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Náš ČSKP vstupuje letošním květnem do desátého roku své exis
tence. Bylo to 9*5.1970 kdy byl ustaven. Od té doby si
získal
dobrou pověst a vyoral, možno říci, velmi slušnou brázdu.
410dnes registrovaných členů z něj činí nejsilnější švýcarskou exi
lovou organizaci. Přátel a spolupracovníků mimo
tuto členskou
základnu má ovšem daleko,daleko více. Po celém světě- a nejenom
mezi krajany. Je totiž organizací poněkud zvláštní^ a to v něko
lika směrech.
Především je svého druhu jedinou naší exilovou organizací od
borovou. Se všemi povinnostmi takové instituce- hájit zájmy čle
nů na pracovišti, pomáhat, radit, přispívat k sociální
jistotě
členů- ale i pěstovat krajanskou družbu a podílet se na exilové
práci politické. Na tolik úkolů by ovšem zdaleka nemohly stačit
síly několika^málo oddaných aktivních funkcionářů i sebe "posed
lejších" křestanským vědomím povinností k bližnímu / ČSKP nemá
placených funkcionářů / kdyby nebylo toho druhého, co činí náš
CSKP jakousi exilovou zvláštností: Že byl totiž ustaven
jako
členská organisace celošvýcarského křestanského odborového svazu
CNG, sdružujícího celkem na 100.000 členů a představujícího
ve
Švýcarsku činitele, který má váhu. Díky solidaritě jeho třinácti
členských svazů a jejich sekretariátů může tedy náš ČSKP posky
tovat svým členům i takové služby, na které by sám nestačil.Díky
pak postavení CNG jako jedné z největších organizací země - může
se v rámci švýcarské demokracie podílet téměř podlé své libosti
a ovšem podle svých odborných schopností a podle časových
mož
ností oněch několika zanícených aktivistů -na řešení téměř všech
švýcarských společensko-politických problémů. Poněvadž ke všem
se zcela oficielně vyjadřují a na všech pracují orgány CNG, kde
je náš ČSKP řádně zastoupen. Je tu dána velká příležitost rejenom
se sžít s naším okolím tím, že činíme jeho starosti svými, ale i
stát se v něm čímsi mimořádně cenným,a to přínosem našich zkuše
ností zpoza"Železné opony". Jinými slovy-stát se platnými občany
této země ještě před oficielním udělením občanství anebo,a i to
je zajímavé pro většinu z nás. kteří dovršujeme pomalu dvanáctý
rok pobytu, také se o to jaksi "více zasloužit."
Práce v ČSKP a spolupráce v orgánech CNG je ovšem i vzácnou
příležitostí napomáhat kde se dá naší zotročené vlasti.Přihlaste
se kdokoliv máte jen trochu času a chuti a cítíte se alespoň v
čemkoliv trochu dobrý- od prosté administrativy a organisování až k fundovanému zpracovávání všech možných témat. Upozorněte i
své přátele a vyzvěte je, aby se i oni stali našimi členy.Napiš
te si o informační letáčky.
00000
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DNE 2.DUBNA PŘIJAL BUNDESRAT DR.K.FURGLER v oficielní audienci,
která trvala půldruhé hodiny, zástupce československého exilu ve
Švýcarsku. Iniciátorem byl Slovensko-ěvýcarský kulturní klub
v
Bernu a přípravy trvaly několik měsíců. Ve 14ti členné delegaci
Slováků a Čechů byl svým předsedou zastoupen i náš ČSKP. Předním
smyslem přijetí bylo vyslovit s naší strany díky za
otevřenou
náruč, s kterou jsme byli v této krásné^zemi přijati před léty a
za přátelství,které nám od té doby umožňuje žít zde jako svobod
ní lidé. Bylo povzbuzující slyšet pak zasvěcená slova Dr. Furglera o významu naší vlasti v historickém vývoji Evropy i samot
ného Švýcarska a o přínosu, který představuje 13.000
našinců
uprchlých sem před mocí" která se bojí svobody.."Dr.Furgler slí
bil, po živé a velice srdečné diskusi,být stále na naší straně a
působit na příslušné složky, aby pro nás usnadnily a urychlily
proceduru udělování švýcarského občanství. Pokusí se i o zákrok
ve věci penzí. Velmi kladně přijal zprávu o našem winterthurském
cyklu přednášek na téma" Einburgerung" a ocenil význam všech na
šich organizací a spolků jako důležitého integračního prvku.
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA TACVP - Československé pracovní
skupiny
při Křestansko demokratické straně Švýcarska CVP·se konala v Cúrychu 8.března za účasti cuiyšského křeslansko
demokratického
poslance pana A.Killiase, který ji vyslovil plné uznání za bo
hatou činnost v uplynulých dvou letech její existence /připomín
ky, analysy a návrhy k řadě aktuálních politických témat a účast
na mezinárodních akcích/. Dosavadní činovníci byli potvrzeni ve
funkcích na další dvouleté období. V něm čeká skupinu mezi jiným
zpracování materiálu ke konferenci v Madridu a analysa
rozpor
ných postojů k otázce lidských práv.
EVROPSKÁ RADA slaví letos 5.května své 30-leté jubileum. Jejími
ěleny je dnes 21 států. Má nesporné zásluhy o rozvoj a upevnění
pluralitní demokracie v Evropě, jako strážce mezinárodního práva
a jako ochránce lidských práv a základních svobod jednotlivce.Je
místem, na němž se diskutují i naše problémy. Významnou roli v ní
hraje od roku 1963 Švýcarsko. Bernský Nationalrat profesor W.IIofer, po léta ochránce našich zájmů, byl letos zvolen
předsedou
její politické komise.
VALNÉ HROMADY MÍSTNÍCH SKUPIN našeho ČSKP se už konaly ve
Winterthuru a v Basileji/ 2. a 23.března/. Curyšská má zpoždění pro
vážné onemocnění činovníků. Podle toho kdy bude moci být svolá
na, sejde se pak shromáždění delegátů ČSKP buč ještě
▼ červnu
nebo brzy na podzim.
PODUNAJSKÉ EXILOVÉ SYMPOSIUM se konalo ve dnech 19.až 21. ledna
ve Švýcarském městě Brugg. Shromáždění Mačaři, Chorvaté,Slovinci,
Slováci
a Češi se usnesli na resoluci, v níž se v duchu smíře
ní a solidarity dožadují uskutečnění lidských práv a sebeurčení
národů v prostoru Jaderského moře, Vltavy a Dunaje, stažení so
větských vojsk z ČSSRa Maďarska,a v níž navrhují v dalším vývoji
ustavení neutrálního společenství všech podmaněných podunajských
států. Za Slováky a Čechy se symposia zúčastnili A. Zelenay a J.
Kusý.
NA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÀTÜ ŠVÝCARSKÉ CVP-KD lidové strany Švýcarska,
které se konalo v Lausanne 4.a 5»května a jehož se zúčastnil i
zástupce čsl.pracovní skupiny TACVP,3e zejména vyznamenala frak
ce mladých/Junge CVP/, kteří prosadili mezi jiným ustavení stálé
programové komise ke kontrole dodržování schvál.progr. směrnic.

- 3 NÁŠ CNG /Christlichnationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz/ měl
ke konci roku 1978 celkem 101.000 členů. Jeho největšími svazy
jsou Svaz zaměstnanců v průmyslu dřeva a stavebním/J3.000 členů/
a Svaz zaměstnanců v průmyslu kovozpracujícím/28.000 členů/.Naj
menším a nejmladším, ale zcela plnoprávným členem je náš - ČSKP/410 členů/.
