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SP0LQCNÄ CESTÄ S L 0 V Ä K 0 V A
REIL
V Konigstcinu nás pod hlbokými dojmami
svatodušných sviatkov spojila sila Ducha Božieho. Preto dovolte mi, ako theologovi a dlhoročnému kňazovi evanjelickej cirkvi na Slovensku,
vyjadriť svoj osobný postoj k otázkám nasej vlasti — ČSR.
Moje presvedčenie je rýdzo křesťanské, postavené na základe filozofického myslienia humanizmu a demokracie nášho prvého prezidenta, T. G.
M a s a r y k a . Syn Boží — Ježíš Kristus, je a
ostane mojím vodítkom života, ako to vyjádřil
Masaryk: „ J e ž í š a nic Cézar".
Vyrástol som na pode prvej, demokratickej
republiky Československej a zásady demokracie
boli mi vštepcné do mójho srdca pcdagogmi vtedajšej školy. Preto som ako študent bol zapojený
aj clo Slovenského národneho povstání, lebo náplň
Sdruženia evanjelickej mládeže nás viedla k znovuvytvoreniu republiky Československej. SpomíOíaďe

CECHOV

X. M.
nam si na cestu prezidenta Beneša do Prahy po
ukončení Druhej světověj vojny, keď ako voják
som stál na Hviezdoslavovom náměstí v Bratislavě a pri zvukoch našej hymny som plakal ako
malé dieta. Prebchli mi mysTou chvíle na Strahove v r. 1938 zo záverečnej sletovej scény. I
vtedy som plakal, ale vcril som ako dorastenec
Sokola, že naša vlasť nemóže zahynúť. Uvadlý
kvet po roku 1945 dostal sa k novému životu.
Přišli prvé voíby v našej oslobodenej republike.
Slovensko volilo demokratické zriadenic nášho
státu. My všetci doma smc boli prcsvedčení, že
bratský český národ, ktorý poznal demokraciu
oslobodzujúcej americkej armády, bude hrdo volit tento systém a přizná sa k zásadám T. G. M.
Večer, keď smc so zatajeným dychom počúvali
výsledky volieb a dopočuli smc sa, že v Čechách
a na Moravě zvíťazili komunisti, boli sme z toho hlboko sklamaní a smutní.
® sir. 3
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Odsouzený agresor přijat do O S N
H O V O Ř Í M E S ČÍNSKÝM K N Ě Z E M Z T A I V A N U , REV. SHI Č I E N G - C H I
větského válečného spojence a stála od
té doby a Spojené národy s ní již několikrát jednou nohou v třetím světovém
konfliktu. Nebyla to ovšem OSN, jež
jim v poslední chvíli zabránila — byl to
praobyčejný strach... Od 26. října t. r.
sedí ve Spojených národech také Čína,
její komunistická představitelka z Pekingu. Je na tom od tohoto historického
data naše zeměkoule lépe nebo hůře?...
Hovořili jsme o tom s čínským katolickým duchovním z Taivanu, Rev. Sbi
C i e n g-chi.

Předešleme poslednímu našemu rozhovoru v tomto roee historickou reminiscenci: S. dubna 1919 diktoval statni
sekretář amerického presidenta VV. Wilsona, Kobert Lansing, dopis vysoké vojenské osobnosti, plný euphorie, vyvolané šťastným koncem světové války:
„Je zcela lhostejné, zda existuje smlouva k zajištění míru ěi ne, já jsem rozhodnut. spolehnout sc na mírového ducha demokracie". Spolehl se — a brzy
přišla II. světová válka. Po ni se Amerika znovu spolehla na „mírového ducha demokracie", rodicí se také u so-

„Nemohu se, Reverende, ubránit pocitu hluboké skličenosti; současné s halasným
příchodem
do OSN na netvyorkské
East Rřver slíbil týž
režim v Pekingu vojenskou pomoc Pákistánu pro
eventuelní -válku s Indii a pohrozil zároveň vojenským obsazením Vaší uzsi domoviny, Tm vanu. ostrova s počtem obyvatelstva jako naše Československo.
Nemohu se ubránit dojmu, že a.
je existence Rudé Číny jakkoli užitečná
vzhledem
na nebezpečnost sovětského komunistického
monopolu, zástupce takovéhoto
režimu do svéto-vé
organizace nepatří
„Nedovedete si snad ani představit, pane šéfredaktore. jak se mi o těchto věcech rěiko hovoří. A to ani nemíním reprodukovat mmětu
mých taivanských krajanů. Ale pořád je pro ume
snazší se domnívat, že nebylo náhodné, že hlasování o přijetí Pekingu do O S N se konalo prá-

SNÍMEK ROKU
z 28. října 1971 v Londýně: předseda konscrvativni vlády, Edward II e a t h, zdraví Dolní sněmovnu, která právě odhlasovala vstup V. Británie do Evropského společenství.

Vánoční pozdrav Evropě
Jaroši a v

Kus ý

Stalo sc to ve výroční den založení Čs. repub
liky. Jc to událost tak historická, že bychom si
míli zapamatovat i její detaily, zvěčnit v mysli
i její rámec i postavy a kulisu tohoto politického
dramatu.
Bylo právě 22 hodin 15 minut, když byl ohlášen výsledek napínavého hlasování: 356 pro, 244
proti, 23 poslanců se hlasování zdrželo. To znamená, že téměř třetina poslaneckého klubu Dělnické strany (socialisté) neuposlechla direktivy
stranického vedení, které v čele s býv. min. předsedou \V i 1 s o n e m se vášnivé zasazovalo proti
účasti Velké Británie v Evropském
společenství.
Ani jasná porážka v parlamentě však nepřivedla Wilsona k umoudření, neboť „toto není konec,
nýbrž y.ačátek", jak prohlásil. A tak budeme v
příštích měsících svědky nové „bitvy o Británii",
vedené fanatickou částí socialistické Labour Party, která připomíná podobný postoj n ě m e c k ý c h sociálních demokratu na samém počátku
evropských sjednocovacích snah poválečných.
Tehdy se se stejnou vášní jako dnes W i 1 s o n
vyslovil proti prvé západoevropské organizaci,
Společenství pro uhlí a ocel, zárodku dnešního
Evropského společenství, předseda západoněmecké sociálnědemokratické
strany (SPD)
Kurt
S c h u m a c h e r . S nadáním pěstitele německého „Stabreimu" (shoda hlásek na počátku slov)
vytáhl do boje proti ,,/elerikální, ¿onservatívní,
kapitalistické a ¿artc-lové Uhelné unii." Jeho
strana pak hlasovala v bonnské sněmovně jako
jeden muž postupné proti členství NSR ve Společenství pro uhlí a ocel, v Evropské armádě a
nakonec v Atlantickém
společenství.

Byla to ieta pohnutých parlamentních debat a
skvělých řečnických duelů, v nichž přesvědčoval formou i obsahem nezapomenutelný prvý
vě v době rozhovorů Nixonova poradce Kissínkancléř NSR, Konrád A d e n a u e r . Naší novější
gera s Ču En-laiern, než se smířit s všeobecné
exulanti ho znají jen z prudkých, dríáčníckých
šířenou představou o Američanech, „překvapeúroků komunistického tisku. Moskevská Pravda
ivch"
hlasování v X e r Yorku. Proa Rudé právo v něm opodstatněně viděly hlavtože: byia-]i americká delegace v U N i vláda ve
ního odpůrce zbolíevízování celé Evropy. OtevWashingtonu skutečně překvapena, potom jí neřeně a státnicky prozíravě varoval:
„Spolková
zbude, než po příštím překvapení bud v O S N
republika by se nemohla dopustit žádné horší
nebo kdekoli jinde na světě odevzdat osudy dochyby, než přihrát svou politikou postavení po
sud svobodného světa do m k o n jeho dobyvatele."
pravici rrancíe, které mezí roky 1870-1945 za.¡Promiňte rni, Reverende, budu-H nyní mluvit
ujalo ke zkáze Německa a Evropy Rusko, znojako jakýsi _aávocatus diabolF; neprojevil vsak
\
vu Sovětům
také Vatikán určité uspokojení nad přijetím komunistické Číny do Spojených
národuf"
Kdo sleduje pozorně politický vývoj v Něme..Ano, projevil, a to v idealistické naději, že se
cku otí nástupu socialistické vlády V/. B r a n d t a
tím poslouží světovému míru; ale zároveň vyslo(vládní strana liberálních demokratů je jen kamuvil v Observatoře Romano politování s a d vylouílážním, aritmeticky však zatím nutným přívěsčením Ta;var.u.
kem; zjišťuje, jak komunisty i socialisty nená• sir. S
• str. 2
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Země se mstí na čs. zemědělství

