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.."přihlašová PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
V Praze dne 16. března 1994
ní vnoučat u
Poslanecká sněmovna
těžce nemocný místopředseda hospodářského výboru
a předseda komise pro bytovou politiku
ch prarodičů,
Ota F e j f a r
bývá Telmi ča Vážený pane,
stou metodou"
.... Takže má
potvrzuji příjem Vašeho dopisu ze dne 18.2.1994, který jste zaslal na vědomí bytové
21-letá dcera ikomisi Poslanecké sněmovny.
chce spáchat
Problém souhlasu či nesouhlasu majitele bytu s přihláškou k trvalému pobytu je často
spekulaci tím, diskutován zejména v souvislosti se spekulacemi na převod nájemní smlouvy, které se v tomto
že již tři ro směru ze strany nájemníků dějí. Z dopisu nejsou zřejmé podrobnosti, ale přihlašování vnoučat
u těžce nemocných prarodičů bývá velmi častou metodou. Při vědomí nedostatku informací si
ky bydlí ve
1
proto netroufám posuzovat stupeň spravedlivosti Vašeho rozhořčení ani se nebudu vyjadřovat
společné domá-|k ostatním částem Vašeho dopisu.
cnosti se svou
babičkou, kte
rá zrovna kvů Vážený pan
S pozdravem
li panu posla Ing.Vladimír Hajný
nci si nechala ČSA 34
voperovávat
787 01 Šumperk
Ota Fejfar
již dvakrát ka
rdiostimulátorNa vědomí: MěÚ Šumperk, ved.odboru SBŠ ing.Milena Kratochvílová
aÓ5 se mohla
zařadit nezi ty těžce nemocné prarodiče. Ale i to je panu
poslanci málo a patrně by mu nestačilo ani to, kdyby byla
moje 82-letá matka slepá nebo jinak těžce invalidní.
VH.
V pořadu "Debata" dne 26.3.$5 jsem se nestačil divit vystouoení pana ministra Nováka v jedné věci a to, když kuoodi
vu začal obhajovat paní doktorku Horváthovou tím aby bylo
přihlédnuto, když se na ni vytahuje kde co, k tomu, že nik
dy nebyla členkou zločinecké organizace KSC. Konečně je to
ivenku z úst nejpovolanějších. Ano tudy hranice nevede. Něk
teří zvlášt odporní přisluhovači starému režimu, z nichž da
lší se velmi často pokoušeli drápat do lůna strany, ale by
li odmítnuti, jsou dnes na nčkt-erých úřednických rozhodují
cích místech a s bohorovým klidem nás poučují o morálce a o
své statečnosti za totality při odmítání vstupu do strany.
.Zatímco výhody a mocenské* posty si museli vysloužit obzvlášt odoornou činností a to opakovaně na rozdíl od něxterých
•straníků, kteří měli své jisté. Paní dr.Horváthová asi spad
la z měsíce pro nic za nic do komise připravující zákony,
které předsedal sám Jakeš, ale ovšem,nedlouho potom co od
soudila nebohého Pavla Wonku. Odhalením ministra Nováka urvnitř čísla: —či tě něn~r—ješlě'konec ä" k tomu mu dopomáhej Bůh.
V.H.
1. Transnational - časopis: Radikální strany
"At žije Tibet"- manifestace, hladovka, světové Sattyagraha 1996 navrženo Dalai Lámovi. Radikální stranp
2. "ZSČ" 30.3.1945: President republiky na obědě u-Sta130.000 Němců likvidovaných.
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Věta, v níž Pierre Emmanuel zdůrazňuje, že "Evropě je zapo

třebí slov," nepatří do minulosti, byť nedávné. Zní naopak jaAo závazek pro přítomnost.

Vážený pan
Ota F e j f ß r
Parlament České republiky
Sněmovní ul« č. 1
Praha 1 - Malá Strana

V Šumperku, dne 26.března 1995
Slova France de Nicolay-Anthoniozové a Roselyne Chenuové,
které byly jeho spolupracovnicemi a po jeho boku usilovaly
o podporu intelektuálů z evropksých zemí s totalitním reži
mem, či svědectví Jana Vladislava a Ivany Tigridové, kteří
vzpomínali na práci, kterou vykonal pro Chartu 77 a její sig
natáře, byla důkazem síly, přátelství ale i rozhodnosti.

Vážený pane poslanče, místopředsedo hospodářského výboru
a předsedo komise pro bytovou politiku!
Již před delší dobou jsem obdržel Váš dopis na mou stížnost vedenou
na bytovou komisi Městského úřadu v Šumperku, ale odpovídám na něj až ny
ní, nebol jsem se nejdřív musel z Vaší velmi povrchní © neobjektivní od
povědi trochu vzpamatovat. Jistě mi dovolíte, abych i já svoji odpověá
směroval i k jiným institucím podle Vašeho příkladu. Ve Vašem dopise
jste naznačil, že bych mohl patřit ke skupině lidí zabývajících se machi
nacemi s byty. V tom smyslu jste tedy informoval i některé instituce na
okresním městě, které potom přirozeně v tomto duchu s využitím Vašeho ma
jestátu a Vaší formulace o machinaci s naším bytem mi stále odpovídají.
Jelikož jste,vážený pane poslance, měl o mé kauze jen velmi sporé
informace a přesto ^ste vynášel tento zásadní soud o mém přípádě, dovolte
tedy i mně, abych si také zafantazíroval podle Vašeho vzoru. Nevím, kde
se ve Vás vzala ta zášt proti bývalé majitelce domu? kde nechávala takř
ka zadarmo bydlet několik skupin nájemníků za totality a která musela v
tísni za zvlášt nevýhodných podmínek přistoupit ne absurdní odkoupení
svého domu státem za zlodějskou cenu, která dnes obnáší peněžní Částku
za takto odkoupený dvouposchoďový dům rovnající se Vašemu asi dvouměsíč
nímu platu. Jistě chápete, pane předsedo komise, že když komunisté takto
bezostyšně kradli cizí majetek, měli alespoň tolik vědomostí, že takové
to rodině musí dát náhradou alespoň dva byty do nájmu, což také podle
svého slibu dodrželi. Vy si vážně myslíte pane poslanče. že jste tak vy
nikající, aby za Váš dvouměsíční plat bylo možno zakoupit takový dům /fo
to tohoto domu přikládám/ aniž bychom po postkomunistickém režimu neměli
poradovat dodržení tohoto našeho ujednání s bývalým totalitním režimem?
Bytová komise v Šumperku v jejímž čele stojí člen bývalé zloČinecké orga
nizace pan Pavel Nevím aVktfmunistická úřednice paní Ing.Kratochvílová Mi
lena nás nyní začali vyučovat demokratickým pravidklům, kdy nás upozorňu
jí, že je přece přirozené, že oni jakožto noví majitelé bývalého státního
bytu si mohou rozhodovat jak chtějí a povolit bydlení zase jen tomu komu
uznají za vhodné z toho titulu, že se stali novopečenými majiteli a tak
že je to na celém světě. Ano, mají pravdu pane poslanče, ale jen v tom
případě, že dějiny této země začínají od té frašky 17.11.1989, že vlast
nické právo jen pár let předtím je zašlapáno do země vlčí smečkou, která
nám nejdříve dům ukradla a jejich nohsledů, kteří nás chtějí připravit i
o byt jež jsme dostali k almužně do nájmu za komunismu. Tím, že nedovolu
jí povolit přihlášení k trvalému bydlišti vnučku mé matky se kterou ona
v tomto bytě již více než tři roky žije ve společné domácnosti, tito sa
metoví revolucionáři porušují základní lidské právo, to jest právo poby
tu a ochrany obydlí, chráněňé i současnými komunistickými zákony.
To, že se zařazujete do jednoho šiku s těmito mastodonty normalizač
ní ideologie mne pane poslanče nepřekvapuje. Uvážím-li, že při hlasování
9.července 1994 o důležitém zákoně významném pro tolik postižené zeměděl
ce jste se skoro jako jediný postavil v parlamentě z celého polaneckého
klubu ODS proti přijetí novely zákona o půdě č.229/91 Sb. Váš útok proti
zemědělskému stavu není jistě náhodný a vyleze brzo na povrch tak jako
Váš postoj na straně osnovatelů této skutečné machinace proti naší rodině.

