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K pokusů
Ačkoliv se první efeijní roky posrpnových uprchlíků značně (a většinou
docela příjemně) lišily od
nich exilních let uprchlíků poúnorových, některé
rysy mají přece podobné,
¡jr. časté volání po jednotě či sjednocení čs.
politického exilu.
Přemrštěné naděje, ambice a vzájemná
nevraživost mezi "Benešovci" a "Prchalova", "Čechoslováky" (tj. obhájci koncepce jednotného národa a centralistického státu československého) a
federalisty (příp. "separatisty"), "národními frontovci" a stoupenci demokratických stran po 1945 protiústavně
Z

D O M O V A

aneb Malý Antinostalgin
V P r a z e byl učiněn claiší mílový krok
na cestě k plánovité sovětizaci naší
země. Byla t a m uzavřena smlouva mezi
vládami SSSR a CSSR o vzájemné platnosti a rovnocennosti školního vzdělání,
vědeckých hodností a titulů. Signatáři
protokolu, ministři školství Jeljutin a
jakýsi soudruh Havlín, označili dohodu
za "další krok pro rozšíření a upevnění
vzájemných vztahů v oblasti výchovy a
vzdělání mladé generace obou zemí."
Eto znáčit, že čtvrtý křížek na podpisu
sovětského inteligenta nabývá v Husákově protek Loiá tě hodnosti — technikinžiněr.
9
N a Dobříši zasedali soudruzi spisovatelé u příležitosti ustavujícího sjezdu Svazu českých spisovatelů.
Zasedající soc. realisté si zřetelně zasedli n a soudruhy prodlévající t.č. v
exilu a ošklivě je vyplísnili za postoje
a činy, jimiž přisluhovali západní buržoasii již v období obrodného procesu, v
letech 1969 — 70 a činí t a k údajně dodnes. Mezi vyjmenovanými "aktéry a
protagonisty neblahého vývoje" byli mimo další, tito soudruzi: Aškenázy, Goldstuecker, Fleisohmann, Lustig a M.
Schulz. J a n Kozák, nový předseda SČS
se v závěru svého projevu dopustil vzletného výroku, prohlásiv: "Socialismus
je cesta boje, zápasu o člověka, socialistické umění je jeho písní." & Úvodní
r e f e r á t o úkolech ekonomické propagandy a agitace n a aktivu novinářů v Praze
přednesl t a j e m n í k ÚV KSČ O. Švestka.
Za klíčovou otázku rozvoje ekonomické
propagandy označil "potřebu účinnější
popularizace strhujících příkladů socialistického vztahu k práci." (Tyhle příklady, Oldřichu, již dávno nestrhují ani
netáhnou!) • Herold stalinistického písemnictví Ladislav Štoll byl plně rehabilitován okupačním režimem.
Cenu
K. Gottwalda dostal za nové veledílo
s názvem: "O t v a r a s t r u k t u r u ve slovesném umění," v němž ideologicky rozdrtil známou školu pražského literárně
vědného a jazykového strukturalismu z
třicátých let. Štoll v něm odhalil nebezpečný
vědecký
směr, nepřátelský
normám soc. realismu. ® V rámci normalizace okupačního režimu probíhají
permanentní prověrky n a závodech a v
úřadech. Ani Národní divadlo v P r a z e
nemá zůstat ušetřeno kádrové očisty.
Po ukončení letošní divadelní sezóny
mají být odstraněni ze scény kromě dalších herců, znárodnění umělci Ladislav
Pešek a Karel Hóger. Dr. Václav Holzknecht, hudební ředitel, je údajně jedním z těch, kdož m a j í být rezignováni.
Zdá se, že Holzknechtovo
uvědomělé
plivnutí po Rafaelu Kubelíkovi v knize
o České filharmonii bylo již rodnou stranou na kontě zásluh zapomenuto. —
Utkvělo však v paměti slušných lidí.

zakázaných (zejména republikány a
národními demokraty), socialisty a
"občanským blokem" atp. znemožnily
toto sjednocení po r. 1948. Hlavně
také proto, že četní příslušníci prvního tábora v každém svrchu uvedeném
páru si dělali neospravedlnitelné nároky na monopolní mocenské postavení v jakékoliv ceolexilní organizaci a
prosazovali je často způsoby a metodami krajně nedemokratickými a neetickými.
Po řadě let a po smrti dvou nejbojovnějších představitelů protivných
táborů, bývalého ministra Huberta Ripky a armádního generála Lva Prchaly,
zub času a poznání marnosti otupily
ostří původních sporů. Bohužel však
teprve až poté, kdy původní aktivní
touha exulantů po sjednocení vyprchala, jejich dobrá vůle a energie k angažovanosti se vyčerpala a jiné, bezprostřednější a plodnější zájmy denního života vystoupily do popředí, podporovány postupným sžíváním se s prostředím ciziny. Organizace a orgány,
jejichž jména či zkratky kdysi skoro
u každého vyvolávaly pocity buďto
{někdy až psí) oddanosti anebo zavilé nenávisti (RSČ, ČNV, VSČS aj.),
dnes přežívají už jenom jako politováníhodné stíny bezvýznamných přežitků
promarněných prvních let poúnorového
exilu, neschopny vzbuzovat již žádné
emocionelní vzrušení, kladné ani záporné.
Bylo proto zapotřebí vzpruhy
nové vlny uprchlíků, aby myšlenka na
sjednocení politické emigrace znovu
ožila. Tentokráte jsou pro ni objektivní
okolnosti příznivější. Lidé, kteří za 20
let života pod diktaturou jedné strany
odvykli demokracii (a s ní i v demokracii obvyklého stranicko-politického
hašteření), nepociťují už tak nepřekonatelný odpor vůči krajanům poněkud odlišného politického zaměření,
jaký kdys pociťovala generace uprchlíků, u nichž vzpomínka na aktivitu
různých politických stran byla dosud
živá. A exulanti poúnoroví jej nepociťují už také, unaveni a otráveni neplodnou marností dřívějších sporů.
Není proto divu, že obnovené volání
po sjednocení exilu, vyskytující se obzvláště v tiskovinách uprchlíků posrpnových, se setkává většinou se sympatiemi. Je však s podivem, že tyto
sympatie zůstávají převážně platonické
a že volání se opakují jako hlasy na
poušti — pokud jsou ovšem tyto hlasy
míněny upřímně a podloženy odhodláním opravdu také něco pro uskutečnění vyjadřovaných tužeb udělat. Jejich autorům by přece mohlo a mělo
být známo, že už existuje organizace,
která se snaží o totéž a je schopná
korunovat tyto snahy úspěchem, pokud
ovšem bude dostatečný počet exulantů
ochoten využít jejích služeb.

