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PORTUGALSKO TĚCHTO DHÚ.

Obří demonstrace socialistů i komunistů a srážky mezi nimi,
maratónské a bouřlivé schůze,rostoucí tlak na Goncavelsovu vlá
du, štěpení sil v armádě na umírněné,radikály a extremisty,na provýchodní a prozápadní,Carvalho,Costa Gcmes,generál Fabiao,Antunes,
politický chaosjnapětí na Azorech,masakry na limoru,krvavá střet
nutí tří nacionalistických hnutí Angoly mezi sebou-takové je Por
tugalsko a jeho ”kolonie”v těchto dnech.Právě nyní vrcholí srážky
různorodých a dlouhá léta hromaděných sil,které loni uvolnil pád
Salazarovy diktatury a letos puč vojáků.
V podstatě jde o to,zvítězí-li v měření sil socialisté nebo
komunisté.V Portugalsku vznikla situace podobná jako v Českoslo
vensku v letech 1947 a 194S?kdy se komunisté,v menšině vzhledem
ke koalici tří demokratických stran,zmocnili vlády pučem a podpo
rou x.xOskvy.0 stejné se nyní snaží A.Sunhal,revolučně zakalený v
Praze-a stačí mu k tomu i těch 16 % voličů,které letos ve volb.ách
hlasovalo pro komunismus./0 Cunhalovi si nemusíme dělat iluze,
je to muž Kremlu^neslyšeli jsme jeho hlas mezi komunisty,kteří od
soudili vpád do CSSR-a invazi viděl přece v Praze na vlastní oči/.
Socialista Mario Soarez přešel nyní do ofenzívy."Tedělí nás ani
Marx,ani Lenin,nýbrž Stalin",prohlásil nedávno.Také Spinola,jak
se zdá,čeká v exilu svou hodinu.Čeká na ní i hoskva.Tak"Pravda"
24 o srpna odsoudila"vměšování EHS a Socialistické internacionály
do portugalských záležitostí"jpředtím už obvinila z téhož americ
kou CIA.Není to psychologická a politická příprava,něco jako
"důvod"Či"ospravedlnění"svého vlastního vměšování do věcí země,
která zeměpisně,ekonomicky i kulturně patří k západní Evropě?
Přadstava Portugalska,řízeného komunisty Cunhalova typu,odkud by
se tak ideálně dala vést dezintegrace Západu,láká.Kyní se^ukáže,
co je silnější-zda portugalské pokušení anebo respekt k zásadám,
slavnostně přijatým v Helsinkách.Tyto dva faktory jsou v protikla
du.
v
.
Doufejme, že v Portugalsku zvíte_í demokratické síly.'Ze tahle
zkroušená zeaě,která svrhla moc nenáviděné politické policie
PXDE,se nestane rejdištěm místní odrudy-či spíše zrůdy -KG
Že,když se právě osvobodila od jedné diktatury,nespadne do druhé,
ještě horší.
Stanislav M.Kříž.

ČLOVĚK NESNESE ŽIVOT, KTERÝ NEMÁ SMYSL.

C.G.Jung
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O o Pojistit pro případ nezaměstnanosti se mohou naší členové pro
střednictvím našeho svazu./do ještě pojištěn nejste,napiště si
o přihlášku na adresu ZPRA/ ČSLP /je uvedena v každém čísle na
poslední straně dole/.Upozorněte na toto pojištění ■. éž ostatní
krajany,kteří členy CS.KP ještě nejsou«
oo Opakujeme výzvu z minulého oběž.dku, aby se demokratické krajanské
organisace zúčastnily svými delegáty v co nejhojnějším počtu Me
zinárodní exilové konference ve Štrasburku ve dnech J.až 5-října
t.r.Československým organisacím zprostředkuje účast Čsl.Poradní
Sbor v Záp.Evropě.
... ...

oo Nezaměstnanost doléhá těžce na mladé. Podle ' švýcarských údajů
mělo z 18 000 učňů,kteří se letos v březnu vyučili,pouze asi
56% zajištěné pevné zaměstnání ve svém oboru.14% jich bylo rozhod
nuto obor změnit-celých 30% zůstalo prozatím bez zaměstnání.Hejhorší poměry jsou v průmyslu textilním a mezi stavebními kresliči.
Poměrně nejlépe jsou na tom zahradníci,Strojní zámečníci,chemičtí
laboranti a řezníci.
oo Odborová poradní komise při OECD,t.j.při Organisaci pro hospodář
skou spolupráci a rozvoj,zasedala koncem června.V závěrečném ko
muniké provedli shromáždění odboráři analýzu současného hospodář
ského stavu ve světě a vyslovili několik požadavků vládám hospodářsky
nejsilnějších zemí: Zejména zvýšení kvóty veřejných investic,
mezinárodní dohodu na úseku měnovém,snížení úrokové míry,prohlou
bení hospodářského plánování a prohloubení mezinárodní spolu
práce.
oo PAULUS AKADEMIE v Curychu uveřejnila program akcí pro letošní
podzim.Je mezi nimi několik,kterých by se měli zúčastnit také na■ ši krajané. Wie na mysli na př. ·.
...
2.září diskusi na
téma”Deset let po koncilu”za účasti profesora K.Palmera, 2O.říjg·
na přednášku prof.Piepera”O Spravedlnosti”, 1.prosince diskusi na
téma”Vývoj v bohatých a chudých zemích”.
oo Dopisy z Československa-”Briefe aus der Tschechoslowakei"-je název
knížečky obsahující sedm dopisů příteli na ?ápadě od neznámého
universitního profesora z Prahy,který byl prý po "Pražském Jaru”
zbaven místa a poslán na manuelní práci.Knížečku vydal "Styria-Verlag” ve Štýrském Hradci.Autor dopisů mezi jiným
konsta
tujeme v současné době není možno člověku,který byl škrtnut^nebo
vyloučen ze strany,dostat zaměstnání na vysoké škole, či v něja
kém ústavu Akademie věd anebo v jiné podobné instituci.Dodáváme-jaká škoda,že takový člověk kdysi do téhle strany vůbec vstupoval.
oo Sedláci se bouří v Čínské lidové republice. Zprávu o tom přineslo
moskevské rozhlasové vysílání. K povstání sedláků došlo prý v srp
nu v několika provinciích-zvlášte v provinciích Tschekiang,Inennan
a SeČuan.Vláda tam poslala policejní a vojenské jednotky a v hlav
ním městě '.angtschou provincie Tschekiang zbavila funkcí předsedu
strany i další Činovníky a vojenského velitele.Mnoho pochytaných
vzbouřenců bylo prý dáno na "převýchovu” do pracovních táborů.
oo V NDR je t.č. na 7000 politických vězňů. Udává to zpráva sdružení
"Arbeitsgemeinschaft 13«August".Jeho předseda Rainer Hildebrandt
prohlásil na tiskové konferenci v áp.Berlíně,že je to asi o
1000 více než·
v minulém roce ll>'?4«