S úctou
Na vědomí: Právní výbor Poslanecké sněmovny

Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 Cl Šumperk

Bi Nemca bez milósti s plamennou nenávisťou I
Ftiina 6.

7» rrobodné Československo

30. bTezna 1945.

Z OSLOBODENÉHO SLOVENSKA

Pöda na S0iši »
do slovenských rúk

Tvoří sa jednotný Národný front

V záújme sústredeoiá všetkých de demokratického života národa.
Keil’ sa 8 vífaziacou Červenou mokratických a národně uvědomělých Dohodli sme sa utvořit pevnů
armádou blížila sptavodlivá odplata, sil v boji za oslobodenie Slovenska ofganizáciu Národného frontu
viičšina spišských Nertlcov ušla 8 a vybudovanie Lidověj demokracie shora až dolu. V tomto duchu
«stupuJúcimi neineckymi vojskami. dohodly sa Komunistická strana Slo sune sa shodli založit popři
A dnes neraecké obce na Spiši zí- venska a Demokratická strana vy jednotných odborových orgavajú prázdnotou, ocínecké domy, tvořit spoločný’orgán, ktorý by vy nizáciach jednotný Svaz rorgazdovslvá a velkostatky stí opú- pracoval program Národuébo frontu nikov a Svaz slovenské] mlá
slené. Spravodlivosf si Žiada, abý a Usměrňoval by spoluprácu všetkých deže.
sa licto majetky na Spiši dostaly složiek oboch stráu, ako i všelkych
Jednotné a svorné sme za
do rúk Slovákov, aby sa aj takto organizácií, zaklopených v Národuom počali boj za slobodu, ktorý
splnilo heslo: slovenská půda ďo fr'onte. Zä'tyirtto účélora bol utvo
vyústil v slávne povstaňte slo
řený zo zástupcov oboch stráň Pří
rúk slovenských rolúíkov.
venského národa. Za pomoci
Pod vedením SNR zaČíha sa te- pravný výbor NF, Ktorý vydal ohlas
osloboditerskej Červenej ar
raz uskuločfiovaf v. rámci pozem k slovenskému fudu na oslobodenom
mády, ruka v ruke tento boj
kové] reformy velká presídfovacia území. V óhláse sa hovoří:
Upevňujeme Národný front, víťazne dobojujeme a spoločakcia historického dosahu, ktorou
sa skončí smutoá kapitola népria- aby snte nrýchlili porážku ne- nými silami Vybudujeme lepší,
telského živin ihedzi námi. Sfiiš sa mečkého fašlzmu a spoločné spraVodlivejší, Fudovo-demoposloveúčí a ostane 'už na reky slo položili záklády pré Vystávbu kratický život na Slovensku.
venským. Akcia má aj velký so
ciálův vyznám, lebo životná útoveň
najbiednejšrch slot éftšk ýčti Vrchárov
Předsednictvo SNR usnieslo sa německých a maďarských fasa zlepší tým, že doslaml'lepsiu vydat v najbližšoin čase šlyri dů šistov a tiež slovenských prepůdu.
ležité nariadenia: 1. Nariadenie o virtilcovvoči vlastnému náro
Za lýmto účelom bola zo zástup- konfiskovaní majetku německých a du. 4. Nariadenie o národných výcov spišskonovoveského, popradského, maďarských íažistov, ako i. zradcov
boroch ako osvědčených demokra
kežmarského a levočského ■ okresů a hépriátefov slovenského národa,
utvořená prcsidfovacia komisia šó pokiaf cšle nebol koufiškovapý v tických orgánoch Lidověj moci.
Je neodvolatelným príkazom chví
sídlom v Kežmarku, ktorá má ešte
do Jarnej siatby urychlit osídtova- smysle predošlého nariádebia O po le, aby sa už raz uskutočnila dů
citi akciu, ktorá je už v prúde. Do zemkové] reforme. 2. Nariadenie kladná a přísná očista nášho domábývalých německých obcí Spiša sta o lom, čo má byt s arizovaným
ceho frontu od všetkých zradcovhu jú sa Slováci z horských krajov, majetkom. 3. Nariadenie o zrianajmii z okresov -Březno njHronoin, rfovaní rudových súdov, kto skych elementov, ktoré smrdia faLiptovsky Sv.. Mikuláš, Spišská Slará ré by v krátkom čase urýchle- šizmom, kolaboranslvom, Hlinko
Ves a Slará Lubov,fia.
ne pristúpily k potrestaniu vou gardou a strauon.