Touto organizací je Naardenské hnutí, jehož výbor sídlí tč. v Londýně.
Vzniklo záhy po poslední sovětské okupaci Československa z idealismu a
obětavosti skupiny mladých i několika
starších (věkově i emigračně) uprchlíků, kteří si, na rozdíl od tvůrců všech
podobných organizací dřívějších, nepřejí exilu a národu vládnout, nýbrž
mu pouze sloužit. Především vytvořením a poskytnutím příležitostí, ráíhce
a platformy, kde by se mohli všichni
demokratičtí Češi a Slováci sejít a sami
se dohodnout, jak společně dále.
Členové Naardenského výboru (v
čele s předsedou P. dr. J. Langem S. J.
a organizačním referentem ing. B.
Koblihou) se již 3 roky snaží navázat
styk se všemi krajanskými spolky a organizacemi i s jednotlivými známými
exulanty; u příležitosti 300. výročí
smrti J. A. Komenského uspořádali za
velkých časových i finančních obětí
masové "setkání" krajanů v holandském Naardenu (jež mělo a mohlo
být ceSoexilovým, ale přes účast zástupců z mnoha zemí Evropy i Ameriky
přece jen docela nebylo) a letos činí
druhý podobný pokus se sjezdem v
Zenzenhofu na předměstí rakouského
Innsbrucku ve dnech 8. a 9. července.
Lze se tedy divit, proč krajané z
Kolnu, Frankfurtu, Toronta, New Yorku, Říma a jiných světových měst otis-

FILOSOFSKÁ
OSOBY: Ivan Sviták, údajně marxistický filosof, člen KSČ (po dvacet let),
t.č. v exilu v USA. Vyučuje marxistické
theorii na Chico State College v Kalifornii.
Karel Kosík, údajně marxistický filosof, bývalý člen Ústředního vedení
KSČ, profesor indoktrinace na Karlově
universitě a člen Čs. akademie věd,
t.č. ve vězení pro dubčekovské úchylkářství.
Angela Davis, americká komunistka,
vykSadačka marxisticko-marcusovských
hypothes, t.č. už osvobozena porodním soudem ze zločinu napomáhání
k dokonaným vraždám na soudním a
vězeňském personálu.
MÍSTO DĚJE: Československo a USA
L.P. 1972.
KOMUNIKAČNÍ PRAMEN: "Americké
Listy", čs.-americký týdeník pro politiku, kulturu a hospodářství se sugestivním heslem v záhlaví:
With the
Western Free World - Free Czechoslovakia.
OBSAH: Ivan Sviták píše v uvedeném listě Angele Davisové, pokládaje
jí za osobu nejlépe povolanou žádat
na dnešní komunistické vládě Československa svobodu pro svého přítele
Karla Kosíka, jehož označuje za "slavného a nejznámějšího marxistického
filosofa". Sviták se obrací na Angelu
jako soudruh na soudružku. Věří, že
vězni by měli něco podniknout pro
vězně druhu Kosíkova, který nemá
naději být propuštěn na peněžní záruku ani možnost utéci.
POSLÁNÍ: Zlí čs. marxisté odpírají
osobní svobodu dobrým marxistům,

kují vyjádření svých tužeb po vytvoření jednotné exilní organizace na
stránkách Textu a jiných časopisů, ale
neobracejí se současně s konkrétními
návrhy na Naardenský výbor a neuvádějí jeho adresu (22Ladbroke Square,
London W. 11, England) ve svých
provoláních. Neví snad o něm dosud
anebo si přejí "sjednocení" výlučně
podle nějakého vlastního receptu bez
ohledu na názory těch, které by chtěli
sjednocovat?
Nikdo nemusí mít obavy,
že by snad v Naardenském hnutí on a
jeho političtí souvěrci (pokud ovšem
nejde o tvrdošíjné komunisty a autoritativní antidemokraty) trpěli diskriminací. P. dr. Lang, dlouholetý předseda akademické sekce Cyrilo-Metodějské Ligy, je katolickým duchovním, ale
rozhodně ne nějakým ultramontánním
klerikálem, jenž by chtěl svá vlastní
stanoviska vnucovat všem ostatním. I
když se některé jeho osobní názory na
různé otázky politické nebo náboženské vždy plně neztotožňují s názory
členů redakce Zpravodaje, zůstávají
jeho osobními názory, na něž mu
(jako každému jinému) musíme přiznat
demokratické právo a které na půdě
Naardenského hnutí vždy podřizuje
přáním většiny. Totéž lze říci ostatně
OPokrač. 11a str. 2.)

HISTORIE
což je v očividném příkrém rozporu s
leninským výkladem bolševické spravedlnosti, která stavěla po tisících ke
zdi jenom zlé antimarxisty. Sviták a
Kosík jsou dobří leninisté, kteří zajisté
nikdy nevykonali ničeho na záchranu
zlých antimarxistů a ohavných reakcionářů s demokratickými sklony, když
naši zemi v r. 1945 osvobozovala Rudá armáda. Byli také za to právem
odměněni universitními stolicemi. Rovněž Angela Davis je vzorem dobré
marxistky, neboť usiluje o tytéž ideály na půdě Spojených států. Soudruh
Sviták je nepochybně vysoce kvalifikován, aby za svého pohostinského
působení v USA mezi ideologicky neupřesněnými studenty nahradil Angelu
v její přerušené osvícenské činnosti ve
prospěch
revolučního
přebudování
zdejší prohnilé imperialistické vlády.
Americká justice je zřetelně na dobré cestě, když poskytuje svobodu této
koalici dobrých marxistických theoretiků, kteří se obírají tak vznešenými cíli, které mohou posloužit budoucnosti
Spojených států.
Nač ještě váháš,
Praho? Nuže, pošli nám sem Kosíka!
Potřebuje ho tu Sviták, Goldstuecker,
Šik a řada jejich amerických soudruhů!
Už jenom ve jménu socialistického pokroku, který povede ke konečnému
zničení impéria lištičko kapitalistického
blahobytu!

NEKOMENTUJTE P R O R O K Y !
Milan Růžička
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INFORMAČNÍ ČRTY
BILANCE

MOSKEVSKÝCH

DOHOD

Podle tvrzení komunistů, pacifistů,
koexistencionalistů a podobných, skončila

Nixonova cesta do Moskvy

napros-

tým úspěchem. Podle mínění mnoha
konservativců bylo podepsání dohod o
omezení zbrojení t a k é velkým úspěchem, ale pouze pro SSSR. Podle výroku
presidenta Nixona představují ony dohody pro USA to nejlepší a nejprospěšnější, čeho mohl Západ za dnešní situace
dosáhnout. Podle komentářů sovětského
tisku a rozhlasu jsou Nixonovy podpisy důkazem americké slabosti a z ní
plynoucího strachu.
Pravdu mají všichni. Pokud snad
existovalo jakékoliv nebezpečí války mezi USA a SSSR, bylo nyní rozhodně oddáleno. Jenže toto nebezpečí stejně prozatím neexistovalo a bylo pouze vymyšleno McGovernem, Muskiem, Fulbrightem a jejich souvěrci za účelem vyvolání paniky mezi americkým lidem, který
pak m ě l přinutit Nixona k zastavení
bombardování a blokády
Severního
Vietnamu a tím umožnit komunistům
rychlé a již celkem bezbolestné vítězství. Z tohoto hlediska lze tedy uvítat,
že panikářům byl tak vzat vítr z plachet.
DOHODA O ZASTAVENÍ VÝROBY
ÚTOČNÝCH ZBRANÍ

je ovšem problematičtější. Momentálně mají USA např. 41 ponorek pro odpal řiditelných střel, kdežto SSSR pouze 25. Ale Sovětům bylo dovoleno "dokončit" plánovanou výstavbu dalších
patnácti, na nichž už t.č. údajně pracují: I tak však poměr 42:41 nebude ještě
příliš nepříznivý — zůstane-li ovšem při
něm.
Výroba mezikontinentálních raketových střel má býti zastavena za současného poměru 1618:1054 pro SSSR. Rusové jich tedy mají o přes polovinu více

