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VZPOMÍNKA STARÁ 35 LET
Po spojenecké invasi do Normandie zuřila v létě 1944 válka na
všech frontách se zvýšenou intensitou.I na té4které se říká vnitř
ní. Těžce raněný ale ještě stále nezdolaný kůn nacismu kopal kolem
sebe na všechny strany. V přeplněné věznici města Breslau,které se
po válce stalo po staletích opět polskou Wroclawí,nás čekalo něko
lik stovek na Volksgericht neboli lidový soud.Už tehdy se,jak zná
mo, za slovem lid snažila skrýt kdejaká naopak nelidskost. I výsle
dek našeho nedobrovolného čekání se dal předpokládat nakonec velmi
nelidský.Nálada ve věznici byla tedy proklatě stísněná. Denně se
ráno otevřelo několik cel a^kamarádi odcházeli k přelíčení.Všichni
se nevraceli večer zpět.Smrtácké oddělení bylo jinde.Svó”DKV"neboli"do konce války" neměli pochopitelně zdaleka jisté ani ti, kteří
štastně hrdlem vyvázli,poněvadž na ně čekal nejspíše koncentrační
tábor.Na stísněné náladě nedokázaly moc změnit ani zprávy,
které
jsme si sdělovali morseovkou vyklepávanou na zeď . Přicházely od
nově příchozích anebo z novin,ukradených dozorcům při úklidu kan
celáří .Postup spojeneckých vojsk byl sice nezadržitelný, ale stále
ještě strašně pomalý pro ty,kteří museli počítat dny ba hodiny. Až
jedna zpráva rozezněla zdi vratislavské věznice k radostné neprí
četnosti, při níž se zapomělo na čas a na všechno kolem.
Bylo to
onoho roku na samém konci srpna a byla to zpráva o povstání na Slo
vensku - o SLOVENSKÉM NÁRODNÍM POVSTÁNÍ.
Člověče konsumního dneška-dovedeš si vůbec představit co to teh
dy znamenalo pro lidi na rozhraní mezi životem a smrtí? Dovedeš si
představit vroucnost modlitby,první to reakce snad každého z nás?
modlitby díků a proseb za všechny,kteří tam daleko v krásné zemi
pod Tatrami v milosti Boží a v bratrském společenství přes hory a
doly přinášeli svou obět za totéž zač my! Ještě dnes si~ vybavuji
rozjasněné tváře druhého dne při ranním pochodu po vězeňském dvoře
kde sice nebylo dovoleno mluvit,ale kde bylo presto všechno
všem
jasné.Málo jich asi ještě dnes se mnou na onen den vzpomíná.Kdo z
nich asi ještě žije?Byl jsem tehdy jeden z nejmladších- a mnozí z
nás se nedožili konce války.Velmi ubylo už i těch,kteří v povstá
ní bojovali.I v exilu už je jen málo takových,kterým můžeš dnes za
to stisknout ruku—a poděkovat.Poděkovat za sebe i za všechny naše
kteří tehdy ve všech možných věznicích a koncentračíiích
táborech
nacismu a na všech frontách války dostali posilu,o které si dotud
netroufali ani snít. Posilu z vlastní krve.
H.
+
+
+

SEDMÉ KŘESŤANSKO DEMOKRATICKÉ SYMPOSIUM
Studijní skupiny našeho ČSKP
a Československé pracovní skupiny KD strany Švýcarska
se bude konat příštího roku 1960 ve dnech 11. až 13, dubna
opět ve Vzdělávacím středisku WISLIKOFEN
nedaleko lázní ZURZACH.

Navržené téma: Co dělat pro úspěch konference v Madridu.
Napište nám k němu své mínění!
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NOVÝ EVROPSKÝ PARLAMENT PROTESTUJE PROTI POLITICKÝM PROCESŮM V ČSSrPřed
ukončením svého 1.zasedání ve Strasburku/17. až 20.července/
Evropský parlament,zvolený přímými volbami v devíti státech západo
evropských , odhlasoval zvláštní resoluci/dokument 1-234-79/ týkající
se ČSSR.Resoluce je výsledkem četných porad mezi lordem
Bethelem,
autorem resoluce,podané jménem klubu evropských demokratů /britští
konservativci/ a Jiřím Pelikánem,poslancem italské strany socialis
tické. Evropský parlament v ní vyslovuje svoje hluboké
znepokojení
nad zatčením deseti chartistů/29.5./,obránců lidských práv, a nad
soudem,který je proti nim připravován.Evropský parlament dále vyja
dřuje svoje přesvědčení,že tato zatýkání a nadcházející soud zname
nají zjevné porušení ustanovení Závěrečného spisu z Helsink,ustano
vení, která zaručují svobodné projevy.Proto žádá čs.vládu,podpisovatele helsinské dohody,aby ve smyslu
mezinárodních závazků by
li zatčení propuštěni na svobodu,® předsedkyni Evropského parlamen
tu pověřuje,aby tuto resoluci v rámci politické spolupráce postou
pila zahraničním ministrům devíti členských států.
/E.Ř./
HISTORIK DR.KAREL SCHWARZENBERG nám poslal z Vídně dopis k zamyš
lení: Ve Vašem čísle 4/5 je článek"KomunÍ3tický holocaust",ve kte
rém se mně nelíbí jedna věc,všeobecně rozšířená ale nesprávná. Pí
šete o tom,co dělal"fašismus a komunismus",ale ze souvislosti
vy
plýváme tím myslíte nacismus a komunismus.Dovolte,abych řekl,
že
nazývat nacismus fašismem je"Sprachregelung" stanovená pouze v záj
mu marxismu. Rozumějme si.Neschvaluji fašismus-měl tři chyby.'Zapr
vé, jak správně píšete,byla to diktatura jedné strany,za druhé poru
šovala práva církve-a za třetí a především,tato diktatura se nako
nec spojila s nacismem. Ale nedá se s ním zaměňovat! Za války Židé
vzItalii většinou přežili a Rusové prchali-pokud možnoz německé
zóny do italské.Proč se té horší straně,nacismu,dává šmahem
jméno
té méně špatné,fašismu? Smysl této"Sprachregelung" je patrně dvojí.
Kdybychom pokaždé jmenovali národní socialismus mluvíme-li o neslý
chaných zločinech,mohlo by to mrzet jiné socialisty.
Síká se tedy
fašismus i když jde o stranu,která sama s fašismem
sice udržovala
spolek ale nikterak s ním nechtěla být zaměňována. Zadruhé mluvit
o antifašismu je mnohem pohodlnější.Kdybychom hlásali antinacismus,
byli bychom jenom proti těm věcem,které jsou pro nacismus typické.
Ale hlásáme-li antifašismus můžeme odsuzovat všecko,co také patři
lo k fašismu,tedy také každý a jakýkoli antikomunismus. A to je pa
trně hlavní účel této"Sprachregelung". Typické je,do jaké míry ona
se dodržujeIChce-li dnešní novinář tupit nějakého krutovládce, tře
bas toho černošského maršálka,o kterém také mluvíte,nazve ho fašistou-ač ten černoch ani o fašismu neslyšel.Ba chce-li tupit sovětský
režim,řekne,že se chová fašisticky.Přiznám,že by to znělo podivně,
kdyby se řeklo,že kdo vtáhli v roce 1968 do Prahy,chovali se - jako
národní socialisté.
NOVÝ EXILOVÝ LITERÁRNÍ ČASOPIS"ZÁPAD" začal vycházet jako dvouměsičník v Kanadě.Roční předplatné pro Evropu 15 US S.Redakční rada :
Fabšic,Reiniš,Škvorecký,Šuchma,Táborský,Uhde,Valenta,Zvěřinová. Ad
resa: Box 322,Waterloo,On.N2J4A4,Canada.
POD ZNAČKOU"ŠAFRÁN 78" začaly ve Švédsku vycházet gramodesky umělců,kteří jsou v ČSR zakázáni/Hutka,Třešňák,Karásek »Kubišová, Veit,
Soukup a další/.Napište si na adr. Jiří Pallas,August Sodermansvägen 61,75249 Uppsala,Sverige.
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SOUČASNÁ SITUACE V ČESKOSLOVENSKU je velmi nedobrá. Hospodářská i
politická. Svedčí o tom všechny zprávy, které odtamtud proniknou.
Prvořadým problémem je dnes energie. Na dovoz nutných investic pro
uhelné doly, které notabene nebyly ani v plánu,nejsou devisy. Ne
jsou pomalu už ani na dovoz oleje-a export na Západ stále víc váz
ne.Naproti tomu se stále zvětšuje závislost na SSSR a jeho satelitech/podíl zahr.obchodu tu v r.1978 činil 72,7%/, což znamená stá
lé zvětšování závislosti politické.To si lid uvědomuje a podle to
ho vypadá i jeho nálada a chut k práci.Nedávné radikální
zvýšení
cen/benzin 50%,potraviny kromě základních 30%/k tomu ještě dodalo.