-JSBIREJT.s DOKLADY o porušování dohody z Helsinek komunistic
kými vládami - zejména SSSR a ČSSR. Z podepsané dohody o t. zv.
''tretím koši” totiž pro né vyplývá celá řada závazkůň Pomoc p~ri
spo^ovlíni rodin (mezi východní a západní Evropou), usnadněné uzavírání sňatků mezi příslušníky různých států, usnadněné ces
tování do jiných států - ať za účelem návštěvy rodinných pří
slušníků Či osobní nebo kolektivní turistiky, podpora setkává
ní mládeže atd.
zlepšeni výměny informací a přístupu k
nim, zlepšení pracovních podmínek žurnalistů a zlepšení spolu
práce na poli kultury a vědy.
ZKTgAÁ Z TĚCHTO ZÁVAZKŮ jsou
pro východní mocipány velmi neprTjemné a budou se jim hledět co
možno vyhnout. Znesnadníte jim to, date-li každý takový případ
vědět vhodnému místu (redakce ZPRAV, krajanské spolky), které
informace dopraví dále až na stůl západních signatářů. la návrh
ČSTRA se za tím účelem v USA již" připravuje zřízeni zvláštního
výboru poslanecké sněmovny.
PŘEDSEDA BAVORSKÝ CSU - F. J.Strauss - mluvil při nedávné debatě7
00
v německém parlamentu o výsledcích konference v Helsinkách.
Přirovnal ji k neblahé "Mnichovské dohodě”, kterou nejenom od
soudil jako akt tehdejšího bezpráví ale kterou prohlásil také za
přiklad Špatné politiky "détente" t.j. zmírňování napětí za
každou cenu.
oo REBELIE POLSKÝCH PUSTOJuÍKŮ. Po srpnové návštěvě Kosygina v
Polsku, jejímž výsledkem byla, mezi jiným, dohoda o přestavbě7
dvou polských "železničních tratí na široký rozchod, podala pry'
skupina polských důstojníků odvážné memorandum ministru obrany
Jaruzelskému. Zadá se v něm odvoláni větší části sovětských
vojenských poradců a odvolání důstojníků sovětského původu,
zejména zástupce ministra,Urbanoviče. Skupina "disidentských"
důstojníku je prý Široce rozvětvena a nechybí v ní ani Členové
generálního štábu. Represálie, prověrky a čistky,jsou již7po
chopitelně v proudu. Většinu čeká vojenský soud.
"ŠVÝCARSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA 1998JÍ - Volksrepublik Schweiz 199800
-je romZňová politická" satira UÍricha Kägiho, která vyjde
15.října ve "Walter-Verlag Olten”. Autor si vymyslel komunis
tický převrat ve Švýcarsku, k němuž jakoby došlo v roce 1986- a pak nechává "hrdiny” všech politických stran, uvězněné
v"bývalém" klášteru Engelberg, hádat se a diskutovat o chybách,
kterých se dopustili, a které převrat zavinily.
00 ’ * UMĚ L Cl dPR0Tř . ÁSILI" je název výstavy obrazů, plastik, umelec
kých fotografii a tisku v GALERII KRAUS J v Pfäf f ikonu (ZH),
Tumbelenstrasse 35. Byla uspořádána k sedmému výročí sovětské
invaze do naší vlasti a podílejí se na ní"ům^íci^cěsTÍ, slo
venští", ukrajinští", francouzšti i švýcarští. Potrvá do konce
září, načež ji má v úmyslu převzít Švýcarsky7 OST-I ’STITUT
v Bernu.
Q
"gÁZRAK SE
STAL V ADVE ľfU” je český překlad názvu knihy, která
00
vyšla v nakladatelství CCC-Books pouze v němčině (Das Wunder
geschah im Advent). Autor S.R. KAHUD (pseudonym) v ní líčí be
letristickou formou pozoruhodou historii události v Čihosti,
jejíž obětí,se stal ČihoŠťský farář Toufar. Kniha je neoby
čejně vhodným dárkem pro švýcarské přátele, kteří se zajímají
o poměry v Československu po komunistickém puči v roce 1948.
Há ji na skladě GALERIE KRAUSE - Tumbelenstr.35,8330 Pfäffikon
Tel. 01/973066.
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"ILSARI “G. - SACHAROV'’. Ve dnech 17. až 19. října proběhne
v Kodani mezinárodni akce tohoto názvu, jejíž iniciátori si
vzali za úkol zcela objektivně osvětlit před,světovou ve
rejností, jak jsou v SSSR porušována základnítlidská práva.
Akce bude mít prísnou formu s půdního pře1í cení. Tribunálu,
který bude řídit výslechy svědků“ a "kterému byla“ dána k dis
posici zasedací sin dánského parlamentu, bude předsedat
právní zástupce dánského Hejvyššího soudu ib Turegod. Po
zvány jsou všechny politické strany, zastoupené v dánském
parlamentě, tedy i komunistická. Všechny budou mít možnost
dávat svědkům otázky. Podnět k akci dal profesor Sacharov,
který byl také oficielně pozván. Zdali se bude smět dosta
vit - to je samozřejmé otázka. Sovětská tisková agentura
TASS projevila zatím nad celým počinem, který navazuje na
podobné hearingy o Vietnamu a Chile - neobyčejnou nelibost.
SVBTOVÝ KOľ'GRSS SLOVÁKŮV,zo sídlom generálneho sekretariá
tu v Torontě v Kanade, mal v dňoch 19. až 22. júna svoje
Generálne Zhromaždenie v Ríme. Či SKS splní svoju úlohu,
ktorá mu bola zverená pri jeho zrode v roku 1969, je otáz
ka času. Ha tlačovej konferencii, ktorá bola v rámci gene
rálneho Zhromaždenia v hoteli Hilton, odpovedal jeho pred
seda Or.h.c.Šte f an Roman, na otázku talianskych novinárov,
Či SKS má aj politické ciele
že nie , že hlavnou úlo
hou SKS je Činnosť kultúrna. A reprezentačná, ako to poveda
li další funkcionári. Už samotné G.Z. v Ríme dokázalo,že
je SKS schopný reprezentácie. Hlavne keď jeho prvý,a aj te
raz znovu zvolený predseda Roman do stretnutia v Ríme in
vestoval né|ikoíko tisíc dolárov. Od hodnotných vedeckých
prednášok, cez kultúrne večery a podujatia, na ktorých vy
stúpili exiloví ymelci z mnohých zemí Západu (Bohuš Hanák,
Ľva Piesková zo Švajčiarska, Br»Masaríková, A.Poláková z
Viedne, Dr.Šrámek z mníchova a iní), až po “'fantastický1’
banket možno Hovoriť o veíkom úspechu SKS» Iná je stránka
politického významu SKS ä jeho tohoročného generálneho
zhromaždenia. Tu sa prejavil rozdiel v názoroch medzi jed
notlivými účastníkmi. Do Ríma neprišli s podpredseda Ľ.Bóhm,
J.Krajsa, tajomník pre Ameriku Jozef Trubinsky, neprišiel
Dr.StaŠko a mnoho iných, ktorí tu boli očakávam. Údajne
pre diferencie medzi nimi a doterajším vedením SKSV 'eprišli,
aby vraj nedošlo k roztržkám. Dr.ľi.c. loman zostal Úálej na
špici SKS. Boli zvolení dvaja výkonní podpredsedovia Dr.
Jozef Kirschbaum a Dr.Imrich Kružliak(obi dvaja počas vojny
vysokí politickí funkcionári Slovenského Štátu), s kompeten
ciou zastupovať predsedu kedykoívek a kdekoívek. ľledzi zvo
lenými referentarni sú mnohí mladší vekove, aj po stránke
exilových generacii-Dr.Ján Krkoška z Baselu, ako referent
pre mládež, Ing.Ladislav Hlucháň, ako tajomník pre Južnú
Ameriku, úalej Ing.Zelenay v poradnom Kolegiu a mnohí iní,
sú v SKS noví a hlavne Uluďia budúcnosti“1. Zo starých dosta
li národnú cenu: Dr.Lobl (snáďkompenzácia, že takú v ČSSR
už dos tať nemo že ?),”in n emoriamMDr.Ďurcanský a K.Sidor.
Co bude ďalej je otázka Času, ako
bolo povedare . SKS ne
môže byt ani pre vec Československú nezaujímavý. Vyrastie
tu základňa, ako pri clevelandskej dohode, Či pitsburskej
dohode z rokov 1915 - 1918, ktorej bude potrebné prispôso·
biť aj Českú politiku? Alebo, poznajúc realitu a dnešné tragické
postavenie oboch národov v područí cudzích
za asistencie
politických karieristov
oboch národov,sa zjednotí celý
exil
Československa? SKS by mohol ovplyvniť perspektívy pre
takúto úlohu emigrácie.Hlavne keď by v jeho vedení boli ľudia,
ktorým by na srdci ležala láska k svojeti a k spolubratom doma.
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oo Důstojníci budou zastřeleni- vojáci půjdou na Sibiře To byla odpovcd sovětského sýfčného důstojníka na otázku,co se stane s 80ti
tisíci ruských kozáků,kteří se za války dali k disposici německé
armáde k boji,jak výslovně prohlašovali,proti bolševikům.Letos
1»června bylo vzpomenuto 30ti letého výročí jejich vydání sovětům’Vydání důstojníků,vojáků,starců,žen a dětí,celých zoufalých rodin
marně prosících vítězný Západ o asyl a dovolení bojovat podle
potřeby dále v řadách jeho armád proti utlačovatělům své domoviny,
Reportér německé teívise prohlásil ve smutném vzpomínkovém vysí
lání, že toto vydání kozáckých vlastenců byl zločin,Znamenal jistou
smrt téměř všech 80 tisíc lidí.Angličtí generálové,kteří vydání
zorganisovali,uposlechnuvše nelidského rozkazu své vlády-ještě
žijí,.o a zřejmě je nikdo kvůli tomu neobtěžuje.Ani svědomí.
Anglická vláda prý vydala tento rozkaz na základě dohody v Jaltě,
mezi jiným prý proto,aby získala Stalinovu důvěru a umožnila v
evropských východních zemích svobodné volby.
Jaká
škoda obrovských výdajů na všechny západní zpravodajské služby,
když nakonec tak primitivní léčka nebyla prohlédnuta.
00 Letos si připomínáme DVACET LET neutrality Rakouska.Poprvé se
začalo mluvit o možné neutralisaci Rakouska už v r.1947.Jenomže
tehdy měl Kreml na mysli ještě jiný plán s Rakouskem, takový,jaký
se mu podařil příštího roku se sousedním Československom.V Rakou
sku ovšem byla situace jiná,Vojensky bylo obsazeno také třemi zá
padními mocnostmi,’JSA,Anglií a Francií ,- imo to už v prvních záko
nodárných volbách po válce,rakouští voliči,nešáleni vlastní pro
pagandou a nesváděni k nedomyšlenému obdivu k Rudé armádě a ke
’’Stalinově nové koncepci moderní demokracie umožňující dalekosáh
lý kulturní,sociální a hospodářský rozmach ",odevzdali pro KSR jen
slabých 5 procent hlasů.Rozumní rakouští státníci a politikové
nesnili o nějakém rakouském"mostu mezi Východem a Zapadem” a
orientovali se stále více na Západ.Plán Kremlu s KSR k provedení
převratu se proto nemohl zdařit. Rok po Stalinově smrti,na konfe
renci v Berlíně,rakouský ministr zahraničí Figl a jeho státní
sekretář Kreisky prohlásili,že Rakousko učiní vše,aby zůstalo mimo
vojenské aliance a nepřipustí zřízení nijakých vojenských základen
na svém území.V té době· myšlenka neutralisace Rakouska nabývala
stále většího ohlasu i v Kremlu.Tím v í c e,ž e už od r.1993 p orný š1e1
na neutralisaci Německa.Pod lákavou vějičkou,že tím bude umožněno
spojení KSR a tak zv.TDR/DDR,říká se jí”Der deutsche Rest”/ začal
Kreml ponoukat neutralisaci Bonnu./Tohoto plánu se Moskva ještě
nevzdala/. Neutralisace Rakouska takovému plánu s Německem měla po
moci. V dubnu 1955 čtyřčlenná rakouská vládní delegace proto
získala v Kremlu souhlas k neutralitě .Dokům...nt o tom vydaný má
názevMoskevské memorandum” ,A měsíc nato,15.května,čtyři okupační
mocnosti podepsaly v tom smyslu tak zv.’’státní smlouvu”s Rakouskem.
Od té doby,vzdor neutrali;aci,je Rakousko zcela svobodným a suverením státem,s liberálně demokratickým režimem,s pluralitou poli
tických stran a s volným
pohybem osob,informací a myšlenek,
/Podle Sbor-lnf./
oo Zatím co v Praze a v celém Československu zachovali občané na 21.
srpna naprostý klid/to nejrozumější,co mohli udělat,aby nenahnali
vodu na mlýn obhájcům teorie o kontrarevoluci v ČSSR/-V západním
Berlíně se demonstrovalo. V předvečer smutného výročí to odnesla
okna kanceláří Aeroflotu,druhý den asi sto levicových demonstrantů