Sjednocení exilu
(dokonč.)

o všech pracovnících výboru, kteří ¡sou
kdykoliv ochotni předat své funkce jiným sjezdem zvoleným krajanům, ochotným a schopným sloužit společným zájmům exilu a národa.
Zabránit tříštění
Kdo to tedy myslí se sjednocením
opravdu upřímně, chce předložit své
konstruktivní názory veřejnosti a je odhodlán něco udělat pro jejich uskutečnění s patřičným ohledem na stanoviska ostatních, měl by se zapojit do
celosvětového Naardenského hnutí, zúčastnit se pokud možno innsbruckého
sjezdu osobně anebo aspoň sdělit svou
ochotu ke polupráci písemně.
Jakékoliv pokusy o zakládání jiných či dalších "sjednocovacích" organizací by
byly dnes už ve skutečnosti naopak
pouze tříštěním exilu. Zkušenosti ukázaly, že jakákoliv jiná
organizační
forma, nežli jakou zvolilo Naardenské
hnutí, k opravdovému sjednocení vést
nemůže. A nikdo zatím nemá (ani v
dohledné budoucnosti jistě mít nebude) stejně dobré, široké a již existující předpoklady pro uskutečnění tohoto ideálu, jaké během tří let vybudovalo NH. Všichni v něm najdou rovnou příležitost ke konstruktivnímu uplatnění.
Pakliže se v jeho činnosti
dosud vyskytovaly určité nedostatky,
není to vinou obětavých a neambiciózních činovníků Naardenského výboru
(kteří jsou také jenom lidé s vlastními existenčními starostmi), nýbrž
těch, kteří by byli schopni ony nedostatky odstranit, ale dosud se do Hnutí
aktivně nezapojili.

nežli Američané, ale prozatím není ještě
ani to obzvláště nebezpečné. Ruské rakety jsou vybaveny každá pouze jedinou samostatně zaměřitelnou výbušnou
náloží (byť i rozptylitelnou), kdežto
americké až deseti. Co do počtu jednotlivých nezávislých střel USA tedy t.č.
ještě vedou.
JENŽE:

1. Sestřelí-li Američané jednu raketu
ještě před uvolněním nálože, zneškodní
tím jen jednu střelu. Sestřelí-li Rusové
jednu raketu americkou, zneškodní střel
deset.
2. Zatímco americké nálože dosahují
maxima pouze 10 megatun výbušnin,
sovětské jsou schopny nést až 50 megatun.
3. Dohoda mluví jenom o počtu raket,
nikoliv hlavic s výbušninami. Nelze pochybovat o tom, že se SSSR nyní plně
soustředí na vynalezení a výrobu samostatně zaměnitelných hlavic a během několika let jimi nahradí jednoduché a vázané hlavice nynější. Pak bude ofensívně-destruktivní převaha Sovětů nesmírná — a jejich pokušení využít ji aspoň k výhružným kapitulačním ultimátům také.
Ale i tato nezáviděníhodná vyhlídka
j e pro USA pravděpodobně opravdu pořád ještě tím nejlepším, čeho mohl N i xon za dnešní situace dosáhnout. N e -

boť kdyby byl moskevské dohody nepodepsal, Rusko by zbrojilo dál ve všech
směrech, kdežto Amerika nikoliv. N e
že by toho nebyla schopna technicky nebo finančně, nýbrž "morálně". Osudy
různých zbrojních návrhů (i pouze obranných) ve washingtonském parlamentu během posledních let prokázaly, že
nynější američtí zákonodárci nejsou ochotni hlasovat pro nová vydání na
obranu vlasti a raději vyhazují peníze na
různá fantasticky utopistická "řešení
vnitřních sociálních problémů" a n e z a -

městnanosti. P a t r n ě jim ušlo, že zbrojení bylo vždy celosvětově osvědčeným
prostředkem proti nezaměstnanosti a že
země, která zanedbá vybudování dostatečné obrany, si nemusí dělat starosti s
vnitřními sociálními problémy — neboť
ty za ni pak v dohledné době vyřeší vítězný okupant po vlastním způsobu.
Za těchto okolností Nixon opravdu
mohl sotva udělat něco lepšího nežli pokusit se o ukončení závodu ve zbrojení
za nynějšího stavu. Neboť i když tento
stav není pro USA výhodný, v dalším
závodění by pak už pokračovali pouze
Rusové a svůj náskok by jenom ještě
zvětšovali. Nemělo by tedy smyslu, aby
washingtonský parlament odmítl moskevské smlouvy ratifikovat, ale přitom
současně nepovolil jakýkoliv záhodný
obnos na další a zrychlené americké
zbrojení. A t o je při jeho dnešní sestavě velmi nepravděpodobné.
SOVĚTSKÉ

POKRYTECTVÍ

Mají tedy patrně pravdu i sovětští komentátoři, když tvrdí, že Nixona dohnal
do Moskvy k podpisu dohod strach z
americké slabosti. To však opět vnucuje ihned otázku, zda SSSR podepsané
dohody dodrží — a proč by t o vůbec
dělal (zejména když známe dosavadní
praxi Kremlu s dodržováním smluv),
nejsou-li USA stejně schopny nic podniknout ani v případě jejich porušení.
Lze odpovědět, že Sovětský svaz při vědomí americké situace nemusel přece
zmíněné dohody vůbec dojednávat, kdyby je nechtěl i dodržet. Ale takováto odpověď j e příliš naivní. Imperialisté rádi a s velkým halasem uzavírají podobné smlouvy, aby tím "demonstrovali
svou mírumilovnost" před světem, ukolébali j e j k bezstarostnému spánku a
poskytli svým agentům a pacifistům zejména v demokratických zemích i positivně-právní podklad pro opozici proti
jakémukoliv eventuálnímu pokusu jejich
vlád o obnovu zbrojení i v době, kdy
se nebezpečí vážného a jednostranného
konfliktu stane už akutním.
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U Z N Á N Í EVROPSKÉHO STATU QUO?

