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Fjodor Ivanovič Ťutčev /1803-1873/:
Vlny a sny
Za vlnou vlna Jde, zs snem jde sen Jediný živel,, a dvojice jmen!
V^stísněném srdci i v nesmírném víru,
at tady v žaláři, nebo'tam'v síru:
stále Jen přílivy -odlivy,
stále ty, přelude rušivý!'.
1851

Převrat.y Bangla
- Deši.
Politický redaktor-BBC Harold; Breilly k tomu napsal tuto poznámku.
Bangla-Dešská republika vznikla z pakistánsko-indicke 'Války v prosin
ci 1971f, když, se od.trhlä; od- Pákistánu. • Chronické politické krize v i.1970
a v r. 1971 Ještě zhoršované’ přírbdriímik'’ke tásťrofami’vedly" k tomu, že’ zá
padopákistánské jednotky-’ 'obsadily :iBahgla-'De'š, > nazývány východní' Pákistán,. ’
Byla to krutá okupace, která 'skončil® Bangla-dešským povstáním, vstupem in
dické armády do východního’Pákistánu a'kapitulací pákistánske vlády, šejk
M u d ž i b u r se vrátil jako vítěz z vězení v Pákistánu. Byl na vrcholu
své popularity
dobrotivý otec vlasti.‘Ale še jk* ílCudzibur asi nebyl/ tou
nejvhodnější osobou,-'která- by stála u kolébky nového štátu. Při *bkupsci a
za války zahynulo mnoho lidí ,•• ľ.ľudžihur4‘tvrdil', žetobylo několik’milion’.
Další miliony hladověli a byli béz- pří střwší . Ze zahraničí byla posílána
velká pomoc, pracovalo zde celkem .30 p~mocných organizací a pomoc poskytly
také zahraniční vlády, včetně sovětské, americké’ s britské. Především Ind
ie oomáhalá novému státu.*-Vždy£ Bangla-deššká republika■ byla nejchudším-a
zároveň pejlidnatěgším státem na 3větě a obyvatelstvo žilo-ve velké bídě.
Přes neobyčejně úrodnou nůcu byl v zemi hled. A brzy se;'.začaly projevovot
"další nesnáze.
Šejk Mudžibur nejprve hllsol demr'icrrci* a socialismus, hle ono "ěji
díl přednost r.uto-ritářs hernu
autokrati crhou stí noví oku. k-z nikly ohromné
h" p o" carské potíže, v zsmi byla korupce, inflace c ne**ostotek deviz. Šejk
ľ. u ** ž ’ bur v ■/ h 1 o 3 i r imo F, ~ n •/ 5. t l- v . '' 1 e ? a "■ e t o 'A; _\ o 'r o i r ř t v z pravomoc jak? yrc-sičent. í-dcítl demokratickou ústavu z r.1972, soustředil
moc ve svých rukou á podřídil si parlament, stranu s ti«~k. 'Před třemi týd
ny navrhl dramatickou změnu, lovolsl si k sobě 60 jmenovaných guvernéru,
8 by zahájil tažení pr~ti korupci -a aby Jeho nový administrativní "s/stém
sloužil blanu bahglsdešského lidu. Ale bylo již pozdě, Pyní je šejk Fudžibur R
h m á n mrtev.

situaci vPortugalsku.
K

Depeše Mirisse Genta k nejnovějším demonstracím v Lisabonu a jinde.BBC.
Tisíce demonstrantů^ při pochodu z hlavního lisabonského náměstí k presidentskému palicí skandovali ’’Pryč s Vasco Gensalvesem”, "Pryč s Pátou di
vizí". T.zv. Pátá divize je oddělení propagandy Hnutí ozbrojených sil, kte
rou ovládají komunisté. Lisabonská demonstrace byla jednou z několika, kte
ré byly uspořádány proti prokomunistickému premiérovi generálu Gonsalvesovi
V severoportugzlském rortu se pochodu proti Hons* lvesovi zúčastnilo asi
7000 socialistu. V Lisabonu komunisté uspořádali svou vlastní demonstraci
a podařilo se jim dostat do' ulic, ještě větší počet demonstrantů než při de
monstraci socialistů. Takže i když komunisté utrpěli porážku na severu Por
tugalska, zůstávají silní na jihu. A přes kampaň katolíků, socialistů s ně
kterých důstojníků z ’Tnutí ozbrojených sil, generál Gonsalves zůstává mini
sterským předsedou.
Komunisté však utrpěli porážku včera večer. Bkuoina portugalských novi
nářů listu "Diarip de liOticias", podeosalo resuluciv níž si stěžují na pro
komunistickou politiku listu.
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Vůdce portugalských komunistů Alavaro C u n ha 1 si včera stěžoval,
.. není jasné, kdo v Portugalsku vládne; V Portugalsku ovšem vládnou vo.jáoi. Veřejné mínění a politické síly se polarizují podle tří politických ®
’'^ogrhmů jež presentují tři hlavní proudy uvnitř ozbrojených sil. Debatuje
o ..p nich v^armádě i v odborech.