ENERGETICKÉ MANKO ČSSR je velmi vážný problém.Konstatoval to Lubomír Štrougal na společném zasedání obou komor federálního par
lamentu. Elektrárny mají prý nedostatečné uhelné reservy,techno
logie těžby uhlí je prý zastaralá. Bude prý třeba velkých inves
tic do uhelných dolů v severních Čechách a na Ostravsku.Bude též
třeba stavět atomové elektrárny,které by měly mít koncem r. 1990
celkový výkon asi 10.000 MW. Pokud jde o jejich bezpečnost pro
hlásil Štrougal,že budou stavěny podle sovětských projektů resp.
vzorů a ty že představují po této stránce světovou špičku. Jiné
ho názoru je např.sovětský fyzik a nositel Nobelovy ceny - Pjotr
Kapica -který před čtyřmi lety ve slavnostní řeči při 250-letém
jubileu Ruské Akademie Věd žádal, aby se v SSSR stavěly atomové
elektrárny jen na neobydlených ostrovech v severním polárním mo
ři.
EVROPSKÁ STŘEDOSTAVOVSKÁ UNIE -EMSU- "European Medium and Smáli
Business Union" byla založena počátkem dubna v Římě. Jejím hlav
ním úkolem je koordinace působení organisací sdružujících drobné
a střední podniky jako veledůležitý stabilizační a regulující či
nitel systému sociálního tržního hospodářství.Ustavujícímu shro
máždění předsedal Emilio Colombo,předseda Evropského parlamentu.
MOSKEVSKÝ PATRIARCHÁT Orthodoxní církve dostal povolení k dotisku 50 000 exemplářů Bible. Píše tak s určitým podivením západní
tisk. Od r.1968 je to již potřetí, co bylo povolení uděleno, ale
nikdy doposud nebyl náklad tak vysoký. Současně smějí dovézt ru
ští Baptisté 25.000 biblí ze Stutgartu. Na černém trhu v Moskvě
stojí jeden výtisk celoměsíční dělnickou mzdu.
27. DUBNA POPRVÉ VYMĚNILA VLÁDA USA sovětské špiony za sovětské
dissidenty-dokonce v poměru 2:5· Doposud se vyměňovali jenom Špi·
oni za špiony. Pět protirežimových odbojníků majících
náramnou
publicitu bude zajisté znamenitým přírůstkem i do našich řad.
Jména Ginsburg,Moros, Dymšis, Vinš a Kuzněcov mají na Západě již
řadu let svou váhu.S baptistou Vinšem se dal vidět sám president
Carter při nedělním bohoslužebném shromáždění ve First Baptist
Church ve Washingtonu.
MONSIGNORE CASAROLI, doposud pověřený péčí o zahraniční kontakty
Vatikánu, byl jménován-měsic před cestou Jana Pavla II
do Pol
ska- nástupcem zesnulého státního sekretáře Villota,tédy de fac
to vatikánským ministerským předsedou. Svého času mu byla zazlí
vána politika Svaté Stolice vůči východním komunistickým režimům
ačkoliv tato nebyla dílem jeho nýbrž výsledkem představ a příka
zů Pavla VI, jejichž byl Casaroli vykonavatelem.
PĚSTOVÁNÍ DOBRÝCH STYKU USA S TAIWANEM i po uznání Lidové Číny a
přerušení diplomatických kontaktů bude mít na starosti"soukromý"
Taiwanský Institut,do jehož čela byl jmenován bývalý
americký
diplomat a vynikající znalec asijských poměrů Charles Cross.
V SOUVISLOSTI S IRÁNEM se mluvívá o návratu do Středověku. To je
chyba. Ve skutečném Středověku /období mezi 6.až 14.stoletím,te
dy u nás doma do Karla IV/ se mladá církev vší silou snažila omezit krutosti světské moci jako zbytek dřívějších časů. V dneš
ním Iránu je tomu spíše naopak.
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DOKUMENTY

K 60.VÝROČIU TRAGICKEJ SMRTI

Pred 60 rokmi,4.mája 1919,tragicky zahynul na letišti vo Vajnoroch pri Bratislave slovenský národovec a spoluzakladatel nášho
štátu,generál Milan Rastislav Štefánik,vedec,vojak a organizátor
čsl.légií,diplomat a štátnik.
Jeho nehynúca zásluha na oslobodení slovenského národa z uhorské
ho »otročenia je v tom,že si uvedomil,že v zápolení národov za pr
vej svetovej naskytla sa příležitost pre Slovákov vo spoločnom po
stupe s národom českým oslobodiť svoječ pod Tatrami» Ako najbližší
spolupracovník Tomáša G.Masaryka, ako podpredseda československej
národnej rady s@ sídlom v Paríži,neskoršie ako podpredseda a mini
ster vojny prvej československej zahraničnej vlády splnil i veíkolepe toto svoje poslanie.
Štefánik bol mužom nesmiernej energie,velké odvahy, ktorý sám o
sebe hovoril,že sa vo svete prebije,lebo sa přebit chce. Vo svojej
práci riadil sa heslom:Veriť, milovat a pracovat.Veril v
osudovu
spravedlnost aj pre svoj národ.Miloval rodné Slovensko a táto ne
smierna láska k vlastnému rodu bola mu inšpiráciou v poslání a prá
ci, ktorú konal.
Štefánik veril spolu s Masarykom,že Slováci a Česi tvoria jedno
národné spoločenstvo.Ale aj ked sa tento ich spoločný ideál neusku
točnil a vývoj vo vzťahoch našich bratrských národov smeroval inou
cestou,jeho zásluha na oslobodení slovenského národa a na
vzniku
spoločného štátu nie je preto o nič menšia.
To,čo Masaryk,humanista a filozóf o komunizme povedal vo svojom
filozofickom diele,mladý Štefánik,prírodovec a technik
vyjadril
spontánne takto:’’Národ náš vždy sústavne a húževnaté
hájil ideu
všeludskej spravedlnosti vo vedomí, že ideálu tohoto dosiahne dis
ciplinovaným úsilím,vrúcnosťou,pravdivosťou duše.Myšlienka slobody,
myšlienka boja proti násiliu vinie sa ako zlatá nit všetkými obdo
biami našej minulosti.. Bolševizmus je negáciou demokratizmu...De
mokracie tvorí,je základom normálneho života a blahobytu.Bolševiz
mus nie je filozofickou orientáciou,lež prejavom chorobným, apoka
lyptickým chaosom,v ktorom sa prejavujú hrubé najnižšie pudy cel
kom náhodne.Hovorím vám t© z hĺbky duše:boj proti bolševizmu
vo
všetkých jeho prejavoch musí prevládal v našej politike. Konajme
energicky,kým je ešte čas;ak nebudeme konat,premení boľševizmus ma
lé národy v národy slabé a konečne v národy v rozklade."
Svojou láskou k svojeti,svojou sebažertvou a vytrvalou prácou v
národnej činnosti i svojim postojom k nepriateľskej ideológií nám
je generál Štefánik žiarivým príkladom a trvalým zdrojom^ašpirácií.
Terajší režim doma nedovolí uctiť jeho pamiatku,prihlásiť sa novým
generáciám k jeho odkazu.Odstranil jeho meno z názvov
ulic a in
štitúcií,! jeho pomníky z námestí miest.Ale,ako udalosti v povest
nom roku 1968 ukázali,keä sa mladá generácia k Štefánikovi
spontarlfe prihlásila mohutnou národnou púťou k mohyle na Bradle, režimu
sa nepodarilo-a dúfame ani niky nepodarí zničiť jeho pamiatku vo
váačnom národe a v celom československom lude.
Spomíname na jeho tragickú smrť a prihlasujeme sa k jeho odkazu,
ktorý znie:Slováci a Česi,držte pospolu,nedájte zničiť dielo,kto
rému on zasvätil celý svoj mladý život!
Rada slobodného Československa

- 5 STRUKTURA STRANY
/Dopis z Československa podává rozbor dnešního složení tamní Komu
nistické strany,jak se asi jeví většině občanů./
1. Prostí členové nevyvíjejí žádnou činnost.Jsou jen do počtu,vět
šinou prostí dělníci»členství jim neslouží k výhodám. Vstoupili do
strany nebot byli přesvědčeni,že je to dč-lnická strana která bude
hájit jejich zájmy.