Nevánoční

Karel
Řeháček
O letošních vánocích po„Země oplývající mlékem a strdím"
Zemremízy, přirozené větrolamy a vodní režim kraciťují vířící křesťané v Če- ský ráj to napohled"...
je. Staré polní cesty nevyhovují a traktoristé ničí
skoslovensku, více než beKdyby nic jiného, už tyto dva úryvky, blízké
tisíce hektarů ornice stále novými kolejemi.
llem celého roku a více než v několika minulých
j srdci každého Čechoslováka, říkají, že naše země
Kromě půdv byl ovšem zničen i člověk sám.
letech, surovou sekeru atheistického režimu na
byly a jsou v podstatě zemědělskými. Avšak: po
V dějinách není obdoby tak drastického bezpráví
kořenech náboženského života. Impuls k jejím
50 letech „blahodárné" činnosti KSČ děkujeme
jako na čs. zemědělci: bývalý sedlák nesmí odejít
zásahům nepřijel jen od nového Ústředního círi straně a vládě, že náš lid stojí fronty na maso,
z
vesnice za jinou prací; syn a dcera rolníka se
kevního úřadu pro celou ČSSR, svěřeného stalinmáslo, vejce, ovoce a zeleninu, zatímco se týž
nesmějí svobodně rozhodnout pro životní povo
sky osvědčenému dr. H r ů z o v i, nýbrž přímo
sortiment západně od Aše hromad! ve skladech.
láni; ke sňatku s přislušníkem jiné třídy potře
z moskevské centrály světového bezbožeckého
bují
souhlas vrchnosti; snad jen právo první noci
Když
komunisté
bezhlavě
aplikovali
na
zeměhnutí, kde byly nedávno dány předsedou sovětchybí k dokonalé totožnosti s feudálním středo
dělství Marxův postulát ,,výrobní prostředky patského výboru pro záležitosti náboženských spověkem...
ří státu", zapomněli, že země je jako žena: bez
lečností, Rusem K o r o j e d o v e m , instrukce pro
lásky
nerodí.
A
lásku
nelze
nadekretovat!
Oni
komunistickou „církevní" politiku v zemích VýCISLA OHROZD-ÍICL BUDOUCNOST
zapomněli ostatně více věcí. I naprosto materiachodního bloku a pro jejich jednání s VatikáJak
komunismus pronásleduje třídu hmotně
listických; jako, že všechno živé podléhá dvěma
nem. Pokyny byly tak tvrdé, že zástupce Svaté
zámožných,
tak se chová i k duchovním hodnoprimárním instinktům: pro zachování života a
Stolice, Msgre. C h e I i byl nucen m. m. pražská
tám: odstraňuje inteligenci se všech pozic, které
pro
zachování
rodu.
Systém,
který
upírá
člověku
jednání přerušit.
jí i podle socialistických norem patří. U státních
právo na soukromé vlastnictví, staví se sám mistatků
na příklad je v pražském kraji ve funkci
Obnovený protináboženský boj v CSSR se
mo všechny božské a lidské zákony, pomáhá k
ředitele, systemizované pro vysokoškoláky, jen
soustřeďuje na 3 cíle: 1) potlačení církevních řámoci nejzákeřnějším živlům, bezohledným alko25°/o zemědělských inženýrů. Na zemědělských
dů, rehabilitovaných v r. 1968; 2) izolace věrnéholikům rázu Stalinova a Gottwaldova, schopsprávách, správních úřadech, sekretariátech a v
ho duchovenstva od zahraničí, především od Vaným poslat v zájmu vlastní moci nejbližží spoluJZD není poměr o nic lepší. V zemi, která nemá
tikánu; 3) podvázání náboženské výchovy.
pracovníky na šibenici.
dost
potravin pro národ, je to stejným přečinem,
Ad 1): v jediném slovenském semináři v BraSMUTNÝ PRIMÁT CS. ZEMĚDĚLSTVÍ
jako povolen! lékařské praxe laikovi.
tislavě museli bohoslovci podepsat místopřísežné
Ale země se dovede mstít za znásilnění. ReV čs. zemědělství pracuje v současné době jen
prohlášení, že nejsou členy žádného mnišského
1,130.000 lidí, to jsou sotva 2 pětiny předválečdaktor Staněk uvádí v „Modelech světového zeřádu nebo kongregace. Ad 2): pod čís. 4525 vyného stavu. Z nich je jen 33.000 mladých ve vědalo ministerstvo školství tajné nařízení, jímž se
mědělství" strašnou skutečnost: Československo je
ku od 15-19 let a 81.000 od 20-24 let. Ncjsmutzakazuje dovoz náboženské literatury z ciziny,
jedinou zemí, kde zemědělská produkce není
nejším faktem ovšem je, že odchází poslední činoa to i spisů církevních úřadů. Zákazem jsou prakschopna překročit průměr před 2. světovou válrodá generace, která ještě měla lásku k půdě a
ticky postižena i vatikánská acta „in foro interkou! Od hektarových výnosů až po dojivost se
práci, schopnost postavit zemědělskou výrobu po
no". Jak důsledně se plní toto nařízení, ukazuje
nestačilo čs. zemědělství vyrovnat posmívanému
osvobození opět na nohy. Pro mladé, vychované
nedávný případ kontroly na lince Vídeň-Prahadomkářskému hospodářství I. republiky. Žádný
režimem k bezpáteřnosti, lži, krádeži a lenosti,
K. Vary, která zabavila v autobuse 39 knih nádiv, když náš průmysl nedovede vyrobit ani hnoboženského obsahu, S00 svatých obrázků, 130
to bude skoro neřešitelným problémem.
jiva, nutná k chemizaci, ani stroje pro mechanimariánských medailonků a peněžitou částku,
*
zaci. Brak dovážený ze SSSR rezaví za humny,
určenou pro opravu kostela. Ad 3): Vyučování
(Předneseno
na
XI.
sjezdu
Hnutí čs. křestanze Západu se nakupovat nesmí. Ale i kdyby;
náboženství na základních školách je dovoleno
ských demokratu v exilu, o letnicích t. r. v Kočlověka robotem nenahradíš!
jen dětem od 2. do 7. ročníku, přihlášeným oběnigsteinu/NSR. Autor referátu, dipl. inženýr zePo nadiktovaném združstevnění byly bezhlama rodiči.
vým scelováním pozemků zničeny drenáže, aleje, mědělství Karel R e h á č e k, žije nyní v NSR.

Socialismus za

dolary

Americká sněmovna representantů schválila m.
m. částku 74,5 milionů dolarů na financování
rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Rádio
Liberty v Mnichově v tomto a příštím roce.
Zvláštní komise má do 30. listopadu 1972 doporučit způsob dalšího financování obou vysilačů.
Jak známo, trval v poslední době senát USA na
tom, aby kvůli možnosti parlamentní kontroly
nebyly stanice nadále financovány z prostředků
zpravodajské služby CIA.
Parlamentní kontrola těchto „soukromých"
stanic je ¡iž nanejvýše nutná, a to jak v politice
personální, tak i co do obsahu pořadů, v nichž
se od posrpnového exodu z Československa uplatňuji ve Svobodni Evropě ještě systematičtěji krajně levicové kruhy.
V sobotu 20. m. m. hovořil odpoledne v relaci
„Kompas" jeden z redaktoru s vysokoškolákem
Láďou, který nejdříve uvedl, že studoval v N S R
S měsíců němčinu na Goetheově ústavě a nyní
pokračuje ve studiu na mnichovské universitě.
Obojí, přirozeně, na stipendium, umožněné z peněz německých občanů. To ovšem posrpnovému
uprchlíku Láďovi nevadilo, aby ve vysílání do
CSSR projevil názor, že stát, v němž existuje
kapitalismus, je špatný, lepši že je soaalšsmus. A
redaktoru RFE ani nenapadlo, aby tento prostinký.. nevyzrálý názor objektivně poopravil,
vyvážil. Patrně se s Láďovým názorem ztotožňuje. V pražském rozhlase je to přirozené, na
americké stanici RFE. je to nepochopitelné —
ale jerupro posluchače neznalého poměru.

Vánoční pozdrav Evropě
® str. 1
viděný A d e n a u e r měl pravdu v odhadu sovětských cílů, uskutečňovaných, vědomě či nevědomě, také jednostrannou marxistickou orientací rozhodujících kádrů v socialistických stranách západní Evropy. Jaký div tedy, že celoživotní belgický socialista, Paul Henri S p a a k,
se nedávno rozešel s vlastní stranou, která ho tak
zklamala v jeho dlouholetém úsilí o sjednocenou
Evropu!
Pro všechny evropské n e s o c i a I i s t y je
tento vývoj výzvou zintensivnět ještě dosavadní
úsilí o Spojené státy evropské. Jaké štěstí pro
Evropu, že po odchodu A cen 2'jerové a příchodu
Brandtove má alespoň presidenta P o m p i d o a
ve Francii a premiera H e a z h a v Anglii. Dohodu, kreroa jejich vlády před několika týdny
uzavřely, možno právem nazvat novou ..Er.teme
cordisie", o to srdečnější, oč nebezpečněji se dnešní Bonn přibližuje Moskvě, oí v ě d í je tedy ethicko-poIMcká zodpovědnost Paříže a Londýna za
c e l ý evropský kontinent, také za jeho východní, dnes nesvobodnou éssz- Xechí se nikdo neklame v průvodních zjevech: Francie sice přijala
v minnlých dnech okázale B ř e z n ě v a , ale
zdvořile odmítla jeho námluvy ke zvláštnímu bilaterámíniu spojenectví. O to zřetelněji byla formulována 3titsko-jruncouzská
deklarace no listopadové navštévé pařížského ministra zahraničí
i L S c h a m a n n a » - Londýně, hovořící m. j. o

„zintensivnění spolupráce ve všech oblastech a
rovinách".
Cesta k ní byla otevřena oním historickým
hlasováním 28. října t. r. Tak se památný den
na samém prahu dějin naší Republiky stává znovu d n e m č e s k o s l o v e n s k é s v o b o d y —
i když zatím jen v naději, ve výhledu do budoucna. Jak jsem uved! na tomto místě v min.
čísle: „Tato doba nastane, az se sjednotí západní
Evropa a aí Čína doroste ve velmoc, která bude
mít sílu, ukázat Moskvě raketovou hlavní, kdo
je autentickým vykladačem
marxismu-leninísmu."
Ten prvý předpoklad se začal uskutečňovat o
letošním 28. říjnu. N a Nový rok 1973 má být
vstup Velké Británie do Evropského společenství
skutkem.
Nový rok — o slepičí krok", říká
naše stará pranostika. Již také na Nový rok
1972, tedy za několik dní — o a n g l i c k ý
krok k československé svobodě.
Krátce po oznámení výsledku hlasování v britské sněmovně v den našeho národního svátku zapálil býv. předseda vlády Jejího Veličenstva,
stařičký Evropan McM i 15 a n velkou hranici na
anglickém pobřeží jako evropský pozdrav přes
Kanál sousední Francii. My, Evropané ve vyhnansrví, zapalme o letošním Štědrém večeru ve
23 hodin — podle dlouholeté jíz tradice našeho
Hnutí čs. Mesiánských
demokratu v exilu —
znovu vánoční stromky k pozdravu d o m ů přes
hráze Železné opony, tentokrát také na pozdrav
evropské svobodě, rodící se z jejího sjednocování!

prosinec 1971
Porobení všech zemí — Východního

DEMOKRACIE V EXILU
bloku — spojce se!

str. i

(VI.)

Jablko sváru o Makedonii
Bulharský komunistický stát dostal
letos v květnu novou ústavu. „Poprvé v dějinách Bulharska je v ní vyslovena vedoucí role komunistické
strany ve společnosti a ve státě",
konstatovala 18. 5. t. r. úřední tisková kancelář BTA. Věru nic nového
pro občana země, která ještě déle než
Československo zakouší „výhody" a
„požehnání"
lidové-demokratického
zřízení.
Na prvém zasedání nové ustaveného Národního shromáždím, 7. července, byl Prvý tajemník ústř. výboru strany, Todor Ž i v k o f f, jednomyslné zvolen předsedou Státní rady.
Nejvyšší ústavní orgán, spojující
funkce zákonodárné i výkonné, dostal tedy do čela oddaného přisluhovaČe moskevského ústředí mezinárodního bolševismu, komunistu, který —
jakoby ze strachu před unikajícím
životem, z úzkosti o krácení času
také u jinak všemocného atheisty —
překvapil nedávno své soudruhy,
blahopřejíc! mu k 60. narozeninám,
oznámením, že je mu pravděpodobně
teprve 50 let. Zcela ve smyslu svého
protináboženského postoje svedl tuto
nesrovnalost na popa. Kněz, který
vystavoval jeho křestní list, byl prý
opilý.
Kdo byl více opilý?
Zdalipak byl také opilý zástupce
Živkoffova režimu, jenž podepsal 5.
m. m. bulharsko-jugoslávskou dohodu
o turistice, vyhotovenou také v řeči
m a k e d o n s k é?
Bulharská vláda odmítá totiž již
téměř po dobu jednoho čtvrtstoletí
přiznání k existenci
makedonského
národa a jazyka. Z jejího popudu
byly napsány stovky úvah a vydány
desítky knih popírající tuto ethnickou
skutečnost, prohlašovanou tvrdošíjně
jen za „velkosrbskou propagandu"
T i t o v a režimu.
A náhle takové překvapení! Zástupce vlády v Sofii podepisuje společně se svým jugoslávským kolegou
smlouvu, sepsanou také v makedonstuiě, tedy v „neexistující" řeči. Ve
skutečnosti je ovšem čtvrtým úředním jazykem v Titově národnostní
mazaice vedle srbochorvatštiny, chorvatštiny a slovinsriny.
Spor starý 100 let
Hluboký spor o Makedonii mezi
nynějšími komunistickými sousedy
dvou ideologických, i pragmatických
směrů má své kořeny v dějinných
událostech právě před ICO lety. Když
totiž získalo Bulharsko poprvé nezávislost, vymanivši se v letech 1S77
7S s vojenskou podporou carské ríse
ze jha osmanského, bylo mu přislíbeno podstatně větší území, než jaké
má dnes. „Velkobulíarsko" mělo z a hrnovat raké nynější jugoslávskou
Makedonii. Není možno vyloučit, že
mnoho Makedonců získalo pocit spolupatřičnosti k bulharskému kmeni,
avšak historickou skutečností zůstá-