se střetlo s policií.Demonstrace byla tak prudká,že policisté
museli použít obušky.
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00 Ze světa krestanského demokratického hnutí. 7 červnu zasedal v
Bruselu exekutivní
výbor evropské unie £řest ansko-demokrati cký ch
stran pod vedením presidenta Herberta Kohlmaiera,aby pojednal o
situaci Portugalska po dubnových volbách„Zvláště projednával po
rušování lidských práv v zemi a protestoval proti zatčení vedou
cích Křestansko-demokratických politiků Portugalska Manuela de
Morais a Antonia Alveze„Protest byl zaslán min.předsedovi Portu
galska Vasco Gonca lve soví „
zasedání výboru pro mezinárodní po
litiku v Bruselu byla projednána zpráva italského zástupce A.PernúLssoly o situaci 0 strategii komunistických stran v nápadní Evropě.
Politický výbor evropské unie jednal v červenci za předsednictví
posl.Kai TJwe von Hassel„Projednal celoevropskou politickou situ
aci a současně rozhodl o přijetí portugalské Centro Democrotico
Y Social/CDS/ za plnoprávného člena evropské unie KB. ECKP plně
podporuje Křestanské demokraty ve Španělsku v boji za obnovení
demokracie. V Italských regionálních obecních volbách získala
italská DC ll.ipil. hlasů/35%/»Je to sice o 2 1/2% méně než v po
sledních komunálních volbách,ale vzhledem k téměř 2 milionům mla
distvých, kteří poprvé přistoupili k volbám , a divokým útokům koi munistů a socialistů,není ztráta příliš velká. V Rakousku zvítězila
Lidová strana v Tyrolích a získala 61% hlasů. Ve Španělsku se ko
nal počátkem června druhý tajný kongres španělských Přestanských
demokratů.v*Ta tomto kongresu bylo zúčastněno 5 demokratických
stran krestanského zaměření,jež rozhodly vésti společnou politiku
pro obnovení demokracie ve Španělsku, vytvoření politických stran,
propuštění všech politických veznů,vytvoření svobodných odborů
a zřízení autonomních správ jednotlivých oblastí Španělska.V těchto
5 stranách jsou:Lidově demokratická federace,Demokratická levice,
Baskicka národní strana, Katalánska demokratická unie a Demokra
tická unie oblasti Valencie.
. .
Dr.B.H.
oo Komunistická strana ve Švýcarsku pod oficielním názvem strana...pj?.á.C£,
/PdA /neměla dosud nikdy žádné zástupce vě švýcarském parlamentě.
:ryní se pokouší o štěstí.Ke spolkovým volbám 26.října ohlásila
celkem 35 kandidátů.Z- těchto kandidátů je 6 studentů,2 žurnalisté,
2 inženýři,1 licenciát ekonomie,2 sekretáři, lpensista,! žena v do
mácnosti^ lékaři,2 grafici.Za 1. a 2.místě je lékař-psychiatr,
na 3«a 4»místě sekretář, na 5»a 6.místě studenti?na 7„místě žurna
lista a na osmém knihkupec. Dělníků je mezi kandidáty strany práce
pramálo „Teprve na devátém ne z volíte lnem místě je”Mobelschreinerin"
a na desátém soustružník.Dále je zedník na 24.a zámečník a klempíř
na 33.a 34· místě„Rolníci na kandidátní listině chybí.Jak je vidět
i u nás ve Švýcarsku strana dělníků a rolníků"zástupuje "opravdu
důstojně dělnický stav.Kfedivme se tomu.Vždyt v,celé Východní Evro
pě jsou dělníci a rolníci opravdu výjimkou mezi Členstvem této
marxistické strany.
z počtu straníků
Posudme toto zastoupení z uvedené tabulky:
poč.straníků
%
%
dělníků
% rolníků
poč.obyv.
Stát:
15
14,75
5
40
250 mil.
SSSR
40
17 '
2,31
6
Polsko
35
,24_ í
45
2,2
10,
21
Rumunsko
UQz ;
ČSSR
1,16
14/1/2
Maáarsko
. 30
0,7
6
10 1/2
26
8,2
40
0,7
8
8 1/2
Bulharsko
ovšem
celý
počtem
na
340
mil.obývatel/pocítáme
Celá Vých.Evropa s ____
___
v
Sov.svaz/ je ovládána politickou stranou,jež má necelých 22 mil«o
členů a zastupuje tak pouze necelých 6 1/2% obyvatel těchto států.
Znamená to,že s SSSR je 5,9 mil.,V Polšl'™"p24.OOO.v Rumunsku
í>90.000,v soč „Československu 2£>5<.8OO, v Maaarsku 266.000 a v
Bulharsku 2 80.000 dělníků členy komunistické strany, .-.uzeme se
snadno domyslit,jak smýšlí dělníci,kteří nejsou členy strany.
Dr.E.H.
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________ Í_7_A_H_Y____ -___ P_Q_K-U_M__E_N__T_Y_,
Rudolf Frastacký: HUSÁK -NA HRADČANOCH.
/’Úryvky reč i ^prednesenej na Zastupiteľstve Rady slobodného Česko
slovenska dna 3 o júla v Torontě./
Toto^naše snemovanie je poznačené niekoľkými pozoruhodnými
okolnostamic V prvom rade v organizačnom živote našej vrcholnej
organizácie je táto schôdza jedinečná tým, že sa orgán Rady po
prvý raz schádza na kanadskej pôde,tu v ' oronte.My,kanadskí Slo
váci a Češi,združení aj v iných krajanských a exulantskýchvorga
nizáciách, oceňujeme rozhodnutie zvôlät zasedanie zastupitelstva
Rady do anady,do Toronta,čím predstavitelia Rady dokumentujú,
že naša metropola Ontaria sa považuje za jedno z najživších stre
dísk exilu a teda za prostredie,v ktorom sa zrodia nové myšlienky,
nové podnety,nový elán a dynamizmus pre dálsiu našu prácu.
Ďalej schádzame sa k vážnemu rokovaniu v Čase neobyčajne vzru
šujúcich a vážnych medzinárodných udalostí.Skončila vojna vo Viet
name,k orá vedúcu mocnost slobodného sveta,Spojené Štáty,tak dlho
zamestnávala.Skončila nie priaznivo pre ďalší vývoj slobodného
sveta.Ale aj to môže byt k niečemu^dobré,za predpokladu,že sa to
stane pohnútkou k sebakritickému hľadaniu chýb a poučením, ako
ináč pokračovat,poučením pre činiteľov,čo sú zodpovední za obra
nu našej civilizácie a za mier vo spravodlivosti;za rešpektovanie
ludských slobôd,občianských práv a legitimných nárokov na nezá
vislost a slobodu každého národa. Verím,že Spojené štátytteraz,
po odpútaní od tohoto konfliktu,budú sa moct viac věnovat záujmom
Európy a teda aj osudu našej vlasti.
z
Potom,schádzame sa k tomuto rokovaniu v čase.ked sa v medzinírodných vztahoch nastúpila cesta politického uvolnovania,politika
détenteDe to zložitý niedz národný koncept.na ktorý sa^však treba
dívat s otvorenýma očami a s triezvou mysľou,neoddávat sa ilúziám o
tom,s kým túto politiku détente robíme.Často sa poukazuje,že détente je zamerená na zachovanie svetového mieru a na odvrátenie voj
nového nukleárneho nebezpečenstva. Nikto z nás proti takému cieľu
nemôže namietať.Ale doterajšie skúsenosti s politikou détente nám
jednozančne ukazujú, že jej cesty a meto'dy prináša j ú. všetko iné,
len nie plnenie tých cieľov,ktoré by vedli k trvalému svetovému
mieru a k zlepšeniu medzinárodnej spolupráce ako aj k vytvoreniu
bezpečnejšieho sveta. .Neváham zdôrazniť,že dnes,po dvoch rokoch
od nástupu détente,medzinárodné napätie sa nezmenšilo,sv e L nie je
bezpečnejší.
Détente je dnes ničím iným len jednostranou cestou politických
ústupkov zo strany ápadu;lebo Moskva,zatialčo by si rada zaistila
čo najvaščiu pomoc západnej technologie a finančných prostriedkov
na modernizovanie svojho zaostalého hospodárstva,nikde nepomohla
Západu urovnat mierovou cestou konflikty a rozpory. Naopak,zasaho
vala tak,aby cesta k mieru bola ešte viac zatarasená a skomplikovaná.Preto sám prezident Fopd sa musel vyjádřit v tom zmysle,
détente nemôže byt príležitostou k loveniu v mútnych vodách,ako
si to doteraz Moskva predstavovala.A dúfame,že americká vláda
urobí koniec tomuto nebež >ečnému loveniu v mutných medzinárodných
vodách.Svetová veřejnost očakáva,.elsinki.Sledovali sme pozorne
ženevské rokovanie o európskej bezpečnosti,neboli a nie sme spo
kojní s postupom Západu.Obávali sme sa a obávame sa,že . elsinki
sa stanú novým . nichovom globélného dosahu, jak ako Mnichov vr.
1933 znamenal prijatie Hitlerovho konceptu nového európskeho
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preto,že boli tam obetované legitimně práva našich národovvna
samostatnýznárodný život,tak aj v Helsinkách sa má podpísat kon
cept o európskej bezpečnosti a spolupráci,ktorý vyhovuje inej
diktátorskej velmoci.Tá si v tejto dohody zároveň žiada uznanie
nároku na podmanenie strelo a východoeurópskych krajín,zničenie
ich slobody a nezávislosti.Táto naša schôdza je pre nás hádam
poslednou príležitostou k tomu,aby sme znovu apelovali na západné
mocnosti,4b.y neobětovali národné a demokratické ašpirácie ujarme
ných európskych národov za pochybné prísluby áoskvy.
Doma došlo k novej podstatnej zmene,ktorú musím spomenút.
Orgány komunistickej strany rozhodli a federálne zhromaždenie zvo
lilo za prezidenta republiky dr.Gustáva Husáka,ktorý si zároveň
ponecháva aj funkciu generálneho tajomníka strany» Ponechávam
našej rozprave hodnotenie tejto zqmny.
f
,
Na dve okolnosti by som však chcel hneá poukázat.Prvá:do čela
štátu so po prvý raz v histórii Československa dostal Slovák.
Samozrejme,že se tam dostal,lebo >oskva tak rozhodla.Ale musíme
tu brat na vedomie iné skutočnosti,o ktorých rozhodne áoskva a
ktoré zverí k manipulácii komunistickej elite.Vznikol.tak zo stra
ny slovenskej dlho očekávaný precedent. Realizuje sa zásada”rovný
s rovným” aj v tomto smere,že príslušníkom oboch našich národov
vo spoločnom štáte majú a musia byt prístupné všetky funkcie a že
je na mieste,aby sa ústavne garantovalo striedavé obsazovanie
aj tých najvyšších funkcií.Je iróniou,že konkre'tne vyjadrenie
zásady "rovný s rovným" sa muselouviestvdo života až za komu
nistického režimu,kde jeho obsahová náplň nie je realizovaná.
Iste tÓQemá tú cenu ako keby sa tak bolo stalo zo slobodnej vôle
našich národov.No,napriek tomu vytvorený precedent zostáva. A
druhá poznámka:Čo možno od tejto zmeny očakávať? Iste vám.všet
kým tonie táto otázka v mysli.Pri hladaní odpovede musíme přís
lušnost zk národnosti vylúčiť^ usudzovat len dla toho,čo sa dá
očakávat od jednotíivca-komuňistu určitého typu. Lebo aj ked je.
pravda,že Moskva rozhoduje,predsa len mnoho záleží na aplikácii
jej rozhodnutia a tá je zverená domácim ludóm.S touto premízou .
chcem povedat toto:0 kvalitách a ambíciách ' Ustáva Husáka kolujú
rôzne názory.V medzinárodných predstavách sa komunistické vedenie
obvykle triedi na príslušníkov pravice,stredu,či umiernených a
lavice .Podlá tohoto triedenia je Tľusák kvalifikovaný' ako prísluš
ník stredu·,ako člen umierneného krídla.Tak Či onak,my vieme,že
jeho režim je v oblasti spoločenskej režimom krutého útlaku,tra
gického protináboženského teroru. Je to režim,ktorý hádam menej
zaviera a súdi ako režimy predošlé,^le len preto,že zdokonalil
metody existenčného teroru,že-ako mu vytýka Dubček,nastolil režim
kultu osobnej moci,opierajúci sa o policajné orgány,ktoré saz
nadriadili nad všetko štátne,národné a spoločenské denie.Podlá
Dubčeka-a my nemáme príčinu neverit- Husákov režim kultu osobnej
moci sa opiera len o policajné orgány,ktoré už zase fungujú práve
tak ako za stalinizmu. A s tým musíme rátaf,že Husákov režim
takým zostane aj po tejto zmene.
a§e snahy/
000000000