- Lisabonský zpravodaj listu "Gurdian" dnes o tom napsal článek ze kteého vyjímáme. Nejprve byl zveřejněn politický program premiéra Vasco Gonlvese, který se přimlouvá za to, aby revoluce pokračovala c.estou již mnoĹ charakterizují jako cestu východoevropského stylu. Jako druzí uveřejnilo
vůj program 9 vysokých odbojných důstojníků, kteří sice zůstávají věrni
jci£.iismu, ale praví, že Bprtugplsko musí- najít- řešení v demokratických intitucích, svobodném tisku a přátelských stycích se západními zeměmi -a t~zv.
setím světwm. A posléze uveřejnili své - prohlášení čelní členové státní bezečnosti zvané COFKON. Ti navrhují populistické řešení a distancují se od
ršismu, sociální ..-..demokracie c social-fašismú ,c-b_.ž‘
nový terniírýpro.-komuni•rnus evropského stylu.'Vývoj politické situace hluboce ovlivnil/a‘ -ovlivm;e to jakým způsobem byl každý z těchto tří dokumentů uveřejněn.'Vyilo na
jevo, že premier Vasco Gonsalves si nebyl jist absolutní podporou Vojenské
revoluční rady, snažil se ji proto ob^ejít tak, že předložil toto prohláše
ní přímo Shromáždění ozbrojených sil, které se skládá z 240 dželegovaných
lůstojníků a řadových vojáků. Na tyto áželegáty premier Gonsalves spoléhal,
protože v pohledních měsících toto Shromáždění, stejně jako odbory, místní
samosprávu a jiné civilní instituce infiltrovali skalník a militantní komu
nisté. Tento incident byl podnětem pro umírněné důstojníky vedené bývalým
ministrem zahraničí Melu Antonesem, aby zveřejnili své provolání t.
zv. dokument "©evíti". Tento umírněnější návrh si získal brzy podporu nejan vojenských velitelů, ale také podporu 80% důstojníků a asi 30% nižších
šarží v armádě a letectvu. Příslušníci braných sil si začali uvědomovat, že
Gonsalvedův tábor podporují námořníci v revoluční radě a že ti také se zmo
cnili vedení t.zv. Páté divize, která má na starosti propagandu a jež se
stala ideologickým předvojem Hnutí ozbrojených sil. A tu se poměr uvnitř ar
mády začal nápadně měnit v neprospěch komunistů. Ä tehdy přišel COPKON se
svými návrhy - jež klade rovnítko mezi fašismus a sociální demokracii na
straně jedné a 3ociál-fašismus a prosovětský komunisfemus na straně druhé,
a přimlouvá ®e za řešení třetí.
Mocenský zápas se tež polarizovalytak, že probíhá mezi socialistickou
stranou a komunistickou stkanou. Alespoň na první pohled se zdá, že komuni
sté jsou v úzkých. Po vlně protikomunistických násilností v Portugalsku, po
projevech podpory pro sociální demokraty a umírněné důstojníky v západních
zemích, které hsnpsán Portugalsko velmi potřebuje hospodářsky, komunisté taité přecházejí o podporu v braných silách. Před rokem byli komunisté nezadr
žitelně na vzestupu, dnes je jejich bývali přátelé v branných silách spoju
jí se sociálními demokraty, neutralistiekými socialistykrajně levicovými
populisty a maoisty. Cynikové říkají, že Alvaro Cunhal mylně odhadl náladu
>7 Portugalsku, že nyní oportunioté ukazují svou pravou tvář ® odvracejí se
od komunistů,stejně jako ©zbrojené síly ves snaze získat si znovu podporu
lidu.

Varování dr.Kissingera.
Komentář redaktora BBC Jamese Tschutona.
Je to poprvé co ministr Kissinger hovořil tak otevřeně o tom, že So
větský svaz pomáhá komunistů® v nynějším politickém boji v Portugalsku. Př
erušil tak mlčení, které -Fordova vláda o Portugalsku saehovávala. Toto ml
čení jež vyvolávalo obavy jak ve Spojenýeh státech tak v Evropě, že Amerika
^ení ochotna zúčastnit se jakéhokoliv pokusu, aby se zastavil další postup
romunistů. Zdálo se, Že Spojené státy nechávají problém Portugalska zemím
2HS, ale požadavky, aby se Amerika prosadila začaly sílit na tolik, že je
iebylo lze ignorovat a také se vážně začaly brát v potaz výhody uvolnění na)ětí. Senátor K e n n e d y nyní říká, že Spojené státy by měly dát Portuga,sku pevný závazek, že mu pomohou pod podmínkou, že v Portugalsku budou svo
bodné a demokratické instituce. Šéf amerických odborů Georg M e a n y otev
řeně zaútočil na Kissingesovu politiku uvolňování napětí se Sovětským svaz
em. Užil Portugalska jako příkladu. Meany řekl, že sovětská vláda může fi
nancovat portugalské komunisty jejichž členové pochodují ulicemi s obrazy
Stalina a současně tvrdit, že provádí politiku uvolňovaní napětí v Evropě.
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Proč si ministr Kissingež zvlolil právě tuto ehvžíli, aby hovořil o
Portugalsku? Helsinský dokument podepsany představiteli 35 států a vzájem
ně si k tomu blahopřáli o Ministr Kissinger nyní cituje s tohoto dokumentu
a odsoudil sovětské zasahování do záležitostí v Portugalsku. Kromě toho
portugalský- president Costa G o m e z poslal dr.Kissingerovi minulý týden
dopis a ministr Kissinger se možná domnívá, že mu t© dává příležitost, aby
veřejně oznámil jaké je stanovisko Fordovy vlády. Není jasné co podle Kiasingerova názoru by mělo americká vláda udělat v Portugalsku. Ministr Kissinger jen oznámil, že ehtěl vyjádřit stanovisko Spojených států. Dodal, že
Spojené státy mohou É udělat jen málo, aby zabránili sovětskému vměšování,
avšak situaci v Portugalsku jistě ovlivní to, že Spojené státy a EHS sledu
jí vývoj s napifafou pozorností.