2. Ti,kteří chtějí dělat svůj obor, dosáhli vyšší kvalifikace,fun
kce vedoucího, a vstoupili tedy do strany,aby mohli ve svém posta
vení zůstat.Nesouhlasí a mylně se domnívají,že tím nikomu neškodí.
3. Staří stalinisté»většinou ve věku nad 60 let,jsou naplněni vni
třní nenávistí a hrubostí.
4. Mladí lidé, kterým se nechce pracovat a čekají na příležitost
živit se nějakým pohodlným způsobem.
5. Lidé,kterým dělá dobře mít funkce,být veřejně činní a důležití.
6. Ti, kteří vstupují do strany záměrně proto, aby se lehčeji pro
drali na vedoucí místa ve svém oboru, aby v postupu předstihli ty
ostatní.
7. Ti,kteří se dali na politiku,zakládají na tom svou kariéru,čle
nové hospodářského vedení větších závodů,úřadů, ROH a dalších in
stitucí.
Q sedmé skupině lze říci:
Tato nová šlechta se dělí na nižší,vyšší a nejvyšší. Každá skupina
tvoří jakýsi klan,do kterého lze jen těžko z nižšího klanu pronik
nout.Členové klanu mají velké hmotné výhody,tím větší,čím vyšší je
klan.Kromě vysokých odměn,plynoucích z funkcí,lze na telefonní za
volání nebo po návštěvě příslušného soudruha,člena klanu, získati
jakékoliv nedostupné zboží,cokoli z oboru služeb, přijetí dětí do
škol,jeslí,byt pro sebe,syna,zetě»uspání průšvihu, používání slu
žebního auta,třeba i se šoférem,účast na hýření všeho druhu za pe
níze z různých fondů»rodinné rekreace atd -prostě vše, čeho je ne
dostatek, vždy ihned a většinou zdarma.Každý klan žije společensky
samostatně a k nižší skupině cítí měštácký odpor.
Celá sedmá skupina jsou ryzí prospěcháři,které nic než hmotný
zisk nezajímá.Dá se říci,že žádnou jinou kategorii už ani neznají.
Kvality jako čestnost,smysl pro pravdu a kritiku
nelze mezi nimi
najít.Necítí nespokojenost,jen občas únavu z té hry na socialismus
a spolehlivost,únavu z přetvářky a osamocení,nebot nemají možnost
si s někým upřimě pohovořit.Mnoho na sebe vědí a proto se vzájemně
tahají z kaše,nebot je nebezpečí,že by ten z nich,který by byl po
nechán osudu v bryndě,mohl začít mluvit.Hospodářský zmatek, který
kolem sebe vidí,budí v nich obavu,co bude dál,ale východisko nevi
dí.Bojí se čistek,které přicházejí při změnách ve vedení, při zdů
vodňování hospodářských neúspěchů.Není idea,za kterou by bojovali.
Jediná myšlenka je udržet se,postoupit. Vyhýbají a bojí se zodpo
vědnosti ,nebot případný neúspěch by mohl jít na jejich vrub.
/Vzhledem k tomu,že kategorie první je,jak známo,zcela rozčarovaná
a bez nejmenších ilusí,platí zřejmě tvrzení L.Pachmana,že"praví"ko
munisté se dnes vyskytují jenom ve svobodném světě- za Železnou oponou už dlouho ne./

Edmund Řehák
VLÁDU ANGLIE ŘÍDÍ ŽENA
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Toho 3.května na mnohých místech Spojeného království Velké Bri
tanie a Severního Irska prý fučel ostrý vítr a někde i pršelo ale v Londýně celý den zářilo jarní slunce. Nazítří se odtamtud
po celém světě rozlétly zprávy o volebním vítězství"železné ladý'
53 leté Margarety Hildy Tatcherové. Byla nejvýraznější postavou
v celé volební kampani a hned se jí začalo populárně říkat"Maggie".Její konservativní strana/tories/získala ze 635 mandátů 339
a strana práce/labour/jen 268, takže v Dolní sněmovně bude mít
solidní nadpoloviční většinu, kterou předtím labouristická vláda
neměla. Od konce 2.světové války se nyní potřetí
konservativní
strana ujala vlády v Anglii, jak toto království s dlouhým ofi
cielním názvem zkráceně nazýváme.
Kdo je "Maggie" ?
To, že šéfem britské vlády se stala žena není malou událostí.Na
opak to stojí za zdůraznění.Ostatně, ukazuje se i jinde, že i v
politice ženy začínají prokazovat řadu dobrých vlastností, které
muži začali ztrácet: rozhodnost, iniciativu a odmítání kompromi
tujících kompromisů./Ba i v exilu-a nemělo by to být přehlíženo
z nějaké mužské žárlivosti či snobismu!/ Margaret Hilda , rozená
Roberta,prožila svoje nejmladší léta na malém městě v hokynář ském krámě, ve kterém pomáhala svým rodičům. Ráda se hlásí k své
mu venkovskému a sociálně skrovnému původu. Po střední škole ji
získané stipendium umožnilo studovat chemii na jedné z jedena
třiceti kolejí nejstarší anglické university v Oxfordu / 1163 /·
Potom pracovala v chemické laboratoři, aby mohla vystudovat prá
va. Jako^advokátka se v Londýně specialisovala na právní záleži
tosti daňové. Dvakráte od r.1950 se ucházela o poslanecký mandát
ale získala ho teprve ve volbách 1959· Mezitím se provdala - za
anglického průmyslníka Denis Tatchera. Brzy byla matkou dvojčat.
Její političtí odpůrci začali jizlivě poznamenávat:"hned porodi
la dvě děti,aby jí potom zbylo dost času na politiku"! V r. 1970
ji tehdejší konservativní "prime ministr" svěřil
ministerstvo
pro výchovu. Když po dvou prohraných volbách v únoru a v říjnu
1974 konservativní strana na svém kongresu /1975/ usilovně hle
dala nového šéfa oposice Jejího Veličenstva, vyznělo po dlouhých
diskusích nakonec hlasování v její prospěch. Radikálně
vedenou
kampaní v nedávných volbách dosáhla nové vítězství pro sebe - a
vládu v Anglii pro konservativní stranu.
Proti Šlendriánství...........
Jejímu labouristickému předchůdci na Downing Street James
Callaghanovi se nakonec přece jen podařilo stabilisovat libru a sní
žit inflaci na 10$, když v letech 1975-76 dosáhla až 25%.To jsou
však věci, které ve volební kampani odpůrci neberou na vědomí. V
té se obyčejně z obou stran" mlátí hlava nehlava". I " Maggie"to
poznala na své kůži. Sama, a s ní všichni konservativní kandidá
ti soustředili nejostřejší "palbu" na obviňování labour ze stá
le celkem nedobré^hospodářské a finanční situace v zemi.Nejsnadnější ale zároveň nejpůsobivější "střely" našli v poukazech na
anarchii v odborářském hnutí a v "divokých stávkách ", které od
loňského roku řádily po celém království a paralysovaly kdekterý
hospodářský podnik. Byly demagogicky vyvolávány tak zv. delegáty
zaměstnanců/"shop steward"/,kteří se svými akcemi úplně
vymkli
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vedení a kontrole vrcholné odborové konfederace Trade Union Con
gress. K tomu přistupovalo rozhořčení občanstva z doplácení - na
stále vzrůstající ztrátové hospodaření "znárodněných podniků"vydatně subvencovaných labouristickou vládou. Při tom příslušnici
marxistického křídla labouristické strany sami ve volební kampa
ni podráželi nohy Callaghanovi agitací ve prospěch dalšího "zná
rodňování” a dalšího rozšíření veřejných vydáních čili dalšího
zvýšení daní. Není divu, že v takové volební situaci chudák Cal
laghan budil dojem "člověka veselého jako večerní mlha nadTemžíl" Konservativcům se přímo samo nabízela volební parola, že "s
tím vším hospodářským a finančním šlendriánem je už nutno defi nitivně skončit I" a že jinak" se staronovou labouristickou vlá
dou se hospodářství země dostane do rytmu zemí ve východní Evro
pě!".
Málo o zahraniční politice.
