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Přání i Víra v lepší zítřek

TOMÁŠ G. MASARYK

Nuž vzpomeňme
Nuž vzpomeňme na Lipany,
vzpomeňme Bílou horu
a mějme vůli k jednote,
a mějme vůli k vzdoru!
A vzpomeňme zas na chorál,
na silu u Táboru,
a postavme se bez bázně,
zas pevně ku praporu!

A vzpomeňme si na ten čas,
který jsme proplakali,
a mrtvému z Lán u rakve,
svou věrnost slibovali!
Jára Mecú
(Se sbírky básní:
“PSÁNO NA BUBEN”)

14. zan
Na své pravidelné schůzi výbor
uctil památku prvního presidenta
T.G. Masaryka. Výbor věří, že
mravní zásady, na nichž byl svobod
ný stát vybudován, budou opětovně
základními kameny budoucího stá
toprávního uspořádání po znovunadobytí svobody. Výročí úmrtí TGM
by mělo být všem exilovým pracovní
kům mementem i pobídkou ke
zvýšení úsilí pro dosažení ušlechti
lých cílů pro naše ujařmené národy.

MOJMÍR CHROMEC
Ohlédnout se zpět po šestašedesáti letech znamená v životě jednotlivce
přijetí skutečnosti přelomu generace. V životě států jako samostatného celku,
nebereme-li jen v úvahu dějiny národa, je to poměrně krátká doba. O to
kratší, uvědomíme-li si, že pouze po dobu dvaceti let se těšil náš stát svobodě,
hospodářskému rozkvětu a poměrně spravedlivému sociálnímu řádu v době
přeměny od polofederálního k demokratickému státu. Nemoci útlého věku
přicházely, byla jim věnována náležitá péče ve snaze je léčit a vyléčit.
Československo především v roce 1918 bylo státem, kde bylo viditelné i zřejmé
zlepšení po všech stránkách se srovnáním s rozpadnuvší se rakousko-uherskou
monarchií, jejíž zpátečnický režim bránil vzniku států s demokratickými
ústavami ve střední Evropě, jak to nutně a bezpodmínečně nejen odpovídalo
duchu doby, ale i tužbám národů po sebeurčení a plném národnostním vyžití v
samostatném státě. Byl to stát, který občané považovali za svůj domov se všemi
krásami zemského ráje, s hučícími vodami, šumícími bory i s hromy a blesky,
které, jak bylo věřeno, přejdou, aby nastala národnostní obnova a spravedlivé
uplatnění jednotlivce ve svobodném státě bez ohledu na národnostní původ.
Stát, za který občané byli ochotni bojovat v době ohrožení jeho svobody a
obětovat život, aby dědictví nabytých politických i národních svobod bylo
zachováno jejich potomkům, když se mraky stahovaly nad našimi
vzkvétajícími zeměmi. Kdy hrdost být příslušníkem našeho soustátí jenž
přijímalo návrhy na zlepšení soužití všech národnostních skupin se snahou je
uskutečnit, byla v srdcích i v hlavách jeho občanů.
Je to stále náš domov, i když žijeme v exilu, jakož to byl domov našich
předků v době Rakousko-Uherska, našeho života v době nacistické okupace
nebo v době znásilnění poválečného státu i v době jeho dnešního ujařmení
okupanty.
Vzpomínáme dnes 28. října na šťastné dětství v letech dětství státu, na
oběti, jež byly přineseny, aby stát zde mohl opětovné stát i zůstat svobodným a
obnovit ideály, z nichž vznikl. Posuzujeme i odsuzujeme, a nemůžeme jinak,
zvůli těch, kteří usurpovali moc ve státě a kolébku demokracie, zač
Československo bylo považováno v předválečné Evropě před rokem 1938,
přeměnili v žalář občanských svobod. S hrdostí vzpomínáme historii dvaceti
šťastných let a s bolem a slzou v oku na více než dvojnásobek let nešťastných.
Ať již žijeme kdekoli na světě, vzpomínáme výročí zrodu státu, jehož jsme
svou láskou i kořeny nedělitelnou součástí.
Občan ve svých šestašedesáti letech se dívá zpět na svůj prožitý život a vidí
jeho pokračování ve svých dětech a vnucích. Stát tak mladý jako je náš, jenž
prožil choroby svého dětství a prožívá výkyvy jinošských let se musí dívat na
svou světlou budoucnost po přejití bouří. A ti co věří v jeho lepší zítřek se musí
přičinit, aby Vltava opětovně zpívala svobodnou píseň o krásné naši zemi, aby
slunce přinášející žár jasu zasvitlo po dnešních bouřích nad svobodným
Slovenskem, aby orlice vzlétala nad milovanou Moravěnkou a aby statný
medvěd z našich podkarpatoruských borů byl po boku statečného lva strážcem
znovun aby tých svobod pro naše národy.
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Z došlé pošty
z Afriky
Zdravice muklovskému sdružení v
Torontě a dopis pro “MUKLa” také z Jižní Afriky.
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Scarborough, Ontario
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Vážený příteli,
potvrzuji příjem Vašeho dopisu z 12. 8. t.r., který jsme
obdrželi, žel, až 24. srpna odpoledne.
Poselství k 16. výročí okupace Československa, které
připravil br. Eugen Hoffman ve Švýcarsku, jsme zařadili do
pořadu Češi a Slováci v zahraničí. O manifestaci v Torontě
referoval předtím v našem pořadu Svět 84 Aleš Březina.
Jak jste si přáli, označili jsme projev za poselství
politických vězňů v exilu, adresované občanům v okupované
vlasti.

Využívám této příležitosti k tomu, abych Vám a všem
ostatním představitelům a členům sdružení poděkoval za
aktivní činnost.
Zároveň doufám, že příští, v době, kdy
obdržíte dopis pravděpodobně už potvrzený,člen kanadské
vlády (ministr sportu nebo snad přece jen turistiky?)
Otto Jelínek bude moci prospět ještě více exilu a krajanům
v Kanadě. Pan poslanec Shymko byl jednou také hostem
v naší budově v Mnichově a patří k velkým příznivcům
naší společné věci.

Se srdečným pozdravem

famil Es. Bena 4—1
Kdminis/rátor
I
československé oddělení
TO SEEK, RECEIVE AND IMPART INFORMATION ANO IDEAS .
Universal Declaration of Human Rights

. REGARDLESS OF FRONTIERS.'

K rozdílu mezi členem komunistické
strany a nekomunistou
F. TOMÁNEK, ŠVÝCARSKO
Před rokem, po oslavě k 28. říjnu v Zurichu jsme měli s hlavním řečníkem
Dr. Povolným rozhovor, v užším kruhu, o perspektivách činnosti Rady svo
bodného Československa. Otázky se soustředily na přijímání nových členů do
RSČ. Konkrétně, na otázku bývalých komunistů.
Pokračování na straně 4
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JOHANNESBURG

Zdař Bůh, bratříci ....
Přijměte mé poschůzovní pozdra
vení, s přáním mnoha zdaru, vám
výbore a našemu časopisu “MUKL”.
Jsme rádi, že jste tady, protože každé
hnutí potřebuje hlavní stan. Pěšáky s
maršálskou holí jistě máte po celém
světě. To je mé pojetí mukla, znalého
svého poslání. Každý na svém místě,
kdykoliv a kdekoliv býti zněly,
jednati, mluviti, varovati netečné
tohoto světa - o co běží. Svým jménem mukla a váhou
prožitých let ověřiti každému, že
tomu tak je a možno se státi i
osudem jejich - to že přivádí neteč
nost. Získávejme spojence v obča
nech těch zemí ve kterých žijeme a
náš exilový lid pomáhejme sjednocovati.
Jinak máte nás - nějaké pěšáky v
Jižní Africe, takže - “nebuďte smut
ni přátelé!” - Zamítli jsme a rozešli
se s proposicí známou z našich
prvních setkání v Kanadě (1968-70),
Pokračování na straně 4
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Pokračování se strany 3
že jako napřed vystoupiti vysoko na
žebříček společenský a existenční - a
pak se teprve angažovati. - To by
chom cela léta nebyli slyšeni vůbec.
A stane se, je to způsobeno těmi
výškami, že v nich zanikne tvář a
zmizelo pak stvoření, s kterým jsme v
jedné linii stáli, útrapy sdíleli, o
chleba se dělili - kdy druh druha měl
rád.
Střežme si bratři své tváře a profil
mukla. Bez mimiky obličeje vyzní
hlas jako z prázdna. Zaznamenal
jsem poslední výkřik papenhimský,
dopis rádoby lekci pro mukly.
Nebyl jsem politikář, jen nadšený
český skautský činovník, když došle
k únoru. Než jsem se muklem stal,
věděl jsem jasně v čem jedu, když
jsem převáděl stíhané osoby za
hranice a riskoval svůj život ve
hvozdech a horách šumavských.
Vím, proč jsem se muklem stál, za
co jsem seděl a vím, kde je mé místo.
Nuž tolik tedy - také z Jižní Afriky,
za pěšáky.
Váš “štába”
Mirek Dvořák

Blahopřání
Míloví
Blahopřejeme dodatečně, ale roz
hodně ne méně úpřímněji, bratrovi
míloví kuntovi, dlouholetému
a vzornému funkcionáři naší organi
zace v minulosti. K té “velké událos
ti” vypůjčili jsme si, alespoň si to
myslíme, tento výraz z Tvých dikcí,
abychom napodobili Tvůj styl a aby
ostatní si lámali hlavu, a přišli na to,
k čemu blahopřejeme, až Ty jim i
nám odpovíš a poděkuješ za přání
k . . . . !