Britský list "Daily Mail” píle o dilematu, který Portugalsko snamená
pro Sovětský svaz. Jestliže Sovětský ©vaz vyváží revoluci do Portugalska
- paks se mu možná nezdaří dovést techniku a obilí ze Západu, které potřebu
je. Chce tedy Sovětský ©vaz působit Západu potíže a nebo s ním chce obcho
dovat? Brežněv hovoří jazykem uvolňování napětí. List "Pravda” vyzývá ke
komunistické revoluci na Západě. Ironie je v toÉi, že KS ve Francii a Itá
lii jsou spíš znepokojeny než potěšeny postupem ovýeh komunistických kole
gů v Portugalsku. KS Francie a Itálie může uspět jedině tehdy jestliže se
bude vydávat za přesvědčené zastánce svobodných voleb. Je-li Portugalsko
trnem v oku pro dr.Kissingera, je též nepříjemnou záležitostí pro Leonida
Brežaěva a přímou hrozbou ambicím komunistů na Západě.

Hladovka vMordovii.
V jednom ze sovětských koncentračních táborů v Mordovii, podle správ
zahájili političtí vězni před 3 dny hladovku. K tomu depeše našeho moskev
ského zpravodaje Philips Shorta.BBC.
Není známo kolika vězňů se hladovky účastní a ani jak dlouho má trvat.
Ale v dokumentu je 15 požadvků na zlepšení táborových podmínek. Mimo jiné
se žádá zrušení trestních kobek, kam se doatávás-jí vězňové v samovazbě,
kteří nechtějí spolupracovat. Má to být t^est maximálně na 15dní, ale jsou
tam vězňovéwněkdy i déle. Základní strava je jedna libra černého chleba
denně a vězňové jsou v podmínkách, které dokument označuje n za mučení hla
dem a špínou. Vězňové též žádají zrušení nynějšího systému nucených prací,
podle něhož víee než polovina mzdy vězně jde na ubytování a stravu v tábo
ře. Dále, aby se zmenšila omezení na dopisy, táborové balíčky a návštěvy,
aby byla řádná lékařská péče a aby se přestaly holit hlavy vězňů.
Poslední známá hladovka v táborech byla koneem října a jejím úkolem
bylo dosáhnout, aby vězňové měli postavení politických vězňů, nebot sovět
ské úřady pokládají všechny' vězně za obyčejné zločince.
Jiná hladovka se hlásila z táborů v pemské oblasti v dubnu loňského
roku, ale v žádném z těchto případů, nepřišli spolehlivé důkazy o tom, če
ho tyto hladovky dosáhly.
Zpravodaj BBC Janin Sapiee k tomu poznamenává.
Načasování tohoto protestu vězňů si všimnou jak západní tak sovětští
vyjednavači, kteěí se právě vrátili z helsinské konference. Jednou z hlav
ních neshod mezi oběma stranami na konferenci o evropské bezpečnosti byla
otázka výkladu práv a svobod jednotlivců a jejich uvádění do praxe. Je zná
no, že právě tako otázka tkvěla na mysli vězňům nechvalně známého Vladimirského vězení, kde jsou drženi mnozí přední sovětStí disidenti, když žádali
o přezkoumání svých případů. Tito věznili, mezi nimiž jsou Vladimír B u k ov a k i j a Ivan M o r o z prý zdůraznili, že sovětská vláda se na helsin
ské konferenci zavázala respektovat práva sovětských občanů míntvž vlastní
politické názory a přesvědčení. Mordvinský proees je svým přfkžHdns způso
bem výmluvným příkladem sovětské praxe po podepsání helsinské charty.
Podmínky v mordvinských táborech jak je líčí vězňové jsou skutečně
velmi ostré. Mezi požadavky vězňů je zrušení trestních kobek, dostávají
tam vězňové je ůůx půl kila černého chleba na den a jsou nuceni tam žít v
podmínkách, které dokument označuje za trýznění hladem, zimou a špínou.
Poslední známá hladovka byla koncem října 1974, současně se stávkou
v Permském vězeňském areálu na Urale přes 1000 km dále na východ. Byla to
d tehdy jednodenní stávka za přiznání statutu politických vězňů. Sovětské
úřady totiž tvrdí, že všichni vězňové v táborech jsou zločinci.
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Sovětský fysik"dr.Andrej S a ch a r o v, který je znám svými protesty
lotkl za loňské hladovky, že političtí vězňové v Sovětském svazu jsou eběi ideologické a proticírkevní nesnášenlivosti, politických předsudků a
:'.j adiční nelidskosti sovětského systému.
A na tomto posledním incidentu je pozoruhodné,že informace o podmiň-*
. ich v sovětských táborech vchází ve veřejnou známost. Svědčí to o tom, že
i přes pokusy sovětských úřadů, potlačit veškerou informaci z táborů, věz: m se daří navázat styk s vnějším světem. Vloni dr.Sacharov na jedné sehů3 e západním novinářům ukázal kus zmačkaného toaletního papíru, velikosti
abičky od cigaret, který byl na obou stranách popsán mikroskopickým pís
iem červeným inícustem. Papírek byl složen do kuličky menší než zrnko hraaau a byl propašován z jednoho vězení. Saeh&rov jednomu zpravodajci řekl:
’ ímto způsobem získáváme informace o táborech." AÍ už se používá jakých.?liv prostředků ve stycích s táborem je jasné, žeise sovětským úřadům neiří úplně zabránit pronikání informací z koncentračních táborů tak jak to
ul bylo za Stalina. Nynější sovětské vedení se pravděpodobně smířilo a tím,
>,e se nemůže vrátit k teroristickým metodám Stalinovy vlády, protože by to
mohlo mít nezměrné a dokonce katastrofální důsledky pro ně samotné. Sověts
ké vedení se místo toho pokouší potlačit politickou opozici proti tomuto
jyatému šikanováním vedoueíeh osobností této opozice, vězněním zatvrzelej
ších kritiků a přinucením jiných odcestovat na Západ. Avšak důkazy svědčí o
tom, že sovětští političtí disidenti i když je jich poměrně málo, vzdorují
i nadále. Obavy a strach, které byly typické za Stalinovy éry jsou ty tam.