"Maggie" je rozhodnou stoupenkyní liberalismu,přesněji
řečeno
neoliberalismu, jak ho formuloval národohospodář rakouského pů
vodu F.A.von Hayek,jehož myšlenky ji plně zaujaly už na univer
sitě v Oxfordu. Je zásadně proti marxleninismu a proti marxismu
vůbec. Hlásí se ke křesťanství. V sovětském imperialismu
vidí
největší nebezpečí pro Evropu. Carterově diplomacii vytýká, že
politika "détente",jak se nyní provádí,slouží jen sovětským záj
mům./A my k tomu musíme dodat a nebát se to opakovat, že každá
pomoc hospodářská, finanční a technologická,kterou Západ posky
tuje evropským komunistickým vládám, je nepřátelským činem pro
ti podmaněným národůml/ Předchozí labouristický ministr energie
Tony Ben z levého křídla strany chtěl získat hlasy heslem " Vol
te labour,volte proti Evropě"! 0 konservativní vládě se předpo
kládá, že bude mít příznivější stanovisko pro užší západoevrop
skou spolupráci. Vcelku se však o zahraničně politických problé
mech ve volební kampani mnoho nemluvilo. Ty přijdou na přetřes
teprve v nastávající kampani pro volby 10.června do Evropského
Parlamentu.
Mezi volebními sliby a potom skutečnými vládními možnostmi bývá
často značný rozdíl. "Maggie" prý velmi miluje básníky.A tak lze
tyto řádky zakončit opsáním z našeho Viktora Dýka,že "vítězstvím
z 3.května-boj teprve jí začíná"....
+ + + + +

"INTERESSENAUSGLEICH " - sespolečnění zájmů Východu a Západu
a
ustavení bezpečnostního partnerství obou / Sicherheitspartner schaft/, to je podle předsedy sociálnědemokratické frakce bonnské
ho parlamentu H.Wehnera hlavním cílem jeho zahraničně politické
koncepce.Odvolává se dokonce na dřívějšího křesťanskodemokratic
kého kancléře Kiesingeraf který prý v tomto smyslu mluvil již v
roce 1967 a uvádí jako již dosažené výsledky na této cestě t.zv.
Východní smlouvy/Ostverträge/ a Helsinskou dohodu. Ti, kteří ae
trochu vyznají v černých duších východoevropských mocipánů jsou
ovšem jiného mínění. Zejména všichni východoevropští občané,kte
ří jsou jistě upřímně připraveni padnout si s těmi na západě do
náruči-jen kdyby tihle jejich rudí mocipáni odešli k čertu. Ji
ného mínění jsou nepochybně také oni rudí mocipáni sami,kteří si
nepřejí asi ničeho tolik,jako aby šli k čertu všichni,kteří jim
na Západě vidí do karet!

'- 8 Ivan Cuhra .
ZHOUBNÁ CHŘIPKA Z VÝCHODU
/Pokračování úvahy z minulého čísla. /
Na Západě je všeobecně rozšířena jakási neurčitá představa © tom,
že moskevský komunismus sice odpírá občanům SSSR a vasalských stá
tů určité osobní svobody, věci jsou ale ve vývoji a je naděje
na
postupné zlepšování.
The New York Review of Books ilustruje východoevropskou normalisaci výborným příkladem: Když byl před rokem v Plzni souzen dissident Piter za rozšiřování chartistických manuskriptů, vysvětlil
mu soudce skoro otcovsky, že dostane tři roky,aby mohl přemýšlet c
tom,že v současném Československu se nikdo ničeho nemusí bát.Piter
s ním asi v duchu souhlasil, protože tři roky vězení jsou skutečně
velké zlepšení ve srovnání s deseti lety,jež vyfásl za Novotného.
V současném Československu se prostě už nepoužívá metod teroru,
ale přátelského přesvědčování o mnoha výhodách kladného poměru k
socialistickému zřízení.Režim zřejmě vychází ze Zápotockého teze :
Kdo není proti nám,je s námi.A tak většina občanů není
viditelně
ani pro ani proti,zachovává si šedou neutřelitu,vyhýbá se jakékoli
nežádoucí pozornosti a pomocí protekce si snaží vyšlapat schůdnou
cestičku do teplého místečka. Většina úředníků při tom ještě sama
poskytuje protekci lidem v horším postavení.Říká se tomu:Mít svýho
českýho Žida.
Lidé se vyhýbají extrémům,nikdo není úplně špinavý a ani docela
čistý.Ke kompromitování dochází často kvůli dětem,jež jsou rukoj
mími režimu.Při podávání žádosti na gymnásium či odbornou školu ne
hraje vysvědčení žádnou roli v poměru k původu,společenské angažo
vanosti a názorům rodičů.
’'Berufsverbot"je magickým slovem nejen pro zdejší,zejména němec
ké intelektuály ale i pro odpůrce německé dominace v západoevrops
kém společenství a dokonce i pro řadu zcela neutrálních lidí.Pro
to je zajímavé všimnout si,oč důslednější a účinnější je politická
persekuce v komunistickém světě,kde"pomýlení"novináři jichž se žád
né odbory nezastanou,prodávájí někde ve stánku noviny, štípají v
autobusu lístky.dělají závozníky či kopáče Metra,pakliže ovšem vů
bec nějakou práci mají.Hrozba vyhazovu z politických důvodů je nej
lepším ochranným opatřením proti konfliktům a nespokojenosti. Kon
krétně hovoří o československém"Berufsverbotu"na př.ohlasy na per
zekuci signatářů á přátel Charty 77.
Ve výše citovaném The New York Review se známý jugoslávský opo
ziční politik Mihajlov zabývá nesprávnou západní teorií o významu
politické samostatnosti Jugoslávie a Rumunska.Vzhledem k sympatiím,
jímž se ve zdejším světě těší Tito a Ceaucescu,nikdo nechce věřit,
že i v jejich zemích jsou političtí vězni,že jsou také označováni
za úchylkáře a že se s nimi nakládá právě tak špatně jako jinde ve
východním bloku.Dotvrzuje to ostatně i nedávný raport
organisace
Amnesty International o barbarském zacházení s politickými odpůrci
a s nespokojenými dělníky,příslušníky náboženských obcí a bojovní
ky za lidská práva v Rumunsku.
Demokratický svět se prostě dopouští té základní chyby,uzavírá
Mihajlov,že napadá nemocného a nikoliv nemoc samu, jež je stejná
kdekoli se objeví,bez ohledu na určité národní či geografické zvlá
štnosti.
Ze stejného poznání vychází i francouzský levicově intelektuální
týdeník Le Nouvel Observateur,když v jednom ze svých vynikajících
rozborů explošvní situace v jihovýchodní Asii přirovnává vietnams-
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Srovnávat Dubčekovo Pražské jaro se zločinným režimem aasovéh®
vraha kambodžského lidu Pol Pote sice
přesahuje i představi
vost komentátorů pražského rozhlasu, kteří se nestyděli prohlásit,
že Jan Palach byl terorista,ale v obou akcích je celá řada podob
ných prvků.Za prvé byla invaze zde i tam provedena sovětskými tan
ky, v posledním případě řízenými vietnamskými vazaly. V obou přípa
dech šlo o agresi jednoho komunistického státu proti druhému a o
zamezení nežádoucího vývoje.Také v Kambodži se pak z ničeho nic z
politické prázdnoty vynořila jakási fronta národního
osvobození,
jež údajně zavolala Vietnamce na pomoc,takže zbývá pouze čekat na
dosazení kambodžského Husáka,jenž uzákoní umístění
vietnamských
vojsk na území Kambodže.
Spíše než o historická přirovnání se v Kambodži ovšem
jedná o
taktické izolování Číny.Ta se sice utěšuje názorem,že Vietnam
se
zamotal do akce s nedozírnými následky,které jej vyčerpájí vojensky
i hospodářsky,ale ve skutečnosti se dostala do kleští a kromě tři
ceti elitních sovětských divizí na severu má teä na jižní hranici
vietnamské tankové jednotky,jež právě plně dokázaly svou akceschop
nost.