Zradcovia před 1’udové sudy

— Před albánským •’Kajvyššun
základom pre další vývoj obchod
ných sty kov medzi Anglickom a súdoin obořili pojednáváme proti
— Z Paríža sa ozoamuje, že
60 vojuovým zločincom, ktori v
Francúzskom.
gen. De Gaulle přijal anglického
čase fašistickej okupácie zastávali
—
V
Rime
bol
zatknutý
známy
ministra finincií Andersona, s klovysoké iniesla.
rým mal dlliší rozhovor. Výsled- talianský fašistický advokát Bruno
— Aj v Holandsku slnpňujtí parkom návštěvy anglického ministra Vasinelli, kterého obviňujú z úzkej tizáni svoju činnost. Jedna partifinancií v Paříži bolo újednanie spolupráce s talianskou fašistickou zánska skupina přepadla štáb nemecke| jednotky, pobila jeho prídohody, ktorú sv strany francúz- tajuou políciou.
— V Holandsku uüznili gesta- slušníkov a ukořistila cenné doku
skej podpísa) minister financii Plementy.
vain. Táto dohoda Jq fipančným páci 400 holandsRých »laslencov.
8a uqóoabjd lexMiotacm. Boeuaaa raiera 1-ro 'leior JOBamoro sopuyc* i GGGF,
Ty4h*
| Nrily * yrcpaiiUj,

Zo
světa
'■ ............................
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Prezident republiky na obede u Stalina
28. marca dával předseda Rady rudových komisárov SSSR J. V. Stalin
v Kremlu oběd na počest prezidenta Československé] republiky dr. Eduarda
. Beneša.
'
Na obede holi přítomní pp. Eduard Beneš, předseda čs. vlády
i. Šrámek, minister zaliraničia J. Masaryk, předseda SNR V.
trobár, < čs. velvyslanec v SSSR Zd. Ficiinger, J. Stránský,
J. Bečko, J. Lichner, velitel’ 1. čs. sboru gen. L. Svohola, náčelník čs.
'oj. misie, v SSSR gen. Pika a tiež,osoby, sprerádzajóce prezidenta
republiky. Zo sovietskéj strany holi přítomní předseda prezídia Najvyššieho sovielu M. I. Kalinin, záslupcovia ludového koinisára zahraničia
SSSR VyšiBski] a Dekanozov, Lavrenlev a celý rad vyuikajúcicli osobnoslčsovíetskeho politického a vojenského života.
Vbed sa konal y srdečnom priatďskom ovzduší.

ČÍSLO 84

Porpsta a smrť
nemečkým
zločincom

B.— Nemajú hraníc zločiny nomecko-fašistickych lotrův. Takmer
na každom kroku po oslobodenom
území vidíme Stopy bestiality a
ztočinov, ktoré popáchali Němci
na našoin'1'ude. Raněný dravec na
ústrrpe, vo vztekle]’zlobě, spaíoval
opuštěné dědiny, vraždil iuierno
obyvatelstvo — děli, matky, starcov, ‘neludsky mučil našich raně
ných, ktori sa náhodou dostali do
krvavých- fašistických spárov.
Pripomeúme si, ako v týchto
dňoch tupil ncmecký důstojník nášho
druha, raněného v boji. Préčítajme
Včera vydal maršal Stalin dva rozkazy. Prvý z nich bol adresovaný si ešte raz ako fašisti vraždili slo
velitelovi 3. ukrajinského frontu maršálovi Tolbuchinovi a venský lud na východnoin Slo
náčelníkovi jeho štábu gen. por. Ivauovovi. V ňom sa hovoří:
vensku.
’ ’
Vojská 3.“ ukrajinského frontu následkom mohutnej ofenzívy,
■lila, čo nám píšu naši delo29. marca dobyly mestá Szombathely, Kapuvár a Koszcg, důležité střelci Jaselského pluku:
železničně uzly a dosiahly rakúskych hranic.
,.Prcd liniou nemeckej obrany
lekal náš kamarát, Štefan Voj
ti!a. Krvácajúci volal nosiča ra
něných. Jeho nářek počul ně
Druhý rozkaz bol určený velitelovi 3. bieloruského fronty, mar mecký důstojník, prišiel k němu
šálovi Vasilevskému a náčelníkovi štábu gen. plk. Pokrovskému: a dva t axy naň vystřelil.
Vojská 3. bieloruského frontu ukončily zničenie obkoleseuých
Kamarát Vojtila utíchol, ně
skupin Nemcov na juliozápad od Kráfovca. V čase od 13. do 29. mecký dóslojník ho kopol do
marca zajaly výše 50.000 Nemcov a 80.000 boto zabitých, přitom u- hlavy a odišiel v domnění, xe
korislily G05 (arikov a úročných diel a vrše 3.500 polných diel.
voják je mrtvy".
Jednotky, ktoré vynikly v boj>clr, boly navrhnuté k vyz.uamenaniu
Medxi 13. a 20. novembrom
radmi. Moskva vzdala hold vitozným vojskům o 22. Iiotl. 20 salvami z 1944 přišla islá ncmecká jednotka
224 dici a o 23. hod. 20 salvami z 221 diel.
do 'lokajíku, okres Stropkov a

ČERVENÁ ARMÁDA
NA HRANICIACH RAKÚSKA

130.000 Nemcov likvidovaných

Strana 2.

vyzvala včetkýcfí mužov \tejto
obce, aby nastúpili na opevňovacie práce. ž obce nastúpilo
32 mužov. Němci icfi obktúčili
a x automalov xačalfi do nicň
striefaf.
U každéfi» 'jednofidl sa \pře
svědčili, či je už mrtvy [tak, že
fio kopali dd[filavy. Toto firoxné
zvěrstvo. nemeckýcb divocfíov
přežil x 32 mužov jeden jediný,
ktorý sa při prvýcfí výstrelocfi
fiodii na zem a predstieral, že je
mrtvy.

Za' svobodné Československo

3Ö. března 1945

Pán prezident u Všeslovanského výboru
28. marca navštívil prezident republiky spolu s predsedom SNR a
inýrni osobuoSfami jeho sprie;odu Všeslovanský výbor v Moskvě. Pre
zident bol uvítaný predsedom výboru gen. por. Gundorovom, miestopredsedom prof. Nejedlým a íuymi prácovníkmi výboru. Prezident mal
rozhovor s vedúcimi osibaistami Všeslovauskéhi výboru, ktorý trval
viac ako dve hodiny.

30. března 1945.

