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Září/Říjen
Číslo 9/10
PÝCHÁ PŘEDCHÁZÍ PÁD /K 15-výročí pádu N.S.Chruščova/
Menší postavy, podsaditý a holohlavý, impulzivního charakteru a
málo protokolárního chování,známý náhlými výbuchy vzteku, jdoucího
až k bouchání botou o stůl před udivenýma očima delegátů
Valného
shromáždění OSN| tuto osobnost není třeba představovat.Nikita 3ergejevič Chruáčov.A je tomu právě patnáct let,kdy-a to bylo 14.říj
na 1964 v odpoledních hodinách-kdy ve všech redakcích světa nastal
rozruch a panika.Krátká zpráva z Moskvy totiž oznámila,že generál
ní tajemník ze”zdravotních důvodů"podal demisi.První muž sovětské
ho režimu a po šest let nepopiratelný pán komunistického světa pa
dl a s ním padla i celá epocha nazvaná "chruščovovou".
Pád Nikity Chruščova byl výslednicí tuhého boje o moc za kulisa
mi Kremlu.Tehdy koloval známý vtip,který leccos napovídal a odha
lil křehký led,na němž se Chruščov v posledních letech své vlády
pohyboval:Přijede představitel západní komunistické strany do Mos
kvy a ptá se po Nikitovi.”Ten je na medvědech na Sibiři" odpovědí
mu."Cože,je mu už sedmdesát a ještě loví?" "Ale kdež,on je tam ja
ko vnadidlo"-- Ve skutečnosti se však závěrečný akt neodehrál
na
severu nýbrž pod modrým krymským nebem,kde Chruščov tehdy
trávil
několik dní dovolené. Náhle je od břehu Černého moře odvolán - do
Moskvy- na mimořádnou schůzi pléna ústředního výboru.Podle jistých
informací je už střežen a doslova eskortován agenty KGB. A v Krem
lu ho postaví před hotový faktjvšichni jsou proti němu, žádný mu
nepřichází na pomoc. Obžaloba je trpká a dlouhá,všechny velké linie
jeho zahraniční i vnitřní politiky jsou podrobeny zdrcující kriti
ce. Nelze jinak,musí odstoupit. A demisi podepisuje vlastně ortel
své politické smrti. Podle informací,které se podařilo později zí
skat západním novinářům,frontální útok na Chruščova onoho památné
ho 14.října 1964 vedla"šedá eminence" Kremlu, Michail Suslov, šéfideolog. A polínko si přiložili všichni,zejména Kosygin a Mikojan.
Chruščov sám však později připisoval hlavní vinu svého pádu
teh
dejšímu šéfu KGB Šelepinovi.
/Dokončení na straně 2 /

ČSKP zve krajany i letos do Winterthuru na
MIKULÁŠSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU
Sobota 8.prosince-Hotel"Winterthur"/dříve Volkshaus/ u nádraží
Začátek 20 h-Rozd.dárků-Tombola-Hudba pana Rytíře-Vstup 17 SFr
Rezervace denně po 19 hodině na tel.č.052/295923 nebo /273917
DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A BESÍDKA bude v neděli 2.prosince
odpoledne ve 14 hodin v sále kostela St.U1rlch na rohu Schafíhauserstr.a Seuzacherstr. Svatý Mikuláš rozdělí přinesené dár
ky a program besídky obstarají žáci české doplňovací školy pod
vedením bratra Joba a Otce Šimčíka.
Švýcarská skupina SVU vydala k letošním Vánocům NOVOROČENKU s
reprodukcí Madony levočské. Cena 1,40 SFr.Text český nebo slovenský a cizojazyčný - nebo bez textu.Objednejte:Dr.E.M.Bosley
66 Ch.du Devin, 1012 Lausanne nebo v redakci ZPRÁV. Slovenské:
Dr.Mikuláš Mičátek, Unterwartweg 13, 4132 Mutenz.

- 2 Kritiky,které se tehdy sesypaly na Chruščovovu hlavu,byly však z
velké míry opodstatněné. Uvedme příklady. Chruščov to byl, kdo za
hájil politiku uvolnění
napětí a první vyslovil možnost mírového
soužití se Západem. Stačil však incident s americkým
špionážním
letadlem U 2 a neváhal rozbít pařížskou schůzku na nejvyšší úrovni
a obvinit Západ z nekalých úmyslů. Chtěl ozdravit vztahy Sovětské
ho svazu s lidovými demokraciemi avšak neváhal vyslat v roce 1956
tanky do vzbouřené Budapešti. Byl rozhodnut obnovit styky s Titovou Jugoslávií,ale normalizace mezi Moskvou a Bělehradem nikdy ne
dosáhla žádoucí úrovně. Rozhodnutí neposkytnout čínským komunistům
atomová tajemství vedlo k prvním neshodám s Pekingem a později
k
otevřené roztržce mezi oběma komunistickými giganty."Pohřbíme Vás"
zvolal na adresu Západu a chtěl tím zřejmě zdůraznit plán
dosti
hnout a předstihnout kapitalistický svět-avšak příkop mezi ním a
Sovětským svazem v průmyslovém a technologickém rozvoji se naopak
prohluboval. Chlubil se nepřemožitelností sovětské armády a holed
bal se nejvyspělejší vojenskou technikou světa,ale když došlo-třikrát- k měření sil,pokaždé ustoupiljza suezské krise v r.1956,
v
Berlíně o dva roky později a při kubánské krizi v říjnu 1962;tohle
"kapitulanství" vyvolalo ovšem nespokojenost generálů. Pokud
jde
o vnitřní politiku, i tam šlo v podstatě o neuspořádanou směs jak
drobných úspěchů tak velkých fiasek,paradoxů a protikladů.
Jeho
program"zúrodňování celin" v asijských svazových republikách, zej
ména plán sázet všude kde to jde i kde to nejde kukuřici, skončil
krachem. Podobně tomu bylo v průmyslu. Místo"dohonit a předhonit"
kapitalismus,někdejší sýpka Evropy,Sovětský svaz, byl nucen naku
povat u imperialistů stále větší kvanta obilí,strojů a technologie.
Strážci čistoty marxismu leninismu mu také nikdy neodpustili ideo
logické úchylky,kupř.zanedbávání základních ideologických principů
či hlásání tzv."gulášového komunismu".. Ale nejvýznamější ze všech
důvodů,který v komunistickém světě je alfou a omegou všech vzestupů
a pádů a personálních změn,byla otázka osobní moci. I zde ironie
osudu sehrála svou úlohu. Byl to přece Chruščov,který na památném
20.sjezdu KSSS napadl kult Stalinovy osobnosti a bývalého gruzínského diktátora obvinil z chyb,omylů, ba zločinů,a tvrdil, že něco
takového se v Sovětském svazu již nikdy opakovat nebude.Minula lé
ta a ^hruščov proměnil původní"kolektivní vedení" ve svůj vlastní
kult; nejprve odstranil Malenkova,to bylo v r.1954,pak vyloučil z
veřejného života "protistranickou skupinu" vedenou Molotovovem a
Kaganovičem, a konečně se v r.1958 zbavil maršála Bulganina. Strhl
na sebe takřka neomezenou moc,rozmlouval bílým telefonem s Gagarinem,který kroužil kolem země,vyslal do Vatikánu osobního "velvy slance", svého zetě Adžubeje,jmenoval a odvolával z funkcí
podle
svého uvážení. A tohle byla ta kapka,kterou sud přetekl. 14. října
Chruščov padl. 15.října už se o něm nemluvilo. Nabídli mu nějakých
1200 rublů měsíčního důchodu,což on hrdě odmítl.Dožil tedy své dny
se 400 rubly měsíčně,zatrpklý,zklamaný,poražený.Nikdyse už na po
litické scéně neobjevil. V r.1966 ho vyloučili z ústředního výboru
a zemřel zapomenut v r.1971. Zprávě o jeho úmrtí věnoval oficiální
tisk pár řádek zcela na okraji denních aktualit.
Jeho tělesná
schránka se nedočkala mauzolea,ba ani popředního místa u kremelské
zdi.
Sic transit gloria mundi .......... po sovětsku.

