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Členský oběžník Československého svazu pracujících Švýcarska
1978
- Leden - Číslo 1

JUBILEJNÍ ROK 1978o
Jsem přesvědčen?že ani v exilu ani doma bychom nenalezli na
šince, jehož by osmička na konci letošního letopočtu nevedla k za
myšlení .Prožíváme rok významných jubilejí a to jak těch,na které
vzpomínáme s hrdostí,tak i oněch,při nichž se nezbavíme pocitu
hanby,trpkosti a mnohdy i spoluviny.
Vynechme"osmičky’’ v historii poměrně vzdálené, jako Karla IV.
či bouřlivý rok 1848. Jen v našem století bylo těch významných
osmiček dost. Roku 1918,jakmile skončila krvavá první světová
válka,se po třech staletích pobělohorského pokoření zrodila sa
mostatná a nezávislá Československá republika,Roku 1938 ji mni
chovský diktát okleštil územně a prakticky už tedy vydal na milost
Adolfu Hitlerovi.Roku 1948 provedli Čs.komunisté za přímé podpo
ry Moskvy převrat,zmocnili se vlády a republiku,která se právě
vzchopila z válečných let a z nacistické okupace,vydali na milost
Josefu Stalinovi.Téhož roku jsme ztratili Jana Masaryka a prezi
dent Beneš byl nucen odstoupit Klementu Gottwaldovi.Temno trvalo
plných dvacet let,než se, v roce 1968, opět zrodila Naděje a Ra
dost; v témže roce však byly udušeny pod pásy sovětských tanků.
Minulo desetiletí okupace a opět máme na konci letopočtu osmičku.
Ne,nečekejme letos žádné převratné události v Československu;pro .
významné změny není doma vhodná politická Či mocenská konstelace.
A přece.Je tu Charta 77,smělý pokus odvážných lidí hájit zá
kladní lidská práva v ovzduší útlaku. A k Chartě připojme i vře
lé sympatie velké části čs.veřejnosti i příznivé ohlasy v demo
kratickém světě na tento manifest.Je přece jen oč bojovat,i když
teá jen v podmínkách recidivy padesátých let! Atsi je to boj sebedlouhodobější a proces latentnejší,věřme,že přinese nakonec své
ovoce. Čas od času se ledy protrhnou naráz,obyvkle však nové jaro
ohlašuje pomalé tání. Co - a kde - si povíme v roce 1988R
Stanislav M.Kříž
oooo
Curyšská místní skupina našeho ČSKP pořádá
v pátek 17.února
přednášku na téma
’. ·
_
·_
..... w
... STAROBNÍ POJIŠTĚNÍ AHV
NÁROKY POLITICKÝCH UPRCHLÍKU

Přednáška se bude konat v hotelu LIMMATHAUS, Limmatstrasse 118,
8005 Zurich /místnost ’’Zimmer -Rieder ”/-a začne v 19.hodin.
Prosloví ji německy sekretář curyšské úřadovny AHV pan Bernhard
SCHMID, který též zodpoví všechny dotazy.
Bude to vzácná příležitost dozvědět se od osoby zcela kompe
tentní závazně o všech nárocích politických uprchlíků z ’’prvého
sloupu” švýcarského sociálního zabezpečení,zejména o doplnkových
a jiných zvláštních rentách,které jsou většině z nás jinak takřka
neodhalitelným tajemstvím.
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našeho svazu se bud o 1ctos konat ve dnech 14-az 16.dubna opět ve Wislikofen nedaleko láz
ní Zurzach. Ústředním jeho tématem bude KONFERENCE V BĚLEHRADĚ.
Podílet se 'na něm. budou exiloví pracovníci východoevropských zemí.
K. USTAVENÍ ’· JUBILEJNÍCH VÝBORU” vyzývá všechny krajanské organiza
ce a spolky CSL.PbW;Nf SBOR V ZÁPADNÍ EVROPĚ. Jejich úkolem by
mělo být organizování společných akcí k připomínce všech tragic
kých událostí, jejichž výročí budeme letos připomínat sobě i svě
tově veřejnosti.
KON.OIRENCE V BĚLEHRADĚ sc· blíží k svému závěru, prozatím se nečeká
mář"senzačního”Ě Východ dělá co muže, aby se v závěrečném dokumentu
nepsalo moc o lidských právech a Západ nemá zatím k disposici pro
středky, jak jej přinutit. Pro nás je důležité, že sc v jednáních o
plnění či neplnění Helsinské dohody - má dále pokračovat. V roce
1980 nebo 1981 - a pak znova po několika letech.Jako příští místo
schůzky byl navržen Madrid, a pro tu přespříští některé město Var
šavského paktu. IToskvě prý se ani jedno ani druhé moc nelíbí. Uva
žuje se tedy také o Vídni.
SVAZ ČScSPOLKÓ ve Švýcarsku si na lednovém Sjezdu delegátů zvolil
nového předsedu. Je jím Ing.Jaroslav Kelbich z Luzernu.
MARTA KUBIŠOVÁ se zapsala do srdce čs.lidu poprvé písničkami před
deseti lety - a podruhé jako signatářka,a dnes jako jedna ze tří
mluvčích CHARTY 77«Dobřc víme,kolik statečnosti a duchovní síly je
k tomu třeba a kolik je za to pronásledování.Martě Kubišové sc ži
je těžce.Ncni tajemstvím, že po Bělehradě se režim chystá přitlačit
ještě víc. Jediná pomoc je veřejnost Svobodného světa. Profesoru
Sacharovovi se nic neděje poněvadž je všude příliš dobře znám.Učiň
me tak dobře známými i naše bojovníky za svobodu.V případě Marty K.
na příklad tím, že budeme žádat co nejvíce švýcarských přátel,aby
ji chtěli v rozhlase, v televizi,na koncertním pódiu či na gramofo
nových deskách., Pozoruhodnou akci tohoto druhu ve prospěch Marty
Kubišové vyvolala již pařížská organisace L'Amitie Franco-Tchécosl.