BI FASISTOV

Z operačnej zprávy Sov. inf. Jtancelárie z 29. marca:

Vojská 3. bieloruského frontu dovršily zuičenie obkolesených
skupin Nemcov vo Východnotu Prusku na západ od Krárovca. V čase
od 13. do 29. marca padlo do zajalia výše 50.000 Nemcov a výše 80.000
V Marfíani, okre$,Giraltovce, bolo zabitých, přitom sa ukořistilo 128 lietadiel, G05 tankov a saraochodoych diel, 1.440 mísometov, 3.500 poTných diel, 6.447 gurometov,
mail Němci xriadený pofný vo
586
paucierových aut,. 247 radiostanic, 35.060 aulomobilov, 474 traktojenský sád. Po odcfiode Nemcov
načti miestni obyvatelia 15 mrt rov, 232 lokomotiv,7.673 vagónov,313 zbrojných a augmentačuých skladov.
Vojská 2. bieloruského frontu pokračovaly v ofenzívě na vý
vol, ktoré boly postrietané xo
chod
od Gdanska a zničily skupiny Nemcov na sever od města
xadu do tylu. Mrtvoly boly vyvle
čené do nafia a malý vxadu Gdyňa v bojoch 28. marca zajaly 18.500 Nemcov, přitom ukořistily
poviaxané tuky. Medxi obeiami 50 lietadiel, 67 taukov a samochoduych diel a 369 porných diel. :
Vojská 3. ukrajinského frontu obsadily inimo miest, spomenutých
bota aj žena.
v rozkaze, výše sto obcí inedzi nimi Fárad, Mihályi, Beled, Csányik, Buk,
Kamaráti, vojáci! Spomeňme Nagygencs, Ben, čecel, Osorvár, Gyertyános, Baltavár, Zalaszántó a
si dnes, koťko utrpenia spó- železničué stanice Tótkeresztiir, Bened, Pencse-Lak, llegyfalu.
sobili Nemel našim matkám,
Za dva dui zajaly vojská frontu 18.000 Nemcov a ukořistily 115
oleom, ženám a deťom, spo lietadiel, 71 taukov a samochoduých diel, 102 diel.
meňme si na popol našich . Na ostatných úsekoch froutu boje miestneho významu a hliadkováčinnosf.
dědin, spálených Nemcami na
východnom Slovensku, spo
meňme si na zničené rodné
Spojenecké jednotky, ktoré pře
Spojenci vtrhli do severuých před
mestá, kde. sme šťastné žili
a pracovali. Nie je dňa, žeby městí Emmerichu a; zmocnili sa kročily Rýn na východ od Bopnebolo objavené nové zvěrstvo Isselburgu. ílalej na východ spo pardu, dosiahly predmestie HenNemcov. Všetky nemecké zlo jenci preeikli. rychle předměstím nenthalu, 16 km na severozápad
činy si připomeňme pri čí Dorstenu, ktorý leží na sever od od Wiesbadenu. ílalej na juh
taní týchto dokumentov o prieplavu Lippe. Nedaleko od to překročili spojenci Rýn ešte na
zločinoch fašistických vyvrhe- hoto prieplavu obsadili tri mestá. druhoin mieste, vyčistili od neílalej na juh tankové jeduolky priatela tri mestá a vtrhli do
Tov na rodnej našej póde.
spojencov postupuji! východuým Wiesbadenu.
Odplaťme prekllatym fašis
Pěchota a tanky obsadily polosmerom. Dostihly Giessenu 104
tickým netvorom za všetko, km od Rýna na východ a Bel- vicu města Frankfurt nad Aločo spáchaly! Nemilosrdné linghausenu, 13 km severoe od hanom a po hiiževnatom odpore
potrestajme německých zlo Giessenu. Jeden oddiel preuikol až nepriatel’a Hanau a Aschaffen
do predmestia obce Lieh, 10 km burg, na východ od Frankfurtu u.
čincovi
Da juhovýchod od Giessenu. Ta- M. Na sever od llanau tankové od
Dorazme hitlerovskú beštiu!
kýmto spósobom postúpily o 43 km. diely spojeucov dosiahly predmestk
Rozhodným úderom očisťme Na juhozápad od Giessenu bol ob- města Niederflorstadt asi 10 km
po boku našich bratovČerve- sadeuý Weilburg. Tankové jed na juhovýchod od města Bad
Nauheim. Spojenci znovu rozšířili
noarmejcov našu vlasť od ne- notky překročily ua dvoch miestach svoje predmostie v okolí Darm
stadtu a Mannheimu.
mccko-fašlst’ckej pliagy!
rieku Lann.

Nápor spojencov v južnom Nemecku

Pomstíte sa Nemcom
za zavraždenie mójho
muža

ZA ICH ZLOČINY
Na každom kroku'střetáváme sa so zločinmi, ktoré páchajú nepriatelia. Len rýchly zásah, len naša neúprosnost
móže potrestat vrahov a zabránit ďalšim obetiam.

VELKÉ VÍŤAZSTVO PRI BALTE

Možno to zabudnut?
Pre spoluprácu s partizánmi Něm
ci do základov vypálili v okrese
Stropkov 17 obcí. Samotný Slropkov je zničený na 40 percent.Oby
vatelstvo z okresu Stropkov bolo
Nemcami násilné evakuované ua
západ a len teraz sa vracia do svojicli obcí. Aké je však sklainanie
lýchlo Íudí, ked na miestach icli
príbytkov stoja teraz leu zhoreuiská,
veTké to výkričnísy pomsty, ktorá
musí postihnut německých barbarov a vrahov.
V okrese Bardejov zničili Němci
4 pily a 3 mlyuy, v samotnou!
Bardejove zničili hotel >Republiku«

ČÍTAJ A

Strain 5.

Za mbodné CeikeiliTiDika

a zapálili divadelní! sálu, k(orá
zhorela do základu. V okrese Bar
dejov niet jediného železničného
alebo čestného mostu, ktorý by ne
bol Nemcami zničený, a to bez
ohradu na to, či má taktického
významu alebo nie.
V okrese sniuskem stí niektoré
dědiny zničené na 70—80 percent.
Samotná Snina je zničená asi na
50 percent. Pre spoluprácu s parti
zánmi aj v tomto okrese postriel'ali Němci mnoho Fudi a mnohých
odvliekli.
Každé slzu, každé kvapku krvi
pomstíme!