Zdá se,že jen nedostatek jednotící síly/jakou představuje na př. v
Polsku náboženské uvědomění/chrání zkrachovaný režim před lidovým
vzbouřením.Není divu,že předáci režimu jsou ze všeho nervózní. Ustřední výbor KS je prý rozpolcen na ortodoxní skupinu kolem Husá
ka a na"pragmatiky"kolem Štrougala.Tito by chtěli celé
hospodář
ství decentralisovat/už zaseli/a zpružnit připuštěním individuál
ních zásahů.Ortodoxní zase naopak trvají na přísném centralismu a
na tvrdých trestech za nedodržení plánů.Téměř absolutní závislost
na Moskvě ovšem vadí oběma.V dohledné době se prý dají očekávat osobní změny i na velmi vysokých mí stech.To je ostatně stará komu
nistická praxe,že se neúspěch hodí prostě někomu na krk. Rudé Prá
vo už začalo s výhrožováním-zatím obecně.Prý ani soudruzi ředitelé
nemají svá místa jistá.Jakoby za tu celou hrůzu mohli oni a ne ko
munistický režim jako takový,mající za cíl nikoliv blaho lidu, ný
brž jen a jen uchopení a co nejpevnější držení moci.
Tohle mu v ČSSR do určité míry znepříjemňuje Charta 77. Vzrostla
za dva a půl roku asi na 1500 signatářů,mezi nimiž už dlouho a da
leko převažují nekomunisté/l:3/.Proto se zdá,že se mocipáni
roz
hodli zasadit jí rozhodný úder.Zatkli deset nejvýznačnějších a do
půli srpna se měl s nimi konat soud.Zřejmě počítali s tím, že na
celé severní polokouli jsou prázdniny,při nichž se nikomu
nechce
do velkých protestů.Ostatně že svět se stejně právě dívá jinam než
do Československa;do Polska na návštěvu papeže,do Vídně na SALT II,
do Iránu a kam všude ještě.Jenže se přepočítali.Vlna protestů va
lících se ze všech stran.je větší nežli kdykoli před tím.
Tisíce
podpisů,z toho řada velice závažných/Evropský parlament,Rada Evro
py,PEN,různé mezinárodní federace,jednotlivé politické osobnosti/,
přiměla zatím Prahu k odložení procesu.Pražští páni jsou ovšem to
ho svého černého řemesla mistři.Jenomže čím větší kruták tím vět
ší nakonec zbabělec,postaví-li se mu dost velká síla.A síla prote
stů světové veřejnosti proti bezpráví a sprostotě je dnes už, díky
uvědomovací práci posledních let,opravdu velice velká. Však uvidí
me 7!
PROHLÁŠENÍ ACENu.Generální rada Sdružení porobených evropských národii/ACEN/ projednala a přijala prohlášení u příležitosti americ
kého Týdne porobených národů.Prohlášení nazvané"Mír,lidská práva a
porobené národy" vyzývá Spojené státy,aby ve své zahraniční poli
tice zdůrazňovaly lidská práva,aby podporovaly disidentská hnutí v
jejich boji za práva a základní lidské svobody,aby podporovaly ne
vládní organizace,které disidentům pomáhají a aby stály na
právu
sebeurčení pro porobené národy.Přítomni byli zástupci Albanie,Bulharska,Československa,Estonska,Maäarska,Litvy,Lotyšska,Pol ska
a
Rumunska.Za Radu svobodného Československa se jednání
zúčastnil
její generální tajemník prof.Jiří Horák.
/RSČ/

SOVIETSKY ZVÄZ vydá na zbrojenie 11 až 15% svojho ročného národné
ho produktu,Spojené štáty 5%,ätát Izrael 38%.

- 4 PŘILOŽENÉ BAREVNÉ MAPKY byly společně vydány v Paříži členy, ACEN,
RSCS,Bulharského osvobozovacího hnutí a Groupe se Paris/v níž jsou
zastoupeni také svobodní političtí mluvčí z uugoslavie a SSSR/.Vý
kres pořídil mladý čs»uprchlík.Mapky-pohlednice varující před so
větským imperialismem byly rozdány ve Štrasburku při zahájení no
vého Evropského parlamentu poslancům,novinářům a pozorovatelům
z
různých mezinárodních organisací.Dále byly rozdávány při velké ma
nifestaci organisované Evropským hnutím/nevládní organisace/ před
Evropským palácem.Nejsou copyright a organisacím,které by je zno
vu chtěly vydat s vlastní adresou je výkres k volné disposici. VA
ROVAT PŘED SOVĚTSKÝM IMPERIALISMEM JE NUTNÉ VŠUDE A STÁLE !

MEZI 410 POSLANCI EVROPSKÉHO PARLAMENTU je též jeden Čech,Jiří Pe
likán.Kandidovala jej italská socialistická strana za oblast Milán.
Pelikán se stal již italským občanem.Narodil se 1922 v Praze, stu
doval střední školu v Olomouci.V r.1946 vstoupil do KSČ a aktivně
se zapojil do vysokoškolské politiky.Po puči 1948 se stal
před
sedou vysokoškolských studentů.Nerozeznal včas tragickou
dimenzi
nového vývoje a byl jedním z protagonistů stalinismu.Vr.1961 dos
tal se však již do konfliktu s vedením KSČ.V té době již nabýval i
rozhledu na mezinárodním poli.V r.1963 se stal ředitelem českoslo
venské televize.Za pražského jara patřil k nejaktivnějším politi
kům a 21.srpna 68 spolukoncipoval protest parlamentu proti invazi.
Po. porážce reformního hnutí se rozhodl zůstat v Římě,odkud se ob
rací zejména na západní levicová hnutí,která upozorňuje na nebez
pečí sovětského typu komunismu.
/Sborinform 7/79/
GROUPE DE PARIS.pařížská skupina politických exulantů z
Východní
Evropy,na jejíž práci se podílejí i členové našeho ČSKP,vypracova
la a předala poslancům a ostatním účastníkům prvního zasedání Ev
ropského parlamentu ve Štrasburku memorandum upozorňující na 400
milionu Evropanů,žijících v nesvobodě mezi Berlínem a Vladivosto kem.
AŽ DODATEČNĚ SE STALO ZNÁMÝM,že se za své polské návštěvy Svatý 0tec dotkl v Osvětimi v improvizovaném extempore pozoruhodným způ
sobem dějin naší vlasti.V promluvě o důstojnosti lidské osobnosti,
a o svobodě svědomí,citoval slova Pawla Wlodkowicze, v 15. století
rektora krakovské univerzity, a výslovně zdůraznil,že byla pronese
na na koncilu v Kostnici na obranu katolického kněze Jana Husa ,
proti jehož odsouzení se jediný Wtodkowicz statečně postavil.
SOVĚTŠTÍ DISSIDENTI oznámili na tiskové konferenci pro západní no
vináře vznik nového pětičlenného výboru pro lidská práva, který má
vymáhat emigrace pro ty,kdož chtějí opustit Sovětský svaz. Skupina
hodlá vyvíjet činnost v rámci sovětských zákonů a Universální de
klarace lidských práv Spojených národů.
PRŮMĚRNÉ VÝDĚLKY VE ŠVÝCARSKU V ROCE 1978 se podle časopisu
Die
Volkswirtschaft pohybovaly od 1745/pomocné dělnice bez vyučení/do
3670 SFr měsíčně/vedoucí zaměstnanci/.Proti roku předchozímu stou
ply u žen asi o 5% a u mužů o 2%.Průměrná mzda vyučeného
dělníka
činila 2710 SFr.
TECHNOLOGIE TERORU byla v poslední době velice zdokonalena jak uvádí podrobná studie CIA,tajné služby USA,uveřejněná nedávno
ve
Washingtonu.Jde především o nové zbraně.Pro letošní rok je pláno
váno prý ještě více únosů,vražd a atentátů nežli jich bylo vloni.
SPOLUPRÁCI S BUDHISTY v Asii se věnuje již řadu let
Koordinační
výbor československých demokratických antikomunistických organisa
cí v Austrálií. Jde zejména o budhisty v Thajsku, v Indií, na Sri
Lance, v Indonésií, Malajsií,v Singapuru atd.,kam výbor kolportuje
protikomunistickou literaturu, vlastní brožurky a letáky.
