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Společný cíl CDU a ČSKD

IDEA EVROPSKÉ JEDNOTY VE SVOBODĚ
TELEGRAM H. KOHLA: „ÚČINNOU PROTIVÁHU EVROPSKÉ POLITICE SSSR“

(DVE) — Výročnímu valnému shromáždění
('.'.S’. křestanské demokracie v Sigmaringendorfu o
letnicích t. r. došlo v záplavě zdravic také tele
grafické poselství předsedy Křestansko-demokratické unie Německa (CDU), dr. Helmuta Kohl a,
vedoucího parlamentní opozice ve Spolkovém sně
mu v Bonnu. Jeden z nejprominentnějších politiku
SRN telegrafoval předsedovi CSKD, Jaroslavu
K. u s é m u:
„K vašemu 20. výročí vyslovuji Vám jménem
Křcstansko-demokratické tmie Německa své nej
srdečnější pozdravy.
Nás spojuje společný cíl: z lásky k naší společ
né vlasti Evropě bojujeme za to, aby se idea, o
kterou se křesťanští demokraté zasazují již 30 let,
stala skutečností: idea evropské jednoty ve svo
bodě! My všichni víme, že situace na našem kon

tinentě nestrpí žádného zkrášlování, že jen Ev
ropa, jež se politicky sjednotí, je natrvalo účinnou
protiváhou evropské politice Sovětského svazu.
Víme ale také, že ve svobodě jednotná Evropa
by byla mocným obhájcem lidských práv na na
šem kontinentě, velkou nadějí všech nesvobod
ných národů na východě.
Miliony vašich českých a slovenských spolu
občanů, ale také miliony našich vlastních krajanů,
miliony Poláků, miliony Maďarů budují na tom,
že my nepřestaneme podporovat svobodu a právo
pro všechny evropské národy. Záleží na nás všech,
na naši odvaze, na našem idealismu, má-li ev
ropská myšlenka zvítězit. Bojujme dále za to,
aby všude na našem kontinentě byla upravena
cesta lidským právům. Je to naše mravní povin
nost vůči těm, kteří v nás doufají.“

Naše rozhovory

Spoléhat na neutronovou bombu Francie ?
HOVOŘÍME S FRANCOUZSKÝM KOMENTÁTOREM RENÉ MICHELEM
Před 1S lety tomu bylo podobně —
a přece jinak. Také tehdy hostil, v záři
1967, zámek Vilanov u Varšavy prezi
denta Francouzské republiky — tenkrát
se však jmenoval Charles de Gaulle
a vyzval v řeči ve varšavském parla
mentu Poláky k většímu sebevědomí
vůči Sovětskému svazu... Minulý měsíc
byl na zámku Vilanov G i s c a r d
d’Estaing a jeho vyprošeným partne

„Již velmi dlouho jsme spolu nehovořili, Mon
sieur Michel, na škodu našich čtenářů, pro než
jste měl vždv zajímavé posrřebv,“
„Je snad třeba dodat, pane Šéfredaktore, že
nebýt toho setkání francouzského prezidenta s
hlavním představitelem Sovětského svazu, ještě
bychom se ani nyní nesešli,“
„Víte tedy doůře, proč jsem Vás zavolal a co
hych se oJ V,;s, vždy výAome informovaného,
cZ’ft'í dozredět.“
„Ano, jenže o dialogu Brežněv-Giscard
se toho ani v Paříži mnoho neví. Usuzuje se spíše
podle reakci obou stran po setkání. Ale jedno je
jisté: francouzský prezident mluvil o Afganistanu
velmi srozumitelně, tak srozumitelně a jedno
značně, že prý hrozilo během rozhovoru několi
krát nebezpečí vážné kolize,“
„Přesto se mi zdá, Monsieur Michel, že váš
prezident cestou k Brežnčvovi západnímu světu
mnoho neprospěl.“

rem Leonid Březně v. Jaký div, že
o nějakém „větším sebevědomí“ Po
láků vůči Moskvě nepadlo ani slovo.
Mluvilo se o nové situaci ve světě,
vzniklé sovětskou okupaci Afganistanu
a o jejích důsledcích. Pro koho? Ob
vyklé komuniké nebylo vůbec vydáno.
Co tedy zachytily stěny vilanovského
přísně mlčenlivého zámku?... Hovořili
jsme o tom s francouzským komentá
torem René Michelem.

„Tento názor projevil i náš pařížský „Le
Monde“, jistě list, který není pro tvrdé postupy
a radikální řešení mezinárodních problémů.“
„.Vw, vidíte. .4 představte si: byl by jel za
Břežněvem — musím to tak říci, nebo' Brežnév
se nemusel namáhat vyjet ani krok ze svého im
péria — byl by k němu býval v takové situací
putoval generál-prezident de Gaul.et
„Sotva, pane šéfredaktore, v tom Vám dávám
za pravdu. Ale náš nynější prezident je prosté z
jiného mentálního materiálu. Nicméně byl velmi
nesmlouvavý ve věci argánské tragedie, nevzdal
žádnou ze základních zásad Západu.“
„Ale také pro Západ nic nezískal. Psycholo
gicky dokonce udělal ze situace Afganistanu —
jak vy, Francouzi, říkáváte: »quantize négligeable
*
,
tedy záležitost již vedlejší. Stalo se tak v době,
kdy zrovna politické strany, nesoucí a udržující
nynější hlavu Francouzské republiky a její vládu
u moci, L DF, tedy gaullisté především, připsaly
za oficiální bezpečnostní politiku Paříže otazník“
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20. SJEZD ČS. KŘESŤANSKÉ DEMOKRACIE
s programovým projevem, přesahujícím oblast
exilu a hranici našeho století

Na prahu doby novokamenné
Jaroslav Kusý

Zmocnňuje se nás v této chvíli magie setkání
časů. Sešli jsme se na 20. sjezdu Československé
křesťanské demokracie, sešli jsme se v měsíci 35.
výročí ukončení II. světové války. A sešli jsme
se v měsíci, kdy si připomínáme dvakrát 25 let
od velevýznamných událostí pro Evropu a pro
svět v našich sousedních státech. 5. května uply
nulo čtvrt století od vstupu Německa do západní
ho společenství a 10 dní nato tentýž časový od
stup od podpisu státní smlouvy s Rakouskem, kte
rou byla tato malá země propuštěna ze čtyřmocenské poválečné okupace do rodiny osvobozených
zemí.
Náš 20. sjezd je umístěn do blízkosti těchto tří
výročí. Máme za sebou 20 let! Máme povinnost
dívat se zpět a máme přirozeně povinnost hledět
dopředu, také na příštích 20 let. Když se svým
duševním zrakem dotkneme hranice těchto bu
doucích dvaceti let, dotýkáme se magického leto
počtu 2 tisíce po Kristu! Kam ale umístit ty příští
dvě dekády roků, budoucnost, o které — naštěstí
— nikdo z nás nic neví, pokud se týká naší bez
prostřední budoucnosti lidské, soukromé? Jak je
ale těžké umístit v ní vývoj světový, orientovat
se 20 let dopředu. Když mi dovolíte, vyznačil
bych pro naši orientaci jednu pomůcku; pomůcku
geografickou, která má však náplň ideovou, takže
se tím stává programem, stává se majákem.
Z antiky vyčnívají až do naší doby tří vrchol
ky jako zeměpisné body, jejichž ideovou sílu nedo
kázal zrušit ani moderní čas. Je to úžasný triangl
světových dějin, fascinující triangl také pro nás,
křesťansko-demokraticky orientované politiky:
Akropolis nad Athénami jako fenomén toho,
čemu antický svět říkal latinsky „humanum“, tedy
lidské ve smyslu lidskostí. Druhý vrcholek: Ca
pitol, kam si antika soustředila pojmy právního
stavu jako své „ordo“, svůj pevný řád, „centrum
secuntatis“, vyzařující dlouho ze starého Ríma.
A poslední, třetí vrchol: Golgota jako znamení
transcendentna.
My se nyní ubíráme mezi oběma prvými body
co onoho transcendentního prostoru čtvrtého roz
měru, o němž jsem se poprvé zmínil již při 15.
výročí naší strany, a to právě také v tomto pů
vabném místě na Dunaji. Znamená to pro nás nic
více a nic méně, než že v sobě máme, v sobě
pěstujeme kromě politického realismu, také ještě
křesťanský idealismus; kalkulujeme tedy na jedné
straně v politice velmi střízlivé, tvrdé, nenechá
váme se unášet iluzemi — na drahé straně však
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Programový projev 20. sjezdu ČSKD

Na prahu doby novokamenné
• str. 1
nevylučujeme z. dějin svítá zásahy Boží Prozře
telnosti, ony blesky, jež sletí občas s nebe a uzem
ní lidské situace, postavení národu a států.
Uvedené tři vrcholky budeme nyní považovat
za své orientační body na cestě do budoucích 20
let, k časovému rozhraní dvou století. Já vím, že
nřkieří z nás se oné magie roku 2000 nedotknou;
není v lidských schopnostech stanovit si svůj
vlastní věk, není v tomto světí víci „Makropulos", j<-Ž by prodlužovala naše životy tak dlouho,
až .<■ dočkáme návratu, toho jediného kýženého
návratu svobody do naší země, který je Alfou a
Omegou celé naší činnosti, její raison d étre;
protože, ztratíme li toto raison d étre, stanou se
z nás, politických exulantů, krajánkové, kte
ří si zařizují v cizině svíij lehčí život nežli měli
doma, kteří si zajišťuji své soukromí, své pohodlí,
ale kteří odepsali zemi, z níž vyšli a za niž. jsou
také podle křesťanské etiky osobné zodpovědní.
(Potlesk
p, r.)
SV. PAVEL NA BANKOVCE

Když, jsem se před lety díval od Akropole
dolů do Athén, narazily moje oči na vrch Acropag, s něhož kázal sv. Pavel městské radě
athénské, Přesvědčil ji nakonec — jistě půso
bením Ducha Svatého — o hodnotách křesťan
ského učení. Jedna řecká bankovka dodnes připo
míná tuto událost, jež se stala součástí oné celo
světové revoluce Ducha a duší. Nezdá se vám,
vážení přítomní, že tato epizoda, narostlá ve svě
tovou událost, je jedinečnou inspirací také pro
tento náš jubilejní sjezd, pro celou naši dobu?
Abychom si uvědomili, že nejsme ve svých vý
vodech, ať bojujeme za naší věc, ať bojujeme
proti cizí věci, sami. Jsme vedeni, nebo můžeme
být vedeni — přejeme-li si to — Duchem Sva
tým, můžeme být tak silní, že se nám — nikoli z
našich kvalit, ale z Božího přičinění — může
dostat argumentace, která přesvědčí a my se sta
neme Pavly, obracejícími příslušníky radničních
sborů, politických organizací, státních parlamentů.
Druhý vrcholek: Capitol. Římský Capitol
se svým zákonem a řádem. Jistě budete se mnou
souhlasit, že nám není v současné době nic po
třebnějšího nežli řádu — „ordo“, „law and order“,
jak se tomu říká v anglosaském světě. Abychom
konečně potlačili t e r o r i s m u s, abychom ko
nečně dali svět do pořádku, abychom se již ne
museli bát vycházet na ulici, abychom se již ne
museli bát o naše děti a také o naše politiky,
kteří jsou dnes stříleni v blízkosti Capitolu i jinde
jako králíci a zajíci. Že se střílí zejména na po
litiky Á.'řťsr‘,i»:sá'o-c/iv»oš?)'.:tíc.('é, je důkazem, že
náš všeobecný nepřítel si přesně uvědomil, kde
je nebezbeěí pro jeho ideologii, kdo je jediný, kdo
může waráw rozbit a potlačit — nikoli stříle
ním nazpátek, nýbrž argumenty.
ZNAMENÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO

A vak tedy, sestry a bratři, budeme bojovat od
dnešního dne ještě s větší intenzitou také za zá
chranu tohoto světového řádu. Jestliže nám mladá
generace nechce nebo nemůže rozumět, nuže,
nechť si jde svou vlastní cestou, nechť se pokusí
vystavět si svůj novy svět! Je to možná dokonce
její právo. Ale přiznávajíce jí toto právo na
vlastni svět, dosud nevyzkoušený a tedy plny
záhad a nebezpečí, uplatňujeme zároveň pravo
na n á š svět, na naše „ordo“, na náš řád. jak
jsme jej poznali, jak jsme v něm bezpečně vy
rostli a jak si jej v tomto našem občanském ži
votě budeme hájit, abychom si zasloužili v tomto
řádu hodnot dožít své životy ve cti a v míru!
(Potlesk — p, r.)
Nakonec třetí vrcholek — Golgota, Cokoli

k tomu rozvádět bylo by méně než více. Jdeme
si proto svou křížovou cestou. Není nám určena
jiná a kdokoli by chtěl z této cesty křížové zběh
nout, brzy zabloudí, brzy se dostane do slepé ulič
ky. Myslím, že je pořád lepší jít křížovou cestou
než cestou slepou. Protože na konci cesty, vedoucí
na Golgotu — také pro politický exil — je ono
znamení kříže i vítězné korouhve, zářící na zá
věrečném snímku včerejšího jubilejního pásma —
Mistr Třeboňský na něm znázornil Kristovo ví
tězství nad světem, nad smrtí. To je tedy naše
třetí orientace. Mezi těmito třemi vrcholky, Akro
polí, Capitolem a Golgotou, poroste naše práce
— ať v exilu nebo ve vlasti — až do toho roku
2000.
Vytýčil jsem tyto body ještě z jednoho jiného
důvodu. Proto, že se již. nyní dostáváme, drazí
přátelé, do n o v é h o věku. Rád bych jej nějak
nazval, a to podle jeho nějaké specifické vlast
nosti. Když, jsem o tom přemýšlel, přišel jsem na
myšlenku, jež mne nejdříve zdrtila. Uvědomil
jsem si totiž, jeden jeho fenomén, o němž křesťan
ský demokrat musí hovořit. Protože: nebude-li
mluvit on, bude mluvit kamení. A jsem u názvu
tohoto posledního čtvrtstoletí 20. věku, jehož
charakteristikům půjde možná daleko za rok 2000.
Tato doba dostala v mých představách název
novokamenná.
SPARTA, BETLÉM A DNEŠNÍ PARLAMENTY

Novokamenná doba, paní a pánové. Víte proč?
Protože v tomto věku ztvrdla lidská srdce na
k á m e n. Kde mám pro to důkazy? V tom, že
najednou přestala respektovat základní řád v tom
to lidském světě, totiž život sám! V dějinách jsou
zdrcující svědectví o tom, že se již ve starověku
tratily lidské životy. V té známé propasti u
Sparty se neduživé děti předčasně likvidovaly, aby
nebyly přítěží pro stát. V dalším průběhu dějin,
poznamenaném již také touhou po politické moci,
máme onen drastický příklad betlémských nevi
ňátek, kde panovník Herodes ze strachu o svůj
trůn dal povraždit všechna nemluvňata do věku
2 let. Ale naše moderní doba, naše doba neoka
menná, se odvážila sáhnout na životy ještě n enarozené! To by si ovšem ještě nezasloužilo
mnou vysloveny' název. Neboť také v nedávné
minulosti, a možná dodnes, máme ve světě spou
stu „andělíčářek“, jež se odvažují za peníze sahat
na nenarozené dětské životy. Zcela mimořádným
zločinem, který' je s to dát jméno celému věku, je
skutečnost, že od několika let, někde od několika
měsíců, dovolily vztáhnout vyzbrojenou ruku na
nenarozené životy — státní parlamenty!
Před krátkým časem si parlamentní většiny —
především socialistických stran — odhlasovaly zá
kon, že se smí do určitého veku nenarozený' ještě
lidsky- tvor zabíjet. Tím se svět dostal do doby
novokamenné! Ukázal takovou krutost srdce do
spělého člověka, že nemůžeme mít jinou před
stavu, než že jeho srdce — také srdce poslanců,
nejen těch nehodných lékařů, odvažujících se
oněch nelidských zákroků — ztvrdlo na kámen.
Dali si lhůtu, zacházejí v dětským životem jako
s mrtvou hmotou, jako s materiálem, a mysli,
domnívají se bláhové, stupidně i sprostě, že si
mohou určit lhůtu, kdy zabití lidského života -e
ještě dovolené, čili legální!. Já se ptám, váže
né shromáždění, co to je za logiku, co to je za
mravnost, jestliže si parlamenty od Rakouska přes
Německo a Francii až do amerického kontinentu
odhlasují že po určité době je možno lékařské
zákroky stíhat, ale do určité doby, do oněch tři
měsíců, jsou umělé potraty dovoleny? Prakticky
to znamená: do úterka zabíjet smíte — vraždy se
dopouštíte až ve středu!
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Jestliže však těhotná žena nezná přesné datum
početí, musíme z tohoto místa konstatovat, že se
zabíjí z rozhodnutí vlád a parlamentů nejen v
dovolené „legální“ lhůtě, nýbrž pro nesnadnost
určení data početí také v době, která je i podle
zákona dobou „hájení zvěře“ v mateřském luně!
Toto — jako křesťanští demokraté — nesmíme
natrvalo dopustit. Budeme proto zvedat náš hlas,
a to zejména prostřednictvím lékařského od
boru OS. křesťanské demokracie na tomto sjezdu
založeného! Splníme tak povinnost nejen vůči
našemu svědomí, ale také vůči mezinárodní kře
sťanské solidaritě, jež se ve světě formuje na
ochranu nenarozených životů.
UDĚLUJEME „OLYMPIJSKÉ MEDAILE"

Tato doba ncokamenná má, paní a pánové, od
raz. ještě také na jiném poli, na zcela odlišném, na
poli sportovní m. V těchto měsících a týd
nech jsme svědky té trapné situace, toho nedů
stojného handrkování o tom, zda se má svobodný
svět zúčastnit Olympijských her v Moskvě poté,
co se Sovětský svaz, dopustil onoho strašného zá
sahu v malém afgánském státě. Svobodný svět měl
reagovat jednoznačně. Nestalo se tak, protože v
nynější době novokamenné ztvrdla také srdce
sportovců. Pěstují se svaly, avšak zapomně
lo se na sval srdeční; ten zakrněl a zkameněl.
Pro atlety se stal namnoze sport jejich novým
náboženstvím. Proto budou putovat do Moskvy
jako zbožní poutníci tělesného kultu.
Již. starý Rím nabízel v obtížných dobách
„chléb a hry“. Také dnešní svět je nabízí; jde
Kremlu na ruku a projevuje pochopení pro „oběť“
neúčasti na moskevských hrách. Nežijeme, vážení,
v době neokamenné, když argument „oběti" spor
tovců je silnější než argument skutečných obětí
afganského lidu, který krvácí, který umírá, jemuž
sovětská okupační armáda způsobila již také „af
ganské Lidice“?! Prý si západní sportovci účast
v Moskvě „zaslouží“, protože se leta při-pra-vova-li tvrdým tréninkem na toto vystoupení a na
— medaile! (Potlesk — p. r.).
Vidíte, přátelé, jak ztvrdla lidská srdce do ka
mene, jak žijeme v pravé novokamenné době. Za
slouží si tedy tento nelidský svět, aby přežil?
Nezaslouží! Musí přijít svět absolutně nový, čistý,
mravný. My ovšem nemůžeme, kromě svého pro
testu, momentálně nic dělat. Tento náš protest
vyjádříme ale slavnostně tím, že z tohoto jubi
lejního sjezdu udělíme také my symbolicky tři
medajle (Potlesk — p. r.). Zlatou, stříbrnou a
bronzovou. „Zlatou“ za dialektiku, „stříbrnou“
za oportunismus, „bronzovou“ za egoismus. (Po
tlesk — p. r.).
Příjímáte-li dále, vážní účastníci valného shro
máždění, můj rozvinutý návrh, jsem pro to, aby
„Zlatou“ dostal za dialektiku předseda
Mezinárodního olympijského výboru, lord K i 11 a n i n, za svůj dialektický postoj, ve kterém ne
respektuje ani stanovy vlastní organizace. (Potlesk
— p. r. . „Stříbrnou“ předseda Německého
výboru Daume za oportunismus, v
němž pár týdnů před olympiádou stále ještě ne
ví, jak se s ohledem na své ambice v IOC za
chovat. Potlesk — p. r.). „Bronzové u“ ak
tivní sportovec zde v Německu — nositelka pra
vé zlaté medaile, jinak vášnivá propagátorka vol
by soctámé-demokrattckého kancléře v Bonnu,
Annegrett Richter, za egoismus, s nímž
se stále ještě zasazuje za účast západoněmeckých
atletů v Moskvě. (Potlesk — p. r.j.
VÍTĚZSTVÍ OŽIVLÝCH KATAKOMB

Narýsoval jsem vám, paní a pánové, ne dost
optimistický obraz těch 20 let, do nichž plujeme.
Nicméně pesimismus jako program, jako postoj
nemá a křesťansky orientovaného člověka vůbec
místa. Protože křesťan, jestliže pochopil učení, k
• str. 3
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Jubilejní 20. sjezd ČS. křesťanské demokracie

S benediktinskou pochodní Evropy
Na počátku byla prominence; při
jel Zemský vedoucí
Křesťansko
demokratické unie (CDU) BadenWUrttembergska, Walter Bender,
jako osobní zástupce ministerského
předsedy této spolkové zemč, dr.
Lothara Spät ha, jehož pozdravy a
přání úspěchu tlumočil valnému
shromáždění CSKD. /.e zdravice se
však rozvinula třičtvrtěhodinová řeč
• tak si posluchači získali W. Bendera srdečným přijetím — a on si zís
kal je tím, co chtěli slyšet a mít po
tvrzeno z kompetentních úst: „CDU
buduje i nadále na mravních zása
dách křesťanské politiky, jak ji for
muloval i prováděl Konrád zl d enauer, K této politice patři budo
vání sjednocené Evropy na straně
jedné a na straně druhé, za Železnou
oponou, požadavek dodržování lid
ských a občanských práv ve smyslu
11elsinské dohody.“
Předseda CS. křesťanské demokracie,
Jaroslav Kusý, mu děkuje a odpo
vídá na stejné struně, shromáždění
aplauduje a fotografové si vyprošují
opakované podání ruky obou politi
ku jako projevu upřímného křesťansko-demokratického partnerství, po
tvrzeného i Bendcrovým přáním, aby
příští sjezd „sesterské strany“ (její
název sc naučil téměř perfektně
česky) se konal opět v jeho zemi.
Telegram předsedy CDU

