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SKEPSE Z HELSINEK,V EVROPSKÉ RADĚ.

Hlavní zájem na první části XXVIII. zasedání Parlamentního shro
máždění Evropské Rady,které se konalo od 3. do 7.května ve Štras
burku,byl soustředěn na velkou politickou debatu v plénu o dosa
vadních výsledcích helsinských dohod,najmě pak z
tzv."Tře
tího koše " 0 Hlavní referát zněl'Uskutečňování Závěrečného Aktu
z Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě".Přednesl ho
jménem politické komise,rakouský křestansko demokratický posla
nec Franz Karasek. Jaký veliký význam-byl otázce připisován vy
svítá i z toho,že koreferáty byly předneseny refe^nty z osmi dal
ších komisí(pro evropské nečlenské státy pro populaci a uprchlíky,
právní,sociální,kulturní atd>. Od Helsinek to bylo první mezinárod
ní parlamentní zasedání,které se zabývalo otázkou výsledků zmíně
né konference.Další jistě budou následovat. V červnu zasedá parla
mentní shromáždění Západoevropské Unie a v listopadu Severoatlan
tická aliance.
hned v úvodu svého obsažného referátu prohlásil zpravodaj Poli
tické komise Evropské Rady/17 člen.států/,že osm měsíců od vyhlá
šení Závěrečného Aktu je příliš krátká doba k definitivním uzá
věrům.Presto dosavadní vývoj už ukázal na"nutnost více realistic
kého chápání procesu détente".Tím velmi "diplomaticky"vyjádřil
určitou a na Západě skoro všestranou skepsi,která brzy po zkončení konference začala měnit určité iluse,které byly rozšiřovány,
často zcela záměrně, vprůbehu příprav helsinské konference.
Skepsi k"výsledku"daleko zřetelněji vyjádřila většina z dvacetidevíti delegátů,kteří potom promluvili v Generální debatě.Protáh
la se na dva dny.Bylo velmi málo těch,kteří se přece jen snažili
zaštřít zklamání a dávali průchod nové naději-a,dodávám , nové
ilusijže další vývoj se přece jen zlepší.Jediný plně optimistický
delegát byl mluvčí komunistické strany Francie.Ovšem když domlu
vil i ten zcela obvyklý zdvořilostní potlesk byl sotva slyšet.
Dosavadní vývoj jak na poli mezinárodním-viz Angola-tak ve
vnitropolitické situaci a ve státech ovládaných komunistickými
režimy ukazuje,abychom to řekli slovy referenta, na"všeobecné nedorozumnění" o pojmu"co vlastně znamená détente".Jinak byl chápán
na Západě a docela jinak v Kremlu a podle· něho v s&elitech. V té*
to souvislosti se však přímo vtírá otázka proč? Jak k takovému
"všeobecnému nedorozumnění"mohlo vůbec dojít?Naléhání SSSR na
svolání konference mělo přece zcela zřejmé důvody. Nelze tedy
vznik takového"nedorozumnění"připsat ve prospěch politické pro
zíravosti šéfů západních vlád. V tomto směru lze jen znovu opa
kovat,co prvního dne závěrečné konference 31»července m.r.napsal
v pařížském"Le Figaro" jeden z nejlepších,ne-ii vůbec nejlepší mezinárodně-politický komentátor Raymond Aron:"Kdyby v U3^ nebo v ně
které ze západoevropských velkých mocností byl státníkhodný^toho
názvu,pak by k této konferenci nebylo nikdy došlo".U nás se říkávalo"pozdě bycha hjniti".Co nyní sv’détente"?Americký president a
jeho ministr zahraničí,který vedle Brežněva má hlavní podíl na
uskutečnění "Helsinek", už o"détente"nechtějí mluvit. Snad to bude
/snad?/poučením,aby byla posuzována skutečně.více realisticky,
bez nebezpečných ilusí,že Kreml a jeho satelité to s ní myslí
vážně a opravdu.
E.R.
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00 Čtvrté čelo od bořové křestansko demokratické symposium ČSKP je
za námi„Konalo se,podle předchozího oznámení v krajanském tisku
a v našich Zprávách,ve dnech 30„dubna až 2„kvetna opět v lázeňském
městečku Zurzach na švýc„břehu Rýna. Více nežli 1QQ účastníků se
sjelo nejenom ze Švýcarska ale i z Německa,Itálie,Francie a Holandska.Vedle krajanů,Čechů a Slováků,byli tu i švýcarští přátelé^a
vedle nejčetněji zastoupených křestanských demokratů i stoupenci
•jiných nekomunistických politických orientací»
Symposium bylo zahájeno zprávou o činnosti Studíjní^skupiny,která
se v minulém roce zaměřila zejména na propracování Čsl„exilového
prohlášení zásad křestanské demokracie„Návrh tohoto prohlášení zá
sad byl přeložen do němčiny a francouštiny a vzbudil nemalý ohlas
u čelných pracovníků k-d strany^Švýcarska CVP a u účastníků loňské
světové konference k-d stran v Římě„Dotýká se jednotlivých oblastí
života jednotlivce a společnosti a je zakončen náčrtkem akčního
programu.Studijní skupina si vzala za úkol provést ještě letos de
finitivní redakci jeho prvního vydání jako podkladu k další co nej
širší diskusi a jako východiska k dalším podrobným studiím,rozbo
rům a konfrontacím»
Největšímu zájmu symposiového publika se těšila sobotní podiová
diskuse o aktuálních politických,hospodářských a náboženských pro
blémech světových i exilových»Jejimi referenty byli Dr.Bunža z
Říma,Dr„Heidler,Dr„Pecháček a J.Kusý z Mnichova,Dr„Řehák z Paříže,
IngcPinďák z Rotterdamu a Ing„Kapoun z Fribourgu. Na programu této
diskuserkterou řídil předseda ČSKP Ing. husák,byly poměry v oblas
tech t.c.politicky napjatých/Italie,Německo,Francie,Portugalsko
a í^anělsko,Dálný a Střední Východ/,Tindemansův plán na sjednocení
Evropy,tzv„doktrína Sonnenfeldova,Helsinská dohoda a její připravo
vaný bělehradský závěr,současný stav hospodářství před a^za železnou
oponou,politické úkoly církví a-pochopitelně-otázka křestanského
resp.křestansko-demokratického přístupu ke všem těmto problémům-»
Ovšem i ostatní přednášky symposia měly u návštěvníků ohlas,o
čemž svědčila pokaždé živá diskuse.Dr;Havel z Gunzburgu přednášel
a diskutoval v pátek večer o problémech kulturně a politicky poro
beného národa viděných z psychologického hlediska.Dr.Levý ze švý
carského ^ribourgu měl v sobotu úspěch se svou úvahou k dvoustému
výročí USA a s analýzou postavení USA v dnešním světě„Host polské
národnostijDr.Gorski,v německy proslovené přednášce o vztazích mezi
Východní Evropou a Ruskem vzrušil hladinu temperamentně podanou
výzvou k větší spolupráci exilu ze zemí Východní resp.Střední Evropy»
V neděli byla cenným přínosem přednáška mladého studenta medicíny
n Curychu V.Dufka o tom,jak vidí své politické postavení v dnešním
světě mladí křestané.V diskusi se ukázala dobrá v"le,zájem a ochota
na všech stranách a narýsovala se perspektiva dalších akcí a činnosti
mladých Československých křestanských demokratů.Poslední přednášku
symposia proslovil německy švýcarský'spisovatel H.Meier na téma
"Křestanství v umění"„Závažnost tématu vynikla v diskusi, v níž
vystoupili přítomní exiloví literáti a která byla uzavřena zdůraz
něním významu křestana umělce-takřka bez ohledu na politickou orien
taci.
Účastníci sefrozcházeli z Zurzachu s pocitem,že se.podařilo
dobré dílo-tak jak to symposiu přála řada osobností a institucí
poslavších k jeho zahájení svůj pozdrav„Za švýcarskou vseodborovou
křestanskou federacivCNG přál symposiu všechno dobré předseda Dr„
Casetti,za švýc„křest.-demokr„stranu CVP její generální tajemník
Dr.Fagagnini,a z Říma za Kř.dem.Unii Stř.Evropy UCDEC gener.taj.
K.Siniewicz a za Svět„kř.dem.unii UMDC gen.taj,Angelo Bernassola.

- 3 oo NEZAMĚSTNANÝCH VE ŠVÝCARSKU UBÝVÁ»Koncem dubna jich bylo o 73%
méně nežli koncem března«Pouze v oboru obchodních a administra
tivních pracovníků nezaměstnaných v dubnu ještě o 1% přibylo,což
dělá příslušným činitelům pochopitelně starosti«Jinak se ovšem
zdá,že nejnižšího bodu hospodářské deprese již bylo dosaženo»
/DroWinterberger ze švýcarského svazu průmyslu/ a že se konjuktura opět začne pomalu zvedat»Problémy s nezaměstnaností ovšem ještě
delší dobu potrvájí/viz rozbor v úvodníku lednových ZPRAV/« Je
třeba počítat s tím,že přibude nezaměstnaných mezi mládeží a že
také přibude těch,kteří časově vyčerpají své dávky z pojištění
pro případ nezaměstnanosti a budou odkázáni na sociální podporu
kanionů a obcí«Dvanáct kantonů má příslušná opatření zakotvena
v kanlonálních zákonech/Zurich,Bern,Glarus,Solothurn,obojí Basel,
Schaffhausen,obojí Appenzell,St.Gallen,Neuchatel,Yard,Geněve/«
Ostatní kantóny budou tu muset používat institucí sociální a chu
dinské péče«
00 Taneční skupina mladých ze Švýcarska na /'DNECH EVROPY*’ v Cáchách«
Málokdo asi ví,že se již vloni domluvilo několik žáků a žaček
čsl.doplňovací školy v Curychu,že si vytvoří vlastní krojovanou
tanenční skulinu.Jejich prvním debutem bylo předtančení české
besedy na loňské mikulášské zábavě ČSKP ve Uinterthuru.Zapůsobili
zejména bezprostředním elánem mládí« V sobotu a v neděli 8«a 9«
května vystoupili s folkloristickýmu skupinami jiných národů na
slavnosti pořádané při přiležitosti"Dnů Evropy*' v staroslavných
německých Cáchách- Po vystoupení byli jako jediní ze všech národ
ních skupin přijati zástupcem vlády hostitelské země a nejvyššími
funkcionáři Paneuropa Union.Gratulujeme a děkujeme za náramný kus
práce vykonaný pro československou věc.
oo ŠVÝCARSKO ^ODEPSALO EVROPSKOU SOCIŠLUÍ CľARTUUkterá doplňuje .
Evropskou konvenci o lidských právech a tvoří s ní dokument je
dinečné hodnoty»Švýcarsko je tu jedenáctým signatářem.Každý podepsavší stát musí splnit nejméně pět ze sedmi základních závazků:
Právo na práci,na odborové organisace,na vedení kolektivních jednání,
na sociální jistotu,na sociální a lékařskou pomoc,na ochranu rodi
ny a na ochranu tzv»vandrovních pracovníků a jejich rodin.

oo IX. SJEZD východoněmecké SED přinesl,mezi jiným,také projevy sovětského delegáta Suslova a československého hosta G.Husáka.^Oba^sou
hlasně a rozhořčeně prohlásili,že se v současné době na Západě vy
tváří spojenectví německých revanšistů,amerických"jestřábů" a čín
ských maoistů-proti komunismu a SSSR.Je to zřejmě reakce na konsta
tování, že široká veřejnost svobodného světa je konečně krajne roz-„
čarovaná naprostým neúspěchem dosavadní politiky"uvolnování napětí".

oo Bulharský exil bude sněmovat v Mannheimu/BRD/ve dnech 24.a 25.červenceoOčekávají ^e účastníci ze všech konců světa-a.samozřejmě se
počítá též s hosty z ostatních východoevropských exilů.
oo NEKLID V SSSR?Koncem února stávkovalo/!/prý v Leningradu 2500 zaměstnanců jednoho velkého závodu.Z Georgie pronikly na západ zprávy o
nepokojích,» při nichž došlo k požárům několika vládních budov.7»li
stopadu loňského roku se vzbouřila celá posádka sovětského torpédo
borce baltického loňstva a jen bezohledný zákrok sovětského letectva
ji zabránil doplout k břehům švédského ostrova GoÝLandu.V obraně by
lo 50 námořníků zastřeleno-ostatní byli pohnáni před v.álečný soud.
oo Jako "POLSKÝ SACHAROV" je označován prof. LIPINSKI,člen Polské
akademie věd.V pařížském týdeníku"Nouvel Observateur"byl uveřejněn
jeho dopis E.Gierekovi,v němž se dožaduje připuštění oposiční
strany a více politických svobod.
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Náhlá smrt Prof» DroV»E»ANDICA.