Stanislav M.Kříž
SOVĚTSKÝ SVAZE,

TY OBŘE

-

S TEBOU JE NÁM TAK DOBŘE !
Zřejmě vážně míněný nápis nad vstu
pem do jednoho jihočeského města.
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ŽVÝCARSKÉ PARLAMENTNÍ VOLBY, které se konaly 20.října, nezpůsobily
ve složení švýcarského zákonodárného sboru žádné podstatné změny.
Zdá se, že i poradí nejsilnějších politických stran zůstane zacho
váno-! po doplňovacích volbách do shromáždění stavů-Standerat-a že
tedy i vládní kollegium zůstane jak je.Nás může mrzet,že
nebyl
znova zvolen poslancem /CVP/ přední funkcionář CNG , curyšský Rolf
Seiler; osvědčený přítel našeho ČSKP.KD strana CVP ostatně ztratila
proti dřívějšku dokonce mandáty dva/bernský přešel do kantónu Jura
na stranu křestansko-sociální/.Sociální demokraté ztratili
čtyři
mandáty,strana demokratická-svobodomyslná/Freisinnig-Demokratische
Partei/ naopak čtyři získala a třetí vládní strana"Svýcarská lidová"/Schweizerische Volkspartei/ získala dva. Překvapující tři man
dáty získala levicová extremní formace POCH,zatímco komunisté/PdA/
klesli
ze 4 na 3. Z celkem 200 poslanců připadají ve
Švýcarsku
na krajní levici pouhá 3%· Přesto komentár moskevské Pravdy píše
o úspěchu levice. Pravdivě ovšem-bohužel-poukazuje tentýž komentář
na malou účast voličů/pod 50%/ t.j.na nezájem obyvatelstva - prý v
důsledku politiky třídní spolupráce místo třídní konfrontace. Jiní
jazykové než moskevská Pravda ovšem tvrdí něco jiného. Příčina je
prý v tom,že věci jdou dobře jak jdou a že Švýcarsko vlastně nemá
problémů k vůli kterým by občanům stálo za to se obtěžovat k ur
nám.
ŽE BUDE OHLAS SOUDU NAD PŘEDNÍMI ŠESTI^CHARTISTY TAKOVÝ jaký by],
to jistě jeho organizátoři nečekali. At to byl,kdo to byl. Že měli
strach,o tom svědčí několikerý odklad Jíle pak vyloučení veřejnosti
a tisku- a nakonec překotný průběh pouze dvoudenního přelíčení- tu
až člověka napadá,že to snad někdo udělal naschvál,aby tím nápad
něji vyniklo tohle spojení hlouposti s nemravností. To tu snad asi
ještě nebylo,aby soud dostal vynadáno opravdu ze všech stran,zpra
va, zleva, ze středu,shůry i ze spodu. To poslední je pro při
sta
tečných chartistů,která je samozřejmě také pří naší, to nejdůleži
tější a vlastně nejpodstatnější. Díky jejich neohrožené oběti za
čalo nejenom pár lidí,ale veřejnost celého svobodného světa koneč
ně jak se patří chápat jak se věci mají.A doma,podle dobrých zprái;
přibylo na Chartě několik dalších desítek podpisů.
NÁVRH NA REVISI ŠVÝCARSKÉHO NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ byl svého času
dán do připomínkového řízení kantonům,politickým stranám,odborům a
všem zainteresovaným organizacím. V půli října řízení skončilo.Jen
dvě pětiny s dotazovaných více méně s návrhem souhlasí.Většina ale
jich má námitky,což znamená původní koncept přepracovat.Hlavně je
spor veden o zavedení obligatoria a o financování.
TACVP - Čs.pracovní skupina KD strany Švýcarska CVP-shromažäujemateriál pro konferenci v Madridu,která se bude konat koncem příští
ho roku a bude mít za úkol přehlélnout dosavadní výsledky dohody o
bezpečnosti a spolupráci v Evropě,podepsané v Helsinkách v r.1975.
Materiál bude předán švýcarské delegaci a prostřednictvím Světové
unie křestansko-demokratických stran i jiným místům. Rozbory a úvahy budou uveřejněny v tisku.Přihlaste se ke spolupráci
redakci
ZPRAV.
DRUHÝ TAJEMNÍK ČS.VELVYSLANECTVÍ v Bernu Miroslav Majduch byl koncem září vykázán ze Švýcarska. Podle oficielní zprávy vyzvídal
o
čsl.občanech,kteří obdrželi v této zemi politický asyl. Tím se pro
vinil proti švýcarským zákonům.
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SCHŮZE ZASTUPITELSTVA RSČ V TORONTĚ
Ve dnech 29.a 30.září zasedalo vtorontském hotelu"Four Seasons"
zastupitelstvo Rady svobodného Československa. Jednání se účastni
lo více než 50 členů z Kanady»Spojených států a Evropy. Předsedali
místopředseda zastupitelstva Čeněk Torn a člen výkonného výboru
Jiří Corn.
Po uvítání nových členů byla na pořadu prvního dne zpráva o čin
nosti za uplynulého půl roku,kterou přednesl generální
tajemník
Dr. Jiří
Horák.Jeho referát obsahoval tyto body:Činnost mezinárodní/Československý den na Státním departmentu,kontakty s americ
kým kongresem a americkými odbory»Evropský parlament aj./,styky s
krajanskými a exilovými organizacemi v jednotlivých zemích,situace
v Československu a otázky organizační. Zdůraznil nutnost
získat
další finanční prostředky»protože nedostatek peněz brání uskuteč
nění důležitých akcí.
Vlastní program zasedání prvního dne byla situace v Českosloven
sku a situace mezinárodní. Hlavní referát k prvnímu bodu přednesl
místopředseda výkon.výboru dr.Martin Kvetko. Zejména se
zabýval
situací politickou a vztahy česko-slovenskými.Dr.Radomír Luža re
feroval o domácím oposičním hnutí a o činnosti Charty 77. Tyto re
feráty byly doplněny zprávami dr.Bohumíra Bunži o náboženském ži
votě v ČSR a Antonína Buska ml.o situaci hospodářské.Závěrečný re
ferát prvního dne měl dr.Josef Škvorecký o neutěšeném stavu kultu
ry doma v protikladu k úspěšné činnosti československých exilových
nakladatelství.
V sobotu večer byla recepce a banket,jehož se účastnilo na
200
hostů,mezi nimi řada prominentních osobností kanadského politické
ho života a etnických skupin. Uveňme aspoň úřadujícího
starostu
Toronta,Freda Beavise,ministra provincionální vlády Allana Grossmanna,soudce Irenu Ungarovou,delegáta polské exilové vlády
Msgra
Pluta,předsedu Baltské federace v Kanadě T.E.Kronbergse a T. Specialeho za organisace Kanaâanû italského původu, ^řítomni byly i
zástupci tisku a rozhlasu.Došla řada pozdravných dopisů a telegra
mů. Obzvláště vřelé byly dopisy Steve E.Paproského, ministra
pro
multikulturní/etnické/ záležitosti a poslance Otty Jelinka. Hlavní
ppojevy měli před.výk.výboru RSČ dr.Mojmír Povolný a Yuri Shymko,
který zastupoval ministerského předsedu Joe Clarka,jehož dopis zde
přečetl.V dopise ministerský předseda zdůraznil důležitost míru a
lidských práv.
Na zasedání druhého dne vystoupila řada členů v diskusi a dr. A.
Klimek přednesl zprávu o situaci ve školství v ČSSR. Poté bylo pak
přistoupeno k druhému hlavnímu bodu programu, k situaci mezinárod
ní. Úvodní referát měl zahraniční referent RSČ Jaroslav V. Zich.
Poukázal na hlavní úkoly a kontinuitu koncepce mezinárodní politi
ky RSČ a zdůraznil,že stažení sovětských vojsk z Československa a
boj za lidská práva a svobodu je úkolem Rady v nejbližší budoucno
sti. Referoval o styku s institucemi jako je Evropský
parlament,
Evropská rada,Severoatlantické shromáždění a Shromáždění
porobe
ných národů/ACEN/,jakož i s WARC/World Administrative Radio Confé
rence/ a v souvislosti s tím i o budoucnosti Radia Svobodná Evropa
a Radia Svoboda/RFE/RL/. Značná část referátu se zabývala přípra
vou na konferenci v Madridě příštího roku a v té souvislosti i se
situací ve Španělsku a postojem západoevropských vlád a Kanady.Zá
věrem zdůraznil zahraniční referent nutnost propagace
stanoviska
RSČ v Evropě»koordinace činnosti RSČ,Čsl.národní rady americké, a
Čsl.národního sdružení v Kanadě i jiných exilových organizací
na
poli mezinárodním,jakož i význam anglického a francouzského buletinu.
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Předseda výkonného výboru dr.Povolný se pak zabýval budoucími úkoly Rady.Byla přijata řada návrhů a resolucí. Uvádíme alespoň vý
zvu k Československé národní radě americké a Československému ná
rodnímu sdružení v Kanadě o spolupráci na přípravách pro
madrid
skou konferenci»poselství k novým exulantům,kteří ve zvýšeném poč
tu opustili domov během uplynulého léta,stanovisko k "normalizaci”
a vzkaz domovu. Schváleny byly zdravice vládám Velké Britanie, Ně
mecké spolkové republiky,Francie,Kanady,Spojených států a Austrá
lie. Ke všem bodům programu se vyslovila řada přítomných
členů.
Byla zdůrazněna nutnost rozšířit členství o nové a mladé členy.
Velká účast a živá debata je důkazem,že činnost Rady svobodného
Československa se rozšířila a zintensivnila.
/DCx,