I přesto však není možno průkazně
tvrdit, že Nixon mohl v Moskvě udělat něco lepšího (tj. prakticky prospěšnějšího a účinnějšího) nežli podepsat takové dohody, na jaké byli Rusové ochotni přistoupit. Totéž však nelze říci o
podpisu několika jiných programových
komuniké a o některých jeho dalších
oficiálních výrocích. Např. že obě strany
budou "zvýšeně usilovat o zajištění mírové budoucnosti Evropy, zproštěné napětí, krizí a konfliktů . . . především ve
střední Evropě". SSSR o to usiluje už
dávno. Máme ještě v živé paměti, jak
mírově (tj. bez války i bez barikádové
revoluce) bylo ukončeno napětí, vyřešena krize v KSČ a zlikvidován konflikt mezi ČSR a ostatními členy Varšavského paktu v srpnu 1968. Máme tedy
mí ti za to, že se k tomuto mírovému
úsilí připojí i USA, aby k žádným podobným "napětím, krizím a konfliktům"
už vůbec nemohlo ani dojít, t. aby jakékoliv
Evropy

n a d ě j e na osvobození střední
byly společnou snahou zničeny

hned v zárodku? Tato otázka nezni tak
absurdně, vidíme-li, že se ve stejném odstavci mluví o co možná brzkém svolání
celoevropské mírové konference, jejímž
dávno známým motivem je uznání nynějšího statu quo za definitivní tj. podřízení satelitních států Sovětskému svazu "na věčné časy". V daném kontextu
to prakticky znamená, že v případě
úspěchu zmíněné konference si Moskva,
uzná-li za vhodné, bude moci dovolit
třeba i stáhnout svá vojska z ČSSR a
jiných středoevropských zemí (např. na
čínskou hranici) s bezpečným vědomím,
že se jí ani potom už satelité nevzbouří,
protože již ztratí všechny naděje na
úspěch. A kdyby snad přece neztratili,
že i Washington se postará, aby z těch
nadějí nevyrostly nějaké "napětí, krize
a konflikty", porušující status quo.
Hmm...
PODIVNÉ

ZAPŮSOBIL

Milan Růžička:

MALÝ ČESKÝ HAMLET

Ta pochybnost, jež jím zmítá,
okamžitě mizí,
když promluví autorita.
(A pokud možno cizí).

Z DOMOVA
A ť je to tu v chodu,
aspoň po tu dobu —
než odejdem do důchodu.
liš pozdě, až po únoru, a některým
soudruhům dokonce ještě mnohem pozd ě j i . Rozsvítí se aspoň v hlavách členů
americké
vlády a parlamentu ještě

včas? Jinak se totiž opravdu nemáme
na co těšiti — a oni sami také ne.
•
OSTUDNÉ

ROZHODNUTÍ

POROTY

Osvobození komunistické revolucionářky Angely Davisové kalifornskou
porotou, ačkoliv její spolupráce s několikanásobnými vrahy a únosci byla
jasně prokázána (leč, podle úsudku porotců, nikoliv její přímá účast n a zločinu), lze komentovat různými způsoby.
Z objektivního hlediska jde nepopirat e l n ě o mezinárodní blamáž státní pro-

kuratury, která během několikaměsíčního procesu, n a nějž komunistická propaganda dokázala upoutat pozornost
skoro celého světa, nedovedla přesvědčit porotu o opodstatněnosti žaloby.
Idealističtí optimisté mohou z tohoto
faktu vyvozovat další důkaz vysokých
kvalit demokratické justice, která je
stejně spravedlivá ke každému a poskytuje i komunistům větší práva a lepší
právní ochranu, nežli jakou mají i jejich soudruzi v tzv. socialistických zemích. Realisté mohou naopak brát tyto
kvality v potaz a uvažovat, zda j e skutečně spravedlivé vůči převážné většině
amerického obyvatelstva, poskytuje-li se
svoboda a právní ochrana i těm jedincům, kteří se netají úmyslem a schopností jí využít k organizovanému násil-

i Nixonův kyjevský hold "ukrajinským
n é m u zničení právního i společenského
hrdinům ve válce i v míru". Nezdá se
systému na úkor celého národa.
totiž, že president měl přitom na mysli
ty hrdiny, kteří už po dlouhá desetiletí
POVZBUZENÍ KOMUNISTŮ
usilují

o vysvobození

Ukrajiny

z nad-

vlády Moskvy, nebo kteří v armádě generála Vlasova osvobodili v květnu 1945
Prahu od nacistů už 2 dny před příchodem Rudé armády (zatímco Američané
z nařízení gen. Eisenhowera stáli nečinně u Plzně) ; a když pak v dobré víře
složili zbraně západním spojencům, byli
jimi vydáni sovětským autoritám v Rakousku a spáchali masově sebevraždu v
Dunaji.

Komunisté ovšem
(a celkem oprávněně) interpretují osvobození Davisové
jako své vlastní vítězství a jako důkaz
neschopnosti demokracie zastavit jejich
další vítězný postup; což jim dodá značné morální povzbuzení a ještě větší odvahu k novým rozvratným a teroristickým akcím s nadějí na beztrestnost.
Zdrcující účinek by měl mít výsledek
procesu n a t y marxistické filosofy a
Ani Henry Kissinger nezůstal s ne- teoretiky, kteří m a j í aspoň minimální
schopnost racionálně myslet.
Většina
japnými výroky pozadu. N a p ř . n a t i s k o vé konferenci v Moskvě řekl novinářům, Marxových doktrin, sociálních i ekonože Nixonova slova a podpisy na smlou- mických předpovědí a historických invách pramení z přesvědčení, že "sovětští terpretací byla už dávno dějinnými fakpředstavitelé to myslí s mírovou koexis- ty vyvrácena jako horentní nesmysly,
tencí vážně". Samozřejmě, že t o s ní ale jednu z nich považovali i nemarxismyslí vážně, ba smrtelně vážně. Jenže tičtí právní positivisté za akceptovatelpodle své vlastní definice, která (podle n o u : teorii o třídním charakteru justice.
oficiálního textu komunistické strany, Že totiž spravedlnost a její provádění je
k dostání vytištěné na skoro každém pouze výrazem vůle vládnoucí třídy v
tom kterém státě a dějinném období.
sovětském vyslanectví) zní:
Podle této teorie by tedy Angela byla
"Mírová koexistence není zaměřena
musela být odsouzena; neboť je zřejmé,
k zachování současné situace, nýbrž je
že současná americká "vládnoucí třída",
pouze přechodnou formou třídního boje
representovaná státní prokuraturou v
v mezinárodním měřítku, jímž se mají
San José, si její odsouzení přála (stejně
bez přímého válečného střetnutí mezi
jako si to přála převážná většina obyvahlavními socialistickými a kapitalistictel USA) a snažila se ho dosáhnout.

kými mocnostmi vytvořit předpoklady
k brzkému konečnému vysvobození všeho lidstva z kapitalisticko-imperialistické nadvlády při sledování zásady "vnější obklíčení spolu s vnitřní demoralizací
povede k postupné kapitulaci". Ačkoliv
naše připravenost k válce nesmí být samozřejmě oslabena, rozhodující koordinovaný a soustředěný útok proti zbývajícím baštám imperialistického kapitalismu jest provésti v duchu zásad mírové
koexistence."