Milí vojáci na fronte,
pomstite sa Nemcom za všet
ko, čo u nás na Slovensku
popáchali. Pomstíte sa Nem
com za zavraždenie mójho
muža Jána Brincku z Levo
če, ktorého chytili a zavraždi
li jedine preto, ze sa cílil
oddaným Slovákom a ako ta
ký dodával partizánom zbraně
a jedlo. Pomstite 'Sa tam za
inňa a za moje tri siroty, z
ktorých jedna je 5-ročná a
najmladší synček má iba rok.
Hej, za této sirotku sa pom
stíte, lebo mu zabili otea
skór, než by ho mobol poznat.
Pomstitesa, nenáviďte Nem
cov tak akó ja a moje tri
siroty. Len nenávist voči týni
lo vyvrheFum vám dodá sily
do boja a pomóže vám za
končit v krátkom čase tento
vitazný boj.
Vdova Alžběta Brincková
Levoča

PAMÄTAJ

TAK PODLE BOJUJÚ NĚMCI
ZÁKEŘNÉ MÍNY
Seržant S. NESTERENKO (Noviny
»Známja rodiny«)
NepriateT používá velmi často
zákerué miny. Ked sa zmocníme
obrannej čiary uepriatefa, jeho
zákopov, buukerov, náš voják naj
de tam mnoho zbraní, výzbroje,po
travin. Všetko to nepriatel' snaží
sa zaminovat. Tak na přiklad uvidí
automat. Dostačuje však zdvihnut
ho a nastane výbuch. Nachádzaine
miny v posteliach, skriniach, peciach. Hitlerovci podmínovávajé za
nechané autá, dělá, bedny s potra
vinami.
Stalo sa raz toto: Zmocnili sme
sa nepriateFského postavenia, opev
nili sme sa a obsadili jeden z ně

meckých krylov. Spozorovali sme
na stene tenúčký drótik: kryt bol
podminovaný. Obzvlášť mnoho zá
keřných min zanechávajú fašisti v
obývaných miestach. Tu Je ostraži
tosti každého vojaka najviac zapotreby.Nepriatel’ podmínováva vrát
ka, dveře, domáce zariadenie atď.
Ked sme v jednej oslobodenej
obci začali odmiuovanie, takuier
v každom dome sme našli zákeřná
minu. V jednom domku sme dokonca našli podmíuované vedro 8 vodou.
Nepriatel' podmínováva dokonca
studné, sklady a pivnice. Preto v
každej oslobodenej obci třeba na
všetko dávat dobrý pozor. Pred
tým, než berieme do rúk něja
ký predmet, třeba ho obozretne preskúmať. Kaď aj po

preskémaní spoTahlivo nevieme, či
Je podminovaný, doporučuje sa toto:
K podozrelej věci 6a připevni obyčajuý dról, vzdialime sa do krytu
a trhueme. Ak nenásleduje výbuch,
nie Je třeba sa obávat. Věci třeba
bedlive ’preliliadniit.
Často Němci pripravujé nasleduJúce prekvapenia: položia niekde
na povrch minu a spoj a ju drotom
s druhou, zakopanou v zemi. Tento
úskok platí najma pře zákopníkov.
Je prirodzené, že zákopuík, ked
uvidí minu, chce Ju predovšetkym
zneškodnit. Dostačuje minu nad
zdvihnut,aby druhá ihneď.vybuchla.
Voják, památaj si: objaviť
takéto zákeřné miny je Tah- (
šie ako ich zneškodnit. Tře
ba však vždy byt ostražitým
a pozorným.

Res publica" č. 13/95;
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Rok 1995

XXXVI1. SJEZD

Na prahu onoho padesátiletého výročí, které má být příští rok slavnostně připomenuto, se v OSN, na zasedání
Valného shromážděni, poprvé dlouze a ostře diskutovalo na téma trestu smrti: neboli o právu státu, kteréhokoliv
státu, rozhodovat o životě občanů. Všude ve světě je teď život člověka, muže, ženy, dítěte problematický, jako v
těch nejtemnějších momentech dějin, právo všeobecně a právo na život je ohrožováno válkami, masakry,
genocidou, devastacemi, hladem a epidemiemi. Společenství států, které ještě není společenstvím národů,
konečně rozhodlo zabývat se těmito problémy, které nejsou už jen "humanitární”, ale dramaticky politické.
Jestliže k tomu došlo, je to zásluhou Radikální strany, strany transnacionální, která přivedla Skleněný palác v New
Yorku k tomu, aby se nad tímto problémem zamyslel a odpověděl na něj.
Žádné jiné straně nebo organizaci se dosud něco takového nepodařilo. Žádná jiná strana nebo organizace nebyla
nikdy tak úspěšná, aby dokázala dát vzniknout novým nadnárodním a mezinárodním orgánům, jako se to podařilo
Radikální straně, když ve Skleněném paláci - pro který tím připravila novou roli, nové úkoly i novou autoritu navrhla ustavení tribunálu ad hoc k situaci v bývalé Jugoslávii a ustavení Stálého mezinárodního trestního
tribunálu, který by jednal o zločinech proti lidskosti.
O těchto úspěších budeme jednat také na sjezdu svolaném na 6.-9.dubna do Říma, jakož i o dalších našich
významných příspěvcích k tématům: antiprohibicionismus drogám, mezinárodní jazyk, boj proti AIDS. Toto
všechno jsou témata, která otvírají příznivé perspektivy, s velkou pravděpodobností vítězné.
Sjezd se však nemůže těmito úspěchy ukolébat Musí odpovědět na jinou otázku, a to: zda strukturám, nástrojům a
formě Radikální strany, jejím cílům odpovídají její zdroje - lidské a finanční - vzhledem ke stále větším a
naléhavějším potřebám.
Těmto otázkám se nemůžeme vyhýbat Přistupujeme ke sjezdu s prázdnou pokladnou, s dluhy, jež by se mohly stát
neúnosnými. Kromě toho pak celosvětová politická situace, která je teď stále složitější a v pohybu, před nás staví
další otázky a problémy. Evropská stavba, Evropská Unie, je v rozkladu, vstup demokracie do zemí bývala»
sovětského impéria je stále nesnadnější, zvláště pak v důsledku politické zaslepenosti řídícíchh orgánů
západoevropských zemí. Denně jsme svědky toho, jak antiprohibicionistický boj ve svých různých formách někde
vyhrává, jinde prohrává ve Spojených státech, kde jsme prakticky nepřítomni.
Navíc máme obavu, že strana, která by měla být stále více “transnacionální”, nebo alespoň “evropská”, ne-li
“světová”, která by měla obohacovat svůj řídící štáb a nalézat stále nové zdroje financování, nové struktury a
pracovní nástroje, počínaje informatikou a telematikou, jimiž se mění způsob vedení politiky (nemluvě o
ekonomii) v celém světě... že tato strana zkostnatí právě v důsledku nedostatku nástrojů, pro svůj
“italskocentristický” charakter, jenž je nebezpečně redukující.
Pro toto všechno je nutné se setkat, diskutovat, rozhodnout Je tedy nutné, abychom se všichni sešli na sjezdu v
Římě, abychom využili každého možného zdroje a abychom pro to udělali vše.