Komu v tomto konfliktu držet palce a jak se na to dívatYKambodžský vojenský režim Rudých Kmérů si lepšího osudu nezaslouží a oby
vatelstvo se zbavilo nejhorších tyranů.Svrženou diktaturu ovšem na
hradila jiná,sice snad ne tak vražednická jako Pol Pot, ale stejně
neoblíbená,o čemž každopádně svědčí půl milionů uprchlíků,kteří za
poslední rok-často s nasazením života-opustili sjednocený sociali
stický Vietnam.
Na obě velmoci, jež tahají za drátky, je třeba se dívat z širší
perspektivy.Číně se potvrdilo,že ještě není zralá na důsledné pro
sazování velmocenské role.Bude v nejbližší době naopak muset počí
tat s velkými těžkostmi,nejen hraničního charakteru. Sovětský Svaz
se zbavil dlouholetého čínského komplexu,udělil Číně zastrašující
lekci a upevnil si pozice v Indočíně.
I pod hrezbou akutního nebezpečí přímého ozbrojeného konfliktu
mezi oběma velmocemi,se všemi možnými následky,které by mohly
ohrožit světový mír,nelze přehlédnout skutečnost,že latentní
kon
flikt v Asii ulehčuje situaci v Evropě,kde SSSR za každou cenu po
třebuje klid.Nelze ani domyslit,jak by to všude na svčtě a zřejmě
také v Evropě vypadalo4kdyby se SSSR dokázal dohodnout nebo dokon
ce spojit s Čínou.Vždyt i v této situaci rychle pokračuje sovětská
infiltrace celého třetího světa.Včera Afganistan,dnes- snad už Irán
a pozítří možná evropské středozemí?!
Největší imperialistická velmoc světa zatím dovedně skrývá své
dobyvačné choutky pod pláštíkem pomoci v boji proti Tykořiatcvéní
a nespravedlnosti.Právě proto,že jsme se sami v minulosti stali ®bětmi této"nezištné pomoci",měli bychom znovu a znovu vysvětlovat
našim novým spoluobčanům podstatu sovětského snažení. A především
skutečnost,že naše stará vlast byla zasažena rudou nemocí
právě
proto,protože ani my ani nikdo jiný nedokázal včas sáhnout k účin
né prevenci.Vznešené ideály»filosofické teorie a slova o ušlechti
lých mravních zásadách říkají současnému povrchnímu a přematerialisovanému světu často méně než konkrétní údaje a příklady z lid
ského života.Mluvme o nich.Jsme to dlužni lidem v našem novém oko
lí i všem těm doma,kteří z nám dobře známých důvodů mluvit nemohou.
+
+
+
+
+
NEVĚŘTE VE ZLO,I KDYŽ SE ZDÁ SKLÍZET DOČASNĚ ÚSPĚCHY K.Čapek 19R
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" Slon porazí strom, avšak jeho dřevo živí oheň, na kterém ho
upečou" říká jedno moudré ugandské přísloví. Jak lze soudit z
posledního vývoje v Ugandě, slon-maršál Idi Amin - nemá od rož
ně daleko. Načrtněme ve stručnosti životopis a profil tohoto ugandského vládce,jehož ruce se tolik potřísnily krví.
Pochází z neugandského kmene Kakwa z jižního Sudánu,kde se na
rodil před padesáti lety. V r.1946 vstoupil do armády, tehdy ří
zené ještě Angličany a stal se příslušníkem tzv. Královských af
rických střelců. Zpočátku prý byl pomocníkem polního kuchaře, a
jednou od své jednotky dokonce dezertoval. Později vynikl jako
odvážný voják a byl povýšen nejdříve na desátníka, potom na ser
žanta. Vyznamenal se v bojích proti příslušníkům kmeng Turkana,
kteří čas od času podnikali z Keni nájezdy do Ugandy.Účastnil se
rovněž bojů proti keňským povstalcům hnutí Mau-Mau a na jeho vý
ložkách přibyly další hvězdičky. Během povstání ve východ. Kongu
v polovině 60.let řídil operace na podporu vzbouřenců? vrátil se
však s pošramocenou pověstí jako neobyčejně krutý velitel, jemuž
se, mimochodem, zadřela za nehty válečná kořist v hodnotě asi
17.000 liber. Unikl však postihu a naopak rychle postupoval
ve
vojenské karieře;koncem 60.let byl už zástupcem velitele ugand
ské armády. Prý byl zapleten už v prvním pokusu o státní převrat
v r.1967, avšak i z toho se obratně vyvlekl. V té době přerůsta
la armáda ugandskému prezidentu Miltonu Obotemu přes hlavu a šéf
státu nad ní postupně ztrácel kontrolu. Idi Amin, který to mezi
tím dotáhl na brigádního generála? vyčkával. Ekonomické potíže,
zejména růst životních nákladů a inflace způsobily,že se Obotův
režim stal nepopulárním. A když v lednu 1971 Obote odcestoval do
Singapuru na konferenci britského Commonwealthu, Aminův okamžik
nadešel; využil prezidentovy nepřítomnosti, obsadil strategické
body v Kampale vojskem? prohlásil Obotův režim za svržený a sám
se jmenoval novým prezidentem. Obote se do země už nevrátil,emi
groval do sousední Tanzanie.
25,ledna 1971» kdy se Amin zmocnil vlády, začala kalvárie osmi
milionů ugandských obyvatel."Jsem buldozer, parní válec, který z
cesty smete všechny překážky" prohlásil kdysi o sobě. A této zá
sadě zůstal vždy věrný. Nejprve využil rivality mezi armádou
a
policií; už během puče dal popravit řadu vysokých důstojníků.Ne
celé tři týdny po převratu plovala po Nilu mrtvola generála po
licie Luzira, hlavní vězení v Kampale bylo přeplněno a kasárna v
Entebbe se proměnila v lidská jatka. V červenci 1971 provedl Amin důkladnou čistku v ozbrojených složkách. Výsledek - několik
set, ne-li tisíc zmasakrovaných důstojníků pocházejících z kmenů
Ančoli, Langi a Iteso. Nejkrvavější lázeň se odehrála v kasár
nách v městě Mbarara; při tomto masakru zahynuli také dva ame
ričtí novináři. Denně pak plavaly mrtvoly ve Viktoriině jezeře a
pach rozkládajících se těl zamořil řeku Nil a její břehy.Při ne
zdařené invazi ugandských uprchlíků na podzim 1972 bylo zabito a
zavražděno na 80.000 lidí. Vražda se stala Aminovým konceptem udržení moci-teror a ovzduší strachu metodou. Své oběti si vybí
ral nejdříve z řad politických odpůrců a kritiků režimu,
potom
podle kmenové příslušnosti a nakonec podle náhody. Všechny vraž
dy nelze ovšem přičíst výlučně na Aminův účet; zdá se, že se ar
máda vymkla jeho kontrole, stala se "státem ve státě"a'dopouště
la se vražd, mučení a znásilňování bez Aminová vědomí. Jiné,a to
četné vraždy má ovšem Amin osobně na svědomí,jako například smrt
Ocimy, svého někdejšího druha a pomocníka,nebo zavraždění býva
lého ministra zahraničí Ondogy. V r.1977 dal popravit anglikán-
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svého kabinetu a jejich mrtvoly dal přejet buldozerem. Aiuinův
hněv se neobracel jen k doifiělým či skutečnem odpůrcům v Ugandě,
ale i v zahraničí. Kdysi přítel Izraele-znal se osobně s generá
lem Bar Lvem- přerušil styky s hebrejským státem, vyhostil izra
elské poradce a stal se zatvrzelým"židobíjcem",naštěstí jen ver
bálně. Sjezdil všechny arabské země Blízkého východu, vystupoval
jako zanícený muslim a všude hlásaľ'kŕižácké tažení"proti Izrae
li. Neměl rád Brity. V r.1975 obvinil z "urážky svého majestátu"
britského profesora Denise Hillse, jehcž od popravy zachránila
jen přímá intervence Johna Callaghana, který se tehdy jako mini
str zahraničí musel osobně vypravit do ^smpaly. Ale už dva roky
před tím způsobil Amin britské vládě nemalé obtíže, když nařídil
vystěhování a3i 50.000 Indů-britských státních příslušníků. Je
jich vystěhováním přetal Amin žílu ugandského vnitrního obchodu,
který do té doby drželi Indové a Pakistánci ve svých rukou. Ho
spodářská situace v Ugandě od puče v r. 1971 šla od deseti k pě
ti; tak např. produkce třtinového cukru klesla za první čtyři
roky Aminová prezidentství skoro na čtvrtinu. A vraždy pokračo
valy. Amin, kritizován v zahraničí, stal se o něco obezřetnější
a místo veřejných poprav- od nichž všakzcela neustoupil- odstra
ňoval nyní nepohodlné osoby beze svědků, beze stop, oběti prostě
"zmizely". Počet "nezvěstných" jde rovněž
do
desetitisíců.