Jaroslav

Karát

Tímto příspěvkem o současných problémech Bulharska zakončujeme celoroční cyklus úvah a reportáží ze 6 komunistických
státu
střední a jihovýchodní Evropy. Smysl článků byl dán stálým nadtitulkem cyklu. Na jeho konci vyniká snad ještě zřetelněji než na
jeho počátku motto, vyzývající k sjednocení proti společnému utlačovat eli. Bez něho, jen s občasnými projevy nespokojenosti — jednou v Madarsku, po druhé v Československu, po třetí v Polsku —
to nepůjde. Proto musí paralelně s integrací Evropy západní postupovat společné úsilí porobených národů v Evropě východní — také
jejich exilů! — aby den X přišel ještě v tomto století.

vá, že Berlínský kongres v r. 1878 napravit tuto „křivdu", třikrát krváhranice „Velkobulharska" neuznal, celi nadarmo...
Žádná vláda, žádný režim v Sofii se
A minulý měsíc podepsali ve Skoplvšak s tímto rozhodnutím nesmířil, ji dohodu s Jugoslávci v makedonTřikrát šli Bulhaři do války s cílemštině! Lámat si hlavu otázkou, proč

S p o l e č n á cesta S l o v á k o v a
® str. 1
Ešte sa živo pamatám na posledný
slet a na burácajúce heslá: „Komunizmu zmar — republice zdar"; „S
Masarykem, Benešem pojitte s námi
proti všem" — to boT už posladnv
jásot nášho fudu a jeho vola po februári 1948. Naša republika zanikla.
Přežívali sme tie najstrašnejšie roky
komunistického útlaku, ale ako keby
naraz po búrke zasvietilo slniečko,
národ sa prebudil a začal žit.

Čechov

ologickej rakoviny. Žiadne — izmy
nám ncpomóžu, život sa móže zachránil! iba vtedy, keď Tudstvo pozná cestu hriechu a keď z tohoto démonického kruhu vyjde víťazne silou
osobnej modlitby. Je pravda, že cesta Mefista je lákavá a mnohí sú na
križovatke Faustovej. Nezabúdajme,
že táto křižovatka berie Tvoje i moje „ J A " . Chtiac, či nechtiac, stáváme
sa obetiami, s ktorými si démonická
sila hrá, ako jarný vánok s kvetenou.

Príd, doba spásy! Cukáme (a y.božnu
ich biedni vnuci s citom
zjatrcným,
čakámc s ladným duše dychtěním,
"cákáme v tužbách, jak len čakát
možné!
Radostně vánoce a dobrý rok 1972
ve smyslu veršů Hviczdoslavových
Vám přeje
DEMOKRACIE V EXILU

tak učinili, je bezvýsledné, neuzná-li
se, že také v tomto případě zapracovala Brežněvova doktrína.
Kreml
potřebuje klid na Balkáně, aby se
mohl úspěšně věnovat svým velkým
problémům: Číně a západní Evropě,
pro níž už šije kazajku ,,evropské
Slovensko si spomínalo 100. výrobezpečnosti".
Jakékoli
národností
Bratia a sestryI
čie založenia Matice Slovcnskcj. N a
rozpory v její jihovýchodní oblasti
oslavách bol přítomný aj prezident
Žijeme v cudzine ako exulanti,
narušují diplomatické, psychologické
N o v o t n ý . Bol ako hlava štátu Nech nás to netrápi, veď národ nea vojensko-politické akce Sovětů.
dostojne přijatý a bol mu odovzda- raz šiel touto cestou a nám je maA tak po tajných rozhovorech
ný dar Matice, ako přejav úcty. No- jákom biskup Jednoty Bratskej, učivotný dar nepřijal, ba dokoca ho z tef národov — J. A. K o m e n s k ý , Brežněva s Titem náhle pokojné spoPrahy postou vrátil. To pobúrilo na- ktorý opúštajúc svoju drahú domo- lužití rozvaděných balkánských sou
Šu národnú hrdost. V jeseni na zasad- vinu — padol na kolená a bozkal druhů. Že Bulhaři přitom nejásají, je
nutí ÚV KSČ, po dlhej, ale prísnej svoju rodnú zem. Nevrátil sa do nej pochopitelné, vždyť „velký ochrándiskúsii — Novotný přehlásil: „Ak a snívá svoj věčný sen na póde H o - ce" v Moskvě, jemuž stále projevovali věrnost příkladně satelitní, není
sú Slováci nespokojní a sú proti ná- landska v Naardene. Ako kresťania,
ochoten prosazovat jejich požadavek.
zoru, ze sa na Slovensko
dopláca, prebúdzajme svoju vieru v návrat do
2e však vítězně nevykřikují Jugodobré — móžeme vytvořit
jederá- našej domoviny, každý den v našich
slávci — ani v časopise Nová Makectii". Takto rozbil dlhoročnú jednotu modlitbách A náš život položme na
donija — to je nápadné, ba podezřeČechov a Slovákov komunistický nový základ, ako to hovoří, apoštol
lé. Dává tušit, že Títův rc-žim musel
idiot. Slovensko a Slováci s otázkou P a v e l . Lebo iný základ nik nemóza získané body v národnostním pěfederácie nepřišli. Republika bola že dat, ako ten, ktorý je položený a
tiboji" zaplatit; nikoli však Bulhaznovu rozdelená a rozdvojená...
tým je Ježiš Kristus. S modlitbou a rům, nýbrž SSSR!
Včera večer sme tu v Konigsteinu vsetou v Neho, ako Syna Božíeho,
Rozdělil a panuje
nielen počuli, ale aj viděli, kdo za- vraťme sa do našich domovov a žijpříčinil tento neblahý vvvoj v nasej me ďalej v znamení nahozeného pevAť tak čí onak, situace v jihovývlasti. Bolí to příslušníci Komunisd- ca:
chodní a právě tak ve střední Evrockej strany Československa.
Smísí zii pre Krista, pre Neho mriet, pě ukazuje, jak jsou všechny tamní
Keď denno denne uvažujem o hrá- Ó, io je blaho, nad ktoré niet,
národy v důsledku svých národnostzách našich doma a keď myslím s a Hodno zaň trvíet, hodno
ních i jiných sporů figurkami na sobojovat,
to. ako by sme i® mohli pomoct, pii- Ach, hodno cele opustit svet.
větské šachovnici. „Rozděl a panuj"
chádzam k názoru, že keby sme ne- Vždy smiet Mu služit a neochabnut: aplikuje Kreml s úspěchem jíž celá
náviděli tých, čo to za^ríčmili, ne- Tú milost věrným— Boh — diva len. desetiletí. A když se občas některý
konali by sme ako krestania. Lea si
*
satelitní stát pod komunistickou knupremietnime obraz Golgoty a Krista
tou vzepře a pokusí o volné nadechna kříži. V naivačšom bolí modlil sa
(Přednesené na X I . zjazde Hnuúa nutí a kousek prostoru na slunci,
za tých. co mu kříž připravili a TO- čs. krestanských demokraiov v exile. sousedé jen přihlížejí přes plot...
val k nebeskému Otcovi: .jioze, od- Autor referátu bol po tfceologickom
O d „národních komunistických repust im, lebo nevedia čo robia!** Já, štEciu — doktorát 1950 — popred- žimů" osvobození nepřijde, protože
ako praktický duchovev, voláni kn s ý m predstaviielom evanjelickej cír- — jak jsme konstatovali na počátku
všetkým Vám: Mnoho može, alebo i kvi na Slovensku. Po sovietskej oku- tohoto cyklu — mají strach, že osvozmóže. modlitba spravedlivého. Celý p á d i ediešoi do Svajčiarska, kde pó- bozený lid by brzy smetl je samotné;
svet žije v hroznej áiieme, na ícdsrro sobí velmi aktivně v krajanském ží- národy sí proto musí pomocí samy —
áochádza newíiečitefná choroba i de •vote).
společně a
najednou!
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EUROPEAN MESSAGE
A On the occasion of the successful
voting on Great Britain's membership in
the EEC in House of Commons, our Moncment sent to Prime Minister Edward
H e a t h the following message:
Dear Sir,
We uilsh to congratulate you on the
Impressive success you have achieved in
Parliament in connection uilth the entry
of Great Britain into European
Economic
Community.
1f our congratulations are
belalctl It Is with the express desire to
avoid being submerged
in the flood ol
correspondence
you have
undoubtedly
received /ram all over the world, and in
t/ic hope thai you lull! personally read
our letter.
St Permit us to remind you that your
personal ulctory, the acceptance of your
political programme lor an united Europe,
materialized on October 2Stit, the 53rd
anniversary o/ foundation of the Czechoslovak Republic.
a This coincidence kindles the hopes ol
all Czechs and Slovaks,
both in our
country and in exile, that through Great
Britain's strides towards European
unity,
October 28, 3973 milt reaffirm
the ideals
and aspirations of October 28, 1918.
O We arc ever greatful for Great Britain's contribution to the liberation of
our homeland at the end of WWII, and
request that your Government
advocates
our proposal that Czechoslovakia's
political as well as military n e u t r a l i t y
be guaranteed by international treaties.
® Therefore we beseech you to support
at the conference
o?i European security
this legitimate
demand of the oppressed
Czechoslovak
people.
SI With best wishes to you personally
and to the British Parliament, as well as
of prosperity to Great Britain,
please
accept, clear Sir, the assurances
of our
highest regard.
O Let us hope that 3972 will be a decisive year for European unity.'