oo PODLE VÝZKUMU rozhlasových posluchačů, provedeného,společností
a.G.KONSO v Basileji , vlastní v německy mluvícím Švýcarsku
71% občanů gramo fon, '38$ magnetofon, 41% kazetový magnetofon,
82% fotoaparát, 14% filmovou kameru, 19% diaprojektor a 13%
filmový projektor.Setření bylo provedeno u občanů starších 15ti
let.
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Dr o Bohumír Bunža,
Politická pluralita a její problémy□ Příklad Itálie.
/So.ihrn myšlenek,faktů a zkušeností«/

Politická s trana;
Politické strany v pravém slova smyslu se začaly organizovat
až kolem r» lBpO«Do té dob3^ v žádné zemi nebyla organizovaná poli
tická strana,vy jma ve Spojených státech.Existovaly názorové směry,
filosofické skupiny,lidové kluby,parlamentní skupiny,ale žádná
politická strana ve smyslu organizačním. Postupující domokratisační
proces,rozšíření všeobecného volebního práva a parlamentní prerogativy vyvolaly v život politické strany«Politické doktríny a
ideologie nebyly počátečním iniciativním faktorem,spíš podnětnou
roli hrály geograficky omezené zájmy a zájmy profesionelní.Teprve
pozdě ji,když o politický život se začaly zajímat dělnické odbory,
zájmové skupiny,filosofické společnosti a Církev,začaly se tvořit
politické strany na doktrinální bási.
Skupinou,kde doktrína a ideologické zásady hrály nepatrnou roli,
byly strany středního stavu z konce lp stol«,které přežily pak ve
formě stran konservativních a liberálních.Sem patří do jisté míry
i strany agrární,kdysi velmi rozšířené a aktivní ve střední Evropě,
dnes omezené jen na některé země jako Francie,Švédsko a Finsko.
Stranami masovými a doktrinálními jsou od počátku strany soci
alistické a katolické. Katolické,resp.nyní strany křestansko-demokratické,jsou ideologicky a programově jaksi uprostřed mezi stra
nami zabarvení konservativního a stranami socialistickými.
Právo vytvářet politické strany bylo zpravidla uzákoněno v
ústavě.Moderní demokratické ústavy,které připouštějí více poli
tických stran,mívájí také ustanovení,které vylučuje ty strany,jež
mají nedemokratické cíle-jako strany fašistické a nacistické/Žáp.
Německo a Itálie/.Věkteré ústavy staví mimo zákon i strany komuni
stické-. urecko,Venezuela,Brazílie,Irán,Filipíny a Indonésie.Také
některé středo- a jihoafrické republiky mají takové ustanovení v
ústavě.
Počet politických stran determinuje politický a vládní systém
n.bo_li režim.Demokracie v západním pojetí je spojena a multipartijním systémem.Totalitní systém spočívá na jedné straně politické.
Demokratické uspořádání státu může spočívat na systému parlamentním
s většinovým
nebo poměrným zastoupením,jako je většina západo
evropských zemí,nebo na systému presidentském,jako Spojené státy,
Venezuela,Argentina a některé jiné latinskoamerické republiky,
nebo na systému smíšeném,jako je nyní ve Francii.
Systém dvou stran v západní Evropě je zpravidla tam,kde jednou
z nich je strana sociálně demokratická:Anglie,"’ěmecko,Rakousko.
Systém dvou stran není možný tam,kde jedna strana směřuje a pra
cuje ke zničení stávajícího systému,resp.takový systém může trvat
jen tak dlouho,pokud tato strana je v oposici.Jakmile se jednou
dostane k moci,systém padá a nastupuje režim totalitní.Proto není
možné natrvalo,aby v systému jen dvou stran byla jedna komunistická
Či fašistická.
Pluralitní systém v Itálii.
"Typickým případem země,která zažila režim totalitní a má nyní
pluralitní systém parlamentní demokracie se všemi přednostmi i
vadami,je italie.Je to také jediná západoevropská země,kde křestansko-demokratická strana vládne,resp.spoluvládne nepřetržitě,
po třicet let.Krátce po druhé světové válceAvlastně ještě za vál
ky , spolupracovala a spoluvladla strana krestansko-demokratická se
stranou komunistickou/Palmiro Togliati/a stranou socialistickou
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/Pietro Nenni/.lyl to důsledek společného boje v resistenci proti
fašistům a nacistům.V.r.1>48 se však tato snolupráce^rozpadla a
volby v tomto roce přinesly absolutní vítězství křestanské demo
kracii .Dostala v parlamentě 305 poslanců z 5'. 4 .Levice ,komunisti
a socialisti.dostali 216.Ma výsledek voleb měl vliv jednak strach
z komunismu,jednak moudrá hospodářská politika de '.asperiho. Ve
volbách 1948 strany komunistická a socialistická se presentovaly
jako lidově demokratická fronta-Fronto Democratico Popolare. Je
pevné přesvědčení politiků a historiků,že strach z politického
převratu,k jakému došlo v únoru 1948 v Praze,měl rozhodný vliv
na porážku lidové fronty komunistů a socialistů Pietra Nenniho.
Také opatření hospodářskáZMarsdi.alův plán/ovlivnila výsledek
voleb.Nejdůležitější však bylo,že De Gasperi obrátil svou pozor
nost na jižní Itálii,zanedbávanou od r.1870 ,a tím zabránil šíře
ní komunismu na jih.Odstranění malarie a bídy,plán hospodářské
obnovy,finanční reforma a založení fondu Cassa per ^ezzogiorno
byly zábrany,přes které se komunismus dále nedostal.
Sociální a společensko třídní základna italských politických
stran:
D.Co/Democrazia Cristiana/-vliv katolické tradice a Církve.Soustře
ďuje na sebe hlavně střední stav,malé zemědělce,úředníky a inte
ligenci.
P.C./Partito Comunista/-dělníci,střední rolníci a malí průmyslníci,
P.S.l./Partito Socialista Italiano/-dělníci,úředníci,malí obchod
níci.
P.S.D.I./Partito Sociál Democratico Italiano/-stejně jako socia
listi.
P.L./Partito Liberale/-z^možné vrstvy,zejména velkoobchodníci a .
velkoprůmyslníci.Žádní dělníci a téměř žádná’ mládež.
P.R.I./Partito Republicano ltaliano/-nižší úředníci,maloobchod
níci . i éměř žádná mládež.
lá.S .I./Movimento Sociále Italiano/-starší generace z řad úředníků
a průmyslníků sympatizující s bývalým fašistickým režimem a vzpo
mínající sentimentálně na Mrssoliniho.Nacionalistický vliv na
_ Z- w
...
*·«-‘V-*—*
mládež.
Všechny tyto·-.strany jsou tradičně zakořeněny v politickém myšle
ní a přesvědčení Italů a žádné volby nepřinesly nejaké dramatické
nebo podstatné přesuny/Viz přehled výsledků parlamentních voleb
na připojené tabulce/.
Události ve střední Evropě, ze jména v Polsku, x..aďarsku a pak
Chruščovovo odhalení Stalinových zločinů mělo za následek oslabení
komunistů a posílení obou socialistických stran.Mělo také za ná
sledek rozejiti se
7enniho s komunisty.Komunistická strana ztrá
cela, protože na jedné straně chtěla být stranou národní s humanistic
kými zásadami,ale na druhé straně ideoovou základnou a proletárskym
internacionalismem byla a je připoutána k Sovětskému svazu.Každý
přemýšlející volič to ví.Avšak po r.1958 začala se opět vzpamatovávat
a vliv na to měla,bohužel,nepřímo Encyclika Pacem in Terris/10.4®
1963/,a dobrácký postoj Papeže Jana XXl.Ii k Sovětům a komunistům
vůbec.Až do té doby v komunistických rodinách otec volil komunisty,
áLe matka,pro jistotu,křestanské demokraty.Po r.1963 už se manželky
a matky v komunistických rodinách cítily absolvovány od hříchu,
když budou též volit komunisty.
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Posílení komunistické strany přinutilo představitelé křestanské demokracie v prvé řade Amintore Fanfani a Aido Moro,otevřít
cestu ku koaliční spolupráci s italskou demokratickou levicí o
Také předsedou první i druhé koaliční vlády levého středu Centro
Sinistra,byl Amintore Fanfani. Byla to v obou případech koalice
křestanských demokratů,sociálních demokratů a republikánů,ale
vždy bylo dáváno na jevo,že je zájem také na spolupráci se stranou
socialistickou až se úplné odpoutá od spoluráce se stranou komu
nistickou.
Fanfani ve své knize ,Centro Sinistra 1962 píše v úvodu:senza
maggiranza stabile non e democrazia efficiente. A dodává,že je
toho moc k řešení a že křestanská demokracie musí mít demokratic
ké spojence k tomuto řešení.Fdyž v r.lú66 se sjednotily strana
socialistická a sociálně demokratická,vstoupily jako sjednocená
strana do koalice centro sinistra.Sjednocení obou socialistických
stran mělo však za následek založení další socialistické strany
pod názvem Partito Socialista Italiano Unita Proletaria PSIUP,
která se přimkla ke straně komunistické,ale přečkala jen jedny
volby v rol^6-/dosáhla 4,1% hlasů/;před volbami v r.1^72 se roz
padla .Rozdělili se o ní z větší části komunisté a něco socialisté.
V červenci r.1969 se jednotní socialisté zase rozbili;bývalí
sociální demokrati Ferri a Tanassi obnovili stranu nejprve pod
názvem PSU/Partito Socialista Unifie/,později obnovili původní
název PSDI-Partito Sociál Democratico Italiano .Hlavním důvodem
rozchodu sociálních demokratů se socialisty byla neochota socia
listů zanechat spolupráce s komunisty nejenom na úrovni vládní
a parlamentní,ale také na úrovni místní,okresní a oblastní, ná
sleduje vláda jen jedné strany-tak zv.monocolore-složená jen z
křestanských demokratů ,ale podporovaná v parlamentě republikány
a oběma socialistickými stranami.V dubnu^r.1970 se opět ustavila
vláda centro sinistra pod předsednictvím Mariano Rumora,tento
kráte již se dvěma socialistickými stranami.Oblastní a správní
volby v červnu 1970 přinesly podstatné zisky stranám centro sini
stra a potvrdily tak platnost této formule.
Brzy však došlo k novým neshodám mezi socialisty a sociálními
demokraty.Koalice se rozpadla a došlo k předčasným volbám v r.
1972.Po těchto volbách došlo k ustavení jen jakési prozatímní vlá
dy středu pod předsednictvím Giulia Andrgottiho.Hýla to koalice
křestanských demokratů,sociálních demokratů a liberálů,podporo
vaná v parlamentě republikány.Ovšem vláda středu s liberály,! když
měla dobré výsledky^nebyla po chuti nejenom socialistům,ale i le
vici ve straně křestansko-demokratické.Došlo proto k obnovení
koalice centro sinistra čtyř stran .křestansko-demokratické,socialistTckědsoc'íalne~demokratické a republikánské,ale ne na dlouho.
Neshody mezi socialisty a sociálními demokraty zůstaly,vždycky
kjzůli spolupráci s komunisty,kterou sociální demokraté na všech
stupních a do všech důsledků zásadně odmítali.Koalice se rozpadla
a po úmorných jednáních a dlouho trvající vládní krisi došlo k
ustavení mini-koalice,strany křestansko-demokratické a republi
kánské s benevolentní parlamentní podporou socialistů a sociál
ních demokratů.
Pluralita odborů.
Rozpadem koalice demokratických^ tran se stranou komunistickou
se rozpadly také jednotné odbory podle politického zaměření.Dnes
jsou v Itálii tři hlavní odborové konfederace:
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CGIL-Confederazione Generále italiana dei Lavoro-sdružuje komu
nisty a socialisty.
CISL-Confederazione italiana dei Sindicati Liberi-sdružuje převáž
ně křestanské demokraty.
—=>·UIL-Unione Italiana dei Lavoratori-sdružuje sociální demokraty
a republikány»
Snahy po sjednocení odborů se vsak periodicky vracejí;hlavně
komunistickým CG1L na tom moc_záleží»Byly také již připraveny
sTupne”sjednocování,ale proces sjednocování jde kupředu velmi po
malu, právě pro politickou nedůvěru mezi jednotlivými konfederacemi»
Je důvodná a pochopitelná obava,že jednotné odbory se dostanou
úplně do rukou komunistů a socialistů »Proto .zatím fungují jen ’'fede
ratívne spojené sekretariáty a jednou do roka se scházejí Consigli
Nazionali/výkonné výbory/ jednotlivých konfederací»Ale i v této
formě odbory vyvolávají a usměrňují značný tlak na vladu,na veřejné mínění a na hospodářský život vůbec.Nutno vsak říci,že Často
odbory působí též jako umirňující .? uklidňující masová jn^j.tuce
a síla,a to práve v 'dobách politických nepokoju á terorů.Odsuzují
násilnosti nejenom fašistů,ale také extremní levice a vyzývají
dělníky,aby se nedali do těchto násilností strhnout.
jěkteří katoličtí dělníci a zaměstnanci si založili navíc organosací zvanou Associazione Cristiana dei LavoräTori'Italiani ACLÍ.
Tato orgánisace je ovsem povahy výchovne’ a s Democrazia Cristiana
nemá nic společného»Spíš inklinuje k socialistům a někdy i ke ko
munistům.
Pluralita uvnitř politických stran.
Všechny velké politické strany-poněvadž jsou strana i masovýmiraají uvnitř několik směrů,které se navzájem odlišují nejenom ná
zorem na politickou taktiku,ale též názory na politiku sociální
a hospodářskou.
Tak největší italská politická strana,Democrazia Cristiana,má
6 .směrů»Ttalskv se jim říká correnti.Nejsilnejší je smer zvaný
Iniziativa Popolare.Má v ústředním výboru strany,který se nazývá
Consiglio Nazionale 34,2% hlasů a 42 míst.Po něm následuje směr,
který se nazývá Guove Óronache,který vede Amintore Fanfani a
Arnaldo Forlani.Představuje 19,8% hlasů a má ve výkonném výboru
2.4 míst.Pak následuje směr Xmpegno democratico se 16,3% hlasů a
30 místy.Na čtvrtém místě je směr Forze Nuove s 10, % a 12 členy
ve výboru.Vede je Donat Catin a Vittorio Colombo. Ta pátém místě
je směr zvaný Base s 10% a 12 místy a na posledním místě jsou
Amici dell On.Moro s 8,7% a 10 místy ve výkonném výboru. První
tři smery a Amici Jeli On.Moro tvoří vládnoucí většinu ve straně.
Forze Nuove a^JBase je levice strany a menšina strany.Ovšem ve
vládě je zastoupena i táto levice a menšina stlány.
V ostatních stranách tyto směry nemají nějaké zvláštní označe
ní a jsou determinovány osobami,které je vedou.V straně sociali
stické je většinový směr-umírněný-který vede generální sekretář
strany De Mar t ino.Pr o t i němu”’sto’j í jeho předchůdce ve funkci ge
nerálního sekretáře Giacomo .Mancini a ještě dále na levici je směr
vedený poslancem Lombardim.Ve straně sociálně-demokratické jsou
dva směry.Většinový směr vede předseda strany Tanassi a druhý men
šinový směr vede bývalý president republiky a zakladatel sociální
demokratické strany Ciuseppe Saragat.
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Strana republikánska,snad v důsledku toho,že je príliš malá/2,>%
hlasú/,si nemůže dovolit rozdelení na více směrů.Strana Liberální
má dva směry.ľ'enší oposiční směr chce ze_ocializování programu
strany.Liberálni strana se cítí dosti isolována v oposici s ko
munisty a Misini.Proto její sekretář Binardi,za podpory předsedy
strany Malagodiho,vyrazil s myšlenkou utvořit t.zv. laickou alian
ci ,Alleanza Laica,to jest spojení sociálních demokratů,republikánů a liberálů.Alleanza Laica by mela být jakousi třetí silou
mezi křestanskou demokracií a komunisty.Zatím obě ostatní strany,
sociálně demokratická a republikánská se zásadně vyjadřují proti.
Strana komunistická-PCl-má čtyři proudy,které se mezi sebou
líší jen taktikou.Po stránce ideově a programové není mezi nimi
r o zdilu. Mo vimment o sociále italiano, ;..SI-Destra Nazionäle , jako št ra
na perfektně totalitní,nemá žádné problémy s vnitřními směry.
komunisté a katolíci.Problém tak zv.Compromesso storíco.
Italská komunistická strana je největší komunistická strana
na západě. Má za sebou 9 mil,voliču,dostala 21.2ti z ve šk e r, c h
hlasů a 179 poslanců v 63O~členném parlamente.Hlásí se k nim
dělníci,zemědělci a střední stav,jgmuž se strana v poslední době
propagačně obzvláště věnuje.Se socialisty mají komunisté společnou
Vláďu ve čtyřech oblastech:Emilia-Romagna /Bologna/,1'oscana/Firenze/,Umbria/Peruggia/ a Vallé~dÁosta/Aosta/.

