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Otázka vystěhování Ž i d ů

z SSSR.

Podle zpráv z Washingtonu se Sovětský svaz zavázal, že dovolí vystěhová
r.í více než 35.CCO sovětských Židů řečně. Tyto zprávy- hovoří o 50 - 60.C00
Židů._Dále se Sovětský svez zavázal, že přestane šikanovat sovětské Židy, kt
erým tylo výjezdní povolení odmítnuto. Cd r. 1971, iicj sovětské vecení poprvé
povolilo vystěhování většího počtu Židů, zřejmě jako ^esto vůči Washingtonu,
odjelo celkem esi 90.CCC £ vloni byl počet vystěhovalců r.ejvyšší - 35.CCC,£le
letos počet výjezdních povolení poklesl s. sovětská.úřady soustavně šikanovaly
ty kdož si za začali o vystěhování. Sovětské vedení se k této politicky význam
ná změně rozhodlo po cemisi presidenta -Nixone. Těl by co být jskvsi Prežněvův
projev dobrá vůle vůči presidentu Ferdovi. Ale zároveň je jasná,' že skutečným
cůvocem je to, ze^si sovětské vecení uvědomilo, že nezíská obchodní ústupky
od Spojených států o něž má velký zájem jestliže nezmění svou politiku, nebot
americký kongres by neschválil předlohu zanoř.a poskytující Sovětskému svazu
obchodní výhody. Zde se,že se v celá záležitosti dospělo k jakémusi kompromi
su. Podle spolehlivých zpráv přislíbil demokratický senátor Jackson, který ve
dl v Americe celou kampaň v táto otázce, že poněkud zmírní svůj postup. Jack
son původně žádal naprosto svobodné vystěhování Židů ze Sovětského svazu výmě^
nou za obchodní ústupky. Nyní prý je ochoten nehlasovat proti osnově obchodní
ho zákona, na základě údajného sovětského závazku. Tmo jak buď senátor Jeckson může tvrdit, že měl pravdu, když proti vůli ministra zahraničí Kisin&era a
jiných naléhal na to, že se Sovětský» svaz musí k otázce vystěhování zcela ja
m e zavázat. A aby bylo jiátější, že Sovětský svaz zavazek skutečně splní,
očekává se, že Kongres, kde mají demokraté většinu si vyhradí právo obchodní
ústupky zrušit, kdyby Sovětský svaz závazek nedodržel. To všechno dokazuje,
že Sovětský svaz má neobyčejný zájem na zvyšování politiky uvolnění;napěti,
pedle hospodářských výhod, které z toho může získat až je to někdy v rozporu
r jinými sovětskými zsjmj ns př. v arabském světě a s tradiční sovětskou vni
tropolitickou zásadou, která brání sovětským občanům svobodně se vystěhovat,
"ude zajímavá jak bude sovětské vedení reagovat na požadavky jiných občanů,
ré př. 4C.CCC povolžských Němců, kteří si rovněž zažádali o vystěhování. BBC.
S o l ž e n i c y n

a komunismus.

V článku uvedeném v zópsdoněmeckám časopise "Der Spiegel" se píše o Solženicynovýchnázorech na marxismus. Ralf Berr.stein z Klasu Ameriky k tomu píše tyto další podrobnosti.
Ruský spisovatel Alexandr Solženicyn zaslal lor.i, ještě přeď svým vyho
štěním dopis sovětskému vedení. V tomto dopise vyzval, aby se v Sovětském svzu opustila marxistická édeolcgice a aby se obnovily ruské pravoslavná tra
dice. V ne jr.g^|J|jgučísie čssopisu "Der Spiegel" polemizuje ô táto otázce se
telženicynerJřxžXy^iarxistický historik Roy Ľ e d v ě d ě v, který eoučcfnš
''žsduje, sby Sovětský svez usKutečňoval jsk říjeá doslova: "socialismus s lidkou tváří". íledvěděv označuje SoiŽenicynovy návrhy za utopistická a neoprav.ěné s tvrdí, že se za situaci v Sovětském svaze r.erra svalovat vina na marxisros• Medvěděv na př. píše:
"Marxismus nikdy netvrdil, že v socialistickám státxe nemůže být soukroý podnik. Marxismus také nikdy netvrdil, že v socialismu může být jen jedna
•olitické strana, že v něm nemůže být žádná oposice."
Medvěděv dále tvrdí:
Marxistická ideologie také. r.enese vinu za^žxlx 25 nebo 26 milionů lidí z dob
talinskáhc útlaku."
Roy Meavěděv místo, aby se zřekl marxismu jako Solženicyn prohlašuje, ž
e Sovětský svaz r.emá jinou cestu, než zdokonalení socialistické společnosti.
orot tento účel Mecvěděv chce, aby odpůrci sovětského systému mělix právo
roteétovat a patřit k politickým organizačím rozdílných názorů. Tento sovětký historik v jir.ám článku prohlašuje, že svoboda vystěhovat se - emigrovat
e rovněž důležitým článkem demokracie. Ale jak říká je iluzí očekávat, že
voooce emigrovat přivodí vnitřní reformy. Svoboda emigrovat,zdůraznil Medvěev.jen zvýši životni úroveň, ale nezaručí spravedlnost a svóoocu.

N ě m c i

žádají o vystěhování z SSSR.

Zprávu o tom poslal evropský korespondent Hlesu Ameriky Relf Bernstein.
Tohoto roku došlo k celé řadě demonstrací etnických Němců, jež by se
chtěli vystěhovat,ze Sovětského svazu do NSR. Dnešní apel 3•50C sovětských
Němců je-až dotud největší z těchto projevů-snah opustit Sovětský "svaz. Tu-'
to žádost adresovali sovětští Němci gpolkovému kancléři Helmutcvi Sehnictovi. A její text se dostal i-do růk-západních korespondentů v Noskvě. V jed
nom listě se píše, že mnozí žadatelé mají svá příbuzné v zaspaním Německu.
Současně si tem stěžují, že nynější emigrační tempo, Které ročně dovoluje jen
3000 sovětských Němců opustit Sovětský svaz je pomalé. Bonn zatím na tutá žáddst; nereagoval, řříští měsíc mé však přijet spolkový kancelář co Moskvy. Oče
kává se, že za rozhovorů se' sovětskými představiteli nastolí i otázku emigra
ce etnických Němců ze Sovětského svazu.
Druhou žádost poslali sovětští Němci z oblasti střední Asie. Dostali se
tam za II. svět. války. Tehdy je na Stalinův rozkaz deportovali z pobaltských
krajů. Zápaconěmecká tisková agentura mezitím oznámila, že jeden etnický Něm
ec přišel do budovy západoněmeckého velvyslanectví a odmítl budovu opustit.
Velvyslanectví eenámilo, že nemůže cncmu muži nesyl dovolit, lo.žácá však sově*
tská ministerstvo zahraničí, aby dotyčnému povolilo emigrovat db západního
Německa, k^e mé příbuzné.
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