IN CZECHOSLOVAKIA
a In the autumn'issue of The Ambassador, the newsletter of our Movement, its Secretary-General. Jan K u nc i r, writes as follows:
a After Moscow's Congress we witnessed the Communist Party Congress in
Prague. The reasen of this mini-Congress
in May was to justify the B r e z n e v
doctrine. Comrade H u s a k thanked his
Big Brother and non-resident Breznev
effusively for that act of repression in
August 19GS. According to Husak ..the
Soviet take-over was needed to defeat
right-wing opportunist, revisionist and
anti-socialist forces".
g Breznev and Husak made a deal
and Husak received full endorsement
from Breznev who said: ..It was a triumph over the enemies of socialism"
and assured Husak that ..Nobody ever
will be successful in breaking our friendship and fraternity".
0 For this time Husak appeased the
population with short-lived
economic
gains but the Czechs and Slovaks are
being massacred spiritually. Their resistance is a psychological masterpiece.
But for how long? They did not fight,
they capitulated. This is a very dangerous game indeed. Whole categories of
people had been suppressed, hence the
political trials and purges.
a They a r e n o w d e s p e r a t e a n d they
resigned to t h e i n t e r n a l exile. They a r e
h u m i l i a t e d b u t not h u m b l e d . T h i n g s
c h a n g e d f o r t h e w o r s e b u t t h e y would
prevail. T h e i r passive r e s i s t a n c e and
economic n o n - c o o p e r a t i o n w i t h the Comm u n i s t r e g i m e is t h e exercise of c o m m o n
sense u n d e r c i r c u m s t a n c e s t h a t o f f e r no
u s e f u l a l t e r n a t i v e . T h e or.lv issue is
survival, this passivity is t h e best hope,
t h e u n h e r o t c h o p e of survival.
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50 let stačí — účtujeme provždy

Odbory —

s KSČ (AM

dráhové režimu

Ladislav

II n s á lt

Nebylo tiskoviny v Československu v době před letošním jubilejním
sjezdem KSČ, která by nebyla přinesla alespoň jeden článek na oficielní
téma: „Co dal komunismus pracujícím v ČSSR". Zřejmě to bylo nařízeno. Buh ví, kde vzali autoři tolik fantasie a, mírně řečeno, odvahy, že
dokázali na takto postavenou otázku vůbec odpovídat. „Dáváním" se totiž myslí vždy něco positivního, určitý přínos. Ale o komunismu je přece
všeobecné známo, zvláště tam za Železnou oponou, že pracujícím naopak co mohl vzal, anebo alespoň zničil.
Československým pracujícím zničil celkem kvetoucí hospodářství, odňal jim možnost mluvit do záležitostí své země, rozvrátil jejich rodinné
a přátelské svazky, nepoddajné z nich pozavíral do koncentračních táborů a vězení — a celou zemi obehnal hradbou z ostnatého drátu se střeleckými věžemi. Ale nejenom to. Nejtrestnějším činem komunismu bylo
a je povýšení lži na bojovou lest. Historie působení KSČ v naší vlasti
představuje souvislé pásmo všech možných nalhávání a obelhávání. Jako
podařená anekdota zní mnohá prohlášen! a ujištění, a byla by dodatečně
upřímně k smíchu, kdyby nebyla obklopena jmény mrtvých,
utrápených
či mravné zlikvidovaných.
Mravní profil nejméně jedné generace padl za
oběť tomuto vynálezu zkázy.
HANEBNÁ ÚLOHA ROH
K vrcholům politické ekvilibristiky patří prohlášení se KSČ za representanta čs. pracujících — a tak zvaného Revolučního
odborového
hnutí za „revolučního" obhájce jejich zájmů. Přitom nebylo snad v dějinách naší vlasti druhého vládce, který by byl býval ještě dokonaleji odříznut od „svého" lidu nežli „rodná strana". A kromě Státní bezpečnosti
nebylo za celé dosavadní vlády KSČ lépe upleteného biče na udržování
lidu v poddanství nežli R O H .
Stojí za to si připomenout tyto okolnosti i cesty a metody, které k
nim vedly. I dnes je neobyčejně poučné analyzovat si dodatečně tuto
prohranou partii, v níž náš pracující lid podlehl nikoliv silnějšímu, nýbrž
rafinovaně záludnému nepříteli. Mnozí z poctivých odborářských předáků v ní padli, mnozí v ní ztratili léta svého života. Budiž všem vzdána čest — ať patřili k odborovému hnut! sociálně-demokratickému,
národné-socialistickému
či kresíansko-demokratickému.
A pak budiž dík a
chvála těm, kteří o lidovém Československém jaru 1968 zapálili znova, byť
i jen na přechodnou dobu a za cenu velkých současných persekucí, oheň
odborářské demokracie a nekompromisní odborářské bojovnosti za vyšší
kvality lidského života.
CS. KŘESŤANSKÉ ODBORY V EXILU
Jedna nebo dvě prohrané bitvy však neznamenají prohraný boj. Spolu s většinou našich milých doma věříme i my v exilu, že se podař! tento oheň brzy zažehnout znova a na trvalo. A proto nezahálíme. Ve Švýcarsku jsme před rokem založili Československý
křesťanský
odborový
svaz, který je členem domácího Švýcarského všeodborového svazu a tím
i mezinárodní konfederace křesťanských odborů. Snažíme se tak udržet
dobrou kontinuitu československých odborových tradic a být k pomoci
a k chráně všude, kde je to potřeba. Snažíme se ale též o práci ideologickopolitickou v koncepci křesťanské demokracie a usilujeme o vytvoření co
nejširšího bratrství přátel, spolupracovníku a dalších odborářů po celém
světě.
V současné době velikého kvasu, jehož konců nelze zdaleka ještě dohlédnout, jsme stoupenci ideologického pluralismu. Tedy i pluralismu odborového. Nedržíme proro příliš palce odborům jednotným, a!e jsme naproti tomu velmi pro spolupráci jednotlivých, různě ideologicky motivovaných demokratických odborových hnutí a skupin. Postrádáme dokonce
leckdy lepší organisaci této spolupráce ve světě — podobné jako na druhé straně řádnou organisaci obrany proti komunistické infiltraci.
NÁŠ PftlSPEYEK DOMOVU A SVĚTU
Říká se, že se v současné cobé význam odborů zmenšuje. My si dovolujeme tvrdit, že se jen přesunuje — z pole hospodářského a sociálního výše do oblasti obecné politické. Zde očekává odbory přinejmenším
velevýznamná úioha protiváhy politického
establishment:',. Domníváme
se ovšem, ze je nutno této skutečností leccos přizpůsobit a dosavadní strukturu odborových institucí lecčíms doplait.
Jako řádní členové světové odborářské rodiny mime také možnost,
a vlastně povinnost, k této přestavbě do určité míry přispět.
Doufáme, že se nám tak časem podaří b ý t poctivým přínosem — nikoliv jen českosiovensseho esila.
*
(Předneseno na X I . sjezča Hnutí čs. křesťanských demokraté v exilu.
Autor referátu, d i p ! ing. Ladislav H u s á k , Tszzézý ve vlasti jak nacisty
tak komunisty, žije nyní ve Švýcarsku, kde je předsedou Čs. svazu křesťanských pracujíc ch/.
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der tschechoslowakischen Christlichen
Demokraten im Exil
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Generalsekretär: Jan R u n o i r
S München 19, Winthirstrassc SS

DIE FRIEDENSMACHER
o in der Zell, In der über uns nlle,
Politiker wie Privatleute, das SylvesterOmen sehwebt, das Zeichen /.um Jahres
abschluss und die Mahnung zur Villau/.,
sollten wir die grosse Lehrerin, die Geschichte, zu Rate ziehen.
a Genau vor 2R Jnhivm, am 12. Dezember 1013, wurde In Moskau der sowjetischtschechoslowakische Vertrau über Freundschaft, gegenseitige Hilfe und Nachkrlegszusammenarbelt
unterschrieben.
Der damalige Chef der tschechoslowakischen Exilregierung In London und splltere Staatspräsident, Dr. Edward 11 e n e s e h , schreibt darüber in seinen Mc
moiren („PomaH", Orbis, Prag 1IM7):
a
„Nach seiner IKickkuhr tion der
Moskauer Konferenz
lellto mir Minister
Anthony
Eden mit, dann bei den Verhandlungen in Moskau die Krag« unseres
Vertrnyes uölllg geklärt worden sei und
(Ins» also meinem Uesiie/i In Moskau und
der Unlcrschrl/t des
sowjcllsch-tuchvclwslowaklschen
Vertragen nicht« mehr Im
Wege stehe. Der Text meines
VertragsVorschlags...
war vor meiner Heise vollkommen abgesprochen...
In meinem Vorschlag stand z. 13., das» der Vertrag erst
nach Kriegsende
durch das HclinidParlament in Prag ratifiziert
werden
solle.
In Moskau wurde diese Disposition
noch
vor meiner Ankunft gelindert. Da Ich die
Diskussion nicht verlängern wollte, habe
Ich die Moskauer Vorschläge
akzeptiert."
a Wie fatal dieser Schritt den tschechischen ,,Friedensmachars" war, erwies
sich bereits dreimal In der NachkrlegffgeBchleilte der CSSR: 1) In Jahre lll'lfl bei
der Bildung der Nationalen Front mit
vorrangiger Machtposition der KP; 2) Im
Prager Putsch Hill), der durch die KP
undor der Regle des sowjetischen Botschafters S o r l u durchgeführt wurde; ¡1)
im August 1000 bei der Invasion der Roten Armee in die C'SSIt zum Schutze dar
„Errungenschaften" des Fcbruur-PutschoH
sowie des Moskauer Vertrages von 11143.
a
Die geschichtliche Parallele 1071
bietet sich von selbst an. Nur hat sich
die UdSSR auf ihrem Marsch zur Ideologischen, später auch politischen und,
wenn nötig, sogar mllltllrlschen Eroberung des ganzen Europas diesmal einen
d e u t s c h e n Partner ausgesucht.
Q Statt .,Friede nsmacher"
Benesch
hofiert der Kreml diesmal den FrledenunobelpretalrUger
Willy B r a n d t. Der
sowjetische Ministerpräsident K o s s yg I ri nennt die E r s c h l i e s s u n g den norwegischen Nobel-Komitees „nah r
korrekt", während der Nobelpreis für Literatur. zuerkannt vor Jahresfrist dem
russischen Schriftsteller AI. S o 1 s e h e_
n i 7. y n, von der Moskauer Parteizeitung
Prawda als „eine offene politische.
Provokation im Geiste des Kalten
Krieges"
bezeichnet wurde.
o Wie llnksortentlerte deutsche Politiker über die Brandtsehe
Ostpolitik
denken und schreiben, Ist ihre Sache
und vielleicht auch ihr Schicksal; den
betreffenden und betroffenen osteuropäischen Völkern müssen sie aber überlassen. das Urteil selbst zu sprechen.
Laut Information des Bundestagsabgeordr.eteri Franz W e 1 g e 1 waren kürzlich
bei einer Umfrage über die Ostpolitik
der Bonner SPD/FDP-Regierung 84 Prozent der befragten Tschechen und Slowaken entweder völlig dagegen oder hatten
ernste Vorbehalte.
Q Auf eine echte Versöhnung unserer
Nachbarvölker im Sinne der christlichen
Weihnachlsbouchait h o f f e ich umso mehr
und wünsche allen unseren deutsehen
Lesern ein gesegnetes Jahr 1S72!
Jaroslav Kusy
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Marxistická zdravotní péče
Jaroslav

