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Z dávné historie
(A TAKÉ V ŘÍJNU)

Rynové zamyšlení
MOJMÍR CHROMEC
Uskutečněním buditelských snah z konce minulého a počátkem tohoto
století byl zrod samostatného Česko-Slovenského státu. Rozpad RakouskoUherska, přežitého polofeudálního útvaru s národnostními, sociálními i poli
tickými problémy, umožnil nastolení demokratického řádu v našich zemích.
Dne 30. května 1918 se sešli představitelé organizací se sídlem ve Spojených
státech, které zastupovaly zájmy národa českého a na druhé straně národa
slovenského v Pittsburgu, aby projednali za přítomnosti předsedy Česko-Slovenské Národní Rady prof. Masaryka česko-slovenskou otázku a podepsali
dohodu o vytvoření Česko-Slovenského státu po skončení světové války. Tak
Pokračování na straně 3

Dřevoryt
Možná, že právě po téhle cestě
__________ klopýtali zajatci,___________
_______ hnali se vítězní jezdci,________
možná, že právě tady počítal
________ lstivý zrádce odměnu;_________
______ kolik lidí tudy asi prošlo,_______
kolik jich padlo a kolik...______
______ A my jdeme po tobě, cesto,_______
šlapeme v prachu a říkáme:______
_________ Ty jsi ta nejkratší__________
Do zajetí? K vítězství? Ke zradě?

NEMINULY ANI DVA MĚSÍCE PO
bitvě u Moháče a v Praze se scházejí vybra
ní mužové, aby rozhodli o volbě nového
českého krále. Jsou vybráni po osmi z kaž
dého stavu, z panského, z rytířského
a z měšťanského.

Pokrae na str. 3
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dva národy, jež přežily ve své svébytné formě, byť i byly po století vystaveny
germanizaci či maďarifikaci, uskutečnily po prvé od dob Velkomoravské říše
své tužby žít ve státním útvaru, který dle dohody měl zaručit oběma národům
jejich nezadatelná práva na sebeurčení. Prohlášení z 28. října 1918 bylo vyvr
cholením těchto tužeb, snah a úsilí.
Idealismus, který předcházel zrodu státu setrval i po jeho zrodu. Živen,
pěstován a udržován státní mocí prosycoval srdce i mysl občanů. Ti byli vděčni
legiím za vybojované svobody, presidentu T.G. Masarykovi a generálu M.R.
Štefánikovi za ustavení státu a světu za pochopení našich staletých tužeb.
Tento idealismus dovedl z počátku přehlédnout i neuskutečnění příslibu zása
dy rovnoprávnosti dvou hlavních národností v preambuli zákona č. 121 (jenž
uvozuje (sic) Ústavní listinu - Česko-Slovenské republiky z roku 1920) o
jednotném československém národě. Dovedl i přehlédnout provádění někdy
diskriminační národnostní politiky. Stát byl veden presidentem, jenž požíval
právem úctu i lásku drtivé většiny obyvatel. Mravní hodnoty křesťanské spo
lečnosti včerejška byly přejaty bez výhrad v nově utvořeném státě. Právo
zůstalo právem, spravedlnost spravedlností a slušnost i úcta byly hluooce za
kotveny v nepsaném morálním kódu pro konání zítřka.
Dokud obyvatelé žili oddaností k těmto přijatým zásadám a ve víře v Boha,
stát dosahoval úspěchů a požíval vážnosti. Byl ukázkou mravně vyspělého
demokratického státu.
Neblahým vlivem hospodářské krize, působením socialismu a jím
hlásaného atheistického materialismu i odrazu působení vnějších sil na
evropské scéně rostla rivalita a řevnivost a s nimi i špatnost, ve slovech i ve
skutcích. Některé hodnoty, mezi nimiž statečnost a obětování sebe samého pro
zájmy svobody občanů, vrcholné to mravní normy nadřazené hmotným
zájmům jedince, přežily kapitulanství i smířlivost s osudem přinášejícího
panství nacismu. Hodnoty, jež doprovázely zrod státu nepřežily, snad s
výjimkou u odpůrců hnědého zla, údobí válečné a poválečné. Hlásání
smířlivosti s osudem a nezvládnutelnými okolnostmi z roku 1938 se projevilo
zejména v roce 1948 a v letech následujících. Naše národy si nechaly vnutit jiné
hodnoty: přijetí třídní nenávisti, “logiku” klamu dialektického materialismu,
bezpráví, útlaku, spoutání ducha a ospravedlňování násilí. Nové hodnoty těch
nemravných byly zbaběle přejímány i těmi, kteří dosud věřili v mravnost.
Právo se stalo výrazem moci, spravedlnost se změnila v bezpráví, slušnost
přestala být ctí a neslušnost s nemravností se stala zásluhou.
Doma přes veškeré úsilí komunistického režimu, tento narazil na odpor
našich statečných sester a bratrů, jejich rodin a nositelů hodnot mravní
společnosti. V roce 1968 ti pak, jež komunisté učili přejímat nové hodnoty
hlásaného a konaného zla, se postavili v zanícenosti svého poctivého
idealistického mládí proti svým zotročovatelům. Bohužel normalizace, a její
přijímání, které bylo nutným pokračováním zlomu morálních hodnot z roku
1938 a 1948, nezasáhlo jen domov, ale i exil. Bez povzbuzování k idealismu,
bez vedení těch, kteří by stanovili normy mravnosti konání a vzájemného
respektu, i exilová veřejnost byla značně znormalizována. Ať z podstaty
neumět být mravnými nebo z neschopnosti vést, ti co si osvojili mluvit za náš
národ, hlásali defaitismus, smířlivost se stavem věcí, kuplířství se sebou
samými za pofidémí úplatu ve formě návštěv Československa, umožnění
obchodních styků či jiných výhod. Je neodpustitelnou vinou, že ve svobodných
zemích, v nichž žijeme není již morálním přečinem kolaborace s naším
nepřítelem obchodováním, návštěvami, hlásáním smířlivosti s komunismem a
neodporování zlu. Ti, kteří také nepřímo kolaborují nepociťují při tom ani
stud ani vinu.
Pokračování na straně 4 I
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Čtyřiadvacet mužů se sejde ve svatováclav
ské kapli v chrámu svátého Víta. Píše se
měsíc říjen a vzduch v kapli zahřívá jenom
dech řečníků. A přece se rozcházejí až kv-ečeru. Je rozhodnuto. Za nového českého
krále byl zvolen arcivévoda Ferdinand
Habsburský.
Nikdo z pánů, rytířů a měšťanů, kteří Fer
dinanda Habsburského zvolili, netušil, že
volí panovnický rod, který bude v českých
zemích vládnout bezmála čtyři sta let. Ni
kdo ještě netušil, že vláda Habsburků pad
ne na české zeme jaxo temný stín a přinese
ponížení českému lidu i jazyku. Ale ten čas
teprve zrál, jako zraje na jedné jabloňové
větvi červavé jablko vedle zdravéno.

Dvě tváře
Kdosi řekl, že člověk svým
každodenním činem si dokreslíme
svou poslední tvář. Tedy, každý má
jen jednu tvář, dobrou nebo zlou,
neboť jsou lidé jeno dobří a nebo zlí.
Nejsou lidé zlodobří nebo dobrozlí.
Člověk dobrý je dobrý a opět člověk
zlý je zlý - mohli bychom ovšem
zabrousit! do gnoseologie a začít
rozvádět: Člověk jest jest, nebo
člověk jest má býti, býti... atd.. Než
pokračujme. Člověk dobrý nemusí
nic zastírat, nemusí se přetvařovat.
To zastírání pravé tvářeje vlastní jen
lidem nedobrým. Lidé omylem říkají
o těchto lidech, že m^jí “dvě tváře”.
Nemyji tváře dvě, mqjí jen jednu - to
druhé to je maska, kterou chtějí
překrýt tvář pravou. Etymologie
slova “pokrytec” by asi vysvětlila, že
to všechno začalo “pokrýváním”
skutečnosti, aby se dosáhlo dobře
vypadajícího zdání.
Proto také chápeme, že časopis
K-231 je maskou, kterou jsou pře
krývány “perly literatury” rozmno
žované apriori a kterým říkají “inter
ní zprávy”. “Účel světí prostředky” Machiavelli toto zastával již téměř
před pěti stoletími - ovšem ten měl
na mysli z^jem státu - či z^jem ale
sledqjí oni?!

Rozhlásek
Járy Mečů
Našly se kosti Mengeleho
co z lidí dělal králíky.
Chtěl prý se ukrýt na hřbitově
však svět už není veliký.

Svět potěšil se nad tou zprávou.
Pár kostí spadlo do klína
A když experti zčetli hnáty
zkoumali lebku zlosyna.
Co skrývá lebka zločincova?
Experti luští rébusy.
Proč mrtvý bídák za života
na lidech dělal pokusy?
Ke slepcům světa chtěl bych volat
u Mengeleho rakvice:
Kdo zanechal nám svých pár kostí
zanechal nám i dědice!

Dávají zdravé do blázinců
a tam je mění na cvoky.
Zločinec-vladař ze zločinců
má lékaře a poskoky!
Vem čert pár kostí z Mengeleho!
Nemějte lidí za trdla.
A pro dědice Mengeleho
upleťte provaz na hrdla!

Pokračování se strany 3
ŘÍJNOVÉ ZAMYŠLENÍ (Mojmír Chromec)
Není chybou exilových organizací, že nedosáhli vytčených cílů, ale je jejich
vinou, že připustili demoralizaci exilu a že dovolili komunistickému režimu
proniknutí té jejich t.zv. normalizace do exilu. Nepomohou fráze těch, kteří
smířlivost a kolaborantství praktikují, fráze o víře v jednotný stát s jedním
československým národem a věrností odkazu roku 1918. Při jejich
změněných hodnotách a praktikovaných činech to zní poněkud cize. Jejich
logika klamu jim velí vydávat Radu svobodného Československa nebo
Československého sdružení v Kanadě za mluvčího Čechů a Slováků v
zahraničí, případně v Kanadě. Hodnoty, které stály u kolébky státu velí jinak mluvit pravdu. Skutečností je, že doma vznikla federace české a slovenské
republiky, jako výraz snah sebeurčení národů.
Zde v exilu snad více než 90 procent lidí hlásících se k slovenské národnosti
je representováno organizacemi, jejichž střechovou a vrcholnou organizací je
Světový Kongres Slováků. Nevidět tyto skutečnosti ze zaslepenosti svých přání
representovat ty, jež na svou skutečnou representaci jsou právem hrdi a
nenavázat pracovní styky s SKS je nezodpovědným počínáním těch, kteří
nepochopili smysl dějin a konání České Světové Unie ve prospěch našich
národů po návratu svobod do našich zemí. Vrcholná demokratická
representace našich národů zaujme dříve či později zákonitě své oprávněné
místo. Snažení organisací bývalých československých politických vězňů je
výrazem snah po demokratisaci exilu, který si jasně uvědomuje, že budoucnost
našich národů závisí na úspěšnosti dohod o spolupráci s bratry Slováky, naším
srdcím nejbližšími, a jejich vrcholnou organisací.Správnost myšlení těch, kteří
podporují tento směr, potvrdí svobodně vyjádřena vůle osvobozených Čechů a
Slováků doma. V budoucnu budou bývalí političtí vězni hrdi že tomuto úsilí
byli nápomocni.

