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SOCIALISMUS S LIDSKOU TVARI NEEXISTUJE
Jaroslav
Na konci Roku lidských
práv, vyhlášeného
letos k 20. výročí podpisu Všeobecného
prohlášení Členskými státy Orgnnisacc Spojených národu 10. prosince 1948 — také Sovětským svazem — na kor.ci tohoto tragického roku, v němž
SSSR lidská práva v naší zemi rak hanebně pošlapal, je požadavek n e u t r a l i t y p r o Č e s k o s l o v e n s k o stejně aktuální, jako byl v
létě, kdy jej v Pasově Hnutí čs. křesťanských demokratu v exilu předvídavě — téměř 3 měsíce
před vpádem armád Varšavské smlouvy — předneslo, a jako byl ve dnech invase, kdy jej naši
doma, zejména také mládež (viz hořejší foto)
uvědoměle přijali a statečně rozšiřovali.
Ba, je ještě aktuálnější a nutnější po tom všem,
co se stalo s Československém necelého půl roku
po okupaci. Protože se nedá proti východnímu
větru plivat bez vlastních škod, a to nejen na
vestě, je třeba učinit situaci slovenského a českého národa předmětem mezinárodních jednání,

Qíaďe

Kusý
především mezi oběma světovými vclmocemi,
SSSR a USA, které — jak to připomněla pasovská resoluce červnového sjezdu našeho Hnulí
— jako okupační mocnosti po II. světové válce
nesou dodnej zodpovědnost za osud malého středoevropského státu.
Energické prohlášení nového presidenta Spojených států, N i x o n a, že bude prori ratifikaci
smlouvy se Sověty o znemožnění proliferace atomových zbraní tak dlouho, dokud Rudá armáda
neopustí čs. území, odpovídá přesně našim představám o tom, jak dostat bolševiky v Kremlu ke
konferenčnímu stolu s programem o budoucnosti
Československa.
Vyvstává přitom téměř samočinně otázka,
zda Západ, především USA, mohl katastrofě z
21. srpna t. r. zabránit. Dobrý znalec Střední
Evropy, který byl v době Mnichovské dohody
na podzim 1938 a Hitlerova vpádu do ampu® str. 2

^ z k & u M y .

Okupace jako „tvrdá škola třídního boje"
H O V O Ř Í M E S POLSKÝM E X I L N Í M

POLITIKEM, I N Ž E N Ý R E M

Jubilejní rok Československé republiky se chylí ke konci. Přinesl ji kromě invase cizích vojsk také f e d e r a c i, která vstoupí v platnost na Nový
rok 1969. Jejími aspekty se budeme
zabývat později, až se projeví prvé
úěinky nového státoprávního uspořádání mezi Slováky a Čechy. Zatím se
nám zdá, že je třeba věnovat se stále
ještě přednostně tě prvé události —
i n v a s i — a to také v souvislosti s
jejími úěinky ve státech, jejichž a r m á dy se na ní podílely. Bilance není přiz„Mám dojen:, pane inženýre, že toto bude náš
nejsmutnější z té dlouhé již řadv rozhovorů, jež
jsme spolu -vedli v posledních letech
..Ten dojem mám také, pane Šéfredaktore. J i stě mi věříte, že mne přitom skličuje navíc ještě přímá účast polské armády na té „třeseni v ý pravě" do vaší země. Pro Gomulknv režim to
ovsem bylo neco jiného než jenom vojenská intervence. Armádní noviny ,JZoh:ierz wóbiosči" o
tom napsal: ,Nasi vojáci se vracejí ze země, v
niž se podrobili 2 měsíce tvrdému skolení třídního boje. politického myšleni a jednání'. Režim
slavil účastníky invase jako hrdiny, kteří hleděl:
do tvare .kontrarevoluce' a přemohli ji. Goiaalka obratně využil akce, za níž se musí normální občan stydět, k posílení své posice, ať to zní
sebeneuvěřitelněji."
...-ÍBO, všiml jsem sL jak polské politbyro, před

PUCHNICKYM

nivá. Obyvatelstvo zemí Varšavské
smlouvy s intervenění akci svých vojsk
v ČSSR z valné části sice nesouhlasilo,
ale vládnoucí režimy na to příliš nehledí a zostřují linii ideologie i praktické denní politiky. Tak v Maďarsku
dostalo přísnou důtku několik funkcionářů strany, kteří kritisovali vpád do
sousedství. O postoji komunistů v druhém sousedním státě, v Polsku, jsme
hovořili s bedlivým
pozorovatelem
tamního vývoje, polským exulantem
Ing. P n e h n i e k ý m .
vpádem do Československa velmi nejisté, najednou našlo sebevědomí mezi hlavněmi
okupačních
tanku, jak vaši spisovatelé, předtím v cele intelektuálního
odboie proti dogmatismu,
náhle
zmlkli
„Bohužel, komunistické straně se podařilo —
alespoň na oko a na čas — připoutat literáty ke
své linii. N a schůzi spisovatelů před několika
dny ve Varšavě byla přijata resoluce, vyjadřující ,srdeČ2v vztah k lidovému Polsku' a slibující
učinit vše V zamezení poiinckých konfliktu v
literárním společenství'. Slovo «rcvisionainas' se
stalo přes noc — a múze se jmenovat darům:
přes noc onoho osudného 21. srpna — postrachem. P r o Gomulka sviv události a vás a nasazení polské armády potvrzením .správnosti' jeho postoje v konflikte s rebeinjícínii spisovateli
a stndentv.
• sir. 4

SNÍMEK ROKU
V srpnových dnech sovětské invase do
ČSSR převzali její občané (lcmonstratlvnö
heslo červnového sjezdu Hnutí čs. křesťanských demokratů v exilu

Slovo proti Leninovi a Švejkovi
Ivan

I) a v i d

F rank1 in

Před 2ma měsíci vydalo Hnulí čs, křesťanských demokratii v exilu prohlížení k padesátinám Čs. republiky, v němž je také tato významná víta:
„Bojujeme proti dvěma největsím škůdcům našich národu kolem nich i v nich: proti
Lenili o v i a proti Š v e j k o v i."
Nemohu nechat luio zdravě provokující včtu
bez ohlasu.
Švejk pravil: „Vono je moc věcí na světě, který se nesmějí dělat, ale můžou se p r o v á d ě t .
... a život lidskej je tak složitej, poslušně hlásím, že život člověka je vedle toho úplné;
hadr..."
...a Leninové, alias Brežněvové to dokazují
skutky. „Provádějí".
Nebylo by ovšem spravedlivé dávat Haškova
Švejka do stejné úrovně se zmíněnými antihumanisty. Švejk byl jednostranně lidský, dobře
znal jednu — značně hloupou — stránku „člověčiny" a „bavil se", '/a Mocnáře to byla asi
chvályhodná „moudrost". Ale Sokrates z toho
nepovstal. Ani Iipiktet. Ani Masaryk.
Před několika dny se v Moskvě sešli sovětští
komunisté a velice chválili dnešní vedení strany. tedy především Brežnéva, popravovatcle
Československa. Co zmůžou teď Švejkové? Cynismus: „znal jsem jednoho..." je dobrá věc ve
civ lích nuceného odpočinku, ale nikoliv v boji
p n u potopě zla a nepravdy. Lidské s v ě d o m í
(n: iliv svět sám o sobě) potřebuje svědectví
PRAVDY. Svědomí lidstva je dynamismem promy-.ené taktiky a tichou, hlubokou moudrostí
ducr.a dějin. Jenom přes svědomí lidí pracuje
Bo>* ká Prozřetelnost, která koná s t á l ý s o u d .
Ale svědomí musí dobře vidčt, poznávat... Co
jest soud? Poznávání pravé podstaty skutků a
o d h a l o v á n í charakteru. Komunisté se tedy
odhalují. Ale jsou mnozí, jimž se jejich tvář líbí.
Co potom? Tedy: nejen vidění tváře, ale i
„vkus", spravedlivý postoj, „zařazení"...
Kult Stalina potrvá tak dlouho, dokud budou lidé, jímž imponuje tyranský „lineární",
„ustřižený" duch... Mnoho 3ídí trpí muka, když
pocítí čistý vzduch a možnost rozhodovat se několikerým způsobem. Zvláštní úzkost před zodpovědností za osobní postoj. Tady by se mohl
„bavit" zase jenom Švejk. Pro demokratické cítění je třeba se narodit v atmosféře volností a
a spravedlivého řádu — s možností rozvoje pro
každou n o r m á l n í lidskou povahu, jež má
nejméně dvanácterou tvář. Totalitami uniformísmus (na pr. s pěstováním jenom svalstva na
lidské bytosti) vede k děsivé zrůdností v organismu lidstva.
* str. 8
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Socialismus s lidskou tváří neexistuje

kmnmtáJue.

Nixon
Byl také „naším" kandidátem; členové Hnutí čs. _
křesťanských
demokratů
v
exilu, kteří již mají americké státní občanství,
iriu dali svůj hlas a s nimi většina východoevropských emigrantů, neboť volit sociální demokraty by bylo znamenalo prohřešit se na staré i
nové vlasti.
V listopadových volbách získal zpít svůj senátorský mandát také poražený presidentský
kandidát z minulého období v r. 1964, proslulý
B. G o l d w a t e r , který tehdy prohlásil: „Nu
dobrá, musíme 4 roky čekat. Ale pak vyženeme
tuto vládu, kam patří." — „Jde jen o to, nebude-li /a 4 roky pozdě", komentovali jsme tenkrát na tomto místě. Pro Československo již 6.
listopadu 1968 pozdě bylo. Sověty dobře věděly, že si invasi mohou dovolit, že Johnsonova
vláda ani nechce, ani nemůže pro dva malé národy za Šumavou a pod Tatrami něco podniknout.
Nechceme tím tvrdit, že vláda Nixonova půjde pro Československo do války. Avšak můžeme očekávat, že nový president USA bude hovořit s Kremlem řečí, které tamní bolševici rozuměj! a mají z ní respekt. Třebaže není Nixon
ještě v úřadě, zřejmě se prosadil jeho vliv ve
formulaci závěrečného komuniké ze zasedán!
Atlantického společenství m. m. v Bruselu, v
němž se ve vztahu na 21. srpen v ČSSR varuje:
„Každá sovětská intervence, která působí přímo
či nepřímo na situaci v Evropě nebo ve Středomoří, by vedla k mezinárodní krisi s dalekosáhlými

následky."