ZAPEKLITÉ CENY MÍRU
„Ve vysokých kruzích se tedy cestuje a bude se cestovat (ostatně cestování se dokonce vyplácí: někteří
náhlí turisté dostávají Nobelovy ceny míru, což je ovšem dar obzvláště
zapeklitý, uvážíme-li, že po Mnichově byl na ni navržen pan Chamberlain."
ZPRAVODAJ,

Curych, č. 16/71

„Mussolini a Hitler získali svého
časti masy především svými protikapitalistickými hesly. Bouřili proti
,temným silám' v bankách a trustech,
štvali proti ,židovským kšeftařům',
vysmívali se .lokajům kapitalismu'.
Četl jsem letáky .levicové mládeže'
a užasl nad tím, jak mnoho fašisticko-nacistických frází bylo tu téměř
doslovně otištěno. Tak například:
,Pro všecku reakci platí, že nepadne,
dokud nebude smetena'. Pokud se
pamatuju, cosi takového prohlásil
obrnacista Goebbels. Člověk by nevěřil, že po necelém čtvrtstoletí oživí
tato hesla ve zcela protilehlém táboře! — Mezi marxistickými teoretiky
jsou vážní kritikové kapitalistického
hospodářství, kteří vytýkají jeho nesporné slabiny a zločiny. Avšak co si
dnešní jmenovitě akademická mládež
v západních zemích dovoluje, nemá
nic společného s poctivým úsilím o
změnu sociálního řádu. Je to nejprimitivnčjší vulgární marxismus, který
z chybně pochopených thézí obrací
všecko naruby. Nezná ani samého
Marxe, ani skutečnosti v komunisty
ovládaných zemích. Bojuje proti kapitalismu, jakého není a který proto
muže prostě pompézními slovy proklínat."
S PISATELI,

Affoltern,
č. 6/71

JEŠTĚ I EVROPSKÉ JARO?
„Někteří lidé v našem exilu dostali zajímavý leták zvoucí je na 11.
října do jedné londýnské haly, kde
se měl vzpomínat Den uvězněných
spisovatelů. Plakátek měl v podtitulku ,uvězněni — stíhaní — bez práce
— v exilu". VŠe v pořádku, než začneme číst jména trpících komunismem. Vedle zajímavých a závažných
jmen nás přímo uprostřed zarazí
značně černější jména pana Goldstuckera. („Je to vůbec možný?", řekl
by klasik taškařice Jiří Suchý). Ano,
je! A ještě dále se tu skví jména pana Kohouta, Liehma, Svitáka, raději
nepokračovat. J a k je možné, že se
demokratickému exilu nabízí, aby
oplakával komunistické agitpropy?...
Pořadatel zřeimě přehlédl barnumskou reklamu, kterou si tito pánové
dělali před rak zvaným Pražským
jarem a dělá jim tady reklamu znovu. Máme se snad připravit na nějaké
Evropské jaro s jeho důsledky?"
NAŠE

HLASY,

Toronto,

č.

45/71

Oíhxsmka

T Ř E T L H O

EXILU

Řádek

Plán socialistickélo zdravotnictví byl vypracován již za války, po
prosinci 1943, kdy byla v Moskvě podepsána smlouva mezi SSSR a Dr.
Edvardem B e n e š e m , skupinou komunistických lékařů koleni Dr. N e dv ě d a, zetě proslulélo „rudého profesora" a pozdějšího ministra Dr.
Zdeňka N e j e d l é h o . Dr. Nedvěd zahynul ještě během války, později
byl jmenován docentem „in memoriam". Byl to ďábelský plán na odosobnění a likvidaci vřelého lidského vztahu mezi pacientem a lékařem, z
čehož pak vyplývá ztráta důvěry a víry. Již dávno, skoro před dvěma
tisíciletími, bylo řečeno: „Víra tvá tě uzdravila". Bez důvěry a víry nepomohou ani nejlepší léky.
LIKVIDACE LÉKAŘSKÝCH KOMOR

VULGÁRNÍ MARXISMUS

HOVORY

(XI.)

Prvním krokem k uskutečnění tohoto plánu byla likvidace lékaříi jako
stavu zrušením zájmových organisact lékaříi, lékařských komor. Členství
v nich bylo nahrazeno povinným členstvím v Revolučním
odborovém
hnutí — R O H —, skupina pracujících ve zdravotnictví. Co to znamenalo? V tomto seskupeni nemohli lékaři nikdy cokoliv prosadit, protože
tam byli vždy v menšině. Ošetřovatelky, uklízečky, údržbáři, šoféři, laboranti, vrátní atd. měli vždycky většinu. Rozhodovali i o věcech čistě
lékařských i proti lékařům, o věcech, jimž ani rozumět nemohli.
Druhý krok směřoval k hospodářskému poškození lékařů. Dnem 1.
ledna 1949 byly ve všech nemocnicích zrušeny vyšší ošetřovatelské
třídy.
To mělo za následek radikální platové zhoršen! nejen u přednostů klinik
a nemocničních oddělení, ale i podřízených nemocničních lékařů, kteří
tím byli zbaveni 20°/o ze šéfových privátních příjmů.
Dalším krokem k zaveden! socialistického zdravotnictví byla tak
zvaná dobrovolná likvitace soukromých ordinací. Který lékař svoji ordinaci „dobrovolně" podle plánu nezrušil, byl přeložen. Dojížděním ztratil
mnoho času. Jeho ordinace zanikla sama sebou. Pacienti ztratili možnost
svobodné volby lékaře. Byli nuceni chodit k tomu, v jehož obvodu bydleli
nebo pracovali. Následek: stále delší čekací lhůty. Pak vznikly polikliniky
a objednávací systém. Slibované zlepšení zdravotnické péče však nemohlo
nastat, protože se rozmnožily řady lékařů — nelékařů, totiž těch, kteří
úřadovali, ale neléčili.
UDERNICTVÍ DŮLEŽITĚJŠÍ NEZ MEDICÍNA
Mezi pacienta a lékaře byl vražen klín: Na jedné straně byl a je
špatně placený Iékař-zaměstnanec se stále rostoucími povinnostmi, vydaný
na milost a nemilost stranickým funkcionářům s diplomy MUDr. a hrdými tituly ředitelů ústavů národního zdraví; na druhé straně je pacient,
který si svého lékaře, ke kterému má důvěru, zvolit nemůže a musí se
nechat ošetřovat mnohdy od lékaře, který jeho důvěry nemá, o jehož
kvalitách dokonce pochybuje.
Lékař-zaměstnanec pocítí na sobě dříve nebo později knutu tak zvaných odborníků v různých rovinách: okresní, krajské, státní. Tito odborníci různých kategorií, jejichž odbornost je podmíněna a podpírána v
prvé řadě funkcemi v KSČ, jsou vlastně dozorci, jakýmisi moderními
drábv nad řadovými lékaři, často opravdovými odborníky. Tito pokrokoví drábové vynucují stále vyšší výkony u řadových lékařů všemi prostředky: Od kontroly receptů po stránce úspornosti přes různé prověrky a
šikany, až po nucené přeložení „v rámci zajištění práva lidu na zdraví"
nebo snížení platu.
Moderní drábové musí pracovat především politicky. Mediciné rozumějí již méně. Rekrutují se často z i. zv. studentských úderek, což jsou
skupinv uvědomělvch marxistů, kteří studují kolektivně a kolektivně také
chodí ke zkouškám. V předvečer takové kolektivní zkoušky je profesorexaminátor z patričnvch stranických míst poučen, že žádný úderník propadnout nesmí! Takový kandidát je po údemické promoci do 14 dnů
třeba klinickým asistentem nebo o něco málo později hned ředitelem ústavu národního zdraví. A tím rná legitimaci k vyučování dalších úderníku
a terorisování těch, kteří nechtějí údemičit.
Pacientovi se zdůrazňuje jeho právo na ošetření v rámci socialistické
zdravotní péče, která je nejlepší na světe". Pacienti mají právo na vše,
lékaři však mají povinnost šetřit. To se však neoznamuje veřejnými vyhláškami. to se říká : en na lékařských pracovních schůzích a kdo se podle
toho neřídí, ten pozná, zač je toho loket!
Kcmunisňckv režim v ČSSR se chlubí cizím peřím, poukazuje-li na
vysokou úroveň čs. zdravotnictví, ať nz se jedná o nízkou úmrtnost matek
a dětí při porodu, nebo o nízkou úmrtnost kojenců, nebo o vysoká čísla
vvkonanvch preventivních protirakovinných prohlídek, což se déje zdarma. bez příplatku k platu, kromě normálních lékařských povinností.
*
(Předneseno na X I . sjezdu Hnzcú čs. křesťanských demokratů v exily..
Autor referátu, M U D r Jaroslav Ř á d e k , působí od sovětské invaze jako
otíhornf lékař na Západe.

(9

bČanský rok 19/1 se chylí ke
konci — dobrá příležitost také
k celoroční bilanci exilové... Náš časopis uzavírá v tomto vydání sérii
referátů, jimiž se vypořádalo p r o v ž d y Ihnití čs. křesťanských demo kratu v exilu na svém letošním nezapomenutelném sjezdu v západotiěmeckém Konigsteinu s KSČ u příležitosti jejího 50-lecého trvání. Ohlas
konigsteinského shromáždění
trvá
mezi exulanty ještě také v těchto
předvánočních dnech, jak dosvědčuje
řada dopisů. V jednom z nich stojí
m. j: Je to snad jen vaše
linutí,
které má pevný cíl a otevřeně bojuje
proti komunismu".
S dopisy docházej! od sjezdu i nové členské přihlášky — z USA, Kanady, Dánska, Švýcarska, NSR a z onoho ostrůvku
svobody v sovětském moři
ze Západního Berlína. Z dopisů a přihlášek vznikají živé místní skupiny.
Krátce před Čs. národním svátkem
byla založena další z nich v hesenském, také krajansky „rudém" (jak
znovu potvrdilo listopadové vystoupen! Oty S i k a ) Frankfurtu n. M.
V předvečer založen! promluvil tam
v naplněném sále hotelu „Kolpinghaus" o smyslu exilu, konfrontovaného 28. říjnem, předseda
Hnutí,
Jaroslav K u s ý . Hluboký dojem z
jeho projevu nesmazala ani průhledná diskusní snaha několika levicových posrpnových uprchlíků; druhého dne se přihlásilo do křesťanskodemokratické organizace čs. exilu
tolik novoexulantu, Čechů i Slováků, že se frankfurtská skupina stala
rázem jednou z nejpočetnéjších místních formací Linutí. Počátkem t. m.
byla založena na krásném adventním
večeru skupina v Norimberku, hamburkská skupina čeká již jen na své
formální ustavení.