o· ŠESTÉ KŘES$ANSKO-DEřIOKRATICKŠ SETOSIUM
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PR. 13IDE·IT C/JaTER je muž,kterému přejeme všechno dobré.Za thesi o
lidských, právech i za ostatní, vysoké cíle,které si postavil.Neni
snadné všech dosti rychle dosáhnout.Veliká móda malých lidí je kritisovat- jej·- pro nedostatek prý strategie,či důslednosti,či umění
delegoval práci jiným. Při takové muzice se nepracuje snadno.Nebylo
divu,že koncem· prvního roku Cartcrova presidentství jeho popularita
dosti poklesla.Pak se ale ukázalo, že se ke konci 1977 téměř přesně
dosáhlo naplánovaných hospodářských čísel,především co do růstu
hrubého sociálního produktu a vylepšení nezaměstnanosti.Presiden
tova první výroční Zpráva o stavu Unie,přednesená·19.ledna Kongresu
USA,mohla tedy být přijata dobře i těmi,kteří měli doposud výhrady.
00 VÝSTAVA, /ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ UMĚLCI 1968-1978 ,: v Amsterodamu je cílem
Těteckého""zá j"ezčfu~,"pořádaného ze soukromé iniciativy našich členů
ve dnech 17.až 20.března.linkou KLE.Cena s ubytováním 405,-SFr za
osobu.1odrobné informace a přihlášky mezi 18 a 21 hodinou na tel.
01-7800295op CESTOPIS “OD PHAi'ENU MÍLU" našeho spoluredaktora STANISLAVA I,’.KŘÍŽE
t. j .Dr .ľľ.Leveho je ješte ňa skladě v nakladatelství DÉMOS, Po stí'. 263,
8053 Zurich /Tel.538395/.Cena je 19,50 SFr.
00
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NOVA PROVOKÁCIA,VOČI EXILU.Z Rakúska bola v polovičke októbra
^rozoslaná všetkým krajanským a exulantským časopisom takzv.
"Výzva 78'ô Je j autorom je vraj Eva Stevenová,ale adresa zasielateľa
nie je uvedená. Čo je podstatou takzvanej Výzvy 78?Návrh,alebo
dío poruč ani e, aby všete:i občania doma vstúpili do Komunistickej strsny.To vraj preto,lebo ako vraj medzinárodná situácia ukazuje,
nikto československým občanom..nepomôže a preto sa musia spolie
hal len na seba. Musia vstúpiť do KSp.zmocniť sa je j , dosadiť tam
takých ľudí ako je Dubček a tak aj vnútiť zmenu pomerov. Návrh
je príliš primitívny a jeho cieľom je len demoralizovať e.xil a
rozdeliť ho.Nanútiť mu diskusiu a tým aj rozpory o veciach a pro
blémoch ktoré,keď nie ničím iným,tak rozhodne nie návrhom podľa
Výzvy 78 nemožno riešiť.Veď každému,kto je len trochu oboznámený
s politickou praxou KSČ musí byt zrejmé,že masová infiltrácia KSČ
je jednoducho nemožná a že aj keby sa podarila,tak nemôže mať taký
výsledok v krajine,okupovanéj sovietskym vojskom,ako Výzva 78
predpokladá.A každý,kto v exile má poctivé úmysly,tak svoje názory
neexponuje anonýmne,lež udá svoju plnú adresu,aby si adresáti
mohli ľahko zjistiť o koho a o čo ide.Výzva J8 je teda dalším
podvodom agentov režimu a preto exil musí dať na takéto akcie
’ agentov^pozor. iteraz zvýšený alebo väsčí pozor ako v minulosti,
lebo každý chybný krok by mohol značne poškodiť to,čo ľudia robia
doma na obranu svojich práv proti neľudskému utláčateľskému
režimu. z
z
z
v
/NAŠE SNAHY/
00 PROHLÁŠENÍ ZÁKLADNÍCH ZASAĎ Kŕesťansko-demokratické lidové strany
Švýcarska CVP/Grundsatzprogramm/,na jehož vypracování se svými
připomínkami podílela též naše Československá pracovní skupina.
ZCschechoslowakischer Arbeitskreis der CVP/,bylo přijato 20.ledna
shromážděním delegátů v Näfels.CVP se v něm hlásí nekompromisně
ke křesťanství a jeho sociální nauce.Za základní hodnoty ve spdoččnosti prohlašuje svobodu a solidaritu?které se uskutečňují zása
dou subsidiarit.y.Výrazem toho je”politika dynamického středu"
usilující o společenské přeměny a reformyo člověku poslužný
hospodářský řád a o mír ve světě.
oo NEÚSPEŠNÝ,OFICIÁLNÍ TLUMOČNÍK amerického státního departmentu,kte
rý tlumočil prezidentu Cartěrovi při návštěvě v Polsku , a na
jehož adresu se snesla celá bouře kritik,obdržel od amerického
prezidenta dopis... s poděkováním:"Děkuji Vám.Učinil jste můj
pobyt v Polsku velmi zábavným a úspěšným.Váš přítel Jimmy Carter".
Tlumočník,jak známu,používal velmi archaického jazyka a při pře
klady se dopustil hrubých chyb.Tak např.přetlumočil Carterovu od
pověď na přivítání ve Varšave,že prezident "opustil Spojené státy
navždy,aby odešel do Varšavy" a že chová”sexuální touhu setkat se
s polskými představiteli/!//'Nebohý tlumočník se tehdy domníval,
že jsou jeho dny sečteny a kariéře konec,ale pravý opak je prav
dou ;obdržel již velké množství zajímavých pracovních nabídek!
oo SKOK DO PŘEDU—chystá nová vláda Číny.,která se prý,po potření
■všech svých odpůrců, dobře zkonsolidovala.Podzimní veletrh v Kan
tónu prý nasvědčoval vážnosti tohoto rozhodnutí.Na ploše 60.000
metrů čtv.bylo vystaveno na 40.000 exportních artiklů překvapivě
dobré kvality.Veletrh navštívilo 30.000 lidí ze 110 zemí;30 stá
tů poslalo do iVantonu své obchodníadelegace.Do r.1980 má být v
Číně dáno do provozu 400 nových průmyslových podniků.Zd se,že se
v Číně otvírá světovému hospodářství nový velký trh.
oo POSLEDNÍ"BROUČEK" typu Volkswagen vyšel ve čtvrtek 19.ledna ziaon?
tažního pásu známé západoněmecké automobilky.Ověnčen květinami
nesl tento poslední mohykán výrobní číslo 16,255·500. od prvního
vozu stejného typu.Poslední "brouk" však není na prodej·, bude v mu
seu Volkswagen ve Wolfburgu.
oo
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00 V ČESKOSLOVENSKU je nateraz natrvalo usadená sovietska posádka
asi 80 tisíc mužov vo zbrani. Hlavné okupačné strediská sú tri;
Ml ad á Bole slav v Cechách, Olomouc na "xorave a Tri Duby pri Zvolene
na SlovenskuoVšade v týchto, strediskách sa buduju rozsiahle zari
adenia pre sovietske posádky;byty pre početných rodinných prísluš
níkov, školy , obchodné strediská,spoločenské a rekreačné zariadenia,
do ktorých majú prístup len sovietski občania,či už vojaci alebo
civilisti.To všetko naznačuje,že ide o trvalý kolonizačný zámer
^oskvy,ktorá síue predstiera priateľstve voči’ československému
Tuäu,ale zariaďuje sa všade v Československu tak,aby jej vojenské
jednotky i civilisti sa čo najmenej stýkali z domácim obyvateľstvom,
aby sa tak predišlo neželateľnému nepriateľskému cíteniu a vyvolá
vaniu nepriateľských nálad?čo by nutne nastalo za bežného styku
domáceho obyvateľstva s príslušníkmi koloniálnej armády.