• str. 1
tam se vytvářely různé stranické frakce, přižení),
je příznačné, že žádná' z nich neměla zvláštní
tované ČSR v březnu 1939 členem amerického
zájem
na udržení Antonína N o v o t n é h o.
velvyslanectví v Praze, George F. K e n n a n,
Přesně před rokem, v prosinci 1967, řekl k tonyní profesor politických věd v Princetonu, zodpověděl nedávno podobnou otázku k 1 a d n ě, mu B r e ž n e v v Praze: „Eto vaše dělo". Nezapomeňme, že to bylo v době stále se horšíc!
dodal ovšem, že „Washington se v dobo čs. krisc
hospodářské krize v ČSSR, která měla přirozenacházel ve stavu paralysy, protože naši pozorný vliv na postoj obyvatelstva k vedoucímu
nost zaujaly naneštěstí jiné krise ve světě".
funkcionáři strany a státu. Ne tedy již od ta
Nejen to; Washington prostě nepokládal in
jemníka Novotného, nýbrž od nového tajemníka
vaši do Československa za pravděpodobnou. Zasi
Kreml sliboval zlepšen! politické atmosféry v
tímco zahraničně-politický poradce prezidentskéČSSR.
ho kandidáta Republikánské strany, teprve 32letý Richard A 1 1 e n, předpověděl okupaci ČSSR
Brežněv se rozhodl, zkusit to se Slovákem.
v memorandu Nixonovi již v červenci t. r., RuDubčekova minulost byla doporučením, Když
skovo ministerstvo zahraničí chlácholilo presibyl zvolen Prvním tajemníkem KSČ, byl to
denta Johnsona v tu dobu „vyhlídkami" 50:50,
Brežněv, který Dubčekovi telegraficky gratulokdyž předtím v dubnu odhadovalo situaci ještě
val jako prvý z vůdců komunistických stran.
60:40 proti sovětské intervenci.
A ještě koncem ledna t. r. mluvilo společné komuniké o výsledku prvé návštěvy nového gen.
tajemníka v Moskvě jako o „plné shodě názoNEVĚDOMOST HftlCHU — ClNt
rů".
Vedoucí státníci svobodného světa, politici a
novináři otvírali 21. srpna ústa překvapením
dokořán. Schází jim zřejmě zemřelý ministr zahraničí Spojených států, D u 1 1 e s, který kdysi
odevzdal svému churavému presidentovi E i s e nh o w e r o v i při návštěvě v nemocnici brožurku „Co mám vědět o komunismu". Byl v ní ji
stě i tento citát z „Otázek leninismu": „Uchopení moci je jen začátek... Proto se nesmí diktatura proletariátu, předchod 7. kapitalismu kc komunismu, považovat za rychlé, přechodné období
s řadou ,vysoce revolučních' aktů a dekretu nýbrž
za zcela historickou epochu, vyplněnou
občanskými válkami a vnějšími srážkami, tvrdou organisátor skou prací a hospodářskou
výstavbou,
útoky a ústupy, vítězstvím i porážkami".
ŠIK PRlTlŽIL DUBČEKOVI

Konec „gradualisniu"
V pařížském nakladatelství Seitil vyšla právě
kniha Pavla T i g r i d a „Le printemps
de
Prague", přinášející doklady o „demokratizaci"
v ČSSR před srpnem t. r. Auror, kdysi vážený
šéfredaktor týdeníku mládeže Čs. strany lidové
„Vývoj", zastává tvrdošíjně teorii r. zv. „gradualizmu" pozvolného vývoje komunistického státu k demokratickým svobodám. Neslyšeli jsme,
že by ho 21. srpen 196S přesvědčil o nesprávnosti a nebezpečnosti tohoto rádoby-intelekcuálního
konceptu. N a podobné stratégy politickvch
> erosí" v komunistickém bloku si hráli z návodu svých amerických poradců také někteří redaktoři rozhlasu Svobodné Evropy, zapomínajíce, že k uskutečnění jejich ilusí musí být d v a
— jeden, který vše vymyslil a druhý, který si
„erosi" vlastního politického organismu nechá
líbit.
Sověty si ji ovšem líbit nenechají. Dokud mají
moc, rozstřikují ¡i po všech údech, zachvácených
politickým neduhem, jako DDT.

Zmoudření Dona — Ceausesca
Jak takový prášek učinkuje, ukazuje názorně
Rumunsko. Jeho komunistický boss, C e a u s e s c u, ještě letos v létě provokoval Moskvu podpisem smlouvy o „vzájemné pomoci" s Dubčekovým Československem a přispěl tak podstatně
k jeho nynějšímu osudu. O d té doby však, co
Brežněv zadupal u rumunských hranic, Ceaasescu říká: „Socialistický internacionalismus ukládá
každé socialistické zemi, přijít druhému na pomoc, aby se tak zajistila komunistická jednota".
— Přesně jako D u b č e k v Tesle (viz
vedlejšího úvodníku).

prosinec 196S

konec

Ota Š i k, donedávna člen komunistické vlády
v Praze, tento citát a řadu dalších jistě dobře
zná; proto ho přepad jeho vlasti nepřekvapil. V
nedávném interview řekl, že zastával názor, že
Sověty byly od počátku rozhodnuty učinit čs.
reformnímu experimentu násilný konec. Všechny
schůzky, vyjednávání a dohody byly jen ,kouřovou clonou', za níž se mohl v klidu připravit
vojenský vpád.
Šik, dnes exulant v pohodlném Švýcarsku, si
snad ani neuvědomil, jak tímto svým prohlášením přitížil Prvnímu tajemníku KSČ, Alexandru D u b č e k o v i .
Tento usměvavý fešák v
nejvyšší stranické funkci, absolvent nejvyšší politické školy v Moskvě, musei vědět přinejmenším tolik, jako jeho soudruh Ota. Jenomže neměl odvahu říci to národu, jemuž se prostřednictvím svých lidí v informačních a propagačních
střediscích představil jako pohádkový vítěz nad
drakem, jako budovatel socialismu s ,lidskou
tváří'. A čs. lid, roztoužený dvaceti lety útisku,
se rozletěl k náhle ozářeným oknům svých temných ce! jako noční motýl a vrhal se v nervosním oslnění na okenní tabule, nedbaje nebezpečných nárazu křídly na železné mříže.
Jaký div, že v této horečce svobody, v tomto
rozletu za^svědem, ztratil smysl pro prostorovou
dimensi žaláře i časovou dimensi soci a byl
ochoten věřit, že ,vítěz ¡sad drakem' má sílu
vzbudit slunce ještě před půlnocí.
ZPOČÁTKU: .JETO VAŠE DULO"
A zatím D a b č e k... Zrekapitulujme si v klidu na konci osudového roku jeho 12 pohnutých
měsíců. Zveme k tomuto střízlivému zhodnocení
také, nebo zejména ty, kteří, doma i v exilu,
nosí n a Mopě Dnhčekův odznak, nebo mají dosud na nočním stolku jeho fotografii.
PocátSv pražského rerormního kursu krátce po
Novém roce nepřijímala Moskva s odporem. I

TRPĚLIVOST V KONCE
Ostražité oko Kremlu se však br/.y zaměřilo
na nežádoucí vývoj v Československu. Když se v
pražském tisku objevily na vlně, ,liberalizace' —
kterou musel Dubček novinářům předtím dál,
aby mu pomohli svrhnout Novotného — dokon
ce i útoky na Sovětský svaz, zejména nezodpovědná, přímo provokační obviněn! Moskvy /.
vraždy ministra Jana M a s a r y k a, uvědomil si
Brežněv, že Alexander Dubček již nemá situaci
v rukou. Proto varoval 29. března před „imperialistickou subversí" v komunistických zemích.
Ještě nejmenoval, ještě se domníval, že stačí zdvižený prst. Ale nestačil. Zkušený bolševik již proto nelenil.
Koncem května musel DubČek znovu do Moskvy. Výsledek rozhovoru: manévry armád Varšavské smlouvy v ČSSR. Krátce nato mluví již
První tajemník KSČ na zasedání Ústředního výboru 4. června podle starého' stalinského slovníku: „Musíme si všímat politické a ideové aktivizace zbytku poražených buržoasních tříd... V
současném období boje dvou protichůdných tříd
nich ideologií je antisovětismus nejmódnějsí odrůdou
antikomunismu".
TAKÉ V TESLE OPET PO STÁRU
Lid nerozumí, neslyší, nebo nechce slyšet. Noční motýl se dále smrtelně bije o lesklé okenní
tabulky uměle osvětleného kriminálu... Až do
památné noci 21. srpna, kdy žalářník zhasl náhle
všechna světla. Otočník přijel potmě. Čs. lid je
překvapen, zděšen. Jen jeho armáda ne! Dostala
v č a . zprávu od Dubčeka, co nastane a rozkaz
neklást odpor. N a hranicích ani ve vnitrozemí
nevystřelila jedinou ránu.
A tak zachraňují čest národa mladé životy
nezkušených a proto nebojácných... A vysílačky
Lidových milic. Smrkovský řekl při vyjednávání po okupací K u z n é c o v o v i , že KSČ má
8C.CCS ozbrojených dělníků, kteří jsou s to potlačit každou kontrarevoíucí. N a obavy zástupce
Kremlu, že vývoj by se přece jen mohl dát jiným směrem, prohlásil věrolomný předseda Národního shromáždění slavnostně: „Jménem naší
delegace Vám říkám: NU".
Je to nét ke každému dalšímu liberalizačnímu
procesu v ČSSR. D u b í e k to ztvrdil svým projevem před osazenstvem „Tesly" v Hloubětíně
11. října: :}Tato země je a chce být socialistická
a socialismus můžeme rozvíjet jen jako ínternacionalisté ve svazky, socialistických zemí a mezinárodního komunistického
hnutí".
Toto ovšem tvrdil vždy i Antonín N o v o t n ý — a nepotřeboval nato v zemi sovětskou
armádu!
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(VIII)