Mezitím se nahromadila na předsednickém stole spousta telegrafic
kých i dopisních zdravic doslova z
celého světa.
Nejprominentnějším
gratulantem byl ústřední předseda
CDU, dr. Helmut K o h 1, vedoucí
opozice ve Spolkovém parlamentu v
Bonnu. (Viz. str. 1). Telegrafoval také
poslanec bavorské Křesťansko-sociálni
unie (CSU) Hans hrabě Huyn,
člen zahraničně-politického výboru
bonnského Spolkového snemu (viz
německý sloupek, str. 8) a vřelé prí
pisy poslali ještě také němečtí politi
kové: Franz svobodný pán Schenk ze

(DVE) — 20 let! Dlouhý čas exilu, nejdelší ze všech čekáni...
Cas obětí a práce, setkání a loučení, úspěchů a osudů . . . Těmito
slovy začíná působivé pásmo hudby, textů a diapozitivů, sestavené
k 20. sjezdu CSKD, které bylo předvedeno početným účastníkům
jubilejního setkání v jihonémeckém Sigmaringendorfu na Dunaji,
zde teprve malé, líbezné říčce, v krajině tolik připomínající naši
zemi lubů a hájů ... Po osmi letech se sem vrátilo členstvo CS.
křesťanské demokracie, přivábeno vzpomínkami na své tehdejší ju
bileum, ale i pocity zodpovědnosti ve smyslu programového hesla
své organizace: „Být hlasem umlčeného domova — svědomím svo
bodného světa." 20. sjezd se zhostil tohoto úkolu důstojně. Vody
evropského veletoku, odvinujícího se jako stužka zvukového pásu
ze Sigmaringendorfu až do Bratislavy a Komárna, vyprávějí již
sjezdové události našemu lidu, podávajíce posilující svědectví o věr
nosti křesťansko-demokratického exilu jeho programu a poslání.

Stauffenberg ů, předseda CDU
v Langenenslingen, člen známého ro
du, jehož příslušník provedl v r. 1944
nezdařený atentát na Hitlera; dále
prof. dr. Helmut S t u m p p, předse
da CDU v Sigmaringendorfu a orga
nizace mládeže CSU, Junge Union v
kraji Dinkelsbühl, připomenuvší tam
ní nedávny, s nadšením přijatý pro
jev předsedy ČSKD. Osobné blaho
přál Bedřich hrabč Strachwitz
ze Stuttgartu.
Vzpomínka na mrtvé

Po rozloučení s W. Benderem bylo
zahájeno vlastní valné shromáždění
vzpomínkou na mrtvé. Přítomní pov
stávají a historický orelský prapor,
přinesený do vkusně dekorované za
sedání síně orelskou hlídkou v kro
jích, vedenou br. Karlem Rybou z
Vídně, se sklání, aby vzdal spolu s
účastníky poslední poctu orelskému
náčelníkovi, inž. arch. Vladimíru
R i c h t r o v i, členu ÜV ČSKD,
který nás navždy opustil 25. 1. t.r. v
Chicagu. Tklivá slova děkovné vzpo
mínky pronáší J. Kus ý potom také
na památku těch našich drahých,
kteří zemřeli v minulých měsících:
P. dr. Karel Wor tne r z Frank
furtu, statečný biskup Ladislav Hlad
po dlouholeté internaci ve vlasti,
Heinrich Koppler, předseda CDU
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němu? se hlásí, pesimistou být nemůže. Křesťan
ství je věčné právě tím, že nemůže být poraženo.
Dobře víte i z neinovějšíeh dějin naši země, že
právě tehdy, kdy je potlačováno, kdy ožívají
znovu katakomby, ožívá znovu také to velké
učeni Kristovo. A rak se v onom čtrtém rozměru
setkáváme se všemi těmi, kteří v lidské historii
ztratili sice své životy, ale neztratili jejich smysl
a jejich odměnu.
AŽ DO PRAŽSKÝCH EMAUZ

Tam nyní stojíme, to je naše pozice při vstupu
do neokamenné doby. Půjdeme s ní. budeme v ni
kamenováni jejím materiálem — oněmi na ka
men ztvrdlými lidskými srdci: v politice, v kul
tuře, v sociálním životě. Ale jsme obrněni a tyto
kameny se budou odrážet od našeho neviditelného
brnění a neporuší naši duchovní konstrukci.
Vstoupili jsme — a to je poslecmi vyroci, tez
vám chci předestřít — do jubilejního roku Sv.
Benedikta, od jehož narození uplynulo teď
1.500 let. Soustřeďme se proto na jeho „ordo“.

ve Vestfálsku. Další posmrtná pocta
patří někdejšímu slovenskému místo
předsedovi ÜV ČSKD, dr. Júliu M áj o v s k é m u, který zemřel před 5
lety a jako evangelický farář sloužil
před S roky, přesně na místě, odkud
je ho nyní vzpomínáno, sjezdovou
svatodušní
bohoslužbu.
Nakonec
vzdává shromáždění čest — v měsíci
35. výročí konce II. světové války
— všem jejím obětem a vzpomíná
válečných obětí nejčerstvějších — v
afgánských „Lidicích“...
Následuje film ze 16. sjezdu
ČSKD v Chicagu v r. 1976, aby pří
tomní ještě jednou shlédli br. V.
R i c h t r a, hlavního organizátora
prvého výročního zasedání naší stra
ny na americké půdě. Sobotní večer
je zakončen 90-minutovým doku
mentárním pásmem o dosavadní čin
nosti Hnutí čs. křesťanských demo
kratů v exilu, zasazené do pohnutých
osudů vlasti a světa.
Přihlášky a pozdravy

„Malá domácí slavnost“, jak je již
leta označováno přijímání nových
členů, skládajících ve světle tří svící
v národních barvách členský slib do
rukou předsedy, je letos vlastně slav
ností velkou, neboť došlo celkem
23 přihlášek: 19 Čechů a 4 Slováci;
ze SRN 9. ze Švýcarska 7, z USA 4,
ze Švédska 2 a z Kanady 1.

které on založil, na řád v řádu, také fyzickyřád, opticky vyznačeny
*
řeholní kutnou, s :ednoduchým a přece tak hluboce programovým heslem:
„Or.i et labora“ — ,„Modli se a pracuj“. Jde již
téměř půl druhého tisíciletí světem. A jde také
naší zemí, kde má řad sv. Benedikta svou staletou
tradici slávy i mučednictví až do doby současné.
Jsem přesvědčen, že právě uspořádání světa v
duchu benediktinském může přinést i do doby
novokamenné novy
*
řád a opět citlivé srdce člo
věka, iež nakonec i kámen obměkčí, takže neokamenná doba bude mír v příštím vý
*voji
pevné
ohraničení a bude posléze jen záležitost: pro škol
ní čítanky. Snad si vzpomínáte, že nynější náš slo
vansky papež se setkal nedávno s italskou mlá
deží, hovořil s ní o významu osobnosti Benedik
tovy a zúčastnil se nakonec oné strhující slavnosti,
při níž byly zapáleny pochodně — benediktinské
pochodně — nesené celou Itálií. Jan Pavel II.
řekl při tom jasně, co znamená jejich světlo: nezhasitelnou víra.
Nuže, slavné výroční shromážděný připojme

SOLIDARITA — SPOLUPRÁCE
manifestovaná stiskem ruky mezi
gen. tajemníkem Zemské organizace
CDU W. Benderem a předsedou
CSKD J. K u s ý m.

Také po slibu čtené zdravice, té
měř 50, jsou potěšujícím důkazem o
růstu strany a její oblibě u členstva i
zpřátelených organizací ve světě a —
s jakou radostí, hrdostí i dojetím to
konstatujeme — u našich věrných
doma!
„]sou toto pozdravy všech těch,
kterým sc dostalo milosti vytrvávat,
vzdorovat a věřit... Na Hod Boží
svatodušní se modlime s vámi a na
posvátném místě, většině z vás dobře
známém, které však nejmenujeme,
abychom neohrozili ty naše nejsta
tečnější, zapalujeme 20 svíček za váš
a náš sjezd, za osvícení a posílení
Duchem svátým a za světlo na vaši
cestu, brzkou cestu domů, k nám, do
naší osvobozené společné vlasti.“
Projevy přátelství došly z Israele,
ze Sudanu, z řady' západoevropských
zemí, z amerického kontinentu i z da
leké Austrálie. „Skutečnost 20. sjezdu
CSKD mluví sama za sebe, za život
nost, činorodost a realitu křesťansko
demokratické ideje v dnešním zjitře
ném světě, hledajícím spásu před
hrozící katastrofou celého lidstva“,
uvádí sekretář Komenského světové
• str. 4

se k nositelům této benediktinské pochodně a nes
me ji společně s nimi, nesme ji přes hranice toho
to státu, nesme ji v duchu do naší vlasti. Zatím
jen symbolicky, abychom jednou, nesouce tuto
štafetu, mohli přes Prokopovu benediktinskou Sá
zavu dojít s ní až do Prahy, do Karlových be
nediktinských Emauz! Jméno Emauzy, to je pojem, to je povelikonocní cesta oněch dvou prvých
učedníků Kristových, kteří, zdrceni smrtí na Gol
gotě. se dohadují, co teď, když jsou znovu opu
štěn:. A Zmrtvýchvstalý se ním přidává a když
později naznačuje, jako by se chtěl s nimi rozloučit,
vyslovují oba poutníci onu úpěnlivou prosbu:
,JZ:iszaň s námi, neb se připozdívá...“
KDYŽ SE DEN NACHÝLIL ...

V těchto dnech, drazí přátelé, se ve svété zno
vu připozdívá. Zde v Německu i jinde, v té totál
ně rozvadené Evropě, která není schopná hovořit
jedním jazykem, která není schopná domluvit se
se svým americkým spojencem na společném po
stupu ohledně Olympiády, Afganistanu, Iránu a
• sir. 4
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Rezoluce 20. sjezdu ČSKD
Účastníci 20. sjezdu Československé křesťanské demokracie, shro
máždění na svém jubilejním zasedání v měsíci 35. výročí konce II. svě
tové války — uvědomujíce si, že tento spojenci vyhraný boj, ale po
něm prohraný mír přináší nová válečná nebezpečí — předkládají ve
smyslu sjezdového programového projevu našemu exilu, domovu a
světu tuto rezoluci:

1) Varujeme v hodině dvanácté svobodné dosud státy, zapřisahajíce je, aby obnovily svou za války plně osvědčenou jednotu a bez
podmínečnou spolupráci.
2) O d s u z u j c m e s niterným odporem komunistickou ideologií
a sovětským imperialismem inspirovanou a kremelskou klikou brutálně
provedenou již třetí poválečnou invazi, tentokrát do Afgánistánu.
3) Voláme Evropu při 1.500. výročí narození jejího patrona, sv.
Benedikta, aby se rozpomněla na svůj původ a vrátila k duchovním
pramenům: lidskosti, právnímu řádu a křesťanským ctnostem.