Okupáciou Moskva značne poškodila Československo a neustále
■ drancuje jeho hosdpodárstvo.Hned1' po obsadení krajiny zaviedla mi
moriadne opatrenia.Nariadila nový kurz medzi československou ko
runou a rubľom.Starý kurz bol 1:10,nový je 1:18. V dôsledku toho
Československo,ktoré malo takmer vždy obchodné prebytky voči So
ví e t s k ému zv ä z u,j e dnes tak zadlžené,že Moskva sama uvažuje o tom,
že sa niečo musí změnit/že československé .hospodárstvo musí byt
sanované a že kurz koruny k rubľu musí byt znova upravený.Ak sa
tak stan$,tak Moskva,ktorá vydrancovala Československo,si bude
nárokovat vďačnosť' obyvateľstva,že mu zase prišla na pomoc.
Z vývoja československého hospodárstva je zrejmé,že pánom je
Moskva lebo tá rozhoduje o plánovaní výroby,ako aj o zahraničných
obchodných stykoch Československa.Priatom pod rúškou tak^zvanej
dobrovoľnej socialistickej integrácie diktuje výrobné álohy,ktoré
slúžia len sovietskemu hospodárstvu, často tieto výrobné úlohy
mení,aby pripadne po krátkom čase nariadila novú zmenu likvidáciou
toho,čo pred časom nariadila a návrat k takej výrobe,.ktorú pred
časom ako pepotrebnú zakázala.Ale celé bremeno takýchtG investícií
musí znášať Československo samo.Za týchto okolností západní pozo
rovatelia s e zhodu jií v názor e, že Československo jedine z východo
európskych______ sa už dostalo na úroveň integrovaných baltských
—Ľ-------/xJuse o nahý/
00 V POSLEDNÍ DEN Carterovy návštevy v Polsku asi sto osob s trans
parenty "Cartere,zachraň nás í"uspořádalo tichou manifestaci po
blíž budovy,kde probíhala slavnostní večeře na rozloučenou.Proti
manifestantům ihned zasáhla polská policie.Manifestace se konala
pozdě večer za velkého mrazu a sněhové vánice.Podle názoru západ
ních novinářů byla nejvýznamnější svého druhu během Carterova po
bytu v PLR.
00 ZAČÁTKEM LEDNA pražská policie odvedla násilím mluvčího Charty 77·
dr. Ládi s 1 av a H e j d ánka k výslechu:,: který trval sedm hodin v nevyt onené
a schválně vetrané místnosti bez jediné židle.Agenti StB vyslýcha
ným surově cloumali a hrubě ho uráželi. Proti tomuto zacházení pro
testoval Pavel Kohout otevřeným dopisem ministru vnitra J.Obzinovi
/jeho text uveřejnil v NSR"Frankfurter Allgemeine" a·rozhlasová
stanice"Deutsche Welle"/. P.Kohout byl 9.ledna poctěn rakouskou
státní cenou za evropskou literaturu 1977«Je však vyloučeno,že mu
čs.úrady povolí cestu do Vídně,aby mohl cenu osobně převzít.Cena
je dotována 150.000 šilinky/ca 10.000 dolarů/.
oo §EF JAPONSKÉ KOMUNISTICKÉ STRANY KENJI MIYAMOTO navštíví letos
Čaušeska,Tita,Marehaise a patrně i Santiaga Čarilla:,naproti tomu
je E.Berlinguer očekáván v r.1978 v Japonsku.PolitikavMiyamotovy
strany je ideologicky blízká eurokonunismu IK3,FI<3 a SK3.
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Jaroslav Pecháček:
ÚNOR - LEGENDY A FAKTA»
"Tri roky no osvobození věřila ještě reakce ve svou sílu.Tři
roky doufala v návrat starých poměrů.Tři roky se připravovala na
úder proti lidové demokracii.»Když bylo stále zřejmější,že· reakční
elementy v některých stranách sjou pevně rozhodnuty sabotovat vlád
ní program,vyhlásila Komunistická strana Československa boj za
získání většiny národa,aby mohla splnit oprávněné požadavky lidu.
xehdy zděšení reakcionáři pokládali za nutné sáhnoui ke kontrarevolucnímu puči,protože si dobře uvědomili,že ve svobodných volbách
by jia lid nikdy moc nepředal..." Tučkové_Svoboda_Svobodová
Jak to bylo v únoru,Praha 1949"
Propagační povídky,, z nichž tu jednu citujeme,o"vítězství pra
cujícího lidu nad reakcí” se ozývají z Prahy už po třicet let,ale
těch,kdo by jim věřili,stále ubývá.Po zkušenostech padesátých let,
o tom,jak "vypadá vítězství pracujícího lidu” v praxi,se museli
přesvědčit pod šibenicí anebo ve vězeních i mnozí z těch,kdo se na
tomto"vítězství"rozhodující měrou podíleli.A po zkušenostech ze
srpna 1968 ještě sotva někdo věří,že se o únoru 1948 rozhodovalo
jenom v Praze,a že tehdejší náměstek sovětského zahraničního mi
nistra Zorin byl v Fráze v osud vých únorových dnech jen proto?
aby počítal pytle sovětského obilí.Navíc máme dnes už četnou histo
rickou a memoárovou literaturu,počínaje záznamem událostí pořízerým
skupinou politickýchvprominentů ve Frankfurtu králce po Únoru,jak
ho vydal pod názvenľ’Život za železnou oponou" v Chicagu 1948 re
daktor Jandáčekjpřes knihy Ripky,Smutného,Stránského,Jost-ena a
dalších,až po poslední studii Dr.Strobingera”Anatomie eines
Staatsstreichf,která vyšla ve švýcarském nakladatelství Interfrom v Curychu.Navíc se už objevují rukopisy o Únoru i z pet ko
munistických historiků.Na základě této literatury můžemé rekon
struovat události února 1948 s plnou historickou autetičností a
úplností.