V pondej-ck 2, februára 1976,zastihla..nás smutná správa z Albany»
Tam v nedeíu večer,po obvyklej odpoludňajšej prechádzke a pri
čítání novin,náhle zomrel profesor národného hospodárstva na tamoj
šej Union univerzite Dr»Vojtech Eryin Andič»Správa zronila každé
ho,kto ho poznal,Treba hned povedat ,z-c dra Andica počas jeho
dlhoročného pobytu a počas jeho bohatej a plodnej práce v Amerike
i v ^anade poznalo mnoho ludí»
V»E.Andic narodil sa 8.marca 1910 v Dobrej Nive,v okrese Zvolen»
-Po stredoškolských studnách absolvoval v Prahe vysokú obchodnú
školu» A Praha,ako taká,skýtala všetkým našim študentom dost prí
ležitostí zapojiť sa aktívne nielen do študentského,ale aj do
verejného života.Náš V»E»Andic se stal členom Klubu republikánskych
akademikov a dôsledky jeho činnosti boli zaiste dôvodom,že už pred
druhou svetovou vojnou,t.j,pred^okupáciou v r»1939,vyemigroval
do USA*
V USA DroAndig nezahálal» Zvy nutý z Somova,aj v Amerike
chodil medzi pospolitý lud-poúčal a povzbudzoval ,kde bolo najviac
treba»Zapojil sa velmi účine rdo druhého odboja a najviac sa vepoval vysokoškolskej mládeži,ktorá po zatvorení vysokých škôl v rotektoráte,musela opustiť svoju vlasť a vydať sa na neznámu cestu
do sveta»
Nemali sme možnost podrobne preskúmať Andicovo dielg,ktoré nám
zanecháva»Dr»Andič si však rozdelil svoj život na čast,ktorú ve
noval sebe a rodine-jej sociálnemu a spoločenskému zaisteniu-a
časť,ktorú venoval národu» Popri starosti o každodenný chlieb
snažil sa zdokonaliť svoje vzdelanieopri svojom pé-sobení na
Pittsburghskej univerzite pri profesorovi Mackovi št doval na
Newyorskej Columbii národné hosnodárstvo a dosiahol hodnosti
doktora,Pritom pracoval aj v čs«informačnej službe,jeden čas aj
pre Voice of America»Pred rozhodnutím věnovat se celkom učiteľ
skému povolaniu,hodne pracoval medzi krajanmi«Učil.vo vysom od
delení Slovenskej národnej školy v New Yorku»V pamätniciach Slo
venského literárneho krúžku "Národ"" môžeme zistiť,že V.E,Andič
bol až štyrikrát Jeho predsedom»Ked listujeme v starých ročníkoch
New Yorského Denníka,New7 Yorských Listov,Slov»Sokola,v chicagskom
Hlasateli atd,atd,všade sa stretávame s obsiahlymi článkami Dr·
Andica»To všetko si vyžadovalo mnoho obetavej práceV posledných rokoch stretávali sme sa s menom dra-Andiča v Cs,
spoločnosti pre vedy a umenieo Zo začiatkuvbol jej g nerálnym
tajomníkom a potom podpredsedom«Jeho učitelská a vedeckú činnosť'
zaiste náležíte zhodnotia jeho spolupracovníci.zo Spoločnosti,
pre vedy a umenie»^rofesor Andic svojmi štúdiami, svojimi cestami z
po USA,poznal dokonale tazky život americkej Slovaoe,vykonal vel
ký kus obetavej práce pre celú našu krajanskú vetev»Profesor
Andič bol aj starostlivým manželom agotcom,ktorý sa venoval svojej
rodine»Zanecháva po sebe manželku Emíliu,syna Martina,ktorý_jev
tiež univerzitným profesorom a dcéru ťarborku,ktorá.bola učitelkou,
pokým sa nevydala«Krajanská pospolitosť zaiste smúti s nimioNam
ostáva prof»Dr»Andic vzorom obetavéhovpracovníka a vlastenca»
/NAŠE SNAHY-Dr»J»M»/

5

Dr.Adolf ELimek
DR.ALOIS ROZEHNAL SEDMDESÁTNÍKEM.
Dne 27.května t.r.se dožívá sedmdesátých narozenin DL.Alois
Rozehnal,jedna z nejpozoruhodnějších osobností poúnorové vlny
1948 nynějšího čsl.exilu.Je to muž mimořádného intelektu,rozsáhlých
a hlubokých vědomostí a znalostí,stále zvídající a studující,který
v řešení jakýchkoliv problémů se nedává odradit žádnými potížemi
a naopak je jimi vyzýván,aby jim šel na kloub a dopátral se až ko
řenů dané otázky a odtud pak systematicky šel k řešení. Rozehnal
je nadán neuvěřitelnou pamětí a při tom je úžasně pilný. Žije sice
již na tzv. odpočinku, ale ten je jen a jen formální,nebot Rozeh
nal stále i nyní pracuje denně od rána do noci.Odpočinek prakticky
mu znamená jen to,že nemusí ztrácet čas cestami do zaměstnání a
může nerušen tím více se věnovat svému studiu a práci.
Dr.Roéizhnal je věrným synem katolické Moravy,hluboce věřící
a podle své víry žijící katolický křestan.Pravý vlastenec Sušilovského ražení.Je mužem pevných mravních zásad.Nikdy nebyl přítelem kompromisů,když šlo o základy,na nichž je vybudována křestanská společnost.A při tom je Rozehnal nejvýš laskavý a milý v pří
mém osobním styku.Kdokoliv ho navštíví,pozná,že nenajde milejší
přijetí než u Rozehnala a jeho ušlechtilé choti.
Zmínil jsem se, o Rozehnalově neuvěřitelné parněti.Živě vzpomí
nám, jak při poradách poslaneckého klubu lidoveů v čs. Nár.shrom.
nebylo otázky,která se v rozpravě o těch kterých právě projedná
vaných osnovách zákonů objevila, k níž by Dr.Rozehnal nemohl hnedpřímo z paměti uvést všechna data předpisů i je ich přesné znění,
pokud se k dané otázce vztahovala.Všichni jsme ho obdivovali.
Dr.Alois Rozehnal se narodil v Bystřici pod Hostýnem 28.května
1906.Již jeho základní formální vzdělání bylo velmi důkladné.Po
skončení studií na klasických gymnasiích ve Strážnici na moravě
a v ^roměříži odešel do Prahy na Karlovu universitu,kde na filo
sofické fakultě studoval latinu,srovnávací jazykovědu a zeměpis.
Ve srovnávací jazykovědě studoval románské jazyky:franštinu,ital
štinu ,španělštinu,portugalštinu.Po skončení těchto studií učil
rok na arcibiskupském gymnasiu v Praze-Dejvicích latině.Na to
absolvoval letní semestr Filosofické fakulty university v Dijon
ve Francii'se zkouškou z francouzské literatury.Pak přešel na
studium práv na právnické fakultě university Karlovy v Praze,
^romován na doktora práv/JUDR/v r.1932.Hned na to vstoupil do
advokátní prakse v Uherském Ostrchu_na moravě,kde po složení advoktní zkoušky převzal od svého strýce vedení velké advokátní kan
celáře ,kterou pak postupně ještě rozšířil. Jeho zásadou,kterou
se důsledně v provozování advokácie řídil,bylo,že advokácie má
sloužit v prvé řadě hlásání spravedlnosti.Cílem nemá být zisk,
nýbrž služba veřejnosti,zejména také chudým a potřebným.Chudý ,
který ztratí poslední centm je na tom zrovna tak,jako milionář,
který ztratí poslední milion,říkával Rozehnal.podle francouzského
příslovíoZa informace se v Rozehnalově kanceláři neplatilo.Zastu
pování ovšem zadarmo být nemohlo,ale i toto pro chudé a potřebné
bylo někdy skoro zadarmo.
Svou veřejnou činnost započal Dr.Rozehnal velmi záhy a to již
za gymnásialrnch ‘stuďíi-v ýrorněřízi ,kde byl cvičitelem a později
náčelníkem jednoty Čs.Orla'.Jako ve všem i zde šel na to důkladně.
Byl členem závodního družstva, pnímž vystoupil na několika větších
sletech,na hrazdě na bradlech,a dostal i zemské přebornické diplomy.
Vedle činnosti v Čsl.Orlu pracoval Rozehnal velmi účinně ve stře
doškolské organisaci katolického studenstva, v sociál.studentském
sdružení,jehož byl předsedou.V této činnosti pak pokračoval i v
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Praze za svjch vysokoškolských studií,kde se uplatnil v Ústředí
katolického studentstva,jehož byl po čtyři roky generálním ta
jemníkem.
■ .............................. ■
Za svých právnických studií v Praze, pokračoval Rozehnal ve své
orelské činnosti jako cvičitel Óreiskévjednoty Praha-Hradčany.
Ani advokátní prakse ho od činnosti v čs.Orle neodvedla.Byl po
stupně starostou jednoty v Uher.Ostrohu,starostou okrsku soudního
okresu v Uh.Ostrohu a členem rady Velehradské župy. V Uher.Ostrohu,
tedy v r.1932 započal pak Dr.Rozehnal již i svou činnost politic
kou a byl postupně zvolen do funkcí předsedy místní organisace
lidové strany v Uher,ustrohu-°strožském Předměstí,předsedy okrsku
soudního okresu Uh.Ostroh a členem krajské^rady voleb.kraje Uher.
Hradiště-Zlín^o válce'hlenem Trestn£n
Okres .výboru v
Uher.Hradišti,kde mel mnoho příležitostí bránit přestřelkům.ko
munistické spravedlnosti.Při volbách do ústavodárného národního
shromáždění 26_.května__19_46_bvl Dr*Rozehnal zvolen poslancem za čs.
lidovou stranu a stal se člerSn výboru ústavně-právního,verifikač
ního a imunitního.Byl také členem paritní komise ppi ministerstvu
průmyslu a byl často vysílán do zemědělské komise ÚNS.Těžiště
parlamentních prací se soustředilo v ústavně-právním výboru tak,
že tento nestačil na zvládnutí prací a byla proto vytvořena ústavní
subkomise, v níž za každou politickou stranu byl jeden znalec
ústavního práva z odborníků a jeden z poslanců; za Čsl.stranu li
dovou tam byl profesor Dr.Frant.Weyr a poslanec Dr.Alois Rozehnal.
Rozehnal byl během této své působnosti v čs.parlamentě zapražen
do práce tak,že bylo s podivem,jak to mohl všechno zvládnout.
A on to zvládl.Ve svých stranických funkcích byl Rozehnal vedle
funkcí dříve zmíněných členem krajského vedení strany a konečně
členem nejvyššího orgánu stranj^t^tů^j^astupitelstva strany.
Rozehnalovdzapojení do nejužšíhdovedeni ČSL by jistě bylo následo
valo .Bylo plánováno.Komunistický převrat ovšem všechno zmařil.Na
Rozehnala měli komunisti zvlášt spadeno.Pro všechnu jeho,zvi ště
parlamentní činnost,a zde zejména pro jeho činnost v ústavně práv
ním výboru,ale i v ostatních,také ve výboru zemědělském.Hned také,
den po puči,hledali dva agenti komunistické
tajn© policie
Dr.Rozehnala v parlamentní budově.Rozehnal jim zmizel zadním vchodem-v poslední chvíli-přímo do exilu.Neměl ani kdy se rozloučit.
S Marií,svou manželkou, se sešel až o svátku Všech Svatých v Paříži
téhož roku. Komunistický převrat však nezmařil Rozehnalovu energii,
jeho jasný pohled do budoucna,jeho nezlomnou víru v konečné vítěz
ství pravdy,práva a spravedlnosti.Ue^jich prosazování zasvětil všechno
své úsilí a práci a neúnavněji ášá, když zatím nelze jinak,aspoň ve
své studijní^publikačníminformační a jiné činnosti. Zprávy CSKP
V ^kterém z příštích čísel seznam jeho studií,po jednání

měl jsem možnost sledovat Rozehnalův růst odvjeho působení na
arcibiskupském gymnasiu v Praze-Bubenči.Jsem štasten,že mně bylo
dopřáno poznat Dr.Aloise Rozehnala nejen v kulturní a politické
práci čs.katolíků,ale být po léta i v úzkém osobním přátelském
vztahu. OkruhvRozehnalových přátel je velký.Jsem si jist,že všichni
bez rozdílu,at již jsou kdekoliv, z plna srdce přejí Dr.Aloisů
Rozehnalovi a jeho vzácné choti plnost dobra,zejména pevného zdraví
a Božího požehnání do mnoha,mnoha dalších let.
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Dr.Miroslav Levý
Dvě stě let Spojených států amerických .
/Předneseno ňa IV. K-d symposiu Č-SKP v Zurzachu 30.4.-2.5°76/