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DOKUMENTY

Dr.Martin Kvetko
STAROSTI S ČESKOSLOVENSKÝM SOCIALISTICKÝM POĽNOHOSPODÁRSTVOM ,
Československé poľnohospodárstvo dokončilo prvú fázu svojej " s o cialistiekej" prestavby už roku 1972,kedy v tzv.socialistickom sektore/v kolchozných družstvách a v štátnych veľkostatkoch/bolo 93,6
percenta pôdy.Druhú fázu socialistickej prestavby-konsolidáciu" či
združovanie kolchozov do velkých podnikov-prekonalo do roku 1977,
kedy z pôvodných 12.560 kolchozov s priemernou výmerou
kolchozu
381 ha v roku 1959,zostalo len 1.813 s priemernou výmerou 2.447ha.
Ale ani po tejto organizačnej konsolidácii starostí s poľnohos
podárstvom neubudlo.V posledných troch rokoch totiž socialistické
poľnohospodárstvo nesplnilo výrobný plán a tým rušivo “zasiahlo do
celkového vývoja čsl.ekonomie" Dôkazom zvyšujúcich sa lažkostí poľ
nohospodárstva je tá skutočnost,že režim venoval pozornost problé
mom poľnohospodárstva nedávno na dvoch konferenciách -na zasadnutí
ÚV KSČ,ktoré sa konalo 22.marca a na IX.zjazde kolchozných
druž
stiev,ktorý sa konal v Prahe 9.až ll.apríla^l979. Podľa oznámenia
Rudého práva z 23.marca ÚV KSČ rokoval o"<íalších úlohách poľnohos
podárstva a potravinárskeho priemyslu".Na kolchoznom zjazde roko
vali o"dalšom všestrannom rozvoji nášho socialistického poľnohos
podárstva a života na dedine'l
Je tu teda příležitost připomenut 3Í niečo o. poľnohospodárakej
politike KSČ,o tom,ako previedla socialistickú reorganizáciu poľ
nohospodárstva a aké sú doterajšie výsledky tohoto podujatia.
Hneď po skončení druhej svetovej vojny v r.1945 KSČ sa sústredi
la na politické získanie roľníctva.Pri príprave novej
pozemkovej
reformy sľubovala prídel pôdy drobným roľníkom do trvalého vlast
níctva .Rozdelila dedinu na malých,stredných^a veľkých rolníkov.Majetok väčších roľníkov sa rozhodla oklieštit ešte pred komunistic
kým pučom a Gottwald vtedy dával roľníkom radu4aby"vyhnali z dedi
ny svinským krokom každého,kto ich bude strašit s kolchozmi", pre
tože vraj kolchozy v Československu tvořit nebudú.Ale tento prís
ľub platil len do IX. kongresu KSČ,ktorý sa konal v máji 1949 a na
ktorom Gottwald vyhlásil:nebude u nás socializmus bez socializácie
poľnohospodárstva.
Po IX.kongrese KSČ zgčala brutálnu kolektivizáciu,ktorá sa tvrdostou metod a surovostou proti roľníckemu ľudu rovnala povestnej
sovietskej kolektivizácii.Veä konečne jej heslom bolo
"Sovietsky
zväz-náš vzor".Poľnohospodárska politika KSČ,ktorá sa do roku 1948
obracala na dedinu s heslom"spojit sa s malým roľníkom a opriet sa
o stredného gazdu",po roku 1949 vyhlásila stredného rolníka za ku
laka a teda za občana bez práv.A k tomuto strednému roľníkovi
sa
aj tak chovala:odoprela mu nákup výrobných prostriedkov /poľnohos
podárskych strojov,pohonných látok,hnojív,osív/ a predpísala
mu
neúnosne vysoké povinné dodávky poľnohospodárskych výrobkov,aby ho
pre nemožnost splnenia týchto dodávok prenasledovala,zbavila slo
body i majetku.Tzv. verejné súdy s kulakmi boli v rokoch pätdesiatych na dennom poriadku už aj preto,aby tak zastrašili i aj tých
rol níkov,ktorí boli Ly tiež vzdorovali násilnej kolektivizácii.
Tento tragický vývoj v čsl.poľnohospodárstve od roku 1950 až do
1962 je aj obdobím veľkého úpadku poľnohospodárskej výroby v CSR.
Po tejto násilnej konzolidácii začala sa poľnohospodársky výroba
postupne zotavovat.Propaganda režimu však dnes predkladá rozpráv
kové úspechy čsl.soc.poľnohospodárstva,pretože manipulujú štatis
tickými údajmi tak,aby tieto rozprávkové úspechy boli zjavné. Pri
týchto štatistických údajoch vychádza zo stavu výroby v r.1948,te
da zo stavu,aký bol v čsl.poľnohospodárstve tretí rok po skončení
vojny,ktorá zanechala veľké stopy na poľnohospodárskej produkcii a

- 6 a v r.1947 bola v ČSR velká neúroda.Tak sa darí propagande režimu
tieto výsledky efektívne prezentovat .Udává napr., že ked vezmeme In
dex poínohospodárskej výroby v r.1948 za základ 100,tak v r. 1972
bol tento Index 179«Ale ináč vyzerá situácia,keň sa výsledky kolchozného poínohospodárstva prirovnajú k výsledkom československého
poínohospodárstva pred II.svetovou vojnou.Keä porovnáme výrobu
s
rokom 1936 a berieme ju za základ 100,tak do roku 1977 sa zvýšila
výroba len o 47,8 percent,teda Index je 147,8.Pritom produkcia ži
vočíšna vzrástla do roku 1977 ešte o menej,len asi o 25,8 percent.
Je pri tom zaujímavé,že pokiaí sa týka rastlinnej výroby,
kolchozná výroba dosiahla určité úspechy v produkcii obilia,
teda v
sektore extenzívnom,ale docielila za uplynulých 30 rokov len nepa
trné zlepšenia^v produkcii tých výrobkov,ktoré vyžadujú viac íudskej práce a väčšej pozornosti zo strany hospodára. Tak na přiklad
hektárový výnos cukrovky sa za 30 rokov zvýšil z predvo jnovýh28,58
ton len na 33,9o ton.Pestovanie kvalitných krmovín a produkcia se
na zaznamenáva opačný vývoj,z hektára lúk sa docieli teraz
menej
ako v roku 1936.
V živočíšnej výrobe sa dosial nepodarilo docielit predvojnových
výsledkov v tom odvetví,kde starostlivost o výrobu musí byt inten
zívne jšia,napr . v chove dojníc.Ešte dnes je v čsl.soc. polnohospodárstve takmér o 500 tisíc dojníc menej ako bolo v rokoch 1934-38.
V dôsledku
relatívne nízkych úspechov musí dnes ČSR dovážat
áaleko viac potravín a poínohospodárskych výrobkov ako dovážalo
pred II.svetovou vojnou a to najma ak režim chce aspoň čiastočne
uspokojit zvyšujúce sa nároky obyvatelstva na životnú úroveň. V r.
1937 bola bilancia čsl.zahraničného poínohospodárského obchodu 608
miliónmi korún stratová, ale v r.1969 bola stratová 2,757 milión
mi korún.
Za týchto okolností KSČ je v rozpakoch,čo prv od poínohospodárstva požadovat.Boj o sebestačnost v obilí sa vedie už niekoíko ro
kov, ale je otázka,či plán obilnej produkcie v súčasnom
pätročnom
pláne bude splnený.V živočíšnej produkcii sa plán plní ešte tažšie.
T živočíšnej výrobe sa kolchoznému poínohospodárstvu dosial poda
rilo vykázat určité úspechy len v produkcii bravčového mäsa a čia
stočne v produkcii mlieka a vajec. Neúspech však vykazuje najdôle
žitejšie odvetvie živočíšnej produkcie:chov hovädzieho dobytka.
Rovnako íažké sú problémy pri zvyšo^ení produkcie plodín,ktoré si
vyžadujú intenzívne polárenie a starostlivost zo strany pracovní
kov, ako sú cukrovka,kukurica,zemiaky a kvalitné krmoviny.
Až doteraz sa ukázalo,že keä sa niečo dokázalo v jednom sektore,
tak len na úkor iného sektoru výroby.Skrátka,socialistických poínohospodárov v ČSR tlačí topánka všade.V komunistickom systéme je
poínohospodárstvo všade skúšobným kameňom kádrovej politiky. Komu
je ono zverené a kto neuspie,ten na tozosobne doplatí. Niet preto
divu,že aj s prideíovaním referátu na ÚV KSČ
a na rozličné kon
gresy sa teraz manipuluje opatrnejšie a tak,aby neutrpel
prestíž
ten,koho ešte nemožno odkráglovaí.Preto tento významný referát na
poslednom zasadnutí UV KSČ v marci t.r. nepridelili ani Husákovi,
ani Štrougalovi,ani federálnému ministrovi poínohospodárstva
Nagrovi,lež len kandidátovi na členstvo v predsedníctve strany Jake
šovi.Ten hovoril o velkých socialistických úspechoch,
ale potom
prišiel s tvrdou kritikou a vytýkal hlavne to,že niektoré kolchozy
dosahujú dobré výsledky4zatia± čo iné za rovnakých výrobných pod
mienok majú výsledky velmi slabé. Husák kritizoval riadenie poľno
hospodárstva a upozornil,že na osoby v riadení
poínohospodárskej
politiky UV KSČ a v kolchozných podnikoch si treba posvietit teraz
pri revízii legitimácií.