Československo po druhé světové válce nebylo takové,jaké by si
byla přála většina obou našich národů,ale takové jak jej vytvořila
tehdejší mezinárodní situace,především Teherán,Jalta a demarkační
čára mezi.,armádou sovětskou a americkou.Většina našich národů by
Si býla přála Československo demokratické,humanitní,s garantovanými
občanskými právy,ale na rozdíl od první republiky s novým uspořá
dáním státoprávních poměrů mezi Čechy a Slováky,s větší denecentralisací,s menším počtem stran a s novými aspekty a podněty v hospo
dářské a sociální politice.V Košicích však byla utvořena vláda,
jejíž program znamenal konec masarykovské demokracie a nástup tzv.
lidové demokracie.Místo demokracie byla nastolena polodemokracie.
Program a sestavení vlády byly dohodnuty a přijaty v Moskvě pod
přímým dohledem J·V.Stalina.Tradiční významné politické strany ne
byly připuštěny.Byla utvořena národní fronta,aby se zabránilo usta
vení normální parlamentní oposicéjtrestání válečných zločinců,ko
laborantů, zrádců a příslušníků německých a madarských národnostních
skupin otevřelo brány lidové a stranické justici,do které se zapo
jily nejen nacionálni vášně,ale i sobecké,často temné a nečisté
osobní a skupinové zájmy.Nacionalizace klíčového průmyslu,bank a
majetku kolaborantů a zrádců nastolila brzy v podnicích třídní stra
nickou správu,jejímž předním·cílem nebyla obnova národního hospo
dářství ale centralisacé moci v rukách jedné strany pod heslem li
dové správy.Klíčová místa ve vládě byla vyhrazena,jako ve všech ze
mích,kam vstoupila Rudá armáda,komunistické straně.
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Ministerstvo vnitra, propagand, zemědělství s rozdělováním dekretů
k vlastnictví půdy,financí , školství-těm všem stáli v čele komu
nističtí ministři»Národní obrana byla sice svěřena generálu Svobo
dovi, jehož přihláška do strany byla odložena,aby se mohlo—aspoň na
čas-tvrdit,že jde o ministra nepolitického,ale šéfem vojenské taj
né služby byl fanatický komunista a zbytek obstarali sovětští vo
jenští poradci.Nově vytvořená státní bezpečnost měla rovněž v čele
komunistu.To všechno dávalo pramálo naděje na návrat skutečné,
plné demokracie v naší vlasti.Nicméně i v této situaci se zdálo,
že není všechno ztraceno.Na rozdíl od středo-a východoevropských
sousedů,kam vstoupila Rudá armáda jako na nepřátelské území,patři
lo Československo do tábora vítězů.V jeho čele byl demokratický
prezident volený ještě v první republice.Se Sovětským svazem poji
la ČSR spojenecká smlouva z prosince 1943,která m.j.zaručovala
nezasahování do vnitřních záležitostí smluvní strany.Nebyla pochyby,
že většina čs.lidu si nepřeje komunistický režim. Byla tu proto na
děje, že svobodné volby zvrátí porušenou rovnováhu státní moci.
Doufalo se také,že existence protihitlerovské koalice dovolí Česko
slovensku pokračovat v přátelských stycích se Západem a odpoutá
ho tak od jednostranné závislosti na oskvě.Moskevsko-košický kom
promis ušetřil Československo z největší části hrůz,které prodě
laly sousední země se strany Rudé armády.K odhadu dalšího lepšího
vývoje přispívala víra, že čsl .komunisté uz nejsou revoluční ■.bol
ševickou odo sici,.jako' tomu bylo před válkou, ale že.· jsou součástí
vlády,áprtnery demokratických stran,a že jejich”cesta k socialismu”
bude cestou vlastní,nezávislou na Moskve,tak jak to vyhlašovali
nejen vůdcové strany,ale jak to slibovala sama Moskva,a jak to na
venek potvrzovalo rozpuštění Kominterny,hlavního nástroje revoluč
ních mezinárodních sil.Také v zahraničí byl sledován čs.vývoj s
nadějemi.Úspěch košického kompromisu měl být dokladem,že spolu
práce mezi západními demokraciemi a Moskvou bude pokračovat i ro
válce.
Ale brzy došlo k vystřízlivění:V říjnu 1947 převzala v ^olsku
moc tzv.jednotná strana,v níž měli rozhodující slovo komunisté.
Vůdce polských demokratů Mikolajczyk musel uprchnout do ciziny.
V prosinci téhož roku musel opustit Rumunsko král Michael,až dosud
jak se zdálo,Stalinův oblíbenec,a komunisté převzali moc v Bůkurešti.V Bulharsku musel abdikovat car Simeon II už r.1946 a země
byla prohlášena za lidovou demokracii. V srpnu 1947 byla odstraně
na poslední překážka:Vůdce oposice Petkoff byl zbaven imunity,
zatčen a odsouzen k smrti jako”západní agent".V Maďarsku použil
šéf strany Rakosi k nástupu moci rozbití sociálně demokratické
strany na levici a pravici.V Albánii vyšla komunistická vláda
Enwera Hodži z partizánských bojů proti okupantům,za pomoci brit
ských zbraní,které mu byly o to ochotněji poskytnuty,stejně tak
jako po válce štědrá pomoc UNRy,proto,že vydal Manifest o zajištění
lidských práv albánskému lidu a spolupracoval-na oko úpřimně- s de
mokratickou frontou občanských stran.Když se cítil dostatečně silný,
dal své partnery likvidovat a ujal se diktátorsky moci.Jugoslávie
prodělala odlišný vývoj od ostatních lidových demokracií a Řecko
bylo požehnání lidové demokracie ušetřeno,jednak pro to,že nespadlo
do sféry sovětské a že,když tamní KS to nechtěla vzít na vědomí a
zahájila povstání proti demokratické vládě,ztroskotala mimo jiné
především nroto,že Jugoslávie,která mezitím byla vyobcována ze so
větského klanu,odmítla řecké soudruhy podporovat.
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slovensko.0 tom,že se přiblížila hodina,přišlo rozhodnutí zvenčí.
