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hnijem spokojení
a v mělkém klidu. Moudrost klesla v ceně"
a dav se dostal na stupeň, kde vidí
svět plochým. Objeviteli t y skvělý,
neustaň v probuzení
mrtvých, kdd ž živí spí! Vzkřis neorodlene
hlas dávných reků, aby věk mdlých lidí,
století naše k slavným činům vstalo,
nebo se, hynouc, hanbou zardívalo!
ľ. y

Občané německého původu se chtějí vystěhovat z SSSR.
Adrej Sacharov vydal v Moskvě výzvu, aby se povolilo vystěhováhí těm ob
čanům německé národnosti v Sovětském svazu, kteří si přejí odejít, loznámku o
tom námpřipravil redaktor 33C Geor^e Schoprlin.
Sacharovova výzva výslsovně vzpomíná Roberte 3 ch n a r a sovětského Ně
mce jehož v Koksve odsoudili ke 2 letům za údajné pomlouvání Sovětského svazu.
Tato vvzva se dostala do ruk západních dopisovatelů v Moskvě a je v ní i to, ž<
Schnara tři měsíce ve vyšetřovací vazbě i mučili. Výzva se samozřejmě snaží up<
zornit západní svět na ty sovětské Němce, kteří chtějí emigrovat.
V posledním sovětském sčítání lidu jež probíhalo v r. 1970 se vedou sko
ro 2 miliony Němců v oovětském svazu. Z nichž drtivé většina jsou potomky kolo
nistů vystěhovaných v 18. století do různých částí sovětského Ruska. I kd^ž ně
kteří Němci opustili po revoluci 1917 Rusko, většina tam zůstala a dovolili jii
zřídit vlasttní autonomní republiku na Volze a proto se o nich někdy hovoří jak(
o Fovolžských Němcích. V roce 1941 hned po útoku nacistického Německa na Sovět
ský svaz prakticky všehhny členy německé menšiny vystěhovali z jejich míst osí
dlení na Sibiř, do Kazachstanu a většina z nich žije. Vroce 1964, když se Chruščov snažil o zlepšení vztahů se západním Německem sovětské Němce rehabilitova
li, ale nepřicházelo do úvahy, že by se navrátili do původních hranic osídlení.
Jakmile se začiáy kolem r. 1970 vztahy mezi Sovětským svazem a západním Němec
kem zlepšovat začíná se též znovu hovořit o sovětských Němcích. Bonská vláda s:
přála aby sovětským Němcům dovolili odejít za svými příbuznými a oznámila, že
očekává příchod asi 40.000 Němců. Ale počet sovětských Němců jámž sovětské úřa
dy povolili emigrovat není tak velký. Roku 1973 udělili nějakým 4-500 Němcům
vyzestovaeí povolení což bylo nejvyšší číslo zaznamenané zs jeden rok. Zatím cc
se dříve pohlíželo na sovětské Němce jako na pasivní skupinu, jednotlivci, kte
ří začali demonstrovat a protestovat proti zdržování v povolení vycestovacích
průkazů je situace jiná. No zač. tohoto roku se podařilo asi 3 skupinám Němců
demonstrovat v Moskvě před budovou ústředního výboru a později někteří z nich
začali hladovku. Fřed několika týdny skupina Němců poslala výzvu IÍV a Nejvyššímu sovětu, abj jim povolili odejít či už do západního nebo do východního Němec!
k a . V jejich výzvě se hovořilo o nebezpečí asimilace a obtěžování tajnou polic:
i. Jiná skupina žijící v Kazachetaně odsoudili různé procesy v ruských městech i
že se odsuzují lidé prý oro protisovětskou agitaci tím, že Dovzbiazova li jiné Něnce, aby se vystěhovali ze Sovětského svazu. Někteří Němci přišli k uzávěru, ží
protože jsou Němci nečeká je žádná velká budoucnost v Sovětském svazu. Vládní
statistiky jim dávají za pravdu. Zatímco před deportací 90 % Němců uvádělo něm
činu za svůj mateřský jazyk v r. 1970 to uvádělo už jen 2/3» a prto ti jež cht
ějí emigrovat jsou chootni jit i do východního Německa i když by bezpochyby dá/ali přednost západnímu Německu. Není pochyb o tom, že zvýšená aktivita sovět
s k ý c h Němců je pod vlivem úspěchu vystěhování sovětských Židů,ale sovětské úří
ly jsou mimořádně neochotné,aby sovětští Němci poukazovali na židovský příklad.
