ne
ví,je novej a mladej. Víš,že tu funkci dostal hned, jak se objevil
po vojně v dílně.
Tak mu pomoz, a až bude mít individuelní závazky,spočítej to do
hromady a dej mi to jako závazek dílny. Ale člověče dělej 1
Bedřichu,tak k vůli Tobě, ale tak hned to nebude. Je konec měsíce,
a víš jak jsme se s plánem těžko rozjížděli-teS to musíme
dohnat.
Tak začátkem února.
Bedřich Volánek to vzal na vědomí nebot když Šeděnka něco slíbil,
bylo na to spolehnutí. A čas letěl............
Hergot,Václave,povídá vedoucí provozu Volánek,první pololetí
je
pryč a ty nemáš na dílně zpřesněné závazky na druhé pololetí. No to
nemám,řekl mistr Šeděnka.Víš,Bedřichu, vono se mi to stejně příčí v
krku. Závazky jsme uzavřeli, no a co z toho bylo? Udělal sis u nás
čárku. To jsem si udělal,odpověděl poctivě Bedřich a rád bych
si
ji udělal i na druhé pololetí. Ten Tvůj Rokos se už okoukal, vypadá
šikovně. At se pustí do těch závazků.
Šikovnej tedy je,ocenil ho Šeděnka,ale tehdy jsem to musel udělat
stejně já.Tedy napsal jsem něco jako závazek dílny,prostě kde jsem
viděl,že nám chybí kapacita,že máme vysokou spotřebu,nebo že vázne
kvalita a tak,no prostě co mi chybělo do plánu,nebo kde jsem viděl
nějaké problémy nebo možnosti. Lidem jsme to dali s Rokosem. Zvolil
jsem trochu opačnej postup než si mi doporučil,místo zdola-svrchu ,
ale moc mi to nevyšlo. Lojza Šimák začal řeči po dílně,víš jakej je
rejpaljže starej Šeděnka by je honil jen do práce a nakonec něco z
toho vzali a něco ne,nebylo to slavné a ani se to všechno nesplnilo.
Nic si z toho nedělej,utěšoval ho Volánek,nějaký efekt to dílně
přineslo.Novákova dílna na tom není lépe.Vezmi si z toho poučení a
hoä sebou,at máme závazky na druhé pololetí pod střechou ...A opět
čas letěl.......... A tentokráte úspěšněji,nebot Šeděnka se nad tím za
myslel, sedli si s Rokosem a to,co se jim vylíhlo v hlavě,napravilo
základní nedostatek jejich postupu. A ten spočíval především v ne
pochopení úlohy pracujících při uzavírání závazků:
a/ Mistr měl ponechat pracujícím,aby si iniciativně formulovali ná
plň svých závazků sami. Další nedostatky byly
b/ v nepochopení úlohy úsekového důvěrníka ROH,který zanedbal
své
povinnosti a měl se sám postarat o uzavření a obsah socialistic
kého závazku - a
c/ v nepochopení politicko-ideové práce;mistr i úsekový
důvěrník
měli pracovníkům vysvětlit význam cílů,které před ně stavěli, a
získat je pro ně.
Je na Vás, milí čtenáři,abyste posoudili,který postup je zde nej
správnější.
4 BSP - řemesla
Termín:zodpovědně nahlásit do 6.ledna
/rukou připsáno/
s. nečitelné jméno
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Peruánská archeologické výprava objevila nedávno v pouštích Majes
a Sihuas v provincii Arequipa,asi 1000 km jihovýchodně od Limy, obrovské geometrické obrazce a figury zvířat z navršených kamenů , a
také dvě pobořené pevnostní stavby z lávy. Odborníci se shodují
v
názoru,že toto dílo záhadného indiánského kmene z doby před vznikem
říše Inků je nejvýznamnějším archeologickým nálezem
na americkém
světadílu v posledních letech. Pouštní kresby z Arequipa , jejichž
přesné stáří nebylo dosud spolehlivě určeno,nápadně připomínají ji
né a dnes už světově proslulé obrazce starého indiánského kmene Nazků o 600 km severněji,sestavené někdy před 2000 až 3000 lety.