Za dva měsíce, 4·července, bude tomu piesně dvě stě let, kdy
se v historii li štva objevil nový název - Spojené státy americké.
Oficiálně zazněl tento nový termín 4»července 1776, kdy předsta
vitelé třinácti někdejších britských osad v Novém světě, shromáž
dění ve Filadelfii, vyhlásili nezávislost na anglické koruně.
"Když v průběhu lidských událostí vzejde některému národu
nutnost zrušit politické svazky, které jej poutají s národem
jiným, a zaujmout m e z i _ mocnostmi s vě ta své vl astní a rovné místo,
k němuž jej opravňují zákony přírody a jejího boha, vyžaduje si__
úcta k mínění světa, aby takový národ vyhlásil důvody, jež jej
k odtržení vedou", bylo slyšet ve filadelfském sálu, který byl
později nazván Síní nezávislosti. "My, představitelé Spojených
států amerických, dovolávaj íce se Nej vyŠšího so udce světa o správ
nosti svých úmyslů, ve jménu a z moci poctivého lidu těchto osad,
slavnostně dáváme na vědomí a prohlašujeme, že tyto Spojené osady
jsou a po právu mají i napiíště tvořit Svobodné a nezávislé státy...’’
lato slova z Prohlášení nez vislosti Spojených států amerických
zazněla o plných třináct let dříve než "Svoboda, Rovnost a Bratrství"
Velké^francouzské revoluce; už na sklonku 18.století se vzájemně
ovlivňovaly a doplňovaly francouzská i americká víra v nové princi
py, které se staly pro budoucnost světa symboly, za něž doposud,
v sedmdesátých létech našeho věku, stále bojujeme a usilujeme.
Od slavnostní chvíle uplynula dvě staletí. Spojené státy, tento
novotvar, složený z evropské, africké a indiánské krve, a oddělený
od starého kontinentu "velkou louží", nejenže svou státní existenci
v těžké době, proti přesile a za cenu velkých obětí uhájil, ale za
dvě stě let se stal první hospodářskou, průmyslovou, politickou a
snad i vojenskou mocností naší planety.
Myslím,že je na světě nrlo zemí, které za pohnutá a událostmi
všeho druhu doslova nabitá dvě století prodělaly tak úžasný vývoj,
tak veliké vnitřní i vnější změny, jako právě Spojené státy americ
ké. Z konglomerátu národností, ras, lidí různých konfesí i politic
kého přesvědčení, přetavených v pověstném melting potu, tavícím
kelímku, vznikl nový národ s novým myšlením: výsledkem smíšení Irů,
Britů, francouzů, Němců, Slovanů a dalších v novém prostředí a v
daných historických podmínkách byl vznik Američanů, lidí, kteří
začali cítit americky, a aniž zpřetrhali citová pouta se starou
vlastí, začali být hrdí na to, že jsou občany Unie.
V první polovině 19.století se vnitřní poměry ve Spojených stá
tech postupně polarizovaly. Vznikla jednak osa východ-západ, to
jest na jedné straně prosperující, územně ještě omezené osady, na
druhé straně neznámé končiny, vyzývající k podrobení a osídlení;
hranici tvořila řeka Mississippi. Jednak osa sever-jih. Diferenco
valy se dva světy, které dělily
politické zásady, mravní ideály
i způsob výroby. Sever, průmyslově vyspělejší, žádal svobodné pod
nikání a svobodného dělníka, zemědělský jih lnul k půdě a jejím
zdrojům a svou ekonomiku vázal k otrocké práci; na severu byl
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prostor pro volno myšlenky, ovlivněně iclály 'homase raina, Jeffersona a Benjamina Franklina, jih zůstával věrný tradičnímu kon
servatismu. >V šedesátých letech došlo k tragickému"konfliktu, k
ničivé a krvavé občanské válce. V této době vynikly politické,
státnické i mravní kvality velkého amerického prezidenta Abrahama
Lincolna.
Po útlumu válečných vášní, po vojenském vítězství Severu, nasta
lo období míru, které - ponecháme-li stranou lokální výboje proti
Indiánům - trvalo až do Španělsko-americké války v posledních le
tech 19.století. Toto období, charakterizují prudký průmyslový roz
voj, intenzivní těžba přírodních zdrojů, usplavnění řek a rozvoj
dopravy, posun zemědělské výroby do rozsáhlých rostroramerického
středozápadu. Jak houby po dešti rostla nová města, někdejší Nový
Amsterodam se pod jménem New York stává největší a<lomerací svě
ta a na Manhattanu se do odvážné výše začínají zvedat první mra
kodrapy. K původním třinácti osadám z konce 18.století přibyly
další státy, unie .koupila od Ruska Aljašku. Řeky MississippiMissouri přestaly už dávno být hranicí mezi ’’civilizací a neznámem”,
je to doba pronikání na dálny západ, doba pionýrů, krytých vozů
a šarvátek s Indiány, stavby železnice, která spojila Atlantik s
Pacifikem ....
Pravda, vývoj ^pojených států provázely též negativní jevy.
Uveúme několik příkladů. Tak třeba zdecimovaní indiánského obyva
telstva, jeho zbytky dnes vegetuj! na ^okrajích měst anebo přeží
vají jako folkloristická atrakce v rezervacích. Připomeňme však na
tomto místě, že nejde jen o jev specificky americký, nýbrž o ame
rickou obdobu toho, co jsme viděli v Asii, v Africe i v Latinské
Americe, všude, kde se dostaly do bezprostředního styku technicky
a hospodářsky vyspělejší, civilizace s méně vyvinutými národy.
Jiným problémem bylo otrokářství, tento škraloup na dějinách Unie:
statisíce lidí, které poskytla - nedobrovolně - Afrika, byly znevolněny a redukovány na levnou·pracovní sílu bavlníkových plantáží.
Po zrušení otroctví se leccos změnilo, avšak černošský problém
není v Americe dodnes uspokojivě vyřešen a myšlenky, které před
více než sto lety hí jil Lincoln, čekají na své dovršení. V prudkém
průmyslovém rozvoji, v ostrém konkurenčním boji, při koncentraci
kapitálu a podnikání vznikly též příkré sociální rozdíly: Amerika
miliardářů a Amerika dělníků od běžícího pásu nebo z chicagských
jatek, Amerika mrakodrapů a plepychových letovisek i Amerika před
městských brlohů, v jejichž kalných vodách bídy a zločinu mohli lo
vit takoví AI Caponové. Lnoho se dobou upravilo. Dnešní Spojené
státy mají stále velké sociální rozdíly? avšak americký dělník se
těší vyšší úrovni než dělník v komunistickém světě, víc si vydělá
a tud.íž c‘. může víc dovolit, může svobodně mluvit, jednat, organi
zovat se. Není zdravý přílišný pragmatismus, jímž je prosycena
americká mentalita, vede k útlumu li-’ských citů a hodnot. Nebo
idolâtrie, dolaru, ho nocení lidí podle toho, kolik vydělají. Nonba
za úspěchem, přepočítávaným opět na peníze. Zkrátka : Amerika má
světlé stránky i temné skvrny, Amerika je rozporná, je zemí těch,
kteří se prosadili i těch, kteří propadli. Tak ji viděl kupříkladu
Jan Masaryk. ”Am rika je báječná země”, napsal/ ma moc chyb« hrozně
moc. Ale nakonec je to jediná naděje pro civilizaci. Mladá země.
Zdraví lidi. Neo potřebovaní/. Veliká laboratoř, ve které se mísí
všecky dobré i špatné věci z Evropy v novou, velkou směs. To se ví,
oni se ještě pořád moc honě jí za dolarem. Noc takového toho _busi-_
ness, business uber ailes...Ale máte už taky nový typ Američanů.
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Já iau říhám Lincolnův typ. /.nám jich i'a^u. Křesní lidi. Já zkrátka
na ně věřím. Je. věřím na Ameriku." /Citováno z FischlovýchHovorů
s Janc-m Masarykem, mírně zkráceno./ .
Tak jako není možné zabývat se dějinami Spojených států v těch
to několika vymezených-minutách jinak, než velmi stručně a letmo,
tak se také nemůžeme, bohužel, zastavit u významných osobností,
jejichž jména jsou nejen navždy spojena s dvousetletou existencí
■Spojených států amerických, ale patří ixsvětové kultuře a civiliza
ci. V každém případě by si to zasloužiltQeorge Washington, první
prezident USA a neohrožený vojevůdce z války za nezávislost, Thomas
Jefferson, autor textu prohlášení nezávislosti, z něhož jsem cito
val, Benjamin Franklin, politik a vynálezce, Thomas Paine, spisova
tel a filozof spřízněný s francouzskou revolucí. Do galerie velkých
patří Abraham Lincoln, o němž jsem se již zmínil, Wilson, přítel
našeho TGM, jehož pověstných "čtrnáct bodů" významnou měrou přispě
lo k formování Evropy po I.světové válce, F.D. Roosevelt, velký
demokrat, jehož však paradox osudu donutil vojensky zasáhnout do
nejhroznější války lidských dějin, J.F.Kennedy. Víc než pouhé jme
nování by si zasloužily také vynikající zjevy americké literatury
a umění, Walt hhitman, Emerson, Longfellow, Hawthorne, Poe, Mark
Twain anebo moderní realisté Sinclair, Jack London, John dos Passos,
Faulkner, emingway, Dreiser, Steinbeck či Bromfield. 3 moderní
Amerikou jsou spojena jména jako Gershwin, Armstrong, Walt Pisney,
. John Dewey; mužové vědy jako třeba Edison, na jehož kontě je přes
300 vynálezů, jež významně změnily náš svět, Bell a Morse, odborní
ci z NASA a její odvážní astronauti, významní lékaři a fyzikové,
kteří přinesli Spojeným státům bohatou žeň Nobelových cen, pacifis
ta Martin Luther King a další a další. Ale nesporné první místo
patří americkému lidu, tomu anonymnímu, dnes už více než dvousetmilionovému národu, z něhož se velcí duchové rekrutovali.
K Americe jako k zemi svobody a tolerance shlíželi pronásledova
ní a utiskovaní starého světa. V době, kdy francouzskou revoluci
zardousila bourbonská reakce, kdy v rakousko-uherském mocnářství
bachovská a metternichovská persekuce hrubě pošlapávala ideály
roku 1848, kdy se Itálie zmítala v občanských válkách .... odcháze
li lidé do Ameriky, která pro ně byla pochodní, světlem,nadejí.
Odjížděly tam celé rodiny, které pak stanuly na nábřeží v Bostonu
nebo v New Yorku s ubohém kufříčkem v ruce, ale s pracovitýma ruka
ma, bystrou hlavou a nadějí v srdci. Většina příchozích se neztra
tila. Amerika je přijala, přetavila, vzala mezi své, mnohým z nich
umožnila vzestup a někdy i zářnou kariéru: vzpomeňme například na
velké exulanty našeho století Alberta Einsteina, Alexise Carrela
nebo Arthura Toscaniniho.
Mezi těmi, které za Atlantik vyhnala bída, persekuce nebo jen
prostá a lidsky pochopitelná touha založit si v Americe nový život,
bylo též hodně lidí z Čech, z Moravy a ze Slovenska. Máme ve Spoje
ných státech .Prahu, Plzeň, Brno, Lidice. V žilách téměř dvou milio
nů Američanů koluje stará česká nebo slovenská krev. Mnozí krajané
se vyšvihli na odpovědná a vysoká místa v soukromém podnikání nebo
ve státní správě. Tak třeba Antonín Čermák, rodák z Kladna: ve
Spojených státech se z dělníka v dolech a ze závozníka vypracoval
až na starostu velkoměsta Chicaga. V roce 1933, v Miami, zaštítil
svým vlastním tělem prezidenta F.D.Roosevelta, na kterého tam byl
spáchán atentát, první slovo smrtelně raněného Čermáka k Roosevel
tovi byla:"! am gíad it was .ne instea/: of ,you - jsem rád, že jsem
to byl já a ne vy’;. V Americe nalezl mnohé zdroje inspirace Antonín
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Dvořák, vědecky tam bádal antropolog "r.Aleš Hrdlička, rodák z
Humpolce. Podstatnou část svého velkého politického díla před
rokem 1918 vykonal ve Spojených státech Tomáš G.Masaryk. A tak
bychom mohli pokračovat dál a jmenovat tu celou řadu dalších úspěš
ných krajanů , na které můžeme být hrdi, a výčet by se jistě ne
zastavil u Miloše Formana, nositele tolika oscarů ....
Americko-španělská válka byla poslední, v níž hlavní úlohu
hrály anektivní snahy. Po jejím ukončení nastal ve Spojených stá
tech nový překotný hospodářský růst, který na prahu našeho století
•nabyl dimenzí, jež nelze s evropskými poměry srovnat. Vítězná,
silná, prosperující Amerika zaujala první místo v průmyslovém a
technicky vyspělém světě, le současně se jaksi stáhla do sebe.
Atlantský oceán jako by nebyl pouze přírodní hranicí, ale také
bariérou, dělící, dva světy, dvě mentality, "eprve I. světová válka
vytrhla Spojené státy z jejich zahleděnosti do svého nitra, přes
něji řečeno z apatie vytrhlo Američany zejména pobouření nad škoda
mi, které v ponorkové válce způsobilo Spojeným státům Německo.
Amerika se jednoznačně postavila po bok spojencům Dohody a její
přímá účast na bojích proti německé a rakouské válečné mašinérii
ovlivnila závěrečné fáze krvavých let 1914-1918.
V období mezi oběma světovými válkami zaznamenaly Spojené státy
další hospodářský růst, který dočasně plerušila světová krize
1929-1933» došlo rovněž, k repríze izolacionizmu, se kterým měl pozěji tolik práce Roosevelt. Mezitím za mořem, na starém kontinentu,
události se valily jedna za druhou. V Rusku svrhli cara a moc ucho
pili bolševici, nastala krutá léta stalinského teroru, v Německu
se otěží vlády zmocnil Adolf Hitler, v Itálii Benito Mussolini.
Vznikla osa Berlín-Kím, byla podepsána ohavná dohoda v Mnichově,
Hitler uchvátil Rakousko a zabral Sudety, se Sověty se rozdělil
o Polsko. Pak se ozvaly první salvy II.světové války, Polsko pře
stalo existovat jako samostatný stát, Němci vtrhli do zemí Beneluxu,
pad.la ..Francie; činil se také italský duce, i když s menšími úspěchy
než fuhrer. To všechno pozorovala Amerika z dálky. Prostý Američan
byl přesvědčen, že válka se Ameriky netýká, odehrává se mimo jeho
světadíl a není třeba se zabývat osudy starého světa, deště v roce
1939 Roosevelet říkal svým spoluobčanům: "Opakuji - vaše děti ne
půjdou do boje v cizí válce."Stále větší hitlerův apetit, vývoj^na
evropských bojištích, zejména ohrození Anglie a pak nacisti cký útok
na Sovětský svaz brzy přesvědčily Roosevelta o omylu. A tehdy začal
americký prezident dlouhý, vyčerpávající boj proti lhostejnosti
americké veřejnosti k osudům neamerického světa; Roosevelt pochopil,
že USA budou dříve či později do konfliktu vtaženy, a uvědomil si,
že bez amerického přispění neskončí zápas mezi giganty vítězstvím
demokracie. Ale Amerika se nehýbala. Bylo třeba té studené a krvavé
sprchy ze 7.prosince 1941, jíž byl Pearl Harbor, aby se americký
kolos dal Ho pohybu. A pak už dostaly události prudký spád. Spojené
státy vstoupily do dlouhé, vleklé a těžké války s Japonskem. Ame