* * *
Socha sv. Václava v chrámu sv. Víta v Praze.

Trochu historie
nikoho nezabije
V. Davydovski
Byl sychravý Únor. Příroda spala,
lid však bděl. I na sekretariátě De
mokratické strany. Soudružka uklí
zečka, vrátný a dva údržbáři, tam
právě povyházeli pány ministry z
kanceláří - některé dveřmi, jiné
oknem; sesadili celý Ústřední výbor
a prohlásili se za právoplatné mluvčí
všeho členstva. I radovali se demo
kraté celé země, jak lidově-demokra
ticky, se naučili vládnout.

Poznámka sazečova: Štěstí, že je to
už jen smutná historie, dnes v
demokracii, by přece něco podobné
ho nebylo možné!
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Odpověď Josefu Hermanovi
KAREL HRUBÝ

Motto: Věřím i já Bohu
že po přejití vichřic . . .
Milý Josefe je to jen 25 let, co jsme seděli v bytě Tvé tety a poslouchali Beethovena . . .
zase si ho poslechneme, až se setkáme a zase nám bude dobře.
Teď si pouštím film vzpomínek a těch je přehršel; někdy mám dojem, že v
době, kdy nám okleštili život jsme žili nej intensivněji - jsou údobí v našich
životech, na která si těžko můžeme vzpomenout, zatímco z muklovské éry se
vzpomínky vrací v překvapivých detailech a navíc - vždy přinesou dobré pocity
a vyloudí úsměv. Mnoho z těch hochů co s námi byli je už v tom velikém lágru asi zase chodí k bráně, kdy přijede nový transport a vyhlížejí, neuvidí-li
kámoše ... a hned znovu: “pojď - mám kafe” a štědře otevřou plechovku s
Tarasem . . . přesně v tradicích.
Byly to bohatýrské doby, kdy krajíček chleba byl rozdělen na menší a
polykán nábožně, kdy jeden povzbuzoval druhého, pomáhal, těšil ... Často,
přemýšlel-li jsem o pohnůtkách, příčinách a důvodech které přivedly tolik lidí
do komunistického kriminálu docházel jsem vždy ke společnému jmenovateli,
který byl - duševní mravnost, láska ke svobodě, odpor ke zlu a násilí,
neprodejnost. V každém národě, ve všech generacích existovali lidé, kteří se
nechtěli nechat znásilnit a hájili svá lidská práva a svobodu. Tak nějak a proto
vznikli MUKLI v době, kdy komunismus se uchopil moci, aby nastolil brutali
tu . Tedy ne v roce 1968 na Žofíně, ale individuelně či ve skupinách počínaje
rokem 1949. Každý svým způsobem, podle svých představ a možností se sna
žil zabránit násilí. Později v kriminálech a na lágrech nebylo potřeba cokoliv
vysvětlovat; prostě byl jsi takový jako ti druzí - jinak bys tam nebyl - a to
stačilo. Vznikala přátelství úzká a užší a byla tam pohoda a vlídnost prýštící z
pocitu sounáležitosti a vzájemné závislosti. Tak vznikla i naše přátelská
molekula pamatuješ?
Po propuštění každý se vracel aby pokračoval v životě kriminálem přeruše
ném, nebo aby si uspořádal život nový. Taková nějaká by to mohla být definice
mukla. Pro komunisty pak mukli představují nejkrajnější pravici, nesmlouva
vou a naprosto neochotnou ke kompromisům se silou pevně opakovat Ne Nikdy! A myslím, že před námi měli vždy respekt, čert se vždy bál kříže, naše
existence jim vadila, byli jsme jejich svědomím.
Muklové nikdy neměli nějaké vůdce, nepotřebovali jich. Každý byl sám
sobě svým vůdcem a podle svého rozhodnutí jednal a organisoval-li se potom
tak z toho důvodu, aby neztratil kontakt s přáteli, případně aby jim mohl
pomoci. Mnoho muklů emigrovalo; ta láska a touha po svobodě byla stále
silnější než obavy z kroků do neznáma. V exilu se opět dle možností setkávali,
dopisovali si, sháněli adresy přátel, vyptávali se za stejným účelem jako doma
se zorganisovali. Prostě každý žije svůj život a čas od času se sejde s některým
známým , pohovoří a opět jde zpět do svého všedního dne. Řekl bych to takto:
býti muklem to je jen jedna část člověka - vedle toho jsou další části toho
samého člověka, který by zde byl a žil jako takový i kdyby nebylo roku 1948.
Žil by život jako každý jiný smrtelník s jeho ambicemi, láskami, hněvem,
závistí, smutky a radostí, byl by člověkem zlým či dobrým, malým či velkým,
chytrým nebo hloupým. Konečně i v kriminále jsme viděli ty rozdíly v lidech a
podle toho jaký kdo byl, tak se také dále vyvíjel. Je proto nutno mukla
posuzovat střízlivě; není to nadčlověk a jako od každého člověka můžeš
Pokračování na straně 6
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Polopravda
- horší lži!
Dostala se mi do rukou “Interní
zpráva č. 2 K-231, srpen 1985.”
Nebyl bych na tento plátek - plný
polopravd reagoval, kdyby se v něm
nevyskytlo mé jméno, v souvislosti,
již dávno vyřešeného případu “Praž
ská centrála prohrála.” Abych při
vedl věc na pravou míru, jsem
nucený konstatovat následující:
Prohlašuji, že pisatel článku - ať
už je to kdokoliv - lže! Celá věc se
udála následovně:
Když jsem se dozyěděl, že se v
Torontě chystá akce promítání čes
koslovenských filmů, za přítomnosti
čs. konsula a jedním s pořadatelů má
být také J. Kůstka, ihned jsem mu
telefonicky volal, abych se přesvěd
čil, co je na tom pravdy. J. Kůstka
mi povrdíl, že to pravda je. Varoval
jsem ho, aby dal od všeho ruce pryč,
neboť v celé akci jsem spatřoval “pá
tou kolonu ČSSR.” J. Kůstka mi
odpověděl, že je mu jedno kdo stojí v
pozadí, hlavně, že získá peníze, kte
ré potřebuje. Já jsem mu dal najevo,
že s tím nemohu souhlasit.
Napsal jsem o celé věci pár řád
ků, které jsem dal M. Chromcovi k
zpracování a současně jsem ho po
žádal, aby pod článkem dal moje
iniciály (K. K.).
Není pravdou, že Chromec psal
článek bez mého vědomí, ba naopak,
bylo to na můj popud. Taková je
skutečnost a jestli se někdo domnívá,
“že 100 krát opakovaná lež - se stá
vá pravdou” je na velkém omylu.
Karel Kalenda (K.K.)

Tiskařský šotek ?
Chceme věřit, že jedině tak se
mohlo vloudit oněch 70 procent do
dopisu K-231 presidentu USA (Ča
sopis K-231, Ročník 1, Číslo 3, Říjen
1985, Strana 6 otiskuje: ...“on
behalf of K-231 which represents
about 70 per cent of former political
prisoners of Czechoslovakia now
living in the United States and
Canada, ...” Jak autoři dopisu tak i
my víme, jaká je pravda. Tak že více
objektivity by jim jen slušelo. Už
proto, že veřejnost po takovýchto
překroucených informacích by moh
la začít přemýšlet i o ostatních jejích
tvrzeních.

Rn««rZS,t“%
V galerii vítacích dopisů ke
znovuzaiožení K-231 se ve stejno
jmenném časopisu zaskvěl jeden pod
oficiální hlavičkou Reportéra. V
dopisu obviňqje pisatel Vladimír
Škutina časopis MUKL z používání
frazeologie Rudého Práva a utrusuje
na adresu MUKLa cosi o samozvan
cích. Ač jsem položil Právo Rudé a
MUKLa list na list, stránku na
stránku, nic takového jsem tam
nenašel. Zato slovem “samozvanci”
se to v RP někdy jen hemží. Co však
nemá k obsahu toho slova daleko,
ilustruje pisatel v posledním odstavci
svého dopisu. Tam totiž jedním
dechem dává k dispozici K-231 nejen
časopis Reportér, ale i jeho 3.500
abonentů. Že by se někoho ptal?
Taková maličkost! Rutina je rutina,
že pane Škutina!?
Otto Černý, Švédsko