Prvním signálem bylo rozpadnutí se protihitlrovské koalice-Západ
ní demokracie přihlížely zpočátku ke Stalinovu tažení ve Východní
a Střední Evropě bez energičtější reakce.Amerika povolala své
"boys” do civilu,západní Evropa zápasila s hospodářskými potížemi,
Velká Britanie poslala ve volbách ještě před Postupinskou konfe
rencí svého největšího politika,W.Churchilla,do pense. Nicméně
natrvalo nemohl svobodný svět ke Stalinově věrolomnosti přihlí
žet.Nejprve vyhlásil president Truman nové zásady americké zahrav· ■ '·
niční politiky,tzv.Trumanovu doktrínu,jejímž cílem bylo další
pronikání Sovětů na Západ zastavit.V rámci této nové politiky byl
vyhlášen Marshallův plán,aby se zabránilo hospodářskému zhrouce
ní Evropy,a Itálie a Francie vytlačily komunistickou stranu z vlá
dy ♦Československo se chtělo,podílet na výhodách Marshallcva plénu,
ale Stalin přinutil ultimatívni formou čs.vládní delegaci,aby při
hlášku odvolala. Jan Masaryk komentoval novou situaci na letišti
slovy:"Odletěl jsem do Moskvy jako čs.zahraniční ministr,vracím
se jako Stalinův sluha." Dne 22.září 1947 se sešli v Polsku dele
gáti hlavních evropských komunistických stran,aby z příkazu Stali
na založili Kominformu.Na konferenci napadli zejména sovětští delegáti Zdáno v a lulalenkov, a jugoslávští delegáti, tehdy ještě věr
ní spojenci Moskvy Kardelj a Džilas?čs.delegáta Slánského,že se
čs.komunistická strana dosud nechopila plně moci.Osttaní delegáti
se horlivě ke kritice připojili.Při tom bylo naznačeno,že by bylo
možná dobré současné čs.stranické vedení nahradit schopnějšími
lidmi.Po Slánského návratu začala ve vedení KSČ horečná aktivita.
Vždyt šlo také o přežití Gottwaldovo a Slánského. Gottwald sta
novil nový cíljv létě,nejdéle na podzim 1948 se KSČ musí uchopit
plně moci nad CSR. V ústředním sekretariátu byly k tomu vytvořeny
zvláštní komise.Jedna měla na starost armádu a policii,druhá za
ložení a ozbrojení lidových milic-Další komise se měla staratvo
ovládnutí masových organisací a o důraznější propagační kampaň
proti nekomunistickým stranám.Zvláštní úkol dostalo tajné odděle
ní pro nekomunistické strany;mělo v každé straně,v jejím vedení,
nalézt spolehlivé osoby,které budou ochotny postavit se v rozho
dující chvíli na stranu KSČ. Komunisté v bezpečnostních orgánech
dostali příkaz,aby pomocí falšovaných dokumentů a pomluvami od
halovali demokratické politiky jako zrádce a pr-západní agenty.
Příslušníci strany v důstojnickém sboru armády byli pověřeni vy
pracováním plánů na obsazení strategicky důležitých bodů Prahy
a ostatních větších měst.
Boj o Československo začal. Tajně,v Ústředním sekretariátě stra
ny .Generální zkouška proběhla na Slovensku. Velké vítězství slo
venské Demokratické strany dlouho pálilo komunisty;teá měla být
moc demokratické strany zlomena.Od jara 1947 pracovala zvláštní
skupina v ministerstvu vnitra na výrobě falešných dokumentů,které
měly prokázat,že vedoucí politici Demokratické strany udržují styky
s bývalými funkcionáři Slovenského státu,kteří žijí v zahraničí,
anebo že připravují spiknutí proti ČSR.Mezi obětmi těchto provo
kací byli dva generální sekretáři strany,důstojníci,žurnalisté.
Šlo o stovky osob.Jen ve třech stredoslovenských okresích bylo
zatčeno na 237 příslušníků strany, z nich 237 předáno soudu.
Současně začala aktivita zvenčí; delegáti slovenských r lníků
žádali okamžitou pozemkovou reformu a odstranění všech"nepřátel
lidu" ze státního aparátu.Za deset dní se konal sjezd závodních
rad z celého Slovenska.Žádaly m.j. o zastoupení masových orga-
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strany,vyhlásily generálni stávku a předseda Sboru povereníkú' ”
Husák ohlásil demisi Sboru. Demokratičtí povereníci však pokra
čovali ve svých funkcích.Následovaly masové demonstrace a hrozby.
Partizáni zadali zbrane.Demokraté ustoupili; z devíti pcvoroniků
jich zůstalo šest,nově přišli do Sboru zástupci strany práce a
strany Svobody,komunistům zůstalo předsednictví a dosavadní 4
členové.Výsledek voleb tím byl podstatně zfalšován.
Dvě události uvedly lavinu v celém státe do pohybu.V 1i s t opadu
1947 byl na stranickém sjezdu v Brně zbaven vedení sociální jemokracie Fierlinger,který se už v Moskvě zavázal Gottwaldovi,že v
dané chvíli převede stranu ‘do KSČ,va na jeho místo byl zvolen
Laušman.Krátce na to zasedalo UVK3Č,aby připravilo strategii
puče.Krise měla být vyvolána požadavkem strany,aby v příštích vol
bách vystoupila Národní fronta s jednotnou kandidátkou^teakcionáři'!mčli být isolováni a nahrazeni na listinách povolnějšími
zástupci stran.Gottwald věděl,že to bude vyžadovat změnu’voleb-'
ního zákona,ale byl rozhodnut prosadit ji,bude-li třeba, všemi
prostředky.Byly váženy síly strany;v Ministerstvu nár.obrany
bylo mezi najvyššími důstojníky 35% ko unistů,v Ministerstvu vnitra
’ a státní bezpečnosti bylo na klíčových místech 44% komunistů, v
Ministerstvu informací 45%-Policie byla systematicky zesilována.
Čas se krátil.Tajné zjištování volebních vyhlídek strany na za
čátku r.1948 ukázalo,že by strana dostala v normálních volbách.
jen 28% hlasů,o 10% méně než r.1946.