K ROZDÍLU MEZI ČLENEM KOMUNISTICKÉ STRANY . . .
Pokračování se strany 3
Pan Dr. Povolný zastával názor, že je nutno a prospěšné, vzhledem k jejich
vybudovaným konekcím, s bývalými komunisty spolupracovat. Nyní jsou tito
“velikáni” současné historie do Rady přijímáni. Jeho argument byl, že prý v
dnešním Československu už není rozdílu mezi komunistou a nekomunistou.
Všichni bývalí političtí vězni, kteří se tohoto rozhovoru zúčastnili, byli
pobouřeni takovýmto argumentem. Stavět komunisty do stejné roviny s
nekomunisty a nekonformními občany v Československu je stejné, jako
porovnávat pronásledovaného s pronásledovatelem. Odpusťte prosím, pro nás
je to vrchol hlouposti, nebo bezmezné ohlupování.
Nás by ale nesmírně zajímal názor většiny obyvatel dnešního Českoslovens
ka, kdyby se oproštění od strachu z pronásledování mohli svobodně vyjádřit
hlasovacím lístkem. Nepochybuji, že by byl ke komunistům stejně odmítavý,
jako naše nekompromisní stanovisko. Myslím si totiž, že nekonformní občan
republiky, řekněme mlčící či umlčená většina, je ve svém nitru demokratická a
chce se oprostit od moci totalitního, hluboce zkorumpovaného režimu. Po
tolika letech nadvlády jedné partaje, komunistické strany, by asi ztěží řadový
občan dopustil, kdyby se mohl svobodně rozhodnout, aby tato moc strachu,
násilí a na nesčíslných nelidskostech postavená politická moc nad obyvateli,
měla kdykoli v budoucnu dostat právo rozhodovat o věcech veřejných.
Pochybuji, asi oprávněně, že by zdrcující většina národa byla ochotna
zapomenout všechny zločiny a připustila komunistickou stranu, jako
rovnoprávného partnera všech ostatních, k politickému rozhodování ve státě.
A tu jsme u jádra věci. Jestliže by komunistická strana, jako zločinecká
organisace, měla být v budoucnu zakázána, máme my v exilu jejím
přívržencům, dnešním i minulým, kteří se na zločinech komunismu podíleli od
samého začátku či v pozdější minulosti, otvírat brány k pokračování jejich
moci i vlivu a současně jim urovnat cestu k zahlazování a omlouváni jejich
nekalé minulosti?
Měli bychom tak činit my dnes v exilu a nepřímo ovlivňovat v tomto směru
i možný budoucí vývoj v republice? Měli bychom pomáhat otvírat brány a cesty
k možným novým zločinům?
Přesvědčených komunistů je v celém rudém impériu všude nesmírně málo.
Převážná část partajníků sloužila a slouží dodnes této straně z osobního
prospěchu. Každý jen vyhlížel, dříve jako dnes, aby ze své příslušnosti k
“rodné” straně co nejvíce “vydoloval” ve svůj vlastní osobní prospěch.
Hmotná zainteresovanost je přece naplněním materialistického světového
názoru, který je jejich Krédem.
Teď si promítněme tyto osobní vlastnosti do perspektivy mravního aspek
tu do možné budoucí činnosti zmíněných výtečníků ve svobodném politickém
životě. Musíme se domnívat, že osobní prospěch byl pro tyto dnešní i minulé
rytíře komunismu s lidskou tváří silnější, než osobní přesvědčení. Každý kdo z
přesvědčení po léta pracoval pro věc zločinu a dnes prohlašuje že se mýlil, nebo
jiný se vymlouvá, že nic jiného nemohl dělat, protože se přece nemohl nechat
“vyřídit” a proto musel spolupracovat i proti svému přesvědčení, je pro nás při
nejmenším podivné. Kdybychom budoucnost politického života ve svobodné
společnosti, pod jejich vlivem, měli měřit mírou jejich minulosti, dolování a
omylů, musím se před takovou možností budoucnosti Československa s hrů
zou otřást. A myslím si, že by se většina obyvatel republiky před takovýmito
vyhlídkami do budoucna otřásla s hnusem. Moc nikomu v komunistické
straně nepáchne, jenom neposlušnost či stranická úchylnost je smrtelným
hříchem, za ktei^ jsou dobří sluhové trestáni stranou. Ve svobodné společnosti
by každý musel vstoupit na síto voleb. Trestání vlastních přesvědčených
Pokračování na straně 5
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Co asi nevíte ....

K ROZDÍLU MEZI ČLENEM KOMUNISTICKÉ STRANY ....
Pokračování se strany 4
straníků je přirozená vlastnost všech komunistických stran, kde mají moc v
rukou. V minulosti se za hřích ve straně trestalo smrtí, dnes vynalezla partaj
rafinovanější prostředky než okamžitou smrt. Smrt není těžká, těžké je
umírání. Rudé gestapo dovede umírání dobře aplikovat i pro své straníky, pro
některé až po roce 1968. My jsme však tyto metody pocítili značně dříve, v
době, kdy někteří nyní potrestaní velikáni sami železnou rukou vládli.
Historie všech komunistických stran, hlavně tam kde jsou u moci, s
popravami jejich přesvědčených partajníků, fysickým vyhlazováním jejich
odpůrců a strategií strachu proti širokým vrstvám obyvatel by měla být pro nás
učebnicí historie politického a společenského zla dvacátého století. A nejen
pro nás, ale pro všechny slušné lidi na této planetě.
A nyní si představte bývalého komunistu, který pro své politické “omýleni”
nejen snadno a zářivě dokončil své vzdělání. Strana mu také umožnila nejlepší
možnosti v povolaní, kde měl věrný sluha příležitost časem vylepšit své mezery,
pomocí inteligentních pdřízených otroků. “Vybudoval” si uznávanou posici,
vyplývající z jeho funkce ve straně a k tomu si třeba stačil navázat i dobré
konekce v zemi či v zemích “proklatých utiskovatelů”. A můžete si též vedle
představit po léta umlčovaného občana nekomunistu (neřku-li politického
vězně)? Byl mezi nimi nějaký rozdíl? Oba jsou dnes v exilu. Oba hovoří o své
minulosti a myslí i na budoucnost porobeného národa. Kde tito lidé stojí dnes
názorově a komu z těchto osobností dát přednost či důvěru v pohledu do
budoucna? Jaký je rozdíl mezi dnešním nekonformním či umlčeným občanem
v současných “normalisovaných” poměrech v Československu a konformním
komunistou? - Závěr si vytvoří jistě každý sám a slovně si uleví podle své
nátury. Otázky bychom mohli stavět v různých obměnách do hloubky i šíře
značně dlouho, výsledná odpověď by byla vždy stejná.
Uvažujme, co bychom z této smutné minulosti a “normalisované”
přítomnsoti zločinů měli vyvodit pro budoucnost života ve svobodném Česko
slovensku.
Jestli si smím dovolit vyslovit nějaký názor, tedy alespoň jeden. Nechtějme
těmito dobráky minulosti okrašlovat naše o svobodu usilqjící exilové spolky.
Neakceptujme je, potřební nám nejsou!
Ať toto potenciální nebezpečí věčné nesvobody zůstane ve svém partajním
podsvětí, doma i zde. Doporučme jim, ať meditují o jejich minulosti a nesnaží
se mluvit o svobodě, lidských právech a pluralitní demokracii. V klamání jsou
velmistry, klamali by i v budoucnosti.
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USA má nyní 91 nukleárních a 5
dieselových ponorek, kterých může
být použito k podmořským bojům.
Naproti tomu SSSR vlastní 112
nukleárních a 168 dieselových pono
rek. Tato sovětská převaha je ještě
znásobená palebnou silou, co se týče
výzbroje balistickými střelami. Mo
hutná sovětská ponorka třídy “Typhoon” - dnes největší na světě - je
vyzbrojena 20 nukleárními střelami a
je konstruována tak, že se může
vynořit skrz led. Ze zpravodajských
pramenů je potvrzeno, že SSSR staví
ročně 12 ponorek třídy “Typhoon”
ve srovnání se 4, které staví USA a
žádnou v ostatních západních ze
mích.
* * *