Zveřejnění těchto a dalších politických dokumentů v posledních 10-15 letech
ede k dalšímu závěru, že totiž situace se tam postupně vyvíjí a možná smě
řuje k zavedení některých svobod jež byly slíbeny po Říjnové revoluci 1917*
Možná, že jde o velmi pomalý a téměř nepozorovatelný pohyb, jako když se
ledovac pomalu šine k převisu, ale určitě je v něm něco nevyhnutelného.

Mýtus o sovětském turismu.
Sovětské sdělovací prostředky se všemožně snaží dokazovat, že právo
lovětskýeh občanů cestovat do ciziny není nikterak omezeno. Počet turisti
ckých cest do zahraničí prý rok od roku stoupá. Svoboda sovětského občana
zyeestovat je prý zajištěna. Obtíž v dalším rozvoji turismu prý vyvolává
jen to, že cestovní kanceláře na Západě nejsou s to zaručit sovětským ob
čanům dopravu ani přístřeší, že není snadné dostat příslušná viza do kapi
talistických států a že se turistické zájezdy v důsledku inflace na Západě
3tále prodražují.
Tak argumentoval i náčelník hlavní správy pro eizineeký ruch v Radě
•dňistrů Sovětského svazu Nikitinv nedávném rozhovoru s "Litěraturoj gazetou”. Podle jeho údajů pobývalo loni za hranicemi přes 2.200.000
sovětských občanů, či jak řekl Nikitin dělníků, nkákninh zaměstnanců a ko
lchozníků, kteří navštívili 123 země světá. Z celkového počtu sovětských
turistů připadl® na socialistické země 60%. Z toho by vyplývalo, že d® zemí
kapitalistických odejelo loni 880.000 sovětských občanů. Podle oficiálních
^ovětskýeh statistik navštívilo v r.1973 nesocialistické země 868.700 sověských občanů. Za rok stoupl tedy jejich počet o 11.300 t.j. o 1,3%. Moske3ké statistiky za předloňský rok také ukazují, že kapitalistické státy naŠtívilo asi půl milionu sovětských občanů t.j.60% a zbývajících 40% připalo na země rozvojevé. Lze však skutečně počítat těchto půl milionu občanů,
teří navštívili Západ skutečnými turisty jak to učinil náčelník Nikitin.
’"odle údajů zahrnuje tato číslice všechny sovětské občany» kteří byli na
ípadě i na služební cestě. Skutečných turistů byl však jen zlomek.
Švýcarské statistiky na př. ukazují, že loni přijelo do Švýearska asi
,800 sovětských občanů, ale 90% to byli členové různých komisí a na služe
bních cestách členové delegací. Jako jedena z hlavních faktorů brzdící vy^stování sovětských občanů uvedl náčelník Nikitin i stoupající inflaci na
ípadě."Abychom mohli krýt devizové výlohy jednoho sovětského turisty musíie získat devizj pobytem tří zahraničních turistů." Švýcarské údaje však
yvraeejí jeho tvrzení. Loni navštívilo Sovětský svaz 35*000 švýcarských
iristů t.zn., žena každého sovětského t.zv. turistu, připadlo asi 8 turitů švýcarských. Švýcaři tedy nejen plně zaplatili za sovětské občany, kte‘i přijeli do Švýcarska, nýbrž také uhradili devizové výdaje, které měl so, čtský stát se avýmif funkcionářemi na švýcarském území.

V Sovětském svazu je 2.000 měst z nichž však smí západní turista nav
štívit jen 100. Z každých 20 měst se tedy >Mh±nkýxturista může podívat jen
do jednoho, vstup do 19 z každých 20 měst je mu zakázán. Trasy jeho eesty
jsou přesně vytýčeny, o možnosti zůstat krátce v tom či onom městě nebo ve
snici ani nemluvě. Sovětské úřady pokládají totiž zřejmě za nemožné posky
tnout sovětským občanům právo zapojit sd do mohutného mezinárodního cestovního ruchu, který nezná překážek a jež je snadno přístupný každému pracují
címu na Západě. Nikitinův výrok, že pro miliony pránujíeh na západě existu
je jen na papíře, svoboda jet kdykoliv,a kamkoliv se jim zaehce je v napro
stém rozporu se skutečností a platí výlučně na Sovětský svaz a některé ze
mě socialistického bloku. Vladimír Kacerevský ze Svobodné Evropy.

Velké nákupy obilí Sovětským svazem.
Americký deník "Baltimore Sun" píše o možných problémech s prodejem
sovětmi požadovaného obilí a jaké důsledky by to mělo na mezinárodní potr
avinovou situaci. Píše:
Žijeme na planetě, kde věci vzájemně souvisí« a kde obilí hraje rov
nako velkou úlohu jako nafta v mocenské hře;.národů. Spojené státy jako ne
jvýznamnější světový vývozce obilí se už dávno staly z vlastní vůle doplň
ujícím zdrojem dodávek pro země, které se pokusily udržet svoje požadavky
na stabilní úrovni. Až vpád Rusů na světový trh působí rušivě, nebot naku
pují jen nepravidelně, aby vrovnali svou vlastní zlou úrodu. Tyto praktiky
nemožno déle tolerovat. Američtí diplomaté by měli nástojil, abyse Sověti
podíleli na světovém systému potravinových reserv a postarali se o dodržení
slibu, který v minulosti dali, že budou dopředu oznamovat své obilní poža
davky .