rický průmysl přesunul těžiště na válečnou výrobu a za tři roky
dosáhl fantastické produkce, jíž je schopna pouze Amerika: 100.000
tanků, 225»OOO děl, 300.000 letadel a 12 milionů tun válečného loď
stva v r. 1944, 250 miliard dolarů investic na válku. Amerika zbro
jila své spojence,■mezi které patřily v první řadě Velká Británie
a Sovětský svaz. Spojené státy se staly, jak si Roosevelt přál,
"arsenálem demokracie". V r.'mci zákona o půjčce a pronájmu, známým
též pod anglickým označením " Lend and lease", představovala úhrnná
vojenská pomoc spojencům částku přes 42 miliard dolarů: lví podíl
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obdržely jednak Anglie, jednak Sovětský svaz, jehož nepochopitelně
nepripravenou Rudou armádu Němci vrhli až k -oskvě a na Volhu«, A že
pomoc, kterou Američané poskytli Sovětům, byla skutečně významná a
rozhodným způsobem ovlivnila stalingradskou bitvu, potvrdil sám mar
šál Stalin: v prosinci 1943, na konferenci v Teheránu, řekl Roosevel
tovi - ”Bez vaší pomoci bychom tuhle válku nik-y nevyhráli«,”
Ale Evropa žádala ještě víc» Žádala přímou vojenskou intervenci,
žádala americké muže a jejich krev. A tak už po druhé v rozmezí
čtvrt století Spojené státy zasáhly za oceánem; jejich váha se nej
výrazněji projevila v pověstné invazi v červnu 1944. Byl-li El Alamein a likvidace Afrikakorpsu v severní Africe prvním výrazným zvra
tem a Stalingrad hranicí, na níž skončily úspěchy Hitlerova ’’blitzkriegu”, pak byla invaze v Normandii operací, která rozhodujícím
způsobem zkrátila válku a uspíšila totální porážku nacistického
Nemecka a fašistické Itálie. V této souvislosti nelze nepřipomenout,
že v jarních měsících jednotky 3.americké armády pod vedením gene
rála Pattona vstoupily na území západních Čech a hvězdnatá vlajka
s pruhy se rozvinula v záplavě květin vděčných ílzeňáků. Přes všech
no záměrné překrucování skutečností 2.světové války v dnešním Česko
slovensku dnes víme, že kdyby tenkrát mezitím nedošlo k osudné jalt
ské konferenci, jejíž závěry Roosevelt striktně respektoval, Pattonovy ocelové kolosy by byly osvobodily vzbouřenou Prahu od jednotek
SS mnohem dřív, než zasáhli vojáci generála Vlasova a než tak mohly
učinit Koněvovy a Rybalkovovy tanky.
Vážení přátelé, myslím, že květnová situace r.1949 v Českosloven
sku byla symbolická a byla jakýmsi předznamenáním budoucího vývoje,
a to nejen v naší vlasti, ale v celé Evropě a na celém světě, v němž
se změnil poměr sil: Německo leželo v troskách, říši vycházejícího
slunce došel dech. První dvě místa na světě zaujaly supervelmoce
Spojené státy a Sovětský svaz. A tady vlastně začínám druhou část
své přednášky - postavení Spojených států dnes.
I tento druhý bod vyžaduje alespoň krátkou retrospektivu.
Chtěl bych se vrátit k Jaltě, kterou pokládám za kolébku všeho neš
těstí, jež později potkalo státy východní Evropy.
V únoru 1943 se na Jaltě setkali Churchill, Roosevelt a Stalin,
aby se dohodli na koordinaci akcí spojených armád, v závěrečné fázi
války a také, aby vytyčili základní principy poválečného uspořádá
ní Evropy. Formálně byla Jalta schůzkou tří mocností protihitlerovské koalice, avšak ve skutečností byla konference záležitostí dvou
osobností a to amerického prezidenta a sovětského diktátora;
Churchill, jehoá^ůvěra k sovětským slibům byla, jak se později uká
zalo, oprávněná a opodstatněná, tu neměl dostatečnou váhu. Jestliže
o iůnichovu říkáme, že se tam jednalo ”o nás bez nás”, pak se na
Jaltě jednalo o celé Evropě - bez Evropy. Sovětská vojska tehdy
stála za Vislou, drala se na Berlín, bojovala v Karpatech. Stali
novi narostl hřebínek a na konferenci už nemlRzil řečí prosebníka
a žadatele o pomoc, nýbrž z pozice síly. Roosevelt ten přímý, cha
rakterní, důvěřivý a pří Liš idealistický politik, prodchnutý ideá
ly demokracie, nalétl na Jaltě na sliby prohnaného Gruzínce. V záj
mu míru a poválečné shody ustoupil Roosevelt SLatinovi i v tom,
kde mu vůbec ustupovat nemusel, ku příkladu v otázce Polska a jeho
vlády. Vytyčením zájmových sfér, odpovídajích zhruba územím, jichž
jednotlivé spojenecké armády dobyly a ;ejich hranice - někdejší
demarkační čáry”, z níž se později stala smutně proslulá železná
opona - Jalta vlastně už v roce 1945, a jak se později ukázalo, na
dlouhá léta dopředu, omezila manévrovací schopnost Spojených států
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a vyloučila jejich politickou váhu a vliv ve východní Evropě. Když
začal Halin aplikovat závěry jaltské konference po svém a za pár
let se už choval v celé širé oblasti východně od Labe jako ve svém
lovném revíru, bylo již pozdě na jakoukoli nápravu. Pro vojenské
lešení se tehdy Spojené státy nerozhodly a čas pracoval, jak se
ukázalo, proti nim. Také studená válka a její balanc na ostří břit
vy nebyly žádným lešením: zvýšilo se napětí, zejména kolem berlín
ské krize 1948, ale v podstatě se nic nezměnilo, naopak, železná opo
na právě tehdy ostala toto označení a rozdělila Evropu na dva zcela
odlišné světy,. Stalin satelizoval nezávislé země východní Evropy,
rozšířil^své impérium o nezákonné anexe«. V roce 1948 se Jugoslávii
podařil^únik ze sovětského orbitu, v němž ještě tehdy kroužila i
mocná Čína. Pal: přišla Korea. Několik let po Hirošimě a Nagasaki
vyzkoušel svou atomovou a brzy nato i vodíkovou pumu Sovětský svaz,
Spojené státy ztratily jaderny monopol. Svět se polarizoval na Zá.pad
. a
Východ a světová veřejnost koncentrovala svou pozornost na sou
těž, na závod mezi oběma velkými. Růst sovětské vojenské síly, zejmé
na jeho jaderného potenciálu, stejně jako růst jeho prestiže a poli
tické váhy, postavil Sovětský svaz takřka do jedné roviny se Spo
jenými státy, ačkoli ještě před několika lety tomu tah nebylo.
Úžasná, do té doby nepře 'stavitelná ničivost stále sofističtějších
nukleárních zbraní na obou stranách, prakticky vylučovala přímé
vojenské střetnutí; jak Amerika tak Sovětský svaz si uvědomovaly,
že otevřený válečný konflikt se rovná sebevraždě. K tak zůstalo při
tvrdém, nevybíravém slovníku studené válly, při nenávistných propa
gandistických kampaních, g této doby, nám podnes zůstaly dva vojen
ské pakty, NATO a Varšavská smlouva. Signálem k postupnému utlumení
studené války byl proslulý XX.sjezd KSSS v roce 1956: hvězda Chruščovova stoupala, z génia všech géniů, Stalina, se stal málem zloči
nec. Gruzínský vousatec byl už přes tři roky mrtev, na dvacátém sjez
du ho pochovali ještě politicky a ideologicky, avšak Stalinův duch
žil dál: šampión mírového soužití, Nikita Chruščov, rozdrtil buda
pešťské povstání pásy sovětských tanků. V roce 1959 navštívil tento
čelný představitel '‘gulášového kumunismu" Spojené státy a v OSN
formulová], princip mírové koexistence soustav s různým společenským
zřízením; uplynul sotva rok a Chruščov rozbil paříš .-kou konferenci
na nejvyšší úrovni kvůli aféře s Powersem. V této době se už také
objevují první zárodky velkého schizma v komunistickém bloku - po
čátky sovětsko-čínské ideologické roztržky.
Svět východně od železné opony se v 50.létech hermeticky uzavřel.
Spojené státy a západní Evropa zůstaly otevřenou společností. Jako
totalitní stát si Sovětský svaz ve "své" sféře dělal co chtěl; účel
tam světil všechny prostředky. Spojené státy nejenže neanektovaly
žádná území v Evropě, ale ani nesatelizovaly žádný západoevropský
Stát; když v roce 1966 de Gaullova Francie vystoupila z NATO a
zasadila tak první, citelnou ránu Atlantskému společenství, neuštědiily Spojené státy tomuto od’ tépeneckému členu aliance "internacio
nální lekci", pod jejíž hlavičkou o dva roky později vstoupilo do
Československa pět "bratrských" armád; generál de Gaulle zůstal
generálem de Caullem, kdežto čs.generál Prchlík, který nikdy vystou
pení Československa z Varšavské smlouvy nepožadoval, pouze vnitrní
reorganizaci, si svou odvahu odpykal ... Sovětský svaz měl co dělat
se vzpourami, nepokoji a i povstáním - viz Berlín 1953, Varšava a
Poznán 1953, Budapešť 1956, Praha 1968, Štětin 1970 ... Všechny
.tyto pokusy zbavit se sovětského jha byly násilně potlačeny "Amerika protestovala , ale nezasáhla, vázána tacitně obnovovanou
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platností Jal ty a také z obavy, ze by lokálni konflikt mohl pře
růst ve svetové střetnutí, kovněž Spojené státy měly potíže ve sfé
ře, v níž mají hlavní slovo, a také byly nuceny vojensky interveno
vat jako kupř.v Guatemale. V roce 1959 však zřejmě podcenily dosah
komunistického převratu na Kubě. Intervence v tzv. Zálivu sviní by
la směšnou akcí, která nejenže Castrův režim nezlikvidovala, ale
naopak zkonsolidovala; částečně, ale opravdu jen částečně to napra
vil Kennedyův rázný zákrok v říjnu 1962, kdy vyhlásil námořní blo
kádu ostrova, blokádu, před jejímž prolomením Moskva přece jen
couvla: rozhodný postup USA udělal na ni patřičný dojem. Castrova
Kuba navzdory Monreově doktríně však stále existuje, píše se rok
1976 a ostrov je nadále základnou pro všechny subverzivní živly,
které operují na americkém kontinentu. A v poslední době jsme byli
svědky otevřené kubánské intervence v Angole. Mimochodem: dovedeme
si představit existenci takové ’’východní” Kuby v zájmové sféře, v
níž hraje první housle Sovětský svaz?
Akcím Spojených států často chybí patřičný důraz a slova nejednou
nahrazují čin. Podíváme-li se na vývoj, řekněme,za posledních pat
náct let, zjistíme, že Amerika ztrácí jednu pozici za druhou, a všu
de, kde vyklidí pole, uvolní prostor, do něhož se derou komunisté.
Tak třeba Vietnam. Byla to vleklá, krvavá a koneckonců i nes
mírně drahá záležitost. Měla-li však Amerika životní zájem na tom,
aby se Indčína a s ní ovládané úžiny nedostaly pod komunistický
vliv, měla podle mého názoru hned od počátku nasadit takové síly,
které by konflikt rozhodly v krátkém čase a zabránily vzniku vleklé
ho, partyzánského a oboustranně krutého a krvavého válčení, z ně
hož Spojené státy vyšly jako poražené. Obdobní; byl vývoj v Kamboži
a v Laosu. Tyto zjevné americké porážky podstatně změnily strate
gickou situaci v Asii. Vojenský blok na obranu jihovýchodní a jižní
Asie /SEATO/ je ve stadiu rozkladu, Thajsko, Filipíny,Tchajvan,
Malajsie a další ztrácejí důvěru v americkou schopnost bránit jejich
zájmy. Po nešťastném indicko-pakistanskom konfliktu ztratily USA
hodně ze sympatií, jež k nim chovala více než 500 milionová Indie.
Pokud jde o cínu, tu velkou neznámou v asijské rovnici, Nixon a
Kissinger k ní pootevřeli dvéře, avšak, pokud jsme se z oficiál
ních míst dozvěděli, zůstalo zatím u opatrných vzájemných sondáží
a nesmělých kontaktů.
Vezměme si NATO. Po turecko-řeckém ozbrojeném sporu o Kypr se
obnažil jihovýchodní bok paktu. Puč v Portugalsku a vzestup komunis
mu po Caetanově pádu, stejně jako změny, k nimž došlo po Francově
smrti ve Španělsku, dále periodické a stále častější otřesy v
Itálii a jen velmi těsné Giscardovo volební vítězství ve Francii...
obnažují bok jihozápadní. Na krizi v NATO nedávno Spojené státy
reagovaly tzv. Sonnenfeldtovou doktrínou. Má vlastně dvě části.
První se týká vztahů USA se státy východní Evropy. Sonnenfeldt,
blízký Kissingerův spolupracovník tvrdí, že Spojené státy jsou
připraveny udělat vše, aby podpořily snahy východoevropských zemí
o větší nezávislost na Sovětském svazu. Jak? Kdy? Jakými prostřed
ky? Sonnenfeldtova zpráva je tu nekonkrétní, mlhavá a jak napsal
nedávno New fork Times, je romantická. Pokud jde o druhou část,
o NATO, obsahuje doktrína docela nezakrytou výhružku, že státy,
v nichž se komunistické strany dostanou k moci, nebudou moci dále
spoléhat na americkou vojenskou pomoc a garanci - včetně tzv. ja
derného deštníku. Je to snad projev nového skluzu Spojených států
k izolacionismu? Komentátor agentury Reuter v úvaze z 22.března
k tomu podotýká, že západní Evropa beztak už ztratila důvěru ve
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o americké vůli pálit si za ni prsty v ohni.
V Chile byl v poslední chvíli zažehnán komunistický převrat a
.tím i vznik další Kuby v Latinské Americe. V Argentině, v Uruguaji,
v Bolívii a jinde operují ve velkém teroristické organizace extrém
ních levičáků. Vlády latinskoamerických států se vyznačují chronic
kou labilitou.
Také v Africe se vede nelítostný zápas o vliv a pozice mezi
Východem a Západem. Řada mladých nezávislých států, vypadla ze zá
padního orbitu a přešla na protizápadní, nota bene protiamerickou
platformu. Guinea. Mali. Alžírsko. Somálsko. SÚďan. Libye, demokra
tické Kongo, Tanzanie. Někde radikálně, jinde umírněně. Čerstvým
příkladem je Angola. Šlo tam v zásadě o otázku, zda tato někdejší
portugalská kolonie bude rudá a ipso facto se stane nástupištěm
subverze a guerilly na celém černém kontinentu, anebo nezávislým
nekomunistickým státem Afriky. Situace se loni na podzim priostri
la vypuknutím o banské války, která však nebyla ničím jiným než bo
jem o moc mezi třemi soupeřícími hnutími. Sovětský svaz jednal rych
le a dopravil prokomunistické MPLA velké množství moderních zbraní
včetně tanků, Migů a Samů, kubánský barbudo vyslal do Angoly 12. až
14.000 intervenčních vojáků a tím vlastně podal nový příklad vývo
zu revoluce v konkrétní vojenské podobě. Amerika se napi oti tomu
nezmohla než na mizivou symbolickou pomoc protikomunistickým hnu
tím Unitá a FNLA. Prezidentu Fordovi a jeho vládě svázal kongres
ruce.
A zde jsem narazil na další aspekt americké politiky, v němž se
Spojené státy naprosto liší od sovětského bloku. Demokratická struk
tura Ameriky totiž nedovoluje jejím politikům svévolné uplatňování