oooooo
RSČ K NÁVŠTĚVĚ PAPEŽE VE SPOJENÝCH STÁTECH. Rada svobodného
Čes
koslovenska zaslala pozorovateli Svaté stolice při Spojených náro
dech v New Yorku,Msgru Giovannimu Chelimu,dopis tohoto znění:"Rada
svobodného Československa,vrcholný orgán československého exilu,si
Vás dovoluje požádat.abyste tlumočil Jeho Svatosti papeži Janu Pa
vlovi II vřelé díky Cechů a Slováků doma i v zahraničí za jeho otevřená slova a otcovskou péči o zachovávání lidských práv a lid
ské důstojnosti,jakou projevil ve své historické řeči ve
valném
shromáždění Spojených národů dne 9.října.Jeho 31ova budou posilou
pro všechny,kteří za tato práva bojují,zejména pak pro ty,kteří za
tento spravedlivý boj jsou pronásledováni.
/RSČ/
POKLES V RŮSTU OBYVATELSTVA V ČSSR. Podle zprávy Fondu pro studium
populačních otázek při Spojených národech/United Nations Fund for
Population Studies/ z 18.června t.r.klesl růst obyvatelstva v ČSSR
téměř na nulu.Podle zprávy Federálního statistického úřadu
mělo
Československo v polovině t.r.15,239.000 obyvatel. Vzhledem
ke
klesající porodnosti a stoupajícímu průměrnému věku
obyvatelstvo
jako celek stárne. Přirozený přírůstek klesá. Zatímco v r.1974 byl
8,2 na tisíc obyvatel,klesl v r.1978 na 6,9 a podle odhadu
Fede
rálního statistického úřadu klesne na 4,3 v r.1985
/RSČ/
KURS VÝCHODOEVROPSKÝCH MĚN na Západě v poslední době značně pokle
sl.Oficielně se tu neobchodují poněvadž nejsou oficielně konverti
bilní ani se
nesmějí vyvážet. Jde tedy vlastně ->o černý
trh,jehož hlavním místem je Vídeň. Sem převážejí bankovky ve vel
kém množství lodní posádky dunajské,ale pravděpodobně i tajní
agenti Čsl.vládních orgánů,kteří tu za čerstvě natištěné peníze na
kupují tvrdou měnu,aby trochu vykompensovali čsl.měnový deficit.
NEKOMUNISTICKÉ STRANY V ČÍNĚ se sešly opět poprvé od konce padesátých let na společném kongresu. Je jich celkem osm. Je ovšem otáz
ka do jaké míry jde o skutečné politické demokratické strany
zá
padního typu. Od převzetí moci komunisty,což se stalo právě v říj
nu před 30 lety,byly totiž"zglajchšaltovány"asi stejně jako t. zv.
nekomunistické 3trany v ČSSR a trochu tvrdší kritikové režimu jsou
i dnes stavěni před neúprosný soud. Nedávno byl mladý novinář Wei
Jingsheng,šéfredaktor jednoho kritického časopisu, odsouzen k
15
letům vězení!
ZADLUŽENÍ STÁTU "RVHPVCOMECON/ vůči Západu se prý v příštích deseti letech t.j.do r. 1990. zvýší jen asi na 200 až 210miliard dolarů/z dnešních asi 60 miliard/ a bude se stabilisovat. Soudí tak
studie"Vídeňského ústavu pro mezinárodní hospodářské srovnávání ",
vypracovaná pod vedením ředitele Dr.F.Levčíka/ East-West Trade and
CMEA Indebtness in the Seventies and Eighties/. Odborné kruhy po
važují tento předpoklad za příliš optimistický.
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AMERICKÍ FARMÁRI ZNOVA ZACHRAŇUJÚ ZÁSOBOVANIE V SSSR
Vo Spojených štátoch je žatva v plnom prúde, ba v južných oblas
tiach ju už aj skončili. Málo kedy pristúpili k nej americkí far
mári s takými priaznivými vyhliadkami ako tohoto roku. Zdá sa, že
nemusia mať obavy ani o odbyt. Ani o uspokojivé ceny.
0 jedno i
druhé sa postarajú zahraniční nakupovači,zvláště Sovietsky zväz.
Tohoto hospodárskeho roku osiali pšenicou americkí farmári o 14
percent pôdy viac ako vlani. Na skladoch bolo k l.júnu 25 miliónov
ton pšenice,ktorá je„k dispozícii zahraničným nakupovačom.A predsa
za posledných dvanást mesiacov cena pšenice sa zvýšila z nejakých
12 dolárov za metrák na viac ako 16 dolárov za metrák. Ako to vy
světlit?
Od roku 1975 každý rok bola dobrá svetová úroda pšenice. Aj vo
Spojených štátoch aj v Sovietskom zväze mali dobru úrodu.To by ma
lo znamenat,že svetové zásobovanie je zaistené a že Sovietský zväz
nebude potrebovať tolko nakupovať ako nakupoval v povestnom
roku
1972,kedy zakúpil z rôznych zahraničných prameňov takmer 30 mili
ónov ton obilia;chlebového i krmného. Lenže pri kalkulácii o za
istení svetového zásobovania musíme mat na pamäti,že na svete pri
búda každoročne okolo 75 až 80 miliónov nových ludí.Okrem toho aj
životná úroveň v málorozvinutých krajinách sa zvyšuje-zvyšuje po
maly,ale predsa.A to všetko kladie zvýšené nároky na produkciu obilia. V Sovietskom zväze sa vláda zaviazala zvýšiť aj zásobova
nie po stránke kvalitatívnej a„dat sovietskemu občanovi okrem ko
láča a chleba aj trochu viac mäsa. A to zase kladie nároky na pro
dukciu obilia.
Keä americký farmár začal žatvu už aj akosi automaticky sa stá
vala otázka; aká bude úroda obilia v Sovietskom zväze? Koľko Mos
kva zakúpi obilia v novom hospodárskom roku? A odborníci sa vyjad
rujú pesimisticky o vyhliadkach tohoročnej úrody obilia v Soviet
skom zväze.
„Ti,čo navštívili niektoré sovietské obilinárske oblasti, počuli
stažnosti sovietskych kolchozníkov;pôda bola obrobená a obsiatá,ale
potom prišli teplé a suché vetry,ktoré odviali ornicu a tak poško
dili poľné kultúry.Preto sa očakáva v Sovietskom zväze slabšia úroda. Vlani sa v Sovietskom zväze urodilo 8 miliárd a 700 miliónov
bušlov všetkého obilia; tohoto roku sa odhaduje úroda na 6 miliard
a 240 miliónov bušlov,teda aspoň o 28 percent menej ako vlani. To
bude treba nahradiť nákupom v cudzine. Okrem toho sovietská domáca
spotreba obilia bude o niečo väčšia,jednak v dôsledku populačného
prírastku a jednak v dôsledku rozšírenej živočíšnej produkcie.Pre
to komentáre odborníkov,ktorí o svetovej obilinárskej situácii ro
kovali v polovičke júna na konferencii v Kansas City,vyznievajú
v
tom,že v„prichádzajúcom hospodárskom roku bude Sovietsky zväz zase
nakupovat väčšie množstvo obilia ako iné roky.Ministerstvo poínohospodárstva vo Washingtone informovalo veřejnost o nových soviet
skych nákupoch obilia. V týždni od 17. do 23. júna zakúpili 2 mili
ony a 260 tisíc bušlov kukurice a pšenice,a v tomto
hospodárskom
roku kúpili už 10 miliónov a 100 tisíc ton kukurice a dva milióny
a 900 tisíc ton pšenice. rodfa toho odborníci usudzujú,že do kon
ca tohoto hospodárskeho roku,teda do 30.septembra,môžu
sovietske
nákupy amerického obilia dosĚdinuť 13 až 15 miliónov ton.
Za týchto okolností sa odborníci obávajú,že svetový obilinársky
trh bude velmi napjatý a že sa môže vyskytnut nedostatok obilia na
nom.
laká je ekonomická stránka veci so zaistením sovietskeho zásobo
vania,ktoré je zase odkázané na výpomoc kapitalistického americké
ho farmárstva.