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
nu narodil pred 100 rokmi, 21. Júlu
1880, — Jubilejný zjazd C’S. kresťan
skej demokracie spomenul Jeho zá
sluhy o vytvorení spoločného statu
Slovákov a Cechov na počiatku jed
naní na svätodušný pondelok.

1) Pranýřujeme zatvrzelý odklon od těchto zásad, projevivší
se drasticky zejména v bohapustých zákonech t. zv. kulturních zemí o
termínované „legalitě“ zabíjení nenarozených dětských životů.

5) Litujeme servilního postoje některých špičkových sportovců
a jejich svazů k letošní olympiádě v zemi válečného okupantství a udě
lujeme jim proto symbolicky 3 medaile za dialektiku, oportunismus a
egoismus.
6) V y h I a š u j e m e na prahu doby novokamenné, otevřené úpad
kovými zjevy, zaznamenanými v bodech 4 a 5, křížové tažení modliteb
za lepší svět, za vítězství křesťanské demokracie v něm a za osvobození
naší vlasti.
V Sigmaringendorfu, o letnicích 1980.

o str. 3
rady, dr. Rudolf Kremp) (USA) a
cituje z recenze knihy Štefana Pa
gáče „Svědek z cely č. 13" (o Laušmanovč únosu a smrti) v chicagském křesťanskou obrodu a jednotu celého
Nedělním hlasateli: „Pro křesťanské kontinentu."
Povzbudivá slova napsaly organi
demokraty v exilu představuje tato
kniha ohromné potvrzení toho, že zace: Česko-Slovenská dobrovolná
jejich cesta k budoucnosti národa je
jedinečně správná."
Politicky pregnantní zdravici za
slala z Mnichova Svobodná společ
nost na podporu přátelství s národy
Československa. V dopise podepsaném německým i českým předsedou,
dr. Walterem Ullriche m a Luď
kem P a c h m a n e m, jakož i gen.
tajemníkem, dr. Jiřím Bradou, se
praví m.j.: „Spolu s Vámi jsme pev
ně přesvědčeni o tom, ž.e jen důsled
ný zápas s marxistickou ideologií a
komunistickým hnutím může přinést
národi'im Československa pozitivní
změnu dnešní řr.iglcbé situace a vrá
tit je do rodiny civilizovaných náro
dů. Považujeme zu svou povinnost,
spojit se v tomto z.fp.ise s oněmi sila
mi Spolkové republiky Xrmccfa,
Átřere’ usiluji o sbuíečwe usmíření ev
VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
ropských národu, o demokracii, o
O sřr, .>
nedohodne se pravděpodobně v neibližší budouc
nosti na společné akci při žádné světově udá
losti. Tak dlouho ne. dokud nebude vývojem do
nucena k hlasitému zvolání: ,,P<zne, z;rsf,.->; s
námi, neb se připozdívá!"
Možná, že tomu tak musí být, možná, že se
svobodný svět must dostat až na kolena, jako
Německo po II, světové válce, aby se nevytvá
řely již žádné nové -ismy $ lidskými tvářemi,
lepe řečeno s lidskými maskami. Možná, že si to
tak všichni zasloužíme. Možná, že si to zaslouží
celý svět, vydávající rak nelidsky kamenné zá
kony a projevující rak katastrofální nedostatek
jednoty, (Potlesk — p, r.).
Nuže, naše prosba z tohoto večerního shro
mážděni, jako tenkrát v Emauzích před 2.000
roky: „Pane, zůsíuw s námi, neb se připozdívá a
den se již nachýlil!" Jenomže, moji drazí, kdy

služba (Kanada), Anti-zásadně a SOS
— Stráž obrany svobody (Rakousko)
a Kruh krajanu Komenského (SRN).
Jako exulantské epištoly znějí přípi-

sy našich duchovních. „Bez křesťan
ství nebude žádné obrody, žádné Ev
ropy a Ameriky“, varuje z rakouské
ho Lince P. dr. Josef Valeri a n :
„Proto hlavy vzburu, pod vedením
Ducha Božího do boje za křesťansky,
lidský svět! Nechť nová, věřící kře
sťanská generace přijde na místo zlo
činných bezbožníku!"
Ze slunné Kalifornie vzkázal Rev.
Ivan F r a n k 1 i n, M. D., místopřed
seda ÜV ČSKD, po citaci z knihy
Paralipomenon 15: 5-7: „Toto je na
še duchovní políbení pro každého z
vás. Jste naše pravá rodina. Bratr
předseda ví, jak se těšíme ze všeho,
co on činí, a jak nám srdce hoří,
když cítíme blízkost Velké Pravdy
a Lásky... Bůh je ten, který se nezzdržuje hlasování na našem Sjezdu.
Protože naše demokracie je k ř esťanská, t. j. Boží. Tož doufejte?.,
Boží bojovníci!"
A Msgre Jaroslav Kubov e c,
Zemský delegát ČSKD pro Německo,
se přimlouvá za domov: „Naše vlast
potřebuje lásky, potřebuje i našich
obětí. Opravdová láska nezná slovo
milovat jen „na čas". Měřítkem
opravdové lásky nejsou ani dny ani
roky, měřítkem opravdové lásky je
sama věčnost... Naši doma potřebují
naše milující srdce. Potřebují ujištění,
že tam nejsou opuštěni, že my kde
koliv a při každé vhodné příležitosti
burcujeme svědomí světa a upozor
ňujeme své okolí na pronásledování
těch, kteří se dovolávají alespoň těch
práv, která jim zaručuje komunistic
ká ústava“.
Vzkaz od protinožců

V SIGMARINGENDORFU

koli se nám den nachyluje, žijeme v nezviklatelné
víře, že z rozhodnutí Stvořitele a Vládce tohoto
světa, když se den naklonil, nově der. je již r.a
cestě do svého čerstvého rána. A tak držíme be
nediktinskou pochodeň v temné noci až do okam
žiku. kdy se nam ukáže světlo nového dne, kdv
v tom žáru Božího slunce shoří i
novokamenné doby.
Jdeme, pochodujeme, neseme štafetu... Někteří
nedoneseme: ale štafeta znamená nředávám. Šta
feta je nesení společně, organizované, z ruky do
ruky, až na místo určení. Naším m-—— určení
je Praha, jsou Emauzy, -e naše osvobozená ze
mě. do níž neseme tu benediktinskou nochedeň.
Za její světlo a jeho neuhašení prosí—e nvní : v
příštích týdnech, měsících a rocích zatřena Ev
ropy, sv. Benedikta, ve víře, že jeho pocho
deň zazáří najednnu i nad naším domovem.
Poneseme ji možná těžkými mísící a roky. Do
ba bude možná tak zlá. že se nebudeme moci

Zdravice za zdravicí přistává z dá
lek v otevřených srdcích posluchačů:
od gen. tajemníka ČSKD, Jana Kun
c í ř e (USA), který byl na minulém
sjezdu ještě osobné přítomen (jeho
sjezdový referát přineseme příště),
od kulturního referenta ÚV ČSKD,
dr. Jiřího Veselého (USA), od ob
lastních skupin ČSKD v Chicagu a
Torontu a od jednotlivých členů z
amerických měst: New York, Hart
ford, Fairfax, Knox, Los Angeles; z
kanadských mést Burlington, Brockville, Mississauga, Montreal; ze špa
nělské Barcelony, ze švédského Stock• str. 3

zdrav it jinak než potichu, a nebo — když by
slova křesťanských vyznání prozradily naše rty
— budeme se zdravit jen očima, v nichž bude jen
jedno pozdravení: „Buď zdráv, bratře!“ Toto
,.B:id zdráv, bratře" posíláme dnes našim umlče
ným domů v naději, že porozumějí i z dálky na
šemu pohledu a že i oni budou jednou mocí po
zdravit nás: „Bmite zdrávi, bratři!“ Tehdy si po
letech odloučení padneme do náruče a budeme
společné vyznávat řád Boží spravedlnosti, který
nám v určitých údobích našeho času dává trpět,
ale jen proto, abychom si — jsouce věrni Akro
pol:, jsouce věrni Capitola, jsouce věrní Golgotě,
získali odměnu věčnou pro sebe i pro náš věcný
národ- — (Dlouhotrvající potlesk — p. r.).
Red.: tento úvodník je zkráceným programo
vým projevem, který přednesl předseda ČSKD,
Jaroslav K u s ý, na jubilejním 20. sjezdu této
organizace v Sigmaringendorju o letnicích 1980.)
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Uprchlické aktuality

3 „OLYMPIJSKÉ MEDAILE“
udělilo Hymboliťky valné shromáž
dění CSKD 1980:
ZLATA: Lord Killanin, prezident
IOC — za dialektik u.
STftlBKNA: Willi Dannie, před
seda NOK — za oportunismus.
BKONZOVA: Annegret Richter,
olymp. vítřzkyné 1976 — za egoismuH. (Viz úvodník, str. 2).
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holmu a Karlstadu, ze švýcarských
měst: Curych, Dietikon, Winterthur
a Luzern, z Paříže a Vídně a z ně
meckých měst: Mnichov, Waldsassen,
Norimberk, Frankfurt, Wiesbaden,
Göppingen,
Stuttgart,
Gerlingen,
Öhringen, Heilbronn a Hamburg.
Nejdelší vzdušnou pout až od pro
tinožců vykonala zdravice Zemského
delegáta pro Austrálii. Br. Jiří M atýsek v ní napsal: „Přejeme vám,
aby vaše jednání bylo opět naplněno
duchem Soliihann, Václava a Komen
ského... Kéž s Boří pomocí započaté
dílo Křesťanských demokrati! zavlád
ne celým exilem, aby B i! h se stal
opět dilstojným středem života v ná
rodě svatováclavském!”
Nepřetržitě od r. 1957

Po zprávách funkcionářů a ude
lení absolutoria následovala volba
předsedy a členu ústř. výboru, jakož
i zemských delegátu. Jednohlasne byl
zvolen, podle písemných návrhů doš
lých z Německa a z LISA, předsedou
t'V opět Jaroslav Kus v. Zjevně
dojat, děkoval svým voličům, kteří
ho povolávají do nejvyšší funkce
G.SKD nepřetržitě od založeni orga
nizace v r. 1957, a to vždy mani
festační, jednomyslnou volbou. Stejně
harmonicky proběhlo sestavení no
vého ústě, vvboru s dvěma Slováky,
jehož prezidium tvoři kromě před
sedy 3 nnsfopřťdsedoťť.' dr. Ivan
F r a n k l i n (Rusin, LISA), Štefan
Pagáč (Slovák, USA), doc. inž.
Ludvik Císař (Čech, SRN) a gen.
tajemník Jan Kuncíř (Čech, USA).
O božihodovem poledni sloužil ve
farním kostele Msgre K u b o v e c
mši svátou, obetovanou za zemřelého
člena Vladimíra R i c h t r a. Také
zde asistovali Orlové s praporem a
český ministrant, nejmladšt ze všech
účastníků. Na počátku bohoslužby je
velmi srdečně uvítal místní německy
farář, P. Johannes Bold. \ lastenecké kázání celebranta dojalo všechny
přitomné a posílilo je vnitrně, pravě
rak jako pro duchovni potřeby sjezdu
zvlášť složené mešní přímluvy.
V rámci výročního zasedání byla