V překladu americké hry Finian's
Rainbow (Divotvorný hrnec) zpíval soubor Divadla Voskovce & Wericha těsně
před "vítězným únorem": "Máme se na
co těšiti, až se nám v těch hlavách rozsvítí . . . " Nám se bohužel rozsvítilo pří-

A přece k němu nedošlo. B u d e - l i s e t e -

dy ještě dnes nějaký "intelektuál" hlásit k Marxovi jako k vědci nebo filosofovi, podá tím pouze prima facie důkaz
o své absolutní a beznadějné mozkové
zakrnělosti.
Objektivně však nutno přiznat, že
zbývá ještě jedna stěžejní Marxova teorie, kterou dějiny dosud neměly dostatek času vyvrátit nebo potvrdit: teorie o
nevyhnutelném vývoji lidské společnosti
od feudalismu a buržoazního kapitalismu k socialismu a komunismu. Ale zde
bude záležet jenem na demokratech, zda
dovolí, aby Marxův naprostý vědecký a
filosofický debakl byl zmírněn aspoň
touto jednou "čestnou brankou".
Emil

Ludvík

Červen 1972

Z P R A V O D A J

Zaskočení tradicionalisté
J. K. Rada
I t a l s k é volby minulého měsíce nepřinesly podstatné změny ve složení římského p a r l a m e n t u a nepřispěly k vyřešení vleklé politické krize. Levicoví socialisté
sice úplně zmizeli ze sněmovny, komunistům se podařilo převzít pouze dvě z
jejich 23 ztracených křesel a s t r a n a MSI (údajně neofašistická) ve spolupráci
s monarchisty téměř zdvojnásobila své zastoupení. Ale k stabilitě sil to nepřispělo
a problémy se sestavením (a hlavně udržením) vlády zůstávají.
A přece měly italské volby význam
celosvětového dosahu, aspoň pokud jde
o země s katolickým obyvatelstvem. Poskytly totiž vítanou (byť i zcela absurdní) záminku, pod níž římské autority ještě skoro v poslední chvíli zakázaly konání 3. svatodušní pouti katolických tradicionalistů ke Sv. Petru.
O svatodušních svátcích r. 1970 se v
Římě poprvé shromáždilo několik set
katolíků z několika zemí, aby vykonalo
pouť k chrámu první lidské hlavy křesť a n s k é h o náboženství a modlilo se za
záchranu Církve, ohrožené zmatenými
teoriemi různých teologů a pokračujícími dezercemi kněží i jeptišek od 2. vatikánského koncilu. Prosili o audienci
u papeže Pavla VI., ale ten, unaven audiencemi s marxisty, židy, m c h a m e d á n y
a protestanty, si musel jet odpočinout
na své letní sídlo.
O rok později se sešlo ke druhé takové pouti už kolem 7000 kněží i laiků z
mnoha států a národů zejména Evropy a
Ameriky. Aby se mohli modlit společně,
jak doporučoval Kristus, konali mše v
latině, modlili se latinsky růženec a
zpívali latinské žalmy. Prosili o audienci u papeže, chtějíce ho požádat o zachování tradiční latinské mše v zájmu
mezinárodního apoštolátu. Ale Pavel VI.,
unaven audiencemi s komunisty, budhisty a hipíky, je odmítl přijmout. Vatikánu se dokonce podařilo prosadit, aby
římská policie zakázala televizním reportérům, kteří chtěli shromáždění natáčet, přístup na Svatopetrské náměstí a
zkonfiskovala i soukromé filmové aparáty.
Letos se hlásili k účasti na 3. manifestační svatodušní pouti už desetitisíce
katolíků téměř ze všech zemí světa

a

různé katolické organizace ze zámoří
zamluvily zvláštní letadla na jejich dopravu. To už by se nebylo dalo ututlat,
všichni účastníci by se nebyli vešli na
náměstí najednou a reportéři se připravovali na tiskové konference a masové
filmové záběry mimo prostory Vatikánu, kde italská ústava nedovoluje omezování svobody informací.
MANIFESTAČNÍ

POUŤ

Bylo zřejmé, že milionům katolíků po
celé zeměkouli, kteří již několik let s
hrůzou pozorují pokračující rozpad své
církve a jeho příčinné jevy, ale z kdysi
opodstatněného zvyku důvěřovat náboženským a u t o r i t á m dosud zachovávají
mlčení a pasivitu, by byla publicita
pouti dodala značnou morální vzpruhu.
Z účasti stovek předních teologů, kněží, intelektuálů,
seminaristů i tisíců
prostých věřících by poznali, že nejsou
sami a netvoří pouze "nepatrnou hrstku izolovaných zpátečníků, kteří zaspali
dobu", jak se jim tzv. pokrokoví duchovní snaží namluvit (zatímco ti "nepokrokoví" o tom většinou zatím raději
mlčí, aby se nestali terčem nactiutrhačných útoků a diskriminace); přestali by
se bát a odvážili by se otevřeně se postavit do fronty na záchranu svého duchovního dědictví. Proto příslušné kruhy ve Vatikánu vyvinuly nátlak na italské úřady, aby pouť prostě pod jakoukoliv záminkou zakázaly.
Ministerstvo vnitra dlouho dumalo, jak
by se takový zákaz dal odůvodnit ve
shodě s demokratickou ústavou a mezi-

Oznámení:

PŘÍŠTÍ ZPRAVODAJ
OBDRŽÍ NAŠI ČTENÁŘI
V S R P N U JAKO

DVOJČÍSLO!

národními dohodami o bezvízovém cestování. Nakonec přišlo na podivuhodnou
myšlenku: S ohledem na blízkost voleb
existuje prý vážné nebezpečí, že by mohlo dojít k násilnostem a ohrožení veřejného pořádku, který by při takovém
počtu poutníků pak policie nedokázala
udržet.
NAIVNÍ

NÁMITKY

K násilnostem ovšem docházelo v Itálii v posledních dobách dosti často, ale:
1. Jejich pravděpodobnost (stejně jako v mnoha jiných zemích) se zvyšuje
před volbami, nikoli téměř 2 týdny po
volbách, kdy se měla pouť konat. To
bývá naopak období relativně největšího klidu a odpočinku po předchozím
stupňovaném napětí a vypětí.
2. Je naprosto absurdní myšlenka, že
by zbožní poutníci, pokorně se modlící
růženec a zpívající latinské žalmy, mohli
vyvolat nějaké výtržnosti. Zejména když
konservativci jsou převážně lidé mírní
a pasívní, tvoři raději "mlčící většinu",
nežli by se nějak bojovně angažovali,
a přenechávají pole k akcím radikálů.
Nelze si také dobře představit, kdo a
«proč by měl napadnout modlící se katolické poutníky v katolické Itálii, jde-li
0 konservativce náboženské a politicky
nedeterminované.
3. V Itálii se i před volbami konaly
sjezdy, shromáždění, manifestace i demonstrace komunistů stejně jako fašistů a jiných organizací a hnutí domácích
1 mezinárodních, ale úřady jim nečinily
preventivní překážky ani tehdy, kdy
pravděpodobnost násilností byla daleko
větší.
4. Vatikán neprotestoval, když se v
Římě konal sjezd tzv. "pokrokových
laiků", při němž byla hlásána kompletní revize katolického učení od odbožštění Ježíše a zrušení Svaté stolice až po
potraty
na požádání,
homosexuální
manželství a revoluční spolupráce s
marxisty na budování socialismu. Ale
skuteční věřící, kteří nežádají nic, než
aby jim nebylo svévolně kradeno a ničeno duchovní dědictví otců, jež vybudovalo a udržovalo západní civilizaci,
se už shromažďovat nesmějí.
FANATIKOVÉ