ODPOVĚĎ JOSEFU HERMANOVI
Pokračování se strany 5
očekávat, že i Člověk mukl se může zachovat podle nebo velkoryse, zbaběle
nebo statečně. Na lágru byl každý jedinec pod silným vlivem okolí a podmínky
byly jiné, než jsou venku. A tak se může stát, že člověk, kterého jsi znal že je
takový či onaký po třiceti letech překvapí něčím, co bys byl nikdy nečekal - on
prostě jen dokončil svůj růst v rámci jeho povahy, jeho schopností, jeho
individuálního já; To však jsou poznatky z psychologie užité, netřeba proto
dále analyzovat. Jen ještě - o některých lidech by se dalo říci, že přestali býti
mukly v den jejich propuštění, o jiných pak, že muklovství silně ovlivnilo jejich
další život.
V poslední době bylo v muklovském světě mnoho dohadů kolem torontských událostí a založení K-231. Nevím, proč kolem toho bylo tolik vzrušení vždyť o nic nejde; několik jedinců chtělo mít svůj klub tak se ustanovili. Proč
by ne? Pikantní na tom však jsou důvody, proč a jak onen klub vznikl. Byla to
akce připravovaná po delší dobu několika málo lidmi - to ostatní je kompars.
Tedy kompars ne výslovně divadelní, který dělá křoví a vzdálující se kroky, ale
asi takový, jako měl třeba Hitler, lidí, kteří se zúčastnili nějaké schůze, byli
zagitováni, třeba se i nadchli a cestou domů měli hrdý pocit, že oni a Hitler
vybudují nový řád, novou Evropu - asi jako v matyce kde nula sama o sobě je
nic, dostane-li se však za nějaké jiné číslo - pane jak je honem důležitá. Ty
hlavní motivy pak byly; fakt, že někdo takovou jednotku silně potřeboval ke
svým politickým ambicím a dále silná dávka revanšismu. To zní dobře viď; ale
varoval jsem Tě aby sis mukly neidealisoval; někteří lidé zůstanou malí.
Takže důvody pro těch několik jedinců zde byly ale stále jich bylo co do
počtu málo. Vyvinula se horečná činnost - telefonování, psaní dopisů, žádání
plných mocí; je mi líto těch muklů, kteří nevědouce co se vlastně děje jim
tyto důvěřivě poslali, aby organisátoři ihned z nich učinili korpplice tím, že
protáhli jejich dobrá jména tiskem s náležitým halasem. Také hned při tom
ohlásili jejich “zmírněný” postoj vůči hypokratům jezdícím do Československa
a vůči problematickým komunistům přijímaných do RSČ. Dovolávali se
demokracie.
Dále bylo třeba najít zdůvodnění a ospravedlnění jejich aktu. Tak tím bylo
in puncto 1; včasné nesvolání schůze ultimativně požadované - předně kým?
vždyť jen tři z 28mi signatářů byli členy organisace muklů a pojednou
“nespokojenců” bylo tolik!? Jak to? to slovo “jak” si opakuji s úsměvem, než
pokračujeme; takže kdyby i schůze byla svolána, měli by pánové pouhé 3
(slovy tři) platné hlasy - chápej oni ani nemohli schůzi chtít, ale co potřebovali,
byla - záminka - že schůze nebyla svolána. Nikomu pak neřekli, to asi
zapomněli, že schůze musela být v termínu, aby někdo se mohl dovolávati
organisace kterou representuje na schůzi RSČ, která se konala několik dní
potom. Bavíš se? Já moc. Jelikož viděli, že demokratickou cestou by nic
nezmohli, volili formu puče obdobnou oné v roce 1948, kdy komunisté odešli z
parlamentu. Dále - in puncto 2.; začala náležitá kampaň proti jedincům ne
proto, že by jim tito nějak vadili, ale proto, že zoufale potřebovali zdůvodniti
celou akci. Dokonce jednoho toho “špatného hocha” krátce před schůzí lákali
ke spojení se s nimi; je-li to takový ošklivec - to by jim nevadilo? nebo se jím
stal náhle? jak je to? Jak to, že styk s těmito lidmi jim po celá ta léta nevadil?
Jak to, že to náhle ve stejnou dobu vadí všem i těm kteří jsou sta mil vzdáleni?
Přece nesouhlasí-li někdo se mnou, neznačí to, že ho musím ubít?! Co oni to
vlastně vyznávají hovoříce při tom o jejich demokratičnosti? jakou že to
zastávají filosofii - či je to nějaký nový kult? nebo se ustavili jen proto, aby
mohli psát pamflety? - zatím totiž nic jiného nedělají a jsou to spisky takové
náplně a formy, že bulvární komunistický tisk je proti tomu “krásnou literatuPokračování na straně 7
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Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte ...
ODPOVĚEP JOSEFU HERMANOVI
Pokračování se strany 6
rou”. Neuvědomují si pisatelé, že takto říkají na sebe a o sobě mnohem více
než o těch, které napadají? Nebo je to proto, že potřebuji sami sobě něco
dokazovat a všechny ty hanopisy které píší, píší hlavně pro sebe, aby sami sebe
přesvědčili, aby ohlušili pochyby o správnosti jejich počínání? V lidských
vztazích hraje důležitou úlohu takt a vkus a obě tyto vlastnosti jsou pak opět
otázkou inteligence.
Takže ani bod číslo 1., ani bod číslo 2. nemůže obstát a pánové budou
muset zkusit něco nového ale prosím již ne naivity. Jestliže si někdo z nich
myslel, že může mezi mukly získat stoupence mýlil se - viz ohlasy z celého svě
ta; tak jak muklíci dovedli vidět v r. 1948, tak stejně dobře dovedou “vycítit” i
v r. 1985 a kdykoliv jindy. Na to totiž pánové z klubu zapomněli, že mukly
nemohou narušit politicky, protože muklové opravdu nejsou politickou
organisací; jejich odporování komunismu není politika - to je vlastnost která je
stejně neměnná, jako určité zásady. Zdá se, že už také je nikdo nebere na vě
domí a nestará se . . . konečně podívej se jen - holubáři mají kluby, rybáři ma
jí kluby, tak proč by oni neměli mít ten jejich?
Máš starosti Josefe, aby se vše konalo “na čistě lidském, muklovském a
takovém nějakém základě ...” - to jsi jistě zabrousil do vzpomínání na lágr.
Tam byli mukli velmi citliví na to, aby muklovi neublížili; i když se obyčejně
okamžitě vědělo, podepsal-li kdo spolupráci a bomzoval, i když se vědělo o
zävazkáŕích, údernících a o všech těch všelijakých typech, byli tolerováni a je
tomu tak podnes. V posuzování těchto “takémuklů” bylo více soucitu a po
chopení než odsouzení. Kdyby byl kdo napsal muklovské desatero, určitě by
tam bylo asi takovéto přikázání: “Mukl nemůže-li muklovi pomoci, nemá mu
ublížiti."
Tak mám pocit, že jsme zase seděli na kavalci u kamen a vedli řeči. Ale
teď už raději zahučíme - ráno musíme na šichtu. Nech si něco pěkného zdát,
třeba o tom. že jsi v Kalifornii.
Pozdrav Tobě a Tatě
upřímně Tvůj Karel Hrubý
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S trpkostí jsem si přečetl zprávu v
exilovém tisku a “Prohlášení” (z 2.
června t.r.) výboru “Sdružení býva
lých československých politických
vězňů v exilu ve Švýcarsku a v Kana
dě. Místo jednoty a pevnější spolu
práce - svár a rozštěpení. K radosti
Prahy, ke škodě protikomunistické
ho boje.
Čestní lidé, kteří neváhali risko
vat svoji svobodu za spravedlivou věc
a za čest svého národa, chovají se
náhle jak jejich nepřátelé: i komunis
tické strany Holandska a Španělska
se rozdvojily.
Jaké jsou oficielní “důvody”,
víme. Jaké zákulisní osobní zájmy
sehrály svoji roli k této smutné
skutečnosti, se zatím můžeme jen
domnívat. Naznačují to obě “Prohlá
šení” Sdružení jak v Kanadě, také ve
Švýcarsku; lze jen vítat, že Švýcarská
odbočka připravuje publikaci, kde
bude konkrétně prokázáno, jaké'
skutečné cíle má nová organizace
K-231. Doufejmež, že vydání této
publikace na sebe nedá dlouho
čekat. Že se tam vedle skutečností
musí objevit i jména, vyžaduje povin
nost správně informovat veřejnost.
Kanadská odbočka “Sdružení”
jasně říkám že novou organizaci
vytvořili lidé, kteří (až na tři) stáli
mimo oficielní sdružení bývalých čsl.
politických vězňů. Bylo-li to proto,
že si kryli záda k úpravě vztahů s
komunistickým režimem v Praze, je
to jen politováníhodné. Můžeme se
pak oprávněně domnívat, kdo byl
hnací silou k vytvoření truc-organizace muklů.
Byla-li hnací silou obava z toho,
že Rada svobodného Československa
bude opravdu postavena na demo
kratických zásadách volebního práva
emigrace, bez bývalých komunistů či
je tolerujících členů Rady, pak jsou
pohnutky k tomuto zbytečnému činu
jasné.
Ovšem - “pacifikace” se konat
nebude i když si to RSČ (lépe řečeno:
Pokračování na straně 8

NEROZVÁŽNÝ ČIN
Pokračování se strany 7

někteří její členové) přála. Že tato
snaha jen musí prohloubit nespoko
jenost vůči Radě, měli si tito
našeptavači uvědomit. Šlo těmto
lidem o vlastní důležitost nebo o
stmelení exilových složek? Odpově
dět si může bez problému každý
sám.
Jožka Staněk

Květy z pekla
V těchto dnech byla na yalské
universitě publikována sbírka veršů
Nguyena Chi Thiena, který tráví 23.
rok ve vězení Hoa LO v Hanoi.
Sbírka byla vydána pod názvem
KVĚTY Z PEKLA a obsahuje 400
jeho básní, které se před šesti lety
podařilo propašovat na Západ. Thien je mezinárodně považován za
největšího vietnamského básníka to
hoto století. 20 z jeho básní bylo zhu
debněno a předneseno vietnamským
lidovým zpěvákem Pham Duyem v
Kalifornii.
Zde je jedna z jeho básní:
Má poesie nejsou jen
Verše, kdepak,
ale ozvuky
vzlyku života,
Lomoz dveří zavíraných v temnotě
Vězení,
Sípot dvou bídných
Zpustošených plic
Žuchnutí hlíny vržené shora
Na truhlu tvých snů,
Zvuk lopat vykopávající
Vzpomínky,
Cvakání zubů
Chvějících se zimou,
Zoufalý výkřik hladem
V žaludku divoce se zmítajícím,
Záchvěvy srdce
Jež zmírá zármutkem, opuštěno,
Bezmocný hlad
Před tolikým ztroskotáním.
Všechny zvuky života zpola dožitého,
Smrti zpola zemřelého - žádná
Smrti zpola zemřelé - žádna poesie,
Žádná.
Z vietnamštiny přeložil Huynh Sanh
Thong. Z angl. Richard Hanzlík