Již od roku 1973 se vedou, zatím
neúspěšné, jednání mezi SSSR a
Čínou o zlepšení vzájemných vztahů.
Tato jednání byla vyprovokována
Nixonovou návštěvou Pekingu v roce
1972.
* * *
Australský ministr zahraničí Bili
Heyden během své nedávné návštěvy
v Moskvě se dozvěděl přímo od
Gromyka, že v tomto směru byl
učiněn jen nepatrný pokrok. Jednání
ztroskotává na třech, pro Čínu
zásadních bodech:
1. ) Sovětský odchod z Afganistanu,
2. ) Odchod Vietnamců z Kambodži
3. ) Stáhnutí části sovětských ozbro
jených sil, jmenovitě z čínských
hranic a z Dálného Východu všeo
becně.
SSSR svoji armádu na Dálném
Východě však neustále posiluje.
Političtí experti se domnívají, že
přesvědčit Sovětský svaz o zbytečnos
ti těchto opatření bude pravděpo
dobně vyžadovat obrovskou změnu
sovětského hlediska s eventuálním
obratem v sovětské ideologii.
* * *
Neuvěřitelné štěstí v neštěstí měli
tři lidé v osobním automobilu, kteří
se v rakouském Virgentalu zřítili do
hloubky 100 m a vyvázli jen s leh
kými zraněními.

Svět mluví
o Kanadě
Září byl měsíc, kdy Kanada byla
středem pozornosti světa. Začátkem
měsíce celokanadské volby, pak
následovala dvanáctidenní návštěva
papeže Jana Pavla II., návštěva
nového ministerského předsedy Briana Malroneyho v Bílém domě,
vzájemné porozumění mezi presiden
tem USA a ministerským předsedou
Kanady a návštěva titulámí hlavy
státu královny Alžběty II.
Kanada je na nové cestě ve vnitřní
i zahraniční politice. Porozumění se
těší Kanaďané původem ze zemí za
železnou oponou.
O postoji nového ministerského
předsedy jsme vás informovali na
stránkách MUKLa, ať již to byl jeho
ostrý odsudek sovětské invase na
loňském protestním shromáždění,
projev k svobodným Ukrajincům,
Lotyšům a jiným národnostním sku
pinám. Jeho žena přišla z Jugoslávie
jako dcera politických uprchlíků.
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Ottawa,
September 19, 1984.

Mr. Mojmir Chromée and
Mr. Eduard Vondracek,
46 Bow Valley Drive,
Scarborough, Ontario.
MiG 3J6
Dear Messrs. Chromée and Vondracek:
I would like to take this opportunity to express my
sincere appreciation for your kind words of support and
encouragement in your recent letter of congratulations.

After such a historic and sweeping victory, my
colleagues and I now face the arduous challenge of mobilizing
the country’s resources and putting Canada back on the road to
economic recovery. We are confident that the initiative and
motivation of individual Canadians to work hard to improve
their lives and build for their future will go far in' realizing
the full potential that exists in this great country.
In thanking you again for your expression of support,
I know you will join me in looking forward to a productive
Session in the House of Commons and a promising future for all
Canadians.

Kanadské volby
Pádnou odpověď dědicům a nás
tupcům P.E. Trudeau, bývalého
vůdce liberální strany a bývalého
ministerského předsedy Kanady dali
voliči ve volbách konaných 4. září
t.r.
Dvěstě jedenáct poslaneckých kře
sel připadá pokrokově Konservativní straně, čtyřicet liberálům a třicet
socialistům.
Za konservativce byl zvolen OTTO
JELÍNEK, českého původu a TONY
ROMAN, nezávislý kandidát, jenž je
slovenského původu.
Věříce v lepší budoucnost Kanady
a účinnější zahraniční politiku shod
nou s politikou na obranu svobodné
ho světa, zaslali jsme blahopřání
novému ministerskému předsedovi
Brianu Mulroneymu a některým
ministrům v jeho vládě. Dva z nich,
Hon. M. Wilson a Hon. Otto Jelínek
byli námi pozvaní řečníci při srpnové
vzpomínce okupace naší vlasti.

The Hon. ptto Jelinek, P.C., M.P.
OJ/db

■

■■■■■■■■■■■■■a

Recense k filmu o nepřátelích státu
JOŽKA STANĚK - HOLANDSKO
Holandská televize vysílala ve středu 29. srpna t.r. anglický televizní film
“Nepřátelé státu”. Film byl vysílán v nej příznivější večerní době, takže se lze
domnívat, že jej vidělo velké množství diváků. Co pravděpodobně z filmu
vyrozuměli, bylo, že se v Československu nemazlí s těmi, kdož jim byť jen
stéblo dají do cesty, jako je tomu s Chartou 77. Dále pak asi litovali paní
Tomínovou - o tu totiž ve filmu běží - a jejího manžela, kteří nyní žijí
spokojeně v Anglii. Podíváme-li se na film po stránce umělecké, můžeme
náhled na film shrnout následovně: žádné veledílo (o to tu také nešlo); nejlepší
je výkon představitelů Tomínových dětí. Zoe Wanamaker, představitelka paní
Tomínové, je nepřesvědčivá, Paul Freeman, představitel pana Tomína, špat
ný. Prostředí pražských bezpečnostních úřadů, i sami představitelé StB jsou
Pokračování na straně 7
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RECENSE K FILMU O NEPŘÁTELÍCH STÁTU
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kremelské typy, nikoli pražské. Ale nejde tak ani o kvalitu filmu, jako o to, co
pani Tomínová chtěla filmem Západu presentovat, respektive to, co záměrně
zamlčela, neboť paní Zdena Tomínová byla hlavní dodavatelka myšlenek
tohoto filmu.
Chtěl bych, aby bylo jasno: naprosto odmítám a odsuzuji způsob čs. policie
v jejím vystupování proti těm, kdo nesdílí, ať již aktivně či pasivné, nařízenou
stranickou linii. Ale o čs. policii nejde. Odmítám také terminologii “nepřátelé
státu’’, neboť se nejedná zde o nepřátele státu, ale o jedno křídlo
komunistické strany, jako se v padesátých letech jednalo o lidi, kteří stáli
proti režimu, nikoli proti Československé republice. Tedy boj proti režimu,
nikoli proti státu.
Ve filmu je několikrát poukazováno na to, že bývalí komunističtí
intelektuálové musí nyní pracovat rukama a místo tužky a telefonu třímat
lopatu. Inu, tak to chodí. Ted’ jim šlápli vlastní soudruzi na kuří oko a udělali
z nich “mučedníky svobody”. Počítal jsem, kolik těch prominentů je a došel
jsem k tak malému počtu, že to tu ani napsat nechci, abych jim neubral na
mučednické gloriole. Ptám se: kdopak se v r. 1951 zamyslel na těmi 75.000,
kteří byli podle politického klíče posláni z kanceláří do výroby, aby na jejich
místa mohly zasednout bleskově maturitou opatřené dělnické komunistické
kádry? Kdo se z těch prominentů, nad nimiž se nyní pláče, zajímal tehdy o
osud rodin těch 75.000? Kdo je třeba jen v duchu politoval? Kdo jinému jámu
kopá... i když to muselo tak dlouho trvat.
Nápadné ve filmu bylo, že se mluvilo - až na 1-2 výjimky - jen o
intelektuálech, i když podle toho, co se nám servíruje, podepsala Chartu řada
dělníků, a komunistická strana je především stranou dělnickou. Jen pánům
prominentům chybí dobré koryto, ale také ne tak mnoho. Pan profesor Šik
vyučuje na universitě, pan Loebl v Americe také, pan Tomín filozofuje v
Oxfordu (o směru jeho filozofie nemám na vteřinu pochyby), “Pávka” Kohout
cestuje po svété a šíří své marxistické myšlení; ostatní na tom také nejsou
špatně, ať už jde o Hejzlara, Pachmana, Schulze či ostatní. Slyšel jsem, že
opěvovatel Stalina, Pávka Kohout, se rozhodl emigrovat až když mu zabili
pejska. Jestli to je tak, je to zatím jediné, co znám, co by bylo k jeho cti. Já
totiž pejsky miluju. K mému nepříjemnému překvapení jsem si přečetl zprávu
v emigrantském časopisu, že 10. listopadu bude uspořádán ve Švédsku
seminář k projevu Václava Havla, který napsal u příležitosti udělení čestného
doktorátu, který mu byl přiřčen; na tento seminář bude pozván spisovatel
Pavel Kohout. Jen tak dál, páni emigranti! Ve Švédsku je již ustavena
komunistická buňka sestávající převážně z těch, kteří si “upravili poměr”, v
Holandsku je v běhu ustavení spolku Čsl.-holandského přátelství. Co dál?
Jste si vědomi, že tihleti “minulí” komunisté vsadili po okupaci v r. 1968 na
špatnou kartu? Když se to tak vezme kolem a kolem, měl jistě dnešní
místodržící Hradu pražského, pan dr. Husák, lepší šanci se svým dlouholetým
komunistickým kriminálem udělat na Západě kariéru nežli ti, o kterých se
zmiňuji. Ale tihle lidé s hroší kůži se uchytí všude. Paní Tomínová,
pronásledovaná režimem, odešla na Západ a jeden z jejích prvních činů bylo
kráčet v průvodu se ’zelenými Horáčkovci v západním Německu a vytvářet se
standartou dojem, že tam jde celá charta 77.