Bezpx ostředním podnětem, k únorovým událostem bylo propuštění
osmi vyšších nekomunistickýchvpolicejních důstojníků a jejich^nahrazení spolehlivými, členy KSČ.Toto opatření mělo zajistit KSČ,
že bude mít policii v Praze plně ve svých rukách.Demokratické
strany protestovaly a žádaly odvolání Noskova opatření.V e vlude
se .octli komunisté v-menšině-.Na svou porážku odpověděli požadav
kem, abyvbylo pokračováno v zestátňování průmyslu,zahraničního ob
chodu avnové pozemkové reformě.Požadavek,aby Nosek referoval o
stažení svých opatření, komunisté ignorovali.Prezident Beneš v
rozhovoru s Dr.Zenklem a Ripkou zastával názor,že zásadní rozhod
nutí v dané situaci musí, padnout teäjještě přeá sjezdem závod
ních rad,který se měl stát prodlouženým ramenem KSČ.Slíbil,že
bude-li třeba,vypíše předčasně parlamentní volby. Mezitím přijel
do Prahy zástupce sovětského zahraničního ministerstva,bývalý
velvyslanec v Praze,Zorjn. Úředně proto,aby kontroloval dodávky
sovětského obilí...
20.února,když Gottwald znovu odmítá splnit usnesení vlády o
Noskových opatřeních,rozhodlo se dvanáct demokratických ministrů
podat demisi.Podávájí o tom zprávu prezidentovi a očekávájí,že ,
president rozpustí parlament a vypíše nové volby.Věří,že krise
bude řešena ústavně a parlamentárně...
Komunisté odpovídají zastrašováním presidenta.Gottwald,Nosek,
generál Svoboda,dva zástupci zpravodajských^služeb ho informují
o odhalení západních agentů a špionů.Zároveň vybízejí presidenta,
aby demisi demokratických ministrů neprodleně přijal.Mezitím je
v proudu jednání o náhradu.Laušman už po druhé odmítá nabídku vy
tvoření socialistické vlády s komunisty.Zintensiyňují se kontakty
s "oposicí” ve stranách.Pater Plcjhar a poslanec Petr z Lidové
strany slibují Gottwaldovi,že ochotně vstoupí ďo nové vlády,po
slanec Ševčík ze strany slovenských demokratů už je mezitím na
cestě se seznamem slovenských demokratů ochotných s komunisty spo
lupracovat.! u Národních socialistů jsou si jisti.
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Většina v parlamente je zajištěna...Nicméně se KSČ .nespokojuje
parlamentními zákulisními taktikami.Do pohybu je uvedena zbrojní
síla.Zvláštní jednotky pohraniční policie a jednotky vybraného
pluku"Slovensko” jsou umístěny v Praze á v pražském okolí.Policie
hlídá byty ministrů a obsazuje důležité budovy,mosty,rozhlas.
Sotva 24.hodin po demisi,je president bombardován resoluccmi a
výzvami z celé republiky,delegace závodů si podávají na Hradě
dveře.Na Staroměstském náměstí je připravena 21.února manifesta
ce. 80. 000 účastníků nadšeně tleská Gottwaldovi,když vybízí Beneše,
aby okamžitě reakcionáře z vlády propustil. Tiskovým orgánů..^_
demokratických stran je zastaven přísun papíru.
Mezitím byli četní členové a funkcionáři národně socialistické,
lidové a slovenské strany demokratické zatčeni. Lidový poslanec
Ing.Sochorec byl zatčen při zasedání předsednictva Svazu země
dělců,na miste surově zbit a odvezen.Za čtrnáct dní na to byl po
chován.Rakev s jeho tělesnými pozůstatky nesměla být otevřena.
Podpora KSČ přichází samozřejmě- i zvenčí .Moskevská Pravda ozna
čuje odmítání požadavků komunistické strany ČS za"útok proti
Sovětskému svazů.Beneš a členové vlády jsou informováni, že J.c
země přijela delegace vysokých sovětských důstojníků pod vedením
"osvoboditele Prahy" generála Lejlušenka. Důstojníci NKVD. pracují
mezitím na všech klíčových místech jako"poradci".Sovětský porad
ce bělehradské ústřední kanceláře Komirormy Judin se dává pravi
delně informovat o vývoji událostí v Praze a dává pokyny.Sám
Stalin telefonuje několikrát Gottwaldovi a Slánskému a nabádá
k pevnosti. Ostatně zárukou,že plán bude splněn,je přítomnost
Zorinova v Praze.
V pondělí 23,února je ve velkém sále Obecního domu v Praze usta
ven Akční výbor Obrození národní fronty.Jsou tu všichni;Gottwald,
Zápotocký,generál Ludvík Svoboda,který ujištuje,že"armádavjde
s lidem",Evžen Erban a Fierlinger,Plojhar a Petr,Neumann,Šlechta,
Ševčík a další... Ze zasedání je vydána výzva,aby se v celé zorni
tvořily akční výbory a aby byli s úřadů,továren,kasaren,minister
stev, škol a organisací vyhnáni zrádti a reakcionáři.Během dne,
ještě před shromážděním v Obecním domě, " zpracoval "Gottwald-Dnú
^eneše.Ohlásil mu,že má kandidáty nekomunistických stran na
křesla ministrů,kteří podali demisi.Ministr Nosek varuje presi
denta, že v zemi vládne"kritická situace",která může každou minu
tu vyvolat krveprolití,jestliže bude hlava státu nadále váhat
přijmout demisi ministrů..: Beneš odpovídá,že příjme demisi jest
liže bude utvoření nové vlády projednáno mezi stranami.Gottwald
odmítá:"S nepřáteli statuna pracující třídy nebudeme jednat!".
Rozhlas,tisk,telefonní sít,papírny jsou k disposici jen komuni
stické straně.Speciální policejní jednotky jsou ve stavu poho
tovost i.Praha je prakticky pod policejní kontrolou řízenou komu
nistickou stranou.Také vybrané vojenské jednotky jsou v pohotovosti.
V Žatci čeká brigáda obrněné vozb.y na rozkaz k pochodu na Prahu,
stejně jako v Milovicích. V Olomouci je připraven pluk pěchoty.
Také v Brně se podařilo komunistické straně získat pro její plá
ny několik generálů ve velitelských posicích.Podobná pohotovost
je i v některých posádkách na Slovensku.
Tlak na Dra Beneše roste,pražská hradní nádvoří jsou plna komuni
stických delegací,které se domáhají přístupu.k presidentovi.Vedou
cí kladenské delegace Kozelka hrozí otevřeně Benešovi,že"vůle
lidu" odstranit zrádné ministry se prosadí,! kdyby snad president
odmítl demisi dvanácti členů vlády přijmout.