zájmů jednotlivců nebo skupin. Chce-li americký . Prezident, přesto
že mu ústava poskytuje značné pravomoci,něco prosadit, naráží často
na odpor ve veřejném mínění v kongresu, v senátu, ba i ve své vládě.
Stává se, e někdy neví pravá ruka, co dělá levá. Tak senátor Clark,
a po něm i Kissinger, v březnu prohlásili, že pustí-li se Kuba do
nového vojenského dobrodružství v Africe /měli zřejmě na mysli
Eosambik/, Spojené státy odpoví silou. Prezident Ford si však o necelý měsíc později pospíšil s ujištěním, že v takovém případě nelze
s přímou odvetou USA počítat ... Naproti tomu v Sovětském svazu
stačí škrtnutí pera, rozkaz - a už je tu hbitá “internacionální
pomoc“ poskytnutá i těm, kteří si ji vůbec neprosí. Z tohoto hledis
ka je operativní schopnost Moskvy mnohem vyšší, rychlejší a eo ipso
účinnější než jaké jsou schopny Spojené státy.
Uvedené příklady vedou k závěru, že Spojené státy jako čelná moc
nost Západu jsou v posledních letech v < ofenzívě, že vyklízejí jed
no pole za druhým, a to často bez boje. Ale nejde pouze o pole vá
lečná, jde. i o diplomacii. Západ ještě dost důvěřuje détenťe,
Helsinkám, mírovému soužití. Ne všichni na Západě prohlédli, že jde
jen o změnu formy, o změnu taktiky a strategi© Východu, jehož hlav
ní cíl - dobýt svět pro komunismus sovětského typu - se vůbec nez
měnil, Že Hoška neustoupila ani o picí. Sovětský svaz tlačí na Spo
jené státy v OSN díky hlasovací mašinérii, kterou získal z větší
části na svou stranu, tlačí na ně na Blízkém východě, kde se mu po
dařilo poštvat proti USA takřka všechny Araby. A přece je tu plus,
je tu zisk - jakoby výjimka potvrzovala pravidlo: Egypt. Ještě do
nedávna byl závislý na sovětské zbrojní pomoci a byl pokládán skoro
za dalšího sovětského satelita, zejména za Násira. Společným půso
bením obratné Kissingerovy diplomacie, sovětské neochoty pomáhat
zemi, jež se nemíní vydat na milost a nemilost, a konečně žárlivou
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snahou Egypta udržet si pravo na samostatné rozhodovaní - tato velká
země pyramid se vymaňuje ze závislosti na Moskvě a normalizuje své
vztahy k V/ashingtonu. Pro zajímavost: podle listu Achbar al Porn by
la prý americká pomoc Egyptu za poslední dva roky větší než sovětrská za osmnáct let.
Defenzivní a někdy i kapitulantský charakter americké politiky
v pošLedních letech plus hospodářská recese, kterou Spojené státy
prodělávají, mohou vést k závěru, že ztratily své postavení první
země světa. Nesdílím tento názor, i když, viděno opět ze srovnáva
cího hlediska, Sovětský svaz dotáhl Spojené státy - pokud je vůbec
nepredstihl - ve vojenské oblasti; svědčí o tom zasvěcená a znepo
kojivá čísla o poměru branných sil a výzbroje. Podle mého názoru
jsou Spojené státy stále první mocností světa. Jsou jí v průmyslu,
využívají nejširší měrou nových vědeckých objevů, pokrokových tech
nologií, kybernetiky a elektroniky. Spojené státy jsou také velmo
cí zemědělskou, jsou obilně soběstačné, a nejenže uživí svých 210
milionů obyvatel, ale ještě vyvážejí obrovská kvanta obilí do za
hraničí, v první řadě do zemědělsky zaostalého a stagnujícího So
větského svazu. Americký venkov je moderní, je to venkov 20<století,
zatímco sovětský venkov nás přenáší do století devatenáctého, ne-li
ještě dále nazpět. Americká společnost má mnoho nedostatků a kazů,
ale je v podstatě demokratická. Ústava tam není mrtvou literou,
respektují se individuální svobody, veřejné mínění má velkou váhu.
Prezidenta kontrolují senát a kongres, jsou tu politické strany,
mocné odbory, řada organizací a hnutí nejrůznějšího zaměření; dopustí-li se hlava státu-nebo některý ministr faux pas, riskuje svou
funkci - viz Nixon a aféra ůatergate. Na druhé straně, v Sovětském
svazu, nemá lid na vládních změnách žádnou účast a pražádný vliv,
může se, jak známo, ’’vyjadřovat” pouze 99,9 procenty souhlasu.
Komunistická strana se tam substituovala za dělnickou třídu. Tato
strana řídí všechny od alfy do omegy sama, vlastně jen její špička,
jíž je Ústřední výbor, a v něm pouze hrstka lidí z politbyra.
Stručně řečeno, ve Spojených státech je prostor pro hledání cesty,
pro pokusy, pro řešení, pro korektury. Tohle chybí v sovětské spo
lečnosti, která i po Helsinkách a všech těch vzletných frázích
zůstává uzavienou. Sovětský svaz, k němuž z neznalosti poměrů, nez
kušenosti a naivního idealismu vzhlíželo tolik mladých, levicově
orientovaných lidí, ztrácí ve světě na sympatiích: takové Maďarsko
56, Československo 61, afýry Solženicyn, jplušč, Sacharov, fakta o
existenci koncentráků a psychiatrických útulků pro zdravé lidi...
otřásly sovětskou prestyží. Pro úplnost dodejme, že demystifikaci
sovětského ’’ráje” napomáhá také ostrá, nevybíravá a velmi často
trefná kritika z Pekingu. Ve státech východní Evropy došlo ke ztrá
tě iluzí už v padesátých létech, po monstrprocesech, po stalin
ském teroru, po vykořisťování zdrojů a bezhlavém napodobování ne
vhodných sovětských modelů, po násilné integraci a zejména pak po
aplikaci dogma o tzv. proletářském internacionalismu v praxi.
Pokud jde o země se silnými ale ne vládnoucími komunistickými stra
nami, stále výrazněji se projevuje odklon od moskevské linie a
sílí požadavek ideologických úprav. Jugoslávie zůstává v podstatě
věrna své odstředivé tradici, Rumuni, alespoň na poli zahraniční
politiky, manifestují značnou nezávislost. A především je tady ono
velké schizma v komunistické společnosti,Sovětský svaz-Sína. Od po
čátku šedesátých let jsme svědky rozkolu :vou komunistických gigan
tů, rozkolu, který se prohlubuje a dosáhl už bodu, z něhož není ná
vrat k usmíření možný. Komunismus j?ko monolitní blok je dnes už mýtem,
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ze všech stran a· nic nepomohou fráze o ’’nerozborné jednotě”· A to
je ještě důležitější: je nahlodán také zevnitř· Je tu disidentské
.hnutí v samém SSSR* Pravda, těch několik set /či tisíc?/ občanů,
kteří mají odvahu vyslovit nesouhlas, představuje ve srovnání s
počtem obyvatel jen mizivé promile· Ale je významné, že vůbec jsou,
že existují a že dělají úřadům stále větší starosti· Není pochyb,
že jich bude přibývat a brzy je věznice ani blázince nepojmou.
Silné disidentské hnutí je také v satelitních zemích, v Polsku k
tomu připočtěme i vlivnou katolickou církev. V neruských republikách
se stále zřetelněji projevují nacionalistické trendy, v pobaltských
zemích, v Moldávii, na Ukrajině,’ na Kavkaze·
To všechno jsou vnitřní odstředivé proudy, působí skrytě, laten_ tně, korozivně, mají dopad jen v dlouhodobé perspektivě· A tady
spatřuji velkou příležitost pro Západ obecně a pro Spojené státy
zvláště: je třeba podporovat tyhle spodní proudy. Nelze
připustit, aby pozvednutá železná opona znovu zapadla neprodyšně
zpět do veřejí. Je treba rozšiřovat průduchy do společnosti, která
se jako čert kříže bojí jakýchkoli novot, jakékoli revise, jakékoli
svobody myšlení· Dovolte, abych na tomto místě ocitoval jednu velmi
výstižnou pasáž z Jana Masaryka: ’’Dobrý komunista může být jenom
ten, kdo nepoznal nic jiného. Můžete tleskat Kornéjčukovi, když jste
nikdy neviděl žádnou hru od Ibsena a od Čapka· Ale nedej pánbu, aby
ste viděl něco jiného než máte vidět· To byste mohl, chraň Pánbůh,
dostat pochybnosti, a to je zrovna to, co se dobrému komunistovi
nesmí ni kdy při ho o i t. */Fi s chl, hovory,str.37./
Ano, je třeba v emožně a všestranně podporovat kontakty, výměnu
informací, lodí, kulturních a duchovních hodnot, ady mají Helsinki
svůj hlavní.význam. Ale v Kremlu to vědí, cítí nebezpečí a realiza
ci zásad tzv. ’’třetího koše” stále oddalují anebo vykládají po svém,
proto tolik zdůrazňují, že mírové soužití neznamená myšlenkový
smír, nýbrž pokračování v ideologickém boji· Pravda: chápáno jedno
směrně, sovětské myšlenky ven mají zelenou, cizí myšlenky dovnitř
blokuje červená. Proto celá ta tiráda kolem^antikomunismu, proto
kupříkladu v poslední době nenávistná kampaň proti Svobodné Evropě.
Myslím, že zásady, jimiž se Spojené státy řídí ve snaze čelit
tlakům z Východu, nutně vyžadují revizi. I když si Spojené státy
nemohou v současných podmínkách dovolit snížení ba dokonce ani
udržování daného vojenského potenciálu, těžiště boje proti komu
nismu by se mělo přesunout jinam. Spojené státy by měly klást vět
ší důraz na využití své převahy v nevojenských oblastech, měly by
ji využívat promyšleněji, racionálněji a koordinovaně. Vezměme si
kupříkladu prodej obilí, .lusko, které za cara bývalo obilní sýpkou
bezmála celé Evropy, není za sovětského režimu s to vyprodukovat
dostatek zrna pro své vlastní obyvatelstvo. Moskva je nucena obilí
nakupovat a za nákup platit. A Amerika ochotně dodává: řekněme si
zcela nepokrytě, že ideologické a politické zábrany jdou stranou
a hlavní slovo má kšeft, okamžitý· profit. Kreml, místo, aby byl nu
cen investovat větší položky do zemědělství, přilepí takto na bo
lest náplast, kterou dodají Spojené státy, Kanada, Austrálie, a
může, jal: to správně říká Alexandr Solženicyn, pokračovat ve zbro
jení, v nesmyslných kosmických závodech nebo podporovat všelijaká
pseudorevoluční - a protiamerická - hnutí ve světě. Nechrne mluvit
čísla: od r. 1971 musel Sovětský svaz nakoupit u kapitalistů přes
60 milionů tun pšenice a kukuřice /podotýkám, že sovětští občané,
šedesát let po Říjnové revoluci stojí před vánocemi frontu na dvě
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kila pšeničné mouky!/· Další kvanta dovezeSSSR v příštích pěti
letech. Sověty však udržují ve zbrani 3,500.000 mužů, USA 2,130.000.
Varšavská smlouva má Jen v severní a střední Evropě 31 obrněných
divizí, NATO 12; má tam rovněž 37 pějších divizí, NATO 15· Solženicyn ve své přednášce v červnu 1975 ve 'ashingtonu připomněl, že
už Lenin předpověděl, že "kapitalisté použijí všech prostředků,
aby upevnili sovětské hospodářství, že se budou předhánět, bez je
diné myšlenky na budoucnost, kdo dodá více ..." den zcela na okraj:
přes snahu úřadů poskytovat občanům jednostranné dávkované a defor
mované informace je nákup obilí dnes v Sovětském svazu veřejným ta
jemstvím, takže kupříkladu v Moskvě koluje vtip: Ptá se posluchač
radia Jerevan: "Mohou být Spojené státy a Kanada komunistické?"
Udpověá: "Ano, ale at raději zůstanou kapitalistické, kdo by nám
jinak prodával obilí?" Nemusím dodávat, že podobně je tomu s pro
dejem západních investičních celků, s prodejem technologických po
stupů a technických novinek Východu. Tam je využijí opěfke konzolidaci diktatury a upevnění nemravného řádu. Od západu je to krátko
zraká politika, a bude to opravdu velký den, až si odpovědní činite
lé na Západě konečně uvědomí, že víc než o výnosný obchod jde tu
o bumerang.
Spojené státy a Západ vůbec by měly více a hlouběji informovat
svou veřejnost o všem, co se děje v komunistickém bloku. Měly by
poskytnout co nejširší publicitu boji statečných lidí za elemen
tární lidská práva. V této souvislosti připomínám výrok Andreje
Sacharova: "Vaše /to jest západní/ publicita je pro nás nejlepší
ochranou." Měly by odhalovat mechanismy, které ovládají východní
společnost, soukolí komunistických režimů. Jsem hluboce přesvědčen,
že z hospodářské, mravní i filozofické konfrontace dvou rozdílných
světových systémů, dvou rozdílných životních stylů, z konfrontace
dlouhodobé, která bude možná delší než život jedné generace, nevyj
de Západ jako poražený.
Milí přátelé, mohl bych pokračovat ještě hodiny a hodiny, než
bych vyčerpal, a to ještě jen ulr^Čně, všechny aspekty, nad nimiž
se při příležitosti dvě stě let Spojených států zamýšlíme. Ale
řečním tu už dost dlouho a dovolte tedy, abych přistoupil k závěru.
Spojené státy slaví letos své dvousté narozeniny» .Přejeme jim
mnoho věcí. Tak ku příkladu, aby sonda vesmírné rakety Viking bez
úhony přistála na povrchu Marsu - tato technicky a vědecky nesmír
ně náročná operace je načasována právě na 4.červenec - aby nám
zrostředkovala pěkné snímky z "červené planety". Přejeme Spojeným
státům, aby si co nejdříve uvědomily svoji sílu a svůj předstih
i na jiných polích, ne pouze ve vědě. Aby pochopily v plné míře
úlohu, kterou jim jejich velmocenské postavení přisuzuje, aby si
zvolily vhodné prostředky. Aby byly svou duchovní silou i materiál
ním zázemím spolehlivým vůdcem Západu a aby tvořily protiváhu ná
silí, aľ se již halí do černých košil, připíná si na rukáv hákový
kříž anebo se zdobí rudou pěticípou hvězdou. Aby se Amerika brzy
dostala z krize./náznaky obratu k lepšímu tu již jsou a hlásí je
právě Spojené státy/. Přejeme Americe, aby si vyřešila i své vlast
ní problémy, a
až bude muset ještě mnohokrát šlehnout do svého
těla, aby ji to příliš nebolelo.
Když jsem byl v padesátém roce ještě studentem na gymnáziu a tá
tu mi zavřeli na Borech, našel jsem tenkrát útěchu ve vycházkách
na Petřín: díval jsem se odtud na hvězdnatý prapor s červenobílý
mi pruhy, hrdě vlající na střeše budovy amerického velvyslanectví
na Malé straně. Spatřoval jsem v něm symbol jiného světa. Symbol
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a znovu mi v těch chvílích přicházela na mysl památná slova nej
většího z Američanů,prezidenta Abrahama Lincolna,slova,která pro
nesl rovněž v tvrdé,zlé době občanské války,po bitvě- u GettysburgUrTen výrok,který si dovolím ocitovat na závěr své přednášky,
postihuje v několika slovech samu podstatu,samu esenci demokracie:
"»»» that the government of the people,by the people,for the
people,shall not perish from the earth" /"A by vláda lidu,lidem
a pro lid nezmizela se světa1’»/