(DVE) — Před několika měsíci
vzbudil rozruch, podporovaný volební
strategií německých sociálních demo
kratu hlavně v Bavorsku, kteří mají
jinak — v rámci své „Ostpolitik}’“ —
kladný poměr ke komunistickým reži
mům ve střední a východní Evropě a
scházejí se oficielně s poslanci praž
ského loutkového parlamentu, případ
2 čs. uprchlíků, odsunutých z bavor
ského území do ČSSR. Značný zájem
byl také o náš komentář v min. vy
dání t.l. k případu slovenského ob
čana, zatčeného na čs.-bavorských
hranicích pro přepravu většího množ
ství ikón z ČSSR. Na dotazy čtená
řů odpovídáme, že dotyčný nebyl po
brzkém propuštění z vazby vrácen do
Československa, nýbrž dostal právo
azylu ve SRN.
V této souvislosti je na místě upo
zornit, že t aké jiné státy odsunují
osoby do jejich mateřských zemí —
jenže, kde není politického zájmu, jaký
byl v hořejším případě — se o tom
nepíše. Tak např. byl nedávno od
sunut z Belgie do komunistické
Jugoslávie její občan albánského
původu, Ali Krasnici. V r. 1976
přišel do Belgie a požádal tam o azyl,
a to z politických důvodů, neboť byl
členem organizace albánských vlasten
ců, usilujících o právo sebeurčení. Bel
gické úřady mu však azylovou žádost
zamítly a bezúspěšného žadatele kon
cem r. 1978 v Bruselu zatkly. A. Kras
nici byl později bez soudu vydán ju
goslávskému režimu. Nikde o tom ani
řádky!
Zvolili svobodu

Jedna vlašťovka léto nedělá, ale 10
a více ano. A tak máme již léto —
uprchlické. V Rakousku, Ně

mecku a jednotlivě v několika dalších
západoevropských zemích požádali o
azyl prví letošní turisté z ČSSR, m.j.
občan velmi zasvěcený do hospodář
ských záležitostí. — V rámci akce
„spojováni rodin“ se směla konečně,
po 12-letém čekání, vystěhovat z
ČSSR k manželovi Miroslavu Staš
kovi ve SRN (Bad Homburg) jeho
žena, dcera Jana (15) a syn Marek
(13). — Podobné Štěstí potkalo před
několika měsíci také hokejistu Jiřího
G r h u, dnes náhradního brankáře
mužstva Toronto Maple Leafs, k ně
muž vyemigrovala do Kanady man
želka Marcela s dvěma malými dcer
kami. — Příznačně mnoho občanu se
rozchází s komunistickým režimem ve
Východním Německu: 27-letá členka
baletní skupiny vvchodoberlínské Komické opey, Heidrun Giersch, se
nevrátila ze zájezdu souboru do Au
strálie, kde dostala — oproti běžné
praksi udělování toliko povolení k
pobytu — ihned koncem dubna poli
tický azyl. — 20-letý poddůstojník
východoněmecké pohraniční stráže
prošel v noci bez úrazu minovým po
lem do Bavorska. — Ve Frankfurtu/
M. se přihlásila policejním orgánům
29-letá letuška východoberlínské spo
lečnosti „Interflug” a 21-letý zámeč
ník z Gothy, který přijel mezinárod
ním rychlíkem Varšava-Paříž.
Koncem m. m. se podařil dobro
družný únik v nákladním autě s
dlouhém přívěsným vozem 20-letému
hluchoněmému Maďarovi do Rakou
ska u Eisenstadtu. Byl přitom těžce
zraněn palbou maďarských celníků,
avšak je již mimo nebezpečí.
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für Vertriebene Lastenausgleichbank)
v Bad Godesbergu SRN nás požádal,
abychom znovu uveřejnili jeho ozná
mení (viz DVE z prosince m. r.), že
tato banka obnovila po delší době
opět činnost. K žádostem o dlouho
dobé úvěry. 7-12 let při úrokové saz
bě 7,5” <■, jsou oprávněny osoby se sta
tutem „heimatloser Ausländer“ a s
právem azylu („ausländischer Flücht
ling“) s trvalým pobytem ve Spolko
vé republice Německu a v Západním
Berlíně. Půjčky se poskytují a) za
účelem posílení vlastního podniku,
b) k výstavbě samostatné existence,
c) k umožnění účasti na jiném stávají
cím již podniku (řemeslnickém nebo
zemědělském). Povčřencem uvedené
banky je pro Mnichov, Bavorsko a
jižní Německo dr. Zoltán Bcnkö,
Postfach 144, 8 München 1, tel. (pri
vát.) 08021 7150, který zkouší opráv
něnost žádostí.
Osudy v číslech

V I. čtvrtletí t.r. došlo Spolkovému
úřadu v Zirndorfu 40 tisíc(!) žádostí
o azyl. Ministr vnitra bonnské vlády
k tomu poznamenal, že nevylučuje, že
počet žadatelů dosáhne letos rekord
ního stavu sto tisíc. — V minulém
roce přišlo do SNR 45,5% všech
uprchlíků z evropských zemí, z nich
13,4% z Československa. Pro srovná
ní: 27,4% z Libanonu, 16,6" o z Tu
recka, 9,4% z Pakistanu, 4,4% z In
die. — Podíl uprchlíků na celkovém
počtu obyvatelstva západoevropských
zemí vypadá takto: Švýcarsko 5,43%,
Švédsko 3,68" «, Belgie 2,96%, Velká
Británie 2,78" o, Francie 2,09" «, SRN
1,93%, Rakousko 0,27"«, Itálie 0,23%.
— V Rakousku stoupl počet čs. žada
telů o azyl do prosince m. r. v porov
Dlouhodobé úvěry
nání s rokem předešlým téměř o
Pověřenec finančního ústavu Bank 1.200%, totiž z 34 na 430.
k a, člena Stuttgartské filharmonie
(Ladislav Vycpálek: „Suita pro sólo
vou violu“, op. 21 z 1929), s reci
tacemi veršů básníků-členů ČSKD,
Michala Racka, Pavla Javora a
Jaroslava K ŕ i v á k a, přednesených
Vilmou Kočovou a Věrou Pleskotovou, a s konferenčním úvo
dem dr. Blanky Jeřábkové.
Manifestace bratrství

„NĚMEČTÍ KATOLÍCI VÁS NEOPUSTÍ!“
prohlásil právě před 15 lety, v červenci 1965, po projevu Jaroslava
Kusého (na fotu uprostřed) na celostátním sjezdu v Dňsseldorřu teh
dejší gen. tajemník Ústředního svazu německých katolíků. Heinrich
Koppler (na snímku po pravici předsedy ČSKD). jehož předčasného
skonu v dubnu tur. jako vůdce křesfansko-demokratické opozice v zem
ském sněmu Severního Porýní — Vestfálska vzpomnělo valné shromáž
děni v Sigmaringendorfu.

udělena tradiční již čestná cena De
mokracie -n e.vtÍM za zásluhy o tis
ková- orgán ČSKD. Byla přiřčena
tentokrát Zemskému delegátu pro
Švýcarsko, Alexandru Mužikovi.
Dále byla ustavena 3-clenná přípravná

pro . č X 2 r s ü y o d b o r a.
S-Sezzá komise pro budoucí

Vrcholnou událostí pbílejamo sjez
du byl ovsem necelní večer s muzi
kálním vystoupením Rudolfa. Jeřáb-

Touto slavnostně vážnou náladou
se nesl půl druhé hodiny programový
projev předsedy Čs. křeslanské demo
kracie, Jaroslava Kusého (viz
úvodník, str. 1-4)- Byl odměněn
dlouhotrvajícím potleskem a když
místopředseda ÜV., doc. inž. Císař,
předsedovi děkoval za vynikající,
neslýchanou, strhující řeč, povstalo
spontánně celé shromáždění a minuty
aplaudovalo svému bratru, jehož si
dopoledne znovu postavilo — ve
chmurné dobé a pro čas nových zkou
šek — do čela své, největší politické
organizace III. čs. exilu.
Jako kdysi na potápějícím se „77tanicx“ zazněla do úchvatné atmosfé
ry tklivá i povznášející píseň ,ßliz k
Tobé, Bože...“ ve vlastní úpravě R.
Jeřábka, následovaná na konci histo
rického sjezdu mohutným zpěvem čs.
státní hymny.
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ULOUPENÝ DOMOV — ve svědectví nových uprchlíků

Lístky

Z
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DOMOVA

Tak máme zase
staronového prezi
denta, Dostal při
volbě určité přes
lOO”/« hlasů! A vy
dal amnestii, jak
ohlásilo rádio 8.
května. Ale vzta
huje se jen na tresty do / roku. Tot
se ví, že na výročí skončení války
před 35 roky byla velká sláva na
/ etné, ale zástupci západních vlád a
Cíny se vojenské přehlídky nezúčast
nili. Americký velvyslanec Meehan se
demonštratívni objevil v Plzni, osvo
bozené armádou USA, na zádušní mši
za oběti války. Prosíme Vás, podě
kujte mu zit nás!
Skupina „Topol"
KOŠICE: Východoslovenská me
tropole oslavila důstojně 750 let
trváni města, m. j. mezinárodním
festivalem varhanních umělců.
BRATISLAVA: Došly sem prvé
zprávy o účasti příslušníků speciál
ních útvarů čs. armády v Afgánistánu. — Autoturisté z CSSR mo
hou letos — aby se zabránilo loň
ským masovým případům „benzino
vých uprchlíků“ — používat v Ru
munsku poukázek na pohonné lát
ky, platných pro cizí občany. Vláda
v Praze buď vrátí Bukurešti vše
chen benzin, spotřebovaný čs. auto
mobilisty, nebo jej nahradí „tvr
dým" zbožím, odprodatelným západ
ním státům.
BAŇSKÁ BYSTRICA: V prostoru
středního Slovenska slouží střežená
oblast rozlohy téměř 100x35 km
sovětským oku
pačním oddílům.
Došlo tam již k
řadě neštěstí, z
nichž největším
byla
exploze
bakteriologické
zbraně. Bylo po
stiženo mnoho vojáků, léčených
potom i v civilních nemocnicích ve
Spišské Nové Vsi a v Popradu.
Značné množství uvolněných virusů
bylo rozšířeno větrem daleko za
vojenskou oblast, kde nakazilo ne
bezpečnou žloutenkou značný počet
obyvatel.
PELHŘIMOV: Zdejší policie vy
šetřovala dlouho účastníky literár
ní schůzky, kterou svolal na 28.
března t,r, do nedaleké obce Vyskyt
nú inž, agronom Jan Litomisk ý.
člen Výboru na obranu nespraved
livě stíhaných. Byl vyslýchán m. j,
katolický kněz Marian Zajíček
a evangelicky duchovni Jan T y d 1 itá t,
JIHLAVA: V souvislosti s estébúckou razii ve Výsky tné byli zde
vyslýcháni dr, M. Holubeová,
J. Veselý, P. Kadlec a F.
K ú ň a. pozváni inž. Litomiským k
přednášce ..Co je filozofie“.
HAVLÍČKŮ BROD: Až do konce
m. r. byl zde držen v psychiatrické
léčebně mladý katolický aktivista
Jaroslav T o m e k. zatčený v létě
1978 pro „rozšiřováni zakázaných
knih náboženského obsahu“ ve
spolupráci s polskými věřícími.
Č. BUDĚJOVICE: Počátkem dub
na byl vyloučen ze svazu sportovců
traktorista Josef Nová k, jinak
trenér jihočeského fotbalového klu
bu 3. třídy, protože protestoval a
získal 34 podpisů proti sovětské
okupaci Afgánistánu. Byla mu za
kázána i trenérská činnost.