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V nedeli 22.úncra se schází sjezd závodních rad.Me z i 8.000 de 1egá ty
je sotva lolOO přísltoníků nekomunistických stran.Jen sedm z nich
má odvahu, v atmosféře strachu..a teroru hlasovat proti resoluci,
ktľrá se staví výhradně z.a KSČ a Klementa Gottwalda.Ňa utery 24«,
února je vyhlášena generální stávka.V ústředním sekretcri Hč stra
ny je ustavena lidová milice.Jejím velitelem jo jmenován Josef
Favel,jeho zástupcem Dr.František Kriegel.Oba se lsvědčili ve
spánělské občanské válce.Politickým komisařem je ustanoven Josef
Smrkovský, k t erý j ako mí s t opřed sedá, N úrodní x ady odmítl v pra žskén
povstání nabídku· americké armády pomoci ohroženému hlavnímu městu
Ceskosl venska.
Ironii osudu právě tito tři muži,pozdějí"mužové Pražského jara",
sami na vlastní kůži měli zakusit v pozdějších letech,co zname
nalo únorové"vítězství pracujícího lidu nad reakcí" .V únoru však
ještě vedli"hlavní· úder";podle jejich pokynů byly ze zbrojovek
v Brně,A Jámově,Vsetíně a Vlašimi,stejně jako z armádních skladů,
vyd'ván.. zbraně a rozdělovány spolehlivým komunistickým"dělníkům”
v Praze· a v ostatních centrech,několik jehó;Jtek milicionářů bylo
začleněno do policie k hlídkování v ulicích,před ministerstvy,
sekretariáty a vydavatelstvími nekomunistických stran.
V útc-ry 24. přichází zpráva ze Slovenska; Předseda Sboru povereníků Dr.Gustáv Husák nepokládal za nutné vyčkat konečný závěr z
Prahy..Příslušníky Demokratické strany jednoduše z funkcí povereníků propustil.V Praze mezitím jednotky lidových milic obsazují
ministerstva.B-.neš ještě demisi ministrů nepodepsal,ale jejich
úřadovny už jsou v rukou"pracujících".
Tisk je už pod správou stranických Akčních výborů.Jen v Lidové
demokracii a v Svobodných novinách se ještě· objevila naléhavá
výzva:rražský arcibiskup Dr.Beran zapřísahá rozhodující činitele,
aby nerozlmychovali bratrovražedné boje,oby’zachovávali prÁvní
rád a neničili odkaz presidenta Gsvoboditele.H las osamělého na
poušti.
*■
*
Generální stávka je úspěšná.Levé křídlo sociálních demokratů sc
už také násilím zmocnilo ústředního sekretariátu strany.
25.února,den rozhodnutí.Několik demokratických ministrů marně
žádá o přijetí u presidenta.Ten má už na stole dopis Klementa
Gottwal 'a s listinou nové vlády.Váhá,ale se všech stran docházen
jí zprávy,jak komunisté přebírají pomocí policie,lidových milic
a akčních* výborů*moc.Deprimovaný president žádá Gottwalda, aby
přijel ve 4 hodiny.Šéf velké pučistické operace triumfuje.Dav i:a
Staroměstském náměstí s nadšením pozdravuje vítěze:"Pan president
přijal ,ié návrhy o. .protože viděl, že je to přání, vůle a rozhodnutí
lidů". President odmítá přijmout demokratické ministry na rozlou
čenou. ..
■
·
"N,vá Bílá hora" a "nové Lipanv-y osvíceném 20 století" - to pak
mohou týt názvy dalších kapitoínarcdních dějin po 25. únoru 1948.
/Rukopis dodal Čs.Poradní Sbor v Z<ap.’’vropě/
o
o
o
o
o
o
o
Jjáš cizojazyčná BULLETIN TVCA vyšel v roce 1977 dvakrát, a to. ten
tokráte pouze německy. Z obsahu. 40 let od smrti T.G».’. asaryka; Euroko·. uristus; Charta 77 a co po ní; Kongres CNG a jeho prohlášení
zásad; Rodová msta /Sippenhaftůhg/ v československém školství; Te
roristé - noho političtí vězni'?;" Díky za Bělehrad. Zbylé exempláre
jsou k'disposici, pro Vaše německy mluvící přátele» Napište si o
ně redakci ZPRÁV. Sdělte adresy, na které bychom mohli BULLETIN
posílat přímo.

- 11

Edmund Řehák
MANIFEST Z VÝCHODNÍHO NŽMECKA o
J e t o man i f e s t výslovně protisovčtský,zároveň však sní o novém
komunistickém řádu. Německý týdeník"Der Spiegel" uveřejnil ve svém
novoročním čísle zajímavý dokument,o kterém tvrdí,že jeho autoři
jsou.stře dní a vyšší funkcionáři z východoněmecké komunistické,
tzv,jednotné socialistické strany SED» ^ato skupina se v něm
představuje jako"Svaz německých komunistických demokratů" a vyhlašuje"nutnost vytvoření nového komunistického řádu”,postupně
v obou částech Německa»Manifest velmi ostře odsuzuje dosavadní
sovětský společenský systém a vládní režim,jako”feudální společ
nost řízenou lidmi zkorumpovanými až do kosti”.Je proto zajímavý
alespoň informativně jako doklad rostoucí oposice přímo v lůně
evropských komunistických režimů v područí SSSR. První veřejnčná
část obsahuje úvod s titulem”Jsme proti diktatuře jediné strany”,
a s podtitulkem"Manifest první organisované oposice v NDR".
Ve třech kapitolách je pojednáváno o ’’Válce a míru" ,’’Reformní?;i
komunismu a sovětské ortodoxii","Politice Německa" /v předpokladu
jeho budoucího. sjednocení je citován Marx:’’Celé Německo bude vy
hlášeno za jedinou a nedělitelnou republiku"/. Další 4,kapitola
pojednává o "Vnitřní situaci v NDR". Dokument je značně obsáhlý,
takže v Dalších řádcích se nejedná,pochopitelně,o nějaký jeho
podstatnější rozbor,nýbrž jen o několik vybraných úryvků.
Pro s jedno c ené_a neutrální Němécko_.
V úvodu autoři uvádějí,že požádali o zveřejnění západoněmecký
liberální časopis,protože je znám svým stejnoměrně kritickým po
stojem, jak k Východu,tak k Západu· Vyhýbají se tím také nebezpe
čí zvrozšiřování hektografováných exemplářů v NDR. Poukazují zá
roveň na to,že i Lenin využil publikační možnosti v buržoasnín
tisku. Stejně jako využil ke své akci 40 milionů zlatých marek,
které dostal od německé císařské tajné služby. Apelují proto na
všechny komunistické,sociálně-demokratické a liberální novináře
v NSR,aby jim pomáhali v jejich úsilí.