■

Radikálové žijící v Ruské federaci vyzvali Státní Dumu,
Radu federace a prezidenta, aby uznali právo na odmítnutí
vojenské služby z důvodů antimilitaristického smýšlení.
Výzva obsahuje různé body, jež by měly být vzaty v úvahu
při koncipováni norem otevírajících možnost zvolit
alternativní civilní službu namísto vojenské. Z nich
citujeme:
uznání plného práva na volbu alternativní civilní služby,
ne její umožňování na základě zvláštního povolení, délka
civilní služby nesmí přesahovat délku vojenské služby,
mladí musí mít možnost nastoupit civilní službu podle
své volby, musí mít možnost vykonávat tuto službu třeba
i v zahraničí, v rámci humanitárních misí OSN, fondy
nutné k organizování civilní služby musí být převedeny z
rozpočtu ministerstva obrany do rozpočtů příslušných
ministerstev, do jejichž rezortu bude spadat určitý druh
volitelné civilní služby.
Návrh zákona předložený v Dumě nezahrnuje ani jeden z
těchto principů.
V příštích měsících hodláme v Rusku shromáždit tisíce
podpisů, dříve než zákon o alternativní vojenské službě
bude defintivně schválen.

Francouzské velvyslanectví v České republice s přispěním
českého ministerstva zdravotnictví nabízí jedno až dvoumě 
síční stipendijní stáž v nemocnici v době od září do prosin

v Moskvě, a to ve spolupráci s hnutím matek vojáků,
Helsinskou skupinou, hnutím Memorial a dalšími
organizacemi. Radikální strana potom položila u
Kremelské zdi ke hrobu neznámého vojína věnec na
památku ruských vojáků, obětí militarismu.

Transnational

RUSKO: ODPŮRCI VOJENSKÉ SLUŽBY Z DŮVODŮ
SVĚDOMÍ

STIPENDIA FRANCOUZSKÉ
VLÁDY V OBORU LÉKAŘSTVÍ

MISE RADIKÁLNÍ STRANY V ČEČENSKU

V lednu odjeli Antonio Stango a Nikolaj Chramov do
Čečenska, aby tu na místě sledovali události, navazovali
kontakty a přispěli ke správnému informováni o situaci,
aby navázali přímou spolupráci s ruskými demokratickými
poslanci, s organizacemi za lidská práva, které bojují za
skončení masakru a za politické řešení konfliktu. Když
ukončil svůj pobyt v Čečensku, zúčastnil se Antonio
Stango v Moskvě kulatého stolu o čečenské otázce a o
krizi institucí v Rusku. Při této příležitosti vyzval poslance
angažované v boji za právo, aby své akce koordinovali s
Radikální stranou.
1. ledna zaslala Radikální strana prezidentu Jelcinovi
otevřený dopis, v němž žádá zastavení bombardování a
dodržování lidských a občanských práv v Čečensku,
včetně práva na informace a na organizování manifestací.
Bezprostředně poté byly organizovány manifestace před
velvyslanectvím Ruska v Římě, jakož i různé manifestace

ÍIm Partito radiole
via di Tone Argentina 76
00186 Roma (Roma) Italia
tel.39-6-689791 fax 39-6-68805396
ALMA-ATA Radikaljnaja Partija
c/o tlena Scbejger-Mlrkhanora
Drhainbula 231-73
480126 Almaty (Kazachstán)
BAKVR Radikal Partijaal
RaaulRia 1/16-22
370100 Bakl (Azerbaijan)
tel/fax 7-8922-934592
BRUSEL Parti radical
97-113,rve Belliard, Rea 508
1047 Bruxelles (Belgium)
tel.32-2-2304121 tax32-2-2303670
BUDAPEST Radikali« Part
Dorottya u.3. lll.en.6.
1051 Budapest (Hungary)
tel.36-1-2663486, 2660935
fax 36-1-1187937
BUKURE5Ť Partldul radical
Calea Vlctorlel 32-34 et.4ap.18
Sect.l Bucureatl (Romania)
tel/fax 40-1-3126364
KIJEV Radykaljna Partija
Chervonoarmijeka 114-20
252006 Kiev (Ukraine)
MADRID Partido radical
c/o Begona Rodrlquea-Antigucdad
Calle Bolivia J.3-1 F
28016 Madrid (Spain)
MINSK Radikaljnaja Partija
c/o Svetlana Kopte)
Kiseleva 22-21
220029 Minsk (Bleloruasia)
tel.7-0172-337177
MOSKVA Radikaljnaja Partija
Ullza Trubnaja 25 blok 2 Kb 49
103051 Moscow (Russia)
tel/fax 7-095-9239127
NEW YORK Transnational Radical Party
P.O. Box 8560 FDR Station
New York, NY 10150-1920 (OSA)
OUAGADOOGO A.R.K.D.A.
01B.P.6313
Ouegdougou (Burkina Faso)
PETROHRAD Radikaljnaja Partija
Nevskij prosp.30
Sankt-Petersburg (Russia)
tel. 7-812-2199235
PRAHA Radi. kA lni strana
P.O.BOX 287
111 21 Praha 1
SOFIE Radikalna Partia
U1. Gladstone 29
1000 Sofia (Bulgaria)
tel/fax 359-2-896535
TAŠKENT Radikal Firka
c/o Marat
Zakhldov Rashidov 40-141
700029 Tashkent (Uzbekistan)
tel. 7-3712-566809
TBILISI Radical Party
Leselidxe 10
Tbilisi-Sakartvelo (Georgia)
tel. 7-8832-982161
TIRANA Parti Radikale
Rr. Hlt^eala P.3 Sh.2 Ap.13
Tirana (Albania)
tel. 355-42-23511
VARŠAVA Partia Radikalna
c/o Marina Slkora-Daleka 1/3 N.48
02-022 Warssawa (Poland)
tel/fax 48-2-6593310
VILNIUS
Vitenlo 2/40-kv.26
Vllniua (Lithuania)
Tel. 37-02-634265
VOJVODINA
c/o Lajoa RallaUl. 29 Noveabra 14
24426 Treanjevac (Subotlca)
ZÁHŘEB Radikalna Stranka
Radicava 15
41000 Zagabxla (Croatia)
tel. 385-41-431989
tel/fax 385-41-426746