Nazkové! Jejich civilizace,která dosáhla vrcholného rozkvětu sta
letí předtím,než ji zastínila sláva Inků,je stále obestřena záhada
mi. Jaká je podstata problémuTNa ploše zhruba 500 km2 se
prostírá
labyrint geometrických tvarů,kilometry dlouhých,jednoduchých i dvo
jitých, rovných i zaoblených,paralelních i rozbíhavých čar,které se
křižují zdánlivě bez jakékoli logiky a protínají v nejrůznějších dhlech.Jsou tu rovněž četné čtverce,obdélníky,lichoběžníky,soustřed
né kruhy,hvězdice a spirály.Mezi touto spletí línií nacházíme figu
ry zvířat jako hady,opice»pavouky»kajmany a kondory; všechny mají
obří rozměry a některé jsou dlouhé až 300 metrů,takže je lze v cel
ku spatřit pouze z nadhledu.Stavební technika Nazků byla v podstatě
jednoduchá-ve většině případů
spočívala ve vrstvení kamenů tmavé
barvy na světlé ploše a naopak,aby obrazce a?.kresby vynikly na zá
kladě kontrastu.Už v r.1533 španělský kronikář Cieza de Leon stanul
na pokraji velmi suché kamenité pouště Cerro Colorado v jižním Peru
a lámal si hlavu nad touto záhadou.Ale pak se na ní zapomělo,Španělé dychtili po zlatě a dávali přednost hledání bájného Eldorada.Te
prve těsně před druhou světovou válkou se začal pouštními
výtvory
Nazků zabývat americký profesor Paul Kosok a vyvodil závěr,že jde o
"největší astronomickou knihu světa".Naproti tomu německá badatelka
Maria Reichová,která žije už čtyřicet let na okraji pouště»přezkou
mala na místě všechny dosavadní hypotézy a přiklonila se k názoru,
že obrazce,nebo aleposň jejich většina,sloužily potřebám zemědělské
výroby Nazků.Reichová nejprve vyloučila teorii,že prý dlouhé
čáry
jsou zbytky starých silnic;všechny linie,i ty nejdelší a nejrovněj
ší,náhle končí a nemají prodloužení.Podobně vyřadila i
hypotézu
zavlažovacích a během staletí pískem zanesených kanálů; kde by se v
tak mimořádně suché poušti jakou je Cerro Colorado vzala voda? Mno
zí namítali,že Sahara před několika tisíciletími nebyla přece také
tak vyprahlá jako dnes nýbrž kryla ji savana a step umožňující pas
tevectví ,proč by tedy Cerro Colorado nemohlo mít obdobnou minulost?
Jestliže Sahara vznikla následkem změny podnebí v planetárním
mě
řítku a rozšířila se v důsledku devastační činnosti lidí, peruánská
poušt odvozuje svou existenci od studeného Humboldtova proudu,který
stoupá podél tichomorského pobřeží Jižní Ameriky k rovníku a brání
srážkám proniknout nad pevninu;Humboldtův proud existuje od dávných
geologických dob.O zavlažování Cerra Colorada nelze tudíž
mluvit.
Podle Reichové však geometrické tvary většiny kreseb představovaly
jakýsi planetární kalendář,z něhož staří Nazkové prý určovali před
povědi počasí.Tak rapř.jedna z nejvýraznějších čar směřuje k tomu
místu nad vzdáleným hřebenem And,kde nejdříve prší. Jiné linie sle
dují pohyb nebeských těles-Slunce, Měsíce»Merkura, Venuše a Jupite
ra- a zaznamenávají období slunovratu a rovnodennosti. Některé sou
středné kruhy jakoby vyznačovaly oběžnou dráhu
planet - lunečního
systému... Jak si však vysvětlit figury zvířat? Podle většiny bada
telů šlo tu o symboly starého.historii nedochovaného
náboženského
kultu.Možná také,že figury tohoto-abychom tak řekli- obřího zvěro-
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kruhu z předkolumbovské doby měly význam totémový pro jednotlivé
kmeny či klany. Našli se však i takoví,kteří v labyrintu těchto ob
razců spatřují vyznačení přistávacích ploch či startovacích
ramp
vesmírných lodí bytostí z jiných planet... Jak v poušti Cerro Colo
rado, tak na novém nalezišti v provincii Arequipa,o němž jsme na po
čátku mluvili,pokračují vědci v hledání klíče ke starým záhadám.
Oba vědecké rébusy spolu pravděpodobně souvisejí a jsou možná dí
lem lidí téže civilizace. Je však zřejmé,že věda bude ještě dlouho,
ne-li navždy, odkázána jen na teorie a hypotézy ® odstupňovanou mě
rou pravděpodobností; kamenné opice a kondoři z Colorada a hadi
a
lamy z Arequipa možná nikdy svá tajemství zcela nevydají.
S.M.K.
+
+
+
+
SPÁVÁ NEMOC STÁLE METLOU AFRIKY
Je tomu několik týdnů,z Ugandy došly poplašné zprávy o epidemic
kém rozšíření spavé nemoci;na východě země,na severním pobřeží Vik
tóriina jezera,v oblastech měst Jinja a Mukono.