Na duchovní frontě národa
Nepochopili bychom asi správně
situaci na dnešní kulturní frontě v
Československu, kdybychom si nepřipoméli její posice na samém počátku dějin Republiky. Právě před
50 lety, 3. listopadu 1918, strhly poštvané masy, podněcované bojovými
socialistickými skupinami, Mariánský sloup na Staroměstském náměstí
v Praze. To byl signál k rozsáhlé,
místy přímo zběsilé protináboženské
kampani, jež měla původ v atheistickém a proticírkcvním hnutí rakouského socialismu „Los von Rom" —
,1'ryč od Říma".
V našich zemích
byla přijímána především jako projev „osvíceného vlastenectví" proti
„zpátečnictví" Církve a Vatikánu,
obou spojovaných někdy právem,
často neprávem s nenáviděnpu rakousko-uherskou monarchií.
Válečné vítězství nad ní zvedlo v
samostatném státě stavidla nad nadrženými vodami nesprávně chápané
svobody. Učitelstvo .pražských škol
začalo odstraňovat kříže ze svých
tříd. V r. 1919 jich leželo na hro-

Msgre Dr. Jan

Šrámek

madě ve dvoře Valdštejnského paláce na pět set; na venkově byly kříže
vyhozeny celkem z 1.600 českých
škol. Množství soch sv. Václava a sv.
Jana Nepomuckého bylo zbořeno
nebo shozeno s mostu do vody. Budiž zdůrazněno, že slovenský lid se
takto nezachoval. Náboženské symboly ztratil však namnoze také, dík
„osvětové" činnosti „pokrokových"
Čechů, poslaných na Slovensko do
neobsazených úřadů a škol.
Vlna výstupů z církví
Protikatolický boj vyvrcholil S.
ledna 1920, kdy nejradikálnSjší z
modernistickýeh členu Jednoty
katolického
duchovenstva
vyhlásili v
pražském Národním domě na Smíchově založení československé
církve. Její příslušníci se zmocnili násilím 36 katolických kostelů. Nová
církevní organisace byla uznána vládou 15. září 1920 a ustavila se v 41
farnostech v Čechách, 7 na Moravě
a 5 ve Slezsku s celkovým počtem
150.000 vyznavačů. Kampaň za vystup z katolické církve, vedená zejména socialistickými stranami a Sokolem, měla značný úspěch. Tak na
př. v Plzni odpadío 15.000 věřících..

Jaroslav

Karát

(DVE) Tímto pojednáním uzavíráme cyklus, věnovaný
podstatným událostem, významným
osobnostem a hlavním
problémům
v průběhů prvého půlstoletí společného života Slováku a Čechii v
jejich novodobém státě. Poslední příspěvek se zabývá osudy Čs.
republiky na frontě kultumě-politické,
na poli
církevně-náboženském a je v přednášených faktech, dnes již historických,
holdem
nejvýtaznějsí
postavě čs. duchovního
prostoru, Joseju,
kardinálu
li e ranoví
arcibiskupu Pražskému, primasu Českému, který se
dožívá 29. prosince SO let.

převážně dělníku tamních Škodových závodů, a 2S8 kněží opustilo
svou Římskou církev. Při prvém
soupisu obyvatelstva k 15. únoru
1921 měla Československá
církev,
podpořená darem vlády ve výší
1,200.000 Kč, celkem 1,388.000 členů. Většinu v ní tvořili občané v
Čechách, na Moravě přestoupilo jen
150.000 osob.
České dělnictvo, ovládané marxistickou sociálnč-demokratickou stranou, však záhy zradilo i svou novou církev a zůstalo většinou bez
vyznání. Tak v r. 1930 se hlásilo k
Československé
církvi jen 793.000
dělníků, zatím co „bez
vyznání"
jich bylo již S53.000. Počet katolíků
klesl z 95% na 75" o. Toto číslo
však ukazuje, že přes všechny snahy, podpory a akce zůstal český národ ze 3/4 katolický.
Návrat lt dějinné tradici
Jednu z hlavních zásluh o to má
nejdříve prostý kněz, zato nadšený
sociální pracovník, muž ethicky motivovaného
vlastenectví,
obětavý
kaplan v Novém Jičíně, v r. 1890
zakladatel Křestansko-sociální
strany
na Moravě, poslanec v rakouském
parlamentě a od r. 1918 nepřetržitě
až do své smrti předseda Čs. strany
lidové, Msgre Dr. Jan Š r á m e k .
Jemu a šeho spolupracovníkům z
řad kněží i laiků se podařilo uklidnit vlny Protináboženského odporu
a sociálního buřičství, takže v únoru 1928 mohl již být podepsán ministrem zahraničí, Dr. E. B e n e š e m
a kardinálem G a s p a r r i m
„modus vivendi" mezi ČSR a Vatikánem. Tento , způsob spolužití"
s
plným respektováním jak práv stáru
tak také katolické církve bvi umožněn, ale zejména zajištěn uvědomělými občany, kteří v ocenění práce
Šrám kovy strany jí dali v parlamentních volbách v r. 1925 tolik
hlasu, že zvětšila počet poslaneckvcís
mandátů z 21 v r. 1920 o plných deset!
Rok 1929. millenium svatováclavské, a rok 1935 s I. celostátním
sjezdem í milionu katolíků v Praze
za účasti papežského legáta. pařížského kardinála Y e r d i e r a , byl v
nezapomenutelnými
manifestacemi
na cestě duchovního n ivraní českého národa k Jeho tisícileté křesfansse tradici.
Bylo to ovoce neúnavné činnosti,
moudře, prozíravě rozdělené mez i

faru a školu, mezi kostel a parlament. Zatímco denně pronikalo na
veřejnost a do vědomí občanu jméno Šrámkovo a jeho politické organisace, čelící jasným sociálním programem
socialisujícím
tendencím
marxistických stran, pracovaly stovky kněží na řešení denních problémů
svých farníků, vychovávali za katedrou a povzbuzovali s kazatelny.

BERANOVA
s „čestnou"

CESTA DO
VEZENÍ
stráží , lidových" ty pil
19. 6. 1949

doba nového útlaku a nového utrpení. Církev v něm stála znovu ti
svého lidu. Také opět Msgre š r á •
m e k, který, ač stařeckého již věku,
se pokusil znovu tajně odejít clo ciziny. Jeho plánovaný únik letadlem
Na své prvé Kalvárii
byl však prozrazen a bývalý před
K nim patřil i náš dnešní jubilant,
seda vlády zatčen, jen několik kronáš spoluexulant, Josef, kardinál
ků od francouzského letadla, které
B e r a n . Narozen r. 18S8 v Plzni
pro něho přiletělo do tiché oblasti
jako syn učitele, přinesl si vynikajíkřivoklát-ských lesů.
cí pedagogické vlastnosti do svého
Od března 1948 až do své smrti
kněžského povolání a užíval jich
blahodárně i jako ředitel učitelského byl l)r. Jan Šrámek vězněn komuniústavu sv. Anny v Praze i jako rek- sty. Pohřeb se konal za účasti asi
tor bohosloveckého semináře od r. 150 odvážných občanů ve Velkém
Týnci, kam Jj.ilří í a n n o i l dictmlvflir
1934.
rodný moravský Grygov. Také věrNacistická okupace Českoslovenný průvodce předsedy Lidové straska přerušila jeho úspěšnou práci a
ny při všech jeho bojích, úspěších i
ovšem i celý požehnaný vývoj ve
porážkách, Msgre H á I a, zemřel v
státě, který — kdyby mu bylo býnesvobodě a byl pochován v rodvalo dopřáno času a klidu — byl by
ných Dražovicích na Vyškov.ku.
postupně vyřešil, spravedlivě a defiZatímco oba jmenovaní kněží byli
nitivně, všechny své problémy náze zápasu s komunismem vyřazeni jiz
rodnostní i sociální, kulturní a nákrátce po únorovém puči, Msgre Beboženské.
ranovi, jmenovanc-mu 10. 3. 1946
Ale Československé republice bylo pražským arcibiskupem, všem 14 bisouzeno vytrpět si svou prvou Kal- skupům, všem duchovním i laikům
várii. S ní trpěla i Církev. Dr. B e - boj tehdy teprve nastával.
r a n by! v r. 1942 zatčen Gestapem
Skandál ve svatovítském dómu
a vězněn až do konce války v něV historické katedrále sv. Víta na
meckém koncentračním táboře Dachau. Nebyl sám, desítky ]•.. o spo- Hradčanech, kam si strana vítězného
lubratři obětovaly osobní
'obodu násilí objednala u Dr. Berana svabudoucímu osvobození své ~> lidu. tokrádežně děkovnou bohoslužbu u
svého vůdce,
Jiní odešli, aby k tomu porn Hali ze příležitostí „volby"
státním
zahraničí. Msgre Š r á m e k byl po Klementa G o t t w a l d a ,
celou dobu I L světové válk před- presidentem v červnu převratového
sedou čs. exilní vlády v L rsdýně, roku, v téže katedrále, přesně o rok
jeho blízký spolupracovník, Msgre později, v neděli 19. 6. 1949, komuFr. H á l a , členem londýnské Státní nisticky organisovaná lůza s klobourady, jakési náhrady za kontrolní ky na hlavách a s cigaretami v
ústech umlčela Českého primase na
rankci svobodného parlamentu.
kazatelně. Arcibiskup Beran byl
Čs. íid i jeho vláda uznalí po válod toho dne vězněm režimu, krátce
ce vděčně vlastenecký postoj svých
nato stih! týž osud i jeho spoluduchovních, jak to vyslovila hlava
bratry.
stára právě před 23 lety, na Štědrý
V noci z 13. na 14. dubna 1950
večer 1945, v projevu k delegaci mopřepadly
policejní tlupy všechny
ravskvch kněží, vedené brněnským
mužské, o týden později všechny
biskupem D r . S k o u p ý m .
ženské kláštery a odtransportovaly
Národ po druhé ukřižován
mnichy i řeholnice do koncentračAle Československé republice bylo ních táborů. KSČ dosáhla tehdy
souzeno vytrpět si záhy svou druhou ostudného rekordu: zlikvidovala celKalvárii. Komunistický puč v únoru kem 1363 klášteru a řádových ústa1948 zardousil politické i duchovní vu pedagogických nebo charitativsvobody, k nimž se teprve před 3 le- ních. Za 5 let PO únorovém puči zby® str. 4
t v proboiova! a protrpěl. Nastala
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MOVEMENT
of Czechoslovak Christian-Democrats in Exile
Chairman: Jaroslav K u s y,
33 Winthirstrasse, Munich 19,
Germany
Sccretary-General: Jan K u n c i r,
140-60 Becch Ave, Flushing, 11 355
New York, USA

Richard M. N i xon won tlie crusade for the new
leadership of the
American
people.
Mr. N i x o n was
also our Candidate.
On November 6,
1968 our
Movement sent him the
following letter:
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Congratulations to you and to
your family.
We waited eight long years for
this day.
In our letter of September 22,
1961 we wrote to you: „Do not run
for the officc of Governor of California... Do not concentrate yourself
on the local affairs... The world situation is very grave and your return to Washington is needed as soon
as possible... Start your presidential
campaign rigth now..."
As you know well the fate of CzcolvcwJo-vnltia is liUo a heavy burden
on our minds and our souk and it
is our hope that it would be possible for you to support these courageous people in their rcsistence
against the cruel enemy
We are now pledged to work for
the n e u t r a l i t y for a free and
democratic Czechoslovakia. We are
hoping that Nixon Administration
would support us in our efforts.