Pokračování na straně 8
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“Političtí
uprchlíci”
Ti, kteří přicházejí do svobodného
světa přes Jugosláviii musí jasně
prokázat, že jsou opravdu politické
důvody, jež je nutí k odchodu z vlas
ti. Dobrodruzi, spekulanti a ti, kteří
chtějí zanechat v Československu jen
svoji minulost, rozvrácené manžels
tví, podvody nebo hříchy mládí
narážejí na neporozumění. Opravdo
vým politickým exulantům je však za
to věnována zvýšená péče.

Kádrování
Každá organizace má svoji člens
kou kartotéku a každý rozumný
člověk to považuje za samozřejmé.
Návratku, kterou jsme vložili do
minulého čísla a přikládáme i k
tomuto, jako připomínku těm, kteří
ji doposud neodeslali, považi^eme za
nejvhodnější a nejjednodušejší kartotéční lístek. Tí, kteří mluví škodolibě
o kádrování, m^jí asi oprávněné
důvody vznést námitky, ať se zeptají
svého okolí, jaké otázky byly v Čes
koslovensku v kádrovacím dotazníku
a srovnají ji s prostou otázkou našim
členům, kde bydlí, jak jsou dosaži
telní telefonem a kolik posílají na
tiskový fond.

Krajan měsíce
/> v/
zan
Zasloužených poct se dostalo torontskému spisovateli Dr. Josefovi
Škvoreckému při příležitosti vyjití
anglického překladu jeho knihy In
ženýři lidských duší. Článek mu
věnoval americký týdeník Time, torontský deník Globe and Mail i
Toronto Star a neobvyklé dlouhé a
dobře připravené vysílání kanadské
televizní stanice CBC v Jumalu;
Journal je nejpopulái nejsi část
zpráv, kde jsme viděli i jeho ženu,
spisovatelku Zdenu Salivarovou Škvoreckou. Jméno vám zajisté při
pomene jejího bratra Lumíra, který s
námi prošel řadou koncentračních
táborů a žije v Torontě.

Návštěva z Afriky

JAN DRAHOTA

Zvlášť svolané schůze kanadského
výboru na 30. září se zúčastnil br.
Jan Drahota, náš dopisovatel z
Afriky. Na besedě před spoluvězni a
širší krajanskou veřejností zodpově
děl otázky týkající se života v Jižní
Africe a práce krajanských organiza
cí. Během svě služební cesty v
Kanadě našel si vždy chvíli, aby
navštívil přátele, s nimiž se stýkal
před odchodem z Kanady do Jižní
Afriky. Pracuje pro firmu Simens v
Johannesburku a rozhodně svého
odchodu do Afriky nelituje. Co mu
snad schází je široká krajanská obec.
Jeho články z minulých čísel MUKLa
přinesly poučení, informaci, psanou
zajímavou a svěží formou.

RECENSE K FILMU O NEPŘÁTELÍCH STÁTU
Pokračování se strany 7
Ale zpět k filmu. Samozřejmě se tam objeví na schůzi velký, česky psaný
transparent “Komunismus - budoucnost lidstva” s obrazem Iljiče. Jaká ta
budoucnost by to měla být - víme. Je tam scéna z pohřbu prof. Patočky.
Emigrantský tisk celkem podrobně o pohřbu informoval, ale nikde jsem
nečetl, že by byl kněz rušen nízko nad hřbitovem “visící” helikoptérou či
řevem policajtských motocyklů. Ale režisér má právo to trochu přehnat. I když
stačí, co bylo. Také se tam mluví proti atomovým elektrárnám. Tahle
myšlenka je tak chytrá, jako když se kdysi rozbíjely stroje v továrnách. S
napětím jsem čekal odpověď na otázku, která ve filmu padla: “Chcete přijít ve
styk s radikálními marxisty”? Abych čtenáře nenapínal: samozřejmě, že ano.
Zajímavá byla scéna propuštění paní Tomínové z nemocnice. Záběry
měly vzbudit dojem, že všichni jsou pro Chartu (i když jeden se to bál jasně
vyslovit před druhým); otázka je, co dělají, aby se režim změnil.? Ať již aktivně
nebo pasivně. Ani deset, ani sto, ani tisíc prohlášení, i když dobře
míněných, režimu neublíží. A pak další scéna: s hrůzou sděluje jeden
druhému výši rozsudků: celých devět měsíců . . . kdo si vzpomene na rozsudky
padesátých let? Kdo se zeptá, jak skončily rodiny, jejichž živitel strávil v
jáchymovských či příbramských koncentrácích deset-patnáct let? A ve filmu
enormní zájem západních novinářů; dovolil tehdy někdo zástupcům těchto
agentur být při vynášení rozsudku nad dr. Horákovou nebo Slánského
partou??
Celkově film budí dojem, že tihle lidé nenašli místo v dnešní době.
Bezradnost a bezcílovost provází některé rozhovory. Chybí prostě pevná ruka
vedení. Ale upřímně řečeno - i kdyby byla, skončila by stejně v kriminále.
Nechci naprosto pochybovat o tom, že vše bylo, jak je ve filmu uvedeno. Ale k
tomu je nutno poznamenat, že sklízejí, co sami, nebo jejich partajní
předchůdci, zašili. Ale co mají říkat ti, kteří musí sklízet, i když nešili?
A na závěr se mi vtírá jedna otázka, na kterou bych velmi rád dostal kdy
odpověď: kdo financuje tyto filmy?, ať již jde o francouzský film o případu se
Slánským nebo o film, o kterém píši? Kdo vydělává na tom, že dělá z
komunistů mučedníky? Asi se moc nemýlím, když napíši, že tvůrci filmu
“Hundenrennen” měli největší problém ne s tvorbou, hereckými výkony, ale s financemi. Proč se ještě nenatočil film z jáchymovských koncentráků?
A tak se stavím za vývody Milana Zeleného, který v časopisu “Našinec”
ostře kritizuje snahu Pavla Kohouta. Ten ve svém článku psaném pro
“OBRYS” vyzývá emigraci: “Vzdej se, emigrante, primitivního nediferenco
vaného antikomunismu!” - “Není možné”, píše M. Zelený, “aby byl člověk
ponížen dvakrát: jednou tam a podruhé tady.” A je jen a jen na nás, abychom
se nenechali zde po druhé ponížit!
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Reagan žádá
svobodné volby

Dva vůdcové světa
Bez rozdílu víry, původu, barvy pleti, pouze z vnitřního přesvědčení, že
papež JAN PAVEL II. ztělesňuje mimo římskokatolickou církev i tu nejvyšší
představitelnou normu dobra a ušlechtilosti, Kanaďané v září, společně se
Svatým Otcem, oslavili víru. Milióny lidí v přímém styku a další desítky
miliónů u televizních obrazovek po celém světě uvěřili, že to co bylo řečeno,
bylo vysloveno papežem s dobrým úmyslem pro blaho i dobrodiní lidstva.
Nepochybně některé teologické pravdy nebudou přesně následovány, uskuteč
nění některých předzvěstí příchodu nového sociálního uspořádání světa na
sebe dá čekat.
Skutečností je, že muž, který vyžadoval plnění jím nabízených norem,
získal úctu i lásku všech lidí, poněvadž on sám lidi miluje a vyžaduje důstoj
nost pro každého jednoho z nás. Jeho působnost zasahuje lidská srdce,
vzbuzuje víru v Boha i víru v lepší a spravedlnější svět pro všechny.
Nikdo z našich řad, ať již křesťan, Žid nebo bezvěrec, nebude kritizovat
výbor naší organizace, že se zúčastnil setkání se Svatým Otcem a že v něm vidí
duchovního vůdce světa, že se přiklonil tam, kde je pravda i dobro.
Bohužel světská moc jen málokdy je založena na zásadě uplatňování dobra
kázaného slovem. Věříme s Janem Pavlem II., že marxismus není nauka, jež
by vedla nebo alespoň ukazovala směr k zlepšení a zlidštění světa, věříme, že
stavění modly zlatého telete nemá být cíl, že hodnota není nadřazena duchu a
že profit nemůže mít upřednostnění nad blahem a uspokojením pracujících a
mnohdy z pracovního procesu vyřazených.
Naše organizaceje a snaží se stát nad zájmy politických stran. Není však
možno nezaujat stanovisko a mlčet, když je zapotřebí se jasně vyslovit. Tak
jako obyvatelé Kanady přijali papeže bez rozdílu, jenž je lidém dán zděděnou
vírou, filosofickými náhledy, národnostním původem i rasou, poněvadž cíti-li
vnitřní nutnost i touhu po vnějším vyjádření obdivu a ocenění nauky
předkládané jeho osobou i osoby samé, tak by měli voliči ve Spojených státech
amerických vyjádřit svoji vůli 6. listopadu a dát presidentovi Ronaldu
Reaganovi mandát k vedení pro další čtyři roky Spojených států k úspěchům
na poli vnitřní i zahraniční politiky. Dát mu mandát být výkonným vůdcem
svobodného světa, ochráncem svobody těch, jež jsou svobodou obdařeni a
předním bojovníkem za práva utlačovaných, jimž dar svobody byl odepřen
nebo odňat.
Američané nevolí pouze republikánského nebo demokratického vůdce, ne
volí představitele politické strany, jež se uchází o výkonnou moc ve státě.
Američané svým hlasem rozhodují o budoucnosti světa, o právu nesvobodných
stát se svobodnými, o právu svobodně hlásat, co je spravedlivé, slušné i lidské,
Pokračování na straně 10