- 7 Je pravda, že keä prídu nepriaznivé povětrnostně pomery, keä za
hlavného vegetačného obdobia poíné kultúry trpia suchom,alebo mra
zom, či inými živelnými pohromami,tak každé poľnohospodárske podni
kanie trpí,prinesie menšiu úrodu. Lenže u takzvaného socialistic
kého poľnohospodárstva je to už pravidlom,že privkaždom výkyve povetrnostných pomerov zlýha,nie je v stave zaručit zásobovanie do
máceho obyvateľstva ani len chlebovým obilím,odhliadnúc už od krm
ného obilia,ktoré je určené na skvalitnenie zásobovania, prostred
níctvom živočíšnej výroby. A tak,okrem ekonomickej stránky má kaž
dé zlyhanie sovietského kolchozníctva aj stránku politickú. 0 tom
to politickom aspekte zlýhania sovietskeho kolchozníctva
necháme
hovořit významného francú^ceho sociológa a sovietloga,
profesora
Raymonda Arona. Ten práve napísal knihu,ktoréj dal podivný titul:
In Defence of Decadent Európe,čiže Na obranu dekadentnej Európy.
To asi preto,že už dávnejšie sa v európskych intelektuálnych kru
hoch hovorí o tom,že slobodná časť Európy je na úpadku,žer vlastne
je to dekadentná časť Európy,zatiaľ čo východná časť Európy
vraj
napreduje,výkazuje značné'hospodářské výsledky. ťrofesor Aron nezaviera oči pred skutočnosťou,že sa sovietom podarilo
vybudovať
značný priemysel,ale dodáva,že sa tak stalo len za tej okolnosti ,
že Sovietsky zväz je závislý na americkom zásobovaní potravinami a
na novej západnej technológii. A profesor Aron dodáva,že odborníci
na Západe sa obvykle dívajú len na tie priemyselné výsledky a na
vzrastajúcu vojenskú moc Sovietskeho zväzu,ale že sa nezamyslia na
tom,za akých okoľností to Sovietsky zväz docieľuje. Čo by bolo,ke
by sa Sovietskemu zväzu odopreli americké zásoby potravin? Čo by
bolo,keby už z akýchkoľvek dôvodov americký farmár prestal zachra
ňovat sovietské zásobovanie základnými potravinami?
/n ä S ahy/
o
o
o
o
o
o
SVČDEK Z CELY Č. 13. Štefan Pagáč,bývalý spoluvězeň Bohumila Laušmana,posledního předsedy čs.sociálně demokratické strany, napsal
knihu,která se čte jako román a v níž Laušman sám mluví o svých osudech a dosud neznámvch událostech z posledních let svého života.
Mluví též o své znovu nabyté víre v Boha, a o svém putování k ní.
Mnozí
polemizovali a budou polemizovat s výrokem T.G.Masaryka,že
česká otázka je otázkou náboženskou.At už tomu je tak či onak.Laušmanúv případ je svědectvím,že dříve či později každý jednotlivec
je konfrontován s otázkou existence věčnosti a víry v Boha, kterou
Lauěmanjjako mnoho jiných našel ve vězení.
Cena knihy je S § plus poštovné nebo 20 DM/Demokracie v exilu,Winthirstr.33,D-8 Munchen 19/
GALERIE KRAUSE.Tumbelenstr.37.8330 Pfäffikon-vystavuje od 3.do 18.
listopadu kresby Jana Krištoforiho. V sobotu 24.listopadu
tamtéž
začne vánoční výstava,na níž se představí veřejnosti Ivan Hlobil ,
Oton Kovařík a Vladimír Vejvoda.
GALERIE "RA". Wehntalerstr.10, 8173 Neerach-Riedt/Tel.01- 8581377/
vystavuje od 3. do 30.listopadu díla čtyř umělců: Švýcar U. Brogle,
Čech Milan Votruba, Španěl José Tapiola a Němka Elisabeth Muller3ryanlund. Předchozí výstava Galerie RA byla velmi pěkně komento
vána ve švýcarském tisku.
ALMANACH ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POESIE 1979 vyjde koncem 1979
nákladem
650 Číslovaných výtisků.Cena 28 DM/"PmD",Max Wonnerstr.31, D- 8000
munchen 50/.
AMNESTY INTERNATIONAL vyzvala otevřeným dopisem L.Brežněva, aby učlělil politickou amnestii k příležitosti Olympijských her 1980.
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SOVĚTSKO-NĚMECKÝ PAKT O NEÚTOČENÍ 1939 A ZÁPADOEVROPŠTÍ KOMUNISTÉ
"Vím,že německý lid miluje svého Fuhrera a proto připíjím na jeho
zdraví!" Tahle slova pronesl v ^oskvě v noci z 22.na 23. srpna r.
1939 předseda Rady lidových komisařů Josef Visarionovič Stalin
a
stiskl ruku Joachimovi von Ribbentropovi; říšský ministr zahranič
ních věcí a jeho sovětský kolega Molotov právě podepsali německosovětský pakt o neútočení a rovněž hanebnou tajnou dohodu o rozdě
lení zájmových sfér ve východní Evropě a zejména v Polsku.Uplynulo
šest let od osudné noci."Otec národů" - Stalin - se octl na vrcho
lu slávy jako "vítěz druhé světové války",Ribbentropa odsoudili v
Norimberku jako válečného zločince k trestu smrti a rok nato pově
sili... To jsou fakta dostatečně známá. Avšak reakce západoevrop
ských komunistů na oba dokumenty,jejichž podepsání uspíšilo vznik
nejkrvavějšího konfliktu dějin je méně známou a v každém
případě
neslavnou kapitolou komunistického hnutí. Uzavření paktu o neúto čení předcházelo období dočasného útlumu vzájemných politických a
ideologických útoků Německa a Sovětského svazu. Západoevropští ko
munističtí předáci se tehdy dostali do krajně nepříjemné situace :
jak objasnit členským masám a veřejnému mínění líbánky mezi až do
sud odsuzovaným nacistickým režimem a první socialistickou
zemí
světa ve dnech,kdy už bylo zřejmé,že válku odvrátit nelze a že bu
de Polsko po "Anschlussu" Rakouska a po mnichovské tragedii Česko
slovenska další obětí Hitlerova expanzivního apetitu? A tak zůsta
lo při jediném možném východisku-slepě tvrdit,že Sovětský svaz jed
ná vždy správně a že 23.srpen přispěl k zachování míru či,přesněji
řečeno, k oddálení války. Komunisté tedy mávali týmž
argumentem,
jakým se kryly anglická a francouzská vláda po Mnichovu.Tuto verzi
později doplnili tvrzením,že zemi Sovětů prý vedly k tomuto kroku
strategické důvody;jak rozštěpit kapitalistický svět a poštvat je
den západní stát proti druhému,jak Hitlera oslabit dočasným mírem
a jak ustoupit, aby se získal čas ke konečnému vítěznému nástupu .
A vším byla přirozeně vinna buržoasie londýnské City,Paříže a Wa
shingtonu ;kdyby byla přijala sovětské návrhy nebylo by došlo k uzavření paktu mezi Stalinem a Hitlerem. Komunisté důrazně odmítali
všechny kritiky a označovali je za projevy"protisovětské kampaně".
"Válku rozpoutala buržoasie,která zabředla do neřešitelných rozpo
rů kapitalistického systému a snaží se najít východisko v rozpou
tání nových válek... Podpisem paktu o přátelství a o vytčení hranic/tím je míněn tajný protokol o dělení zájmových sfér/ Sovětský
svaz znovu přispěl věci míru;zabránil válečným provokatérům zatáh
nout do konfliktu podunajské a balkánské státy a zkřížil plány
i
těch, kteří chtěli válku v Evropě přeměnit ye válku světovou"praví
se v prohlášení,které vydal výkonný výbor Komunistické Internacio
nály v říjnu 1939, v den výročí Říjnové revoluce. Prohlášení končí
řadou výzev:"Pryč s válečnými paliči,pryč se spekulanty, pryč
se
všemi,kteří tyjí z válečných konfliktů!" Když 17.září Rudá armáda
vtrhla do ^olska,komunistům to vyrazilo dech?ale brzy se vzchopili
k tvrzení,že obsazením oblastí východně od Visly sovětské ozbroje
né složky"zachránily deset milionů lidí před nadvládou
německých
fašistů".0 blahopřání,které vyjádřil Molotov německému velvyslanci
v Moskvě von Schulenburgovi při příležitosti vstupu Wehrmachtu do
Varšavy a tedy konečné porážky beckovského Polska ovšem komunisti
cké sdělovací prostředky diskrétně pomlčely.Podivejme se nyní jak
na události podzimu 1939 reagovali západoevropští komunisté. Orgán
Thorezovy Komunistické strany Francie"Humanité",tehdy už vycháze
jící ilegálně,si postěžoval,že"Daladierova vláda zakázala
list
proto,že hájil sovětsko-německý pakt o neútočení" a doporučoval
jak jinak než"jménem všeho francouzského lidu"- aby Paříž nepro dleně uzavřela se Sovětským svazem smlouvu o přátelství,jež by*do-
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skalní ortodoxní komunista,uvítal v listu"Ce soir" pakt o neútoče
ní takto:"Sovětská diplomacie,která vždy požadovala odzbrojení
v
rámci daných možností a dala světu myšlenku kolektivní bezpečnosti
znovu zářným způsobem dokázala věrnost politice míru. Necht zmlkne
vytí protisovětské smečky.Její naděje se nikdy neuskuteční!". Ara
gon pokládal dokument za"životně důležitý pro Francii".
Kalamář
však spisovateli vyschl,když týž pakt umožnil říšskému kancléři v
r.1940 neutralizovat Sovětský svaz a vrhnout elitní divize
proti
Maginotově linii.
"Jsem ochoten spřáhnout se i s dáblem",prohlásil před měsícem ve
francouzské televizi šéf francouzských komunistů Georges Marchais,
když mluvil o případné spolupráci se Socialistickou stranou. Také
před čtyřiceti lety byli komunisté ochotni spřáhnout se,a také to
učinili, s láblem,který nosil parádní uniformu SS s hákovým křížem
a knírek pod nosem.Před čtyřiceti lety jako po čtyřiceti letech se
v podstatě nic nezměnilo:ideologické zásady komunistů vždy nakonec
ustupují perspektivě okamžitého politického profitu.Oficiální sdě
lovací prostředky v komunistických zemích se dnes obšírně rozepi
sují o rozpoutání 2.světové války,ovšem interpretují je po avém.
Tass připoměl 24.srpna výročí uzavření paktu a napsal, že .Moskvu
k tomu donutila mnichovská dohoda;podpis dokumentu o neútočení byl
"jedinou správnou věcí v daných podmínkách". Pravda 31.srpna svr
hla odpovědnost za vznik války na Anglii,Francii a Spojené státy,
které prý povzbuzovaly Hitlera k útoku na Sovětský svaz....Ale ani
Pravda ani Tass,o jiných sdělovacích prostředcích ani nemluvě, se
ani slůvkem nezmínily o 17.září 1939,kdy Sovětský svaz vpadl Pol
sku do zad.
Stanislav S.Kříž