DEMOKRATIE IM EXIL

Okupace jako „tvrdá škola třídního boje"
® str. 1
První tajemník strany se stal vášnivým obhájcem intervence, kazatelem
,společné věci socialismu*, k i e r j musí mít přednost před kterýmikoli zájmy čistě národní povahy."
„Na Poláka je to silné slávo, že, pane

inženýref"

„Na slušného Poláka by to bylo silné slovo. Na vedoucího polského
komunismu sotva. Pro něho má význam a dosah ve smyslu orthodoxního
pojetí .jednota východního tábora' tak velký, že ]í podřizuje bez mentálních zábran všechny opravdového zájmy národa."
„Když si tak vzpomenu, pak na podzim 1956 vás celý národ stál za
Gomulkou, jak ho nadšeni vítal z. vězeni, kam ho uvrhli stalinští dogmatikové..."
„Ano, to byla sláva. Gomulka byl, myslím, u náš ještě populárnější
nežli váš Dubček, protože byl ztělesněním národní viile — proti Sovětskému svazu. Také Gomulka měl ostrý výstup s vůdcem Sovětů, tehdy to byl ještě Chruščov, ale také on — jako Dubček — se dal v Kremlu .přesvědčit'."
„Myslíte

Dear Mr, President:

str. 4

že takový

je osud všech komunistických

rebelu?"

„Všech, kromě Tita, všech, kteří žijí v přímém sovětském sousedství.
Ale i jugoslávský marsal velmi slevil, jak si jistě vzpomínáte, ze svého
původního proti moskevského postoje."
„lnu, opravdový,
,věřící' komunista se jen nerad dopouští herese a
touží po návratu do ,,jednoho ovčince", jakmile pominulo přímé ohrožení jeho specifických
zájmu."
„Listopadový sjezd Polské sjednocené dělnické strany, jejíž obětí se
před lety stali, tak jako v Československu, sociální demokraté, posílil
marxistické konservativce zcela mimořádně. Zasedání předcházela ostrá
kampaň v celé zemi. Gomulka využil dokonale nabízející se mu situaci
po rozbití liberalizačních snah v ČSSR. Náhle ustaly frakční boje. Maje
takto všechny dřívější rivaly za sebou, nebo, lépe řečeno, pod sebou,
zahájil Gomulka ostrý výpad proti komunistickým stranám v západní
Evropě. Přiznal jim sice, že mají právo na vlastní strategii i taktiku při
uskutečňování třídní nadvlády nad světem, avšak nemohou vyžadovat,
aby se této strategii a taktice přizpůsobily ,bratrské strany, které jsou již
u vlády a nesou zodpovědnost za celý socialistický systém'."

BEWEGUNG
der tschechoslowakischen Christlichen
Demokraten im Exil
Ii. Vorsitzender: Jaroslav K n s y
S München 19, Winthirstrasse 33
i Generalsekretär: Jan K u n c ( r
131-137 Main Street
South Paris, Maine, 01281, USA

O Am linde des tragischen Jahres
1968 hält unsere Bewegung es für
ihre Pflicht, im Namen aller Mit
glieder und in Vertretung unserer
totgeschwiegenen Landsleute in der
Heimat all denen ihren aufrichtigen
Dank auszusprechen, die durch Won
und Tat, durch Gebet und materielle
Hilfe für 'Pausende unserer Flüchtlinge, ihre Verbundenheit mit dem
tschechischen und slowakischen Volk
bekundeten.
® Der I.andesvorsit/.ende
der
Ackermann-Gemeinde
in
I lessen,
Hackenberg, MdL, wies im November bei einer Tagung in Ganibach,
die mit einer Andacht für die Kirche in der CSSR ahschloss, darauf
hin, dass die erschütternden Ereignisse in der CSSR und die brutale militärische Besetzung durch die Sowjetserneut zeigten, zu welchen Reclusbrüchcn und machtpolitischcn Eingriffen die Sowjetunion noch heute
bereit und fähig ist. D i « e Besetzung
sei mit Hitlers Gewaltmethoden gegenüber dem tschechischen Volk im
Jahr 1939 gleichzusetzen und stelle
eine Demäskierung der Sowjetischen
Politik dar.

© Wir müssen jedoch feststellen,
dass diese Demaskiert!ng von vielen
Politikern im Wetcn, auch in der
BRD, nicht zur Kenntnis genommen
wird. „Die Tränen der Tschechen
und Slowaken und die Unruhe im
Bayerischen Wald gehen somit" —
wie Georgi D i d o f f in dem Bulle
Czechoslovakia does not want to
tin der Exil-Bulgaren in München
be a lesson to the world again and
neulich bemerkte — „auf da.-. Konagain, she does not want to be the
to derer, die glaubten, Politik und
satellite of any nation. Czechs and
Wunschdenken sei einunddasselbe".
Slovaks are fed up with all invasions!
® „Wäre es nach allem, was inand occupations, they want to be |
zwischen vorgefallen ist, nicht an der
left alone and put their new Cze-i
Zeit, die sowjetischen Erklärungen
choslovak Federation into effect and
ernst zu nehmen, auch wenn sie in
into order.
das Wunschbild von den MöglichNa duchovní frontě národa
keiten der 'neuen deutschen Ostpoli• The Movement of Czechoslovak
tik' keineswegs passen v/ollen?" DieChristum Democrats in Exile sent a ® str. 3
října
-, jiz se zucastm přes 500
se Frage stellt „Rheinischer
Merkur"
telegram to the new president of the
duchovních a laiků cirk : římskoU N General Assembly, Emilio Are- lo v pastoraci z původních 7333 du- katolické, československé, eskobratr- vom 8. 11. an die Adresse von Sonnales Catalan, foreign minister of chovních (543S světských a 1893 ské-evangelické, bratrské i adventi- derbotschafter Egon B a h r und fragt
weiter: „Wo sollen die Sowjets nun
Guatemala. The message reads as řádových) jen 32CC. t a k skonal
dialog, který — dávno před nyněj- stu. Co se událo v Ústí, s plodem noch einmarschieren, um Brandts
follows:
šími akademickými pokusy — ved- také Beranova Bohu a národu obě- Berater davon zu überzeugen, dass
„We urge General Assembly to la s příkladnou trpělivosti a dobrou tovaného života.
sie meinen, was sie sagen?"
condemn occupation of Czechoslo- vůli jeho umlčená oběí na pražském
^Důstojné zakončení oslav 50. vý• Auch der Vorsitzende des Kuvakia and to point Soviet Union as stolci sv. Vojtěcha — Josef B e r a n .
ročí republiky v Ústí i. L. tímto
ratoriums „Unteilbares
Deutschland",
aggressor and to agree to resolution
Koncentračník a arcibiskup, v y - způsobem bylo přijato věřícími zú- D r . W. W. S c h ü t z , ist ein Bekencommanding Soviet Union:
církví radostným
sou- ner dieser „Trotzdem — Politik". In
hnanee a kardinál — jak veikv to častněných
• First — to withdraw Iter troops život I Stal se symbolem, jako „pars hlasem jako křesíanská odpověd na Fürth hat er Ende November geviditel- | äussert, sie sei nach
from Czechoslovakia immediately.
pro .oro", života celého národa. události před 50 lety, jako
den
geSvětla a stíny, bolestně západy ve- ný projev touhy po ekurr.enitě, jako j gebenen Umständen der einzig gang• Second — to compensate Czečere a opět červánky věřících jiter. projev vděčnosti, víry, naděje a lá- b a r e Weg, allen Widerständen zum
choslovakia for all caused damages f
Kdyby se kohokoli zmocňovala skie- sky v církev a republiku".
Trotz. Gangbar ist er, unserer Meiduring invasion and occupation.
slost nad ztrátou třennv robote vel„A b r á n y p e k e l n é j i n e - nung nach, nur f ü r die Sowjets, und
• Third — to respect Czechoslo- kého života v n e s v o b o d ě , nechť p r e m o i o a "
' zwar in Richtung Westen...
vakia's n e u t r a l i t y with other si přečte zprávu z novin o ekumeniN o a praevaiehanr, Otce kardi• Trotzdem,
ein
glücklichcs
cké bohoslužbě v Ústí n. Labem 28. náie, non praevalebiint!
powers.
"Neues
„První tajemník polských komunistu zde jasně opakuje ideologické
dogma, známě již z projevit Leninových a Stalinových, ale v době ,koexistence' na Východě nezdůrazňované
a na Západě
zapomenuté.
Teprve invase do ČSSR, potřebující ospravedlnění v očích členstva komunistických stran, přivedla Brežněva k oné, vpravdě klasické formulaci, opakované Gomulkou, o ,zodpovědnosti
za celý socialistický systém', za strany, které je; uskutečňují.
Vyjádřeno
normální o• čanskou
mluvou' komunisté,
vedení Kremlem, si činí právo a cítí ,morální' povinnost zasáhnout všude, kde se objeví ,kontrarevoluce'; včera
Československu. zítra třeba v Rumunsku nebo Jugoslávii a pozítří dokonce i
v Německu nebo Americe, kdyby to tam poměry dovolovaly a kdyby
tamní soudruzi, tací Indrové nebo Bilakové, požádali Moskvu o pomoc."
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DEMOKRACIE V EXILU