Při příležitosti čtyřicetiletého výro
čí varšavského lidového povstání
proti nacistickým okupačním vojs
kům, president Spojených států
Amerických požadoval svobodu a
demokratické svobodné volby na
východní Evropě. Prohlásil, že odmí
tá jakoukoli interpretaci jaltské do
hody, jež by vyjadřovala stanovisko,
že Spojene státy daly souhlas k rozdě
lení Evropy. “Tato dohoda nikdy jim
(Sovětům, poznámka pisatele) neda
la právo, aby si podmanili státy
východní Evropy a Polsko, jak
učinili,” řekl president.

Mluví nám
ze srdce
Během polského festivalu v Doylenstownu ve státě Pensylvánii 9. září
t.r. president Reagan prohlásil, že ti,
jež věří, že potlačili ducha svobody
děly a hrubou sílou jsou na omylu.
“My Američané, nejsme pokrevně
příbuzní s Poláky, jsme s nimi ale
spřízněni duchem. Neměli bychom
se nikdy obávat postavit se za Polsko
v jakékoli mezinárodní rozpravě a
rázně obhajovat věc svobody i naše
národní z^jmy”, prohlásil president
Reagan v silně protikomunisticky
zaměřené řeči určené hlavně dvanác
ti miliónům amerických voličů pols
kého původu.

Aforismy:
Kdo do třiceti není socialista, nemá
srdce.
Kdo je socialista po třicítce, nemá
hlavu.
* * *
V. Davydovski:
Z CYKLU 1000 TVÁŘÍ
A ANI JEDNA LIDSKÁ
Že cesta ke komunistické společnosti
bude dlouhá, předpokládal již i
Marx; avšak to, že na její vydláždění
bude třeba tolika lidských lebek, to
netušil ani sám Lenin.

Dostali jsme smutnou zprávu, že
velmi aktivní exilová bojovnice za
pravdu, spravedlnost a vzájemné
exilové porozumění, naše milá sestra
LIBUŠE DROBÍLKOVÄ dostala
srdeční záchvat, byla převezena do
nemocnice, kde musela být okamžitě
provedena operace “otevřeného srd
ce’’ (By-pass). Tato zpráva jistě
překvapí mnoho našich příznivců.
Prosíme, abyste naši Libuši Dobílkové drželi všechny palce k brzkému
uzdravení. Takových Drobilkových,
náš exil potřebuje nejméně sto.
Libuško, brzy se uzdrav, bud’ na
sebe opatrná a do budoucna “všeho s
mírou”.

*

Došla nám zpráva ze Západního
Německa, že náš bratr MUDr. RIŠA
HAVEL prodělal v němečku druhou
operaci srdce.
Přejeme mu brzké uzdravení a
energii do dalšího života.

DVA VŮDCOVÉ SVĚTA
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o.právu věřit v dobro a odporovat zlu. Pro nás pak zvláště, president Reagan
není představitelem té či oné strany, je nezbytnou nutností i samozřejmostí,
chceme-li vidět, aby náš boj za svobodu utlačných národů dospěl svého cíle.
Byl to prřesident Reagan, který neváhal, a v tom je obdoba s duchovním
vůdcem světa - Janem Pvlem II. - mluvit otevřeně, kde nebylo možno
zamlčovat pravdu a odkryl národu i světu tak často zkreslovanou podstatu zla
ve světě. Byl to on, který vrátil prosperitu Americe, důvěru v lepší zítřek doma
v USA i ve světě. Snížil nezaměstnanost, zvýšil bezpečnost Států a tím i
bezpečnost a obranyschopnost svobodného světa. Byl to on, jemuž se podařilo
znovuzrodit hrdost Američanů být Američanem, prohlubit víru v lepší zítřek
světa, kde víra se ztrácela v ústupcích jeho předchůdců.
Jsou hlasy, že president nenachází dosti dobré vůle vycházet se Sověty, že
nemává dost vehementně ratolestí míru, že mnohé jeho projevy dráždí držitele
moci v Kremlu. Jeho odpovědí je, že Amerika dosahovala vždy největšího
blahobytu a rozkvětu, když američanům bylo dovoleno žít v míru. My si pak
jasně uvědomujeme, že to byly Spojené státy, které již dvakráte v tomto století
zachránily Evropu od hospodářského i vojenského ujařmení. A měli by si to
uvědomit přátelé i nepřátelé, že američané stojí dnes, více než kdykoli jindy,
myšlenkově sjednocení a s ocelovou páteří bránit svoji svobodu.
Nestraníme se stranicky za kteroukoli stranu - členové našeho výboru
nejsou občany USA, tudíž nevolí a ani nejsou příslušníky té či oné strany. Věří
však, že president Reagan nabízí americkému voliči i světu FAIR DEAL.
Vybízíme naše členy i krajany, aby se aktivně zúčastnili jeho volební kampaně
a všemožně přispěli k vítězství Ronalda Reagana v listopadových presidentských volbách, protože věří ve svobodu člověka i splnění tužeb podmaněných.
Protože věří v důstojnost člověka i uskutečnění jeho tužeb, protože věří ve
spravedlivě uspořádaný svět. A že my věříme v něho!