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zdôraznil,že malý sektor záhumienkovej výroby v posledných rokoch
značne zaostal a že je v záujme socializmu, aby sa tu urobila ná
prava i aby sa malému súkromému sektoru venovala aj zo strany vlá
dy väčšia pozornost ako dosial. Spomenul,že ešte v r.1970,.súkromní
producenti dodávali na verejné zásobovanie 25 percent mäsa,mlie
ka 10 percent a značné množstvo hydiny. A teraz príspevok u súkro
mných producentov poklesol v mäse na 10 percent a v mlieku na 3,5
percent. Štrougal,ktorý kedysi tiež nemal dobré slovo pre súkrom
ných rolníkov a ktorý ako predseda Krajského národného výboru
v
Českých Budejoviciach sa zaslúžil o brutálne prevedenie kolektivi
zácie v južnom "Česku"-na tom si založil politickú kariéru - teraz
tvrdí,že súkrumná produkcia je dôležitá a že je v záujme socializ
mu ju podporovat.Doporučil tiež,aby kolchozně družstvá a i štátne
majetky prenajali súkromníkom tú pôdu,ktorú nemôžu obrobit. To je
hádam jediná senzácia z IX.zjazdu družstevníkov,ktorho sa vraj zú
častnilo okolo 1200 delegátov.
/NAŠE SNAHY-Jún 1979/
BOJE 0 INSIGNIE KARLOVY UNIVERZITY A OBNOVENÍ KAROLÍNA

Je tomu právě 45 let,co se odehrávaly ony události v Praze.Pisa
tel,sám
účastník,píše tuto vzpomínku zpaměti.Nemá dokladů.Proto
se může stát,že se někdy mýlí. Také už více než 30 let nebyl
v
Praze
a proto zejména údaje o jednotlivých fakultách
mohou
být neúplné. Byl by tedy rád,kdyby ho někdo z mladších
příleži
tostně doplnil či opravil.
Jak známo založil pražskou univerzitu král Karel a její řeč pů
vodně byla latinská.V dalších staletích,zejména v době Rakouska a
později Rakousko-Uherska?byla němčina vedoucím jazykem, až později
teprve se mohla uplatniti čeština. Ještě v r.1918,po zřízení státu
Československého,zůstalo mnoho stop minulosti. Karolinum, původně
jediná a pak hlavní budova univerzity,bylo částečně obsazeno úřady
německé univerzity. Ještě v r.1934 byíy v Karolínu německé úřadov
ny a insignia,to byla žezla,odznaky rektorské a děkanských funkcí,
byla v rukou německé univerzity.
V roce 1934 byl rektorem Karlovy univerzity přírodovědec Dr. Do
min. A ten zahájil akci,aby E.arolínum,dlouho neopravované a ve sta
vu značně Bchátralém,bylo obnoveno a aby insignie přešla do rukou
české Karlovy univerzity.Politicky to nebylo snadné. Rektor Domin
byl členem a později i poslancem oposiční strany národně demokra tické a ve vládě seděli i němečtí ministři. Vládní většina si to s
německou menšinou"nechtěla rozházet" a tak bez ustání přešlapovala.
Pro českou univerzitu byla postavena nová,velmi krásná
budova
právnické fakulty,také filozofická fakulta měla svoji novou budovu,
ale ostatní fakulty/o technice ani nemluvě/ vycházely s prázdnýma
rukama. Ani na obnovu Karolína se peníze nenašly a o insigniích
mlčela vláda,jak se říká,jako s horkou buchtou v puse.
Po dlouho trvajících jednáních se rektor Domin rozhodl
zavolat
studenty na pomoc.Vyložil nám celou situaci a my byli samozřejmě
ochotni jak k pomoci tak k tomu,dělat vládě ostudu. Udělali .isme
řadu demonstrací,chodili po Praze a hulákali,že chceme
insignie.
Věc byla v celku jasná. I přišla zpráva,že byl svólán akademický
senát německé univerzity,aby o předání insignii rozhodl. Ale stu
denti jsou živel nezkrotný.Jenom zpráva nám nestačila a demonstro
vali jsme dále.Posluchárny německé univerzity byly v
soukromých
lomech na Ovocném trhu(nutno uznat,že to žádné skvosty nebyly)a v
průběhu jednání tam byla insignia přenesena. To byl olej na
stu
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dentské horké hlavy. Němečtí studenti se v jednom domě, ovšem za
tichého souhlasu profesorů,zabarikádovali,nakoupili zásoby a při
pravovali se na obležení.Čeští studenti si to nechtěli nechat lí
bit' a hrozilo utkání. Ale Dr.Grosser,rektor německé univerzity,byl
rozuqpný a pedely s insigniemi dal rychle poslat českému rektorátu.
I tak došlo v napjaté situaci k řadě modřin-na obou stranách.
Večer před oním dnem,jsme seděli u"Pinkasů"na Jungmanově náměstí
a dodnes vzpomínám,jaký úspěch měl jeden student z katolické Arno
štovy koleje,který nám předezpíval na nápěv"Schuselka nám píše
z
té německé říše":
Bohemia píše, v pangermanské pýše,
insignia že jsou jejich,a£ jsme pěkně tiše.
Rektor Grosser straší,buršáci se plaší,
že prý’'himmel" zkonfiskují Almu mater naši.
Vy němečtí páni,konec hajlování,
tady není třetí říše,tady jsme my páni.
Popěvek byl určen být bojovnou hymnou nazítří,kdy jsme se chtěli
zmocnit insignií násilím,ještě netušíce,že pře zkončí tak jak pak
zkončila.
Když česká univerzita dostala insignie,přišla na řadu obnova Ka
rolína.Vláda nechtěla najít peníze a tak jsme,po dohodě s rektorem
Dominem,jednu neděli uspořádali pouliční sbírku na Václavském ná
městí.Stěny Karolína byly tak popraskané a tak zplesnivělé, že ta
ková sbírka ani nemohla stačit a tak jsme,studenti,vždy'jednou za
měsíc- chtěli dělat další sbírky.Rektor Domin osobně dělal"průvodce
cizinců";postavil se do vrat Karolína a když se vytvořila skupina
zvědavců prováděl je po budově a ukazoval poškozená místa.Ovšem na
konec vytáhl kasičku a vybíral.Něco jsme my, studenti a rektor Do
min, vybrali ale bylo toho málo. A pak se najednou věc vyřídila tím
že vláda,z obavy před ostudným ždímáním chodců, přece jenom našla
peníze.Byla vypsána soutěž atd. jak se to vždy dělá a Karolinum opraveno bylo pokud to šlo. Pak ale přišla okupace a tím byl opra
vám více méně učiněn konec.Po studentských demonstracích v listo
padu 1939 byla univerzita zavřena a celé Karolinum předáno univer
sitě německé.
Smutný osud stihl insignie.Po zavření české univerzity je
vzal
pod svou ochranu K.H.Frank a zmizely.Když stál po konci války před
soudem,nemohl si na insignie vzpomenout a nevěděl kam přišly. Buď
o tom vědět nechtěl
nebo sám je dodal nějakému sběrateli staro
žitností. Jak je
to dnes,nevím. Vracím se k výzvě mladší generaci
zejména členům Spolku Jan Palach,aby moje vyprávění po této strán
ce doplnili.
P. Štrobach
ZÁPLAVA DOPISŮ dochází z Číny na adresu"Radio Austrália". Celý mi
nulý rok jich bylo sotva 50-za dva poslední měsíce na 40.000! Čí
ňané,zejména v jižních provinciích,poslouchají Austrálii prý
již
leta ale teprve teč si troufají se k tomu přiznat. Zajímá prý je
spousta věcí,počínaje zemědělstvím a technologií všeho druhu a kon
če pochopitelně politikou a politickými událostmi ve vlastní zemi.
ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ STÁVKAMI ve státech OECD v posledních 10ti letech
se pokusil vyčíslit Německý Hospodářský Institut.Zatímco nejbojov
nější zemí byla po celou dobu Itálie, bylo sociální klima nejklid
nější ve Švýcarsku, v Rakousku a v Nizozemí. V počtu
ztracených
pracovních dní na 1000 zaměstnanců vede Itálie /1549 dní/ následo
vaná Kanadou /910/, Irskem /702/, USA /545/ a Velkou Britanií spo
lu se Španělskem /po 446 dnech/. Francie ztratila jen 191 dní na
1000 zaměstnanců, BRD 49 a Švýcarsko jen jeden jediný.