DESTRUKCE

uvnitř katolické církve m a j í ovšem
dnes ďábelskou radost, jak se podařilo
tradicionalisty převézt a jaké i hmotné
škody jim způsobit tím, že v důsledku
pozdního odvolání pouti už nemohly být
vráceny všechny zálohy na jízdné a
ubytování. Ale jejich dočasné vítězství
může být vítězstvím Pyrrhovým — pro
ně i pro Vatikán, k t e r ý t a k získal další
čas pro vlastní progresivní sebevraždu.
Zakázání pouti spolu se současným oficiálním církevním odsouzením několika
konservativních duchovních (kteří otevřeně žádali pouze stejná práva k dialogu a kritické analýze neosvědčivších
se pokoncilních změn, jaká jsou dnes
bez jakýchkoliv sankcí dovolována "pokrokovým rebelům a kritikům i těch
nejzákladnějšíoh křesťanských principů) rozhodně přispěje k vyhranění stanoviska mnoha dobrých, ale dosud váhavých či naivně důvěřivých katolíků.
Už během posledních let musela celá řada "pokrokových" a zejména "vlažných"
či "neutrálních"
katolických časopisů
zastavit vycházení pro pokles odběratelů "zatímco nové a nové tiskoviny tradicionalistické
(Triumph,
Remnant,
Voice, Herald ajv.) stále vznikají a soustavně rozšiřují počet čtenářů.
Naproti tomu si letošní jarní sjezd
tzv. "Národní federace kněžských rad"
v Denveru pochvaloval, že "liberálním
katolíkům" se už podařilo získat monopol na rozhodování, jaké učebnice nábo-

ženství mohou být vydávány pro všechny stupně škol od 1. třídy až po university a semináře, což znamená plnou
kontrolu myslí věřících a tím i celé
Církve už v nejbližší generaci. S radostí bylo konstatováno, že dnes už neexistuje na trhu (kromě snad ojediněle
v antikvariátech) ani jedna učebnice,
která by plně vyjadřovala původní učení
magisteria. Že vzdělanější katoličtí rodičové si to sice uvědomují, ale nemohou nic dělat — leda odhlásit své děti
z náboženství a učit je doma sami, k
čemuž však obvykle nemají čas ani pedagogické zkušenosti. Že by si sice
mohli postavit nové školy vlastní, ale to
vyžaduje organizaci, čas a peníze. A kde
i potom vezmou spolehlivé a kvalifikované učitele, když prý "liberální katolíci už plně ovládli techniku", jak dokonale zmást i "dobré" kněze a katechety. Je prý velmi potěšující vidět,
jak "kdysi poslušní a pravověrní katolíci, duchovní i laici, jsou systematicky
a takticky infikováni liberálními myšlenkami"; a i když si to náhodou uvědomí, buďto se domnívají, že to tak
musí být, a jdou mlčky s proudem,
nebo se "odtáhnou" a přenechají tak
volné pole aktivním liberálům; takže
výsledek je opět tentýž.
JDE O SAMU PODSTATU
KŘESŤANSTVÍ

Stojí též za povšimnutí, že vývoj v
katolické církvi vzbuzuje již vážné starosti i u mnoha jiných křesťanů, jak
je patrné mj. i z četných úvah a komentářů v jejich náboženských publikacích.
Protestanti samozřejmě nepociťují lítost nad zmizením některých specificky
katolických doktrín a tradic, avšak poukazují na to, že dnešní ideový i liturgický směr v římské církvi podrývá a
postupně ničí už i samou podstatu křesťanství, která je všem upřímným vyznavačům Krista společná a na jejíž záchraně mají tedy eminentní zájem i oni.
Ačkoliv např. anglikánská církev rozhodně nemá přebytek duchovních, jistý
její biskup (jeden z těch, kteří spolupodepsali loňskou Petici světových intelektuálů papeži na záchranu tradiční latinské mše) přijímá dobrovolníky z řad
svých vlastních kněží, kteří jsou ochotni formálně přestoupit ke katolické
církvi a pokusit se jí zevnitř "zachránit pro křesťanství". P a t r n ě doufá, že
se aspoň některému z nich podaří opakovat dráhu dřívějšího konvertity kardinála Newmana. (Možná, že je takových biskupů více a i v jiných církvích,
ale spolehlivě to m á m e zjištěno zatím
pouze o jednom.)
To je ovšem značně ostudné pro ty
katolíky, kteří sami si dosud nejsou
schopni svou vlastní situaci uvědomit.
A ještě ostudnější pro ty (a zejména
duchovní), kteří si ji sice uvědomují,
ale nemají odvahu apoštolů nejít s proudem a raději vedou do záhuby i ty, jejichž duše m a j í na zodpovědnosti.

NALÉHAVÁ POTŘEBA
Vědci z National Heart and Lung
Institute oznámili úspěšné dokončení
práce na sestrojení umělého srdce. Je
poháněno nukleární baterií, která nepotřebuje dobít nejméně deset let a
cena se pohybuje mezi 5 — 6,000
dolarů. Odhaduje se, že v USA by
umělé srdce potřebovalo ročně asi
15 — 100,000 osob.
Vědci by se měli nyní věnovat dalšímu naléhavému národnímu problému
— sestrojení umělého mozku, který by
pracoval jako normální. Baterie by se
měla dobíjet každé čtyři roky a řadě
amerických politiků by se měl poskytovat zdarma v programu Medicare.
Doufejme, že se jim ho podaří zkonstruovat dříve, než ti potřební politikové dovedou Spojené státy do situace, kdy vláda potřebuje hlavně občany bez mozku.

S t r a n a 3.

Radmila Lexová:

AMERICE
Před mocí Tvou se skláním, Ameriko,
Tvé vznešené uctívám ideály,
— jen oči moje bloudí v šedé dáli,
kde v k r a j i libém město pod Hradčany
mým jediným jest domovem.
Tvé bílé hvězdy zdravím, Ameriko,
Ty země volnosti a r á j i statečných!
Za dary svobody m ů j vezmi dík
a odpusť mi, že v slzách ztajených
znak líbám drahý s českým lvem.
Máš obdiv m ů j a vděčnost, Ameriko,
jen na lásku mou nikdy nečekej
a srdce mého nikdy nežádej.
To navždy zaklel dávný čaroděj
v mou milovanou rodnou zem.
30.VIII.1948
Básně ze sbírky Radmily Lexové —
" P Í S N Ě S T E S K U " s podtitulem "Z deníku exulantky". Nostalgické verše citlivé autorky, jejíž stesk a t o u h a po
ztraceném domově byly společným jmenovatelem pocitů většiny exulantů poúnorové vlny. Básník Pavel Javor, jenž
doprovodil sbírku úvodním slovem, řík á : "Jsou to verše psané tradiční, dnes
už poněkud "překonanou" formou, jež
však p r o z r a z u j e autorčin smysl pro
melodii a stavbu verše."
Knihu lze
objednat na adrese: SVU, Room 1121,
381 P a r k Avenue South, New York,
N.Y. 10016.