V dokumentu se pak tvrdí,že dnes existují jen dvě imperialistickí
supervelmoci,USA a SSSR. Nebezpečí války vychází prý z obou těchto
imperialistických center a jejich pokračujícího zbrojení. Musí
být proto prosazeno všeobecné odzbrojení.Zámořské branné síly
NATO musí být staženy ze Západní Evropy a NSR musí vystoupit z
NATO a NDR z Varšavského paktu.Kreml využívá”détente" k tomu,
aby s mnohostrannou západní pomocí zpevnil svoji vojenskou maši
nérii. Vzdor tomu se autoři manifestu domnívájí,že jen politika
uvolňování umožní přechod k zásadním reformám uvnitř sovětské
mocenské oblasti.Pokračující zbrojení SSSR na zemi,moři a ve
vzd uchu, jakož i soustavná militatrisace veškerého veřejného ži
vota ve Východním bloku,ohrožují světový mír. Ve vyjednáváních
ve Vídni/MBRF/ musí být prosazen i konec koloniálnímu panství
rudého imperialismu. Rusko samo je obrovské a tudíž" s japonskými
soudruhy se ptají,proč vystupuje jako zloděj cizího území"?
Vyplývá to z jeho velmocenského šovinismu jak v Evropě,tak v
Asii. Manifest"žádá stažení sovětských vojenských sil z t.zv.
socialistických zemí Východní Evropy,jimž Kreml vnutil svůj
barbarský systém". Pro NDR žádají autoři manifestu zavedení po
litického pluralismu,vypsání svobodných voleb,opravdový parlament,
zřízení Vysokého soudního dvora k vyřizování stížností občanů
proti zneužívaní vládní moci,dále plné uplatnění všech občanských
práv,zaručení svobody shromaždovací,svobodu tisku a volnost
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c c- s t ování o Pro,sjednocené Německo navrhují statut neutrality po d
ochranou OrgQnisace spojených národů,aby se tak stalo"moštem”
mezi Východem a Západem. Trvají na svém právu”vlastní německé
cesty k socialismu",které Moskvou bylo vždy slovně uznáno,ale
politicky vždy popíráno.
Kdyby tak Marx,Engels a Lenin ... Pěkně po marxistickú JcíkpJí,
že”moskevska noliticko-byrokratická -ortodoxie se stala •JejTktivně
reakcionárskou".Sdílejí v tomto směru", ohodnocení čínských soudruhů
o neofašistické!?, typu ..sovětských mocipánů".Zjišťují také, že Sově-ti
"předešli H-itlera zřizováním koncentračních tábor'' a ještě ."nes
pr o v á 3 č j í ant i s emi t i smůs " . 0 Marxovi .jsou přesvědčeni, š e. · k 1 y by
dnes žil”byl by už dávno škrtl· thesi francouzských socialistů o
... 'třídním., boji a svoji vlastní0diktatuře proletariátu” ./Kdyby?
Jenomže už se stalo!/ Dokonce jsou toho názoru,že jak sc Marx
vysmíval pověře o autoritě samozvaných vůdců,to že by mu nyní v
sovětské' oblasti"vyneslo zatčení,uvěznění nebo i oběšení’”.
Jsou pro teoreticky-a politicky úplně reformovaný komunismus,ten
o kt rém Lenin hlásal,že"zosobňuje to nejlepší,co lidstvo až dosud
přineslo",ale dodávají,že jim je bližší Nathan moudrý/pozn.pisa
tele :starozákonný prorok,který tvrdě vyzýval Davida k pokání .
kvůli BcLsobě;/ než Leninovo pojetí komunismu.Jeho koncepci strany,
demokracie a státu pokládají za neschopnou.
Tvrdí,že jejich manifest je manifestem"demokraticky a humanisticky
smýšlejících komunistů,kteří se organisují ilegálně,v buňkách a
konšpiratívne,poněvadž současné poměry v NDR jim ještě nedávají
-možnost ke sdružování legálnímu.Jsou pro"bojující humanismus".
Nevěří na "Pána Bcha-Marxe,Ježíše-Engelse,ani na Ducha’svátého-Lenina". Nevěří na "fatalistickou zákonitost dějin". Věří však
na klasiky narxisnu-leninisnu,počínaje.Tomášem Moorem a ^ampéllou,
na francouzské,anglické a německé utopisty až po Bebela,na Rosu
Luxem' urgpvc.u a Liebknechta a jejich pluralitní komunismus.
Kdyby dnes Marx,Engels a ^nin žili"dívali by se hluboce zhnuseni
na dogmatický a pohanský nodloslužebný obraz,který zůstal z těch
to pozoruhodných a láskyhodných osobností". Byli by.prý-nyní v
emigraci na západě v řadách evrokomunistů. A kdyby dnes Marx a
Engels redigovali svůj"manifest”, t 'k prý-by začínal slovy :
"Východní Evropu obchází přízrak,přízrak západoevropského komu
nismu" ....
0

j0

oo

0

0

0

0’

JyK_ OZNÁMIL ZPRAVODAJ agentury Agence France Presse z _Prahy,někol ik
desítek nlaďýčh Čechoslováků se rozhodlo držet v pátek 20. a v so
botu 21.ledna 1978 symbolickou hladovku. Vyjadřují tím protest
proti věznění Ivana Jirouše,persekvovaného představitele skupiny
moderní rockové hudby"Plastic People".1.Jirouš byl již na počátku
r.l97ó olsouzen k půldruhému roku žaláře;znovu byl zatčen loni v
říjnu za to,že promluvil na jedné umělecké vernisáži.
VLADIMÍR BUKOVSKY nedávno kritizoval prezidenta Cartera z"ochabnutí"
v kampani za lidská práva,což prý"méže stát tisíce lidských životů"ve
východních zemích.Bukovský promluvil před Členy centrály největ
šího amerického odberového svazu AFL-CIO a dodal,že podle jeho ná
zoru toto"ochabnutí" je výsldkem
...·: . tlaku některých amerických
firem,jímž jsou obchodní styky s SSSR bližší než boj za lidskou
svobodu - ale také tlaku některých francouzských a západoněmeckých
činitelů.
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