Hledá se 107.000 dětí zmizelých v statistice
Mariana Langová

Za svého krátkého pobytu v exilu,
jsem měla již možnost poznat, jaké
sociální záruky dává západní demo
kratické zřízení pracujícím zde a jaké
sociální vymoženosti poskytuje socia
lismus východního bloku, jak je známe
nejen z opakujících se frázovitých
projevů vládnoucích stranických funk
cionářů, ale také z vlastních životních
zkušeností nás, kteří jsme ze socia
listického „domova“ raději odešli.
Zpráva Federálního statistického
úřadu o vývoji národního hospodář
ství a plnění plánu v ČSSR v roce
1979 uvádí, že průměrná mzda činí
2.580,— Kčs. Neúřední skutečnost je
však taková: ve zdravotnictví
dosáhne hrubý plat sestry po dvaceti
letech v oboru a při práci v bezesměnném provozu (v ordinační službě)
1.700,— Kčs, při práci v lůžkové
části (nemocnice) 1850 až 2.000 Kčs
+ osobní ohodnocení, dosahující
maximální výše 20%, které je však
hodnoceno podle politické angažova
nosti jednotlivce.
Starosti důchodců

Průměrná výše měsíčních důchodů
se prý zvýšila na 1.160 Kčs, jak uvádí
statistický úřad dále. Nikde se však
neuvádí ta fakta, kolik desetitisíců
důchodců žije na důchody hluboce pod
1.000 Kčs měsíčně. Důchody jim by
ly sice také upraveny o 30 až 60 Kčs,
ale přesto zdaleka nedosahují výše
1.000 Kčs. U těchto důchodců je pak
mnohdy problémem, kdo v případě
jejich umístění do domova důchodců,
bude doplácet rozdíl mezi vlastním
důchodem a základem měsíčních po
platků za domov důchodců, který je
v minimálni výši SCO až 900.— Kčs
(Praha 5, domov důchodců Palata);
dosahuje však také výše 1.300 až
1.500 Kčs měsíčně, jako např. domov
důchodců v Kobylisích. Na domovy
důchodců, patřící pouze stranickým
funkcionářům — jejich rodinným pří
slušníkům, jako je např. domov dů
chodců v dobříšském zámeckém par
ku, nemůže samozřejmě důchodce
pracující třídy nejen ani pomyslet,
ale ani pohlédnout. Ty jsou oku oby
čejného smrtelníka hermeticky uza
vřenv.

Lůžková kapacita zdravotnických
zařízení prý v ČSSR vzrostla na
186.900 lůžek a počet obyvatel připa
dajících na jednoho lékaře se snížil na
325 osob. Nikdo však neupozorní, že
právě proto se pravděpodobně prodloužila předoperační doba čekání na
lůžko v nemocnici ze 2 měsíců na 5 a
déle — není-li protekce! Také kolik
oddělení a tím počet lůžek byl zru
šen a nebo pro nedostatek personálu
uzavřen, statistický úřad neuvádí.

Mohu odpovědně prohlásit, že na
př. na obvodech Prahy 2. připadá na
jednoho obvodního lékaře 2.500 až
4.000 obyvatel, na jednoho lékaře in
terní ordinace pak 4 zdravotní obvo
dy, což znamená zhruba 10.000 až
16.000 obyvatel.
Záhadná či vylhaná čísla

Na mateřské dovolené, tvrdí sta
tistický úřad dále, prý bylo v min.
roce 380.000 žen; narozených dětí
však pouze 273.000, což znamená
schodek 107.000 dětí! Výši kojenecké
úmrtnosti však neuvádí. Znamená to
tedy tak vysokou úmrtnost novoro
zenců, vzniklou přes vysoké a známé
kvality lékařů a sester, snad lůžko
vými, hygienickými nebo farmaceutic
kými nedostatky, vyplývajícími také
z „plnění“ plánů a z vývoje národ
ního hospodářství za rok 1979? Od
povídají tomu poznatky:
V motolské dětské nemocnici bylo
matce dítěte trpícího alergickými zá
chvaty dušnosti, lékařem doporučeno:
„Vím, co by pomohlo; sežeňte si ten a
ten lék ze Západu a dítě bude za
chráněno“! Opravdu pomohlo. Rodi
če dítěte prášky sehnali a 2-leté dítě
se těžké alegrie zbavilo. — U mladé
ženy po těžké gynekologické operaci
v nemocnici na Vinohradech byl jako
maximální lék pro utišení pooperačních bolestí podán 2ml. inj. Eunalgit.
(lék odpovídající bolestem hlavy a
pod). Po třech proplakaných nocích
v bolestech a po intervenci u primáře
odděleni, má-li pacient vůbec právo
na nějakou větší léčbu, povzdechl
lékař: „Dal byl, kdybych měl!“ — Ve
vysočanské klinice — chirurgické od
dělení byla komplikovaná zlomenina
pro nedostatek sádry fixována zinkem
i s chodícím podoadketn. — Na po

liklinice v Praze 6 neměl lékař při
značně bolestivém zánětu trojklaného
nervu a hlavně Eust.ichovy trubice, 2
měsíce trvajícím a provázeným ohluch
nutím, jiný lék než Sanorin. Věděl,
ale neměl. Tyto problémy ovšem nez
ná Státní sanatorium SANOPS —
nemocnice pro stranické funkcionáře,
oplývající všemi západními medika
menty.
zim nemocnice není v CSSR vždy
zadarmo. Nemůžeme opominout po
vinné placení nemocnice při delším
pobytu, nežli je 1 měsíc. Je to jedno
duché: u důchodců se prostě nevydá
důchod a příslušný úřad zaplatí nájem
a po návratu z nemocnice vydá pou
ze procentuelní kapasné za dobu po
bytu v nemocnici. U pracujících je
postup obdobný, jen to provede od
dělení pro nemocniční dávky. Výjim
ky tvoří pouze živitelé rodin.
Jen pro politicky aktivní

Nelze přehlédnout ani možnosti v
sociální péči o děti: matka samoživitelka, jejíž příjem i s rodinnými pří
davky nedosahoval dle úředních pro
počtu 0 o limit na člena rodiny, žá
dala — jak prý má právo — o vy
rovnání na oddelení sociální péče
příslušného národního výboru. Od

NAJNOVŠÍ Z BRATISLAVY
„Povez mi, Ferko, zviera, ktoré má
aj štetiny, aj perie.“
? ? ?
„Sviňa-husák.“

povědný orgán ji však upozornil, že
jí jsou povinni v prvé řadě pomoci
její vlastní rodiče, kterým, ač jsou
sami již důchodci, bude částka šasi
300 Kčs) odečtena z důchodu. Stalo se
v Praze 9. Také v případech onemoc
nění dítěte má matka právo na zá
kladě lékařského potvrzení být s ním
doma jen 3-5 dní, je-li samožívítelka,
pak týden až 10 dní placených. V pří
padě delšího onemocnění dítěte zůstá
vá bez vlastního příjmu, a nebo pří
event, žádosti zváží závodní rada
podniku, je-Jí žadatelka dostatečně
politicky aktivní, aby jí přiřkli pár dní
Kardinál Tomášek konečně jasně promluvil navíc.
Je toho mnoho ze základních so
DVE: — V kruzích věrných knězi i věřících laiků v Českosloven
sku byl přijat s radostí a ulehčením překlad interview, který poskytl ciálních práv, o čem by se dalo psát.
nu m. pražský arcibiskup František kardinál Tomášek katolické Já chtěla jen podotknout, kolik sociál
dokumentační publikaci ,,H Regno“, vycházející v italské Bologni. Pan ních vymožeností socialismus
kardinál v něm konečně zaujal jednoznačně odmítavý postoj vůči or pracujícím dává a kolík upírá. Vkrádá
ganizaci ěs. kolaborujících kněží JPacem in terris-.
se přitom otázka, do jaké míry bude
Prohlásil, že je úplně odvislá od státního režimu v ČSSR, proto -ne ještě ltd v Československu věřit úřed
koná nic pro církev a nevede prakticky vůbec žádný rozhovor s její ním statistikám a jak dlouho bude
hierarchií". Dodal: „Já vím, že moje nepovolnost se vládě nelíbí, ale Leper system, .-ttery tast zjevne obel
myslím, že tato otázka musí být zřetelně vyjasněna."
hává již desítky let vlastní národ!
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K 100. výročí narození ]ana Kubelíka

kulturní

Český virtuos, který vdechl houslím duši
Karel Brož

Právě před sto lety, 5. července —
podle starého církevního kalendáře na
na svátek svátých Cyrila a Metoda —
se narodil do chudé rodiny na praž
ské pariferii hošík, který z duchovního
pokladu, uloženého mu tajné pod pe
řinku prosté kolébky dobrými sudič
kami, obohatil věčnými hodnotami
svíij národ i celý hudební svít. Dostal
křestní jméno J a n. Jeho příjmení
K u b c I í k se stalo nejen světozná
mým pojmem pro geniálního houslo
vého virtuóza, přeživši svého nosite
le, nýbrž, je mezi námi dále vskutku
živé v osobě a osobnosti Kubclíkova
syna Rafael a.
Dirigent České filharmonie, který
odešel z. Československa na protest
proti komunistickému znásilnění ná
roda v Únorovém puči, autor něko
lika oper a symfonických skladeb, za
kotvil po jakobínském bloudění cizi
nou, provázeném četnými úspěchy i
leckterým zklamáním a ztrátami, jako
šéfdirigent Bavorského rozhlasu. Na
jeho vlnách se před několika lety vyz
povídal ze svého osudu lidského i
uměleckého. Užaslý posluchč zjišťoval
z každé druhé, třetí věty Rafaela
K u b e 1 í k a, jakou úžasnou niternou
lásku, úctu a obdiv chová 63-letý hu
dební umělec na vrcholu své kariéry
ke svému otci.
„Jeho svět měl tehdy ještě dost
skutečné lidskosti, která působí na hu
dební tvorbu svým teplem a tradicí“,
rozpomíná se vděčný syn. Má pritom
na mysli onu poměrně šťastnou dobu
před I. světovou válkou a krátce po
ní, kdy „ještě existoval duch humani
stický. Vždy jsem pociťoval, že jsme
děti doby (R. Kubelik se narodil den
po atentátu na následníka habsburkského trůnu, znamenající počátek svě
tového konfliktu 1914-1918), která má
jedno společné: silnou vnitřní kon
cepci, harmonii a rytmus, jež se vy
žívají v umění, v hudbě,“
Dva bratři — otec a syn