Podle odpovědných
orgánů se nemoc rozšířila zejména proto,že během osmi let hrůzovlády Idiho Amina nebylo učiněno nic,aby se výskyt choroby dostal pod
přísnou zdravotnickou kontrolu.A přece je spavá nemoc odedávna met
lou černého světadílu.
Bujumbura,hlavní město Burundské republiky. Píše se podzim
roku
1971.Mladý belgický misionář Sury je přijat do místní
nemocnice:
stěžuje si na bolesti hlavy a šíje.Za několik dní však otec Sury umírá.Lékařská zpráva je stručná ale alarmující: spavá nemoc! Protože
tato choroba se mezi bělochy vyskytuje jen velmi vzácně, nevěnovali
lékaři symptomům dostatečnou pozornost a misionářovy potíže připsa
li mylně malárii;když přišli na omyl,bylo už pozdě.Ale to už v té
době proskakují další poplašné zprávy;spavá nemoc propukla na seve
rovýchodě země v oblasti proslulého"Jezera ptáků" a také v přírod
ním parku Kagera v sousední Rwandě.Ohrožené zóny jsou ihned
poli
cejně uzavřeny a kordony vojska bdí nad přísnou karanténou, rwand
ský park je uzavřen všem návštěvníkům.Lékařské a zdravotnické týmy
se dávají do práce...
"Nagana"-tak se jmenuje forma spavé nemoci napadající zvířata-vyhubila už miliony kusů dobytka a dodnes v černé Africe stěží najde
me kupř. koně,kteří jsou na naganu obzvlášt náchylní. Choroba řádi
la v mnohých krajích a vylidnila celé vesnice, zejména na
počátku
našeho století. Velká epidemie kupř. postihla střední Afriku těsně
před první světovou válkou."Zhrozil jsem se nad spouští,kterou epi
demie způsobila mezi kdysi tak početnými obyvateli! Vymřely
. ce
lé vesnice,mnohé končiny se zcela vylidnily a ti,co přežili, odešli
ze zamořených oblastí... " napsal tehdy německý cestovatel a znalec
středovýchodní Afriky Hans Meyer. Vskutku,jen v údolí řeky Ruzizi,
severně od Tanganického jezera,postihla tenkrát epidémie na dvěstě
tisíc lidí.
Nemoc vyvolává prvok Trypanosoma gambiense nebo Trypanosoma rhodesiense,podle krajů.Prvoci se množí v krvi a postupně napadají ce
lý nervový systém.Choroba se projevuje nejprve bolestmi hlavy a v
zátylku, červenými pupínky na pokožce a zduřením mízních uzlin. Ne
mocný ztrácí chut k jídlu,hubne,doslova"vysýchá", trpí nespavostí v
noci a ospalostí ve dne,stává se apatickým ke svému okolí.V takzva
ném somnolentním stádiu upadá do hluboké letargie. Tehdy je už poz
dě na záchranu a dny nemocného jsou sečtenyjněkdy končí nemoc
zá
chvaty deliria a pacienta musejí k lůžku upoutat. Přenašečkami Trypanosom.jak asi všichni vědí,jsou mouchy tsetse. Jmenují se učeně
Glossina palpalis v západní a střední Africe a Glossina morsitans
na východě kontinentu;známe však ještě asi dvacet místních
odrůd.

- 15 Afričané mluvící svahilsky nazývají mouchu"mbungo". Hmyz se v celku
podobá naší mouše domácí,je však o něco větší- 12 až 15 mm - je šedý
nebo lehce nahnědlý,žilkování složených křídel připomíná tvarem se
kyru. Moucha reaguje na sebemenší pohyb a usedá zpravidla na teplokrevné živočichy,nejčastěji na pasoucí se dobytek a na antilopy, by
lo ale už zjištěno,že zaútočila i na hady a krokodýly. Kousnutí Tsetse je bolestivé a dlouho svědí,rozhodně je citelnější než
bodnutí
moskyta.Mouchy žijí takřka v celé tropické černé Africe jižně od Sa
hary až po severní končiny Jihoafrické republiky; jsou rozšířeny na
přibližně 6 miliónech čtverečních kilometrů v 36 afrických státech.
Vyskytují se nejvíce podél řek a potoků všude tam,kde rostou skupiny
stromů nebo aspoň keřejtsétsé totiž nesnášejí přímé sluneční paprs
ky ,nevzdalují se daleko od ochranného stínu,nepřelétávají
otevřené
kraje a nevystupují nad 1500 m nadmořské výšky.V normálních ekolo gických podmínkách jen asi 6 až 10 promile much přenášejí prvoka té
to spavé nemoci;stoupne-li počet přenašeček Trypanosom na 3% či víc,
je vyhlašován poplach a mluví se o epidemii.Spolehlivá
imunizační
látka proti spavé nemoci dosud neexistuje,očkování chrání jen čás
tečně a krátkou dobu. Většina známých léků obsahuje sloučeniny jedo
vatého arzénu a vyvolává často prudké alergie. Více než na léky kla
dou badatelé váhu na preventivní opatření,zejména na hubení tsétsé.