EXILOVÉHO

TISKU

K ZAMYŠLENÍ
„Ujednání moskevské „dohody"
se postupné, t. j. podle osvědčené sovětské tzv. „salámové" taktiky uvádějí v ČSSR ve skutek. A vedoucí
představitelé KSČ pokračují v tragikomedii klamání národa... Nejsystematičtěji a nejbezoscyšněji lžou, jako
doposud vždy, Dubček a Smrkovský... Každý rub má však i svůj líc.
Neboť za současných okolností je po
určité stránce dokonce i dobře, že
značná část lidí v ČSSR dosud Dubčekovi, byť i mylné, věří. V domnění, že soudruh generální tajemník
skutečné „bojuje proti požadavkům
SSSR", se mu někteří jeho stoupenci snaží v tomto „boji" pomoci tím,
že pokud možno ignorují anebo sabtují rozkazy, které jim představitelé strany a vlády přivážejí z Moskvy".
ZPRAVODAJ,
Chicago
K VYZKOUŠENÍ
„Po dvaceti letech našeho boje s
komunistickým režimem v Československu nastala situace, která si zřejmě vynutí podstatnou změnu v úkolech a poslání čs. demokratického
exilu. Nepochybně změní i naši
strategii, metody a způsob činnosti.
Věděli jsme to, ale invaze nás v
tom utvrdila, že náš hlavní protivník není v Praze, ale v Moskvě.
Zdá se, že náš vztah k československému režimu bude poněkud jiný,
než byl minulá dvě desetiletí".
ČESKÉ

SLOVO,

Mnichov

Iv ZVRACENÍ
„Přede mnou leží na stole hromada československých časopisů z těch
kritických srpnových dnů. Je v nich
hodně hezkého, hodně odvážného i
hodně vzdorného. Je v nich však
také něco znepokojujícího. Je přirozené, že tyto tiskoviny pocházejí většinou z pramene jediné povolené organizované síly v Československu.
Dočítáme se tedy, co KSČ prohlásila, co KSČ zařídila, co KSČ dokázala, jak stojíme za KSČ a kolik
přibylo členů. A zase, můj žaludek
asi není dost silný. Národ umíral,
ale nábor do strany pokračoval".
HLAS DOMOVA,
Melbourne
K PODĚLÁNÍ
„Exile, co tečí?,.. Oceleni teto úvahy bylo podrobit zkoumání upřímnost spolupráce exilu s československou komunistickou stranou. Že dnes
tato spolupráce by mela být doopravdy upřímná, asi málo lidí v
emigraci bude popírat".
HASE HLASY,
Toronto

PŘEDPLATNĚ
NA ROK 1969
pošlete složenkou nebo šekem
nejpozději do 1. února.
DEKUJEME VÁM
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Uprchlické aktuality
H —

0¿\&uika
Zimdorf

Přepadení Československa Rudou armádou a ostatními vojsk\ států
sovětského bloku připravilo ČSSR nejméně o 10 tisíc pracovních sil.
Při redakční uzávěrce k 10. prosinci t. r. byla hlášena tato čísla žádostí o asyl:
Německa spolková republika — 2.900, Rakousko — 2.0C0, Švýcarsko— 3.000, Anglie — 300, Skandinávie (D„ N., Š.) — 200, Itálie —
100, Francie — 100; menší počet čs. občanů zůstal v ostatních západoevropských státech, v USA, Kanadě a Israeli. V uvedených číslech jsou
zahrnuti krajané, kteří opustili vlast bud již před sovětskou invasí nebo
až po ní, ale požádali skutečně na Západě o asyl, nikoli jen o povolení
k pobytu. Tato povolení byla p ř e c h o d n i udělena na dobu tří měsíců a ve většině případů tedy již vypršela nebo v nejbližších dnech vyprší. Úřady NSR, Rakouska a Švýcarska, kam se soustředilo nejvíce
uprchlíků, prohlásily, že další povolení k pobytu budou udělovat jen ve
výjimečných případech.
Češi a Slováci v těchto zemích mají tedy celkem tři možnosti:
I) požádat formálně o asyl; 2) požádat o emigraci do zámoří (po
dobu cmigračního řízení má žadatel pobyt zajištěn); 3) vrátit se dobro
volně domu.
MINISTR, UMĚLCI, SPORTOVCI
Mezi prominentními žadateli o asyl je místopředseda vlády z doby
před invasí, Ota Š i k, národohospodářský odborník, který se rozhodl z
celkem pochopitelných důvodů pro Švýcarsko; dále slovenský spisovatel
a novinář Ladislav M ň a č k o a 40-letý „bandleader" skupiny „The
Skittles" z Chebu s manželkou a děckem; přímo z mexické olympiády
přiletěli do NSR sportovci: manželé Jana a Václav K u b i č k o v i a
rodák Petr K r á t k ý . Kubička (29) a jeho paní (23) přijali již místa
trenérů u Deutscher Turnerbund. Originální cestu za svobodu si zvolili
dva mladí Češi, kteří přiletěli 11. 11. do Londýna z Ruzyně, kde se
skryli v prostoru pro zavazadla velkého dopravního letadla.
K SITUACI LÉKAftU
Podle sflciálně-společenského rozvrstvení skoncovalo s komunistickým
režimem v ČSSR nápadně mnoho příslušníků kdysi t. zv. svobodných
povolání, zejména lékařů — celkem asi 220; z nich 150 našlo již zaměstnání ve švýcarských nemocnicích. Daleko hůře se uplatňují naši medici v Rakousku; v Německu jsou ještě možnosti pro lékaře, kteří mají
diplom s sebou a ovládají německý jazyk. Do Spojených států se doporučuje emigrace lékařům jen po absolvování t. zv. evanstonské zkoušky při amerických konsulátech v jarním a podzimním období (přes 200 .
odborných otázek v angličtině).
t
Sociání referát Hnuti čs. křesťanských demokratu v exilu má mož
nost um; tit lékaře v africkém státě Ghana. Zájemci nechť se přihiá
sí prostřednictvím t. 1.

T Ř E T Í H O
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'ova situace čs. exilu, rozšířeného v minulých týdnech o tisíce
našich krajanů, odešlých ze zbolŠevisované vlasti, ukládá nové, vážné
úkoly také čs. exilovému tisku, .Bylo proto velmi užitečné, že IV. sjezd
Společnosti pro vědu a umění ve
Washingtone koncem srpna a počátkem září věnoval znažnou pozornost
„problémům a perspektivám české a
slovenské žurnalistiky v zahraničí",
jak také zněl název diskuního panelu, připraveného a vedeného redaktorem Vojtěchem N. D u li ti e m,
který již řadu let věnuje svůj zájem a
práci našemu exilovému novinářství.
Podle jeho slov má být jedním z
úkolů SVII pomáhat českému a slovenskému tisku a rozhlasu v cizině,
řešit jeho problémy a prodlužovat
tak život naší mateřštiny v oblastech
mimo vlast. Z diskuse vzešel m. j.
návrh vytvořit v rámci Společnosti
žurnalistickou sekci pro trvalou spolupráci a společné studium úkolů
exilové publicistiky. Čtenáře bude
snad zajímat, že podle nejnovějšího
seznamu, vypracovaného V. N. Dubnem, vychází v zahraničí na 220 našich časopisů v české, slovenské nebo
i jiné řeči. Z nich je asi 110 českých,
resp. česko-slovenských, 65 jen ve
slovenštině. V USA existuje 54 publikací žcnUýoU (ncto
1.), 3»
slovenských. Mimo Ameriku a východoevropské země se tiskne 47 časopisů českých (č.-s.), 20 slovenských.
-tt-

^ V o z l o u č e n í s tímto občanským
rokem je rozloučením také s
těmi, jejichž životy zhasly v cizí zemi. Bylo jich letos hodně, každým
rokem jich se stárnoucím exilem přibývá; proto ale máme tím větší lítost nad trvalým odchodem ze živoODBORNĚ SÍLY PRO USA
ta u exulanta, jehož křestní list byl
výstavem teprve před 43 roky a 4
Naše Hnuti se postará o pracovní příležitosti také pro ty slovenské
měsíci. Myslíme na dp. Zdeňka
a české uprchlíky, kteří mají zájem usadit se ve Spojených stádech a
mají d o b ou kvalifikaci jako odborníci ve zpracování dřeva, v t xtil«:, Š v é d u , obětavého překladatele příručního misálku,
spolupracovníka
strojní zámečníci, nástrojaři; umístíme ihned též 1 gumárenskéhr tech
instituce Bibelwerk ve Stuttgarte,
nika. D é l .a emigračního řízení asi 4-5 měsíců.
střediska pro šíření a studium Písma
svatého, od r. 1965 člena našeho
EMIGRACE NA N O V Í ZÉLAND
Hnulí čs. křesťanských demokratu, v
Vláda ve Wellingtonu (New Zeeland) vypsala se zvláštním pocho- j
exilu. Za velké utrpení, které br.
pěním pro situaci čs. uprch.:ka mimořádnou emigrační akci, která je t
Švéda snášel s obdivuhodnou trpělivšak omezeného rozsahu a trvání a bude ukončena nejpozději koncem)
vostí, se mu dostalo odměny v tom,
t. r. Týká se uprchlíku v NSR a Rakousku; uchazeči nemají být Jtarší j
že může odpočívat — jako málokte; 30 let u mužů a 4d let u žen. Akce se nevztahuje na lékaře a na r". diny j
rý exulant — v rodné zemí, do níž
s více než 4 dětmi.
byl pochován 12. 10. t. r. v Chromči u Šumperka.
INFORMACE JEDNOU VĚTOU
President Spojených států, L. 3 . Johnson, podepsal- 15. října protokol. jímž USA vstoupily co svazku členských států mezinárodní Ženevské konvence o uprchlicích, stanovící podmínky práva asylu. — Vstupní
visa do Švýcarska neudělají od 1. 12. ;iz ;eko zastupitelské úřady v
NSR, nýbrž jen ve Vídni a Praze. — Švédské konsuláty udělují i nadále
urychleně turistická v:sa do platnvch čs. pasů. — V ItáJii DVÍ jmenován
osob. tajemník kard. Berana, Msgre j . Škarvaca, členem Papežské rady
1 pro duchovní péči o exulanty z vystehovaíce. — Čs. novinář: v N S R
uprchlí z ČSSR mohou dostat v případě potřeby raaierielní výpomoc
Německého svazu hcmalistž. — Registraci čs. uprchlíků v NSR a v R a ; kousku provádí Americký žend, který taká umožňuje emigraci. — Adresy
všech uvedenveh organisac: sdělí na požádání redakce toňoto časopisu.