Nekonečný proces tříbení duchu
Další rozbor článků z 1. Čísla K-231
Pod nadpisem “Akční výbory a kádrovací komise v Kanadě” byl v 1. čísle
K-231 uveřejněn článek F. Otty, jehož obsah je pro každého politického vězně,
který si je vědom, za co obětoval řadu let svého života, otřesným svědectvím
matení pojmů a demagogického úsilí.
F. Otta píše:
“Zamrazilo mě trochu v zádech, když z posledního čísla “MUKLa” vy
padl list se spoustou okének, tečkovaných řádek a zvědavých otázek. Do
tazník. Ten začátek by ještě nebyl tak nejhorší. Jméno, adresa, narození
atd., to k člověku patří právě tak, jako k nám muklům patří délka trestu,
paragraf a odsezená doba v kriminálech. Za to se nemusíme stydět. Horší
je to už s prohlášením, že ani ty, ani tvoje manželka (byli opomenuti, tatí
nek, maminka, dědeček, babička, děti narozené i plánované a nevlastní
tchýně) jsi nebyl po roce 1945 členem KSČ, nebo po roce 1948 funkcioná
řem organisací aktivně podporujících komunistické zřízení a jsi prokaza
telně proti komunismu.“
F. Ottovi je tedy proti mysli, že členové Sdružení bývalých čs. politických
vězňů nechtějí mít mezi sebou komunisty, bývalé, z nynější, prohlédnuvší,
evropské, reformované a jiné, ale ani jejich aktivní přisluhovače z řad
nestraníků. Tento zcela logický požadavek čs. politických vězňů, kteří
odmítají mezi sebe přijímat své věznitele, je F. Ottou ledabyle odbyt rčením:
“Pokud se pamatuji, jenom málo z nás dovedlo odmítnout vstup do
ROH či SSM. (Snad SČM)”
Autor přehlédl však důležitou skutečnost, že v členské přihlášce do
Sdružení v Kanadě se nemluví o členství v těchto organisacích, ale o funkcio
nářích. A funkci čili aktivní spolupráci s komunisty nebyl nucen přijmout ni
kdo.
Důkazem až neuvěřitelného despektu F. Otty k intelektuální potenci poli
tických vězňů je záměrná záměna pojmů “Přihláška” za “Dotazník”. Autor
otiskl přihlášku s nadpisem ’’přihláška” a označuje ji jako dotazník, aby zcela
neprávem čtenáři připomněl kádrování s příslušnými dotazníky v komunistic
kém Československu, ačkoli přihláška neobsahuje absolutně žádné smutně
proslulé tzv. “kádrovací otázky”, nýbrž jen nejnutnější evidenční data, nez
bytná pro činnost každého řádného spolku: nacionále přihlašovatele a údaj,
kdy, kde a pro jaký trestný čin byl odsouzen.
Zmíněnou demagogickou formulací autor článku všem členům, ale i
nečlenům Sdružení prokázal neocenitelnou službu tím, že mnohým otevřel oči
a dokázal pochybný charakter svého úmyslu: F. Ottu pohoršuje otázka, zda
přihlašovatel a jeho manželka byli či nebyli členy komunistické strany, nebo
byli-li aktivními prisluhovači komunistického režimu. Zde není pohoršení
autora na místě, protože jde o otázku naprosto legitimní vzhledem k tomu, že
žádný spolek nepřijme za svého člena jedince, jehož smýšlení a Činnost je v
zásadním rozporu s jeho stanovami. Tatínek, maminka, dědeček, babička,
Pokračování na straně 9
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děti narozené i plánované i nevlastní tchýně nebyli však opomenuti, jak se F.
Otta poněkud křečovitě snaží čtenáře rozesmát, ale úmyslně vynechám,
protože členové kanadského Sdružení nejsou ani fanatici, ani jacíkoli
extrémisté, které by z nich F. Otta rád učinil, ale jsou to přesvědčení
demokraté, ochotní jít až na samou hranici mravně přípustné tolerance.
Neméně důležité je povšimnout si vědomého podceňovaní schopnosti
logického způsobu myšlení bývalých čs. politických vězňů a i jinak politicky
angažovaných exulantů, když F. Otta úmyslně vnáší zmatek do vztahu mezi
pojmy “politický vězeň” a “člen spolku”.
Každému, kdo dosud zcela neztratil schopnost rozlišovat, je zřejmé, že jde
o dva pojmy zcela rozdílného obsahu:
1. O tom, zda někdo je či není bývalým politickým vězněm, rozhodl již dávno
komunistický soudce na základě žaloby generálního, nebo jiného prokurá
tora.
2. O tom, zda někdo bude, nebo nebude přyat do našeho Sdružení, rozhodne
demokraticky zvolený výbor na základě jeho přihlášky.
A právě taková, zcela legitimní, je praxe našeho Sdružení, protože bomzáky a jim podobné oportunisty odmítáme přijímat, přičemž nutno podotknout,
že i takoví se o členství ve Sdružení ucházeli.
Autorem druhého článku, který stojí za povšimnutí a který je nesen tímtéž
duchem jako článek F. Otty, je Lumír Salivar.
V 1. čísle K-231, v článku nadepsaném “Časopis pro nás pro všechny”, au
tor píše:
“A co nechceme a nebudeme dělat. V našem časopise nedáme místo osob
ním útokům. Jestliže spisovatel X se domnívá, že byl poškozen spisovate
lem Y, nechť si svůj spor vyřídí demokratickou cestou - žijeme konec kon
ců v demokratické společnosti. Jestliže Kanaďan či Kanaďanka českého
původu, nebo Švýcar českého původu se rozhodne ztrávit svoji dovolenou v
Československu, je to jeho soukromá záležitost a nikdo nemá právo do to
ho zasahovat........... ”
Pokračování na straně 10

Vzpomeňme si na své příbuzné a všechny mukly kteří nás předešli.
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Podivní
“Muklové”
S VÝJEZDNÍ DOLOŽKOU
V 2. čísle K-231, byl z “reportéra”
přetištěn dopis z Československa, od
“Politického vězně z 50. let”, které
mu neobyčejně vadí, že Sdružení bý
valých politických vězňů v exilu (jak
píše) “vyzývá do boje proti bývalým
komunistům...” Je pochopitelné
proč, a to hned z úvodu dopisu:
“Občas se některému z mých přátel,
s nimiž jsem sdílel léta v komunistic
kých kriminálech, podaří dostat se
na pár dnů na Západ.”
Člověk se musí bezděčně ptát, jací
to podivní “muklové” píší redakci
Reportéra - muklové, které Husákův
režim benevolentně pouští na pár
dnů na Západ - když sem za námi
nechtěli často pustit ani příbuzné. S
takovým “muklem”, - upřímně ře
čeno - by se tu asi nikdo z nás setkat
nechtěl!
Dále si tentýž pisatel stěžuje, že:
“Političtí vězni v exilu pro nás tady
nedělají nic ...” K tomu jen poznám
ka: Ačkoli nikdo ze Sdružení politic
kých vězňů ve Švýcarsku, pokud je
známo, nevlastní haciendu ani bez
swimming -poolu. Sdružení již od
svého založení v roce 1970, bez
jakékoli publicity, poslalo pro pot
řebné bývalé politické vězně ve vlasti,
ze svého podpůrného fondu - dotova
ného mnohdy po francích ze sbírek a
příspěvků jeho členů, i příznivců peněžité podpory, jejichž výše již
dosáhla úctyhodné sumy mnoha tisíc
švýcarských franků. Do dnešního
dne, byla poskytnuta pomoc všem, o
jejichž situaci bylo Sdružení infor
mováno.
To, že byla podpora poskytována
nejen těm doma, ale i těm, kteří se
nalézali ve svízelné finanční situaci i
zde, by mělo být šéfredaktorovi
Reportéra nejlépe známo i z jeho
vlastní zkušenosti!
Dlouholetý sociální ref. Sdružení
býv. čs. politických vězňů ve Švýcar
sku.
*

Hodně zdraví,
Lubore.
I když doposud nesedí v senátě,
věříme, že ministerský předseda B.
Mulroney si uvědomí, kdo připravil
cestu pro jeho vítězství a bude
uvažovat o novém senátoru Lubomí
ru Zinkoví. My jsme pak rádi, že po
ledvinové generálce je opět činný a
stojí opětovně v předním šiku v boji
proti zlu rudého totalitarismu. Snad
nikdo z Čechů neosvítil Kanaďa
nům, jakou pravou tvář má Moskva
a nevyzval Kanaďany k hájení glo
bálních svobod proti diktatuře. Za
jeho nekompromisní postoj bojovní
ka jsme mu všichni vděčni.

Prosba
k dopisovatelům
Abychom mohli otisknout příspěv
ky od co největšího počtu dopisova
telů, doporučujeme, aby rozsah člán
ků byl omezen na jednu a půl strán
ky dopisního papíru, psané strojem
obřádek. Navíc články kratší se lépe
čtou a taktéž grafická úprava časopi
su je snadnější a působivější.
Uvažujeme o rozšíření čtenářské
základny, protože se zdá, alespoň
podle objednávek od nečlenů Sdru
žení, že časopis získává oblibu u širší
veřejnosti. Věříme, že s vaši pomocí
nabude úroveň, jak si čtenář zasluhiýe.
Redaktor
*

Moskva
vs.