Od 6. do 9.dubna 1995

SJEZD STRANY NENÁSILÍ
POCHOD NA KVĚTNOU NEDĚLI: ŘÍM, 9.DUBN A
Od 6. do 9.dubna se bude konat 37.
sjezd Transnacionální radikální
strany.
Nezúčastní se ho už ani Andrea
Tamburi ani Maria Teresa Di
Lascia, dva naši zemřelí kolegové.
Vzpomínáme na ně při přípravě
tohoto nového čísla, poněvedž do
událostí, o nichž tu píšeme, byli
stejně zapojeni jako my.
Sjezd se měl původně konat
koncem února, odložili jsme ho
však na pozdější dobu, abychom
měli dost času na mobilizování sil
a na debatu, na rozvinutí dialogu se
všemi, a to na téma té velké
události, která se právě připravuje:
Pochod na Květnou neděli v Římě
9.dubna.
Tento sjezd bude nelehký, avšak
velmi důležitý. Nebudeme opakovat
to, co už bylo řečeno na toto téma v
minulém čísle tohoto zpravodaje.
Zde zveřejňujeme text, který by měl
před sjezdem každého informovat o
tom, jak těžká, ne-li přímo
dramatická jc situace naší strany, a
to nejen finanční či organizační,
ale všeobecná. Zároveň si musíme
uvědomit nutnost nové koncepce
naší politické organizace,
organizace zcela výjimečné, jaká tu
ještě nebyla a jaká nemá v dnešním
světě obdoby.
Jde o stranu práva, mezinárodního
práva, stranu politického nenásilí, o
stranu gándhiovskou,
protimilitaristickou, vystupující za
ochranu životního prostředí, za
antiprohibicionismus, jde o stranu
poslanců a občanů desítek zemí
světa, která znovu pořádá svůj
sjezd, i když prostředky, jež má k
dispozici, neodpovídají politické
schopnosti této strany.
Jsou tu tradiční rozpory a potíže,

závažné a velké. Ty všechny nás
vedou k uspořádání sjezdu, k
zapsání se členem Radikální strany
na rok 1995.
Přejděme ale k připravovaným
iniciativám. Připravují se ve všech
střediscích strany: mobilizace “Ať
žije Tibet” a za demokracii v Číně,
vzpomínková manifestace k výročí
zavraždění Martina Luthera Kinga,
výzva k organizování iniciativ, jež
by zabránily - bohužel
pravděpodobnému - znovuzavedení
trestu smrti ve státě New York.
Těch pár týdnů, které nás dělí od
sjezdových jednání, bude opravdu
naplněno iniciativami. Nenásilnými
iniciativami strany nenásilí.
Musíme rovněž myslet na velké
Satyagraha 1996. To vše bychom
měli promyslet a zorganizovat v
příštích měsících, pokud ovšem
budeme mít dostatečné prostředky,
tedy pokud se hodně, opravdu
hodně lidí rozhodne ihned,
okamžitě, rozmnožit řady Radikální
strany, umožnit jí žít v roce 1995.
Takž« na shledanou na
sjezdu v Římě.
Kancelář Radikální
strany v Praze Vás
srdečné zve na

DEMONSTRACI NA PODPORU
MÍROVÉHO POCHODU
TIBETSKÉHO LIDU
která proběhne jako
součást iniciativ
uvedených v tomto čísle
našeho zpravodaje

10. března 1995 v 15,00
hodin před
velvyslanectvím Číny v
Praze 6, Pelléova 22.
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PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ V RADIKÁLNÍ STRANĚ PRO ROK 1995
minimální členský příspěvek pro Českou republiku je 675 Kč
Příjmení.......................... Jméno....„......................
Datum narození................... Místo.............................
Adresa...................................................................
Telefon (fax).........................................................
Povolání................................................................
Členství (funkce) v jiné straně..................................

Zapisuji se členem Radikální strany pro rok 1995 a platím členský přfepěvěk ve výši...
•složenkou
*na účet: 1031622-018/0800, specifický symbol: 481072
•osobně
Tento kupón vystřihni a zašli na adresu:
Podpis.........................
Transnacionální radikální strana
• Zúčastním se iniciativy Ať žije Tibet
P.O.BOX 287
• Zúčastním se Světového Satyagraha 1996 ve prospěch Tibetu
Ill 21 Praha 1
• Připojuji sek výzvě adresované SvatémuOtci.

ZA VELKÉ SVĚTOVÉ SATYAGRAHA CHUDÝCH I MOCNÝCH

Radikální strana navrhla Dalai Lámovi zorganizovat v r. 1996 první velké “světové Satyagraha” za mír a za
svobodu Tibetu, za demokratizaci Číny.
Gándhiovské Satyagraha, jež bude organizované za pomoci sdělovacích prostředků a nejmodemějších
technologií, podporované iniciativami OSN v různých zemích. Bude to velká hladovka za zahájení dialogu,
hladovka naděje organizovaná v celém světě, vlastně bez omezení, také v Parlamentech, hladovka chudých
i mocných, s dostatečně velkou a silnou motivací, zároveň však s velkou opatrností, která bude v souladu s
čínskými ústavními principy, s principy Charty lidských práv a usnesení OSN, v souladu s linií již dávno
narýsovanou Dalai Lamou. Bude možné právě na základě tibetského modelu ukázat Číně cestu k nastolení
míru a k demokratickému rozvoji.
Projekt tohoto druhu však bude vyžadovat mnoho měsíců seriózních příprav, bude tu žádoucí účast
významných náboženských a duchovních, jakož i politických a občanských sil. Již v přípravné fázi bude
třeba rozvinout velkou informační kampaň, navázat spolupráci s různými nenásilnými hnutími a skupinami,
s gándhiovci, pacifisty, skupinami budhistického zaměření, s duchovními, bude potřeba mnoha lidských sil
a finančních prostředků, vědění a nebývalého militantnfho odhodlání.
Proto tě žádáme: oznam nám ihned svoji účast na “Světovém Satyagraha 1996 ve prospěch Tibetu”, vyplň
tiskacím písmem příslušný ústřižek, abychom tě mohli opět kontaktovat, jakmile budeme mít další zprávy
o organizaci této velké nenásilné akce.
ZÚČASTNI SE TÉTO INICIATIVY VE PROSPĚCH TIBETU, ZÚČASTNI SE HLADOVKY A
DIALOGU, OZNAM SVOU ÚČASTNA SA'IYAGRAHA 1996, NAJDI DALŠÍ, KDO JSOU OCHOTNI
SE ZÚČASNIT, ÚSTŘIŽEK NA ZADNÍ STRANĚ PODEPIŠ A DEJ HO PODEPSAT DALŠÍMA
POŠLI HO NA ADRESU RADIKÁLNÍ STRANY

p u b lic a ” č. 13/95

Pokračuje vyšetřování okolností smrtíAndrey Tamburiho, člena
sekretariátu Radikální strany, který koordinoval akce Radikální
strany v bývalém Sovětském svazu. Stalo se to v Moskvě před
rokem, 2'/.února. Domněnku, kterou vyslovil zástupce
prokurátora ve Florencii, Bruno Maresca, že totižAndrea byl
napaden, sdílí už i ruské úřady.
Andrea nebyl zachycen autem, jak dlouho tvrdila moskevská
policie, byl zabit neznámými zločinci. Maresca zahájil řízení k
vyšetření úkladné vraždy a požádal o mezinárodní právní pomoc
(dosud nedostal odpověď), mluví O zatajování důkazů,--------------