+
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L*EMPIRE ECLATE -Popraskané impérium-je název knihy,kterou napsala
Helene Carriére ďEncausse o národnostních poměrech v SSSR, kde je
dnes pouze asi 53% Rusů. Neruské obyvatelstvo patří nejméně ke 100
různým národnostem,které se dožadují svébytnosti - i náboženské.
Padesát milionů je na př.muslimů,v r.2000 prý jich bude
osmdesát
milionů.97% důstojníků v armádě jsou Rusové-ale mužstva 60%
jsou
opět muslimové. Rusifikační snahy jsou velice silné ale rychlejší
narůstání neruského obyvatelstva,a dodejme větširai nekomunistické
ho obyvatelstva,nestačí kompensovat. Vedení SSSR prý situaci jak
si nechápe-asi též proto,že neví jak by se mohlo změnit- že si ne
dovede ani představit,že by se mělo změnit. Autorka píše o tikají
cí časové bombě a o jednou docela pravděpodobném povstání
těchto
všech národností, kterým se sovětské impérium rozpadne.
20 LET KUBÁNSKEHO VĚZENÍ má za sebou Huber Matos,který byl zcela
nedávno propuštěn,spolu s dalšími 31 politickými vězni, a ihned od
sunut do Costa Ricy. Původně spolupracovník Fidela Castro prohlédl
v r.1959 a postavil 3e proti. Dnes, je mu 60 let. 0 poměrech v ku
bánských věznicích se doposud vůbec nic neví.Už tato skutečnost o
mnohém svědčí.
MATKA TEREZA DOSTALA NOBELOVU CENU MÍRU, Devětašedesátiletá kato
lická řádová sestra,rodačka ze Skoplje,žije od svých 18 let v In
dii,kde vykonala veliké dílo milosrdenství. Řád Misionářů lásky -Missionaries of Charity- který založila 1950 má dnes v Indii na 50
objektů resp.akcí na pomoc nejchudším a nejpotřebnějším. Důslední
až fanatičtí vyznavači hinduismu,k nimž patří především vrstvy
a
kasty vládnoucí,tuto poctu,patřící vlastně celé Indii sice zdvoři
le přijímají a kvitují,ale jinak jí moc nadšení nejsou. Jde o křestanku-a křestanství vykazuje v Indii ze všech náboženských deno
minací nejprudší rozvoj. To jim zřejmě trochu vadí.

I.Cuhra
MLUVÍ SE O TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLCE?!
K neradostným vyhlídkám Evropy do osmdesátých let patří beze spo
ru též rostoucí vojenská hrozba sovětského bloku,jenž má trojnásob
nou převahu nad divisemi,tanky a letadly Severoatlantického paktu.
Brežněvova nabídka stáhnout ze střední Evropy dvacet tisíc mužů tj.
nepatrný zlomek celkového počtu 127 divisí Varšavské smlouvy, půso
bí v této souvislosti tragikomicky. Sovětskému svazu jde o to
za
chovat evropský status quo, zabránit instalaci raket s větším
do
střelem na hranicích sovětského impéria,udržet SALT II v chodu
a
uchlácholit evropskou veřejnost,jež se dívá na východ se stále vět
ším neklidem.
Současný francouzský zájem o sovětskou hrozbu je zřejmě reakcí na
nekritické rusofilství»atlantické odpadlictví a systematizovanýprotiamerikanismus.Společným tónem je strach z budoucí isolace Spoje
ných států, jež přesyceny kritikou se strany přátel i nepřátel
se
stále více budou zaměřovat na čistě americké problémy»vyklidí pos
tupně světové posice a přenechají Evropu na pospas SSSR. Dokonce i
intelektuálně levicový Le Nouvel Observateur vyslovuje obavy z ús
tupu USA z Evropy roztříštěné úzce národnostními zájmy a vedené egoistickými snahami urvat každý co nejvíc ze společného koláče. Si
tuace slibně dozrává pro sovětské gladiátory,jež budou moci trium
fálně vtáhnout do arény, ve francouzském tisku se připomínají úvahy
Sacharova»Amalrika,amerického profesora Rummela,jakož i knižní no
vinky, jež shodně předvídají dosud nevídané napětí,jež během let prý
vyústí v třetí světovou válku.
V pesimistické knize"Pátá kolona" uzavře SSSR pakt o neútočení a
Čínou,napadne Jugoslávii a chystá se na západní Evropu,zmítájící se
v agónii stávek a nahlodanou podvratnou činností komunistických bo
jůvek a komunisticky řízených odborů. Po několika
vyčerpávajících
obdobích vojenské pohotovosti dojde k útoku na Francii, zcela neče
kaně jedné letní soboty.Dálnice jsou beznadějně zablokovány výlet
níky a uprchlíkyjloSstvo padne za obět potápěčskému komandu.polovi
na letadel je zničena před startem,radiové a televizní stanice jsou
zneškodněny»noviny jsou ochromeny stávkami technického personálu.Po
celé zemi jsou v akci skupiny agentů KGB a francouzských kolaboran
tů, organizují se"masové"demonstrace proti atomové sebevraždě a pro
ti technokratům kolektivní smrti. Jediné dvě divise,které
Amerika
zanechala v Evropě, jsou rozprášeny spolu se zbytkem 'jednotek NATO.
Francouzský president odmítá kápituláci,marně se dovolává pomoci u
USA a uvažuje o nasazení jaderných zbraní,jež zůstaly netknuty - ze
strachu z automatické odvety. "Spontánní" lidová manifestace vynu
cuje kapitulaci a zatímco sovětské tanky střílejí do dělníků
Renaultky,dochází k čistkám mezi vedoucími komunisty a socialisty, a
první transporty odjíždějí do deportačních táborů středofrancouzské
vrchoviny.
Zatímco francouzský autor"Páté kolony" staví svou koncepci na vni
třním rozpadu Francie,symbolizující Evropu,posuzuje britský generál
Hackett ve své knize"Třetí světová válka" problémy daleko globálně
ji. Konflikt začne v Polsku,jež povstane pod vlivem amerických pří
slibů, dostane se však do sovětských kleští. Rudá armáda vpadne
do
Jugoslávie,Slovinsko žádá NATO o pomoc a válka začíná.První úder je
veden proti NSR,údajně za účelem vyoperovat neonacistický nádor.Za
tímco v Evropě má válka charakter vzájemného ničení taktických zbra
ní probíhají hlavní boje na Středním východě,kde prosovětská Sjed
nocená arabská republika dočasně ovládne naftová pole»rozpadne
se
však pod tlakem USA. Druhým velkým ohniskem je Jižní Afrika,
kde
proběhne neúspěšná ofenzíva černošských kmenů vedených Kubánci
a
Rusy. Když se na evropském bojišti začne projevovat technika a pak
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zvláště elektronická nadřazenost ΝΑΤΑ, použije SSSR atomové bomby
jež nepřímo přivodí jeho zánik. Pod hrozbou atomového šílenství se
vytvoří neutrální kazašská republika,polská armáda přejde k NATO Ukrajinci provedou palácový převrat v Kremlu a SSSR se rozpadne v
řadu nezávislých republik.
Obavy z rozpadu vlastního impéria vedou dle názoru francouzských
publicistů SSSR k vývozu revoluce do okolního světa. Třetí světová
válka tak již začala-zatím dílčími konflikty, v nichž zájmy
SSSR
zastupují Libyjci,Palestinci, Vietnamci a Kubánci. V Evropě diri
guje Moskva podvratné organizace jako třeba skupiny Baader - Meinhof,Rudé brigády,irské autonomisty,Basky.Korsičany,Bretonce a mno
ho menších terosristických buněk. Dalšími želízky v ohni sovětské
evropské politiky jsou energetické problémy,neúměrné náklady
na
suroviny»nezaměstnanost,sociální neklid,stávky a ozbrojené srážky.
Kreml počítá s tím,že jako"přítel v nouzi” bude moci podat pomoc
nou ruku,nikoliv k násilné komunizaci,nýbrž k findlandizaci, t.j.
politickému ovládnutí dotyčné země při zachování původních hospo
dářských struktur,bez nichž se sovětské hospodářství již neobejde.
Autory uvedeních fikcí jsou vysocí důstojníci,specialisté v otázkách obrany a zbraní hromadného ničení. Krátce po uveřejnění
"Páté kolony" nařídil francouzský president jaderný poplach, jehož
se osobně zúčastnil. Náhoda či pokus o rehabilitaci? Úvahy o
so
větské hrozbě každopádně pomáhají protřít oči těch lidí, kteří již
zapoměli,že konečným cílem sovětského komunismu je ovládnout celý
svět. Posiluje se současná tendence posunu hlasů do prava, ukazuje
se spojení teroristických bojůvek s centrem v moskvě a i slabost
vlastního zázemí, ohroženého činností páté kolony
komunistických
emisarů. Ve světle nebezpečí komunistické epidemie roste
význam
kritických hlasů,které zevnitř pranýřují zhoubné rysy režimu, jenž
více než třicet let ovládá střední Evropu. Je třeba udělat vše pro
to,aby Evropa pozorně naslouchala hlasům dissidentů a učinila opa
tření proti komunistické expansi dokud se jí ještě čelit dá.
+
+
+
+
+
+
VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉ ELEKTRICKÉ SÍTŽ mezi Západní a Východní Evro
pou-je již po léta předmětem četných návrhů se strany
východního
bloku. Západní experti se však bojí závislosti. Že mají pravdu se
ukázalo nedávno při příležitosti vyobčanění Pavla Kohouta. Na pro
testy rakouských orgánů se^ústy svého vídeňského velvyslance ozva
la čsl.vláda asi tak-prý at si dá Rakousko pozor-je přece politic
ky »hospodářsky i strategicky na Československu závislejší než toto
na něm . Rakousko odebírá z ČSSR elektřinu a topný plyn. Co jiného
mohlo být míněno?
SETKÁNÍU KULATÉHO STOLU exilových ekonomů z Východní Evropy se uskutečnilo ve dnech 26.až 30.září v Římě na pozvání Světové Křesíansko Demokratické Unie UMDC. Ústřední téma "Možné ekonomické re
formy ve Střední Evropě" vzbudilo zájem publicity i čelných poli
tických představitelů italské DC. Setkání předsedal Polák profesor
Z.M.Fallenbuchl z kanadského Windsoru. Za československý exil
se
ho zúčastnili prof.Drábek z university Oxfordské,Ing.Pindák z Rot
terdamu a náš Ing.Husák.
ŽVÍCARSKÝ VÝCHODNÍ INSTITUT - SPI - Schweizerisches Ostinstitut oslavil 14.září dvacet let své činnosti. Děkují mu za ni všechny exily z Východní Evropy, veliký okruh přátel švýcarských a z celého
světa a čtenáři jeho časopisů a jiných periodik jako je Zeit-Bild,
SOI-Bilanz, Informationsdienst atd..SOI patří k vůbec
nejlepším
institucím svého druhu.