Washington
Nová iniciativa Sovětů před listo
padovým setkáním presidentů Rea
gana se sovětským vůdcem Gorbačovem ukazuje tu lepší tvář. I když
návrhy na omezení útočných nuklePokračování na straně 11
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Autor se zde vědomě či nevědomě dopouští hrubého zjednodušování
problému. Jistě jsme všichni šťastni, že žijeme ve svobodné části světa, kde
převládá systém parlamentní demokracie, respektující nezadatelná lidská
práva s celým souborem osobních svobod a tedy i svobody tisku. Lumíru
Salivarovi je jistě nutno dát za pravdu v tom, že každý si v rámci zákona své
země může dělat co chce. Může i prosit o milost presidenta Husáka, může za
to platit i vysoké poplatky, může i jezdit do Československa a tím nejen
uznávat, ale i vydatně podporovat tamější sovětský režim. Má také pravdu v
tom, že nikdo nemá právo mu v tom bránit.
Právě tak ale také všichni ostatní, kteří s tím nesouhlasí, mají zase právo to
odmítat a kritisovat, a to i v tisku. To je hra demokracie a skutečná
demokracie není nikdy jednostranná. Taková kritika není zásahem do shora
uvedených rozhodnutí žádného jednotlivce, protože jeho rozhodnutí, nebo
rozhodnutí československých orgánů tím nikterak neovlivňuje, jen je zjišťuje a
publikuje. A koho se takto publikovaná kritika dotýká a není s ní spokojen,
má v rámci demokracie a platných zákonů právo se proti ní bránit.
Jestliže však tak významná čs. organisace jakou je SOKOL odmítá a
jestliže i RSČ nedoporučuje na výsost ponižující “úpravu poměru k ČSSR”,
která je pro každého opravdového politického uprchlíka, nejen pro bývalého
politického vězně, nepřijatelná a bez níž žádnou cestu do Československa není
možno uskutečnit, odmítá i naše Sdružení s veškerou rozhodností tyto
“úpravy” a s nimi spojené cesty do vlasti.
Z řečeného je tedy zřejmé, že všechny politické uprchlíky je možno rozdělit
do dvou skupin: Jedna část již požádala, žádá, nebo bude žádat sovětský re
žim v Československu o t. zv. úpravu svých poměrů k němu, o milost presi
denta Husáka a pokud ji dostane, bude ochotna za “omilostnění” zaplatit
vysoké poplatky. Zato bude smět jezdit do Československa a um uznat ta
mější sovětský režim a vydatně mu pomáhat. Pro tuto část poválečného
československého exilu ani všichni komunisté nejsou stejní a proto někteří
z nich i jako političtí činitelé v exilu jsou přijatelní.
Druhá část československého politického exilu shora uvedenou oportunní
politickou koncepci i praxi striktně odmítá a do této části náleží i Sdružení
bývalých československých politických vězňů v exilu. Jsme přesvědčeni, že
každý bývalý československý politický vězeň, který se zařadí do skupiny
první, zapře tím politický charakter svého odsouzení.
Členové Party-klubu K-231 se otevřeně hlásí k prvně jmenované skupině a
tím si mohou přisvojit velikou zásluhu, která spočívá v tom, že jsme v procesu
dlouhodobého tříbení duchů opět pokročili o kus dál.
Sdružení bývalých československých politických vězňů v exilu
Organisace ve Švýcarsku a v Kanadě.
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árních zbraní předložené presidento
vi Spojených států Eduardem Šervardnadzem v Bílém domě mají
rozumnější náplň než je obvyklé
očekávat od sovětských propagandistů, president Reagan potvrdil po
návštěvě sovětského ministra zahra
ničních věcí, že Spojené státy budou
pokračovat ve svém programu “Hvě
zdné války” (SDI). Tento program
neomezí na úroveň laboratorního
výzkumu. Když Sověti nepochodili se
svou příjemnější tváří, ukáží v brzku
<ase tu svou pravou.

Bulharská kvalita

Pod tímto názvem otisknul ve svém říjnovém čísle americký čtrnáctideník
National Review článek Rosanny T. Klassové o současné genocidě v
Afghánistánu. Slečna Klassová je ředitelkou Střediska informací o
Afghánistánu (Afghanistan Information Centre), jedné ze sekcí organizace
Freedom House v New Yorku a je přední americkou znalkyní afghánských
záležitostí. Otiskujeme překlad jejího otřesného svědectví, protože se chceme
vyčlenit z hrozného spiknutí ticha, které se rozestřelo kolem tragédie
afghánského národa:
Afghánistán se stává pomalu a jistě kostnicí.
Sovětům a jejich loutkám není zadost, že popravili nebo umučili k smrti tisíce
politických vězňů. Není jim zadost, že útočí na civilní obyvatelstvo - lidi na
svatbách, rolníky pracující na poli, vesničany na trhu - nebo boří léčebná
zařízení.
Není jim zadost, že pronásledují a bombardují pomalé, těžce se vlekoucí
karavany uprchlíků - většinou žen a dětí - snažících se zachránit holé životy v
bezpečí Pákistánu a Iránu. Není jim zadost, že pálí úrodu, ničí obilnice, vraždí
stáda dobytka a tím přináší hladomor, nebo rozmetávají životodárné
zavodňovací systémy a otravují zemi jedovatými chemikáliemi, aby ji podle
vzoru Džingis Chána obrátili ve věčnou poušť.
Ne, to Sovětům nestačí. Nejako akce spontánních krutostí vybičovaných v
prostředí válečné vřavy. Je to totiž jejich uvážená, záměrná politika, podle
které jsou sovětské jednotky posílány do afghánských vesnic znásilňovat,
loupit, pálit, vraždit nejhroznějším způsobem - zanechávajíce za sebou
zpitvořené mrtvoly jako varování těm, kteří zůstali naživu. Varování
jednoznačné: podrob se, vypadni nebo bídně pojdi! To nejsou sporadické akce
rozběsněných žoldnéřů, kteří se vymknuli z kontroly. To jsou systematická
tažení sovětských - ne afghánských - sovětských jednotek, v mnohých
Pokračování na straně 12
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Sovětský velvyslanec v Sofii kriti
zoval veřejně svého věrného spojence
v tom, že bulharská výroba určená
pro vývoz do SSSR je kvalitou
nepřijatelná pro Moskvu. Kritizoval
bulharské dělníky, že věnují více
Času a péče svým záhumenkovým
hospodářstvím než práci v továrně,
kam spíš přicházejí, aby si odpočali
po práci na svém. Vyčítá, že nemají
dokonce své domky, což není dle
jeho slov dosti proletářské. Jeho
kritice neušlo ani celkové hospodář
ství Bulharska, zejména investiční
program, dle něhož je pořizován
drahý strojní park, jenž pracuje jen s
10 až 15 procentním vytížením. Jak
dlouho asi musíme čekat na podob
nou kritiku československého prů
myslu?

Armáda SSSR
Sovětský svaz udržuje nejsilnější
armádu na světě. Čítá 4.4 miliónu
lidí. Druhým v pořadí je Čínská
lidová republika se 4.1 miliónem.
Spojené státy podle záznamů stavu
armád ve světě je třetí s počtem 2.2
miliónu. Celkový počet příslušníků
ozbrojených vojenských sil byl v roce
1983 28.4 miliónu. Přes veškerá
mírová prohlášení, Sovětský svaz je
taktéž největším vývozcem zbraní. V
roce 1983 prodal zbraně v hodnotě
9.4 miliardy amerických dolarů.
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Dřevoryt: Památný zvon, který za
chránil Brno před Švédy.

Pohyb špiónů
Měsíc červenec a srpen se vyzna
čoval pohybem zpravodajců směrem
na západ i na východ.
<■— Červenec 28.: Vítaly Jurčenko,
vysoce postavený zaměstnanec KGB
desertuje ze služby v Římě. Poskytu
je Spojeným státům, kde se usídlil,
zprávy Sověty kontrolovaných “misles” v CIA.

—♦ Srpen: Soiya Lunbergová, sekre
tářka západoněmeckého ministra
hospodářství; Ursula Richterová,
účetní; a Lorenz Betzing, posel ve
vojenském správním úřadě opouštějí
Západní Německo a předpokládá se,
že tito podezřelí ze špionáže odešli do
Východního Německa.
Pokračování na straně 13