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PRAŽSKÍ ROZHLAS VZPOMNĚL TAKÉ 50.VÝROČÍ ZALOŽENÍ NEPOMUCENA - ALE
PO SVÉM______________________________________________________________ _____
Dalo se předpokládat,že padesátileté výročí založení římské čsl.
papežské koleje Nepomucenum přejde Praha mlčením, jako i jiné vý
značné události a výročí,které se režimu nelíbí. Ale právě naopak.
Pražský rozhlas věnoval ve vysílání pro krajany v zahraničí
dne
18., 19. a 20.dubna
téměř 30 minut Neporoučenu,jeho představite
lům, kněžím a některým laikům,kteří se octli v jeho blízkosti. Ne
smyslů, výmyslů, ubohostí a vulgárností bylo sneseno tolik, že to
stojí za zaznamenání. Podle této rozhlasové relace Nepomucenunhned
krátce po svém otevření v dubnu 1929 začalo ukazovat"první negativ
ní jevy". A ty rozvádí a vysvětluje pražský rozhlas takto: " Čsl.
hierarchie pocházela vesměs ze zámožných^a dokonce aristokratickýh
kruhů a tak začala vybírat na studium v Římě kandidáty rovněž jen
ze zámožných rodin. V římské koleji se objevují jména hrabat Lobkoviců,bohatých pražských rodin Heidlerů a Plannerů/pozn.otec Mon
signora Plannera byl kostelník,předtím truhlář/tedy osob, které si
v hodinu X udělaly z Nepomucena centrálu pro špionáž a antikomunistickou propagandu,namířenou proti jejich vlasti. Po skončení dru
hé světové války se na vedoucí postavení dostal odchovanec koleje
Josef 3ezdíČek,zapřísáhlý nepřítel pokroku a úsilí čsl.lidu o lep
ší zítřek. Po jeho boku se objevil František Planner. Po vítězství
čsl.pracujícího lidu nad buržoasií v únoru 1948 založili tak zvaný
čs.komitétjjehoř hlavním cílem byla snaha likvidovat socialismus v
naší vlasti. Tito odchovanci Nepomucena využívali pro svou činnost
metod,které s výchovou budoucích kandidátů kněžství nemají
vůbec
nic společného. Bezdíček a Planner zařídili ve třetím patře Nepo
mucena už zmíněný čs.komitét s podružnou institucí,Křestanskou Akademií. Jejich cílem bylo provádět špionáž a vydávat, propagovat
a zasílat do Československa knihy a jiné tiskoviny s ryze antikomunistickou náplní. V Nepomucenu začal vycházet měsíčník Nový ži
vot, na jehož stránkách se dodnes hází špína na socialistické Čes
koslovensko a zároveň propaguje kapitalismus a buržoasní řád."
Podle pražského rozhlasu římská kolej Nepomucenunse stala v le
tech 195O-53„sídlem kněží tzv.agentů chodců,kteří prý byli vysílá
ni na území ČSR od CIC. V relaci se říká:.."V Nepomucenu našli ti
to agenti ochranu. Sem se uchylovali po svých špionážních cestách
po Československu, zde dostávali instrukce od svých amerických nad
řízených. .."
Nepomucenum bylo založeno a vybudováno díi$y velkolepé
podpoře
papeže
Pia XI.,který věnoval na stavbu koleje v roce 1925 teh
dejších 1,000.000 lir,což by dnes představovalo asi 120.000 dolarů
a rozsáhlý pozemek v blízkosti baziliky sv.Jana v Lateráně. Hlavní
dík za udržení koleje patřil českým a slovenským biskupům, kteří k
tomu účelu konali sbírky ve svých diecézích. Po válce a po
komu
nistickém převratu v r.1948 nemohli biskupové poslat již ani haléř
a kolej byla udržována podporou krajanů v zahraničí,hlavně v Ame
rice. A toto pražský rozhlas vykládá takto:.."Nepomucenum , jakožto
protičeskoslovenská centrála,dostávalo tehdy finanční podporu
od
různých amerických institucí,pod jejichž hlavičkami se skrývalaCIC
a později ještě slavnější známá CIA. Aby byly tyto finanční podpo
ry nějak maskovány,vlivní američtí přátelé Nepomucena vybírali me
zi prostými věřícími v USA peníze na udržení koleje při životě..."
V dalším si pak rozhlasový reportér,patrně na základě instrukcí,
které dostal od Ministerstva vnitra a Úřadu pro věci církevní, se
stavil toto povídání o lidech kolem Nepomucena.Mons.Jaroslav Skarvada je označen jako další odchovanec Nepomucena "který se zasadil
o založení českého náboženského střediska Velehrad".Toto středisko,
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podle pražského hlasatele,si vzalo za úkol koordinovat veškerou čin
nost zrádcovských organisací a utečenců z Československa. Mons.Škarvadovi prý nejde o duchovní správu v pravém slova smyslu, na to prý
nemá čas ani peníze,ale jeho cílem je ideologická diverse proti Čes
koslovensku. Protože toto vysílání je určeno hlavně pro krajany v Americe dodal k tomu reportér, aby to vypadalo politicky "chytré": "to
je karta,na kterou začal sázet i nynější bojovník za lidská práva a
poradce amerického prezidenta Cartera Zbygniew Brzezinski."
Ani na kardinála Berana reportér nezapomněl. Říká:"Aby Škarvada za
jistil realizaci této činnosti vydal se v r.1967 s kardinálem Bera
nem na cestu po USA. Tam vyzískal od prostých věřících,ale i od pod
nikatelských firem,za jejichž hlavičkou se opět skrývala známá CIA,
velké sumy peněz."
Protože nynějšímu režimu je trnem v patě stále ještě Alexandr Dub
ček,musel být též nějak do této reportáže vsazen. Podle slov našeho
pražského reportéra kolej vyvinula v letech 1968 a 69 velkou antikomunistickou činnost když si prý vedoucí koleje uvědomili,že "slabé a
oportunistické vedení Alexandra Dubčeka se podrobuje zájmům
zbytku
domácí buržoasie a zahraniční reakce".Na jiném místě zase říká:"A tak
když v prvních měsících roku 1968 Dubček a tehdejší čelní představi
telé KSČ začali se podřizovat náladám kontrarevoluce,sdružené kolem
KANu, K 231 a Díla koncilové obnovy,nastal v Nepomucenu
neobvyklý
shon a ruch." Shon a ruch v koleji nastal,to má reportér pravdu, ale
v jiném směru. Protože byly uvolněny hranice.,byla kolej plná poutní
ků a turistů z Československa. Mnozí přišli,aby se setkali s kardi nálem Beranem,který v koleji bydlel. Není pochyby o tom,ž« kdyby by
ly otevřeny hranice a lidé mohli volně cestovat,byla by kolej i plná
alumnů z Československa. Režim to ví a proto ta zloba.
Na tapetě byl také Mons.Dr.Alexander Heidler. 0 něm řekl praž, reporto'. "Tento výtečník se už v letech 1945-1948 nemálo zasloužil
o
zostření vztahů mezi lidově demokratickým státem a katolickou hie
rarchií. Po únorovém vítězství pracujícího lidu nad buržoasií se Dr.
Heidler zúčastnil tajných příprav na přepravování různých buržoasnxh
prominentů do zahraničí a byl přítomen také spikleneckému zasedání v
břevnovském klášteře v Praze.Za tuto činnost, kterou představitelé u
amerických tajných služeb ohodnotili na výbornou, se Heidler po svém
útěku do Německé spolk.republiky stal přímým agentem CIA při rozhla
sové stanici Svobodná Evropa v Mnichově"..Kdo zná Dr.Heidlera a jeho
vysoce záslužnou činnost jako kněze a katolického intelektuála, do
vede si nejlépe udělat úsudek o ubohosti této reportáže.
Nakonec přišli na řadu Dr.Karel Skalický,Dr.Bohumír Bunža a Dr.Ja
roslav Pecháček. Dr.Skalický pro svou sociální a náboženskou činnost
mezi uprchlíky a jako redaktor Studií,které reportér kvalifikuje ja
ko" politický plátek,v němž se nejedná o řešení náboženských problémů
ale o házení špíny na československou socialistickou společnost".Dr.