Nejen ale jako
celek, i jednotliví
členové Linutí zaznamenali letos své
pozoruhodné osobní úspěchy. Patří
k nim i slavnostní
ordinace rusínského člena v USA,
lékaře Dr. I. D. F r a n k 1 i n a, za
pastora Sv/edenborgiánské církve presidentem její generální Konvence v
Urbane, Ohio. Po absolvování seminářů na theologických školách v
An dover-Nev/ ton a na Harvardu
převzal Rev. Dr. Franklin nejprve
službu při Kapli poutníků v Los Angeles a rozvíjí nyní pastorální činnost
psychologickou i medicinální v kalifornském San Díegu. Provází ho tam
naše nejupřímnější přání plného zda-
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... proti
vašemu
exilu a
„zrádné
emigraci" 'štvou už
od únorového puče
a od několika týdnu kampaň
proti
vám ještě stupňují,
ale sami si všelijaké pochybné exulanty pěstují. Tak např. býv. španělského generála Emrica Listera. lije
tady v Praze a založil tu nedávno
na rozkaz z Moskvy španělskou komunistickou stranu — už d ruko u
v ilegalitě, protože ta prvá, přímo v
domácí zemi, nebyla ochotná chválit
sovětskou okupaci naší republiky a
Listera vyloučila.
2.
PLZEŇ: Aféra s čs. dodávkou 116
beden zbrani pro ilegální irské
ozbrojence, zadržená v říjnu na letišti v Amsterodamu, tu ještě neutichla. V souvislosti s ní se vyslovují
kromě irské pašeračky M. McGuire
jména funkcionářů čs. obchodní společnosti „Omnipol", Dr. Spořila a
jejího zástupce v Rakousku, Karla
Kohouta, používajícího krycího jména Kennedy.
KARLŠTEJN: Z úředního rozhodnutí sem byl přestěhován nemocný Josef Smrkovský a je pod
přísným policejním dohledem. — AI.
Dubček se dožil 27. m. m. 50 let.
Ilegální leták v pražském okolí vyzýval, aby mu obyvatelstvo gratulovalo na uvedenou bratislavskou adresu.
PRAHA: Zdejší soud odsoudil v
říjnu na 10 let žaláře 52-letého novináře Arnošta Vrajíka-Pražáka, obviněného, že „od léta 1968 do podzimu 1970 dával velvyslanectví USA
řadu zpráv špionážního charakteru"
a dále o KSČ a kádrových změnách,
a to ještě před jejich provedením.
ML. BOLESLAV: Občané úplně
ignoruji rodinu Ireny Kejmarové ze
zdejší automobilky, která se provdala za důstojníka Rudé armády V. K.
Pěregovoje. — V Sovětském svazu
studuje letos 545 čs. studentů.
GOTTWALDOV: Koncem řijna
zde sniěil požár bývalých Bálových
závodů tovární zařízeni v hodnotě
asi 150 mil. Kčs. Ministerská rada
ČSR se zabývala případem ve zvláštní schůzi, věnované i eventualitě sabotáže.
BRATISLAVA: Redaktor „Kulturného života", Pavel Liěko, zatčený v září m. r., byl zde před několika týdny odsouzen na 1S měsíců vězeni. J e to hlavně pomsta režimu za
jeho uveřejněný rozhovor s AL Solženicynem v r. 1967. G. Kusák, pro
kterého Ličko byl již oá r . 1SS3, n e prosadil jeho osvobození. Předseda
soudu Kurec však odmítl převzetí
procesu, takže musel byt předán Jinému senátu.

s KSČ

(XII.)

Pracovní nemorálka a zmetkové stavebnictví
V čs. stavebnictví' byly již před
II. světovou válkou velké rozpory
mezi podnikateli a dělníky. Z vlastní
zkušenosti vím, že právě členové
komunistické strany se nesnažili ve
i stavebnictví pracovat, byla jim milejší „žebračenka". Ale poctivé dělníky
; pak u „piva" přemlouvali ke stávkám za účelem zvýšení mezd a pod.
A někdy se jim to i podařilo — volili cestu bolševizace — a výsledek
byl pak i bankrot menších podnikatelů.
Neblahý vliv na stavebnictví mělo
znárodnění nejen stavebních firem,
ale i výroby stavebních dílců a projektové činnosti. Od té doby se vlastně datuje snížená kvalita staveb. Přitom zmizela i preciznost, která byla
pověstnou vlastnost! našich řemeslníků. Z vedoucích míst byli postupně
odstraňováni nejschopnější odborníci
a nahrazováni politickými aparátčíky s vysokou „stranickou morálkou",
kteří mnohdy neměli se stavebnictvím nic společného.
Neschopnost nahrazovali tito lidé
líbivou politikou — začala klesat
autorita nadřízeného a poctivá práce dělníků počala odumírat. Nedodržovala se pracovní doba a vše se
začalo točit jen kolem norem a tím
byl dělník nejvíce vykořisťován, nikoliv však soukromým kapitalistou,
ale státem. To vše se dělo bez ohledu na kvalitu práce a kvalita se nucenž zkreslovala, aby výdělek byl co
nejvyšší. Znám případy, kdy se na
př. při zemních pracích vybagrovalo
a odvezlo trojnásobné množství zeminy než bylo v projektu vypočítáno — ve smyslu vojenského rčení
„co neudělá puška, udělá
tužka..."
A pak docházelo k takovým platovým paradoxům, že pomocný dělník
vydělal i jednou tolik co mladý inženýr. Vždyť platy dělníků se pobvbují v rozmezí 1SCO-25GO Kčs,
kdežto vysokoškolákův základní plat
je 115C Kčs, má-li „červený diplom"
(vyznamenání), tedy o ICO Kčs měsíčně více.

Jan

Doležal

1970, kdy se postavilo cca 1C0.0C0
bytů. Ale jak toho bylo dosaženo?
Stanovily se menší obytné plochy a
překročil-li projektant plánovanou
plochu, musel se zodpovídat u K N V
a projekt byl jen zcela výjimečně realizován. Následek se projevil ve
špatné kvalitě práce a panelové bytovky měly velké množství kolaudačních závad. Tak na příklad
se postavilo několik panelových desctipodlažních domů, v nichž za rok
začalo zatékat. Horizontální zamáčení platil nájemce bytu, vertikální
majitek domu — stát. A tak se u
novostaveb objevilo lešení! Nebo:

Devatero řemesel...

TELEGRAMY BREZNEVOVI
do Paříže v říjnu 1971
Vždyť

ty patříš za mříže!

„Dobrovolci" 7. Paříže
Zašláp bych tě jako hada!
Z Londýna Mokrý Ada
Kéž bys brzy zhynul bídně!
Doktor Schwarzenberg
Pohled na tě se mi hnusí!

z Vídně

Z Mnichova

Kusý

BIČ, Gagny, Francie, č. 10/1971

Občas se objevil — zcela výjimečně — nový ministr neb ředitel, který chtěl napravit škodlivé účinky
režimu a stranického vedení ve stavebnictví, ale opět to prováděl špatně, bojoval proti následkům, nikoliv
proti příčinám.
Hledíme-li do budoucna našeho
stavebnictví, pak není třeba měnit
názor lidí — vždyť naši architekti,
projektanti, stavitelé, řemeslníci a
dělníci jsou z hlediska celosvětového
na velmi vysoké úrovni — ale je
nutné změnit státní systém.
Závěrem bych přál našemu stavebnictví volnou poptávku a nabídku — zdravou konkurenci — jak v
projektování tak i ve stavebních pod
nicích. Jen tak sc zase uplatní náš
český člověk — lidově říkajíc —
znající devět řemesel. Nyní, za vedení KSČ, mu bohužel zůstává jen
ta desátá — b í d a , včetně duševní
ho a morálního úpadku.

dodané eternitové potrubí začalo pri
tlakové zkoušce 5. atm. prosakovat
— rosit —, ač projekt předepsal tlak
15. atm. Aby se vůbec tento hlavní
přívodní vodovodní řád pro město
mohl dát co nejdříve do provozu,
musel projektant na nátlak investo(Předneseno na XI. sjezdu Hnutí
ra vše přepočítat a přepracovat tak,
aby to vyhovovalo zmetkovému do- čs. křesťanských demokratu v exilu.
danému potrubí. Kdyby investor po- Autor referátu, dipl. inženýr stadoma
trubí vrátil zpět výrobci, uskutečni- vebnictví, Jan D o l e ž a l ,
la by se nová dodávka za tři roky, zkušený odborník, odešel po invazi z
politických důvodů do NSR.)
nebo i později.

Bytová výstavba

Družstva a melouchy

Tato politika vedla k tomu, že
kvalifikovaní odborníci odcházeli ze
zodpovědných míst a z největších diletantů se pak stávali mistři, ba i ředitelé, kteří si s ohledem na politickou angažovanost nedělali starosti ze
zodpovědnosti. A rito jsou pak dělníky ještě podpláceni a tak raka ru. ku myje. Jsou potom u nás v republice t. zv. ,rzasloužili ředitelé podnikukdyž
se neosvědčí v jednom resortu, strana je prostě bez následků
| odvolá a dosadí jinam, opět ovsem
na vedoucí místo. Zde platí Werichovro: sjCdyž nakopnout, tak na| horuV

Samostatnou kapitolou je svépomocná družstevní výstavba. Příděly
stavebního a instalačního materiálu a
pod. stačí tak na 60-70®/» — zbytek
si musí družstevníci obstarat sami —
— na černo — za úplatu. Celou
stavbu si dělají družstevníci samí a
musí na ní odpracovat cca 25 4 o celkového nákladu {cca 2-4000 hodin).
Velká část družstevníků nemá potřebnou kvalifikaci pro tyto práce a
proto se potom námezdně najímají
odborníci — meloucháři — kterým
se musí platit 15-20 Kčs na hodinu
včetně stravy, ale vykonaná práce se
dle norem hodnotí pro kalkulaci v
hodnotě 7-10 Kčs na hodinu. A tyto
náklady navíc jdou zase s a úkor
družstevníka. Nelze se potom divit,
že bytová jednotka vyjde až na
150.000 Kčs, místo původně plánované ceny 70-80.000 Kčs.

President Novotný oři svém zvo; lení vyhlásil, že se během deseti let
musí postavit 1.2 mši bytů, čímž
:
bude po bytové tísni. Tento diletant. sky vytýčený plán se ovsem nesplnil. Nejvetří přírůstek byl v roce

Za celou dobu posledních dvaceti
let se ukázalo, že centrální plánování ve stavebnictví není správné a
proto nastala ekonomická nerovnováha. Je možné naplánovat, kolik
bude oprav střech, instalací, fasád a
pod., obzvláště když trvanlivost s
ohledem na špatné materiály nikdy
nedosáhla plánované doby odpisu?
Další důsledek z. toho plyne, že malé
opravy sc dělají jako melouchy po
pracovní době; tak vzniká začarovaný kruh, neboť na druhé straně pak
výkon „melouchařc" v pracovní době
musí zákonitě klesat; v pracovní době se odpočívá, prodlužuje svačina a
pod.