Italští komunisté si nedělají
iluze,že by se mohli dostat
k-moci volbami anebo nějakou revolucí a proto by se chtěli za
každou cenu nějak dohodnout s katolíky,politicky organizovanými
v Democrazia Cristiana.Hned po válce komunistický vůdce Palmiro.
Togliatti usiloval o dohodu s katolíky,mluvil o historickém
bloku komunistů s katolíky.Napřed za pomoci ACLI chtěli získat
levicově orientované katolíky v Democrazia Cristiana ä^dbufaXi,
že je od louč í od této strany.když se jim to nepodařilo, tak zača li s úsměvy-na celou křestansko-demokratickou stranu a její ve
dení .Generální sekretář strany Longo v t.1969 začal prohlašovat,
že jsou pro stát s politickou pluralitou a aby dodali zdání prav
divosti této linie, zaujali^ v "nfekTerycTi ""žáS“ädTríTh” věveuli "auLuuonnií
odlišné stanovisko od Moskvy.Odmítájí zásadu vedoucí a řídící
úlohy strany sovětského svazu,jsou pro evropskou integraci,vyjá
dřili svůj nesouhlas s invasí a okupací Československa a odmítli
odsoudit Cínu v jejím sporu s Moskvou.
Na těchto zásadách formuloval také svoji koncepci historické
ho kompromisu mezi komunisty,socialisty a katolíky Ef^iejrální
sekretář komunistické strany Berlinguer. Historický kompromis
bylo hlavní téma 12.kongresu italské komunistické strany v.po1ovině dubna t.r.Na kongrese byla hostem také početná a velmi váž
ná delegace křestansko-demokratické strany,kterou vedl vícesekretář strany Ruffini a v níž byl také předseda klubu křestanskodemokratických poslanců Piccoli.Události v Portugalsku však všechno komunis t úm zkaz ily.Vylou č ení portugalské křestansko-demokra
tické. strany-z voleb "Jn·' pochybněvz podnětu portugalských komunistů,
mělo jako reakci odmítnutí křestansko-demokratické delegace zúčast
nit se dále kongresu..rTned na to vedení křestansko-demokratické
strany vydalo jednomyslné ..prohlášení, v němž jednak odsoudilo
diktát portugalských komunistů,ale také dalo jasně na jevo,že
mezi křestanskými demokraty a-komunisty není_možný
_ ^kompro
mis .Mezi oběma stranami jsou nepřekonatelné rozdíly "ideologické ,
a zahraničně politické koncepce.Události v Portugalsku a před tím
v Československu ukázaly a dokážují,že komunistické strany se
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chovají docela jinak,když se dostanou k jaaci.A kde je záruka,že
by italská komunistická strana se nechovala stejně,i když dnes
mluví o pluralismu a historickém kompromisu<>
Závor:
Italská demokracie je typický příklad politikého pluralismu
se všemi důsledky.Není vinou tohoto pluralistického systému jako
takového,že zde nefungujevzrovna moc dobře oVinen je nedostatek
smyslu pro občanskou káz:eň a zodpovědnost,rozbujelá byrokracie
a-v něposlední”řade tez konzervativnost italského voliče,který
je nejenom tradiční katolík,někdy bez náboženského obsahu,ale
též tradiční straník,který nerad mění stranu,V každém případě je
pro tuto zemi lepší i rozbujelý politický pluralismus než dikta
tura jekéhokoliv zabarvení□
/Poznoredakce;Tento referát byl přednesen na třetím křestanskoďemokratickém symposiu ČSKP v dubnu 19/5 v Zurzachu.Administra
tivní volby,k nimž došlo v .talii v polovině června,na jeho
pravdivosti vskutku nic nezměnily,/

Přehledná tabulka výsledků italských parlamentních voleb (v procentech)
Strana

1946 1948 1953 1958 1963 1968 1972 Posl.(+-)
—JiL—

Democrazia Cristiana
( D.C. )

35,2 48,5 40,1 42,4 38,3 39,1 38,2

267 (+1)

Partito Comunista
( PCI )

19,0

22,6 22,7 25,3 26,9 27,2

179 (+2)

Partito Socialista
( PSI )

20,7

31,0

12,7 14,2 13,8

6,8

Movimento Sociale
Italiano ( MSI )

Partito Monarchico
Partito Republicano
( PRI )

2,8

5,1

29

3,9

21 (-10)

8,7

56 (+26)

2,0

2,9

14 (+9)

-

4,1

-

1,3

0,8

3,8

. 7,1

4,5

4,6

6,1

3,8

3,0

3,5

7,0

5,8

2,0

5.8

4,8

5,1

4,5

2,8

6.9

4,8

1,7

1,3,
i

4,4

2,5

-

-

11,1

2,3

Partito Socialista
Unita Proletaria (PSIUP)

Tirol.Volkspartei
a jine

61

14,5

Partito tíocialdemooratico
( PSDI )

Partito Liberale
( KI )

9,6

—
1 oo

:L00

1,4

1,6

2,8

1,6

- -

i

1,7

.-L -n
j

:LOO

3

!

-

loo

- (-23)

100

100

I

100

630

00000000000

JE TO STARÁ ZKUŠENOST, ŽE MY ŠVÝCAŘI SI NECHÁME VĚCI PŘIJÍT AŽ
1U T^í.0 A TEPRVE ÍCDYŽ SE OBJEVÍ POTÍŽE SE PTÁME, JAK SE S MIMI
VYPOŘÁDAT.
„
'
Prof.Dr.J.R.von Salis
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PODAŘÍ SE ZASTAVIT

ZÁVODY VE ZBROJEMI ?