V r.1977 dal Amin povraždit na 200 ugandských lékařů. Demonstra
ci studentů na univerzitě v městě Makere rovněž brutálně potla
čil. Ve výčtu Aminových ukrutností bychom mohli pokračovati ješ
tě dlouho. Idi Amin Dada, anebo abychom ho jmenovali všemi
ti
tuly: Jeho exelence, polní maršál, rektor, doktor a
doživotní
prezident
tzv."druhé ugandské republiky"-byl vždy, jak o něm
napsal britský znalec Ugandy David Glen,v jistém slova
smyslu
toxikomanem, který se nemohl obejít bez dvou drog, to jest
bez
krve a bez slávy. Jeho slabostí byly medaile,řády a metály kte
ré si většinou uděloval sám a které se mu málem nevešly na jeho
širokou hruň; chyběl mezi nimi jen Železný kříž I. stupně s du
bovými listy. Ostatně, Amin se k Hitlrovi vždy hlásil,Fuhrera on
pokládal za svůj vzor. Vyčítal mu jen, že nedal za války v osvětimských pecích spálit ještě více Zidůjod postavení pomníku Hit
lerovi v jednom západougandském městě ho prý odradili'
sovětští
experti. Vyzývavý, sebejistý a krvavý ugandský diktátor, hlasa
tel "svátých válek" proti Jihoafrické republice, Izraeli i svým
sousedům, stal se hanbou a ostudou celé Afriky. Až na fanatické
ho libyjského Kadháfího všichni se od něho odvrátili.
$ Kříž
+
+
+
+
SVĚTOVĚ ZÁSOBY DŘEVA se zmenší na polovinu do konce tohoto sto
letí zůstane-li těžba na současné výši. Dokládá to studie vy
pracovaná v USA na popud tamější vlády.Pak by se nejenom 1,5 mi
liardy lidí odkázaných na topení dřívím dostalo do
energetické
krize, ale po celé zeměkouli by došlo ke katastrofálnímu poruše
ní podnební rovnováhy, ke vzniku pouští, erosí a obecně k přemě
ně celých velkých oblastí.

SALT II - druhá Dohoda o omezení strategických zbraní mezi USA a
SSSR - byla přece jenom dotažena až k závěrečnému podpisu.Čínská
vláda o ní prohlásila, že je to podvod vůči Evropě, která zůstá
vá nadále v dosahu sovětských raket ale Bonn je spokojen,s ním i
Londýn - a USA prohlašují, že tím stejně nic nekončí, že se jed
ná o odzbrojení či o omezení zbrojení dále - v rámci SALT III.
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KDO JE BISKUP ÁBEL MUZOREWA ?
Z nedávných voleb v Rhodesii vyšel vítězně předák hnutí "Národní
rada africké jednoty",biskup Ábel Muzorewa.Kdo je to? 7 posledních
týdnech jsme na africké scéně nejčastěji slýchali jméno maršála Ui
Amina,který osm let vládl Ugandě krvavou rukou.Muzorewa je,stručně
řečeno,pravým opakem ugandského diktátora:je to jeden z vůdců umír
něného afrického nacionalismu*hlasatel nenásilné cesty k získání
vlády černé většiny v Rhodesii,což mu už vyneslo přezdívku"africký
či rhodeský Gándhí".Nyní,p· volbách,stal se ▼ zemi "mužem
čísl©
jedna ".
Biskupovi sjednocené metodistické církve Muzorewovi je dnes
54
let.Na politickou scénu vstoupil v raných sedmdesátých letech. V
prosinci 1971 založiľ’United Afričan National Council"čili"Národní
radu africké jednoty",jedinou africkou politickou organisaci,která
má dodnes značnou váhu v politickém životě Rhodesie a jejímž před
sedou je Muzorewa tedy již řadu let."Zůstali jsme věrni svému ide
álu vybudování spravedlivé a mírumilovné společnosti bez použití
násilí.Ve svém boji používáme jako zbraní mozky, sílu slova, váhu
volebního hlasu,důraz lidové jednoty"prohlásil nedávno Muzorewa a
těmito slovy definoval své politické a filozofické krédo.Mnoho let
ztrávil v dobrovolném exilu.V r.1977 se vrátil do Rhodesie a o rok
pozdě ji,v březnu 1978,spolu s dalšími předáky umírněných naciona
listických hnutí,vyzískal-po dlouhých týdnech obtížného jednání se
Smithovou vládou-dohodu o t2v."vnitřním uspořádání" v Rhodesii a. o
konání voleb,které právě v zemi proběhly.Podle této dohody přejde
vláda do rukou africké většiny,která však má respektovat práva bí
lé i černé rasy.Volby vyzněly v Muzorewův prospěch přesto, že vůd
cové extremních rhodeských nacionalistů Joshua Nkomo, který operu
je proti"bílé"Rhodesii ze zambijského týlu,a Robert Mugabe , jenž
vede proti ní intenzivní guerilovskou válku z mozambického zázemí,
nasadili všechny prostředky zastrašování,terorismu a násilí , aby
průběh voleb-podle jejich názoru ilegálních-narušili a znemožnili.
Soužití ras,odmítání násilí,pragmatická politika nevylučující Ví
žkou hospodářskou spolupráci"Zimbabwe-Rhodesie" s Jihoafrickou re
publikou, probuzení afrického cítění všech černých spoluobčanů
a
připravenost zahájit kdykoli dialog s ostatními hnutími-jsou prin
cipy,které tvoří páteř Muzorewova politického myšlení. Místo dal
ších rozborů Muzorewovy? osobnosti ocitujeme nakonec jeho výrok o
rovnosti všech lidí:"Musíme si uvědomit,že jsme všichni dětmi Bo
žími, jež Všemohoucí stvořil ke svému obrazu.Narodili jsme se svo bodni,jsme určeni žít svobodný život a svobodně zemřít. Musíme si
vzájemně připomínat* že nikdo nebyl na této zemi stvořen proto,aby
vnutil svou vládu jiným."
Stanislav M. Kříž
ADVOKÁT JOSEF DANIŠ,který byl v lednu obhájcem mluvčího Charty 77
Jaroslava Sabaty,byl vyloučen z advokátního svazu.Důvod
porušil
mravní zásady socialistické zákonnosti,protože se ztotožni se sta
noviskem svého klienta I! /RSČ/

KDO CHCE BOJOVAT PROTI MARXISMU, poněvadž ví o jeho nelidskosti a
koncepční zrůdnosti,měl by znát také co se o něm domnívají věděti
ti,kteří j..ou jeho stoupenci.Je to opravdu velice důležité.
po
slední době přinesla i revue "STUDIE" vydávaná Křestanskou Akademií
v Římě několik prací na toto téma,mezi jiným také z pera profeso
ra a rektora mnichovské univerzity Mikuláše Lobkowicze.