- 12 ŤAŽKO SA RODÍ NOVÝ SOCIALISTICKÝ ČLOVEK...
Podlá komunistickej propagandy marxismus dáva základ novému socia
listickému humanizmu. Pretvára ludskú osobnost na nového " socialis
tického človeka",na dokonalého človeka krásnych morálnych vlastností,
zbaveného všetkých"kapitalistických" nečností- sebectva-oportunizmuzávisti a korupčníctva.. . Ideológovia marxismu,takzv.inženiéri ludských duší,pracujú na pretvorení ludskej osobnosti,ktorá bude pilie
rom tohoto socialistického humanizmu. A ak sa doteraz dielo nedokon
čilo a nový"socialistický"človek sa neobjavil na scéne svetového vý
voja, tak to pódia vysvetlenia propagandy len preto,že boj so"starým"
človekom a jeho predsudkami sa ešte neskončil.Nepodarilo^sa vraj do
teraz všetky neresti kapitalizmu z ludskej duše odstrániť.
Ale,aj keby sme túto výhovorku socialistických inženierov íudských
duší prijali,predsa bysme len žiadali,že by sa mal už vykázat i aký•taký pokrok., že by toho egoizmu bolo menej... že by ubudlo oportu
nizmu a korupcie a že by sa množili príklady altruizmu a socialistic
kého humanizmu.
Sme však svedkami práve opačného vývoja. Nebolo niekdy v českoslo
venskej tlači tolko sťažností na toho rodiaceho sa socialistického
človeka ako v poslednom roku.Nebolo hádam týždňa,v ktorom by sa ne
bolo písalo ako ten človek socialistickej spoločnosti zlýha, ako je
sobecký,nedbalý voči potrebám spoločnosti a spoluobčanov,ako je ego
istický a ako podlieha korupcii. V práci pre spoločnosť je nedbalý a
nedôsledný,ale keä môže urobiť niečo,z.čoho má len on prospech / keň
môže opravit auto zubnému lekárovi,ktorý mu za túto službu prednost
ne urobí zubárske práce/,tak je pohotový,nechá všetko ostatné a vy
koná to, z čoho má prospech.
V poslednom čase sa tieto neresti rodiaceho sa socialistického <loveka natolko rozmohli,že nielen režim avjeho vládny aparát, ale aj
ideológovia sa museli nad tým pozastavit., hladať príčinu a lamento
vat nad tým,že socialistický človek s® neobjavuje. Tak trpko si po
sťažovala v straníckom ideologickom časopise Nové slovo i Dr. Zdenka
Holotíková,veteránka medzi slovenskými komunistickými intelektuálmi,
pracovníčka na Ústave strany v Bratislave.Přiznává,že^korupcie vraj
je viac ako v kapitalistickom svete.Nové súdružské vztahy medzi íudmi,ktoré boli kedysi základom straníckej horlivosti,neexistujú.Holotíková sa pýta,čo sa stalo s tými ideálmi a s tou socialistickou mo
rálkou,ktorá bola v originálnom programe strany z r.1921? Dnes,dodá
va Holotíková,aj medzi komunistami prevláda lahostajnosť a zhovieva
vosť k rozličným nešvárom; a toto všetko je ve väčšom rozsahu°ako si
uvedomujeme'*
Nedostatky uvedomelosti socialistického človeka sa negatívne pre
javujú nielen v bežnom spoločenskom živote,ale ešte viac v hospodár
stve. Stranícky časopis Tvorba 21.marca o tom píše takto:
"Stále víc potřebujeme lidi,v nichž se spojují vvsoké politické uvě
domění s mravními kvalit®mi...
Ojedinělé nejsou však případy lidí,
kteří ustrnuli- pracovníků,kteří zůstávají za požadavky doby ....
Lidá,kteří zpohodlněli,zpychli a myslí,že již není třeba jednat re
volučně , obětavě pracovat a neustále se učit-takoví lidé nemohou ob
stát v současných podmínkách ani politicky ,ani odborně ani morálně."
Socialistickí inženieri ludských duší tedy dosial nič nedokázali.
Naopak,čím je režim marxistický ortodoxnější a práca inženierov lud
ských duší rozsiahlejšia a radikálnejšia,tým je tých pokleskov viac,
tým je cieí:nový socialistický človek v socialistickom
humanizme
vzdialenejší.______________________________________ /NAŠE SNAHY-Jún 1979 /

SEDMĚ KŘESŤANSKO DEMOKRATICKÉ SYMPOSIUM
našeho ČSKP a skupiny TACVP-ll.až 13.duben 1980 ve Wislikofen!
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JOSEF DOBROVSKÝ-MODRÝ ABBÉ-ZEMŘEL PŘED 150 LETY.