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Vztahy mezi Čínou a SSSR.
To že Číňané již před 3 měsíci zajali sovětský vrtulník by mělo u Rusů
Vjvolávet zuřivost nejvyššího stupně a také jednu dobu skutčně varovali, že
nevrátili Číňané vrtulník bude to mít pro ně nevyhnutelné následky. Ale to by
lo v dubnu. Cd té doby Rusové výhružně nspřaženáx pěsti stáhli. Sovětská ulti
mata teď nahradila mírně formulované žádosti o konsulérní přístup k posádce ví
tulníku. Sovětský svaz dokonce požádal o intervenci mezinárodní Červený kříž.
Je to vůbec po prvé oo tato organizace byla vyzvána řešit spor mezi komunisti
ckými státy. A v sovětském tisKU se objevujícžlánky připomínající údajná zvěr
stva spáchaná čínskými vojáky za pohraničních bojů v roce 1969 zmizelý stejně
tivše jak se^objevilý.
Ale at už jsou bezorostřední důvody změny jakékoliv je jasné, že nejde
než o manévrování ořed^ně jakou velicou kampaní.^Podle některých západních pozo
rovatelů Činěné upozorňují na neustálé soustřeďování vojsk na čínsko-sovětských hranicích jichž má každé strana proti sobě po 50 divizích e lze očekávat
nové propuknutí bojů. ^le i když v Moskvě je přijímána možnost, že dříve či
oozději vypukne válka nic nsevědčí o tom,že vypukne brzy. Nejpravděpodobnější
vysvětlení je, že Sovětský svaz chystá novou velkou xírftxaa ofensivu,diplomati
ckou, která má vyvrcholit na konferenci KS někdy v příštím roce.
Vraťte děti rodičům!
List "Sundy Times" otiskl zprávu pařížského dopisovatele Anthony Terryhc
o tom, že se vyvíjí mezinárodní úsilí, aby československé orgány vydaly děti
rodičům, kteří odešli z československá po vpádu sovětských vojsk v r. 1968.
Podle dopisovatele listu bylo tímto způsobem rozděleno asi 400 rodin a
dosavadní pokusy rodiny spojit učiněné OSN a Mezinárodním Červeným křížem se
ukázaly neúčinné. Ve Francii byla nyní utvořena skupina nazývající se "Paříž
ský pomocný výbor’’apřipravú je kampaň v je jímž.rámci chce československým dip
lomatickým misím zaslat panenky uvězněná v klecích a prodávat automobilové n á 
lepky s heslem:"Pomoc československým dětem".
Dopisovatel uvádí,vže si někteří rodiče jež uprchli na Západ ani neuvědc
movali, že se situace v Československu po Dubčekově pádu natolik změní. Své
děti nechaly u příbuzných v naději, že oro ně později pošlou. To b^lo před 6
lety a stéle nejsou známky toho, že by československá oggány tuto situaci cht<
li, změnit.
Na doporučení československých oficiálních kruhů-, že se rodiče mohou vr*
tit ke svým dětem do Československa, dopisovatel poznamenává, že ti kdo tak
učiní budou vystaveni mstě a pronásledování.
Solženicyn v americké televizi.
V interwiev; poskytnutém americké televizi Solženicyn řekl, že se sním t i
sovětské úřady chtěli dohodnout, aby jeho kniha "Souostroví Gulsg" vyšla až zi
20 let. solženicyn dále,řekl, že se po zásahu sovětské tajné policie musel sk
rývat, aby mohl dílo dopsat.