Ale i tu je háček; insekticídní postřiky hubí rovněž užitečný hmyz a
zamořují prostředí.Vědci hledají proto jiná řešení. Dva francouzští
lékaři vymysleli originální - a jak se zdá i účinnou - past na mou
chy. Jde v podstatě o dva kužele obrácené základnami k sobě;jeden je
z bílé látky,druhý z modré, a ten druhý má spoustu otvorů a je uvnitř
dutý.Z neznámých příčin bílá barva přitahuje mouchy z dálky , modrá
pak z blízka. Tsetse vlétají otvory do modrého kužele, tam jsou had
ry napuštěné jedem a ty hmyz v několika vteřinách zahubí. Jinde zase
staví na březích řek bělomodré plátno jako v biografu, napuštěné ta
ké insekticidními tekutinami. V Jihoafrické republice a zcela nedáv
no ve výzkumném středisku Bobo Diulasso v Horní Voltě omezují
vý
skyt tsetse sterilizací samečků. Pěstují tam mouchy v jakési líhni,
samečky oddělí od samiček a vystaví je nakrátko záření gamma paprs
ků.Neplodné samečky pak znovu vypouští na svobodu. Tímto způsobem se
rovnováha v přírodě příliš nenaruší a přeae se dosáhne žádoucího omezení výskytu much tsetse.
S.Kříž
+
+
+
+
ZELENÍ LEDNÍ MEDVĚDI.V létě minulého roku lední mědvědi, chovaní v
zoologické zahradě v San Diego/USA/,náhle zezelenali. Vědeckým pra
covníkům dotyčné zoologické zahrady se spolu s vědci Scrippova
in
stitutu podařilo zjistit příčinu tohoto neobvyklého jevu; touto pří
činou byly zelené řasy, které pronikly do vnitřních dutých
prostor
pesíků/tj.svrchních chlupů/ medvědích kožichů a začaly
tam vegetovat. Pesíky medvědího kožichu totiž obsahují mikroprostory naplněné
vzduchem,který v tepelně extrémních polárních podmínkách plní funkci
přídatné tepelné izolace medvědího těla.
OD ROKU 1946 DALI SPOJENĚ ŠTÁTY AMERICKÉ na zahraničnú . hospodársku
pomoc celkom 194 miliard a 560 miliónov dolárov.Do jednotlivých čiastí sveta sa dostalo toto: Daleký východ 59 miliard 508 miliónov,Str
edný východ a Južná Ázia 51 miliard 980 miliónov,Európa 36 miliard a
228 miliónov,Latinská Amerika 14 miliard a 963 miliónov,Afrika 7 mi
liard a 607 miliónov a Oceánia 848 miliónov dolárov. Na
specifické
ciele sa dalo 23 miliard a 428 miliónov.Americká hospodárska
pomoc
zachránila Európu pred úplným skomunizovaním.
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Dahinter
stehen
immer
Menschen

Ebenso oft wie anerkennend wird von technischen Spitzenleistungen
«von Sulzer» gesprochen. Solche Redeweise führt dazu, daß etwas
Wichtiges übersehen wird. Nämlich daß solche Leistungen
von den Mitarbeitern erbracht werden und daß ihnen, den
Menschen, die Anerkennung gebührt. Jedem einzelnen
von ihnen. Das mag als selbstverständlich erscheinen.
Aber je größer ein Unternehmen ist, desto weniger sind
Außenstehende sich bewußt, daß dahinter immer Menschen stehen. Und desto eher
gehen sie davon aus, die Belegschaft sei eine anonyme Masse. Zu oft wird ganz
einfach vergessen, daß auch im Großunternehmen die Menschen immer nur in kleinen
Gruppen, in überblickbaren Teams Zusammenarbeiten. Dabei tragen die ganz persön
lichen Neigungen und Anlagen eines jeden ausschlaggebend zum Erfolg ihres
beruflichen Zusammenwirkens bei.
In der Maschinenindustrie geht es um Maschinen. Hinter diesen Maschinen aber
r
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stehen immer Menschen. Im wörtlichen und übertragenen Sinn.
Gebrüder Sulzer, Aktiengesellschaft, 8401 Winterthur SlkULLSLslNL S