+

+

+

+

+

oo PŘES VŠECHNO POPÍRÁNÍ socialistických sdělovacích prostředků se
světová inflace nevyhnula ani východní Evropě a Sovětskému svazu»
Ze zprávy,kterou v polovině března uveřejnila Hospodářská komise
OSN pro Evropu,vyplývají tato čísla:
Růst národního důchodu v r»1975/v závorce plán/_-v procentech
9
BLR
/9/
ČSSR
6
/5,6/ jediná země,která”překročila"plán
MDR
/5,5/
5
/5,5/
5
NDR
/9,8/
8
PIH
9,8
/14/
RLR
/6,5/
SSSR
4
Růst reálných ipezd 1975/v závorce srovnání s r»1974/
ČSSR
2,8
/2,9/
/5,5/
MLR
4
/6,6/
7,8
PLR
6,8
/4,7/
RLR
3,6
/4,7/
SSSR
Růst cen maloobchodního zboží
ČSSR
/4/
5
/1,8/
3,8
MLR
7,1/
2,9
PLR
/1/
0,7
RLR
SSSR
chybívúdaj
Agentura Nová Čína připoměla,že hospodářské potíže ve východní
Evropě vyvolalo především pronikavé zvýšení ceny sovětské ropy o
140%/pro satelitní země/,což v "rozporu se zásadami socialistické
solidarity umožnilo SSSRvzisk asi 1 miliardy rublů"»Podejme rovněž,
že ve dnech 15»sjezdu KSČ kolovaly ve sjezdových kuloárech nepotvr
zené pověsti o tom,že relativně dobré hospodářské postavení ČSSR
v porovnání s jinými státy bloku je prý výsledkem zvlášt výhod
ných podmínek,které SSSR přiznal Československu za to,že se na
ideologickém a politickém poli stalo nejhorlivějším z horlivých,
prototypem absolutní.ortodoxie poplatné Moskvě»
-smkoo NESOUHLAS SE ZÁPADNÍMI KOMUNISTICKÝMI STRANAMI,které se hlásí k
nezávislosti na ^oskvě a "zapomínají,že Sovětský svaz je vlastí
socialismu" vyslovil v^Praze u příležitosti výročí Leninových
narozenin taje nik KSČ Josef HavÍín»Prohlásil,že prý vývoj v žádné
zemi nemůže byt oddělován od světového revolučního procesu^·^ nemz
socialistické země,vedené SSSR,hrají a budou hrát rozhodující
úlohu»Havlín též kritizoval opuštění "historické nezbytnosti di
ktatury proletariátu";tato kritika byla namířena proti Francouzské
komunistické straně»

Svatopluk Ježek
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NEMOCNÝ MUŽ NA APENINACH