Bruselský dění "Le Soire" uveřejnil k této témě obsáhlý článek z
kterého vybíráme:
Dnes už víme, že úmyášy Rusů převyšují každou představivost. Robia
si chut na 30 milionů tun obilovin nejen ze Spojených států a Kanady, ale
i z Austrálie a ze západní Evropy. K dodávkám by mělo dojít od října 1975
do srpna 1976. Podle pisatele jde o víe jako o obchodní epizodu. Vedle ko
nstatování, že je to zjevně obrovská obchodní transakce, vrhá otázku proč
ji Brežněv začal právě v této chvíli a tímto způsobem. Citujeme:
"Za prvé, jak je jejich operace výjimečná svými rozměry, pak je na
snadě, že Sovětský svaz musí letos čelit vážnému zemědělskému deficitu.
Ukazuje se,že letošní kříse je vážnější jak v letech 1972. Rnakee Sovětů
musí být tím účinnější, že z vnitropolitických důvoků si Kreml nemůže do
volit několik měsíců před XXV. sjezdem KSSS, který má být apotheozou Brežněvovy kariéry, nedostatek obilovin a nebo zavedení přídělového systému,
jak tomu bylo v r.1972. Nemůže vyzvat občany, aby si stáhli opasky, proto
že to vždy znamená více zárodek politického jak hospodářského napětí."
Autor článku dále poukazuje na věčné sovětské problémy se zemědělst
vím a sovětským tvrzením, že důsledkem zlé úrody je nepřízeň počasí. Že te
nto rok postihlo sucho produkční oblasti Ukrajiny a Kavkazu pak je to argu
ment jen částečný. Protože na takovém obrnovsském území jaké představuje
Sovětský svaz,vždy vládnou a nejen v této zemi různé klimatické podmínky,
které se v konečném důsledku vzájemně vyrovnávají. Situaci by mohly změnit
jen zásadní reformy, sovětský zemědělský systém je však jednou z hlavních
dogmat vedení. List se domnívá, že sovětské zemědělství nemůže rychle už
a definitivně vyléčit ani Brežněv, kterého označuje za pragmatika. Konsta
tování, že Sovětský svaz proto zůstává odkázaný na dovoz obilí, vzhledem
na rostoucí závazky vůči svým zahraničním spojencům na př. Kubě a Vietnamu,
rozebírá hypothézu podle které by Sovětský svaz chtěl nákupem obilí speku
lovat na světovém hospodářském trhu a vyvíjet takto politický nátlak na ně
které země třetího sváta, trpíeím nědostatkem obilí. Ptá se:
"Proč by Sovětský svaz nemohl některým chydým zemím, které mají neus
tálý deficit v obilí nabídhout, že uspokojí jejich potřeby sa na oplátku za
to žádat různé politické výhody.” "V roce 1975 by se mohlo stát takovou
zbraní obilí."

- 6 Malá reportáž oDubčekovi.
Západoněmeeký týdeník "Bante" přináší na dvou stranáuh obrnázkovou
—lortáž o Alexandru Dubčekovi. Je to jistě pod vlivem blížícího se výrosovětského vpádu do Československa.
Jedna z fotografii ukazuje Bubčeka, kdy byl velvyslancem v Turecku,
íortér potom popisuje jak se ubytoval v jednom bratislavském hotelu a jak
íhned ten první večer co přijel do slovenské metropole vypravil do ulice
7 xteré Dubček bydlí. Ze svéh® auta viděl, že Dubčekův domek je nápadně ne
vládně střežen a že si někdo zapisoval číslo jeho auta. Reportér se pak k
io.-iku vydal pěšky a čekal tři dny ve vzdálenosti asi 100 m než se mu podař
il fotografický snímek, který časopis "Bunte" otiskuje. Ukazuje Dubčeka jak
icuje na zahrádce. Reportér líčí, že Dubček se zdržoval na zahradě jen
keli minút a že měl vůbec štěstí, že ho dostal před kameru. Na snímku drí Dubček v rukou lopatu, má tmavé brýle a je oblečen do tmavých kalhot a
uhované košile. Západoněmeeký novinář se v rozhovorech s lidmi v Bratisavě na Dubčeka často ptal. Mnozí reagovali tak, že rozhovor přerušili, jií tak, že položili svůj ukazováček na ústa. Jistě výmluvné gesto pro dneš
ní Duběekovou situaei.

Karlovy Vary očima novináře.
Mnohý člověk rád nahlédne do svého vlastního světa jinýma očima i
tyž takový pohled není vždycky lichotivý. Proto jsme pro Vás vybrali úry:y reportáže, kterou napsal do obrázkové přílohy obrázkového maganinu týíníku "Die Zeit" jeden západoněmeeký novinář o cestě do Karlových Var. V
Smeekýeh souvislostech jsou jeho cestopisné poznámky jako každé jiné. Tak
y psal patrně o Krétě, o Helsinkách,© lázních u Černého moře. Jeho pohled
? eelkemvvlídný, nehledá senzace, ba vůbec už ne politické pikanterie. Zaímá ho atmosféra a příznačné podrobnosti. A tak když vylíčil pohraniční
rmality, které sa západní turista začal pokládat za jednu těch příznačnia podorbností, popíše své ubytování:
Můj pokoj je v sanatoriu Kriváň. Honosná fasáda z griengerskýeh časů,
česně jako na prospektu, ale uvnitř jsou všechen lesk a individualita set®ny renovací. Kulturní referentka Alena mě utěšuje:"Uvnitř moderní komfort
venku jsme nechali původní atmosféru". Rozhoduji se, ževbudu hodně pobýtat
enku a zaplatím v I.kategorii celou pensi se všemi lázeňskými procedurami
)ž je 1.270,50 Iftí./Dodejme tu pro posluchače, který není sběhlý v přepočtu
• izíeh měn, že to nění eena nějakých dejme tomu 12.000 Kčs, nýbrž, že je t©
ana víc než lidová ve srovnání stím co zaplatí turista v kterýchkoliv-zápa'oněmeckých lázních podobné^katagorie, za tytéž služby a čili je to tak
íkajíc napůl zadarmo!./ Vratme se k textu reportáže.