Čtrnáctého srpna 1945 skončila druhá svetová ,která stála ži
vot 55 milionů lidí,další miliony zraněných a nevypočitatelné
materiální a kulturní škody» Pro většinu lidí,zejména mladší ge
nerace, patří čísla a fakta katastrofy let 1>3S-1>45 zrovná^ak
již historii jako data o prvníevětové válce»Přitom od roku 1^45
neuplynulo snad dne,ve kterém by se ve světě neválčilo»/ lokál
ních válkách přišlo o život,podle generálního tajemníka OSA'
Waldheima, nebo bylo zraněno, 20 milionů lidíza nebezpečí nových
válek je stále větší»
Ohromné plýtvání prostředky»Podle mezinárodního ústavu pro výzkum
míru ve Stockholmu bylo vloni v celém svítě vydáno na vojenské
účely zhruba 210 miliard dolarů;osmdesát procent těchto obrovských
výdajů připadlo na nepřátelské bloky -NATO a Varšavský pakt »V ce
lém světě se cvičí denně ve zbrani 24 miliony vojáků a 50 milionů
lidí pracuje přímo nebo nepřímo ve vojenské sféře,což je více
než celé práceschopné obyvatelstvo Velké Britanie a NSR»Spojené
státy vynaloží v příštích 15 měsících na výzkum,vývoj a nákup
moderních zbraní přes 25 miliard dolarů,Sovětský svaz,na druhé
straně vydává na stejné účely ročně,přepočteno,asi 16 miliard
dolarů»
Oproti tomu se v celém světě vydávají ročně na lékařské výzku
my jen 4 miliardy dolarů.Kdyby největší vojenské mocnosti-USA,
SSSR,Velká Britanie,Francie a Čína věnovaly pouhé jedno procento
svých vojenských výdajů na hospodářskou pomoc rozvojovým zemím,
pak by to znamenalo zvýšení současné celosvětové hospodářské po
moci zemím třetího světa o dvacet procent»
E-fezúspěšné snahy o omezení zbrojení» Vývojem a výrobou zbraní
se jich přes velkou ’’spotřebu na bojištích” v .muočíně a na Blíz
kém východě,nahromadilo ve světě nepředstavitelné množství» Ka
každého obyvatele země připadá destrukční síla rovnající se explo
zi 20 tun výbušniny trinitrotoluol/TNT/»Spojené státy by mohly
každé město světa s více než 100 000 obyvateli změnit v nukleár
ní popel 36 krát,zatímco Sovětský svaz”jen” llkrát»Každá z obou
supervelmocí může na druhou stranu poslat zničující sílu rovnají
cí se výbuchu £400 megatun TNT,to je 8.400 milionů tun trinitrotuluolu,jinými slovy <20.000krát větší destrukční sílu než měla
hirošimská atomová puma,která naráz zabila devadesát tisíc lidí
a padesát tisíc dalších zranila.Podle stockholmského ústavu pro
výzkum míru se "celé šílenství nukleárního zbrojení"projevuje v
té skutečnosti,že obě supervelmoci USA a SSSR budou při realizaci
"SALT 2" mít schopnost se vyhladit nikoliv padesátkrát jako dnes,
nýbrž již stokrát»
Proti závodům ve zbrojení se jednalo a jedná na větším počtu
diplomatických konferencí,prakticky ale jen s marginálními úspěchy»
V odzbrojovací konferenci OSN,probíhájící v Ženevě od r.1962,bylo
dosaženo uzavření dohod o zákazu nadzemních,pozemních a podmořských
nukleárních zkoušek,o zákazu vývoje a použití biologických zbraní,
o zřeknutí se použití smrtících chemických bojových látek,c^ákazu
rozšiřování vlastnictví nukleárních zbraní na země,které je dosud
nevlastní»
•..•sou to zajisté význačné kroky na cestě k všeobecnému zastavení
zbrojení a odzbrojení;učinit podstatný průlom v tomto směru se
však po 13 letech jednání nepodařilo.Totéž lze lící o konferenci
o snížení stavu vojsk a zbraní ve střední Evropě,probíhající od
podzimu 1973 ve Vídni,stejně tak o jednáních o omezení strategic
kého zbrojení SALT 2 v Ženevě.konference za bezpečnostná spolu
práci v Evropě skončila v Helsinkách,jak známo,také neúspěšně v
tomto směru»
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Vývoj st le ničivejších zbraní o ..empo "’úvodů ve zbrojení se zača
lo natolik zrychlovat,že’president Ford a sovětský mluvčí Brežněv
považovali za nezbytné uzavřít vloni v listopadu ve Vladivostoku
dohodu,podle níž nemá žádná z obou zemí vlastnit v r. 15'85 více
než 2400 strategických nosičů jaderných náloží,z nichž 1320 smí
být vybaveno hlavicemi s několika jadernými pumami najednou.
/BÍRV a uARV/o lak jako první dohoda SALI 1 povede však i toto
dojednání v rámci SALT 2 spíše k dalšímu urychlení strategického
zbrojení»Ve Vladivostoku totiž nebylo určeno,kolik smí jedna
hlavice mít maximálně náloží a nebylo ani ujednáno zřeknutí se
nahrazování stávajících mezikontinentálních raket silnějšími a
presnejšími» Sovětské rakety jsou schopné unést až 3 nukleárních
náloží najednou,vyvíjená americká raketa ;rident jich ponese 24.
’’Zlepšovány” jsou i nukleární pumy.V loňském roce bylo provedeno
35 podzemních nukleárních výbuchů:SSSR 20,USA 5 ,Francie 7,Velká
Britanie,Čína a Indie povjednom.Zkoušky jsou prováděny hlavně za
účelem zmenšování a zlevňování pum a zvětšování jejich ’’nezranitelnosti”vůči nukleárnímu útoku nepřítele»
Velmi znepokojující jsou stále více na veřejnost pronikající
zprávy,že v USA byla vynalezena nová superzbraň,mnohem horší než
současné vodíkové»Touto zbraní je umělé vyvolávání přírodních
katastrofoJiž v letech 1>67-1>7O použili Američané ve Vietnamu
meteorologické zbraně-umělého prodlužování monzunových deštů chemickým’:naockováním” atmosféry-2600krát <>
To byly ale jen začátky výzkumů a zkoušek«V současné době prý již
lze vyvolat na území nepřítele velké povodně nebo sucha,zemětře
sení,uragány a blesky,vyvolat velké bourá na moři a strhující
proudy a dokonce i narušit stratosférickou ozonovou vrstvu fil
trující sluneční ultrafialové paprsky a pomáhající tak chránit
zdraví před trvalými škodami.' am zkoušky a možné použití tito superzbraně mohou vést nelze domyslet.Vedle velkého nebezpečí neznámých
a trvalých následků,pokud jde o počasí,podnebí a ozonovou vrstvu,
by byla nebezpečnou i možnost,použitím takové zbraně srazit jinou
zemi na kolena,aniž by jí byla vyhlášena válka,nebot by nerozez
nala zda
byla napadena nepřítelem nebo postižena přírodní po
hromou.
Exportování zbraní a nukleární techniky. Velké nebezpečí pro svět
představují i zvětšující se vývozy zbraní a nukleárních reaktorů
a zařízení.Geografický rozptyl těchto vývozů je stále rovnoměr
nější .Platí to zejména ve směru nově zbohatlých naftových zemí
Středního Východu,dále pak Blízkého východu,ale i takových oblastí,
kde prakticky neexistuje ohrožení zvenčí,jak tomu je v Latinské
Americe.Podle zprávy sekretariátu OSU se na počátku šedesátých let
podílely rozvojové země na světových vojenských výdajích 5,2%,
dnes již 11%.Ve stejném časovém údobí vzrostl počet rozvojových
zemí, vyrábějících zbraně z pěti na třicet.Zneklidňující je i ta.·
skutečnost,že stále více "neatomových ”zemí projevuje zájem o
nákup mírové nukleární techniky,která by jim současně umožnila
výrobu plutonia,štěpného materiálz pro nukleární zbraně.Rozšiřo
vání mírové nukleární techniky je však nevyhnutelné,má-li b^t v
budoucnosti k disposici dostatek energie.Lze jen doufat v dobrou
vůli zemí majících nukleární zařízení,že toto nezneužijí k výrobě
zbraní.Dnes je mimo šesti zemí”atomového klubu”schopno patnáct
dalších vyrobit atomovou pumu,v r.l9Z0 jich bude nejméně třicet.
Mejvětším vývozcem zbraní jsou Spojené státy,které byly v r.
1573 podle U.S.Arms Control.Disarmenent Agency zodpovědný za
54,4x> celosvětových vývozů vojenského materiálu,jsouce následo
vány na druhém místě Sovětským svazem s podílem 27,5/v·
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V loňském roce vyvezly USA zbraně v hodnotě přes 8 miliard dolarů
do 135 zemí světa,z čehož zdaleka nejvíce do krizových oblastí
Blízkého a Středního východu.Ostatní vojenské mocnosti,jako SSSR,
Francie a Velká Britanie,však nechtějí zůstávat příliš za americ
kými vývozci;angažují se samy vlády ve snaze dodávkami zbraní
získat politický vliv v odběratelských zemích a pomoci jimi hospo
dářství vlastní země ze současné těžké situace o
Nezbytnost nové zahraniční politiky. Spojené státy,největší vojen
ská a hospodářská mocnost světa,vlastnící ohromné mocenské pro
středky s odůvodněním,že jsou nezbytné na obranu západního svobod
ného pořádku proti stejně silnému nepřiteli,si musí uvědomit,že
ani ekonomická soběstačnost s mocnou vojenskou silou nestačí k
uhájení západního společenského pořádku a k politické kontrole
a k vlivu v jiných částech světa.Porážka v jihovýchodní Asii,
vstup Indie mezi nukleární mocnosti,vývoj situace na Blízkém vý chodě,na Kypru,v Řecku,v Turecku a v Portugalsku jsou toho důkazy.
Je nasnadě očekávat,že se ve Washingtonu poučili z nepříznivého
vývoje a že nyní vypracovávaná nová zahraniční politika nebude
nadále v podstatě hluše spočívat jen na ohromném vojenském poten
ciálu
a na diplomatickém kufříku státního tajemníka.
Nutnost vypracování nové”zahraniční politiky" by se však nemě
la vztahovat pouze na Spojené státy nýbrž na pelý svět, a sice ve
smyslu zastavení šílených závodů ve zbrojení ^zmírňování velkých
protikladů mezi oběma nepřátelskými světovými táborygyl bv to nej
lepší prostředek k odstranění nebezpečí vzniku nové světové ka
tastrofy.
Zkušenost k nám ale mluví bohužel jinak.Pokračuje politika
světově rovnováhy sil,nadále je mír zajištován silou zbraní a
nadále platí rozporné heslo"chceš-li mír,přípravuj se na válku".
Světový mír z r.1945 zůstává i po třiceti letech svého trvání
jen mírem nejistým a neklidným.
J.7.
000000000