ZM SVÍTÁ
Demokratický kandidát n a úřad presidenta Spojených s t á t ů (ostatně k r a j n ě
nepohodlný vedení vlastní strany), Geo.
Wallace, se zotavuje z těžkého zranění
po atentátu, podniknutého na něj individuem, o němž se dosud neví, šlo-li o
n a j a t é h o vraha. • Psychopatický diktátor Kuby, Fidel Castro, na své cestě
do Moskvy vykonal též návštěvu Východního Německa, kde se vřele objímal
s Erichem Honeckerem, líbal dětičky a
tiskl ruce vojákům a lidem z davu. •
Sovětský president Podgorný navštívil
Hanoi. Zdejší tisk si to vykládá jako
ruský pokus o zprostředkování ukončení
války ve Vietnamu. • Přes dvě stě mladých dělníků a studentů 'bylo uvězněno
sovětskými okupanty Litvy po obnovení rozsáhlých nepokojů, k t e r é následovaly v jediném měsíci po dvojím upálení dvou mladých litevských nacionalistů, kteří po vzoru J a n a Palacha
dobrovolnou sebevraždou demonstrovali
svůj odpor proti bolševickému znásilnění
své vlasti, o P ř i katastrofální zátopě
v Jižní Dakotě přišlo o život na 200
lidí. © Palestinská osvobozovací organizace tvrdí, že účelem masakru, k němuž došlo na mezinárodním letišti Lod
v Tel Avivu 30. května, byla snaha zavraždit izraelského ministra
obrany
Moshe Dayana, jenž však nebyl proti
jejich očekávání na letišti přítomen. •
Světovým tiskem opět proběhly zprávy,
že čínský Mao-Ce Tung je těžce nemocen nebo snad blízek smrti, e Poradce
presidenta Nixona
Henry
Kissinger,
navštívil Japonsko, aby vyhladil zřetelné
rozčarování tamních vládních činitelů
z Nixonovy čínské politiky. K r á t c e nato
se odebral opět do Rudé Číny v poslání,
o němž není dosud zcela jasno. • Čes^
koslovenský zahraniční ústav začal s
vydáváním tiskoviny, k t e r á je rozšiřována mezi zahraničními k r a j a n y . Nazvali ji "Domov" a je úmyslně přizpůsobena formě exilních publikací, aby
mátla nezasvěcené. • Oficiální plátek
severovietnamské komunistické s t r a n y
pochválil McGoverna za jeho permanentní napadání pres. Nixona, ostouzení a rozleptávání americké a r m á d y a
předpověděl, že bude nominován za demokratického presidentského kandidáta. Komunisti samozřejmě t a k é doufají,
že bude zvolen presidentem. Blahopřejeme k tomuto význačnému mezinárodnímu uznání.
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Z P R A V O D A J

hořký cocktail
Dalším americkým aspirantem na
Leninův řád
je sen. J . W. Fulbright, který na svoje
konto n a obranu Sovětů připsal nový
úspěch: podařilo se mu znemožnit vysílání filmu o sovětské okupaci Československa, jež chtěl prostřednictvím televizní stanice v New Yorku uvést konservativní senátor James Buckley. Film
"Czechoslovakia: 1968" natočila informační agentura Spojených států TJSIA,
vyhrál Academy Award a je považován
za jeden z nejlepších dokumentárních
snímků. Přesto ho Američané se všemi
svými právy na svobodu a informaci
nesměli shlédnout, nebo, řečeno v přísně americkém termínu, nebylo jim dovoleno vidět, na co platí daně. Existuje
totiž jakýsi zákon, který nedovoluje
sdělovat výsledky snažení americké informační služby americké veřejnosti.
To aby americká administrativa nemohla ovlivňovat za peníze amerických
poplatníků americké veřejné mínění. A
tento zákon kdesi vyštrachal bdělý sen.
Fulbright a prohlásil, že by zmíněného
filmu mohla Nixonova administrativa
zneužít ve svůj prospěch. V době, kdy
si pres. Nixon připíjí s Brežněvem na
přátelskou spolupráci mi připadá logika
tohoto tvrzení poněkud divná. Taková
fulbrajtovská.
*

*

*

Při zastávce v Rakousku
bylo shlédnout pres. Nixonovi také
jednu rakouskou protiameríckou demonstraci s pálením amerických vlajek, což není nic neobvyklého. Z a r á žející byla však fotografie, která zprávu o demonstraci v amerických novinách provázela: vlajky pálili a protiamerické plakáty drželi — černoši.
Většina Čechoslováků si pravděpodobně nikdy ani neuvědomila, že z a jižní
českou hranicí žijí Afrogermáni. Snadněji teď pochopí, proč byl Rakušan
zvolen generálním tajemníkem U N O
bez protestů zemí černého kontinentu.
*

*

*

TAK NEBO TAK
Před časem se vrátil zase živ a tělesně zdráv z čínského výletu senátor
MIKE MANSFIELD a pro důvěřivé
spoluobčany bezcelně dovezl pěkně rafinovanou dávku opia:
Komunistická
Čína je prý stále stejně mírumilovná a
Američané mohou klidně spát (ten milion dobrovolníků do Koreje tehdy proti
Američanům vyslala rudá Čína jen aby
ochránila svoje území před imperialistickou agresí). N a otázku novinářů, zda
si myslí, že by bojovali Číňani proti
USA nepřímo třeba dodávkami válečného materiálu jiným zemím
(mohli
mít přitom na mysli jinou zemi než
Vietnam?) a mohou-li s nimi mít tímto
způsobem Spojené státy nepříjemnosti,
odpověděl: NE, myslím že ne
. . Senátor, kterému to takhle myslí, musí být přinejmenším silně nahluchlý a
přisleplý i silně natvrdlý. Takových se
ostatně najde víc; málokterý je ale t a k
slepý, že si nevidí do úst jako Mike,
který v rozporu se svými tvrzeními o
holubičí čínské nátuře před několika
týdny dnes volá po okamžitém zastavení
bombardování Vietnamu, s vyhrůžkou,
že Číňani rozpoutají válku proti Američanům.
—jt—

Křesťanská

tolerance

Port Moresby, P a p u a :
Anglikánská
církev zrušila nařízení, které nedovolovalo pokřtít muže, žijící v polygamním manželském svazku. Vyvstala t a k
poťouchlá otázka, zda synod biskupů
véří, že pokřtění lidožrouti zavrhnou
mnohoženství nebo zda si mnohoženství
oblíbí ostatní křesťané.