^J-ešié alespoň zmínku o Dr. Fedoru H o d ž o v i , býv. gen.
tajemníku Slovenské demokratické
strany, který zemřel v New Yorku
17. 9. t. r. a novináři Ivanu H e r b e n o v í , synu známého spisovatele
dr. J a n a Herhena, kterého zkosila
mrrvice 25. 10. v Kalifornii... N a
všechny jmenované i nejmenované
budeme o vánocích obzvláště vzpomínat.
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...budou to nejsmutnější
vánoce mého
života..
Před 49 roky nalezl
akademický
malíř a sochař Fr
Koudelka se svým
přítelem
básníkem
Tesnohlídkem
der,
před Štědrým večerem za Bílovicemi
u Hrna pod smrkem odloužené dítě,
které zachránili před zmrznutím.
Na
jeho památku zazářil pak na brněnském náměstí Svobody o Svatvečeru
velký smrk a od té doby svítily v
tu dubu po celé vlasti Vánoční stromy republiky. Letos mají být leckde
obnoveny. U nás budou na něm hořet plaménky jmen srpnových
oběti:
Milan l.amper Ivan Laita, Miroslav
Málek — a bezejmenné svíčky za
všechny
neznámé...
M. M.
BROD n. LESY: Čs. vojenské
úřady pod vedením majora Flocka
převzaly zde od bavorské celní stráže rakev s tělesnými pozůstatky pilota vojenského letounu sovětského
typu „MiG 21", 29-letého Františka
Kvapila z Příbrami, který havaroval
25. 11. u hornobavorského města
Traunsteinu. Pravděpodobně uletěl
z ČSSR s úmyslem požádat v NSR
n nsvl

PLZEŇ:
Podle zdejšího tisku
vstoupilo v srpnu a záři t. r. v Čechách a na Moravě do KSČ a na
Slovensku do KSS 7200 občanů, v
říjnu 3961. Komunistická strana měla koncem listopadu celkem 1,700.000
členů, skoro každý osmý občan
ČSSR je tedy komunistou! (viz r u brika Ozvěny na str. 5: K zvracení).
PRAHA: Satelitní Cs. strana lidová má ke konci t. r. asi 80.000
členů, Čs. strana socialistická (podobného významu, býv. nár. socialisté) přibližně 50.000; na Slovensku
obě loutky komunistů Strana slobody asi šest set a Strana obrody asi
tisic příslušníků.
PRAHA: Náměstek min. předsedy, Petr Colotka. byl zbaven počátkem t. m. funkce vedoucího vládního censurniho výboru pro tisk,
protože protestoval diplomatickou
cestou proti psaní „ Z p r á v , vydávaných sovětskou okupační správou
a koíportovaných z Pankráce a z
Val, Meziřiči. Nástupcem byl jmenován náměstech ministra školství
Havelka. . . Z p r á v y však přestaly
vycházet
OSTRAVA: Čs. úřady odevztíaly
polské pohraniční stráži čtyři Poláky, kteri se pokusili uprchnout přes
ČSSR do Rakouska.
BRATISLAVA: V rafinerii SIovnafí došlo 27. m. m. k velké explosi.
k t e r á způsobila vážné škody. Nebyl
však nikdo zraněn. — List ..Směna"
upozornil na nebezpečí inflace. Ceny nápadně stoupají, obyvatelstvo
se snaží čelit ochuzeni n á k u p y věcných hodnot.

DOMOV

— ve svědectví

nových

prosinec 196S

uprchlíků

„Krev tvého bratra volá k nebi.»"
Jan
Jsem možná jeden z posledních čs.
; občanů, který se dostal snadno
i za hranice. Napříště totiž t. j. asi
od 1. 12. t. r. nebudou povoleny
žádné cesty do ciziny, které se „nei shodují se zájmy státu", nejsou kryty „devisovým příslibem" a dopo' ručeny závodní organisací. Toto šalamounské rozhodnutí pražských ministerstev vnitra a zahraničí zname:
ná, že příslušní úředníci budou v
i budoucnu rozhodovat o výjezdních
povoleních zase jako dříve, podle
kravaty a kádrového posudku. Dlouhodobá visa pro cesty do ciziny byla s okamžitou platností zrušena; je
jich držitelé se mají neprodleně vrátit domů. Napříště se budou udělovat
jen jednorázové krátkodobé výjezdní doložky pro jedinou, řádně odůvodněnou cestu na Západ, jak to
oznámil na tiskové konferenci krátce
před mou „jedinou", protože p o s l e d n í , přirozeně, že (v mých tajných plánech) „řádně odůvodněnou '
cestou do západní „kapitalistické"
ciziny náměstek ministra vnitra,
soudruh doktor R y b á ř.
„Kultura" na hranicích
Hranice jsou tedy opět utěsněny a
tak přibývá automaticky přechodů
i l e g á l n í c h . Přiznal to náčelník
štábu brigády Pohraniční stráže,
plukovník F. M a i t n e r a připsal
to na konto „většinou mladým lidem, s názory nevyhraněnými". Zato on má názory velmi vyhraněné a
také metody, protože konstatuje:
„Zadržené vracíme příslušným prokurátorům. My se domníváme, že
kdo dnes chce opustit republiku, neprospívá nám. Každého občana potřebujeme, aby pomáhal doma ", říká Maitner a hned dodává, jak a
komu má pomáhat: „Jde o to, aby
naše ústřední orgány mohly v plném
rozsahu plnit moskevská ujednání"
Tak to tedy „čest práci, soudruhu
plukovníku, ale beze mne!"
Holedbáte se také, Maitnere, že
1
technické zabezpečení čs. hranic je
| ,na výši': „Jestliže se před časem
rozšířila zpráva o odstranění zátarasů, mohu říci, že zabezpečení je i
lepší". To tedy můžete tvrdit bez
zapýření, soudruhu veliteli! A můžete to, přirozeně, také přesvědčivě

Bílek

odůvodnit a vysvětlit: „Používáme
vyšší techniky, ale kulturnějších prostředků".
Ty vaše „ k u l t u r n ě j š í " prostředky, to je střílení na živé bytosti, to je zabíjení československých
občanů!
Vražda ěs. vojína
Ano, plukovníku Maitnere, činím
Vás osobně zodpovědným a obžalovávám Vás před celým naším národem a před celou veřejností svobodného světa — jako náčelníka štábu
brigády Pohraniční stráže — z vraždy čs. vojína, příslušníka Pohraniční
stráže, M i 1 a n a Č e p á k a, narozeného 13. srpna 1949 ve Vrchlabí.
Je-li Vám toto obvinění nepříjemné

tvář, zhrozili jste se sami té stvůry
a spěchali jste dát jí ve vašem socialismu „tvář
lidskou",
pomocí
„kulturnějších
prostředků".

Vykrvácel na bavorském území
Ale nyní zpět na čs. hranice, 120
m od nízkých stavení bavorské osady Schnellenzipf, v okrese Wolfscein,
severně od Pašova, Je mlhavé ráno
pozdního podzimu, 18. listopadu
1968. Němečtí lesní dělníci slyší výstřely, americká vojenská hlídka počítá 17 ran. Bavorská celní stráž vypouští svého psa. Cvičený pomocník
ochránců hranic splňuje brzy svůj
úkol. Celníkům se naskýtá srdccrvoucí obraz: na vlhké louce leží
mrtvé tělo Čs. vojáka v polní krycí
uniformě. Vedle něho jeho samopal.
Obojí potřísněné krví z několika ran.
„Tak už jste slyšel, Roubíčku, že
Po pečlivé rekonstrukci činu je
spisovatel
Mňačko
se
definitivně
jasné a prokazatelné, že uprchlík byl
rozhodl zůstat c cizině?"
pronásledován a bylo na něho stří, Jó. jó, slyšel, Matláku. A prý si
leno — za hrubého porušení výsostzměnil jméno".
ného prostoru ci/ího státu a v roz„Ale, jakpak?"
poru s mezinárodními ustanoveními
„Na:
Mňačkohn".
— až na území Německé spolkové
-Hrepubliky. Voják utíkal již 300 m na
„A co byste si, Roubíčku,
přál bavorské straně hranic a padl asi
nejraději k vánocům?"
150 m vzdušné linie od čs. státní
„/ mnoho,
Matláku,
nejraději hranice. Tam vykrvácel, protože
bych však viděl visel Švestku na druhý člen, nebo další členové jeho
stromě".
hlídky ho nechali — zraněného —
„Svéstkuř Snad ořechř"
ležet a utekli!...
„Ne, ne, Švestku — toho z RuPodivná če.sl
dého práva!"
„Myslím, že so mnou budú súhlasií
všetci velitelia aj politickí pracovnínebo dokonce nesnesitelné, shoďte je ci, keď poviem, že vojáci druhého
na své komunistické představené, na ročníka so cťou splnili svoju najčestDubčeka a Černíka, na tyto neza- nějšiu občiansku povinnost! Obětavo
sloužené „miláčky lidu", jak nám pracovali pri zabezpečení obranyje od sovětské in vaše v předstižení schopnosti vlasti, ako to na nich
stalinského kultu osobnost: předsta- vyžadovali v zaujme nášho 1'udu ich
velitelia", prohlásil u nás nedávno
voval jejich rozhlas, telev; e a tisk.
To ovšem zastřelenému kamarádu ministr národní obrany, ing. Martin
k vrácení života a jeho sk 'eným ro- D z ú r.
„So
cíou",
generálplukovníku
dičům k vrácení víry v z vot nepomůže. Nakonec jste stejně vinni Dzúrc? — Fuj!
v š i c h n i , od fanatických politruků, přes velitele až po ministry,
usměvavého generálního tajemníka
KSČ a „hodného" pana presidenta.
Všichni 2Z let vyznáváte marxismus,
20 let budujete leninism .; v továrnách, kolchozech i dusíc , a když
jste jim konečně dali konunistickou