Muklové z celého světa
*
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Jižní Afrika v současné době
JAN DRAHOTA
V prvém pozdravu z Jižní Afriky jsem vám rámcově popsal celkovou situaci
v Jižní Africe a protože se moje povídání setkalo s odezvou jistě vás budou
zajímat některé další informace o Jižní Africe, o kterých se asi nedočtete ve
vašich njístních novinách.
Jižní Afrika je společným státem pro 4,6 miliónů bílých, 2,5 miliónů
barevných, 800.000 obyvatel z Asie a samozřejmě je zde asi 20 miliónů
černochů. Toto poslední číslo však není zcelá správné a nevyjadřuje pravý
obraz o našich černých spoluobčanech. Tito černí mají pouze jeden společný
znak a to černou kůži. Těch 20 miliónů se dělí do čtyř hlavních skupin: Venda,
Žulu, Xhosa a Sothos. Každá tato skupina má svůj vlastní jazyk a tyto jazyky
se opět dělí do dalších 23 podskupin a mnoho dalších dialektu.
Chtěl bych ještě doplnit, že obzvláště v minulosti tyto hlavní skupiny se
neměly ve velké lásce, bojovaly mezi sebou a dokonce se k smrti nenáviděly. To
byl také možná důvod, proč se zdejší vláda snažila tyto skupiny od sebe
oddělovat a tak zabránit různým šarvátkám.
Nejsou to jenom jazykové rozdíly, kterými se tyto skupiny liší, ale jsou to
též rozdílné zvyky a kultury. Skupina Venda má například 27 rozlišných
kmenů a Žulu, staří bojovníci dokonce přes 200. Ani však bílí obyvatelé nej
sou z jednoho těsta. Skládají se z různých originálních národností:
Pokračování na straně 11
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Portugalci, Řekové, Němci, Italové, my atd. Žije zde pod jedním nebem 50
různých originálních národností a do toho nepočítám immigranty přicházející
z ostatních států Afriky. Všichni stále ještě používají a mluví svojí máteřštinou, udržují svoje národní tradice, piipomínají svým dětem svoji národní
kulturu a na víc slyšíte kolem sebe angličtinu a afrikánštinu. Jsou zde i výrazné
náboženské rozdíly. Například těch 800.000 Asiatů se dělí na 65 procent
Hindů, 20 procent Moslimů, 7 procent křesťanů a Budhistů a asi 8 procent
ostatních. V Jižní Africe žije také velmi početná skupina Židů.
Z těchto čísel je nutné si uvědomit, že tato počtem obyvatel, celkem malá
země je světovým unikátním komplexem různých sociálních skupin. Řídit
takovýto stát není jednoduché a snadné a vyžaduje to mnoho znalostí a
zkušeností.
Pro milovníky čísel uvedu pár údajů převzatých z úřední statistiky a
možná, že potom pochopíte, proč se dnes všichni tolik z^jím^jí o Jižní Afriku.
OSN za 10 let činnosti mezi rokem 1962 a 1972 věnovalo na podporu zao
stalým zemím 298 miliónů dolarů. Jižní Afrika v téže době věnovala na zvýše
ní úrovně černochů 558 miliónů dolarů. Podle statistiky se z r. 1980-81 prů
měrný měsíční výdělek černocha v Jižní Africe byl 120,00 dolarů, v Zambii 48
dolarů, v Tanzánii 32 dolarů, v Ethiopii 18 dolarů, v Egyptě 12 dolarů a o os♦atních tzv. socialistických státech v Africe ani nemluvím.
Je vám známo, že 400.000 automobilů je ve vlastnictví Jihoafrických černo
chů, což je mnohem více než ve všech ostatních státech celé zbývající Afriky.
Možná, že vám vaši novináři zapomněli napsat do novin, že skoro 3.000 čer
nochů v Jižní Africe se ročně podrobuje operaci srdce a za operaci platí pouze
1.00 Rand, což je skoro totéž jako 1.00 dolar, mají totiž lékařskou péči
zdarma. Za tutéž operaci např. v USA se platí u černocha kolem 15.000 dola
rů. Jistě uznáte, že toto jsou velmi zajímavá čísla a položíte si otázku, kdo to
vše platí? Otázka velmi zajímavá a mnhu vám na ni dát odpověď. Všechny
tyto sociální výdaje a další položky státního rozpočtu jsou hrazeny z bohatství
této země a z našich daní. Pro zajímavost, daňový systém v Jižní Africe bude
zrovnoprávněn pro všechny Jihoafrické poplatníky teprve v tomto roce. Až
doposud černoši skoro žádné daně neplatili, či-li daňové břemeno leželo na
běloších.
Zmínil jsem se o bohatství Jižní Afriky a na důkaz tohoto tvrzení uvedu ně
kolik zajímavých čísel o nerostných zásobách, ležících několik metrů pod ze
mí, po které šlapeme.
Jižní Afrika se svým nerostným bohatstvím se řadí na třetí místo ve světo
vém žebříčku. Sám president Spojených Států Severoamerických pan Reagan
ve svém TV interview 3. března 1981 prohlásil, že Jižní Afrika je strategicky
nutná pro svobodný svět, protože produkuje důležité nerostné materiály, bez
kterých svobodný svět nemůže existovat a musí je mít.
Pan Kruger, úřadující asistent ředitele “Federal Emergency Management
Agency v USA” zdůraznil, že Spojené Státy jsou závislé na Jižní Africe v do
dávkách strategicky důležitých nerostů. Tento vlivný a světově uznávaný ex
pert prohlásil dále doslova ‘‘Jestliže někdo bude chtít rozbít západní ekonomii,
jedním z nejúčinnějších způsobů je zničení Jižní Afriky a jejího hospodářského
systému”. Myslím, že to není přeceňování skutečnosti, když napíši, že v Jižní
Airice se bude rozhodovat o existenci svobodného světa. - Proto ten zájem a
soustavná kampaň proti nám z východu. Východní režimu se nezajímají o
osudy utlačovaných černochu a bílých v Jižní Africe, to je pouze velmi dobře
známá a průhledná záminka. Jim jde o něco docela jiného. O kontrolu
nerostných zdrojů, kterými lze snadno ovlivnit výrobní potenciál svobodného
Pokračování na straně 12
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Z ČSR došla smutná zpráva že 6.
srpna t.r. ve věku 58 let zemřel po
těžké nemoci bývalý politický vězeň,
důstojník čsl. armády, bratr
JARDA PRŮCHA.
Poslední rozloučení s našim kama
rádem se konalo dne 11. srpna 1984
v obřadní síni krematoria v PrazeStrašnících. Zanechal manželku Bo
ženu a dvě dcery: Janu a Jarušku.
* * *
Se spožděním oznamujeme našim
čtenářům, že v ČSR zemřel mukl
VÁCLAV SEMILSKÝ
ve věku 58 let.
♦ ♦ *
Ze Švýcarska došla zpráva, že dne
29. července 1984 zemřela ve Francii
členka švýcarského Sdružení sestra
MAGDA LAINEROVÁ.
* ♦ *
V Praze, dne 3. července 1984
zemřela ve věku 86 let
VALERIE VRABCOVA.
Byla náčelnici Sokola v Opavě a
krajskou důvěrnící Nar. soc. strany v
Opavě.
* * *
Z Československa došla smutná
zpráva, že dne 4. října t.r. zemřel v
nemocnici v Mostě ve věku 71 let náš
dlouholetý spoluvězeň
JOSEF FROLÍK.
Josef byl z lounského “monstréprocesu”. Po soudu vegetoval v
trestnici na Borech a pak v táborech
na Jáchymovsku a Příbrami. Mezi
spoluvězni byl vždy velmi oblíben pro
svoji veselou povahu, čestnost a ka
marádství.
ČEST JEJICH PAMÁTCE:

Václav Smejkal:

Slepci
Vždycky si, soudruzi, říkávám
poznovu,
kterak jste podobni sousoší Bílkovu.
Se zrakem zdánlivě upřeným do dáli
jak byste po fatě morganě sahali.

Po cestě násilí, po cestě prokleté
s rukou vpřed vztaženou nejistě
tápete,
s rukou vpřed vztaženou, s rukou jež
udeří
toho, kdo v cestě je, s vámi kdo
VY/
neven.

Osleplý nevidí na světla, na stíny,
nevidí člověka, vidí jen vidiny.
Blouznivým mámením strašlivě
šáleni
k vidině jdete jak jepice k plameni.

Se zrakem zdánlivě upřeným do dáli,
jak jste se klamali, jak jste se
klamali!
*

Blahopřejeme
Dne 6. října t.r. se dožil 80ti let
předseda Republikánské strany v
exilu p. MARTIN HRABIK. Se
zpožděním přejeme jubilantovi hod
ně zdraví do dalších let jeho plodné
činnosti.
* * *

Ztracené duše
KVĚTA STOCKOVÁ (za svobod
na) - dcera bývalého majitele kavár
ny Luxor v Praze na Václavském ná
městí. Byla odsouzena k mnohaleté
mu odnětí svobody v aféře “Oatis” a
trest většinou odpykávala ve věznici v
Pardubicích.
* * *
ING. ANTONÍN STRNAD - v létech
1949-1951 čsl. obchodní přidělenec v
Haagu v Holandsku. Koncem října
1951 požádal v Holandsku o politic
ký asyl.
Kdo by o výše uvedených věděl,
nech nám dá zprávu do administrace
MUKLa.

JIŽNÍ AFRIKA V SOUČASNÉ DOBĚ
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světa. Abych podložil tato tvrzení, porovnejte si prosím několik následujících
informací převzatých z úředních pramenů.
Japonsko importiye z Jižni Afriky pro svíy průmysl:
90 proč, vanadia, 71 proč, ferrochromu, 52 proč, chromové rudy, 35 proč,
managanu, 34 proč, asbestu, 30 proč, uhlí, 28 proč, platiny, 27 proč, fluoritu,
71 proč, hliníkových silikátí atd.
USA dovážejí z Jižní Afriky:
90 proč, hliníkových silikátů, 87 proč, vanadia, 79 proč, ferrochromu, 55
proč, platiny, 52 proč, diamanyu, 49 proč, uhlí, 48 proč, chromové rudy, 45
proč, ferromanganu, 31 proč, manganu, 23 proč, fluoritu . . .
Velká Britanie:
90 proč, antimonu, 79 proč, chromové rudy, 74 proč, manganu, 6á proč, hli
níkových silikátů, 60 proč, zlata, 46 proč, manganové rudy atd.
Francie:
54 procent mangánu, 41 procent manganové rudy, 37 procent uhlí a ferrochro
mu, 24 procent chromové rudy, 20 procent vanódia, ....

Itálie importiye z Jižní Afriky 73 procent manganu, 53 procent manganové ru
dy, 52 procent platiny, 49 procent asbestu, 33 procent ferrochromu, 32 pro
cent hliníkových silikátů, 23 procent chromové rudy, atd.