Politická Itálie je Augiášův chlév.Je problém jak jej vyčistit,
Čtete-li italský tisk nebo posloucháte mass-^iedia, opaku je se
stále slovo"problém";je jich na tisíce«Uplatňují se staleté pře
žitky z doh,kdy vládly stavy a třídy,cizí monarchie a malé měst
ské státy,Je zde stále značná negramotnost a nezaměstnanost»
Miliony Italů musí hledat obživu v cizině,Přes snahu Církve
se nedaří moralisovat občanstvo»Jací cbčané-taková vláda»Jaký pán-takový krám»Lid,zejména na jihu,je zamořen pověrami,je zbídačelý,
daří se mezi nimi nepoctivosti a mafii, Italové nebyli v podsta
tě nikdy svými plnoprávnými pány a tak se po poslední válce vy
vinul koloniální komplex vůči Spojeným státům,Demografická explose-jen na tomto poli jsou Italové spolehlivě produktivní!-ztěžuje
situaci pokud jde o nezaměstnanost» Vládní kasta je prolezlá
mafiíePřed časem vypracovala parlamentní komise Antimafie asi
osmisetstránkový raport o této metle poloostrova,ale nevyplynula
z něj žádná konkrétní fakta,žádná osoba z vládních nebo pr*lamentních kruhů nebyla jmenována. Další nemocí Je korupce ve všech
odstínech/concussio/oPosUní desetiťetrv^S^r^kzvaného levého
středu/termín je sám o sobě nesmyslný/,kde měla vrch Křestaňská
demokracie a strana socialistická.-^alšími satelity byli sociální
demokraté,odštěpivší se od socialistůza republikáni» Tato koali
ce, vynález předsedy vládv a mnohokrát ministra-je to známý Aido
Moro-je zodpovědná za
,co se od poválečných dob v Itálii děje.
Především je za to ovšem zodpovědná křestaňská demokracie-budiž
mi dovoleno ji označovat zkratkou DC-Democrazia cristiana.Myšlenka křestanství a demokracie je jistě správná,ale taková aplikace,
k jaké došlo v Itálii,není ideálem»Je to vše tím smutnější,že DC
vznikla z původní lidové - strany,kterou založil Don Sturzo.Prak
ticky vládla DC v Itálii 30 let bez konkurence»· Chybou je ,že
se její vládní kádry neobnovovaly-To dotvrdil americký žurnalista
William Thomas,ředitel časopisu Los Angeles Times,když napsal:
"Italové udělali za 30 let demokracie vše,doslova vše,jen neumě
li vytvořil vedoucí třídu s příslušným technick ým školením»"
Pak na jejich adresu dodal:"Žato jste dovolili asi dvaceti mužům,
aby si podávali vládu z ruky do ruky.Dnes za to platíte,,»Je mi
lto.
. Zároveň straší,a to velmi vážně,komunistický čert»Třicet let
bylo v módě,že lidé projevovali pravicový konformismus,nebo pře
sněji konformismus vůči DC,která se bála obvinění,že by byla nacionální-a nyní ponenáhli se vyvinula móda konformismu levicové
ho »Odklon do leva je také vinou dosavadníS1U,lWivním důvodem
je lavina skandálů,o kterých se dlouho^šuškalo nebo.jen^mluvilo
a které dnes propukly plnou silou.Právě co toto pisi/2.dubna/,
hlásí státní rozhlas,že byli formálně obviněni dva bývalí ministři
GUI/DC/ a TANASSI/socialista/ před parlamentem»A to je konečně z
positivní-výsledek na cestě- k.případné obrode,pakli k ni bude mít
Itálie ještě-čas» Podobných případů nebylo málo,skandály s petrolejáři,sespolečností pro stavbu d lnic ANAS,s mnohonárodními spo
lečnostmi Mobil,EssOjUnited Brands,Lockheed,Northrop atd»Už před
třemi lety vypukl první skandál s naf tou.Oposice. nan upozornila,,
ale její these nebyla přijata ani soudy,ani většinou parlamentní
vyšetřovací komise,k níž přináleží také komunisti,
Další velkou kapitďou je podpora americké
‘
.agentury
CIA,poskytovaná politickým stranám za účelem boje proti komunismu.
Jenže ony strany se za podporu špatně odvděčovaly»Provokuje se
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bohatstvím u.strany,která má na štítě Ježíšův kříž,boháči vyváže
jí biliony lir Jo sousedního Švýcarska,čemuž se má bránit teprve
v poslední době přísnějšími opatřeními,statisíce lidí žije v bidon
villes,at v Římě,Neapoli či v jiných velkých městech,lidé prchají
■ z venkova,protože se zemědělství dostate čně nepodporuje a lidé
jsou zvyklí pracovat co nejméně za poměrně vysoké platy,automo
bilky vychrlily miliony vozů,ale zavírají brány jedna po druhé,
Zviz Leiland-Innocenti/,únosy osob za účelem vydírání se staly
průmyslem,extremní rudé frakce Brigade Rosse,Lotta operaia i
pravicové organisace teroristického zaměření řádí velmi úspěšně
a soudy jakoby jim chtěly nadržovat,hlavně těm levým» Policie
schytá řadu zločinců noc co noc,ale páni soudcové levicového smě
ru je druhého dne propustí»K tomu přistupuje další ’’průmysl" pře
padů bank a vlaků či furgonů,převážejících ceniny»Policie a četnictyojsou snad jedinými složkami administrativy,jež fungují, ačkoliv ’
je zákon dost nechrání»Nezřídka se ocitá karabiník,který byv na
paden použije zbraně,před soudem,přičemž levý tisk hlomozně hale
ká a volá po ’’spravedlnosti" „Trest smrti neexistuje a toho zločin
né vrstvy notně využívají»Stát jede stále podle starého fašistic
kého civilního a trestního kodexu,kde čteme pod každým zákonem
podpisy Vittorio Emanuele 111»král a císař habešský a Benito MussolinioJe pochopitelné,že to vyvolává zlou krev»Soudnictví je zpolitisováno a procesy se vlekou po desetiletí„Zhruba šest let se
táhne proces,zvaný "Piazza Fontana",podle místa nesmyslného krve
prolití »Údajný pachatel Valpreda si poseděl řadu let v kriminále
ač mu nebylo nic dokázáno»Ani pachatelé atentátu na rychlík Romulus u Bologně nebyli dosud spolehlivě zjištěni» Do této situace
všeobecného marasmu přišly komunistické manévry,které jsou všeo
becně známy»Francouští a pak italští komunisté zatáhli drápky a
prohlašují/ovšemže licoměrně/že ustupují od diktatury proletariátu
a jsou pro pluralismus stran. Komunistický předák Berlinguer mlu
vil v Moskvě dost kverulantsky,ale to je jen mlhová clona»Moskva
nadálé poskytuje italské partaji tučné podpory„Jsou analogií
příjmů demokratických stran od CIA,jenže kde Amerika se snaží če
lit komunistickému moru,jenž ohrožuje i Apeninský poloostrov,smě
řují sovětské přípsevky italské KS k zotročení převážné části
Evropy.Moskva je mazaná i v tomto podporování italské partaje:
nodává to ze svého,ale z kapsy druhých,jak je jejím zvykem»Obchodní importní společnosti v Itálii,kterým je milostivé dovoleno ob
chodovat se sovětskými satelity,jsou povinny^vyplácet z každého
obchodu italské komunistické straně proviseIŘíká se jim elegantně
’’tangenti" „Už po válce vytvořila italská kompartaj radu fiktivních
obchodních společností ke svému prospěchu»Duchovním původcem to
hoto postupu byl senátor Eugenio Reále,který vystoupil v r»1956
okáz-.ule z komunistické strany a stal se obhájcem demokracie»
K záchraně strany DC by bylo mnoho cest,ale postačilo by ob-,
novit radikálně kádry,čili odstranit starou vládnoucí třídu,mající
na zřeteli spíš moc než blaho celku,vnést sociální prvky do sa-,
motných stanov strany,aby mohly vedení strany věřit i lide přemý
šlející a tím vším obnovit lidovost politického programu»Je tre
ba,aby si straníci, jak na basi,tak ve vedeníz>uvědomili ^ideovou
základnu,z níž strana vyrostla/a to jest Ježíšovo učeni»
Jen^obnovená'věrohodnost strany ji může zachránit tak jako může
zachránit celou Itálii před pohromou hrozícího k_qmum.smu_<.
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SOVĚTSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA,
Americký publicista Hendrik Smith,který byl 3 roky šéfem moskev
ské úřadovny"New York Times",popisuje v knizé"The Russians", právě
vydané,praktiky sovětské informační služby.Všechno je tak tajné
jako za carského Ruska,říká, Nejdůležitější je censura"Glavlit",
Jméno zůstalo z dob carismuoTa má stále dlouhé ruce a zasahuje do
všech i nejmenších podrobností v redakcích.Jednou v měsíci se ob
jeví v každé redakci úředník KGB a prohlíží především dopisy čtenářůoNěkteré odnáší k podrobnějšímu prozkoumání na KGB,
Ale ani v novinách nesmí být uveřejňovány důležité politické
zprávy.I nejnormálnější denní zprávy se nesmí uveřejňovat «»Neexi
stují všeobecné zprávy hospodářské,neexistují zprávy o neštěstích
ani o drobných nehodách,prostě nic,co by znepokojovalo čtenáře
v sovětském^blahobytu".Na příklad množství požárů, jež ohrožovalo
v létě a na podzim Moskvu v r.1973}pro denní tisk neexistovalo»
Dcerka Smithova přítele letěla v r01973 z Karaganu k universitní
zkoušce do Moskvy»Když po 10 dní nedala o sobě zprávu,letěl sta
rostlivý otec do Moskvy za ní»Na universitě mu řekli,že se ke
zkouškám nedostavila.Na policii o ní nevěděli vůbec nic.Teprve na
dlouhé naléhání a domlouvání mu bylo s politováním na úřadu letištní
policie sděleno,že letadlo z Karaganu do Moskvy se zřítilo a všich
ni cestující zahynuli»Když v říjnu 1974 neznámý psychopat zavraž
dil v Moskvě' 7 žen,bylo novinám zakázáno o tom přinést zprávu»
Naopak občanstvo uklidňoval v rozhlase zástupce policie,že vůbec
nic podobného v Moskvě neexistuje.Když v říjnu 1972 po zřícení
se sovětského létadla přišlo o život 176 osob,přinesl o tom TASS
až za více dní několikařádkovou zprávičku.Když 3.června 1973 Tupolev 144 vybuchl na pařížském letišti Orly,Pravda o tom přinesla
40řádkovou zprávu na poslední straně až za několik dní a to jen
proto,že to bylo na cizin mezinárodním letišti„Když v r.1971
zemřel Chruščov,který řadu let byl hlavou SSSR,teprve po 36 hod.
to oznámily v krátké zprávě na poslední straně "Pravda" a "Izvěstije",
Když měl v r.1972 navštívit oficielně Moskvu Nixo-n,noviny úmyslně
sdělily zcela jinou trasu cesty z letiště do Kremlu,aby lidé jej
nemohli shlédnout,
V Moskvě až do r.1963 neexistoval vůbec telefonní seznam,Před
3 lety byl znovu vytištěn,a to pro 8 milionové město v 50,000
exemplářích,jež byly okamžitě rozprodány.V Moskvě se nikdo nedoví,
dle tvrzení autora,ani příjezd letadel,ani příjezd vlaků. Ani
Intourist vám nedá takovou informaci»Teprve na letišti či nádraží
to můžete zjistit-obyčejně až vlak.přijede.Ovšem všechny,noviny
jsou přeplněny propagandou,zprávami o kolchozech,o údernících Metallkombinátu Magnitogorsk,o nezaměstnanosti v USA,o třídních bo
jích v západní Evropě,o bojích v severním Irsku,o týrání v Chile,
o hladu v~západoevropských státech,o vykořisťování, o tom,jak čeka
jí evropské národy až budou osvobozeny z područí kapitalismu.
Tak důkladně pečuje strana a vláda,aby nebyla ohrožena"bezpečnost" lidí, a sovětského impéria,
Rr.B.H.
00 PQDDE INFORMACÍ britského ministerstva obrany se v SSSR každým rokem
zvyšuje výroba balistických střel,V tomto roce prý Sověty vyrobí
přes 200 raket typu SSN-8, s dlouhým doletem,jež mohou z ponorek
v Barentsově moři zasáhnout jakýkoli cíl v USA.Produkce střel se
prý ještě zvýší v příštích letech,až na 300 ročně,a je malá naděje,
že jednání SALT by tento vývoj usměrnilo,
oo KAŽDÁ ČTVRTÁ RODINA V LITEVSKĚ SSR se rozpadá následkem alkoholismu;
přiznala to nedávno sama"Pravda",Vodka koluje prý i mezi dělníky na
závodech v pracovní době,40% přestupků a ještě vyšší procento zlo
činnosti má na svědomí alkohol.
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POLITICKÉ MOTIVY 25»SJEZDU KS SSSR,