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Americká šerie Holocaust,již shlédly desítky milionů Západoevrop
ských televizních diváků,vyvolala širokou diskus; o hrůzách nacis
tických koncentráků a o křížové cestě šesti milionů Židů.Na otázku,
zda by se podobná zvěrstva mohla opakovst i dnes,byla uvedena řada
drastických příkladů z rozvojového světa. Západní Evropa si zřejmě
neuvědomuje, že za Holocaustem není třeba jít dál než za humna -do
světa sovětského pseudokomunismu,jenž si v ničem nezadá s fašismem
a dokonce jej v mnohém předčí,hlavně v počtu obětí.
Fašismus a komunismus mají společnou diktaturu jedné strany neb©
lépe řečeno privilegované kasty partajních funkcionářů, tuhou cen
tralizaci národního hospodářství,nadměrný byrokratický a propagan
distický aparát,cenzúru,pronásledování církví,kritiků a politic
kých odpůrců,porušování lidských práv,trestné tábory,militarismus,
agresivnost a mnoho jiných znaků.
Obě diktatury existovaly radu let paralelně,až do léta r.1941 se
vzájemně respektovaly a učily se jedna od druhé jak se užívá moci
se všemi důsledky.Za. španělské občanské války se sovětští emisaři
nezajímali ani tak o výsledky boje proti Francovi jako o poslušnost
vedoucích španělských komunistů.Koncem třicátých let byly v Moskvě
popraveny stovky italských,francouzských a německých komunistů antifašistů.Bezohledné stalinské čistky posílily především pozice u
nastupujícího fašismu.
Odpovědí SSSR na Hitlerovy územní nároky vůči Československu byl
německo-sovětský pakt o neútočenířjímž si obě velmoci uvolnily ru
ce pro své expansivní cíle.Když Hitler napadl Polsko,pospíšil
si
SSSR urvat pro sebe polské"Ostgebiete".Polsko-sovětské styky před
válečného a válečného období jsou vůbec výmluvnou kapitolou"proletářského internacionalismu".Polští komunisté byli zvaní do Moskvy
na"konzultace"a systematicky tam vyhlazováni.Polská menšina v SSSR
se zredukovala o sto tisíc lidí polští vojáci, jež se před německém
útokem uchýlili k Rusům,se dostali do zajateckých táborů,jež pře
žil jen málokdo.
V roce 1943 objevili Němci v Katyňském lese poblíž Smolenska ma
sové hroby tisíců popravených polských důstojníků.Přes jasné,prů kazné argumenty nechtěl svět tenkrát uvěřit,že katy byli Rusové.
Stalinova nemilosrdná politika vyhlazování neruských národů po
stihla Tatary,Uzbeky a všechny ostatní národnosti ruského impéria,
od^Ukrajiny až po Vladivostok.
Údaje sovětských dissidentů,západních kremlologů i oficielní so
větské statistiky shodně konstatují,že po odečtení oficielních vá
lečných ztrát v samotném SSSR mezi třicátými a čtyřicátými
lety
scházejí miliony lidí.Osudem zmizelých se zabývala celá řada auto
rů. Jeden z nich,Robert Conquest,jehož objemné dokumentární dílo "Velký teror"-bylo přeloženo do mnoha jazyků,uvádí,že za Stalinovy
éry bylo více než
obyvatelstva permanentně ve vězení nebo v pra
covních táborech.Desetina vězněných zemřela na popravišti a druhá
desetina se udřela
nebo zemřela hladem.NKVD zabíjelo často pouze
pro splnění plánu úmrtnosti.Autor dochází k otřesnému závěru, že 23
let stalinismu stále SSSR skoro stejný počet milionů obětí.
Současní komunisté bagatelizují hrůzy období kultu osobnosti ja
ko zcela ojedinělou neštastnou kapitolu komunistického vývoje,jenž
zatím dospěl do daleko vyššího stadia.Západní svět tomuto argumen
tu věří- hlavně z důvodu naivní humanity. V očekávání postupných
zlepšení se ztrácí skutečnost,že základní principy komunismu
se
nemění.

- 14 Přes všechna hesla o mezinárodní solidaritě komunistického hnutí
se SSSR řídil a řídí jedině svými imperialistickými cíli^jež jsou .
důležitější než osud jednotlivých komunistických vůdců či
celých
komunistických stran.Likvidaci spolubojovníků zahájil už Lenin.Sta
lin dal v devětatřicátém vydat tisíce německých antifašistů
přímo
do rukou esesáků.Liberál Chruščov dal v maďarském lidovém povstání
střílet proti dělníkům a komunistům.
Českoslovenští komunisté byli svými moskevskými spojenci zrazeni
v letech 1938 a 39,za Slovenského národního povstání,jež Rusové/ úmyslně/ nechali vykrvácet,za procesu proti Slánského skupině,v osm
ašedesátém znovu.Že při srpnové okupaci nedošlo k masovému
krve
prolití .nelze přisuzovat Brežněvově ohleduplnosti,nýbrž pouze a je
dině prozřetelnosti Čechoslováků.Pár tisíc padlých *’ kontrarevolucionářů" by bylo nic neznamenalo v situaci,kdy bylo předem odepsá no tehdejší vedení KSČ a všichni’’pomýlení’'komunisté v ČSSR i v zá
padní Evropě.
Brežněvova doktrína byla ještě krutší k vlastním vojákům, jež by
li připsáni na konto československé"kontrarevoluce" a proto se mís
to domů z Československa dostali na čínské hranice nebo do
sibiř
ských táborů.Podobně se vedl· po skončení^války mnohým dobyvatelům
Berlína,válečným zajatcům,propuštěným vězňům a vůbec všem sovětským
občanům,kteří museli setkání se západním světem zaplatit svobodou a
často i životem.
Dánský levicový publicista Moltke se domnívá, že obsazení Česko
slovenska mělo především zanezit úplnému odhalení zločinů stalinis
mu. Invaze prý byla přímým pokračováním Stalinovy protinárodní poli
tiky, jež se ani dnes neobejde bez pendreků a tanků.
Východoevropský komunismus se halí do knedlíkových a jiných spo
třebních roušek,jež mají světu · velké části domácího obyvatelstva
zastřít skutečnost,že partajní elita dnes stejně jako v padesátých
letech dle potřeby orá a manipuluje se svými Židy, Musulmany a ob čany druhé kategorie.Pod fasádou,jež někdy vypadá docela přijatelně,
se skrývají hesla,lži.podvody a když to nestačí,také násilí.
I.C»/Dánsko/

+ + + +
V PINKASOVŽ PRAŽSKĚ SYNAGOZE má být při restauračních pracích ob
novena též deska se jmény obětí nacismu.Museum proto vyzvalo,aby mu
tato jména byla oznámena.Mluvčí Mezinárodní rady židů z Českoslo
venska v LondýněZICJC/vyjádřil však obavy,že by toho mohlo být zne
užito ke zjištění příbuzenských a přátelských vztahů k lidem žijí
cím v cizině.Židovské museum je vedeno totiž lidmi,kteří jsou dosa
zeni ministerstvem kultury a neni záruky,že by se údaje . nedostaly
do rukou jinému sektoru komunistické kontroly.ICJC proto doporučuje,
aby jména obětí byla zaslána na adresu organisace:
International
Council of Jews from Czechoslovakia,12-13 Henrietta Street, London
WC2,England .Organisace zašle pak sama seznam pražskému museu,nebu
de však uvádět jména lidí,kteří tyto informace poskytli.
/Sborinform/
JOZEF BROŽ TITO sa chystá k odchodu z veřejného života.Podlá správy
oficiálnej juhoslovanskej agentúry Tanjug predsedníctvo Ligy juho
slovanských komunistov schválilo Titov návrh,podlá ktorého niektoré
jeho funkce,fctoré už nemôže zastávat pre svoj vysoký vek/86 rokov/
budú zastávat nim poverení členovia predsedníctva.
/Naše Snahy/
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NENÍ BOHA KLOMŽ BOHA
/Minulost a přítomnost islámu/
Od prvních bouří, které otřásly mocí perského šacha až po dnešní
vývoj,Irán upoutává pozornost světové veřejnosti. Vytvoření islám
ské republiky, jak se o to snaží nový iránský diktátor Chomejní a
islamisace veřejného života vyžadují odpovědi na řadu otázek-co je
to islám, jaké bylo jeho poslání v minulosti a úloha dnes,kdo jsou
ši’ité a oč usilují...