Jíme tvaroh a knedlíky, rozděleni? podle národností. Češi v jedné, ei,inci v jiné místnosti. A to rozděleni ještě do pododdělení - vlevo NDR,
iravo Spolková republika a Rakousko. To že u jednoho stolu, kde se setkal
^ápad s Východem je tak troehu trapná náhoda. Dva hosté z Frankfurtu nad
Mohanem ehtějí manželskému páru z východního Berlína, kterým byl vyvhhstněn
n&jetek, vysvětlit výhody jejich systému.
Znamenité, většinou barevné fotografie zachycují le«os z poněkud pom
pézní a dnes troGhu až groteskní atmosféry starých Karlových Var. Zároveň
obsahují i nechtěnou či z naopak velmi bystře pozorovanou komiku nechtěného.
?od jednou fotografii je text:. "V barokním varieté Orfeům teklo kdysi šam
paňské, kdnes se stavba jmenuje Lidový dům. A v cukrářském stylu postavené
vadlo
H.
dnes slouží zábavním večírkům, stranickým schůzím a mamovému stráve
ní turistů, kteří dnes přijdou autobusy z Dnryňska a Saska. Sotva si lze
'^edstavit něco bezútěšnějšího, když prázdné stály pod skleněným stropem a
kaceným proscéniem nikdy nepoužívaného jeviště v pozadí.
Masovost je heslo s nímž se tu podle "Die Zeit" často pracuje. Na ma
sovost přišla i řeč s dívkou s níž se německý novinář seznámil. Nerada mlu■ ím tímto slovem, když jsmm pili v hotelu Embassy české bílé víno. Ve škole
?o cizinecký ruch se tata 22-letá pražačka právě učí, že socialistické Ka
lový Vary jsou lepší než kapitalistické. Protože se teá u nás mohou - masyLéčit bezplatně. A pobaveně k tomu dodává :"Viděl jste na kolonádě Rusy v
teplákách a v rádiovkách?"
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Reportér "Die Zeiti" si ovšem všímá i rozvoje lázeňského, města. Takto
popisuje novou kolonádu? Starou klasickou litinovou pasážovou architekturu
dal Hitler roztavit a slíbil, že postaví novou celou z mramoru. Takovou teí
postavil archithkt Vladimír V o t r u b a. Žni 9* je,ale za mramoru, skla a
železných sloupů a byla otevřena ke 30.výročí osabbození. Objekt za 85 mili
onů korun. Napůl letiště, napůl divadelní dvorana s tribunami. A to vše se
tísní bez citu pro proporce v úzkém údolí, před Gagarinovou kolonádou pot
kávám denně jejího patrona v úboru kosmonauta. Ndšživotně velký Jurij G ag a r i n, byzantinsky třpytný, vyveden ve zlatistém bronzu. Ruku napřaženu
k pozdravu "Ubii et orbii". Jakási žena nu leží u nohou v karafiátu. Turistieká skupina z Erfurtu se tu dává fotografovat a průvodkyně říká:"Naproti
bydlel Chopin."
,
Velká část kmenového publika odpadla po roce 196§. Dříve te tu byla a
mnoha veselejší řekl mi hlídač v parku u pošty. A lázeňská zatímco mně bali
la do bílého prostěradla:"Tady má halt strach jeden před druhým." 0 nejnově
jších šikanách jimž je vystaven pražský filosof Karel K o s í k/ o dopisu,
který napsal spisovatel Václav Havel presidentu'Husákovi nemají ani po
tuchy. A odkuí také. Karlovy V*ry jsou lázeňské místo a tady mluvíme spíše
o jiných procedurách.
Nebylo by ani třeba několika záběrů polorozpadlých staveb, sešlého do
nu v němž kdysi bydlel G o e t h e, aby na člověky dýchla v tomto líčení ve
fejetonistiekého slohu marnost, únava a nuda. Taková už ovšem je českoslove
nská realita viděná očima cizince, který nemusí běhat po nákupech, hledět a
koukat vydělat ještě nějakou tu korunu navíc, který má k dispozici onen nez
vyklý statek-volný čas a devizy.
A jak je to a prominencí? Tak zní poslední otázka, kterou si položí
zasvěcený reportér ve městě, kde se kdysi scházelo půl Evropy a kdy na kaž
dém druhém domě rezatí pamětní deska na spisovatele, politika, hudebního sk
ladatele. 'A odpevěd: prominence z dávných časů stojí na podstavcích a ta
dnešní není vidět. Nejezdí sem? ChaČatrurjan, perský šach, jeden sultán z
Bahrajaských ostrovů. Sem tam někdo přijede. Zní to jako omluva. Tak jako
vymírají maharadžové přichází čím dál méně prominentů - řekl mi Heřman P o1 á k ředitel lázní Balnea. A Karel Nejdi starý Karlovarák, místní his
torik, reignovaně:"Dnešní prominenti po sobě nezanechají stopy.± Přijdou ne
nápadně, vypijí si svou vodu a zase jdou."

Nové ceny tabáku v P o 1 s k u.
Komise pro nákup v Poslku oznámila, že od 16. srpna bude vláda platit
vyšší výkupní ceny tabáku. Tím se zavádějí i nové ceny cigaret a jiných ta
bákových výrobků. Výkupní cena tabáku se podle varšavského, rozhlasu zvýží
průměrně o 30%. Rozhlas však neuvedl o mkolik se zdraží cigarety a tabák.
Splnění nákupu obilí v Č S S R.