00 NUkaTa BEZ PEŘÍ - nejnovejsí "objev" amerických vědců.Jeho autory
jsou iiax Rubin a Daniel Bigbee z marylandské university.V nedávno
vydané studii dokazují? že takový "operenec" má řadu hospodářských
předností.Uvedení vědci nejsou původními objeviteli nahého kuřete
nýbrž jen rozpracovali metodu Ursuly Ábbotové z kalifornská uni
versity ,která byla publikována již v roce 1957.Ábbotové se 11a zá
kladě genových mutací podařilo vyšlechtit umělou varietu kuřat,kte
rá po vylíhnutí byla zcela lysá a později nasazovala - v porovnání
se svými normálními soukmenovci - pouze 1% opeření. Nahé kuře je
překvapením pro chovatele drůbeže i pro laickou veřejnost.Přívržen
ci tohoto objevu tvrdí, že tvorba peří představuje ve skutečnosti
ztrátu cenných živin dodávaných kuřatům v krmivu.Tyto živiny by
prý mely být proměněny beze zbytku v kuřecí maso.Tímto způsobem se
však zvířata degradují na stro.je,. které proměňují krmivo v maso.
Proto se též v USA proti takovému pojetí hospodářských zvířat zved
la vlna protestů - zejména se strany spolků na ochranu zvířat.
Nahé kuře není ničím jiným než t ýr án í m zv í řa t. I oba shora uvede
ní vědci přiznali, že taková kuřata s~e”za normálních teplotních
podmínek v neklimatizované stáji třesou zimou. A zvíře, kterému
je zima, potřebuje více energie k tomu, aby dosáhlo žádoucí tě
lesné teploty. To znamená, že spotřebuje víc krmivá,jehož chemic
kým spalováním se v těle teplo vytváří. V krajním případě nahá ku
řata pojdou, takže o hospodářském zisku nemůže být ani řeči.
Ing.0.
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oo JE NÁS 4 MILIARDY A 26 iELLIOrJÚ° Podle posledních odhadů OSN žije
dnes na zemi 4,025 mld.lidí.V příslušné zp ávě,zverejněné v New
Yorku se praví,že při stávajícím tempu porodnosti bude v r.2075
na zeměkouli víc jak patnách miliard lidí»
oo AMSTERDAMSKÉ WJTKÁRYq Z jara roku 1^74 byli obyvatelé Amsterdamu
svědky neobyčejné podívané."Besídka pro milence na kolách!","Po
jízdný cylindr"Eine fahrbare Kaseglocke!"-tak zněly humorné
posudky prvního dvousedadlového elektromobilu-witkáry/witcar/»
Toto miniauto se skládá z kruhovitého podvozku a cylindrovité
skleněné karoserie»Vzhledem k bateriovému pohonu je určeno k do
pravě osob v uzavřených osadách-přelevším ve velkoměstech»Bylo
zjištěno,že v centrální části Amsterdamu parkuje denně na 35 tisíc
osobních aut,přičemž najít místo k zaparkování se rovná takřka
zázraku»/ této záplavy vozů je však v jednom Časovém okamžiku
pouze asi 1500 aut v provozu.E této skutečnosti vyšla radikální
skupina amsterdamských Provos,vedená L.Schimmelpenninkem při hle
dání způsobu,jak podstatně zlepšit amsterdamský dopravní systém»
Prominentní občané města,u nichř Provos pro svůj záměr hledali
morální a finanční podporu,byli zpočátku nedůvěřiví:Tvrdili,že do
takové "legrační věci" nikdy nesednou»Vzdor všem potížím byl však
v r»l>6a první.model witkgru, takříkajíc na světě»
Amsterdamská witkárová sít předpokládala 105”nabíjecích stanic",
rovnoměrně rozmístěných ve vnitrním městě a v této síti se mělo
současně pohybovat na 1200 witkár.Vyskytly se námitky proti nízké
pojezdové rychlosti witkár,tj»30 km/hod v průměru.Tato pomalost
by PrY ohrožovala plynulost dopravního vnitroměstského provozu»
Časové snímky prováděné za spolupráce amsterdamské dopravní policie
však ukázaly,že ve středu města se vozidla pohybují rychlostí,která
v průměru leží pod 30km/hod. Poloprovozní zkoušky witkáru začaly
21.března 1974 a "pojízdné cylindry" z nich po 3 měsících vyšly
jako vítězové» áklady na výrobu elektrické energie,potřebné k na
bíjení witkárových baterií dosahují jen asi polovinu nákladů na
pohonné hmoty používané u běžných spalovacích motorů.WTtkáry se
pohybují po ulici takřka beze· zvuku a znečištění vzduchu výfukový
mi plyny rovněž odpadá.Jsou tedy positivním prvkem v asanaci zne
čištěného životního prostředí»
Tne g
op Nikotin ohrožuje embryonální život.
Odborník z oboru sociální medicíny aachenský profesor Dr.G.i irschbaum je přesvědčen,že když kouří těhotná žena,kouří spolu i embryo»
Nikotin se dostává do embrya z krevního oběhu matky.Dr.Kirschbaum
zjistil,že u kuřaček sěvyskytují potraty a předčasné porody častě
ji než u nekuřaček.Bylo zjištěno,že děti matek-kuřaček jsou o
1-2 cm menší než děti nekuřaček.Novější výzkumy anglických výzkum
níků dokázaly,že děti matek-kuřaček zůstávají až do sedmého roku
života pozadu v růstu a vývoji za dětmi,jejichž matky kouření neholdují.
».ng.Č.
oo Velký úhyn ryb v Blatenském jezeře/Balaton-a.aďarsko/.Jak oznámily
madarské noviny Magyar Nemset,plavou na hladině blatenského jezera
leklé ryby v takovém množství,že musejí být po odstranění,transpor
továny železničními vagony.Vodní plocha tohoto jezera zabírá 596 km
čtverečních.K masovému úhynu všech druhů ryb došlo v jarních měsí
cích t.r.Eospodářské škody nebyly dosud vyčísleny.Podle sdělení vý
zkumné biologické stanice v Tihany jsou příčinou tohoto masového
úhynu strojená hnojiva a pesticidy,jejichž zbytky byly smyty deštěm
s polí při jižním břehu jezera.
Ing.C
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oo Tiskový orgán komunistické strany Finska,,Tiedonata ja" nabádá
všechny komunisty,aby nezapomínali,že jejich povinností je na
příslušném místě oznámit každý projev antisovětismu či antikomunizmu-bez ohledu na osobu,která za to bude postižena,tedy bez
ohledu na rodinné a přátelské svazky.Tato přímá výzva k bezohled
nému udavacství souvisí zřejmě s případeipjehož obětí byl madarský spisovatel Denés Kiss,který v dubnu navštívil Finsko.Jeho
finský kolega Matti Rossi oznámil totiž písemně maďarským úřadům,
že Kiss se mu svěřil se svými protisovětskými názory. Výzva uve
řejněná v komunistických novinách byla odpovědí na kritiku,které
byl za tento čin Rossi podroben.
?o ZDAŇOVANIE OBYVATELSTVA v jednotlivý ch krajinách.
Krajina
Percento zdanenia
robot»zárobkov
príjmov
Norsko
27,1
45,7
Dánsko
33,5
44,8
Švédsko
33,3
43, r
41,8
29,4
Holandsko
Západné -Ternecko
21,3
36,0
Francúzsko
7,6
35,8
Velká Eritania
34,7
17,2
Kanada
14,9
33,5
Taliansko
14,3
34,1
26,1
Spojené štáty
15,0
Švajčiarsko
15,2
24,1
21,1
Japonsko
u, 9
zostavená
podlá
údajov
Táto tabulka bola
z roku 1>72.
Ukazuje,že štáty s progresívnou sociálnou politikou-welfare stateT
1
v i z i ?zdaňujú
n
· z dôchodky
n -i j
i —i i
-ako
napríklad škandinávske
štáty
obyvatelstva
najradikálnejšie .Odčerpá jiyna daniach viac ako 40% personálnych
príjmov »To preto, že vybudovali komplexný systém sociálnej a zdra
votnej ochrany.? týchto krajinách sú aj zárobky robotníkov naj
radikálnejšie zdanené»
•Taproti tomuvštáty s nízkymi robotníckymi mzdami/Taliánsko a
Japonsko/zdaňujú robotnícke zárobky mierne»Spojené štáty zaujímajú
v úrovni zdaňovania stred,odčerpáju z príjmov menej ako jednu tre
tinu a aj v zdaňovaní robotníckych príjmov majú miernu fiskálnu
politiku»
Ť o však neznamená,že by sa progresívna sociálna politika/komplexná
zdravotná a sociálna ochrana/ mohla vybudovat len za radikálnej
daňovej politiky.nanada,Taliánsko a Švajčiarsko podávajú o tom
dobrý praktický príklad»Na daniach odčerpajú len asi tretinu personálných dôchodkov alebo menej,a z robotníckych zárobkov len
okolo pätnást percent.
/Naše Snahy/

oo Popěkolikerém odmítnutí povolily konečně sovětské úřady Jelene
Sacharovové/manželce slavného disidentského vědce,odjezd do jitalie.
Paní Sacharovová podstoupí v Sieně oční operaci a do .Moskvy se prý
vrátí v listopadu.Podle jejího názoru obdržela výjezdní vízum
patrné díky osobní intervenci W.Brandta u L.Brežníva»Před odjezdem
obdrželi Sacharovovi mnoho výhružných anonymních dopisů,některé
obsahovaly i kresby lebek'Lež” očí a očních důlků, v nichž trčely
dýky»Anonymní telefon vyhrožoval rovněž jejich dvouletému vnukovi
smrtí;několik dní před odjezdem paní Sacňarovové dítě skutečně
vážně onemocnělo a ani na klinice nemohli důvod onemocnění zjistit.
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oo .Má Vlast a Svčt."l.;ezi slovy a činy vyvstala propast a současně
vznikla živná půda pro nebezpečné iluze.Západ nechápe pravý cha
rakter sovětské společnosti..o o Tento nedostatek chápání vysvět
luje obrovské chyby a omyly západní politiky,která bez boje vyklí
zí pole Východu.Nebezpečí sovětského totalitarismu stále hrozí a
Západ to dosud nepochopil;presto jsem opatrným stoupencem détente,
nebot přinesla určitá zlepšení v životě sovětských lidí". To v
podstatě prohlašuje známý sovětský fyzik Andrej Sacharov v nové
studii’htá vlast a svět",která v srpnu vycházela na stránkách
milánského deníku "Giornale nuovo". V rukopisu,který do Itálie
provezla paní Sacharovová se vědec zabývá otázkami mezinárodní
politiky,jaderným odzbrojením a lidskými svobodami.Vyslovuje po
litování, že nerozhodnost PSA,jejich západoevropských spojenců a
Japonska způsobila,že se Vietnamu a ^ambodže zípocnlli komunisté.
Dohody mezi Washingtonem a Moskvou o odzbrojení nebezpečí vzniku
<
nukleární války nesnížily,naopak:hlavní vinu nese SSSR,který tvr
došíjně odmítá jakoukoli korektní kontrolu odzbrojovacího procesu.
A přece je,podle názoru"otce sovětské vodíkové bomby",největším
ze všech soudobých úkolů zachránit lidstvo.od hrozby termonukle
ární smrti. Aby bylo jaderné odzbrojení účinné,je třeba zajistit
čtyři základní podmínky‘.dokonalý systém kontroly a inspekce, pa
ritní omezení jaderného zbrojení,odstranění faktorů,které podně
cují zbrojní závody a konečně likvidace strategické nerovnováhy.
Sacharov rovněž zdůraznil význám liakýr±L· svpbod< zejména volného
pohybu a volby země, v níž chce člověk žít,svobodnou výměnu infor
mací. "Má vlast a svět" je prý posledním psaným dílem fyzika,
který se údajně rozhodl odložit pero.
oo Iři muži od ST?,ozbrojení samopaly/!/ hlídají Alexandra Dubčeka
v jeho obydlí:napsali to dva holandští novináři.René de Bok a
Charles Vfgh,kterým se podařilo uprostřed srpna za jejich návště
vy v ČSSR vyčíhnout bývalého prvního tajemníka ú vchodu do budovy,
kde pracuje,a prohodit s ním několik slov."Nejsem svobodný,žiji
ve vězení bez stěn,"řekl jim Dubček.Zodpověděl několik kratičkých
otázek a pak rozhovor přerušil"Jděte už.Je to pro mne hrozně
riskantní.Nikdy jsem Vás neviděl,jasné?" Holandané byli však v
zápětí zadrženi policií a podrobeni třicetihodinovému výslechu/!!/
a pak vyhoštěni z ČSSR.
oo Podepsánínzávěrečného dokumentu v Helsinkách se začala era labil
ní situace v Evropě.Dokument neobsahuje žádnou perspektivu řeše
ní evropských problémů,naopak,zvěstuje ještě úpornější soupeření
obou supervelmocí o^nadvládu nad světem;tak soudí o helsinské
konferenci Peking.Čínský tisk ji nazývá"komedií okamžiku" a
srovnává ji s Mnichovem 1938« Střední Evropa zůstává.centrem
Konfrontace obou bloků.SSSR,který je častěji v ofensivě,kdežto
USA spíše v defenzivě,chystá se podniknout útok na západní Evro
pu maximálním využitím jejich slabin,jimiž dnes jsou severní a
jižní boky NATO ;v této souvislosti tisk připomíná,jak SSSR využitkoval kyperskou krizi a nyní se pokouší o totéž v Itálii a
zejména v Portugalsku.
oo Nebezpečné hvězdy.Na Novém Zélandě je prý jeskyně,v níž lze spa trit drobné hmyzožravé červy,visící na tenkých vláknech,připev
něných ke stropu jeskyně.Zadeček těchto kuriosních živočichů
světelně fosforeskuje,jako je tomu i u našich svatojánských mu
šek.Tato světelná dráždidla lákají hmyz-pocravu těchto červů.
Návštěvník této jeskyně má prý dojem,že se nachází pod hvězd
ným nebem.