TOHO CHTĚLI STUDENTI ZA PRESIDENTA
„Považuji za historicky logické, politicky realistické, lidsky šťastné
a oboustranně prospěšné, že došlo k známým moskevským jednáním
našich a sovětských představitelů a že tato jednání dospěla k závěrům,
k jakým d o s p ě l a . . . Přihlašuj: se k odpovědnosti za plnění moskevských
jednání, nakoliko se dotýkají Č X R a mne osobně jako jejího předsedy."
Čestmír C í s a ř v Rudém právu 19. 9. 1968
RYCHLE DO KANADY A AUSTRÁLIE
Vlády jmenovaných dvou zemí provádějí urychlený emígraéní program pro čs. exulanty v západní Evropě. Šizení pro Kanadu je obvykle
skončeno během 1 týdne, do Austrálie do 3 neděl. V Kanadě se stara;:
o novoemigranty : ; - - : ' četné krajanské organisace a Klub nových, v
Austrálii rovněž všechny organisace našich krajanu a právě ustavený
Československý pomocný fond, o studenty World University Service. O d
září t. r. přiletělo do -Austrálie na 5ZZ čs. vystěhovalců. D o 28. 9. jim
bylo vyplaceno z fondu S 1.C34.

Oázjpůedci

e v a

"jlXB
Předseda J. Škorpík dedukoval z
našeho rozhovoru ještě další závazné myšlenky:
„Říkáme
Svoboda,
Dubček, Černík, Smrkovský
— ale
jde o to abychom také skutečné pracovali v jejich intencích, řídili se jejich myšlenkami. U nás v Lípě jsme
nadhodili protiklad: ,]sem pro Dubčeka, ale kradu družstevníkům
brambory'
SVOBODNÉ SLOVO, 5. 10. 1968
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KULTURNÍ

Česká a slovenská universitní stolice v Chicagu
Zdeněk

Zvláštní krajanský výbor v Americe „The Committee (or the Establishment oj a Professorship in Czech
and Slovak Studies at the University
of Chicago" zahájil v rámci oslav
50ho výročí vzniku Československé
republiky sbírku na založení trvalé
universitní stolice. Je to akce nesmírného významu pro celou naši
krajanskou veřejnost.

Hruban

a slovenského původu. N a ně, na
naše děti a vnuky hlavně mysleme.
Sami přesvědčeni o mimořádné du
ležitosti této akce, přesvědčme ostatní, naše známé, přátele a vlivné

představitele slovenských a českých
spolků a organisací. Sbírejme příspěvky a nabádejme dobře situované
krajany k dvou a tříletým závazkům. Organisujme krajanské bazary, i
divadla a večírky ve prospěch universitní stolice. Informujme známé c
možnosti opravdu důstojného zvěč(Pku-vií uáno-ce u
exiiu
nění sebe a svých rodin odkazem v
poslední vůli. Zapojme do této akce
.Jaromír
Měšťan
naše právníky, lékaře, průmyslníky
Česká a slovenská stolice na Unia ostatní zámožné Američany českéversity oř Chicago bude jedinou, Těch hvězd co je nad Alpami
ho a slovenského původu.
permanentní a vrcholnou vědeckou do tváře tiše sněží mi
a
celý
ohvě/.dněný
vesmír
držet
Bližší informace ráda poskytne
institucí ve Spojených státech, kterameny
Mrs. Jan M i č k a 240S Oak Park
rá zabezpečí nepřetržité studium na- mrazem prokřehlými
Ave. Berwyn, 111., 60402; nebo Mr.
šeho mateřského jazyka, literatury,
dějin, umení a krajanské historie. Nad mraky beznadějí plane slunce R. G o r m a n 166 E. Superior, Clu
cago, lil., 60611.
Jejím hlavním posláním bude nezá- Rodí se slunovraty nových dnu
Dary posílejte přímo na: The Uni
vislá vědecká práce a příprava bu- a( tisíckráte padne těžký sníh
naleznu
niversity of Chicago 1050 FaSi 59ih
doucích profesoru a učitelů češtiny svou cestu zždycky
Chicago, 111., 60637.
a slovenštiny, kterých se tolik neVětévku jmelí v oznobených
prstech
V době, kdy se srdce každého
dostává na amerických školách.
-¿ežehla
tvrdá
pokora
Američana
českého a slovenského
K založení stolice je potřeba
kolotati původu v neuvěřitelném údivu chvě8 600.000. Tato částka bude univer- zas budou mízy v korunách
je a bouří nad hrozným osudem nasitou uložena jako nadační fond s jen počkej do jara
šich národů ve staré vlasti, nestačí
tou výhradou, že základní kapitál
jen mluvit o lásce k rodné zemi.
je nedotknutelný a že University of Ještě je kolem tma a chlad
Musíme
udělat ze slov činy! Postavani
od
Betléma
hvězda
nezasvítí
Chicago může používat úroků plyme se každý podle svých možností
noucích z nadačního fondu pouze ke Sténající cesty pod žernovy dějin
krytí výloh, spojených s Professor- když oni zbloudili — nám dej Pane za myšlenku Professorship in Czech
and Slovák Studies at the Universiship in Czech and Slovak
Studies. nezbloutiti.
(Psáno 1948) ty of Chicago a učiňme ji skutkem.
Takto finančně zabezpečená stolice
nebude záviset na dočasném zájmu a
podpoře,>jak je tomu v přítomné době na četných amerických soukromých i státních universitách.
Professorship bude svobodným, nezávislým a permanentním vědeckým
střediskem, odkud budou vycházet
vědecké publikace věnované naší
staré vlasti a nové generace pracovníku, tolik potřebných k uchování
našeho mateřského jazyka a bohaté
národní kulturní tradice.
Z důvodu převážně historických
bylo rozhodnuto založit tuto první
českou a slovenskou stolici ve svobodném světě při University of Chicago. Je to ústav vynikající úrovně
a světového jména a žádná z velkých
amerických universit neměla nikdy
tak blízký poměr k našim národům
jako právě chicagská.
Založení této stolice je úkol náročný, ale není nemožný. Češi a Slováci nesčetněkrát dokázali z prostředku mnohem skromnějších, nez
jakými disponuje dnes naše krajanská veřejnost ve Spojených státech,
vybudovat díla nákladnější a na
prvý pohled téměř nemožná. Postačí, když si vzpomeneme na sbírky
ve staré vlasti na Národní divadlo,
či na monumentální akci amerických
Čechů a Slováků pro podporu T. G.
Masaryka a národního osvobození.
Je potřeba jednoho každého z nás'.
Je potřeba vzbudit zájem a pochopení pro tuto myšlenku u všech krajanů a krajanských spolků po celé
Americe. Bude to práce namáhavá a
bez slávy, jakou bývá každá skutečně obětavá práce pro vlast. Bude to
však práce nedozírného významu pro
budoucí generace Američanů českého
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m MILOSLAVA VRBOVÁ, akad.
malířka, žačka Maxe Švabinského,
měla vystavena svá některá díla ve
Wood row Wilson House ve Washingtone v rámci
dokumentace,
uspořádané Čs. národní radou americkou k 50. výročí založení Čs. republiky.
o ZDENKA RUSOVA, absolventka V.š.u.p. v Praze, neteř výšejmtnovanc umělkyně, měla od 12, do
29. m. m. úspěšnou výstavu své graliky a kreseb ve Studiengalerie ve
Stuttgarte.
• JAROSLAV KUSY zak ončuje
své letošní přednáškové toiinié po
Německu o dějinách, kulturní a politické situaci Československa na
dvou vánočních seminářích v severním Bavorsku a ve Westfálsku.
m OTAKAR M A C H O T K A vydal právě prostřednictvím SVU knihu své prvé beletrie „Povídky
exulantovy",
podložené sociologickými
zkušenostmi českého člověka v exilu; cena 8 2,—.
• JOSEF M A R T I N E K napsal
čtvrtou sbírku básní, jež právě vyšla v edici Universum Press, New
York, pod názvem „Verše ze zásuvky a verše zapomenuté";
cena
8 2,50.
Ve

uloAil:

e TŘEBECHOVICKÝ BETLÉM,
který vzbuzoval obdiv milionů návštěvníků na Světové výstavě v
Montrealu a nedávno v holandském
Madurodamu, je nyní definitivně instalován v Třebechově pod Orebem
a přístupný bez sezonního omezení.
h ORATORIUM PRO PRAHU
je pozměněný název filmu Jana
Němce ,,Slastné léto", který měl být
propagací Dubčekova socialismu „s
lidskou tváří", ale na němž provedla drastické změny scénáře sovětská
invase.
a BÍLÁ N E M O C podle hry K.
Čapka měla 28. října celostátní premiéru v Bratislavě jako opera' slovenského skladatele Tibora Andrašovana v hlavních rolích s českým zpěvákem K. Bermannem (dr. GaJén) a
slovenským pěvcem j . Martvoněm
(Maršál).
a N O V É PRAŽSKÉ KVARTET O je název smyčcového souboru:
Štefan Czapary (1. housle), Adolphe
Mandeau (2. housle), Jaroslav Karlovský (viola), Zdeněk
Koníček
(celio), který se představil cizině v
západoněmeckém Essenu, m. j. Dvořákovou skladbou Es-dur, op. 51.