případech zvláštních oddílů. K masakrům dochází všude, v každém koutku
Afghánistánu, jak je možno čekat od promyšlené politiky teroru.
Tato politika není nová. Začala při invazi roku 1979. Před dvěma lety v
Oslo, svědčil jeden Afghánec z Panjsher Valley před komisí pro lidská práva.
Svědčil o tom, jak se roku 1980 vrátil do rodné vísky a našel tam starce a
stařeny, mezi nimi vlastního otce a babičku, s odřezanými hlavami; sovětští
vojáci s morbidním cynizmem připasovali mužské hlavy na ženská těla a
ženské hlavy na mužská.
S tím, jak se Rusové metodicky snaží porobit anebo vylidnit Afghánistán,
výskyt a zběsilost teroristických akcí vzrůstá, stávají se běžnými.
A přesto o nich nečteme v tisku. A přesto o nich neslýcháme v rozhlase.
Navzdory pozvání se ani jeden americký novinář neobtěžoval k cestě do Osla,
aby komentoval o průběhu šetření. Mnozí očití svědkové masakrů, kteří jenom
zázrakem přežili, dnes vegetují v Afghánských uprchlických táborech v
Pákistánu, ale novináři je nevyhledávají. A i když jejich zážitky někdy
proniknou na světlo boží, zpravidla o nich nikdo nereferuje - do tisku se
nedostanou. Jeden vydavatel známého amerického tiskového orgánu mně před
třemi lety řekl: “Mučení není žádná novinka“. Šéfredaktoři pějí vždy stejnou
písničku: Novináři mají zákaz vstupu do Afghánistánu, a tak informace
nemohou býti ověřeny.
Které noviny, táže se člověk v úžasu, by roku 1942 odmítly publikovat
zprávy z Lidic, protože nemohly dostat reportéra do Československa
okupovaného nacizmem? Nebo kdo by trval na propašování reportéra do
okupované Francie jako podmínce k uveřejnění reportáže o masakru v
Oradour-sur-Glane, jenom aby se ujistil, že zprávy francouzské resistence
nepřehání? A když už jsme u toho, který novinář podniknul průzkumný výlet
do táborů Gulagu, aby měl jistotu, že skutečně existují? Kdy, došlo k tomu
přelomu, od kterého lidé z tisku předpokládají, že co nemohou sami vidět,
neexistuje - bez ohledu na rozsah, podrobnost a přesvědčivost očitých
svědectví?
Nezávislý novinář Rob Schultheis navštívil v květnu t.r. uprchlický tábor
Munda v Pákistánu a udělal několik pohovorů s lidmi, kteří přežili masakr
sovětského tažení, ke kterému došlo koncem dubna v Laghman Valley ve
východním Afghánistánu. V jednom jediném okrese bezmála 800 osob bylo
ubito; od těhotných žen, přes novorozeňata až ke stařičkým - postříleni,
upáleni zaživa, zvěšeni, probodáni bajonety, umučeni k smrti, groteskně
zpitvořeni. V červnu National Public Radio vysílalo Schultheisovu reportáž. A
tisk si toho nevšimnul.
Dr. Juliette Foumotová je ředitelkou afghánské sekce francouzské
organizace Médecins sans Frontières - MSF (lékaři bez hranic), která tajně
posílá do Afghánistánu týmy lékařů už od roku 1980. Dr. Foumotová strávila
část svého dětství v Afghánistánu a hovoří několika tamními jazyky. Od roku
1980, na koni nebo pěšky, procestovala Afghánistánem tisíce mil jako
koordinátorka operací MSF. V květnu t.r., právě v době, kdy Schultheis
pracoval na reportáži o masakru v Laghmanu, tato drobná žena potkala v
jižním Afghánistánu pozůstalé jiného, stejně děsivého masakru spáchaného
koncem roku 1984 v severoafghánské provincii Baghlan. Hrstka Afghánců,
která přežila, opustila zničené domovy a prchala na jih do Pákistánu.
Dr. Foumotová s přesností lékaře-diagnostika zaznamenala výpovědi
uprchlíků. Toto jsou výňatky z jejího záznamu:
7. prosince vnikla skupina sovětských vojáků do vesničky Bilwom v Issa
Khel, kde pátrala dům od domu po mladých mužích v náboru do afghánské
Pokračování na straně 13
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armády. V jednom stavení znásilnili Sověti několik žen a na odchodnou do něj
vhodili granát. Zpráva se rychle rozšířila a jedna afghánská odbojová skupina
vykonala u Chardaru akt pomsty. Ze zálohy přepadla vracející se sovětský
konvoj. 60 Afghánců, bojovníků za svobodu a nezávislost zničilo pod vedením
Shera Mohammeda Khana osm tanků. Sher Mohammed spolu s šesti
Afghánci byli zraněni, jeden Afghánec padl. Po pěti dnech, 12. prosince
kolem 11. hodiny dopoledne, 400 sovětských vojáků obklíčilo vesnice Rarao
Keshlok Payan, Rarao Keshlok Bala, Tal Gouzar a Sar-e-Washa, které se
nalézají nedaleko místa přepadu sovětského konvoje. Ve 14 : 30 dorazily
tankové posily a Sověti zahájili akci. Systematicky, jedno po druhém, vnikali
do stavení, pozabíjeli všechny přítomné, včetně žen a dětí, v mnohých
případech kulkou do temene. Tři těhotné ženy byly rozpárány. Domy
vypáleny. Vojáci si odnášeli lup - peníze a drahocennosti, které jim byly
vesničany nabídnuty jako výkupné za ušetření holých životů. Zpráva o
sovětském běsnění způsobila poplach v okolí. Afghánští partyzáni pod velením
Mohammeda Waliho zaútočili na Rusy v 16 :00 odpoledne. Během bojů se
podařilo několika vesničanům uprchnout. Druhého dne naložil Mohammed
Wali několik povozů mrtvolami žen a dětí a poslal je v doprovodu starců do
města Kunduzu. Zděšení obyvatelé Kunduzu pozavírali obchody a vyšli
protestovat do ulic. Demonstrace se brzy rozšířily po celém městě. Přidali se
dokonce i tamní komunisté (the Pachramis). K večeru se podařilo Sovětům
demonstranty rozprášit. Mrtvoly žen a dětí vyhodili za hranice města.
Dr. Fournotová má k dispozici kompletní seznam obětí - jména, věk,
příslušnost k vesnici - a poskytla mně jeho fotokopii. Obsahuje jména 620
mužů, žen a dětí. Jedna stránka chybí, údajně s 11 jmény, dohromady tedy
631 vražd - dvakrát víc než v Lidicích, kde Nacisté zabili jenom muže.
Dopisovatelé Reuters a Agence France - Presse (AFP) hovořili s očitými svědky
tohoto masakru, žijících nyní v Pákistánu. Reportáž se nikde neobjevila.
Centrála AFP v Paříži odvětila na můj dotaz, že žádná reportáž o masakru
nebyla do Paříže doručena, ale že v každém případě by o ni nebyl zájem.
Když první zvěsti o nacistickém vraždění židů začaly roku 1942 pronikat z
okupované Evropy, byly odmítnuty coby neprokázané, zatímco jejich nositelé
byli označeni za nespolehlivé hysteriky.
Před deseti roky se nevěřilo zprávám o událostech v Kambodži. Uvěřilo se
až bylo pozdě, teprve, až polovina národa byla vyvražděna.
Slýcháme stále heslo “nikdy více”. Avšak Afghánistán je “více”, a to
“více” se děje právě v této chvíli. Odhaduje se, že k dnešku už bylo vyvražděno
kolem jednoho miliónu afghánských civilistů, a cifra neúprosně roste. Svět
ohlušivě mlčí !
Tomáš Heřman
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—♦ Srpen 19.: Hans J. Tiedge, šéf
obranného zpravodajství, oddělení
Východní Německo, jenž měl odha
lovat východoněmecké agenty v Zá
padním Německu přešel na druhou
stranu.
<-— Srpen 25.: Martin Winkler, vý
chodoněmecký diplomat v Buenos
Aires, pravděpodobně pracující pro
obě strany, přechází na západoněmeckou stranu.
*— Začátek září: Oleg Gorolievsky,
řídící agent KGB v Londýně a
dlouhodobě pracující pro východ i
západ, odhaluje 25 sovětských špió
nů v Britanii.

Peníze pro
Afghánistán
Zatímco svět “liberálních vrtichvostů”, plagiátorů pštrosie a poli
tických oportunistů - vyhecován
marxistickou propagandou - si masturbačně gratifikuje neukojená svě
domí simplistickým ječením na adre
su Jihoafrické republiky, v báječné
izolaci Afghánistánu si komunistická
“říše zla” vraždí v stotisícových
dávkách, více-méně nepovšimnuta.
Po šest let, neuvěřitelně, Afghán
ci se staví na odpor moderní vojenské
mašinérii, v rukou primitivní zbraně.
Po šest let znovu a znovu vstávají,
sráženi hrůzným terorem. Zapome
nuti lhostejným a zbabělým světem.
Okupační soldateska Gorbačevova,
který v těchto dnech tak mesmerizuje
Západní Evropu svou elegancí, nas
toupila k nové ofenzívě. Teror proti
civilnímu obyvatelstvu je vystupňo
ván. A přece, zázračně, páteř obdi
vuhodného afghánského národa zůs
tává nezlomena. Jak dlouho ještě?
V článku Rossany Klassové,
“Nový holocaust”, který otiskujeme
na jiném místě dnešního čísla,
obecné fráze o teroru nabývají
pekelné hmatatelnosti drásající srd
ce. Nesmíme mlčet. Zvláště my z
Československa. Tehdy v Srpnu,
Pokračování na straně 14
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jsme se vzmohli jenom ke kolektivní
mu švejkovskému zakňourání: “To
chce klid”. NECHCE! Afghánci nám
ukazují co to chce. Prokletí na hlavy
těch, kdo je nepodpoří!
Máme svobodu. Máme zkušenost
s rudým tyranem z prvé ruky. To nás
zavazuje burcovat svobodný svět z
mravní entropie, jež umožňuje zavr
tat oči do hromady písku a negovat
skutečnost, která bolí. Nenechme
zapomenout na Afghánistán!
Máme peníze, za které si mnoho
krát kupujeme naprosto nepotřebné
voloviny. Posílejme je Afgháncům na
nákup zbraní, které bojují proti
rudému teroru. Neodkládejme naše
rozhodnutí ani o den. Času není
nazbyt. Afghánci nás potřebují v této
chvíli!
Připojujeme jména a adresy afg
hánských organizací, na které mo
hou naši kanadští a američtí čtenáři
peněžní dary posílat. Je možné si
dary odepsat z daní. Čtenáři z
ostatních zemí si jistě vyhledají
vhodné tamní organizace.
Islamic Propagation Centre
Afghan Mujahedin Fund
P. O. Box 471, Station “A”
Mississauga, Ontario L5A 2H2
The Committee for a free Afghánis
tán
214 Mass. Ave., S.E., Suite 480
Washington, D.C. 20002 U.S.A.
ry / •
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Zájmy Sovětu
Západní agentury obranného
zpravodajství jsou připraveny čelit
invazi špiónů ze sovětského bloku,
jejichž hlavní z^jem se soustřeďuje
na vysokou technologii, těžbu neros
tů a moderní metody zpracování
těchto pro zbrojní průmysl. Program
je vypracován a řízen skupinou
zvanou Vojensko-průmyslová Komi
se. Je to málo známá agentura, jež
určuje agentům KGB a GRU (sovět
ská vojenská zpravodajská služba), o
který výzkum a vývoj sovětské politPokračování na straně 15

Složitost jihoafrické otázky
LUBOR J.ZINK
Každý z těch, co nejsou seznámení s historickým pozadím složitých
kmenových, politických, kulturních a, ano, rasových problémů, jež moří celou
Afriku, je odkázán učinit si závěr o výtržnostech v Jihoafrické republice na
veřejné sdělovací prostředky, které se shodují v tom, že tamní potíže jsou zcela
prosté: jde o útlak černé většiny bílou menšinou v poslední baště kolonialismu,
jenž byl časem umocněn brutální a neudržitelnou ohavností apartheidní versí
rasové diskriminace.
Toto zjednodušující pojetí Jižní Afriky coby anachronistického pozůstatku
kolonialismu, kde usazení bílí vládcové se snaží udržet v poslušnosti černou
většinu je úmyslné překroucení skutečnosti.
Na rozdíl od jiných afrických zemí jižně Sahary, jež se vymanily z bílého
poručnictví, když v r. 1957 Británie zaručila neodvislost Ghaně, geopolitická
jsoucnost Jižní Afriky není výtvorem koloniálního systému, Bílé obyvatelstvo,
dnes v počtu něco kolem 5 miliónů, se považuje za Afričany právě tak jako
něco kolem 24 miliónů černých.
A na rozdíl od bělochů, obyvatelé Severní Ameriky, se ohánějí tím, že soci
álně hospodářský zázrakje jejich dílem, bílí Jihoafričané za žádnou cenu nes
mí užít práva podrobení k nároku na zemi, která je jejich domovem. Mají his
torický důvod k tomu.
Když v polovině 17. století dorazili do těch končin první bílí Holanďané,
aby tu, na Mysu Dobré Naděje, založili námořní základnu pro holandské lodi
na cestě do Východních Indií, jedině s kým se setkali, byla hrstka hladujících
Hottentotú, nažloutlohnědá rasa nejistého původu.
Zbytek jižního cípu Afriky, zhruba o rozměru dnešní Jižní Afriky, byl
prakticky pustina. Pohyb příslušníků kmenů Bantu seshora z dnešních
Zimbabwe a Zambie k jihu se dál současně s tlakem bělochů sezdola, z rychle
rostoucích holandských osad na Mysu.
Potomci holandských farmářů, známí jako Burové, kteří přesídlili na
sever, dnes (jako vždycky) považují Jižní Afriku natolik za svou, právem
osídlení kusu země bez jediného človíčka, stejně jako mnohonásobně se
množící potomci černých setlerů. Považovat Jižní Afriku za kolonii některé z
evropských zemí je stejně odporné bílým jako černým.
Když v roce 1814 Británie odkoupila mys od Holanďanů a vnutila tím
koloniální administrativu, Burové (dnes si říkají Afričané), bojovali zuby i
nehty za svoji neodvislost; boj kulminoval Burskou válkou (1899-1902), v níž
britské imperialistické síly (včetně kanadské kvóty) rozdrtily hrdinné Bury a
- aily jejich dvě republiky, Transvaal a Oranžský svobodný stát, v další
ritské korunní kolonie. Tuhá rasová segregace byla nepopiratelnou
skutečností oné doby.
V roce 1910 přeměnila Británie své čtyři kolonie na jižním cípu Afriky v
državu zvanou “Konfederace Jižní Afriky”, status rovnající se statusu jiných,
sobě vládnoucích dominií (včetně Kanady) britského impéria. Navzdory
hořkým vzpomínkám Afričanů na Burskou válku, bojovala Unie bok po boku
s britskými silami v obou světových válkách a stala se, přičiněním ctihodného
Jana Snutse, členem charty Spojených Národů.
Když se však v r. 1961 Unie prohlásila za republiku a poděděný rasový
segregační systém nejen pokračoval, ale stával se neústupnější apartheidní
doktrínou vládnoucí Národní strany, byla vybubnována z povalečného Britské
ho Společenství Národů, tehdy ovládaného novými africkými a asijskými čle
ny
Pokračování na straně 15
14