Arne Novák charkerisuje J.Dobrovského/1713~1829/těmito slovy ;
"Jediná velká osobnost mezi lidmi prostředními, hrdina ducha uprostřed pedantů,světový učenec přečnívající místní veličiny, originální a tvůrčí badatel."
Josef Dobrovský zasáhl svými podněty jak do národního hnutí obrozeneckého,tak do dějin naší literatury. Psal většinou německy
a latinsky,ale cítil hluboce česky,ač prožíval skeptické chvíle
o budoucnosti svého národa a jeho jazyka.Po vzoru Balbínově píše
obranu českého jazyka a německy -vydává mluvnici českého jazyka,
aby se budoucí generace dověděly o vysoké kulturní úrovni řeči,
kterou mluvil a psal národ tehdy téměř na vymření. Byv odchovan
cem západoevropské vědy a znalcem slovanského východu a·, severu,
tento zakladatel a patriarcha slavistiky měl na zřeteli kritické
prozkoumání a vědecké zpracování české kulturní minulosti.Stříz
livý odpůrce každé romantiky se stal učitelem téměř všech,kdož v
duchu romantismu kladli základy k naukové i slovesné vzdělanosti
19.věkuv českých zemích.
Nejskvělejším výsledkem dlouhého a neúnavného života
učeného
abbé,jenž si uprostřed šlechty,duchovenstva i učenců dovedl za
chovat naprostou volnost názorů i pohybu,bylo, že metodou srovnávacízaložil slavistiku i slovanský jazykozpyt,vytvořil z nich
samostatnou disciplinu a dovedl je na světovou úroveň. Dobrovský
je rovněž tvůrcem české filologie a literárního dějepisu.
Jeho
plodné snahy a podněty se projevily v dějezpytné kritice. Všemi
vrstevníky za autoritu uznávaný působí příznivě na sebevědomí i
soudobých vlastenců. Objeviv složitost a bohatost národní řeči a
její literatury připravuje půdu spisovatelům a ostatním literá
tům. Svou podivuhodnou schopností racionalisty se smyslem pro utřídění,rozvrh a logickou zákonnost,vytkl pravidla
spisovného
jazyka a básnické prosodie. Jako neúprosný kritik požívající obecné autority odstranil tu pak jazykovou a veršovou anarchii a
tím zabránil úpadku slovesnosti.
Památná je obhajoba české řeči a českého národa, v které se r.
1791 Dobrovský před Leopoldem II v Královské společnosti
nauk
dožadoval pro ně záštity dynastie. Udržet vlást a národ bylo mu
Božím a přírodním příkazem,zavazujícím každého,! panovníka.Josef
Dobrovský byl přesvědčen,že tehdy šest milionů Čechů, poddaných
rakouskému dvoru v Čechách,na Moravě,ve Slezku a Horních Uhrách,
nemůže zůstat nadále bez všestranného a dokonalého vzdělání
v
mateřštině a že český jazyk musí být obhájen před panovníkem a ve
šlechtické společnosti, které byly tehdy rozhodující.
V těchto obranných hlasech jsou jeho současníci a jeho epigoni
posilováni tehdejší filosofií»uctívájící lidské právo na jazyk,
národnost, dějiny a tradici. Pod vlivem Dobrovského vzniká
na
straně jihoslovanské u Slovinců kroužek mecenáše Sigmunda Zoise
v Lublani,u Charvátů skupina kolem biskupa Maxmiliána Vrhovce a
u Srbů se hlásí jejich první západník Dositej Obradovič a pak i
metropolita Stefan Stratimirovič. Tímto seskupením českých ,slo
venských a jihoslovanských obrozenských sil v uvedených centrech
byly dány podmínky pro čilé výměny ideových a kulturních hodnot,
tím spíše,že u Čechů a J ihoslovanů bylo kulturní,literární a buditelské dění většinou v rukou duchovenstva z lidu vzešlého
a
stmeleného společnými církevními a řádovými organisacemi a v ohledu buditelskéa většinou stejně osvícensky tolerantního.
Od
kulturních hodnot pak už nebylo daleko k problémům politickým, k
problémům malých národů v tehdejší 'monarchii a k snahám uskuteč
nit i na tomto poli společn^ postup. To už ale byla zase jiná a
další historie.
„ x

"ELENA"«"DAVID"."FREDERIK"

-14A DALŠÍ URAGANY KARIBSKÉ OBLASTI

"Zdálo se, jakoby vybuchla atomová puma; stromy jsou bez listí a
bez větví,vozovky zmizely v moři.Pásy vlnitého plechu jsou ovinuty
kolem kmenů jako kdyby to byly cáry látky..." Takto popsal
jeden
ze svědků obraz zkázy, jaký skýtal ostrov Dominika na Antilláchpo
té, co se Karibskou oblastí přehnal uragán "David". Bilance, která,
jak se zdá,není ještě konečná,mluví sama za sebe; na 1200 mrtvých
a 400 pohřešovaných,kolem 3000 raněných a statisíce lidí bez pří
střeší.
Jak uragán vzniká a jak se šíří? Pověstné masy vířícího vzduchu,
jejichž průměr se pohybuje od 80 do 800 kilometrů, se rodí v tro
pickém Atlantiku,zejména v pásmu rovníkových tišin mezi západoaf
rickým pobřežím a Amerikou. Zpočátku se tropická deprese jeví
na
obrazovkách radaru jen jako celkem nevinná bílá skvrna. Jde v pod
statě o vrstvy teplého a velmi vlhkého vzduchu,, které
stoupají
vzhůru, setkávají se s vrstvami studenějšími a kondenzují se v mra
ky. Vítr sílí a také rychlost pohybu cyklonického útvaru směrem na
západ narůstá. Střed atmosferické poruchy se stahuje a vytváří po
stupně jakýsi komín,jímž proudí vzhůru sloup vodních par;to je zá
rodek tzv."oka" uragánu;mluvíme také o tornádu. Mezitím barometri
cký tlak prudce klesá,teplé vrstvy vzduchu stoupají a studené kle
sají. Vzduch uprostřed"oka" se začíná točit kolem své vlastní ne
viditelné osy, a to na severní polokouli proti směru
hodinových
ručiček,na jižní hemisféře naopak. Vzniká vír,který zemská rotace
uchyluje tu napravo,tu nalevo a dává mu tvar jakési obrovité
ná
levky. Spirálový pohyb vyvolává odstředivé síly a v "oku"
vzniká
relativní vzduchoprázdno,vakuum, které se vyznačuje vysokým sáním.
Zatímco větrný vír prudce krouží,"oko" zůstává v relativním klidu;
často tam svítí slunce,vane jen mírný vánek a mořští ptáci si tam
hledají útočiště. Okolní mraky však houstnou a rychlost víru dosa
huje 160 až 240 km/hod s poryvy vichru až 320 km/h . Za ohlušují
cího svistotu se moře rozbouří,zpění,obrovské vlny zvíří hladinu a
k pobřeží se žene vodní příval. Nad zemí pak uragán vybičuje
své
všechny ničivé schopnosti. Svědčí o tom zřícená stavení,zničené úrody»kolejnice vyrvané i s pražci»vyvrácené stromy»poražené slou
py elektrického vedení,stržené střechy... Uragán urazí někdy tisí
ce kilometrů než se vyčerpá stykem s terénními překážkami nad zemí
nebo nárazem na frontu studeného vzduchu od severního pólu , jeho
rychlost se snižujg, prudkost víření klesá. xehdy se z mračen řítí
k zemi spousty deštových srážek a způsobují katastrofální záplavy.
Uragán se pak postupně proměňuje v "obyčejnou" tropickou bouři,
končí svůj šílený běh a
zaniká.
Tajfuny v Tichém oceánu,cyklony v Indickém oceánu,t.zv." willy -willies" v Austrálii a uragány tropického Atlantiku patří do téže
rodiny prudkých cyklonických bouří naší planety,jakmile jen rych
lost vzdušného proudění přesáhne 120 km/hod. Samo slovo"uragán" je
indiánského původu. Indiáni z Antil nazývali termínem " hurracan "
tropické bouře nad Karibským mořem a věřili,že je způsobuje
zlý
duch . Uragány ve stredoamerické oblasti přicházejí v červnu a kon
čí až v listopadu. Obvykle se jich nad Mexickým zálivem
přežene
sedm až devět,avšak v r.1933 zaznamenali rekord: dvanáct cyklonů
rozsévalo smrt a zkázu. Některé uragány se vepsaly do historie se
smutnou bilancí: v r.1900 zahynulo v Texasu asi 6000 lidí,v r.1928
4000, o deset let později 600. Uragán"Donna" v r.1960 si vyžádal
asi 150 lidských obětí na východním pobřeží Spojených států,Flora"
v r.1963 zahubila 3000 lidí a "Fifi" v listopadu 1974 dokonce 8000.
Od r.1953 ’’Americké meteorologické středisko" označuje tyto uragá
ny ženskými křestními jmény podle přesně stanovené abecedy, letos
zavedli Američané též označování cyklonů jmény mužskými.Emancipace
se projevila i v ničivosti;nedávný"Frederik" a zejména "David" si
v tom nezadali se svými dřívějšími ženskými jmenovkyněmi.