ŠŤASTNÉ VAX OCE 19SS S MADONOU VYÏEBRODSKOU
nový rok 1959 s Boží ochranou:
Vaše
DEMOKRACIE V EXILE

•
Srnce
ledna
třemi
stech

Č E R N É D I V A D L O Jiřího
z Prahy má vystoupit od 3.
do 13. února příštího roku s
různými programy v 32 měNěmecké spolkové republiky.

DEMOKRACIE V EXILU
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POLITICKÝ BAROMETR

„Tak dlouho se chodí se džbánem..."
DVE — Mnichov
Zpráva, kterou přinášíme na této poslední stránce, nehodí se vůbec
do vánoční nálady; uveřejňujeme ji však, abychom splnili svou povinnost informační.
Další velmi vážný případ komunistické špionáže je činnost čs. „uprchlíka" J i n d ř i c h a S., zatčeného nedávno v Berlíně, Jmenovaný byl
poslán sovětskou kontrarozvědkou s falešným pasem do NSR, kde se mu
podařilo vylhanými tvrzeními získat statut uznaného politického uprchlíka. S příslušným novým dokladem v kapse se dal zaměstnat jako autořidič u americké armády blízko Heidelbergu. Úkol shromažďovat informace o spojeneckých radarových zařízeních, o amerických raketových
Letošní vánoční serie pokov-1
útvarech a o systému americké kontroly ve vesmíru se snažil plnit cenich známek Vatikánu, v pořadí
stami po celém Německu. Letos na jaře přišel do Norimberka a ubytoval
desátá, má jako jediný motiv Pražse na Kilianstrasse. Špionážní kariéru mu zničila — jak to bývá u větské Jezulátko,
zobrazené polskou
šiny vyzvědačů — hloupá náhoda. Když přiletěl do Z. Berlína a chtěl
umělkyní Kazimírou
Dabrowskou.
fotografovat teleskopickým aparátem vojenská zařízení, odložil na chvíli
Serie byla vydána v hodnotách 20,
drahocenný dalekohled na zídku objektu. Nenapadlo ho, že čočka da50 a 200 italských lir.
lekohledu, odrážející intensivně sluneční světlo, upozorní americkou
# V rámci přípravného procesu k
hlídku...
blahořcčení Jana X X I I I . , který byl
Jsme si vědomi toho, jak tyto zprávy mohou zapůsobit v naší exilové
zvolen papežem v náš památný den,
veřejnosti. Není však třeba propadnout nervositě. Že komunistické reži28. října 1958, zveřejnil postulátor
my — i ty „socialismu s lidskou tváří" — posílají na Západ své agenty,
procesu, P. Cairoli, dosud neznámé
je známo a je nutno s tím počítat. Někteří mají větší, dlouhodobé úkookolnosti, za nichž došlo v jiný náš
ly, jiní přicházejí v poslání méně náročném — třeba jen rušit atmosféru
památný den, 7. března 1963, k
v našem západním společenství, podrývat víru nových uprchlíků v jeho
návštěvě Chruščovovy dcery Rady a
zřízení a instituce, brát jim naději v trvalé existenční zakotvení, kazit
jejího manžela Adžubeje ve Vatikámezi krajany morálku pracovní i společenskou a zmocňovat se slabochů
něě Tehdejší min. předseda SSSR,
— buď pro nekalou spolupráci nebo alespoň pro jejich návrat domů, kekkterý si prý vážil z čistě lidského
se jim „přece nic nestane".
hlediska Jana X X I I I . , chtěl mu způKdo si je těchto zjevů vědom, ubrání se snadno a v klidu jejich působit radost a proto dal příkaz k
sobení. A také o špionech platí pro ně poněkud upravené přísloví: „Tak
propuštění dlouhá leta vězněného
dlouho se chodí se džbánem pro z právy,
až se ucho utrhne".
ukrajinského arcibiskupa, nynějšího
kardinála Slipého. Americkému noPři návštěvě Německa navštivte
vináři Cusensovi Chruščev prozradil: „Tato věc mi osobně ublížila,
zlatnický a hodinářský obchod našeho krajana
mM jsen piu ní mnoho ncprjemnoB. HORAČKA VE STUTTGARTE. STHNSTRASS .
stí. Ale to nevadí. Jen bych chtěl
mít alespoň nějaký náznak, že paVelký výběr švýcarských i německých hodinek, budíků, n4»stígpež to ví a že se mu moje gesto líných hodin, kukaěek, stříbrných předmětů a příborů všech německých značek, zapalovačů atd., atd.
bilo. N a t o jel Cusens do Říma a ve
( »
Všichni krajané dostanou v e l k é r a b a t y n a normální cenyrzasi
zvláštní audienci vyprávěl vše Sv.
láme i do ciziny. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Otci. Ten ovšem nemohl navázat
,
^
spojení s Kremlem „ani ve zcela
soukromé záležitosti" a tak dal žurSlovo proti Leninovi a Švejkovi
nalistovi dvě papežské medajle s tím,
aby s nimi naložil, jak uzná za O str. 1
schopna více škodit principu svobovhodné. Jedna medajle se dostala na
Marx-Mao-Marcuse (tři pověstná dy, protože většinou se řadí pod prapsací stůl Chruščovův.
M) tak hned nepřestanou vynikat pory, jímž mávají bolševičtí kati...
"" V polovině m. m. zemřel v Mos- na povrchu špinavých vod lidských Není v jejich projevech známka toukvě spisovatel Alexej Kosterin (72), vášní, protože
jejich
nestvůrná hy po pravdě a spravedlnosti, i když
který byl pro svůj protest proti so- „pravda" bije do očí, je ji příliš jejich projev sám o sobě může být
větské invasi ČSSR vyloučen ze dobře slyšet a právě ten hřmot ně- spravedlivým důsledkem nespravedstrany i ze svazu sovětských literá- kteří lidé považují za měřítko moc- livých poměrů, ale také důkazem
tů. Kosterin varoval již v červenci nosti pravdy". N á m postačí jedno existující demokracie, dovolující tyr. r. (!) před intervenčními úmysly M, náš M a s a r y k , v jehož světle to projevy, — je v tom prokazatelná
Kremlu. Také básník Jevtušenko po- vidíme, jak PRAVDA VÍTĚZÍ, „byť sebeláska, sebezbožňováni. agresivní
slal několik dní po okupaci Česko- na čas poražena bývá".
narcisismus a zpupná jednosměrnost
slovenska ostry; připiš ústř. výboru
Mnozí mladí lidé cítí „okovy" s touhou po moci nade "íínr, i nad
komunistické strany. Jeho populární (snad prý jediné, co mohou ztratit řádem, pojmy... V tom mají vzor v
hra „Přehrada Bratsk" byla nyní — ale potom v čem bude jejich vá- bolševicích, ti przní již :eíé půlstoztažena z pořadu moskevského di- ha?) ve společenském uzpůsobení, je- letí základní pojmy a principy lidské
vadla. Zato hlava ruské pravoslavné hož autory nebyli a ještě nemohou existence...
církve, kolaborující s režimem, p a - být sami. Clrf v napjaté atmosféře
Moskevský
spisovatel
Arkadij
triarcha Alexej, obhajuje vpád do „nesvobodu 1 '. Ano, svoboda se musí
Bělinkov
prohlásil
nedávno
v
New
CSSR s odůvodněním, že prý zabrá- c i t j t, prozívat, nejen brát jako
Yorku,
že
.-sovětský
režim
je
nejsunil velkému krveprolití.
zboží" a řakt. Když mladík křičí, rovější, nejnelidštejší a nejnemilosrdV létě 1969 bude uspořádána plivá na policajty, polyká LSD —
n ě j i politický režim v dějinách lidnárodní pouť do Říma ve dnech 1S-- namlouvá si pocit volnosti. To je
stva". Je tragické, že tomu věří vět25. VII. k llOC-letému výročí smrti něco, co si sám způsobil, tedy: samošinou jen ten, kdo to sám zakusil...
zakladatele slovanské osvěty, sv. C y - obsluha „svobody" podle jeho obraJenže soud probíhá. Je volán dalrila. který tam zemřel v r. S69. zu a podoby. X a d r e t e straně cbtěpJeho lid
Pouti se zúčastni i Svaz slovanského li studenti zlepšení vlád, áersakracií ší svědek: Československo.
Orelstva. Pobyt a stravné asi 1S-2G a mají-li důkazy a materiály pro se dnes sice nemůže pochlubit vedetisíc lir ( = ca. 30-35 S nebo 120- ztělesnění takových p o i a d a v k š v ním a mocí Pravdy, ale může doko135 DM). Přihlášky nejpozději do zákoně, p a k dobře žíní. Vše ostatní nale svědčit o tom, co je l e ž !
konce t. r. n a adresu: Velehrad, Via nestoú za řeč ani rozčilování.
Pronik
dož jste Boží bojovConcordia 1. Roma, Italia.
Mládež zde na Západě : e zatím

Vítězství U. M. N i x o n a v amerických prcsldentských volbách
vytvořilo pevnou clonu proti nebezpečným větrům 7. Východu,
takže ručička redakčního barometru se vrátila — po 4 mísících výchylky špatného počasí
— alespoň do střední polohy.

CeteUun

autem

ceadeai...

Městský soud ve Východním
Berlíně odsoudil koncem října 1 mladé
Němce pro jejich účast na protestních akcích proti vojenskému
obsazení ČSSR /a součinnosti
východoněmecké armády. Mezi
odsouzenými
je syn náměstka ministra kultury H.
Brasche, Thomas (2 roky, 3 měsíce
vězení)
a dcera ředitele
Ústavu
marxismu-leninismu,
L.
Bertholda,
Erika (1 rok, 10 měsíců
podmínečně),
„ V< Albánii byli odsonxom 'i občané
katolického vyznání k trestu smrti, a
dalsh4 k 154 letům žaláře pro „"spioi}áž' t která spočívala v tom, že se
pokut.ijf informovat
v dopise Vatikán/o zavření posledního kostela v
zemi, katedrály
v Tiraně.
Tamní
korpunistický
režim vyhlásil v létě
'Albánii „prvním atheistickým
státem
světa" a zlikvidoval během roku dva
tisíce kostelů, klášterů a mešit.
„Ceterum autem censeo... Ostatní
soudím, že K O M U N I S M U S
MUSÍ BÝT ZNIČEN!"
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