Oíwp-íecíu

e v a

„Ve volbách do Federálního shromáždění a Sněmoven lidu a národu
a do všech stupňu národ/nich výboru — místních, okresních a krajských
—• ve dnech 26. a 27. listopadu se
vyslovilo pro společnou
kandidátní
listinu Národní fronty 99,S procent
voličů."
Ústřední volební komise, Praha

prosinec 1971
50 let stačí — účtujeme

sex. 7.
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(XIII.)

Komunistická výchova v zemi Komenského
Tragedie čs. školství pod komunismem netkví v jeho reorganisaci, kterou po „vítězném únoru" komunisté
u nás zavedli, ale spíše v „nové" náplni, kterou našemu, tradičné humanistickému, výchovnému systému vyznavači Marxe, Lenina a Stalina dali. Rozsah této celonárodní tragedie
je nejvýstižněji podán v konfrontaci
idejí komunismu s výchovnými ideami Jana Amose K o m e n s k é h o ,
jehož tří sté výročí smrti jsme vzpomínali minulého roku spolu s celým
vzdělaným světem.
Komenský se rozchází s komunismem již v základní otázce: Co je
člověk — co je jeho posláním ve
vesmírní Alfou a Omegou Komenského díla je jeho biblická úcta k
člověku, stvořenému k obrazu Božímu, a smyslem lidského života je mu
„postupné dosahování tohoto předobrazu Božího vzděláním". Proto tolik usiloval, aby se vzdělání dostalo
každému lidskému jedinci v nejvyšší
jemu dosažitelné míře, neboť všichni
lidé jsou stejně povoláni k tomu, aby
v sobě uskutečnili obraz Stvořitele.
Komunisté naproti tomu vidí v člověku jen dočasně oživenou hmotu,
která je vhodná k tomu, aby byla
obětována kdykoliv a v jakémkoliv
rozsahu, postupnému uskutečňování
společnosti lidské pod diktaturou samozvané kliky dobrodruhů, bezohledných fanatiků, neštítících se
žádných rozměrů zločinu a násilí.
Samozřejmým nárokem na vzdělání každého jednotlivce zdůraznil
Komenský nejzávažnější právo občana ve svobodné, demokratické společnosti. Komunisté však přiznávají
právo na vyšší vzdělání — přesahující obecnou školu — jen řádně prokádrovaným a proletářsky spolehlivým jednotlivcům, bez ohledu na jejich schopnosti a intelektuální zájmy.
Cílem vzdělání je, vedle praktické
znalosti pro nezbytný běh komunistické ekonomie a maŠinerie, znalost
a aplikace marx-leninismu v postupném uskutečňování světové diktatury
proletariátu.
Vzdělání — lék i zbraň
Komenský vsak hlásal, aby všichni
byli učeni v š e m u a v š e m i individuálně vhodnými metodami tak,
aby každý dostal ve vzdělání co nejuplnější a nejucelenější obraz dosavadního vývoje lidského myšlení a
vědění, ve všech oborech, od počátku
po dobu přítomnou. Komenský tam
vyznal svou víru v hodnotu -všeobecného vzdělání, neboť věřil, že jen z
celkového obrazu postupného vvvoje
lidského vědění a snaženi možno neomylně vyhmatat s m ě r , s m v s l a
c í 1 lidské existence, celé lidské" společnosti ve vesmíru. Zde náš „Učitel
národů" jasně naznačil to, co v moderní době rozvedl do universálních
rozměru T e i l h a r d d e C h a r d i n ,
jeden z největších duchů našeho atomového věku.
Komunismus přímo pathoiogicky

Václav

Portáš

nenávidí svobodný rozlet lidského
ducha a proto již preventivně svazuje lidského jednotlivce v důsledné a
přehnané specializaci v úzkém úseku
komunistického molochu a přímo potlačuje humanistické vzdělání a universální rozvoj lidského vzdělání, jež
je schopno budovat mosty pochopení
a lidského bratrství mezi národy bez
poručníkování a „dobrých rad" hlasatelů světové revoluce dělnických
mas.
Komenský již před 3-mi stoletími
hlásal universální školy, universální
knihy a universální učitele. Jak ubohým se jeví v zrcadle těchto požadavků Komenského současný stav
školství v naší vlasti, kde je rozhled
i rozlet učitelských sborů — bez
rozdílu druhu škol — zásadně vymezován na jedné straně, ve svobodném
světě již dávno odsouzeným a překonaným marxismem, a na druhé straně bohovědou leninismu,
stalinismu,
až k dialekticky pohotové doktríně
Brežněvově o právu intervence.
A konečně: Komenskému byla škola „dílnou lidskosti", zatímco se dnes
doma — po 50 letech KSČ a celém
čtvrtstoletí její vlády — někteří, t.
zv. „reformní" komunisté, tíženi výčitkami svědomí, pokusili dát nehumánnímu komunismu alespoň lidskou
masku, když už je vnitřní obsah komunismu prokazatelně
protipólem
všeho krásného, ušlechtilého a božského, co lidský duch od počátku po
celé věky zde, na této Zemi, poznal,
vytvořil a obsáhl.
Komunismus u nás dohrál!
Francouzský politik Pierre F 1 a nd i n, který viděl ruskou revoluci
1917 z okna francouzského vyslanectví v Moskvě, řekl, že komunismus
se nedostane dále na západ, jak do
Prahy. Vysvětlil to tím. že Čechové
byli od pradávna „slavjanořily", ale

Zrod satanova

atomu

až poznají na vlastní kůži, že komunismus nemá naprosto nic společného
se slovanským bratrstvím, pak začnou proti němu pracovat způsobem,
v němž jsou Češi nenapodobitelní, a
dodal na vysvětlenou: „Cechové rozložili Rakousko, rozloží i komunismus".
Jestliže se tento dějinný okamžik
konfrontace českého ducha s materialistickým komunismem uskutečnil
v obrazu, na němž je socha sv. Václava v Praze obklopena obřími tanky okupační Rudé armády v srpnu
1968, pak si je třeba uvědomit a doznat, že ono okouzlující probuzení
národního ducha odporu v těch dnech
smutku a ponížení bylo připravováno nehlučně v často přehlušovaném
podvědomí lidu již od počátku t. zv.
„osvobození", na jaře 1945, ve stále
zřetelnějších protikladech národního
cítění na poli výchovy, od dětských
jeslí až po university. Byla to každodenní mlčenlivá konfrontace dvou
světů, z nichž jeden ctí
prvenství
ducha a druhý zbožňuje hmotu.
Nikdo nemůže být ponechán při
50-letém jubileu KSČ na pochybách:
komunistická mašinérie výchovy
lidských mas nenávratně selhala v zemi Komenského!
Světový komunismus dohrál svou roli v rodné zemi
„velkého učitele národů" Ať už je
poslední jednání této „epochy" sebe
delší, proroctví Komenského o nové
svobodě národa je nám zárukou, že
komunismus v naší vlasti nepřekročí
stín našeho národního světce na Svatováclavském náměstí.
•K(Předneseno na XI. sjezdu Hnutí
čs. křesťanských demokratů v exilu.
Autor referátu, Václav P o r t á š , v
ČSR středoškolský profesor, žije od
r. 1948 na Západě, je nyní profesorem řečí v USA, kulturním referentem ústř. výboru uvedené organizace a členem redakce t. 1.)

HLEDÁME
čs. hudebníky
(exulanty) za účelem založení
malé
dechovky.
Po dokonalém sehrání
bude soubor profesionálně
registrován. Piště do redakce t. I. pod značkou „Malá dechovka".
Uvedte nástroje (včetně
harmoniky),
které
ovládáte, praxi, jakož i orchestr, ve
kterém jste naposledy hrál. Totéž
platí pro zpěvačky a zpěváky, u kterých prosíme uvést zároveň rok na-

Dramaticky, napínavě, zhuštěně a
strhujícím slohem je napsáno třísvazkové dílo JOHNa DANIESe.
Nyní vychází I. díl o 160 str. ve íříbarevném kartonu s 11 ilustr. o osudech 103 lidí a 29 hlav. postavách,
vinných i nevinných. Dosud nezveřejněné události z věznic, výslechů,
z uranových dolů od r. 1945 přes léta padesátá, o životě, pomalém umírání. zoufalých, málokdy úspěšných
pokusech o ňtěk. a o strašné smrti.
P r o d e j a předplatné
L díl: K SMRTI ODSOEZENY
DEMOKRACIE V EXILE
VYPRAVÍ je expedován podle pora- pro ESA, Austrálii, Kanadu (mimo
dí zaplacených objednávek,
stát Victoria); objednávky na
H. a TTT- díl ve dvouměsíčních insvětový export českých a sloventervalech. Objednávky zasílejte na
ských knih, distribuce novin a čaJOHN DANICS,
sopisů
B o s 239, S 126 02 Hlg-ersten.
SEČASK — R. W. PEC
Sverige, Enropa.
P. O. B o s 6055, Terminal -A."
Cena I. dílu $ 6,—, celé trilogie
TORONTO — I, CANADA
$ 17.— vč. poštovného a obalu, šeCena leteckého předplatného 5 $
kem spL ve Švédsku i v jiné měně.
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exiůi:

» RAFAEL KUBF.LÍK nastudoval v Mnichově se svým rozhlasovým orchestrem koncertní provedení
Debussyho opery „Pelléas a Mélisande", označené kritikou za „absolutní
vrchol podzimní sezóny"; úlohu malého Ynolda zpíval člen dětského sboru z Bad Tölz, Walter Gampert, který Kubelíka tak nadchl, Že mu věnoval stipendium ve výši 10.000 DM
na studium hudby.
• KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
v Římě (Via Concordia 1, 1—00183
Roma) vydala právě další České knihy, m. j.: „Životní dílo Antonína
Dvořáka (autor J. K. B.), „Slovo
Boží" od Josefa Krejčího a verše
exulantky Milady Součkové „Případ
poesie"; zřídila zároveň Knižní službu, zahrnující několik set svazků.
• OCTOBRIANA je název knihy materiálů ze sovětského kulturního podzemí, shromážděných českým
uprchlíkem Petrem Sádcckým a vydaných nyní Jostenovou F.C.I., Book
Service, 4 Holland Road, London,
W. 14 (cena 10 S); v západoněmcckém časopisem „Stern" prohlásil však
pražský karikaturista B. Konečný
Sádeckého knihu za padělek vlastních kreseb.
• JAROSLAV SHÁNĚL, býv.
profesor státní konservatoře v Brně
měl 16. t. m. samostatný velmi úspěšný koncert v Erlangen u Norimberka, na němž předvedl díla Beethovenova a Dvořákova, jakož i Chopinovu Fantasii f-moll, op. 49.
m J A N SNÍŽEK, známý pražský
divadelník, autor oblíbeného „Rozmarného zrcadla" a dalších 15
vlastních her, od roku 1948 v exilu
(Paříž, R.F.E. Mnichov, New York),
zemřel 26. 10. t. r. v USA ve věku
66 let.
Ve