Islám je nejmladší z velkých světových náboženství,počtem vyzna
vačů je však na druhém místě za křestanstvím.Název "islám”je odvo
zen z arabského slova "salama" což znamená" podři zení’irozumí se Bo
hu.Náboženství vzniklo v 7.století po Kr.ve střední Arábii,kdy se
Mohamed prohlásil za posla Božího a zvěstovatele nové víry. Islám
ská věrouka byla-kompletně prý až po Mohamedově smrti- shromážděna
v posvátné knize,v koránu,který podnes obsahuje oněch 114 súr čili
kapitol jako před 13 stoletími."Není Boha kromě Boha a Mohamed je
jeho prorok*-toto známé rčení je pilířem islámské víry.Bohem je mí
něn Alláh,věčný,všudypřítomný a všemohoucí,stvořitel světa"ex nihilo";pokud jde o proroky,patří mezi ně též Abraham,Mojžíš a Ježí^
největším z nich je však Mohamed sám.V koránu je obsazena nejedna
příbuznost s biblí jako kupříkladu víra ve věčný život po smrti, v
poslední soud,v existenci andělů a"džinů"čili ůáblů atd. Korán ko
difikuje systém příkazů a zákazů,jimiž se má věřící řídit.misí na
příklad respektovat pět denních modliteb obrácen čelem k Mecce,do
držovat přísný^půst během ramadánu,odvádět povinnou almužnu chudým,
vykonat alespoň jednou v životě pout do posvátného města Mekky,ne
smí pít alkoholické nápoje a má se vyvarovat požívání vepřového-to
jest"nečistého"-masa.Korán je však také jakýmsi právním kodexem de
finujícím pravidla sociálního a společenského života.Určuje jedná
ní muslima ve významných životních chvílích jakými jsou svatba-lépe řečeno svatby»protože korán povoluje mnohoženství-narození dětí,
smrt,nástupnictví,uzavírání důležitých smluv;výmezuje statut ženy
v rodině a ve společnosti-a zde si připomeňme,že ji podřizuje vůli
mužově a že žena nemá zastávat žádnou veřejnou funkci.Korán v úlo
ze trestního zákoníku rovněž uvádí systém postihů za porušení zá
kazu nebo nesplněný příkaz-tak třeba tělesné a veřejně vykonávané
tresty jako mrskání,kamenování anebo dokonce utnutí jedné ruky za
krádež nebo cizoložství.Jsou to praktiky,od^nichž ^Evropa upustila
už ve středověku,avšak které se znovu uplatňují,byt umírněně, v ně
kterých zemích,kde je dán bojovnému islámu volný průchod a kde fa
natická sektářská hnutí hlásají návrat k tradicímjkonkrétně mám na
mysli Libyi,Pákistán,wahabitskou sektu v Saudské Arábii a Irán ayatolla Chomejního.Samozřejmě že korán neobsahuje jen archaické prv
ky nýbrž i lidsky kladné a trvalé hodnoty morální, jakými jsou pří·
kaz vzájemné pomoci,pohostinnost»velkorysost ,věrnost přijatým zá
vazkům, střídmost a střízlivost,sebekázeň a tlumení vážní.
Ale vratme se k Mohamedovi.Zprvu nacházel jen velmi slabou odežvu na svá kázání o nové víře a první stoupenci byli z řad jeho
vlastních příbuzných a nejbližších přátel. Byl dokonce pronásledo
ván a musel uprchnout z Mekky do Medíny;stalo se tak r. 622 anebo
roku 1.protože od této chvíle platí "hidžra”,muslimský kalendář a
letopočet. Postupně však islám nabýval pevnou půdu a protože byl
jednoduchý a srozumitelný brzy získal mnoho adeptů mezi obyvateli
arabských měst,zejména mezi obchodníky a řemeslníky.Největšího ro-
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Persie.Afganistánu,Indie,čínského Turkestánu,později pronikl i na
Malajský poloostrov a na Sundy. Na západě ovládl Egypty magribské
země a odtud se dostal do Evropy.Takzvaní Mauři obsadili skoro ce
lé -’.Španělsko a pronikli až do střední Francie. Bojovná sekta Almorávidů rozšířila islám do velkých středověkých říší v africkém zá
padním Sudánu.Ale islám nebylo pouze náboženství, způsob myšlení a
právní řád,nýbrž také civilizace,kultura,vyspělá architektura,vědy
a umění.Stačí připomenout zlatou dobu tzv. bagdádského kalifátu za
dynastie Abbásovců nebo kulturní a obchodní střediska jako Damašek
Káhira, Kordóba,Granada,na východě pak Samarkand či Teherán. Jeho
pozdějšími šiřiteli byli turečtí Seldžukové-za jejich vlády se ko
naly křížové výpravy do svaté země-a od 13.století osmanští Turci·
Islám však zevnitř oslabovaly politické spory,boje o moc a zejména
rozpad monolitického náboženství v řadu sekt. Nejhlubší a
dodnes
trvající nábožensko-politický rozkol vznikl vlastně už koncem 7·
století ’kvůli otázce nástupnictví kalifů,to jest následníků Pro roka.Zatímco ši»ité zůstali věrni výlučně koránu a za pravého Mo
hamedova nástupce považovali Alího,manžela Prorokovy dcery Fátimy,
zavražděného r.661, sunnité Alího odmítli a vedle koránu uznávali
též”sunnu",to jest soubor tradičních návodů jak má žít a jednat mu
slim.Sunnité jsou dnes v drtivé většině,v Iránu však převažují šiité.Rozvoj techniky»koloniální výboje a úpadek osmánské říše vedly
k jistému ochabnutí islámské víry.nahlodání soudržnosti mohamedán
skeho světa a jeho postupnému přizpůsobení realitám našeho století.
Avšak jak ukazuje současný vývoj-snaha Chômejního vytvořit ši’itskou islámskou republiku,cživení muslimského uvědomění v Pákistánu
anebo plamenné výzvy ke "svaté válce”, at se už ozývají v Afganistánu či z úst Idiho Amina-islám se znovu mobilizuje.Je totiž víta
nou nosnou vlnou pro různá nacionalistická a politická hnutí. Pří
klad Iránu silně táhne.Nynější vývoj charakterizují rovněž množící
se snahy o sblížení sunnitů a ši’itú a tendence směřující k jaké
musi panislamisrnu.
Nakonec otázka:Kolik je muslimů ve světě? Statistiky i odhady se
značně rozcházejí ale nebudeme daleko od pravdy řekneme-],i,že po
čet Alláhových vyznavačů se pohybuje mezi 500 a 600 miliony. Mohamedánský svět se táhne od Filipín po Maroko a od ostrůvků muslim
ských menšin na Balkáně po Tanzanii.Jen v Asii a v Africe je islám
převládajícím náboženstvím v 35 státech. Také část obyvatel sovět
ských kavkazských a asijských republik je muslimského vyznání, ov
šem spolehlivé informace o jejich skutečném počtu a onáboženských
projevech vesměs chybějí.
Prameny :"Dictionnaire du monde actuel","L’Islam"/univ.tisk.Paříž/,
J.Duché."Histoire du Monde",2.a3.díl,švýc.tisk jako Journal de Ge
nève,Tribune de G..Liberté,AFP a Reuter únor a březen 79 o Iránu.
+
+
+
FEDERÁLNA POLÍCIA upozornila americkú verejnostxže détente nezná mená len priatelskejšie vztahy so Sovietskym zväzom ale aj i viac
sovietských špionov.V polovičke r.1966 bolo vo Spojených
štátoch
800 zamestnancov na diplomatických misiách východoeuropských štá
tov .V r.1972 sa však tento počet zvýšil na 1.383 a k 1.januáru r.
1978 na 1.898;z toho sovietskych úradníkov je 1.266.
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