SATYAGRAHA 1996

Je třeba okamžité začít organizovat velké
světové Satyagraha 1996, zahájit
okamžitě mobilizaci. U této iniciativy,
dosud nevyzkoušené, se nedá předvídat
průběh, můžeme jen odhadovat na základě
dosud došlých příslibů účasti, víme, že
musí mít solidní základ a že je třeba
opatrnosti.
Mezinárodní mobilizace na podporu
mírového pochodu z New Delhi do Lhasy,
jíž se budeme v těchto týdnech věnovat,
dává každému z nás možnost začít
připravovat už i velké světové Satyagraha,
plánované na příští rok s Dalai Lamou.
Bude to nenásilná akce.
Je důležité, aby každý už dnes oznámil
svoje odhodlání podpořit a zúčastnit se
masové hladovky v r.1996. Je rovněž
nutné okamžité se zaktivizovat a najít další
lidi, aktivisty, kteří jsou ochotni tuto akci
podpořit a zúčastnit se jí. Organizujme
ihned, rychle. Sepsali jsme tuto “výzvu",
bude reprodukována a rozšiřována v
mnoha kopiích, aby se nám vrátila do
různých center Radikální strany doplněna o
velký počet jmen, o přísliby účasti.

Res

HLADOVKA OD 6. DO 10.BŘJEZNA 1995
Od 6. do lO.března budou držet stovky občanů
hladovku v rámci dialogu a boje na podporu akcí

AŤ ŽUE TIBET. Je nutné se k tímto akcím připojit,
připojit se k hladovce, která skončí lO.března o
půlnoci.
Centra Radikální strany sbírají přihlášky k této
nenásilné akci, k hladovce pěti- nebo pouze jednodenní
- lO.března 1995, v den, kdy bude zahájen pochod do
Lhasy, který má připomenout datum lO.března 1959,
kdy byl Tibet definitivně okupován čínským vetřelcem.
ANDREA

ré francouzské nemocnice. Je na uchazečích, aby sami navá
zali přímý kontakt s francouzskými nemocnicemi podle vlastní
ho výběru a s jednou z nich vypracovali plán spolupráce.
Přihlášky musí bezpodmínečně dojít do 28. února 1995
kulturnímu a vědeckému oddělení Francouzského velvyslanec
tví na adresu: Štěpánská 35 -Box 850 - 111 21 Praha 1

MANIFESTACE
V Římě zorganizují Radikální strana a Asociace ItálieTibet Týden akcí na náměstí Navona, od 6. do 10.
března 1995.
lO.března pak bude hlavní nenásilná manifestace, kdy
se odebereme k budově čínského velvyslanectví v
Římě, a večer se počítá s pochodňovou manifestací
opět na náměstí Navona.
Během zmíněného týdne i v jiných městech Itálie a v
hlavních městech dalších zemí zorganizují radikálové
různé manifestace před budovami čínských
zastupitelských úřadů. Kontaktujte střediska Radikální
strany, organizujte a účastněte se simultánních
manifestací, které se budou konat ve všech městech,
kde to bude možné.

Přihlášky

Tibeťané v exilu organizují 10.března velký mírový pochod z New Delhi, hlavního mésta Indie, do
Lhasy, hlavního města Tibetu. Pochod dlouhý 1.700 km má obrátit pozornost světa k utrpení
tibetského lidu, který je brutálně utiskován Čínou a požádat světové veřejné mínění o solidaritu.
Tibeťané a jejich příznivci a podporovatelé organizují v celém světě manifestace a solidární akce.
Tento mírový pochod má seznámit veřejnost s utlačovatelskou politikou čínských úřadů v Tibetu,
zvláště pak s hromadným stěhováním Číňanů do Tibetu, pošlapáváním občanských práv Tibeťanů,
ničením tibetského ekosystému, militarizací Tibetu.
Tento rok, poprvé po 35 letech, se rozhodli tibetští uprchlíci žijící v Indii připomenout okupaci své
země mírovým pochodem, který by měl podle organizátorů vyjít ze svatyně Mahatma Gándhího v
New Delhi, projít různými kraji severní Indie a dalšími sousedními zeměmi, vstoupit do Tibetu a
dorazit až do Lhasy. Jde o symbolické gesto velkého politického významu, jemuž se nepálské úřady
snaží zabránit. Plánují se též akce na podporu tohoto pochodu, jež mají za cíl:
1) okamžité zastavení nuceného osídlování Tibetu čínským obyvatelstvem,
2) zahájení, pod záštitou OSN, čínsko-tibetské konference o budoucnosti Tibetu,
3) bezpodmínečné propuštění všech politických vězňů v Tibetu,
4) konec devastování tibetského ekosystému a plundrování přírodního bohatství země,
5) vyslání delegace OSN do Tibetu za účelem zjištění současné situace,
6) ochranu a respektování tibetského náboženství, kultury a jazyka.

Uchazeči musí předložit plán stáže. Je žádoucí, aby tento
plán zapadal do celkové smlouvy, která vzájemně propojuje
české a francouzské lékařské struktury.
Přihláška musí obsahovat: zdůvodňující dopis (s uvedením
případných již existujících výměn), životopis, zvací dopis někte

“AŤ ŽIJE TIBET”

ČESTNÉ OBČANSTVÍ RUSHDIEMU
Radikální strana a hnutí "Nikdo ať se
nedotýká Kaina" se obrátila na
italské obce a požádala je, aby
udělily čestné občanství angloindickému spisovateli Rushdiemu.
Akce začala v Turíně a probíhá v
několika dalších městech Itálie.
14.února 1995 uplynulo 6.výročí
"fatwa", kdy ajatoláh Chomejní
odsoudil k trestu smrti spisovatele
Salmana Rushdieho, obviněného z
vydání pomlouvačně publikace
"Satanské verše".
Případ Rushdie se řadí k mimořádným
projevům intolerance a fanatismu,
náboženské a ideologické
nesnášenlivosti, které charakterizují
akce islámských fundamentalistů v
mnoha arabských zemích severní
Afriky, Blízkého a Středního východu,
jež - jak o tom svědčí například
atentát na nositele Nobelovy ceny
Naguiba Mafhuze v Egyptě - jsou
namířeny především proti všem
příznivcům dialogu, proti těm, kdo
věří, že islám znamená toleranci, ne
zločinnou nesnášenlivost, kdo však
ale zároveň nesouhlasí s politikou
laických režimů některých arabských
zemí, od Alžírská po Egypt, které na
teroristické akce, jež podkopávají
jejich bezpečnost, odpovídají
rozsudky smrti.