uloAtl:

n RŮŽENCOVÁ SLAVNOST,
světoznámé dílo německého geniálního malíře Dürera, je k jeho letošnímu výročí motivem poštovní známky v sérii s uměleckými náměty, vydané m. m.
B ČS. HUSITSKÁ C Í R K E V je
pozměněný název dosavadní Československé církve; jejím patriarchou
byl znovuzvolen Dr. Miroslav N o vák z Prahy.
• VYSOKÉ ŠKOLY přijaly letos
do prvých ročníku I3.CC0 studentů,
z nich přes 4ZVo s dělnickým nebo
rolnickým původem; na večerní
universitě
marxismu - leninismu v
Brně studuje o 120 posluchačů více
než loni, celkem 378 v tříletých
kursech.
E D R . VLADIMÍR CIŽIK, slovenský historik a kritik, vydal nedávno v Bratislavě německy knihu
„Bárto ks Briefe in der Slowakei",
obsahující m. j. skladatelovy dopisy
Maric; slovenské.
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Světoznámý fysik Andrej Š a c h a r o v, „otec sovětské vodíkové
bomby", obrátil se otevřeným dopisem na Ncjvyšší sovět s žádostí, aby
vláda v Moskvě zrušila zákon, označující každý pokus o útěk ze SSSR
za zemězradu, a aby vyhlásila amnestii pro víechny občany, vězněné pro
pokus o ilegální emigraci. Sacharov
napsal, že souhlas s vystčhováním
do ciziny by byl „podstatným předpokladem pro duchovní svobodu a
dcmokacizaci naší země".
V průběhu nedávno zakončeného biskupského synodu v Římě promluvil popré ukrajinský kardinál
S l i p y j , propuštěný po 17 letech v
r. 1963 ze sovětské internace a poslaný do exilu. 79-letý hodnostář si
trpce stěžoval na „východní" politiku Vatikánu, která nechce vidět trvající pronásledování šesti milionů katolíků na Ukrajině, jen aby dosáhla
nějaké dohody s Kremlem. „Kde je
spravedlnost?", tázal se kardinál a
dodal: „Stali jsme se překážkou církevní diplomacii?" Připomněl, že katoličtí Ukrajinci jsou spojeni s Římem již 375 let a za tu dobu „obětovali řeky krve a hory životů pro
věrnost papeži".
•fc Počátkem m. m. oslavilo v Římě 17 ukrajinských katolických biskupů v exilu v čele s kard. Slipým
375. výročí smlouvy v Brestu Litevském, kterou Ukrajinci uznali primát
římského papeže. Arcibiskup Hermaniuk prohlásil v slavnostním kázání
při svěcení prvé ukrajinské farnosti
v Římě na počest výročí, že „Kreml
je zapřísáhlý nepřítel katolické církve". Po roce 1945 donutil ukrajinské uniaty k rozchodu se Svatou Stolicí a k podrobení se orthodoxnímu
patriarchovi v Moskvě. N a Ukrajině
však působí nadále tajně tři katoličtí
biskupové. Čtvrtý byl zatčen sovětskými agenty, kteří se mu představili
jako „poslové z Vatikánu".
^ Americká OMEGA Society plánuje stavbu kaple „ J e d n o t y " v Alpách, která by architektonicky a
umělecky vyjadřovala dějinný proces vývoje lidstva k duchovní jednotě na principu autority,
spravedlnosti a svobody,
zdůrazňovaných
různě v jednotlivých kulturách a
náboženstvích. Výzdoba kaple má
umělecky znázorňovat člověka jako
tvora trojjediného, stvořeného k obrazu Božímu.
Čech, 31, nižší postavy hledá dívku k vaznému
seznámení.
Mimo
mnoho jiných zájmů se zajímá o přírodu, cestování a poslech
gramofonu
— není však podmínkou.
Nabídky
odkudkoliv
nat Jaroslav Nová
k,
Gen. Deliverv, Smitb River, California, 9>567, USA.
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POLITICKÝ BAROMETR

(DVE) — Všem tém, kteří tráví vánoce poprvé bez domov.:, daleko
od příbuzných a přátel, patři tyto řádky. XebuJte o vánočních svátcích
smutní, nejste sami! Myslíme na vás na všechny, my v redakci tohoto
časopisu, v našem křesťansko demokratickém společenství. Také Syn Boži,
jehož narození si o vánocích připomínáme, se stal brzy, ještě dítě, exulantem... Přejeme vám, aby tato skutečnost vás všechny povzbudila. Přejeme vám krásné duchovní prožití prvých vánoc v exilu, na které se celý
život
nezapomíná!
ZVOLILI SVOBODU
Také tento právě se končící rok daroval — přes drastická omezení
výjezdních povolení — svobodu více jak 1 tisíci čs. občanů \ NSR!
Dalších několik set požádalo o azyl v jiných západních zemích. Rada
krajanů musela riskovat útěk ilegální; jeden z posledních dobrodružných
úniků byl v podvozku vagonu. Podařil se 17-letému chlapci! A také v
minulých dnech zběhl — přesně podle dosavadní statistiky „1 měsíčně" —
příslušník Pohraniční stráže v uniformě. Vypověděl, že kromě naprostého
nesouhlasu s komunistickým režimem, nemohl již dále snášet šikanování,
politické školení „až do zblbnutí" a tělesné únavy jen několika hodin
spánku denně. — Z jednoho afrického státu přišel ke konci roku s diplomatickým paseni zástupce ČSSR v organizaci UNICEF. — Ze Skandinávie se vrátila domů bez zpěvačky jen polovina kapely, která hrávala
v Brně v klubu „International".
OSUDY V ČÍSLECH
Naprostá většina čs. žadatelů v NSR azyl dostala. Je to projev mimořádné benevolence s ohledem na sovětskou okupaci a ve srovnání např.
s uprchlíky z Rumunska, z jejichž počtu 980 za poslední 3 roky dostalo
azyl v Německu — jak uvádí časopis Konkrét — jen 50. — Bratislavská
Pravda nedávno tvrdila, že od srpna 1968 požádalo o legalizování pobytu v cizině 22.000 občanů. Z nich prý bylo většině vyhověno. — Od inváze uprchlo na S0.0C0 krajanů a asi čtyři tisíce se časem z různých důvodů vrátily. — Jen z Čech a Moravy odešlo po invázi na 1 tisíc lékařů
a asi 600 vědeckých a kulturních pracovníků. — V NSR je každý 21. lékař cizinec; naši lékaři značně přispěli k tak vysoké kvótě. — V Kanadě
se narodilo již přes 50 dětí rodinám posrpnových emigrantů.

® str. 1
Pokud jde o to prvé: Svatá Stolice má přirozeně zájem na možnosti
zlepšení situace katolické církve v zemi dlouholetého pronásledování křesťanů. V Číně jsou dnes stále ještě 2miliony katolíků, kteří byli ovšem v
r. 1952 po přerušení diplomatických styku mezi Pekingem a Vatikánem
násilně odtrženi od spojení se Svatým Otcem a jsou dirigováni ,Vlasteneckým katolickým sdružením', které představuje pekingského biskupa jako
rovného .biskupu římskému', tedy papeži. Přičemž je hlava pekingské
diecéze, tak jako biskupové všech ostatních čínských církevních oblastí,
volena ,demokraticky' věřícími."
„Vidím, že v Číně prosákl komunistický
,lido-demokratismus'
již také
pole náboženské."
„Tím politováníhodnější je skutečnost, že mému národu nezbyla na
světovém fóru ani ona částečná protiváha čínského ducha a jím vytvářených hodnot materielních i kulturních. Po 26 letech aktivní mezinárodní
spolupráce byl v zástupci vlády v Tašpehu vyloučen z a k l á d a j í c í
členský stát OSN, stát. který je větší než 92 dalších členů z celkového
počtu 130. N a jeho místo přišla vláda, odsouzená Spojenými národy jako
ú t o č n í k v korejské válce, proti némuž byl na bojiště vyslán právě
touto světovou organizací vojenský sbor."
„To je ovšem drtivé konstatování, Reverende: bude 10 mít podle Vašeho soudu následky pro OSN a po svéiř"
„Nepochybuji o tom, pane šéfredaktore. Nepoctivost, podvod a nespravedlnosti se zatím v dějinách států, starověkem počínajíc, vždy strašné
vymstily. Spojené národy se staly organizací šarlatánů, boxerským ringem,
nikoli mezinárodní společností zušlechťovanou a zušlechťující naplňováním
ducha svých skvělých stanov."
„Jaký očekáváte další osud Taivanu v této prekémí situaci
„Pro nejbližší dobu není třeba se obávat akutní krize. Spojené státy
přislíbily dostát všem Spojeneckým závazkům vůči vládě v Taípehu,
včetně vojenských. Bade to ovšem spojenectví poznamenané rostoucí nedůvěrou se strany zklamaného partnera. A nevím, jak se bude vyvíjet,
až odejde Čankajšek. Již dnes slyším spekulace.. že určité politické kruhy
v mé zemi uvažují o .jnocu vivendi 3 s čínskou pevninou, resp. znovuspojení s ní při zachování hospodářské autonomie Taivanu. Jako Cankajšek ani 76-letý Mao Tse-tcng ta nebude věcně. Sám řekl právě před rokem, 1S. 12. 1970, svému dávnému příteli, americkému novináři Snowoví:
.Brzy budu stát před tváří Bozi."
,J>íá

toto

jeho

očekávání

vliv

na jeho

politiku.~f*

„Nevím. Přál bych to jemn, svému čínskému národu i celému sváru."
'Copyright by ,JDemokracie v exilu")

Byly to mocné výkyvy v poslední pohnuté fiiz.v občanského
roku 1971: přijetí Rudé Cíny do
OSN — „ z a t a ž e n o " ; souhlas včtšiny britského parlamentu se. vstupem V. Británie
tio Evropského spoicčen.ství —
„ j a s n o " , vypuknul! války mc/,1
Pákistánem a Indií — zde ručička redakčního barometru opravdu neví, kde sc ustálit. A tak i
celoroční průměr dává výsledné
„p r o m č n 1 i v o".

daetehum

autem.

cenAe&...

Jeden z nejvýznamnějších
katolických básníků Chorvatska,
30-letý
proj. Mirko V i d o v i č, který dostal
v exilu v r. 1964 francouzské státní
občanství, byl po nedávném
návratu
do svého rodného Livna, kam byl
zavolán k těžce nemocné matce, zatčen a odsouzen v Zadaru k 4 rokům
vězení
pro „činnost
nepřátelskou
jugoslávskému státu". Po
odpykání
trestu nebude smět po 3 léta publikovat. Jeho manželka s í malými
dětmi musela ziístat ve Francii.
Předseda Filipínského
protikomunistického hnutí, Ramon D. li a g a t~
s i n g, by! nedávno v Manile zavražděn tamními
komunisty.
„Caeterum autem censeo... Ostatně
soudím, že K O M U N I S M U S
MUSÍ BÝT ZNIČEN!"
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