V Československu byl podle úředního sdělení proveden nákup obilí na
101,5% a jako obvykle vypukly kolem toho ihned oslavné řeči a na Pražském
hradě přijal sám Gustáv Husák delegaci českých zemědělců. Nastalo vzáje
mné děkování, při čemž president zemědělcům sdělil, žeg jejich úsilí je do
kladem pochopení správné politiky strany a dobrou visitkou socialistického
zřízení. Pak se však v jeho projevu objevil střízlivý tón. Husák hovořil o
tíživé situaci na mezinárodních trzích, o nutnosti dobře hospodařit s úrod
ou.
Jak věci skutečně stojí se ukázalo o něe© později, vě čtvrtek večer
dlouholetý tiskový mluvčí vlády František K ®u ř i 1 oznamoval výsledky českolslovenského hospodářství za minulý měsíc. Plán nákupu byl sice splněn,
ale dané obilí představuje prý jen část sklizně. Přes slušnou úrodu,oznámil
Kouřil, Československo bude nusbb letos ještě přes 1 milion tun zrnin dovénk
st ze zahrnaňičí. To je samozřjemě zajímavé zjištění. Jíime to přišla zpráva,
že Sovětský svaz xxzvýšil objednávku obilím na západě na 15 milionů tun a
tuto částku pravděpodobně ještě zvýší na 25 milionů tun obilí. Ale zpět ke
Kouřilově zprávě, která se tentokrát přes bouřlivé ujištění, že vše bylo
zas vcelku dobré a úspěšné, vyznačovala přece jen větší mírou kritických
postřehů. Kouřil si na př. stěžoval na žalostný výběr ovoce a zeleniny v pr
odejnách a upozornil také na závažnou problematiku českosl. zanr. obchodu,
kdy místo plánovaného předstihu vývozu roste naopak dovoz ze zahraničí.

- 8 Jinými slovy - opět ubylo deviz a opět se zkomplikovaly jak kouřil doslava
řekl vnější ekonomické vztahy. Tak se dál jako hlavní úkol všude požaduje
hlavně plnit vývozní úkoly a tak uhradit potřebu dovážených surovin a mate
riálů. Hlavní mluvčí si tentokrát chválil stavebnictví, které odevzdalo za
lť čošní půlrok více bytů
vé stejném období loni a lepší- prý to je i s
d íončovánínť velkých průmyslových staveb. Zřejmě sě to však netýká škol zej ína na Slovensku. Současně totiž oznámil referent bratislavského ministerstva školství, že z plánovaných 27 mateřských škol, bude k l.září odevzdán
do provozu jen 6, a z plánovaných nových 46 zákl. devítiletých škol se
; .iařiío dohotovit jen 23*.
Jednu věc je však třeba přeee jen ocenit, že se v oblasti ekonomie
ece jen poněkud střízlivěji a hlavně pravdivěji zachází s čísly. A že se
.,..dy veřejnost už tolik nevodí za nos. Karhl jezdinský ze Svobodné Evropy.
7. v ý r o č í intervence v Č S S R.

Blíží se 7. výročí vojenské intervence v Československu a v zahraničí
se to bude opět vzpomínat a připomínat. Vzláštní gesto oznámil franc
ouzský levicový deník "Liberation", který příští týden od pondělí až d© so
boty bude na svých stránkách poskytovat místo názorům a oponentuům českosl.
joeialistické opozice. Oznámil t© Christian G e r a r d, šéfredaktor listu
1 autor knihy o východní Evropě pod názvem "Znormalizovaní"• Píše, že česj:os1. sociál, opozici se podařilo předat materiály líčící skutečnou situaci
e východní Evropě. Gerard dodává:"Měli bychom být vděčni Českosl. sociál,
jozici za myšlenku, že socialismus nemůže být budován jednou stranou, je
mnými odbory její převodovou pákou, s tiskem jemuž strana dála náhubek, 8
idinýa zaměstnavatelem, který musí poslouchat příkazy strany a s justicí,
eré strana stojí včele."
V úvodníku oznámil rovněž že celý týden bude publikovat materiály jež
,ou sepsány socialistickou českosl.opozicí jak v emigraci tak ve vlasti.
.
1.
sprna vyjde na př. pod názvem "Žaluji" úplné znění dopisu Alexandra D uč e> k a Národnímu shromáždění ČSSR, který jak známo vyvolal tak velkou
voli Gustava Husáka, přičemž se však jeho obsah českosl. veřejnosti
zamlčel.
"Liberation" je nekompromisní francouzský deník, který před 6 lety zaožil filosof Jean-Paul S a r t r e jako levicový list, nezávislý na velké
oukromé inserci a i dnes nadále odmítá velkou inserci a stále sleduje leviovou linii vytčenou Sartrem. V krátké době je to už podruhé co francouzský
isk dává své stránky opozici, která je ve své vlastní zemi umlčena. List
Jotidien di Paris" v^dal zvláštní číslo portugalského listu socialistů
Republika", který nemohl v Lisabonu kvůli konfliktu s komunistickými tis■'ři vycházet. Karel Jezdinský u mikrofonu rozhlasové stanice Svobodná Evpa-.
Literární glosa Oty Filipa.
Na směnu odchází soudružka Štefánie Šušeková, mistrová Tatra nábytku
pravenci už ráno ve tři čtvrti na pět. V továrně se sice začíná až od še
di, ale soudružka mistrová nemůže dosípat a proto se do práve vypravuje
nždý den o půl hodiny dříve. Musí si totiž ještě před zahájením směny důL.adně přečíst noviny, aby věděla eo má svým podřízeným dělnicím vykládat
jk a co ve smyslu momentální politické linie vysvětlovat.