Skalický podle pražského rozhlasu namísto sociální nenáboženské čin
nosti dělal mezi uprchlíky politickou agitaci proti Československu a
"aby tato propaganda byla úplná,brával sebou na pochůzky po táborech
známého agenta CIA, bývalého poslance Bohumíra Bunžu. Spolu pak, pod
rouškou náboženské činnosti, dělali špionáž ve prospěch CIA, a co víc,
okrádali uprchlíky o peníze, které dostali od různých organizací
k
rozdání". Dr.Bunža byl dokonce nazýván vrahem nějakého majora Šrama,kterého neznal av životě neviděl. Dr.Jar.Pecháček,také prý agent
CIA, pomáhal prý J.Škarvadovi při organizování různých seminářů.
Celá tato reportáž je dokumentem zloby a nenávisti, kterou soudobý
komunistický režim chová ke všem, kteří usilují o zachování duchov nich a náboženských hodnot a tradic v národě a odmítají
jakýkoliv
kompromis s atheistickým násilím.
B.Bunža
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EVROPSKÝ PARLAMENT - HRST ZPRÁV Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ
V přímých,rovných a všeobecných volbách v devíti západoevropských
státech zvolené parlamentní shromáždění Evropského společenství se
poprvé sešlo k plenárnímu zasedání ve dnech 17·-20.července.K této
nesporně historické události sešlo se ve Štrasburku vedle zvole
ných poslanců skoro 2.000 pozvaných hostí a přibližně 500 novinářů
z různých končin světa. První den zasedání měl dopoledne velmi
slavnostní ráz a byl pro TV přenášen Eurovisí.
Hodinu před za
hájením zasedání se konala na prostranství před Evropským palácem
manifestace různých evropských organizací. Přišli na ni ponejvíce
mladí lidé z různých zemí západní Evropy. Hlavně žádali rozšíření
dosavadní pravomoci Evropského parlamentu.
Prozatímní sestavení společných poslaneckých klubů dává tento
obraz: socialisté 111 členů,evropská strana lidová/ kř. demokraté/
108,evropští demokraté/konservativci/ 63,komunisté 44, liberálové
41 a evropští pokrokoví demokraté 21 /z toho 15 gaulistů/. Ostatní
/22/ se hlásí k různým politickým tendencím a zůstávají mimo usta
vené kluby.Ze 410 zvolených poslanců je 344 mužů a 66 ženjl64 čle
nů je narozeno po roce 1930 a z nich dokonce 77 po r.1940.Nejmladším členem je irská poslankyně Sile de Valéra,vnučka min. předsedy
irské revoluční vlády/1918/Eamon de Valery,narozená 1954· Nejstar
ším členem je Francouzka Louise Weiss-ová narozená 1893«
Mezi nově zvolenými členy je řada býv. ministerských předsedů
/nejvíce francouzských-5/,dále značný počet býv.ministrů a několik
předsedů neb gen.tajemníků politických stran.Na kandidátní listině
bavorské křest.sociální unie byl zvolen Otto Habsburg,
který je
předsedou"Panevropské unie" založené hrabětem Coudenhove- Kalergim
r.1922.Mezi nově zvolenými,kteří se těšili zvláštní pozornosti
u
zástupcu tisku,rozhlasových a TV stanic byl také italský poslanec
Jiří Pelikán,zvolený jako nezávislý kandidát na listině socialistické/Nenniho/ strany.Zvolen byl na oblastní listině severozápadní
Itálie na 2.místě se 131.000 přednostními hlasy a na socialistické
celostátní listině je na 5.místě.V komentářích tisku a TV byl před
stavován jako"mluvčí východní Evropy v Evropském parlamentu".
Na
otázku komentátora z 2.německé TV/ZDF/ k jakému se nyní hlásí po
litickému programu odpověděl,že k takovému socialismu, který hájí
pluralitní demokracii a žádá stále více lidských práv, nebot jinak
by už socialismus neměl nijaký smysl.Z jeho iniciativy byl v mezi
národně socialistické skupině přijat návrh na resoluci proti poli
tickému pronásledování v CSSR.O návrhu jednal
s britským konservativním poslancem lordem Bethellem,který připravil text schvá
lený pak v plénu shromáždění.
Žena v čele parlamentu.
Kandidátní listina/Unie pro Francii v Evropě/všeobecně označova
ná jako"listina presidenta Giscarda",získala v evropských volbách
ve Francii největší počet hlasů/5,670.000/ a mandátů/26-z toho 20
liberálů a 6 křest.demokratů/.Vedla ji dosavadní ministryně zdra
votnictví Simone Veil-ová,která předtím v žádných volbách, ani v
obecních nekandidovala.Na funkci předsedkyně parlamentu byla navr
žena liberální skupinou,která už z předchozího údobí měla s křest,
demokraty dohodu o střídání se jejich kandidátů na tuto funkci. K
této dohodě se připojili konservativci.Simone Veil-ová byla zvole
na v 2.kole,ve kterém získala nadpoloviční většinu,192 ze 377 ode
vzdaných hlasů. Socialistický kandidát Ital Mario Zagari
dostal
138 a komunistický kandidát,rovněž Ital,Giorgio Amendola 47 hlasů.
Nové předsedkyni parlamentu je 52 let,je matkou tří synů a babič-

- 12

kou dvou vnoučat.Její manžel Antonín je inspektorem financí.Rozená
Jacob-ová v Nice,byla tam jako 171etá zatčena v březnu 1944 a de
portována do Osvěčimi a pak do Bergen-Belsen,odkud se potom v roce
1945 v květnu mohla vrátit.V Paříži vystudovala práva.
Před tím
než ji nově zvolený francouzský president povolal do vlády,se celá
její kariéra vyvíjela v justiční správě.
Její volbě předsedala jiná žena,Louise Weiss-ová,které vzhledem
k jejímu věku/86/připadla čestná funkce zahájit a řídit
zasedání
až
do volby předsedy.Louise Weiss
je známá svou mnohostran
nou spisovatelskou činností a jako dávná a nadšená stoupenkyně ev
ropských sjednocovacích snah/"Paměti jedné Evropanky"/. Byla cti
telkou T.G.Masaryka a ve svém zahajovacím slavnostním projevu
ho
také vzpoměla mezi jinými velkými evropskými státníky a osobnostmi.
V době"Mnichova" stála na straně Československa a byla proti
tak
zv."politice smiřování"/appeasement/,které se dnes říká,to je poz
námka pisatele,"politika uvolňování"/détente/.
Svobodní mluvčí z nesvobodných zemí.
Shromáždění evropských podmaněných národů/ACEN/,mezinárodní exi
lová politická organisace se zástupci z Albánie,Bulharska, Česko slovenská,Estonska,Litvy,Lotyšska,Maňarska,Polska a Rumunska, po
zdravilo zvláštním poselstvím nově zvolený Evropský parlament, ve
kterém spatřuje hybnou sílu pro evropskou jednotu. V poselství se
dále praví,že"evropské podmaněné národy,oddělené od ostatní Evropy
vnucenými komunistickými vládami,doufají,že Evropský parlament umožní odstranit přehrady rozdělující Evropu od konce druhé světové
války a přiblíží den,ve kterém se našim národům podaří spojit se s
vámi ve svobodě a demokracii".ACEN doporučuje Evropskému parlamen
tu, aby ustavil komisi,která by dohlížela na přesné a plné provádě
ní ustanovení Závěrečného spisu helsinské dohody. Takovou komisí
Evropský parlament prokáže svoji stálou starost o národy,
které
proti své vůli
jsou pod komunistickou nadvládou. Také Rada svo
bodného Československa poslala Evropskému parlamentu vlastní při
piš.
Manifestace evropských organisací před Evropským palácem účast
nili se také činovníci exilových organisací ze střední a východní
Evropy,z nichž někteří přijeli i z Německa a ze Švýcar. Dva obrov
ské transparenty zhotovené příslušníky"Groupe de Paris", ve které
jsou zastoupeni také Jihoslované a Rusové,s nápisy v Angličině, ve
francouzštině a němčině,žádaly"Svobodu obyvatelstvu od Berlína
k
Vladivostoku" a "Lidská práva pro Východní Evropu". Titíž rozdali
před palácem tisíce letáků,v nichž"muži a ženy Evropy"jsou vybíze
ni, aby"nepodporovali naše utlačovatele a vaše útočníky nýbrž " aby
pomáhali ujařmeným Evropanům vymanit se z komunistického totalit
ního režimu".Zároveň bylo rozdáno tisíce pohlednic,na kterých ru
dá barva SSSR varovala západní Evropu před připravovaným obchvatem
sovětským imperialismem.Skupina exilových mluvčích se také sešla
s poslancem J.Pelikánem, s nimž diskutovala o možnostech
jak by
Evropský parlament mohl podporovat uplatňování lidských práv v na
šich zemích.Parlamentem odhlasovaná resoluce»upozorňující nynější
čsl.vládu,že zatýkáním chartistů a politickými procesyv porúšuje
svoje mezinárodní závazky a helsinskou dohodu,je alespoň
určitou
mravní podporou ve prospěch pronásledovaných
týraných obhájců
lidských práv, jejíž význam přesahuje hranice ČSSR.
d
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ČESKOSLOVENSKÝ DEŇ NA STATE DEPARTMENTE

VO WASHINGTONE

V rámci vzrastajúcej úlohy etnických skupín v americkom verejnom
živote za vlády prezidenta Cartra usporiadalo americké minister
stvo zahraničných vecí/State Department dňa 18.apríla konferenciu
s predstavitelmi Američanov českého a slovenského pôvodu. Učelomako bolo uvedené na pozvánke- bola "neformálna diskusia a dialóg o
súčasnom Československu a o vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Čes
koslovenskom."