- 21 oo Sovětský svaz užhuváJí ducha Helsinek do praxe- na úseku odzbro
jení, o němž se snad namluvil nejvíce.Týden po konferenci provedl
v oblasti Semipalatinska podzemní jaderný výbuch a 23»srpna další
na ostrově ovaja Zemija.První explose'byía relativně slabá,druhá
však naopak velmi silná,o intenzitě mnoha megatun«
oo ROH opět světu dokázalo,čím vlastně je-servihím přívěskem KSČ a
nikoli odborovou organisací,hájící zájmy pracujících: z jeho řad
byl vyloučen Alexandr Dubček,údajně k_vůli dopisu,který uveřejni
ly letos v dubnu četné západoevropské listy«Dubček nyní pracuje
jako^cmnoný_h,iídač automobilového parku někde v Bratislavě
Vyloučeni z ROH může
ztížit bývalému prvnímu tajemníku případné
hledaní nového zaměstnání«
oo Sovětské úřady nařídily známému "disidentskému” malíři Oskaru
Rabínovi,aby opustil svou daču v Safrontsovu,nedaleko mskvy,
Rabín dům nedávno koupil od místního kolchozu«

oo Výsledky nedávných geologických průzkumů ukázaly,že energetické
zdroje Latinské Ameriky jsou,hlavně· pokud jde o naftu,větší než
na Blízkém východe a alespoň dvojnásobné než v OSA« "cjvetší lo
žiska leží pravděpodobně v oblasti Antilských ostrovů a na argen
tinském kontinentálním plato»
oo Příjmy Kuvajtu za ropu v období od začátku roku 1074 do dneška
činí něco přes 8 miliard dolarů,což je třikrát více než ve stejně
dlouhém předcházejícícm údobí.Vzjiledem k tomu,že Kuvajt má přes
500.000 obyvatel,připadá na hlavu" 16.000 dolarů-teoreticky: v
zemi jsou na jedné straně emirové a sultáni,patřící k nejbohatším
lidem světa, a na druhé straně žebráci,kteří nemají co do úst«
oo Dovolená v klášterní cele? Ve Francii vymysleli pro íovolenkáŕe,
kteří chtějí utéci před nudnou každodenností a vravou velkoměsta,
následující recept,jak strávit dovolenou:pobyt v klášt^ňe.K tomu,
to účelu jsou unes otevřeny brány...-téměř 3£ĽLŕranco.uzskýnh .klááterú. |
Klášterní dovolená trvá obvykle .5-8 dní.Některé řeholní domy při
jímají pouze muže,jiné opět jen ženy.Hěkde vsak mohou trávit do
voleno i i manželské páry. Je samozřejmé,že takoví klášterní hosté
se musejí přizpůsobit přísnému _dp.mácí.sjx_řádu jakož i prostým po
krmům,které’ se jedí společně . za~ úplného mlčení..Dlouhé procházky
v ^tichu,meditaceTvstávání při prvním kohoutím_zakokrhání,grego
riánsky chorál-to je" denní nápín a činnost takových dovolenkářů.
'Zájemci si mohou dokonce vybrat klášter podle řehole: benediktiny,
cisterciákyjdominikány či trapisty*
/Podle čas.Corriere delle Sera/ . 2oo OTÁZKA PO
ŽIVOTA začíná zajímat i oficielní sovětské spi
sovat ele.Pise o tom Valerij Tarsis v srpnovém čísle švýcarského
ZEIT-BILD v souvislosti’ s osobností sovětského literárního kritika
(Kuznecova.Všeobecně prý platí,že otázku předkládají především ti,
kteří jsou si na ni jisti odpovědí; jedni z nich se dovolávají
Marxe - druzí Boha. Na Západě je dnes situace poněkud zkompliková
na trochu divnotT snahou po zjednodušení, které se omylem říká
"sbližování stanovisek" Či "odstraňování napětí": Někteří křesťane;
kteří chtějí být podle své představy "pokrokovými",se totiž snaží
nedělat mezi těmito dvěma koncepcemi rozdíl - a ná druhé straně se
nekteří nevěřící agnostikové,kteří jsou podle představy svých ostat
ních nevěřících kolegu zase naopak "zpátečničtí", začínají divit,
jak může být eventuelní smysl života různý - jednou marxistický,po
druhé náboženský - jestliže tedy nějaký vůbec je.V současném Rusku
se zdají být proti Západu dále.Asi tam myslící lidi tato otázka více
tlačí.Svědci jarý o tom Kuzněcovův rozbor prací řady sovďtskýchspi<sovatelů,kteří prý již opustili marx-lenini sinus a pomalu,ale,zdá se,
jisté spějí k tomu,přiznat se ke křesťanství.
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oo Spisovatel VÁCLAV HAVEL poslal v dubnu odvážný a moudrý dopis
nynějšímu československému presidentovi Dr.tustavu Husákovi„Pres
hrozbu represálií podrobil v něm tvrdé a hluboké kritice dnešní
stav společnosti v naší Vlastina z toho,že je velmi špatný,obvi
nil osobně adresáta dopisu a jeho státní vedení o Z obsáhlého textu
majícího rozsah několika tiskových stran přinášíme alespoň část
závěru:
».»Celý tento dopis vlastně hovorí o tom,čeho se ve skutečnosti
bojím:nesmyslně tvrdých a dlouhodobých následků,které celé to dneš
ní znásilnění bude mít pro naše národy»
Odpovědnost vedoucího politika za situaci v zemi bývá různá a nik
dy přirozeně není absolutní;nikdo nevládne sám,jistý díl odpovědnosti
tudíž nesou i ti,kteří vedoucího politika obklopují;"ádná země neži
je ve vakuu,její politiku tedy vždycky tak nebo onak ovlivňuje i po
litika jiných zemí;za mnoho mohou samozřejmě vždycky i ti,kteří
vládli dříve a jejichž politika předurčovala situaci v níž se zem<.
ocitá;za mnoho mohou konečně i občané-at už každý jednotlivě,totiž
jako svéprávný tvor svým denním osobním rozhodováním spoluvytváře
jící celkový stav,anebo všichbi dohromady jako určitý historicko-^
sociální celek,limitovaný podmínkami,v nichž se vyvíjí,ale zároveň
tyto podmínky zpětně limitující«,
Navzdory těmto omezením,platícím přirozeně i v naší dnešní situaci,
je Vaše odpovědnost jako vedoucího politika stále veliká;spolurozhodu·
jete o klimatu,v němž je nám všem dáno žít a máte tudíž přímý vliv
i na konečnou výšku daně,kterou naše společnost zaplatí za svou
dnešpít,konsolidacin,
V Češích a Slovácích-tak jako v každém národě-žijí paralelné nej
rozmanitější předpoklady:měli jsme,máme a budeme mít hrdiny,stejně
jako jsme měli,máme a budeme mít udavače a zrádce,Jsme schopni roz
vinout svou tvořivost a fantazii,duchovně a mravně se vzepnout k
nečekaným činům,bojovat za svou pravdu a obětovat se pro druhé,ale
právě tak jsme schopni propadnout totální lhostejnosti,nezajímat se
o nic než o své břicho a navzájem si jen podrážet nohy,,.»kterým
z těchto potencionalit se dá příležitost k uplatnění a které budou
naopak potlačeny?
Zatím je systematicky aktivizováno a rozvíjeno to nejhorší v nás-sobectví,pokrytectví,lhostejnost,zbabělost,strach,rezignace,touha
osobně ze všeho vyklouznout bez ohledu na obecné důsledky.
Přitom i dnešní státní vedení má možnost působit svou politikou na
společnost tak,aby nebyla dávána příležitost tomu horšímu,ale tomu
lepšímu v nás.
Zatím jste zvolili tu pro sebe nejpohodlnější a pro
společnost nejnebezpečnější cestu:totiž cestu vnějšího zdání ,za ce
nu vnitřního úpadku,cestu zvyšování entropie za cenu umrtvování ži
vota, cestu pouhé ochrany své moci za cenu prohlubování duchovní a
mravní krise společnosti a soustavného ponižování lidské důstojnosti.
Při tom máte možnost i v rámci sv,ch omezení udělat mnoho pro
aspoň relativní zlepšení situace:možná by to byla cesta namáhavější,
méně vděčná,její výsledky by se neobjevily hned,leckde by^narážela
na odpor,rozhodně by to však byla z hlediska skutečných zájmů a per
spektiv naší společnosti cesta nepoměrně smysluplnější.
Jako občan tohoto státu žádám tímto otevřeně a veřejně Vás a s
Vámi všechny ostatní vedoucí představitele dnešního režimu,abyste
věnovali pozornost souvislostem,na něž jsem se Vás pokusil upozor
nit,abyste v jejich světle zvážili míru své historické odpovědnosti
a jednali v souhlasu s ní,
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