Dítě této doby, Rafael, vyrů
stal s bratrem a pěti sestrami v zámec
kém prostředí velkostatku v Bvchoreeh u Kolína, majetku dosazeného
súatkem chudého Rafaelova otce s
ženou z rodu maďarské šlecht v. Mu
zikální nadaný chlapec měřil bohat
ství svvch rodičů na hudebních ná
strojích. „Míli jsme 7 klavírů a ani
nevím, kolik houslí, včetně vzácnych
stradivárek“, rozpomíná se po desít
kách let na své dětství. Ale rodina
Kubelíků velmi brzy zchudla, takže
Rafael musel od svých 16 roků sdílet
podobné osud, jaký měl jeho otec z
z rodu řezník? a chalupníků,
„To však nebylo rak důležitě“,
ujišťuje dnešní dirigent, „Pro mne zů
stalo důležitým, že můj otec, který
byl nucen překonávat po cely život
tolik překážek, a to nejen hmotných
nýbrž i při hledání pravdy v umělec
kém růstu a tvorbě, mně byl ustavičné
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zářným vzorem. Nepřestal mi uka
zovat, co je v životě každého umělce
podstatné. Jakou mravní sílu může
poskytnout otec synovi vzájemným
porozuměním, jsem poznal již v útlém
mládí při našem soužití v pospolitosti
hudby“, říká Rafael Kubelik na jiném
místě své rozhlasové zpovědi. „Otec
mi byl vždy duševní oporou. Snažil se
mi pokaždé porozumět. Byli jsme si
jako dva bratři. Jeho rada bývala pro
mne rozhodující. Říkával: »Proč bys
měl hledat zkušenosti sám na vlastní
pěst, když jsem je pro tebe již sesbí
ral?-“
A zkušeností Jana Kubelíka bylo
opavdu mnoho. Nebyly to jen ony,
jež získal již jako uznávaný virtuos,
jako světová hudební kapacita. Nej
cennější z nich byly snad ty, jež shro
mažďoval již v mládí, v té těžké době

koncertech doprovázet na klavíru,
abych začal samostatné vydělávat.“
Cesta do USA byla ovšem také pří
ležitostí, aby Rafael Kubelik vyzkou
šel i své vlohy dirigentské. Byly
mimořádné. Pozdější jeho povolání za
pult České filharmonie, v exilu pak
chicagského orchestru, slavné britské
opery Covent Garden a nakonec 18
let s taktovkou u Bavorského roz
hlasu jsou toho výmluvném důkazem.
A opět slyšíme přes jeho mikrofony
slova nesmírné vděčnosti otci: „Stal
jsem se dirigentem s jeho pomocí. On
položil zdravou základnu mému já,
on mi pomohl najít ten pravý vztah
k tvorbě. Otcovo porozumění a jeho
kladný postoj k mému počínání pod
porovalo moji sebedůvěru, kterou —
jak se domnívám — mnoho hudební
ků často postrádá.“
Nejlepší cestou k umělecké sebe
důvěře je ovšem škola, práce, tvrdé
ustavičné cvičení, hledání. „Můj otec
pojímal housle tak, že jednotlivá díla
nejen hrál, nýbrž i vytvářel, s roz
ličnými tóny, odpovídajícími slohu.
Někdy při cvičení tóny, řekl bych
škrábal, hledaje nový zvuk. A z těch
to „vyškrábnutých“ tónů se pojednou
vyloudila jako zářící perla nádherná,
nově znějící věta. Býval jsem ohro
men, byl to malý zázrak.“ Na sy
novy otázky po důvodu takovéhoto
stylu otec odpovídal: „Musíš hledat
jako alchimista zlato. Když hraješ
Beethovena, musíš hrát Beethovena, a
když Paganiniho, tak Paganiniho...
Vždycky musíš pociťovat jinou duši,
musíš najít styl, jinak je třeba vést
smyčec, jinak pohybovat prstem. Je
RAFAEL KUBELÍK
nom prací a ustavičným soustředěním
vypráví o svém otci
na tyto rozličné variace a metamor
fózy můžeš dosáhnout toho, že poro
existenčního protloukání. Jako pětiletý zumíš duši houslí.“
hoch hrál již výborně na housle. Ale
Hrál svému národu
jeho otec, děd Rafaelův, přesto že
vytloukal stále klín klínem, aby uživil
Jan Kubelik jí porozuměl dokonale.
rodinu, koncertní vystoupení Janovi A celý hudební svět porozuměl Kunikdy nedovolil. „Veřejně hrát bu belíkovj. Proto se stal z chudého čes
deš až dorosteš a proděláš rádně od kého houslisty světový virtuos. Jeho
borně vyškolení“, rozhodl a svěřil syn šel ;eho stopou. „Je to těžká ces
svého mezitím již 12-letého synka ta“, přiznává, „ale nesmíme ji nikdy
znamenitému profesoru Š ev č í k o v i, ztratit a musíme se modlit, abychom
jehož světový věhlas přivodil — jaká ji neopustili. Vždyť člověk nikdy ne
hříčka osudu— právě jeho prvý žák. ví. jak by se jí mohl zpronevěřit.“
Jan Kubelik!
Rafaelův otec zemřel na počátku
„Na pražské konzervatoři se vzdě války, 1940. „Tragika jeho života je
lával 6 let a jako IS-letý absolvoval v tom. že se dožil jen 62 let a že
ve třídě profesora Ševčíka“, vypráví teprve v posledních rocích svého ži
dále syn Rafael. „Ve školním roce vota mohl podat důkaz o tom, co na
1897 98 přednesl na veřejné výstupní šel v životě. Ukázal to nakonec v
zkoušce Paganiniho houslový koncert cyklu pražských koncertů s Českou
Již rok předtím hrál koncert od filharmonií. jež jsem já. jako mladý
Brahmse, který byl tehdy asi tak mo muž. dirigoval. V deseti večerech
derní, jako je dnes Bartók. K oběma předvedl deset různvch programů, na
koncertům si otec zkomponoval vlast 32 houslových koncertů, k tomu pří
ní kadence. Z podia konzervatoře šel davky, 7 nebo S, tedy celkem 70 až 80
pak do celého světa... Jednou — mně čísel.“ resmnuje Rafael Kubelik.
bylo tenkrát 2C let — odjížděl na ,,1'yto koncerty byly otcovou odpodlouhé turné do Ameriky a potřebo vedi na *e.v jeho život. Ve válečném
val klavírní doprovod. Dohodli jsme, roce hrál nro svůj
Bvlo to je
ze pojedu s otcem a budu ho na jeho ho poslání a on je splnil...“

život

V exilu:
■ DR. DOMINIK KALATA SJ.
slovenský biskup působící v jihoněmecké diecézi Freiburg, sloužil na svá
tek sv. Vojtěcha slavnou mši v basili
ce Sv. Apoštolu v Kolíně R, u pří
ležitosti 10-letého trvání tamní české
duchovní služby, vedené P. Max.
Kandiere m. Byla provedena „A/řssa Quinta“ B-dur od V.E. Horáka.
■ VLASTA BENEŠOVÁ, přední
naše exilová grafička a malířka origi
nálních koncepcí, měla m.m. úspěš
nou výstavu v západoněmeckém měs
tě Lemgo. — V české galerii R/l ve
švýcarském Ncerachu vystavovali do
5. t.m. Luděk Holub, Ivo Holý
a Vítězslava J a n o t o v á. — Vyni
kající žačka Maxe švabinského, Ma
rie Vrbo v á, jež se nedávno dožila
ve SRN 70 let, bude mít v létě výsta
vy ve Washingtonů a Paříži.
■ OLGA PRAŽÁKOVÁ, žijící od
r. 1972 ve Švédsku, vydala právě ve
Strožově nakladatelství PmD (MaxWönner-Str. 3 1, D - 8000 München 50)
své působivé verše „Všechnu lásku
slunce". Tamtéž vyšla současně sbír
ka dojemných básní někdejšího spolu
pracovníka t.l., Roberta Vlacha
(t 29. 1. 1966 v USA) „Tu zemi
krásnou".
■ EMMA JAROŠOVÁ, posrpno
vá cxulantka v Kanadě, vylíčila pou
tavě „Odezvu invase v rakouském
uprchlickém tábore". Vydalo ji nyní
Tománkovo nakladatelství Hlas-Voice
(85-31, 168 St., Jamaica, L. 1. New
York, N.Y., 11432, USA. Cena §3,75.
■ JOSEF A. HOLMAN, spoluza
kladatel čs. rozhlasu Radiojournal v r.
1923, režizér vynikajících filmů „Zbo
rov", „Minulost Jany Kosinové",
„Modrý závoj" (s Vlastou Matulovou),
„Veliká přehrada" a j., v exilu roz
hlasový pracovník Svobodné Evropy,
zemřel 24. dubna v Mnichově (79).

Ve vlasti:
■ CTIRAD KOHOUTEK, doc.
dr., skladatel a prorektor Janáčkovy
akademie múzických umění v Brně,
stal se nástupcem Jiřího P a u e r a
(nyní ředitele Národního divadla) ve
funkci ředitele České filharmonie.
■ EDITA GRUBEROVÁ, působící
jako stálý host vídenské opery, zazna
menala v dubnu další enormní úspěch
pa Národním divadle v Mnichové jako
Konstance v Mozartové jOnosu ze Se
řadíš.“ V přestávce televizního pře
nosu se vyjádřila pochvalně o spolu
práci s dirigentem Karlem Böhmern.
■ J. G. TAJOVSKÝ byl slavnostně
uveden svou hrou .jZeniký zákon“ na
jeviště nového profesionálního souboru
ve Spišské Nové Vsi, dislokované scé
ny prešovského divadla.
■ TALICHOVO KVARTETO, za
ložené r. 1964 v Praze, v němž hrají
vedle synovce slavného dirigenta Předkvémové republiky, po kterém je sou
bor nazván, také Jan Kvapil, Per
Messtereur a Evžen R a t a j,
představilo se koncem dubna mnichov
skému publiku.
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Tschechoslowak. Christliche Demokratie
BEWEGUNG
der tschechoslowakischen Christlichen
Demokraten im Exil

Vorsitzender: Jaroslav Kusý
Generalsekretär: Jan Kuncíř
Winthirstrasse 33, 8 München 19