Schôdze sa zúčastnilo okolo 70 predstaviteľov krajanských a exu
lantských organizácií a prominentných jednotlivcov. Početné boli
najmä delegácie: Rady Slobodného Československa /Dr.Vilém Brzorád,
Dr.Jiŕí Horák,Dr.Adolf Klimek,Dr.Martin Kvetko,Ing.Štefan Papánek,
Dr.Mojmír rovolný,Vladimír Hejský-Dubnic,Vavro Ryšavý, Ing.Ivan M.
Viest a Jaroslav Zich/ a Československej národnej rady americkej,
vedenej predsedom Dr.Mikulášom Ferjenčíkom, podpredsedmi Dr. Fran
tiškom Schwarzenbergom,Ing.Štefanom Papánkom a čestnou predsedkyňou a gen.tajomníčkou Vlastou Vrázovou. Dr.Martin Kvetko bol po
zvaný na konferenci ako reprezentant Stálej konferencie ä.ovenských
demokratických exulantov. Konferencia sa konala na State Depart
mente za prítomnosti významných predstavitelov vládnych úradovjbol
na nej prítomný aj nový velvyslanec pre Československo, Francis J.
Meehan.
Predsedajúci zástupca vládnych úradov v úvodnom slove
popísal
súčasnú americkú politiku voči Československu a zahrnul vývoj československo-amerických vzíahov v posledných rokoch. Zmienil sa o
súčasnom porušovaní ludských práv pražským režimom,čo je jednou z
hlavných prekážok zlepšenia vztahov medzi oboma vládami.Tieto sty
ky klesli v poslednom čase na najnižší stupeň. Zlepšenie je možné,
závisí to však predovšetkým na pražskom režime a na zmene jeho po
litiky. Zaoberal sa tiež podrobne otázkou dohody o náhrade za zná
rodnený majetok amerických občanov a s tým súvisiacou otázkou ná
vratu československého zlata.Posledná predbežná dohoda nebola ame
rickým senátom schválená,pretože kompenzačné percento , ponuknuté
pražskou vládou bolo považované za príliž nízke. Nový návrh je v
prípravnom štádiu. Pokiaľ nebude otázka kompenzácie vyriešená , nie
je možné pristúpit k rokovaniu o zlepšení hospodárskych stykov, na
čom má Husákov režim mimoriadny záujem vzhľadom k neustále sa zhor
šujúcej hospodárskej situácii v Československu.
Po úvodných prejavoch predstaviteľov amerických vládnych úradov,
přednesli zásadné stanovisko predstavitelia oboch hlavných organi
zácií ,Dr.Schwarzenberg,miestopredseda Československej národnej ra
dy americkej a Dr.Povolný,predseda výkonného výboru Rady slobodné
ho Československa. Obidvaja zdôraznili, že stiahnutie sovietskych
vojsk z Československa má být hlavným cieľom dlhodobej americkej
zahraničnej politiky voči Československu a zaoberali sa podrobnej
šie otázkou porušovania ludských práv,plnením ustanovení Helsin skej dohody,spojovaním rozlúčených rodín, hospodárskymi vzťahmi,
kultúrnou výmenou/osob,publikácií a časopisov/a inými otázkami.
Do diskusie zasiahol rad prítomných s najrôznejšími prioomienkami a podnetmi či návrhmi.Predstavitelia Rady slobodného Českoslo
venska podali niekoľko konkrétnych návrhov a celý rad pripomienok
k americkej politike voči pražskému režimu.Napríklad bolo zdôraz
nené, že je treba věnovat pozornost nielen českým krajinám ale aj
Slovensku,nielen Prahe ale aj Bratislave,ktorá sa po vytvorení fe
derácie stala druhým politickým centrom v republike.Konkrétne bolo
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doporučené, aby vedia už tradičného kladenia venca na hrob T.G.Ma
saryka v Lánoch,bol podobný obrad vykonaný americkým vyslancom na
Štefánikovej mohyle na Bradle,najmä tohoto roku,kedže je 60.výročie
jeho tragickej smrti.Bolo doporučené,aby v rámci obyvklých zdvori
lostných návštiev,ktoré vykoná nový velvyslanec, nebolo zabudnuté
ani na cirkevných predstaviteíov,najmä na kardinála Tomáška. Bola
zdôraznená potreba využit každú příležitost k styku s disidentmi a
kultúrnymi pracovníkmi v Prahe i v Bratislave4pretože tých sa re
žim snaží izolovat. Bolo by na mieste reagovat na nehorázne útoky
československej tlače a rozhlasu na Spojené štáty,na ich predsta viteíov a inštitúcie,pretože tieto úteky ďaleko prevyšujú to,čo je
obvyklé v informačných prostriedkoch Sovietskeho zväzu.Husákov re
žim v tejto veci vedie iniciatívne primát.
Uvedené boli konkrétne prípady porušovania medzinárodných dohôd
čs.režimom v otázke doporučovania poštovných zásielok zo zahrani
čia. Z Československa dochádza do USA mnoho listov a neobjednaných
publikáciíjktoré sa adresátom pečlivo doručujú,zatiaí čo českoslo
venský režim mnoho listov a iných zásielok amerických občanov zná
mym a príbuzným v Československu nedoručuje ani nevracia. Platí to
najmä o zásielkách časopisov a kníh.Skonfiškované sú aj odborné a
nepolitické publikácie.Práve tak ako je obáva,že sa Československo
dostane hospodársky a technologicky na úroveň nevyvinutých krajín
/kedže nemá prístup k americkej technologii/ je nebezpečie, že sa
na túto úroveň dostane aj kultúrne bez primeraného styku s kultúrou
a vedou Západu.Je našou povinnostou žiadat,aby československá mlá
dež mala prístup k odbornej a krásnej literatúre sveta. Knihy sú
najlepšou dlhodobou investíciou v nádeji na lepší zajtrajšok. Bola
predložená požiadavka,aby sa trvalo na plnení medzinárodnej pošto
vej únie a iných zmlúv
ktoré československá vláda podpísala , a
aby sa postupovalo striktne podlá principu reciprocity.
Diskusia bola pečlivo sledovaná a predstavitelia vládnych úradov
vrátane nového veívyslanca,na niektoré podnety a návrhy kladne od
povedali. Schôdzka poskytla vládným predstavítelom prehíad o názo
roch predstaviteíov československých organizácií k americkej
za
hraničnej politike voči Československu.Je nádej,že podobné porady
sa budú konat častejšie. Československí účastníci konferencie boli
s priebehom konferencie spokojní,kedže sa im dostalo vítanej prí
ležitosti informoval vládných predstaviteíov,zodpovedných za for
mulovanie a výkon americkej politiky voči Československu.
/NAŠE SNAHY/
PRED 30 ROKMI 21.JÚNA 1949 BOL POPRAVENÝ GENERÁL HEL10D0R PIKA

Vo Vestníku Československej národnej rady americkej
píše jej
predseda Dr.M. Ferjenčík:
Gen.Pika bol v pravom slova zmysle vzorom československého vojáka,
dôstojníka a^vlastenca.Po celý rad rokov,Čo som ho poznal som ne
vedel, čo na ňom mám viac obdivovat či jeho húževnatost,vrelé a hl
boké vlastenctvo,alebo jeho milú,bezprostrednú,Judsky úprimnú po
vahu.Všade kde posobil vzbudzoval úctu a priatelstvo k svojej oso
be i k Československu..................... Jeho věrnost demokratickému Česko
slovensku a jeho poctivá služba československej veci ako šéfa čs.
vojenskej misie v SSSR vyniesla mu a narobila mu smrtelných nepriatelov v radoch čs.komunistov.Ako šéf čs.voj.misie v Moskve podá
val správy presidentovi Dr.E.Benešovi do Londýna o jednaniach
so
sovietskými vojenskými i politickými činitelmi.Podával tieto sprá
vy tak,ako sa mu javili,tj.nezatajoval ani svoje osobné dojmy,kto
ré neboli zavše priaznivé pre Sovietov,lebo čs.komunistov a pre čs<
vyslanca v Moskve Zd.Fierlingera.Vo svojich správách varoval pred
prílišným optimizmom a doverčivoslou voči Moskve a nabádal k opa
trnosti. Ihned po puči bol uväznený a odsúdený k trestu smrti.