Nedávno, když skončilo p opět jedno z četných zasedaní ÚV KSČ si sou-xjžka Šušeková svolala své podřízené a řekla jim stručně toto:" Bylo zaseS lí ÚV KSČ, tak koukejte plnit plán a závazky, využívejte všech rezerv,
íěvadž jak budeme dnes pracovat, tak budeme zítra žít. Zítra máme člens• m schůzi strany, tak doufám, že mohu soudrphy ubezpečit, že my soudružky
íLnice své závazky splníme beze zbytku. A teš fofrem do práce."
Povzbuzeny tímto srdečným proslovem a spokojené, že tentokrát jim
ridružka mistrová neoznámila škrtnuté prémie, se soudružky dělnice daly
□ balení nábytku na export, zatímco co soudružka Šušeková se dala do usi'/né politicko-výchovné činnosti. Musela se přece připravit na odpolední
isedání místní organizace Českosl. svazu žen, kde by to přece bez jejího
z.iého řízení vůbec nešlo. Soudružky by ve býboru bez soudružky Šušekové
nepíply. A jak by také mohly. Vždyt teorve soudružka Šušeková jim na
J.iůzi urči o čem se bude jednat a k jakým závěrům se dojde. Tak jaké pak

- 9 pokování. Jakápak diskuze. Večer po namáhavé schůzi výboru žen se soudružka
Sušeková musela připlavit na namáhavé zasedání Výboru místního národního vý
boru, v Pravenei, jehož je samozřejmě členem. V ten den, kdy národní výbor
zasedá, soudružka Sušeková do práce nechodí, ale domnívám se, že ji podříze
ní vůbec nepostrádají. Všichni si vlastně přejí, aby národní výbor zasedal
denně. Na zasedání Rady místního národního výboru, musela soudružka Šušeková spolu se soudruhy řešit různé problémy, třeba zlepšení služeb, zajiště
ní obchodní sítě, problém jeslí a školek, otázky dopravy. Tedy předevšém
problémy s nimiž se Národní výbor v Bojnici a nejenom tam potýká už dobré
čtvrtstoletí, aniž byl schopen cokoliv důsledně a odpovědně vyřešit. Ke ch
vále soudružky Šušekové budiž řečeno, že její zásluhou rozkvetla Jesenského
ulice. Nyní barvami okrasných květin. V 4cs«uského ulici zastavuje od té do
by, kdy v národním výboru zasedla soudružka Šušeková xiiiiux dokonce i aut
obus veřejné dopravy. Což je ohromný pokrok, když uvážíme, že Jesenského ul
ice byla po léta rozkopaná a zanedbaná.
Soudružka Šušeková si prostě poradí se vším a s každým. Když si ženy
v balírně nábytky stěžovaly, že soeiální zařízení v továrně je pod úroveň
člověka, vypravila se soudružka Šušeková až do Prahy. Bouchla na Ústřední
radě odborů pěstí do stolu a ejhle vrátila se domů s peněži na výstavbu nonvých Šaten. Aby mohla ještě lépe naslouchat hlasu lidu pořídila si soudru
žka Šušeková také malý zápisník, do něhož zanesla jména všech svých vobiěů
a ke každému jménu také údaje kolik kdo odpracoval a jakých kádrových pokle
sků se dopustil.
"U nás v ulici není rodiny," chlubila se seudružka Šušeková, "kde by
neodpracovali nejméně 8 hodin přix zvlebování, a jsou i 20tihhedinová, ba
dokonce i 40-ti hodinové rodiny. Pravda, za lidmi je třeba docházet, na vý
zvu národního výboru každý nereaguje. Ale když jim člověk vysvětlí o co jde,
každý pomůže."
Dovedete si asi představit jakými metodami soudružka Šušeková své vo
liče zpracovává. Abych použil jejík terminologie - "jak je-přesvědčuje". Jak
vidíme pracovní den soudružky Šušekové je nabit horečnatou pracovní i jinou
aktivitou. Ale za tři roky odejde do pennze. A to si ženy ve fabrice oddech
nou. Ale v ulici Jesenského, kde soudružka bydlí začne zřejmě vojna jako ře
men. Teď teprve se bude moci soudružka svým voličům plně věnovat.
"Musím být aktivní dokud síly stačí," prohlášila seudružka mistrová,
"jsem přece komunistkouKomunisté by ani v penzi neměli jen pěstovat růže."
Jsem přesvědčen, že až soudružka Šušeková půjde do penze tak si k malému zá
pisníku pořídí ještě velkou kartotéku, v níž všechno o svých voličích zazna
mená, a býda té rodině, která na zvelebování Jesenského ulice odpracuje jen
mizerných 8 hodin.
přesnost musím ještě dodat, že svůj vztah ke socialistickému spol
ečenskému zřízení, odvozuje soudružka Štefánie Šušeková z jednoho trauma^které zažila v mládí. Její otec musel odejít za prací do Francie, 16-letá Šte
fánie pracovala v cihelně, odkud ji propustili i když to tehdy byla pilná a
zdatná dělnice. Jenže, soudružka Šušeková by už teď měla vědět, že tyhle zlé
doby leží 40 let zpět. Křivda, která byla na ní před 40 lety spáchána ji ne
opravňuje k tomu, aby teď na oplátku traumatizovala celou ulici, hlídala své
voliče, nutila je odpracovat desítky hodin zadarmo, zdobit při různých stát
ních a stranických svátcích domy a přetvařovat se. Protože ukázat před soud
ružkou Sušekovou svou pravou tvář, nebo projevit své smýšlení by pro jedno
duchého občana mělo nedozírné kádrové i existennční důsledky.
Na závěr musím zdůraznit a upozornit, že den soudružky Šušekové z Bojnic a historii jejího života jsem psal a komentova podle reportáže, kterou
v příloze "Rudého práva" ze dne 26.července 1975 napsal Jan Bartok.