Západní Německo:
73 procent manganové rudy, 66 procent uhlí, 54 procent ferromanganu, 52
procent manganu, 26 procent ferrochromu, atd.
Uvedl jsem pouze čelné průmyslové státy svobodného světa. Když
vyloučíme z celosvětové těžby podíl Sovětského svazu a států Východu, dospě
jeme k zajímavému výsledku. Z jižní Afriky přichází 92 procent platiny a 73
procent zlata ke krytí potřeby západního světa. Abychom si udělali lepší
představu o jaké množství se jedná, tak Jižní Afrika v roce 1978 vyvezla 706
tun zlata a přes 15 miliónů tun uhlí.
Velmi často se porovnávají vojenské síly mezi Sovětským svazem a Spojený
mi státy, pravděpodobně jste však ještě nikde nečetli porovnání průmyslových
potenciálů těchto velmocí a málokdo se zabývá skutečností, že udržení těchto
poměrů je nutné továrny zásobovat nerostnými materiály. Zde jsme opět u
otázky, jak je důležitá Jižní Afrika pro svobodný svět. Porovnejte nerostné svě
tové zásoby Jižní Afriky a Sovětského svazu:

Chromová ruda
Manganová ruda
Platina
Zlato
Vanádium
Diamanty

Jižní Afrika

SSSR

81 proč.
78 proč.
75 proč.
51 proč.
49 proč.
21 proč.

3 proč.
16 proč.
15 proč.
19 proč.
46 proč.
7 proč.

Milý čtenáři, pokud jste dočetli až sem ta nezáživná, ale velmi zajímavá
čísla, svědčí to o Vašem zájmu o Jižní Afriku. Nejste však sami. O Afriku se
zajímají nejen světové velmoci, ale hlavně Sovětský svaz. Protože je si vědom,
že zničením a nebo obsazením Jižní Afriky (pomoci Kubánců a remých marxi
stů) by bez boje zničili svobodný svět, který je dodnes závislý na Jižní Africe.
Chcete-li se dozvědět další informace, ozvěte se do redakce MUKLa a bude
vám odpovězeno.
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Zvláštní příloha.

STANOVISKO
Sdružení bývalých československých
politických vězňů v exilu

k Radě svobodného Československa

Avšak i mezi skutečnými politickými uprchlíky z
Československa existují ještě jiné dvě skupiny, jejichž
význam a orientace jsou rozhodující pro politickou
činnost československé emigrace a odrazí se asi jednou v
soutěži o politické uspořádání v osvobozené vlasti.

Je obecně známé, že v roce 1968 odešlo z
Československa převážně více tzv. hospodářských než
skutečných politických uprchlíků. Ti první netrpěli
žádným politickým útlakem, protože s režimem buď
souhlasili, nebo jej alespoň pasivně snášeli. I oni hledali
svobodu, avšak jen hospodářskou. V odchodu z Česko
slovenska spatřovali jen zlepšení své hospodářské situa
ce, přičemž ani na Západě svůj poměr k doma panující
mu komunistickému režimu nezměnili.
Jistě i v roce 1948 ne všichni, kteří odešli, učinili tak
pro politické pronásledování a ztrátu svobody.
Naproti tomu my, bývalí českoslovenští političtí vězni
jsme prokazatelně jen političtí exulanti, kteří pro svůj
nesouhlas s komunistickým terorem protrpěli dlouhá lét*
svého života v komunistických tzv. “nápravných
zařízeních” ministerstva vnitra, ve skutečnosti v těch
nejhorších věznicích v Praze na Pankráci, v Ruzyni, v
Plzni na Borech, na Mírově, v Leopoldově, v Ilavě, v
Kartouzích, Pardubicích a v mnoha jiných - či v
různých “pracovních”, ve skutečnosti vyhlazovacích
táborech na Jáchymovsku a Příbramsku při dobývání
uranu pro sovětské atomové elektrárny a atomové zbra
ně, nebo při dobývání uhlí či pracích na stavbách.
Všechny tyto práce byly typicky otrocké, při nichž
jediné právo odsouzenců bylo vykonávat rozkazy dohlí
žejících estebáků a plnit nelidsky přemrštěné normy,
jejichž nesplnění bylo krůtě trestáno.

Jsou to:
1) političtí uprchlíci z r. 1948, kteří uprchli z Česko
slovenska před komunismem. Tito žádný komunis
tický teror nezažili, skutečnou hrůzu komunismu z
vlastní zkušenosti neznají a někteří z nich během
dlouholetého pobytu na Západě v mnohém ohledu
podlehli vlivu západoevropského apeasementu a jeho
každodenní politické praxe, takže právě tito považují
komunisty stále jen jakoby za příslušníky jedné z
mnoha demokratických stran a nikoli za původce po
litických zločinů. Přes tolikerou věrolomnost komu
nistického hnutí je jim odklon uprchlých komunistů
od oficiální linie dnešní KSČ dostatečným důvodem k
té nejužší politické spolupráci i na “nejvyšší” úrovni.
2) Političtí uprchlíci z Československa z roku 1968,
kteří uprchli z komunismu a kteří nejenže blížící se
katastrofu před únorovým pučem předvídali, ale
kteří po něm, po dvacetileté zkušenosti s diktaturou
komunistické strany dosud na její zločiny nezapo
mněli a nikdy nezapomenou, jako ani západoněmečtí
občané po čtyřiceti letech života ve svobodě nezapo
mínají a nikdy nezapomenou na zločiny své vlastní
hrôzovlády nacistické.
Bývalí českoslovenští političtí vězni náleží bezesporu
do této druhé skupiny. Komunismus v celé jeho hrůze
prožili často za nepředstavitelně nelidských podmínek,

Rozdíly mezi těmito dvěma skupinami uprchlíků z
Československa jsou očividně diametrální a právě tak se
obě skupiny liší v názorech na úkoly a vlastenecké
povinnosti čs. exilu.
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jejich lidská důstojnost byla marx-leninské ideologii od
povídajícím způsobem hrubě pošlapána a kromě ztráty
na životech a podlomeného zdraví byl jejich odpor proti
lži a násilí mimo jiné předznamenán ztrátou veškerého,
buď vlastní prací, nebo prací předešlých generací nastřá
daného majetku, který se často stal odměnou za
teroristickou činnost komunistickým aktivistům. Surové
rozbíjení rodin, týrání rodinných příslušníků, znemožně
ní studia i nejnadanějším dětem a ztráta veškerých ob
čanských práv, pokud lze v rámci diktatury komunistic
ké strany vůbec o jakýchkoli občanských právech hovo
řit. to vše byly a jsou dodnes průvodní zjevy boje proti
komunistické tyranii za svobodu a nezávislost našich
národů.

Na základě shora řečeného je motivován poměr
Sdružení bývalých čs. politických vězňů v exilu k Radě
svobodného Československa. Tato byla založena po
komunistickém puči v r. 1948. Jejími členy se stali
bývalí poslanci Národního shromáždění, jejichž mandát
mezitím vypršel, a jiní političtí činitelé ze všech tehdy v
republice činných politických stran, přirozeně s výjim
kou komunistů, kteří se stali strůjci naší národní
katastrofy tím, že způsobili zánik čs. demokracie a za
prodali osud našich národů do rukou moskevského ko
munistického samoděržaví, čímž se dopustili zločinu
velezrady.
Avšak časy se mění. Zakládající členové RSČ z pře
vážné části zemřeli a pokud někteří ještě žijí, jejich po
litická protikomunistická aktivita v důsledku jejich vyso
kého věku i jejich neznalosti komunistické politické
praxe ztratila na významu.
Činnost RSČ byla posléze zastavena. Po jejím
obnovení před deseti lety se legitimita této vrcholné
organisace čs. exilu stala nanejvýš pochybnou vzhledem
k dávno již neplatným mandátům bývalých poslanců
Národního shromáždění a vzhledem k libovolnému výbě
ru jejích členů úzkou skupinou lidí určitého politického
zaměření, pro něž jsou komunisté - prozatím jen bývalí bez ohledu na jediný politický cíl RSČ, totiž boj proti
komunismu za účelem znovunastolení demokracie v
Československu, jako političtí spolučinitelé přijatelní. O
tom svědčí nedávno pozměněné směrnice RSČ o
přijímání nových členů a jejími mluvčími potvrzené trva
lé “neoficiální” styky s bývalou komunistickou promi
nencí. Tento postoj je současným představenstvem RSČ
zdůvodňován zcela pochybným tvrzením, že vylučováním
bývalých komunistů z členství v Radě by se tato
zbavovala “kvalitních jednotlivců.
Vzniká otázka, v čem spočívá tato “kvalita”, a je-li jí
míněn nějaký vyšší IQ, pak lze předpokládat, že tito
jednotlivci již před vstupem do KSČ museli znát marxleninskou ideologii jakožto ideologii veskrze totalitní,
museli být obeznámeni s metodami jejího praktického
uplatňování a museli se důkladně zabývat studiem ne
jen déjin KSČ, ale ještě důkladněji dějinami VKSb. Z
řečeného je zřejmé, že tito “kvalitní” lidé bezesporu již
před vstupem do své strany s jejím totalitním programem
a praktickou politikou, jež jsou v zásadním rozporu se
zájmy našich národů, museli souhlasit.
i ím, že členstvo exilových organizací nemá žádný vliv
na personální složení Rady, tato se stala organisací sa
mozvanou a leccos nepříjemného by nestrannému pozo
rovateli mohla připomenout z československé současnos
ti. Uskutečnění svobodných voleb ve vlasti je prozatím
jen vytouženým snem nás všech a je tragikomické, že je
jím i svobodná volba delegátů československých exilo
vých organisací do RSČ, která ani v podmínkách
západní parlamentní demokracie takovou volbu svých
členů není ochotna připustit, zatímco představenstvo