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ZBAVOVANÍ ČS.OBČANSTVÍ - JAKO ZA NACIZMU
Nejvíce se rozšířilo zbavování občanství za nacistického režimu
v Německu. Bylo potom prováděno i v nacistickém protektorátu "Böh
men und Mahren" a znovu pak za komunistického režimu v
Českoslo
vensku. Je už znám velký počet"socialistických vystátnění" krajanů,
kterým se podařilo uniknout násilnickému policejnímu režimu a usí
dlit se v některém západoevropském státě. Některé případy jsou i
známy z Kanady a z Austrálie."Vystátňování" začalo hlavně po monstre-procesech v Praze v letech padesátých a pokračuje po vniknutí
Rudé armády do Československa v srpnu 1968.V odůvodnění se nejčas
těji uvádí, že dotyčný se zdržuje nezákonně/?!/ v cizině déle než
pět let,dále činnost v emigrantských organisacích,najmě pak v Radě
svobodného Československa,Společnosti pro vědu a umění, Českoslo
venském svazu
křestanských pracujících nebo v té či oné exilo
vé straně,a také "přispívání protičeskoslovensky/? !/
zaměřenými
články do emigrantských novin", není-li prostě jen uvedena"protičeskoslovenská činnost".
V poslední době dostala taková rozhodnutí od ministerstva vnitra
takzv."České socialistické republiky"řada krajanů ve Francii.Doru
čována jsou konsulárním oddělením pařížského velvyslanectví.K odů
vodněním už uvedeným přistupují některá další,např.činnost v organisaci Shromáždění evropských podmaněných národů /ACEN/, služba
ve Francouzské cizinecké legii/rozuměj už před 25r.v bojích proti
světovému komunismu v Indočíně/ a spolupráce s americkou sociálněpodpůrnou organisací International Rescue and Relief Committee,jíž
mnoho tisíc čs.politických uprchlíků už oď'února" a znovu po "srp
nu" vděčí za vydatnou materiální podporu všeho druhu. Jeden, krajan
byl nyní"socialisticky vystátněn" třebaže opustil
Československo
už po "vítězném únoru" před třiceti lety a už dvacet let je francozským státním občanem. Jinému se této"pocty" dostalo už po třetí
-poprvé za nacistického protektorátu/byl dobrovolníkem v obnovené
čs.armádě a pak se účastnil odbojového hnutí proti náčist, okupaci
ve Francii/,po druhé po pražských monstre-procesech/pro činnost v
Čs.pomocném výboru pro uprchlíky v Paříži/ a poněvadž to nestačilo
tak nyní po třetí/za činnost v mezinárodně-exilové politické organisaci/.Řada mladých krajanů dostala oznámení s odůvodněním
"že
jsou déle než pět let v cizině".Tím ministerstvo vnitra tzv.České
socialistické republiky jen potvrzuje jak ČSSR chápe a plní slav
nostně podepsanou dohodu v Helsinkách o právu na volný pohyb a ce
stování osob.
Všechna zmíněná oznámení nakonec upozorňují, ovšem zcela pokry tečky vzhledem k československým poměrům,že jmenovaný může k odů
vodnění podat rozklad. Takové odvolání by mohlo mít smysl jen teh
dy,kdyby v tzv. ČSSR existoval skutečně právní řád, jak tomu bývá
ve skutečně demokratických a civilizovaných státech,protože pak by
se podobné rozhodnutí snadno ukázalo být jen jakýmsi nehorázným a
nepochopitelným omylem. V komunistickém režimu,a navíc pod sovět
skou vojenskou okupací,však takový skutečný demokratický a civili
zovaný právní řád neexistuje. Proto a jen proto jsou ve svobodném
světě organizace a časopisy, které pokládají za svoji národní
a
mravně politickou
kulturní povinnost dovolávat se uplatnění lid
ských práv pro podmaněný národ a to jak ve smyslu tam na papíře
platné ústavy, tak ve smyslu Všeobecného prohlášení lidských práv
Organizace spojených národů a vládou sovětisované^KSČ podepsaných
mezinárodních závazků v helsinské dohodě. "Vystátňování"patrně bu
de pokračovat do té doby, dokud se neobjeví někdo střízlivý a ne
poukáže na to, že se příslušné ministerstvo jen opičí po nacistic
ké praksi.
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MOHAMEDA11 ZPĚT DO STŘEDOVĚKU"?

V 8.století stáli synové Alláhovi před branami Paříže. V 17.sto
letí představovali smrtelné nebezpečí pro Vídeň. V obou případech
se však křestanské Evropě podařilo uniknout islámské porobě.V sou
časné době sleduje celý svobodný svět-v neposlední řadě cestou televize-s rostoucími obavami postup/ či renesanci?/ islámu téměř na
celém světě. V historické perspektivě viděno procházel islám stří
davě obdobími výbojů a obdobími ztrnulého klidu. Lze říci , že v
dnešní době změnil "pracovní metody",včetně vydírání průmyslových
zemí po linii nafty jako nepostradatelné/a tudíž strategické/ su
roviny. Jeho cíl však zůstává nezměněný. Od Libye .až po Filipíny
hlásají dnes /početně značně rozrostlí 1/ muslimové ve jménu proro
ka Mohameda tzv.svátou válku,arabsky dschihad.
"Odevzdání se do vůle Boží"-doslovný to překlad slova "islám"-je
v současné době nejvyúším přikázáním pro více než 500 milionů oby
vatel této planety. Tzv.scharia stanoví pro věřícího muslima
pět
základních povinností: modlitbu, čistotu, poskytování almužen,půst
a putování do Mekky. Islám jako náboženství je dnes s celosvětové
ho hlediska roztříštěn do nesčetných sekt. Jeho arabští i jiní vy
znavači hledají v něm pro své státy nějakou třetí cestu mezi mocí
mamonu průmyslového Západu a Marxovým učením Sovětského bloku. Ve
doucí redaktor televizního pořadu "Aus Forschung und Technik"Heinrich Schiemann,který pravidelně vysílá v západoněmecké
televisi,
je sám věřícím mohamedánem. Jako takový zná jistě dobře Mohamedem
založené náboženství. 0 současném vývoji ve světě islámu- tedy ne
jen v Iránu- se vyjadřuje skepticky:"Dnešnímu islámu chybí skuteč
ná duchovní obnova. Původní islámská tradice je v úpadku,pokud ne
hovoříme o jejím zániku".
Současnou situaci v Iránu lze podle Schiemanna nejlépe charakte
rizovat výrazy"krize" a "chaos".A zdá se,že nejnovější iránští mo
cipáni samotní nevidí situaci jinak.Vůdce iránských šiitů Khomeini
jakož i předseda vlády Bazargán vyzývají dnes Íránce,aby zachrá nili zemi před totálním bankrotem. Schiemann trpce konstatuje, že
každá islámská skupina v Iránu si nárokuje Mohamedovo učení výluč
ně pro sebe a to prvořadě z mocenských zájmů. Žádná ze 114 kapitol
koránu však neříká konkrétně jak má vypadat státní zřízení v dneš
ním Iránu. A tak fanatismus jednotlivců i skupin zanechává po sobě
krvavé stopy. Prorok Mohamed vyhlásil sice"svatou válku" za účelem
sjednocení všech věřících. Tato svátá válka však není ani zdaleka
totožná s terorem! Koránu znalý Schiemann ujištuje,že osvícený mo
slem neví nic o nenávisti vůči cizincům,o tělesných trestech/např.
mrskání/ za přestoupení Mohamedových přikázání nebo usekávání ru
ky při činu dopadeným zlodějům.
Redaktor Schiemann konvertoval jako desetiletý chlapec na přání
svého nevlastního otce L.Weisse,vědeckého pracovníka v orientalistice, k islámu. Dnes 791etý výzkumník Weiss,žijící v Tangeru, pře
ložil též nově korán do němčiny.
H.Schiemann se ptá jak je možné,že se dnes v Iránu začínají v ulicích objevovat ženy zahalené v závojích?! V koránu totiž nestojí
nic o zahalování žen!/Od hlavy do paty musely být zahaleny ženy ve
starověké Assyrii - pozn.autorky./
Pseudo-islámské/?/ pořádky v dnešním Iránu se ostentativně odvra
cejí od západní civilizace.To znamená m.j.i"vyhnání džínsůdo pouDr.Ing.M.Červíková/BRD/
ooo
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