SLOŽITOST JIHOAFRICKÉ OTÁZKY
Pokračování se strany 14

ZÁJMY SOVĚTŮ
Pokračování se strany 14

To je v kostce historické pozadí, bez znalostí kterého je těžko porozumět
jihoafrickým komplexním problémům, z něhož však málo pochytíte v zjedno
dušujících takřka uniformně jednostranných relacích veřejných sdělovacích
prostředků na toto téma.
Stejně tak podstatné je seznámit se s faktem, že neexistuje v Jižní Africe
homogenní “černá většina”, nýbrž většinou svárlivý, výbušný poměr kmenů a s
ním související neutuchající války, vendety a převraty, s nimiž je možno se
prakticky setkat ve všech v současnosti málem zruinovaných “osvobozených”
státech v Africe, kde vládnou černí, včetně ukrutností ve většině jich. Což je ale
předmětem jiných sloupců.

byro má zájem. CIA odhaduje, že 61
procent technologických tajných úd^jů bylo ukradeno KGB - GRU ve
Spojených státech, zbytek pak evrop
ských spojenců a v Japonsku.

Der Spiegel

“Jak daleko armády přydou...”
Jak se východní Evropa stala komunistickou.
Napsal Siegfried Kobelfranz, redaktor časopisu Spiegel.
4. část překladu.
Při této příležitosti se Stalin zaskvěl opět jako cynik. On, který osobně
každého kandidáta komunistické strany budoucí pražské vlády povolil, káral
Beneše mezi čtyřma očima za to, že příliš mnoho ministerstev obsadil
komunisty.
Oni, Rusové, musejí to zase u jejich západních spojenců zdůvodnit a
“vyžehlit” (v originále “vykoupat”), protože Ti by se domnívali, že za tím vězí
ruka Moskvy. (Skutečně kritisovala jedna tajná zpráva USA převahu
komunistů v této první poválečné pražské vládě: dostali každou posici
(ministerstvo), chtěli. Převážná část Českých funkcionářů KSČ, kteří
ztrávili válku v Moskvě, byli podle Stalina “nevzdělaní lidé”. Fierlinger nebyl
také první volba, (t. j. nejlepší kvalita), snad jste měl jednoduše ponechat
Šrámka ministerským předsedou.
Potom ale zmátl Beneše úplně - zdálo se, že chce svou hru kočky s myší s
tím kapitalistou plně vychutnat: “Nevěřte nikomu, ani mě ne . . . naši lidé
toho nakázali o bolševisaci Evropy tolik, že z toho musíte být krátce
nedůvěřivý”.
Vlastní zkušenosti naučily Beneše nedůvěřovat Stalinovým slovům. Přesto
byl hrdý na to, jak svým spolupracovníkům opětovaně vykládal, že mu Stalin
“důvěrně” takové věci řekl. Domníval se, že tato “překvapující přátelskost”
byla způsobena tím, že Československo jako první stát “přivedlo svého
presidenta a celou vládu do Moskvy.”
Rozčarovaně muselo ale na něj působit, že komunistická frakce přes
rozhodný odpor ostatních stran si dokázala jen s bezvýznamnými změnami
prosadit svůj vládní program, sestavený jen komunistickými ideology.
Tento byl po prvním zasedání “vlády národní fronty Čechů a Slováků” na
domácí půdě v Košicích uveřejněn jako “Košický program” - a ukazoval již
tehdy každému myslícímu, jak to v poválečném Československu na dlouho má
jít.
Pokračování na straně 16
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Omlazování

kádrů
Tak jako Sovětský svaz nahradil
socialistického ministerského před
sedu Tichonova, šestapadesátiletým
Nikolajem Ryžkovem, 811etý Deng
Xiaoping, pragmatický čínský vůdce
připravuje scénu na předání moci
mladší generaci. Čtyřiceti milionová
Komunistická strana očekává pod
statné změny ve svém aparátu.
Ideologové mají být nahrazeni tech
nokraty, kteří by pozvedli hospodář
ství a decentralizovali moc strany a
případně omezili její moc ve pros
pěch hospodářských expertů. Dnes
požaduje universitně vzdělané kádry,
jež by byli více experty než superrudými partajníky srdcem. “Ekono
mie před politikou”, zdá se, že je
novým sloganem stále ještě rudé
Číny, která je snad na cestě k
rozumu.

Polský muž
středu
Polský primát a Kardinál Josef
Glemp, i když se stává v tomto roce
více kritický na komunistickém pan
ství, je stále považován polským
lidem slabým pro svůj umírněný
postoj vůči režimu. Poláci stále
vzpomínají kardinála Štefana Wyszynského, který zemřel v roce 1981 a
jehož postoj vůči atheistickým pol
ským vůdcům byl tvrdý a nekompro
misní a autorativní. Třicet milionů
polských katolíků málo kdy kritizuje
své duchovní vůdce. Ve svých domo
vech však jen málo kde nahradili
obraz kardinála Wyszynského obra
zem dnešního kardinála. Polákem
“Číslo Jedna” zůstává papež Jan
Pavel.

Tento otevřený dopis jsme obdrželi v době, kdy časopis byl již vytištěn. Proto je vkládán

dodatečně.

CZECH WORLD UNION
Česká svétová unie
Otevřený dopis
Pan Zdeněk Otruba,
člen redakce K-231
Zpravodaje Klubu býv. čs. pol. vězňů v exilu,
Scarborough, Ont. MIN 2E9, Canada

Pane Otruba,
odpovídám na Váš článek “Odkaz 28. řyna”,
uveřejněný v říjnovém čísle Vašeho K-231 Zpravodaje,
takto:
Píšete v úvodu, že založením ČSU uvádíme na politic
kou exilovou scénu zbrusu nový a podivný fenomén :
český separatismus. Domníváte se tedy, že Čech se nesmí
přiznat ke své národnosti, že organizace, která má jen
české členstvo se nesmí nazvat českou?
Nechci Vám zde také dávat lekci ze zeměpisu a
dějepisu, ale Ellwangen není žádná německá vesnice, ale
známé historické město, kde se letos konala již 15. Česká
národní pouť k pamětní desce, kterou dala městská
správa zasadit na zeď věznice v níž byl údajně svého
času vězněn sv. Metoděj německými biskupy, než se
mohl na přímý zákrok tehdejšího papeže vrátit na
Velehrad, na Velkou Moravu. Město Ellwangen tím
chtělo přispět k mezinárodnímu smíru a odpuštění, v
duchu budoucí sjednocené Evropy. Sv. Metoděj, apoštol
Slovanu, byl nedávno spolu se svým bratrem, sv.
Cyrilem, prohlášen, vedle sv. Benedikta, za spolupatrona Evropy a letos se v Ellwangenu slavilo 1.100. výročí
jeho smrti.
Vím. že Vám toto vše nemusí naprosto nic říkat, ale
ta Vaše “jakási světová reprezentace čs. exilu“, založená
1976, se tam sešla na svém 4. Kongresu, v jehož
programu byl také návrh na změnu dosavadního názvu
na “Českou světovou unii”. Kongres nerozhodoval o
rozbití exilu na část “českou a slovenskou“, ale vyvodil
jen logický důsledek z faktu, že z 64 exilových a
krajanských složek, které se na Kongresu podílely, buď
plnými mocemi nebo osobními delegáty, ani jedna neby
la slovenská! Je to prostě důsledek přirozené polarizace
českého a slovenského živlu ve svobodném světě, živené
skutečností, v ČSSR již před 17ti lety zavedené federace.
Polarizace, ovšem, neznamená - a my nechceme, aby
znamenala nepřátelství, negativismus a nenávist, či
rozkol.

Politická koncepce ČSU se změnou názvu vůbec nez
měnila. Jedna z tehdejších zakládajících čs. organizací
“Světová reprezentace čs. exilu“ v roce 1976 se již v roce
1958 manifestačné vyslovila pro právo Slováků na
sebeurčení po osvobození od komunismu, neboť se již
doma proslýchalo, hned po “osvobození“, že po
Slovenském národním povstání 1944 Moskva - již před
Košicemi - zamítla Slovenskou národní radou vypracova
ný návrh na autonomii Slovenska ve společném státě
Čechu a Slováku.
Vždy jsme právo Slováků na sebeurčení uznávali!
Prohlásili-li jsme se dnes - ve změněné situaci doma i v
našem exilu - za organizaci čistě českou, proč bychom
neměli nadále nažíval se Slováky bratrsky, jako “rovný s
rovným?” Vždyť jen politické nemluvně by mohlo doufat
a tvrdit, žc federatívni princip - tato naděje nové,
sjednocené Evropy, by mohl být někdy v budoucnosti
likvidován!
Vždy jsme však viděli kořen zla “slovenského problé
mu" v nedodržení Pittsburgské dohody z roku 1918 a
Ústavě Československé republiky z 29. února 1920, která
ani neuznala slovenskou národnost, což muselo přiroze
ně živit vzrůst negativismu slovenského národa, který po
staletí tolik trpěl za svou mateřskou řeč se strany
Maďaru.
Na zasedání zastupitelstva Rády svobodného Česko
slovenska v Torontu, ve (.lnech 5. a 6. listopadu 1977,
prohlásil dr. Martin Kvetko (bývalý povereník poľnoho
spodárstva). žc:
“by bylo politicky nemoudré stavět ještě dnes na ústa
vě z roku 1920, což by stížilo postavení těch Slováku,
kteří stojí na pudě Československa, avšak jako státu
dvou národů.“
Zdůraznil, že federace není komunistický výplod, ale
výsledek národnostního trendu na Slovensku.
Souhlasil s ním dr. Jaroslav Profous (New ťork) a
Edmund Řehák (Paříž) rovněž prohlásil, že federace
není komunistický výmysl.