Bývalí českoslovenští političtí vězni znají tedy
komunismus nejen z teorie, nebo z novin či jiných zpráv,
ale z bezprostřední tvrdé osobní zkušenosti. Po dobu
dvaceti let zakoušenou politickou zvráceností jsou
prostoupeny všechny lidské mohutnosti těch, kteří měli
dostatek odvahy, naděje a trpělivosti zachovat věrnost
humanitním ideálům, z nichž vzešla Československa
republika a jejichž odpor vůči komunistické perversi
žádný časový odstup nezlomí.
Bývalí čs. političtí vězni tedy na základě teorie i praxe
velmi dobře vědí, že komunistické strany kdekoli na
světě jsou politickými stranami usilujícími o přízeň
voličstva v demokratické soutěži s ostatními stranami jen
potud, pokud jsou nuceny svoji rozvratnou činnost konat
v pluralitním politickém systému. Jakmile se jim však
podaří násilím uchvátit moc, a to opět bez výjimky kde
koli na světě, přestává být komunistická strana politic
kou stranou ve shora zmíněném smyslu a stává se pouze
výkonným orgánem teroristické zvůle absolutistické stra
nické hierarchie, jejíž poslední nejvyšší instanci je
Ústřední výbor strany v Moskvě.
Každý člen K.SČ po nastolení diktatury své strany,
která má charakter vojenské organisace, se stává jejím
slepým nástrojem a je povinnen v rámci stranické disci
pliny bez odmluvy vykonávat rozkazy nadřízených
orgánů. V tomto smyslu nese tedy plnou mravní i právní
odpovědnost za všechny činy a zločiny této strany, které
spáchala v době, kdy byl jejím členem. Tato odpovědnost
je pak odstupňována podle významu funkce, kterou vy
konával. A nikdo na světě nemá právo žádného komunis
tu - ani bývalého - této mravní i právní odpovědnosti
zbavit, protože zločiny proti lidskosti a přirozeným
lidským právům se nepromlčqjí. Každý komunista - i
bývalý - ponese tuto svou odpovědnost do konce života.
Takový je mravní a od norimberských procesů i dnes ve
světě panující právní zákon.
Z toho důvodu pro bývalé československé politické
vězně v exilu - a jistě i pro každého skutečného politické
ho exulanta - je jakákoli politická činnost bývalých
komunistů v jakýchkoli exilových orgánech či organisacích naprosto, kategoricky a trvale nepřijatelná.

14

komuno-fasistického režimu a jakékoli totalitní
ideologie za politického činitele.

každého sebenepatrnějšího krajanského spolku v exilu
naproti tomu vyjadřuje vůli svých členů. Jakkoli vvsoké
finanční, administrativní a organisační zatížení nesmí
být přitom pro realisaci svobodné volby delegátů do RSČ
na překážku. Naprostý nedostatek legitimity RSČ v
důsledků jejího samolibého jmenování členů má totiž za
následek vznik stále nových “vrcholných” organisací čs.
exilu a jeho nekonečné tříštění.

Bývalí čs. političtí vězni v exilu politickou činnost
takových osob v demokratických exilových organisacích
kategoricky a jednou pro vždy odmítají a jen takovou
politickou organisaci v exilu považují a budou i v
budoucnu považovat za politicky čistou, která žádné
takové osoby za své členy nepřijímá a neudržuje s nimi
ani oficiální, ani neoficiální styk. Jen taková demokratic
ká a mravně nedotčená exilová organisace má mravní
oprávnění o sobě prohlašovat, že usiluje o návrat
demokracie a svobody ve vlasti a až k tomu dospěje čas, o
uplatnění zájmů osvobozené Československé republiky.
Sdružení bývalých čs. politických vězňů v exilu je
ochotno uznat Radu svobodného Československa za
vrcholnou politickou organisaci československého exilu a
její činnost plně podporovat za předpokladu,
* že bude politicky čistá, t.j. prosta všech kolaboran
tů s komunistickým či jakýmkoli jiným totalitním
režimem a že se zdrží jakéhokoli i neoficiálního
styku s nimi,

Bývalým československým politickým vězňům je z
historie tohoto stoletúznámo. že osud malých národů zá
visí do značné míry na záměrech a libovůli dominantních
velmocí. Jsou si také vědomi toho, že rozhodnutí o kons
tituci I. československé renublky i její konstituci do II.
světové válce bylo učiněno v USA. Avšak všichni jsme si
též vědomi toho, že nepříznivé rozhodnutí po II. světové
válce, jímž, se Československa republika náhle ocitla ve
sféře politických, hospodářských i mocenských zájmů
Sovětského svazu, přestože národy Československa od
svého historického prvopočátku tvořily integrující sou
část evropského Západu, bylo učiněno americkým
presidentem F.D. Rooseveltem v důsledku nesprávných
informací o poměrech v Sovětském svazu, jichž se mu
dostalo od jeho poradce a které byly bohužel potvrzeny
nej vyšším tehdy československým politickým činitelem.
Oba byli totiž přesvědčeni o tom, že
vývoj v Sovětském svazu spěje k demokracii a že tam
po válce budou poměry srovnatelné s ostatními de
mokratickými státy.
Tíži tohoto tragického omylu nesou nejen naše náro
dy doma, ale též političtí uprchlíci z Československa z let
1948 a 1968. Kulturní i technická úroveň našich zemí,
předznamenaná existencí slavné Karlovy university již od
r. 1348, první v Evropě na sever od Alp, a pražského vy
sokého učení technického již od r. 1698, vůbec
nejstaršího na světě, která nás právem stavěla do popředí
světové vzdělanosti, byla o celé desetiletí vržena zpět na
úroveň sovětského Ruska.
S přihlédnutím ke světové politické situaci je zřejmé,
že čas pokročil a že se připozdilo. Po několika
desetiletích malicherných sporů, osobních nevraživostí a
neplodné činnosti je tedy nezbytně nutné, aby českoslo
venský politický exil konečně procitl a vytvořil svoji
celosvětovou, demokratickou, representativní a politicky
čistou organisaci. která by byla nejen schopna, ale také
oprávněná za zájmy Československé republiky jednat a
tyto důrazně a důsledně hájit.
Organisace bývalých čs. politických vězňů v exilu
spočívá na absolutně demokratických zásadách, v níž
nikdo není dotazován na svoji politickou či světonázoro
vou orientaci, protože tato v jednotném úsilí o svobodu
našich národů i každého jednotlivce pozbývá na
významu. Důsledné demokratický charakter Sdružení
však zásadně nepřipouští

* že bude vskutku důsledně demokratická, t.j. její
složení bude výrazem vůle a zájmů co největšího
množství československých demokratických orga
nisací ve svobodném světě.
Československý demokratický exil nesmí připustit, aby
se tragický osud naší vlasti ještě jednou v jakékoli formě
opakoval.
Slovo má nyní Rada svobodného Československa,
která musí své stanovisko v této věci zásadně, jednoznač
ně a přesvědčivě projevit a vyvodit z něho patřičné
důsledky.
Není rozhodně v úmyslu bývalých čs. politických
vězňů v exilu jakkoli přispívat k rozbíjení jednoty česko
slovenského politického exilu, jež je spíše důsledkem ne
demokratických stranických praktik RSČ, než nedostat
ku dobré vůle exilových organisací, které politikaření
jakéhokoli druhu odmítají.
Sjednocení čs. exilu je příkazem doby a je nutno
učinit vše i za cenu velkých obětí, aby ho bylo co nejdříve
dosaženo. Pokud však RSČ nebude ochotna stát se
institucí skutečně mravně a politicky integrální, zbave
nou všech nynějších, bývalých, reformních, prohlédnuv
ších a jiných příslušníků komunistické strany a jejich
přisluhovačů z řad nekomunistů, pak není a nikdy
nebude pro bývalé čs. politické vězně v exilu vrcholnou a
politicky representativní organisací čs. exilu.
V takovém případě, ac s politováním, bude Sdružení
dohnáno k hledání způsobu, jak takovou vrcholnou
demokratickou a mravně a politicky únosnou organisaci
najít či pomoci vybudovat.
Sdružení bývalých čsl. politických vězňů v exilu
Organisace ve Švýcarsku a v Kanadě

uznání žádného ani bývalého stoupence jakéhokoli
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