Tento kongres. ,tzv_. jubilejní ^nepřinesl
~ žádné sensace jako
před 20 lety 20»sjezd.Tenkrát to byl Chruščov,který překvapil svět
’'odhalením· stalinismu” -a-který ■ byl glorifikován.Tentokráte sjezd
byl ve znamení politiky a glorifikace generálního tajmmníka KS
Brežněva.Ten svojí "mírovou koexistencí"slavil největší úspěchy.
Propagoval ji velmi vehementně,ale jak sám výslovně potvrdil,s tím,
že mírová koexistence neznamená změnu v principech třídního boje.
Pod rouškou mírové koexistence nemá místo ani neutralita ani kom
promisy v ideologické válce proti západu". Dokud potrvá NATO,po
trvá i další vyzbrojování států Varšavského paktu",dodal. Z tribuny
našeho stranického sjezdu potvrzujeme,že Sovětský svaz podpoří bez
výhradně úsilí mladých států,aby.se osvobodily z imperialistického
vykořisťování". Tedy mírová koexistence jako záruka pro sovětské
intervenční právo, A dále:"My sovětští komunisté vidíme obranu proletářského internacionalismu jako vznešenou povinnost každého Marxleninisty!"! Je sice pravda,že zástupci západních komunistů od
mítli ústy vých mluvčích se podřídit řjtvale jednotnému vedení KS
SSSR.Ale i tato jejich prohlášení je,nutno brát s.vážnou reservou.
Na př.italský Berlinguer zdůraznil sice nutnost dialogu a spolu
práce se socialisty a sociální demokracií italskou,ba dokonce i
s levým křídlem křesťanskodemokratické strany Itálie.Ale v této
souvislosti mluvil o rovnocenné účasti italské KS s lidovými silami
na vedení Itálie do náručí socialismu. Tedy rovnoprávnost pro stejně
smýšlející. Zástupce KS Francie hovořil ještě otevřeněji. Výstavby
socialismu ve Francii se mohou zúčastnit pouze ti,jež mají zájem
~o socialismus a kteří se budou podílet na jeho výstavbě se všemi
právy a povinnostmi/viz sovětská"Pravda" z 29»2.76/.Tedy dle výkladu
Marchaise jen politické strany se socialistickou tendencí budou
trpěny. A komunisté sami rozhodnou,které politické strany to jsou.
. Stejně tak hovořil i zástupce švýcarské stranypráce, soudruh Jean
Vincent .U jistil_.s jezd, že úmyslem ^komunistů ve ^Švýcarsku je zavést
socialismus ve Švýcarsku uchopením moci bez násilí! Jednoznačné
byla odsouzena Čína .Dle Brežn^va je politika Pekinguv příkrém
rozporu se zájmy všeph národů, rotí maoismu povedou zásadní a
ne smiř i t elný boj vši chni.Podřídí-li se Čína,dobrovolně principům_
Marx-leninismu,budou normalizovány vztahy čímsko-sovětské na pod
kladě socialistického internacionalismu. Tedy na podkladě Brežněvovy doktríny.————————~
Dr.B.H.
oo

ZVLÁŠŤ VIRULENTNĚ obhajoval "čistotu marxismu-leninismu vrchní
kremelský ideolog Michail Suslov v projevu,který 17«března před
nesl v Akademii věd SSSR."Proletářský internacionalismus je zákla
dem a podmínkou vítězství mezinárodního komunismu”, řekl a ostré se
’ vyslovil proti všem pokusům o nastolení "buržoasního liberalismu"
a proti jakékoli revizi učení Marxe,Engelse a benína. Pozorovatelé
v Moskvě soudí,že Suslovova slova jsou odpovědí na prohlášení zá
stupců komunistických stran Francie,Itálie,Jugoslávie a Rumunska
na 25.sjezdu KSSS, v nichž obhajovali právo na "národní socialismus"
a "vlastní-cestu" .Italský a jugoslávský delegát se dopustili také
té neodčinitelné chyby,že ani jednou oblíbený termín Moskvy"prole
tářský internacionalismus" nevypustili z úst.
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73 VĚKU 85 LET ZEMŘEL V PRAZE 2 okvětná ZDENĚK FIERLINGER o Byl to
-obratný diplomat a politik, jemuž však chyběly pevné zásady«, Jako
dlouholetýpřítel Dr.Edvarda Beneše,zahájil Fierlinger svou kariéru
jako es«velvyslanec v Moskvě,kde setrval až do r„1939*Potom na
čas odejel do Londýna„Sehrál značnou úlohu v podepsání smlouvy
mezi Benešem a-Stalinem v prosinci r.1943» V r.1945 se vrátil do
ČSR v čele koaliční vlády čtyř stran.Po volbách 1946 se stal ná
městkem předsedy vlády s komunistickou většinou*Jako tehdejší
předseda sociálně demokratické strany provedl její sloučení s KSČ
/1948/.0 rok později byl zvolen do oředsedníctva KSČ,kde setrval
až do r.1966.Byl rovněž předsedou Národního shromáždění/do r.1964/·
Později byl zvolen předsedou Svazu čsl. -sovětského přátelství.
V r.1968 protestoval v této funkci proti okupaci,ale nějak to v
období normalizace zahladil,protože ze strany vyloučen nebyl

Jak vyplývá ze zpráv,uveřejněných ve Washingtonu,byly Spojené
státy až do konce r.Í974 největším světovým vývozcem válečného
materiálu,avšak v r.1975 je patrně předstihl Sovětský svaz/103
miliard pro SSSR proti 84 mld.900 mil pro USA/«
00 LEQNID PLUŠČ se vyslovil pro opoziční stranu v SSSR, a to i takovou,
která by hlásala částečný návrat ke starému předrevolučnímu reži
mu, zdůraznil však,že v součashé situaci není ustavení takové stra
ny žatí ~ myslitelné.Ve vystoupení před výborem amerického Kongresu
označil KSSS za nedemokratickou politickou stranu a tzv.diktaturu
proletariátu za diktaturu hrstky lidí.Vypovídal také o svém po
bytu v psychiatrické"léčeb’ně" ;podle jeho názoru je v podobných
zařízeních ’’léčeno” přes tisíc duševně zdravých osob.
Na tiskové konferenci v New Yorku vyzval Plušč západní sdělovací
prostředky, aby boji za občanská práva y SSSR věnovaly co nejšir
ší publicitu;to je nejlepší a nejúčinnější forma nátlaku na so
větské úřady.Hovořil rovněž o pronásledování Židů,křestanů a budhistů,o antisemitských náladách v SSSR a o pokračující násilné
rusifikaci Ukrajiny.
00
"HLAVNÍM KRITERIEM PROLETÁRSKEHO.INTERNACIONALISMU je postoj vůči
Sovětskému svazu a jeho komunistické straně "napsalo,pět dní před
15„sjezdem KSČ,Rudé právo ve svém úvodníku. Kritizovalo rovněž
"revizionistické teorie a nacionalistické tendence,které staví
národní zájmy nad zájmy světového proletariátu”.Příklad proletářského internacionalismu v praxi spatřuje RP samozřejmě v”inter
nacionální pomoci bratrských vojsk v r.1968”.Dodejme,že v totmo
duchu se nesjy projevy všech čs.řečníků o ideologických otázkách.
00 STERILIZACE MUŽI5 A ŽEN V USA ROSTE POČETNĚ DO MILIONU. . Zatímco
v r.l965 praktikovalo v USA antikoncepci pomocí sterilizace jednoho
z manželských partnerů pouze 8% manželských dvojic,vzrostl v r.
1973 jejich počet na 16%.V období let 1970.až 1973 vzrostl v USA
počet sterilizací mužů i žen na cca 3,8 milionů, Podle odhadu.
Ústředí pro zdravotnickou statistiku se počet sterilizaci v nej
bližších letech zdvojnásobí .Podle zprávy uverejnene v dasmpisu.^
International Family Planning Digest z června r.1975 bylo do té
doby v USA provedeno celkem 6,6 mil.chirurgických zákroků ve
smyslu sterilizace. Z toho bylo na 70% žen.
Ing-M.C.
00

00

"MILUJI ŽIDY.... Generál Dajan je můj nejlepší kamarád, v Tel
Avivu jsme spolu proháněli děvčataprohlásil maršál IDI AMIN
DADA v interview s americkým časopisem Yes.Označil ,se také.za
nepřítele Sovětů a přítele Američanů.0 sobě řekl:"Západní tisk se
domnívá,že jsem blázen.Ale kdež!Já jsem velmi inteligentní, vím
přesně,co dělám”.
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Světová hospodářská krise,provázená inflací,vyvolává také zvý
šení vjloh o dovolených v řadě zemí,jež očekávají turisty o letních
prázdninách 1976.
ITÁLIE:Zvýšily se ceny hotelů a jídel o 20%/pokles hodnoty liry/
nelze vyloučit zvýšení cen benzinu.Některé úseky italských dálnic-nemilé”pedaggio’’-budou však pro zahraniční turisty zvýhodněny až
g bO^o^ena cigaret je zatím stejná jako 1975»
ŠPANĚLSKO: Ceny se zcýšily asi o 15%oLitr benzínu přijde asi na
1 Sfr»Káva,vína,piva a cigarety podražily.Devalvace pesety však
zvýhodnila zahraniční turisty.
PORTUGALSKO:Limit dovozu cizí měny je stanoven na 1000 escudos,
zahraniční bankovky a cestovní šeky se musí deklarovat.Litr ben
zínu super přijde na 1,75 Sfr,normálu na 1,25 Sfr; o zlevnění po
honných hmot pro zahraniční turisty se jedná.^eny hotelů se zvýšily,
stejně tak taxi a veřejné dopravní prostředky.Pozor na nemyté
ovoce a zeleninů-nebezpečí nákazy cholery trvá!
ŘECKO:Index cen se zvýšil/už 1975/ o 15,2%.Hotely podražily o 15
az 24%o Litr superu stojí ca 0,85 Sfr,normálu 0,7o Sfi.Dražší jsou
pivo,’’tvrdý alkohol” a tabákové výrobky.
DÁNSKO:Inflace 1975,totiž 9%,má zůstat i letos beze změny,stejně
tak nájemné za letní byty a domky.Litr superu 1,07 DM,normálu
1,05DM.Dvacítka cigaret stojí přes 4 marky,láhev koňaku až 40 DM.
RAKOUSKO:Index o 7,3% vyšší než loni.Čeká se,že ceny hotelů a ku
chyně budou vyšší o 5 až 6%.Litr superu 0,93 Sfrjnelze vyloučit
zvýšení přes 1 Sfr.Tabákové výrobky stojí o 10,3% více.
VELKÁ B.-ITANIE: Inflační křivka stoupá jen pomalu .Benzin je o něco
levnější než 1975ílitr superu přijde na 0,90Sfr.Cigarety jsou
dražší o 25 až 30%.
FRANCIE: Ve srovnání s r.1975 inflace vykazuje zvýšení cen 10,2%
Hotely a pensiony vyšší o ca 10%,rovněž benzin-litr superu l,10DM’*'
-cigarety dražší.Dovolená v centrální Francii/kraje Auvergne,Limousin,pyrenejské predhorí,Languedoc a Roussillon/příjde o mnoho lev
něji* u
HOLANDSKO:Inflace v poklesu,ceny se však v průměru o něco zvýšily-hotely o 5 až 10%oDražší je benzin/litr superu 1,03DM,normál 1DM/
Cigarety běžných druhů jsou rovněž dražší.
JUGOSLÁVIE:Cesty do Jugoslávie NEDOPORUČUJEME,uvádíme jen pro
srovnání."^ěny hotelů a služeb stouply v průměru o 22%,alkoholu
o 31%,hotelové stravy o 17%. Litr superu přijde na O,75Sfr a normá
lu na 0,70Sfr.
/Upozorňujeme čtenáře,aby uvedená čísla brali s rezervou a^chá
pali je spíše jako ukazatele současného trendu;situace se mění
a v letních měsících může být lepší i horší./

oo KOLEM ROKU 2000 se růst počtu evropského obyvatelstva zastaví;
soudí tak autoři statistické zprávy Hospodářské komise OSN pro^
Evropu v Ženevě.V současné době stále přibývá rodin,ktere si pře
jí mít málo dětí anebo vůbec žádné-evropský růst činí jen^0,5%
proti 3% v rozvojových zemích. Dětská úmrtnost je ve vyspělých
státech Evropy velmi nízká,naproti tomu však stoupá úmrtnost v
pokročilém věku a to zejména na následky infarktu a rakoviny.
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