Vy si však, pane Otruba, sám protiřečíte, když nás
hned v úvodu Vašeho článku obviňujete z českého sepa
ratismu a brzy zase říkáte, že jsme prý určili “své zástup
ce pro styk se Slováky za účelem navázání kontaktu.”
Život několika národů v jednom státě musí být
založen na rovnosti, spravedlnosti a nedílné svobodě
všech! Je známo, že v Bibli, Starém zákoně, se žádné
slovo tak často nevyskytuje jako “spravedlnost”. Nový
zákon se měl stát jejím naplněním! Musí být proto pro
nás všechny jednoznačně platným, že všichni, bez rozdílu
národnosti, náboženství nebo rasy, mají stejné, nezada
telné právo být Šťastnými ve svých domovech, pod
rodným krovem a v kruhu rodinného krbu.
Píšete nadšeně, pane Otrubo, že “národy český a
slovenský usilovaly o společný, jednotný a svobodný stát.
Kdo poruší tuto jednotu, vyloučí se dobrovolně z našich
řad a přejde na stranu našich historických nepřátel.
Vede přímá cesta od Mnichova do Ellwangenu. Je to
cesta od Československé republiky k Protektorátu Čechy
a Morava ....”
Nechci zde polemizovat s Vaším zaníceným vlaste
nectvím, pane Otruba, jen bych k Vám měl několik
otázek:
Rád bych se Vás totiž, jako jednoho z rehabilitova
ných býv. čs. politických vězňů, kteří dostali - ještě za
vlády Novotného - vysoké odškodné od pražského reži
mu, zeptal:
“Kam přímo vedla cesta Vašeho rehabilitačního pro
cesu? Jakou směrovku a cestu do jakého protektorá
tu nebo gubernie jste tím národu ukázali? Na jakou
stranu našich odvěkých přátel jste tím přešli?”
Vzpomínáte také dojemně životy pro vlast padlých v
první a druhé světové válce a končíte větou:
“Kdo zaprodá toto naše dědictví za mísu čočovice,
toho nechceme znát!”
Ubezpečuji Vás, pane Otruba, že “Česká světová
unie” nikoho neprodala a nikdy nic a nikoho neprodá!
Ale nezdá se Vám, že jste něco a někoho prodali právě
Vy svou rehabilitací, ovšem, za cenu daleko vyšší, než je
mísa čočovice nebo 33 stříbrných?!
“Ale, kde zůstal Váš postoj? Kde zůstal tehdy, byť

jen lidský vztah k ujařmeným národům Čechů a
Slováků? Jak se odvažujete, dnes na svobodě, mluvit
jejich jménem?!”
Nás nazýváte “zradcovským společenstvím” a proto
prý bijete “na poplach” proti těm nerehabilitovaným
býv. čs. politickým vězňům, kteří jsou s námi.
Ale, když jste tak citlivý na národní cítění a
uvědomění, a když tak lehce hovoříte o zrádcích, jak
byste kvalifikoval, například, ono společenství, v němž
manželka ústředního funkcionáře krajanské organizace
-dejme tomu v Kanadě- k tomu rehabilitovaného býv. čs.
politického vězně, jezdí do Československa, kde její bratr
vede hnutí “za národní smír”, t.j. za smír bývalých čs.
politických vězňů s pražským režimem, zatím co jeho
knihy jsou tištěny v Kanadě a odtud “pašovány” zpět do
ČSSR?
Jak byste hodnotil tuto vskutku “vysoce intelektuál
ní odbojovú činnost” tohoto a takového společenství?!
Proto, přestaňte bít na poplach, pane Otruba!
Myslím, že mnozí, kteří by tu chtěli bít na poplach by se
měli nejdříve sami bít v prsa!
Nakonec Vás prosím, abyste si definitivně uvědo
mil, že rozhodně nejste povolán k tomu, abyste mluvil za
náš exil a k tomu, abyste nám dával lekce z vlastenectví a
z věrnosti národním tradicím a dědictví našich otců!
Doporučuji Vám také, abyste se příště, ve vlastním
zájmu, nejdříve přesvědčil o daných skutečnostech,
nechal svobodně, demokraticky myslet a mluvit také jiné
a nezrádcoval hned tak lehce každého, kdo - dle Vašeho
soudu - nepatří do Vašeho neomylného, vlastenecky
příkladného a národním tradicím tak věrného společens
tví!
Věru, bídně jste svým článkem “Odkaz 28. řtfna”
přispěl k oslavě letošního 67. výročí naší dosažené
svobody v roce 1918.
Vaším jménem jste nás v tisku napadl, na Vaši
adresu jsem Vám proto pověděl v duchu lidového
přísloví, že “jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá!”
Dr. Rudolf V. Krempl
Gen. taj. ČSU,
Hartford, Gonn., USA.

DER SPIEGEL
Pokračování se strany 15
Výtahy:
Po více než šestiletém panství cizáků přišel čas, kdy nad naší těžce
zkoušenou vlastí vychází znovu slunce svobody.
Na jejím slavném tažení proti západu osvobodila Rudá armáda
první části Československé republiky. Tím se umožnilo dík našemu
velikému spojenci, Sovětskému svazu, že president republiky se mohl
vrátit na osvobozené území a že zde, znovu na domácí půdě, se mohla
ustavit nová vláda.
V ocenění mimořádných zásluh rudé armády ... jejímuž bezpří
kladnému sebeobětování a bezmeznému hrdinství jejích příslušníků je
oddána, má vláda přání ještě dále upevňovat válečnou spolupráci čes
koslovenské a Rudé armády, ve které vidí příklad pro vybudování de
mokratické antifašistické československé armády.
Při konečném rozdrcení Hitlerovského Německa a při výkonu
trestu nad Německem ... bude vláda tak těsně, jak je jen možno ve
spolku s ostatními slovanskými a demokratickými státy stát na straně
Sovětského svazu.
Zcela nově bude vybudován také v kulturním směru náš poměr k
našemu největšímu spojenci - SSSR ... z našich učebnic bude odstra
něno všechno s protisovětským obsahem, mládež bude náležitě
vyučována o Sovětském svazu.

Národ ovšem poznal Rudou armádu s jiné strany. Jejími dlouholetými vá
lečnými hrůzami otupělí sovětští vojáci dělali při jejich postupu na západ malý
rozdíl mezi vstupem na území poraženého nepřítele a novým spojencem.
Loupení, znásilňování, vraždy a únosy provázely je i na území Československa,
které bylo od r. 1943 spojencem SSSR. Všude využila také KSČ možnosti,
poskytnuté jí Rudou armádou: obsadila v osvobozených územích t.zv. “Ná
rodní výbory” ihned svými lidmi.
“Bohudík, bohudík” jásal také Beneš, když zjistil 17. dubna v Košicích, že
Američané směrem od Bavorska vstoupili do Československa. Poslal
americkému generálu Pattonovi blahopřejný telegram.
To bylo ale také vše. Britský předseda vlády Churchil a jeho polní maršál
Montgomery marně intervenovali u presidenta Trumana, aby Patton obsadil
také Prahu: “To může rozhodujícím způsobem ovlivnit poválečnou situaci
Československa a přilehlých zemí.” Také generál Patton to považoval za
žádoucí, nechtěl ale jednat na vlastní odpovědnost. Proto zůstala americká
armáda stát u Plzně - ze třech důvodů:
* Mezi spojenci stávala vágní domluva, která definovala Československo jako
sovětské operační území, “neboť Američané chtěli především vyhrát válku,
Sověti mysleli ale již na vítězný mír” - jak to napsal americký historik Walter Ullmann.
* Americký vrchní velitel Eisenhower byl upjat svými operačními plány - na
neexistující - alpskou pevnost a nechtěl také k vůli Čechům narazit na Rusy,
s jejichž generálním štábem se dohodl, že americké a sovětské trupy se mají
sejít “západně od Prahy”.
* Pražská Národní rada nechala Pattonovou nabídku, že dorazí až k hlavní
mu městu, bez odpovědi. Komunistický funkcionář Smrkovský: “Nám byla
jasná brisance této nabídky - Američané se mohli vydávat za osvoboditele
Prahy.” Byl to tentýž Smrkovský, který jako předseda Národního shromáž
dění 1968 protestoval proti druhé sovětské invasi a v prokletí zemřel.
Pokračování v příštím čísle
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Dopis redakci
Vážený .... Přikládám šek na 15 $,
abych si zajistil čísla Mukla. Netou
žím sice po ruchu a sporech nové
emigrace na sklonku svého života,
ale zpravodaj Mukl mne zajímá.
Zpravodaj Mukl má něco co mne
přitahuje, něco o čem jsem nevěděl,
něco zvláštního co působí na moji
mysl i srdce, či cit. Snad to je ta
obětavost členů, kteří na tomto
malém časopisu pracují tak nezištně,
snad i zdarma ... snad ... ani nevím
co to je. že jsem si Mukla oblíbil.
S milým pozdravem. Váš
Jaroslav S. Steffel, Cleveland, Ohio
♦ ♦ ♦
DOŠLO PO UZÁVĚRCE:
Pro rozsáhlost otištěných článků
některých dopisovatelů, nebylo mož
no otisknout všechen materiál, který
redakci “Mukla” došel. Bude uveřej
něn v příštím čísle:
Jaroslav Lambert: “... a poznáte
Pravdu - a Pravda vás vysvobodí”
Konstantin Čakan: Dopis Muklům
Sdružení ve Švýcarsku: Celosvětové
setkání pol. vězňů v Curichu 1986
R. Hanzlík: Etapy socialismu přek.
Prosíme abyste nás omluvili a děku
jeme za pochopení.

MUKL
Je zpravodaj, který vychází jednou
za dva měsíce. Je tribunou všech
politických vězňů roztroušených
po celém světě.
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