DIE „NEUSTEINZEIT“
• • Der 'M. Jubllilurrwkongieas der
7 ■leheehonlmuaklturhen Christlichen De
mokracii:, der zu Pflngiten d. J. in
Hlgrniirlngendori / Baden-Württemberg
»lattfand, wurde zu einer Imposanten
Manifestation für zwei Ziele:
• I'relhelt In der von einheimischen
Koininunl'iten versklavten und dann
noch von tlen Sowjets okkupierten
Helmut;
• Stärkung der Christlichen Demo
kratie In <lei lliindeiiiepubllk Deutsch
lund und in dei ganzen Weit,
•• Ine Jahresversammlung begann
mit einer eindrucksvollen Hede des
I.HndeHgcsehartriflihrcrs
der
CDU
In
Haden Württemberg, Walter Bender,
iler die Grüsse und Wünsche des Vor
sitzenden
des
Landesverbandes
der
Christ lieh-Demokrat Ischen Union, I terrn
Mhilaterprltsldcntcn Dr. Lothar Spat h
ilhei brachte. W Bender betonte, dass
nach wie vor eine bewusst christliche
l’ulltllc die moralische Grundlage des
CDU l‘rogrammea Ist und bleibt. Diese
Prinzipien bestimmen auch die Haltung
der CDU gegenüber Osteuropa und de
ren Unterstützung des legitimen Ver
langens der dortigen Völker nach Ein
haltung der Menschenrechte im Sinne
der Helsinki-Proklamation.
• In diesem Sinne wurden auch zahl
reiche Telegramme und Grussbotschaf
ten an die JubllUumstagung gerichtet.
So telegrafierte der Vorsitzende der
Clirlstlich-Dcniokratisclicn
Union
Deutschlands, Dr. Helmut Ko h 1:
•• „Uns verbindet ein gemeinsames
Ziel: Aus Liebe zu unserer gemeinsamen
Heimat Europa kämpfen wir dafür, dass
eine Idee für die sich Christliche Demo
kraten seit 30 Jahren einsetzen, Wirklich
keit wird — die Idee der europäischen
Einheit In Freiheit. Wir alle wissen, dass
die Lage auf unserem Kontinent keine
Beschönigung duldet, dass nur ein Eu
ropa, das sich politisch clnlgt, auf die
Dauer ein wirksames Gagegewicht ge
gen die Europa-Politik der Sowjet
union Ist. Wir alle wissen aber auch,
dass In Freiheit geeinigtes Europa ein
machtvoller
Anwalt
der
Menschen
rechte auf unserem Kontinent wäre, die
grosse Hoffmmg aller unfreien Völker
im Osten, Millionen Ihrer tschechischen
und slowakischen Mitbürger, aber auch
Millionen unserer eigenen Landsleute,
Millionen Polen, Millionen Ungarn.“
• Ähnlich iiusserte sich in seinem Te
legramm einer der führenden Männer
der CSU, das Mitglied des aussenpoliti
schen
Ausschusses
des
Deutschen
Bundestags, Hans Graf Huyn:
•• ..Ich möchte allen Teilnehmern der
Tagung
versichern,
dass
ich
auch
weiterhin stets bereit bin. für die unter
drückten .Mensche» in unseren östli
chen Nachbarländern einzutreten: nicht
mir, well dies unsere europäischen
Brüder sind, sondern weil wir im west
lichen Europa unsere Freiheit nur be
wahren können, wenn wir für die
Freiheit der Menschen .Mittel- und Ost
europa zu kämpfen bereit sind."
o Verständnisvoll und herzlich ge
haltene Zuschriften kamen auch von
dem Vorsitzenden des CDU-Gemeinde
verbandes aus benachbartem Langen
enslingen. Fran.: Freiherrn Schenk von
stau f f e n b e r g,
vom
demselben
Funktionär der Gastgemeinde. Prof. Dr.
Helmut S t u m p p. und vom Stellver
tretenden Kreisvorsitzenden der Jungen
Union im Landkreis Ansbach. Michael
H ö li e n b e r g e r.
•o in seiner Programmrede beschei
nigte der in seiner Funktion des Vor
sitzenden seit Gründung der Exilpartei
im 1957 stets wiedergewählte Jaroslav
K u s y den Sportlern und deren Ver
bänden, die trotz der grausamen Okku
pation von Afghanistan durch die sowje
tischen ..Sertifsokkupanten" nach Mos
kau pilgern werden, einen beschämen
den Mangel an Einfühlungsvermögen in
die Lage des kleinen, verzweifelt käm
pfenden afghanischen Volkes.
• Diese Haltung bezeichnete J. Kusy als
Merkmal der bereits angebrochenen
NEUSTKINZE1T.
•• „Die .Muskeln der Athleten werden
trainiert,“ erläuterte er, „der wichtigste
von allen, der Herzmuskel, ist aber ver
gessen worden, deshalb zttrn Stein ver
härtet. Dise Tatsache alle:-: würde je
doch die Bezeichnung A'EOSTEINZEri"
noch nicht rechtfertigen — erst der ge
schichtliche Vorgang der kürzlich, meist
ens von sozialistischen Mehrheiten, in
Staatsparlamenten kaltblütig verabschie
deten Gesetze zur Legalisierung der Ab
treib u n g verdient sie als Synony
mum für den Rückfall in die barbari
schen Vorzeiten."

Spoléhat na neutronovou bombu Francie?
• Str. /
„Přiznávám, že to tak může na pozorovatele působit, nebo dokonce,
že si to může nyní myslet i Brežněv, jemuž šlo při setkání na Vilanove
určité o to, aby dostal SSSR co nejrychleji z „karantény“, do níž jej uva
lila invaze do Afganistanu. Bude-li si ovšem sovětský diktátor myslet i
nadále, že může s Francií manipulovat tak, jako s Německem Helmuta
Schmidta, přesněji řečeno: Willi Brandta a Egona Bahra, potom se velmi
přepočítá. Giscard a jeho vláda odmítají návrh státu Varšavské smlouvy,
předložený pohotově po riskantním nápadu Schmidtově, aby oba tábory,
západní i východní, dohodly limitovou sílu svých konvenčních kontigentů. To by totiž znamenalo, že na příklad armáda Spolkové republiky Ně
mecka by nemohla, protože nesměla, vyrovnat početní stav spojeneckých
jednotek na svém území, kdyby americké oddíly musily být přeloženy na
Střední Východ nebo do jiné krizové oblasti.“
„Tuto vojenskou politiku Francie uznávám, i když bych ji viděl ra
ději zcela integrovanou v Atlantickjm společenství jako drive. Myslím při
tom vždy na hlavní cíl Kremlu: dostat americkou armádu z Evropy. Do
hoda podle hesla: > Američané domů, Rusové domu- by znamenala, že
zatímco ozbrojené síly USA by musely 6 tisíc kilometru přes Atlantický
oceán, Rudá armáda by se ztáhla jen 6 set kilometru. Přitom je schopna
vrátit se do střední Evropy během jedné noct. jak o tom podala působivé
důkazy při obou posledních invazích.“
„Této situace si je francouzský generální štáb přesné vědom. Proto je
sice pro kontrolu konvenčního zbrojení, ale odmítá podrobit kontrole ja
derné zbraně své armády. A v tom je, podle mého názoru, velmi reálná
šance úspěšné preventivní ochrany' západní Evropy před sovětským
útokem. Francie je jedinou atomovou mocností na evropském kontinentu.
Její „Force de Frappe“ je dnes s to „navštívit“ sovětská města Moskvu,
Kijev, Leningrad, Stalingrad i Oděsu. Naše země je jedinou vojenskou moc
ností v západní Evropě, jež může zarazit průlom Sovětů do ohroženého již
Indického oceánu. Já to přesně nevím, ale určitě to vědí přesně v Kremlu,
že Francie již začala s vývojem vlastních zbraní „Cruise-Missile“ a neu
tronové bomby.“
„To zní konejšivě, Monsieur Michel. Dovedu si představit, jak při zna
losti této vojenské skutečnosti Brežněv s Giscardem mluvil a pro co se ho
snažil získat.“
„Ano; pro »evropskou odzbrojovací konferenci-, jak to předtím již
nařídil polskému Gierekovi, který na oslavě 25 let trvání Varšavské smlouChcete hrát LOTTO a neprohrát?
Sázkový poradce: D.V. C á s 1 a v a. Postfach 1912
D - 62 Wiesbaden

vy rozehrál všechny píšťaly Brežněvových varhan, aby přehlušil pláč a
volání o pomoc z Afganistanu.“
„Přitom si sotva kdo uvědomil, že v rodině Varšavského paktu jsou
čtyři příbuzní okupovanou zemí, Bulharsko pod totální kontrolou a Ru
munsko velmi nespolehlivým „bratránkem.“
„Doufám ale, pane šéfredaktore, že jsme se za tu dobu 25 let naučili
nepodceňovat. Vidím pro to důkaz i v nejnovější zprávě zvláštního vý
boru, jehož konstatování překvapila francouzskou veřejnost realistickým
odhadem konfliktní situace v Evropě. Zpráva zjišťuje, že po eventuelním
vojenském ovládnutí Německa sovětskou armádou by Francie neudržela
svoji neutralitu a proto je nutno další zdokonalení zbraní pro okamžitý
zásah již v Německu. Zasvěcení čtou tyto vyvody -ako konkrétní doporu
čeni pro výrobu „laciné“ neutronové bomby.“
„Z hlediska vojenského jistě pozoruhodný a. řek: bych, správný po
stup. Jde ten o to. zda neutronová bomba, tedy prostředek vojenský, mu
že vyvážet chyby politické. Když se váš prezident rozjel k Brežněvovi
do Varšavy, aniž se předtím radil se svými spojenci, především se Spoje
nými státy americkými, když se v minulých dnech vysloví, proti členství
Španělska a Portugalska v západoevropském společenství — to tsou vázne
Politické chyby a omyly. Předseda německé KřesSansko-demokratické unie
CDU'. Helmut Kohl, který posla! o letnicích naší ČS. křesťanské demo
kracii skvělý telegram s vyznáním pro společnou evropskou vlast, prohlásil
nyní v reakci na zmíněnou zprávu z Paříže, že Evropa bez Španělska a
Portugalska je a zůstane evropským torzem."'
„Má pravdu. Ale nemáme zatím dost prooléaaů a obtíží pž pravé s
tímto torzem? S Velkou Britanii na příklad.“
„Ovšem, Monsieur Michel. Máme je především proto, že národní
egoismus je stále ještě větší než evropské vlastenectví.'
By! bych velmi nešťasten, kdyby; mu naučily západní Evropu až Sověty
— s učitelskými rákoskami okupantu."
(Copyright by Demokracie v exilu)
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Caeterum autem censeo....
Po „afganských Ĺ i d i c í c h“ (viz
min. DVE) se dopustila sovětská oku
pační vojska dalšího zvěrstva. V po
sledních dubnových dnech postřílela
v hlavním městě Kábulu nejméně 57
mladých lidí a dalších přes sto zranila
při demonstraci, při níž mládež vola
la.- „Sovětští medvědi, táhněte domu!“
Při další srážce s okupanty studenti a
školáci skandovali: „Budeme bojovat
do posledního Afgánce!“
„Caeterum autem censeo... Ostatně
soudím, Že K O M U N I S M U S
MUSÍ BÝT ZNIČEN!"
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