- 15 Mechanismus atmosférické dynamiky vyvolávající vznik a šíření
uragánů není dosud dostatečně prozkoumán.Naproti tomu celá sít po
zorovacích meteorologických stanic sleduje nepravidelnou dráhu, po
které postupují. Uragán totiž může"stát" několik dní na jednom mís
tě, potom se náhle vydá nečekaným směrem a nepředvídatelnou rychlo
stí dál. Jakmile radary detektují cyklonickou formaci nad Atlan
tikem, dává se do pohybu celý systém sledování; zjištují se
směr
pohybu, rozsah poruchy, intenzita uragánu /která se mimochodem označuje stupnicí od jedné do pěti/,všechny anomálie.Lodi vyplouvají a "stíhači uragánu",t.j.speciální meteorologická létadla s od
borníky na palubě startují,aby se pokusila proniknout přímo
do
klidného "oka" cyklonu a mohla tam provádět měření a pořizovat tam
snímky. Radary rovněž nezahálejí a ustavičně sledují obzor na vel
kou dálku. Všechny informace se soustřeďují v "Národním středisku
pro výzkum uragánů’na Floridě,které vydává průběžné bulletiny
a
když je situace vážná, vyhlašuje poplach. Velmi důležitou
úlohu
svěřili meteorologickým družicím. Tak kupříkladu evropská družice
"Meteosat" zjistila vznik "Davida" ve vodách u Dakaru již 22. srp
na a sledovala pak uragán na jeho cestě k Americe. Díky
moderní
technice a zejména elektronickým přístrojům a počítacím strojům by
lo již možno zachránit tisíce lidí před smrtí a snížit i obrovské
materiální škody,jež uragány každoročně v karibské oblasti působí.
S.K.

MOŘE- NEJROZSÁHLEJŠÍ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM SVŽTA
Navštívíme-li velká archeologická muzea,udiví nás jaký podíl me
zi vystavenými exponáty zaujímají předměty vylovené ze dna moří.
Podmořská archeologie je poměrně mladá vědecká disciplina.Když ně
mecký archeolog Schliemann vykopával-a od té doby uplynulo zhruba
století-legendární sídlo krále Agamemnona na severovýchodním Pelo
ponézu, Mykény,nikdo ještě netušil,jaké cennosti skrývá Středozem
ní moře,toto největší archeologické muzeum světa. Rozvoj podmořské
archeologie úzce souvisí s vývojem moderních potápěčských metod a
příslušného technického vybavení. Rozhodujícími etapami byly jed
nak vynález vodotěsného skafandru,užívaného původně lovci hub,jed
nak sestrojení akvalungu,
t.zv."nezávislého skafandru" , jenž
umožňoval volnější pohyb pod hladinou, sestup do větších hloubek a
delší pobyt ve vodě.Stalo se tak ve 40.letech. Tehdy začala zlatá
doba archeologického průzkumu mořského dna. V r.1964
u francouz
ského Agde nalezli pod silnými nánosy bahna zbytky plavidla z rané
doby železné. U Helicarnassu objevili potápěči trosky plavidla
z
13«století př.Kristem a mezi nimi i 1700 předmětů z bronzu, na 800
cihel g čisté mědi,kovové hroty k šípům,sekyry,meče
se zdobenými
rukojetmi. Nedaleko Antibes na francouzské rivieře potápěči-archeologové vynesli ze dna trosky etruského plavidla z 6.století před
Kr.a četné amfory na vínojdo té doby bylo ještě málo známo, že zá
hadný národ Etruskú,jehož kulturní dědictví převzali staří Římané,
byl také národem zdatných mořeplavců,ovládajících vody
západního
Středozemí. Poblíž Marseille byly už nalezeny trosky téměř dvaceti
antických lodí. Další vraky detektovali u ostrova Majorky,v kyper
ských vodách,v Messinské úžině,u ostrova Filicudi v Liparském sou
ostroví ,poblíž řeckého Délosu a v okolí tureckých ostrovů, ▼ Marmarském moři, u Sardinie a Korsiky»poblíž izraelských a egyptských
břehů,ve vodách maghribských zemí. Nejbohatší archeologická nale
ziště jsou poblíž starověkých přístavů a na trase fénických, kartaginských, řeckých, římských či byzantských lodí,
dopravujících
obilí,víno,olej a jiné produkty do
vzdálených provincií.Mno
há, z hlediska navigace nebezpečná místa lze označit bez přehánění
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doslova za pohřebiště plavidel; vedle trosek, porostlých měkkýši a
korozí rozežraných kovových částí, zejména kotev,nacházíme tu též
zbytky lodních nákladů, mince,amfory,zlaté předměty. Největší hi
storickou cenu mívají amfory-tyto sudy starověku-ony velké, často
umně zdobené džbány se štíhlým elegantním hrdlem. Na zúženém místě
a především na uzávěrech badatelé nejednou nalezli vyrytá i jména
někdejších majitelů a mohli tudíž stanovit účel,původ
a zejména
datování a podle lokalizace nalezišt určit i hranice expanze sta
rověkých národů. Nalezly se ku př. amfory, v nichž jistý Lucius Poponius z Pompejí dopravoval svým klientům v zámoří dnes
proslulé
"Lacrimae Christi"-kořenné víno od svahů ^esuvu. Badatelé objevili
však ještě cenější umělecké předměty nedozírné hodnoty, jako kupř.
dobře zachovalou bronzovou sochu starořeckého boha Poseidona,vylo
venou poblíž ostrova Ewia,která dnes patří mezi skvosty Národního
muzea v Athénách.V jednom vraku byl zase nalezen záhadný navigační
přístroj podobný někdejšímu astrolábu;pochází z doby Césarovy
a
převrací naše představy o mořeplavecké technice starých stredomor
ských národů.Ale i mimo Středomoří hlásí potápěči významné archeo
logické objevy,třeba z Rudého moře nebo z Atlantiku.U irských bře
hů vyzvedli ze dna vrak"Girony"lodi "nepřemožitelné"španělské "Ar
mády" ,která tu ztroskotala po proslulé námořní bitvě v r.1588. Rá
jem potápěčů-archeologů je rovněž Karibské moře, jehož vlny v 16.
a 17.století brázdily galéry španělských konkvistadorů, přetížené
nákladem drahých kovů,ukořistěných z pokladnic říše Aztéků a Inků.
Známý francouzský oceánolog Jacques-Yves Cousteau se svými spolu
pracovníky zahájil koncem šedesátých let průzkum tzv.Stříbrné měl
činy severně od ^aiti a pokusil se o výlov trosek španělské
lodi
"Nuestra Seňora de la Concepción",která tu údajně ztroskotala
s
nákladem zlata a stříbra v r.1641.Na vraku,který-jak se ukázalo byl zbytkem plavidla potopeného o celé století později, bujely dva
a půl století korálové kolonie,takže bylo třeba odstranit tuny or
ganických nárůstů. Více štěstí než Cousteau měl Američan Kurt We
ber,který loni vskutku hledaný vrak španělské galéry na
Stříbrné
mělčině nalezl a v něm bájný poklad drahých kovů, jehož hodnota se
odhaduje na desítky milionů dolarů. Avšak chystají se i další výlovné operace historicky významných lodí. Američané se pokusí
o
záchranu proslulého "Monitoru",snad prvního obrněného
válečného
plavidla vůbec z doby občanské války ve Spojnných státech , jehož
vrak zjistili u mysu Hatteras v Severní Karolíně. Mezinárodní tým
archeologů se zase pokusí o výlov portugalské galéry "Santo Anto
nio" ,která ztroskotala před kenským přístavem Mombasa, Britové or
ganizují akci "Mary Rose",totiž zvednutí stejnojmenné anglické vá
lečné lodi,kterou Francouzi potopili před 400 lety nedaleko
Plymouthu... A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna.Plánů je mno
ho »prostředků málo.Výlov trosek lodí je vždy velmi drahým podnikem
a tak, i když má technika 20.století k disposici moderní prostřed
ky jako miniponorky,batyskafy či ponorné talíře,zůstává ponejvíce
stále při prostém i.potápění s akvalungem,při práci rukou,při odvaze
a riziku,které z toho vyplývá, ^rosky a nalezené předměty se zve
dají z mořského dna pomocí lan,ssacích potrubí anebo
vzduchových
balonů a plováků.Archeologické poklady moře jsou velmi křehké; vy
držely staletí působení mořské vody,písku,bahna či proudů
-ale
rozpadají se často ve styku se vzduchem.Není pochyb o tom, že díky
podmořské archeologii vydá jednou bájná Atlantida,záhadné potopené
pyramidy v Karibském moři či náhlá zkáza skvělé minojské
kultury
na Krétě svá překvapující svědectví.
S.M.K říž
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