SMLOUVA DĚJIN
(dějin diplomacie, humoru nebo tragedie?)
Jiří Táborský
Skoro se zdá, že i američtí politikové,
kteří dovedli vždy dokonale zbřídit všechno, co američtí vojáci vybojovali, detailně se pochlubit a ztratit všechno, co
američtí vědci vypracovali a rozdat skoro všechno, co američtí dělníci vydělali,
přišli na to, že smlouvy s komunisty
jsou tradičně bezcenné a že se vůbec nic
nestane spatlají-li dohromady kupu nabubřelých frází bez vážnějšího úmyslu z
toho něco dodržet. A na krátkodobý
politický zisk to bohatě stačí, zatím.
Netvrdím, že jsem jednotlivé body
smlouvy četl s potěšením a že jsem se
zbavil pocitu, že jednat s komunisty je
pod důstojnost svobodného člověka. Také by mi bylo sympatičtější, kdyby americký president veřejně vyjadřoval starost o Johna spíše než o Táňu, ale mohu říci, že jsem se alespoň pobavil. I
když může tenhle humor mnoho lidí považovat za humor šibeniční.
Taková deklarace o principech, volajících po dalších jednáních na nejvyšší
úrovni v duchu porozumění, prohlašující,
že obě strany udělají vše možné, aby
zabránily válečnému střetnutí a vypuknutí nukleární války, to přece dovede
uklidnit! Omezení obranného systému
mi připadá sice tak jako odstranění
zámku ze dveří, abych se nemusel bát,
že mi někdo vykrade byt, v naději, že
zloděj naší důvěru nezklame. A až si
budou plácat po zádech američtí astronauti se sovětskými kosmonauty při vesmírném setkání, budu mít dojetím oči
plné slz. Také se upřímně těším na výměnu informací a společný výzkum ve
vědě a technice; Američané budou v úžasu volat "Vot těchníka" až pochopí
geniální jednoduchost sovětského kompjútru Ščot, jehož pasouvatelné kuličky
na drátu jsou naprosto nezávislé na dodávce elektřiny. Celý americký kosmetický průmysl se položí, až poznají Američanky tajemství celoživotního díla
akademicky Olgy Lepešinské a kolektivu — omlazovací lázně z jedlé sody.
Mládeži se dostane konečně do ruky
hodnotná marxistická literatura a hippies budou při garmošce pěkně v kole
prozpěvovat častušky o kukuřičných
lánech, homosexuálové se zamilují do
traktorů a i my sáhneme rozechvělou
rukou po klasice "Kak zakaljálas stal"
a "Sebraných projevech".
Pro dohodnutou reciproční návštěvu
našich přátel Brežněva, Podgorného a
Kosygina jsem už vyložil dva tucty vajíček na sluníčko, chléb a sůl by, mys-

SÁM S V O B O D Y K D O H O D E N . . .
Vražedná nenávist mezi černošskými
kmeny Hutu a Tuši otevřeně propukla
ihned po prohlášení svobodného státu Burundi, vytvořeného z části belgického svěřeneckého území RuandaUrundi roku 1962. Ani sovětským poradcům se ale nepodařilo přesvědčit
většinu tvořící kmen Hutu, že nadvláda
menšiny Tuši je pořád lepší než žít
pod ¡hem imperialismu a v dubnu se
Hutu vzbouřili. A Tuši měli příležitost
ukázat světu, že početní převaha Hutu patří již koloniální minulosti. Něco
přes sto tisíc jich "eliminovali" a protože takové množství pobitých nepřátel
nelze na posezení sníst a pohřbení
představuje množství práce v tamnějŠím kraji nezvyklé, mohou si zahraniční korespondenti výsledky vnitřní
politiky svobodného státu Burundi dost
přibližně přepočítat.
Tak mě přitom napadlo, co kdyby
bílí rasisté v Rhodesii odjeli na weekend do Transvaalu a přenechali vládu černé utlačované většině.
Dost
možná, že by se v pondělí vrátili jako
bílá většina.

lim, nevyjádřily dobře m ů j srdečný poměr a radost ze shledání.
Ze všeho nejvíce jsem napnutý na
společné řešení problémů životního prostředí. Azbukové si jistě připravují něco, čím ohromí Ameriku. Odmítli dokonce účast na konferenci na toto thema, kterou pořádala UNO, jen aby se
to překvapení předem neprozradilo. Nechte mě alespoň jednou hádat s čím
přijde proti americkému
znečištování
prostředí delegace státu, kde 70 procent
obyvatelstva v životě nevidělo splachovací záchod. Řekl bych, že to bude nabídka osvědčeného SSSZ (Sovětské sibiřské sociální zařízení. — Sestává ze
dvou silných tyčí, možno říci kůlů, přibližně stejné délky. Jeden kůl se zarazí do země a občan se ho při konání
potřeby přidržuje; druhý kůl slouží k
odhánění vlků. P ř i denním poposedávání o jednu sedminu kružnice může zařízení sloužit rovněž jako týdnoměr.)
Spoléhám
na diskrétnost čtenářů
Zpravodaje a doufám, že tato překvapení podrží pro sebe, rovněž, že budou
dodržovat myslivecké předpisy a nebudou střílet vlky bez povolení. Kdyby se
to totiž předem rozkřiklo a Američané by potom neprojevili dostatek nadšeného překvapení nad SSSZ, nebo kdyby
nebylo v Americe dost vlků a McGovern by je nestačil opatřit, mohli by v
tom Sověti spatřovat provokaci a sabotování historické smlouvy a oprávněně
by se potom necítili vázáni dodržovat
ani její ostatní body.

Únos jednou jinak než
po kubánsku
Novému šéfovi unie pilotů leteckých
linek ( A L P A ) ( A F L - C I O ) 0 ' D o n n e l l o v i
se nezatměio jen před očima, když
reagoval na únos čs. letadla panickou
dopisovou akcí. Psal kdekomu: pres.
Nixonovi, George Meanymu, na U N O .
Trochu se mu to přitom všechno popletlo a na leccos zapomněl. Ani ho
třeba nenapadlo, že americký policista riskuje život mnohem častěji — a
z a mnohem menší plat — než americký pilot. V y z ý v á k mezinárodnímu
bojkotu všech zemí, které poskytnou
únoscům útočiště a zřejmě mu uniklo,
že z a posledních 10 let bylo zavražděno teroristy 550 členů posádek a
cestujících, nejméně 16,000 osob bylo
uneseno nebo drženo jako rukojmí, že
bylo bez odporu vyplaceno astronomické výkupné, že jen amerických letadel bylo uneseno 147 a že únosci
si klidně — aniž by se kdo vážně
snažit zorganizovat nějaký bojkot —
žijí na Kubě, v Alžíru, ve Francii, ve
Švédsku a jinde. K "rozhodné akci"
však americká unie pilotů potřebovala
únos malého čs. letadla do Německa
a jednoho zabitého komunistu.
A a ž se o tom bude jednat v U N O
a bude se tam mávat Chartou, a ť dají
pozor, a b y se jim z ní nevysypaly ty
záruky o svobodách, hlavně o právu
opustit svou zem. K d y b y totiž čs. občané mohli jít přes hranice bez obav,
že šlápnou na minu, že je pokouše
pes nebo vzteklý pohraničník, že se
zamotají do ostnatého drátu nebo dostanou do z a d dávku z kulometu, ž á d né únosy čs. letadel se konat nebudou.
Americkým vzdušným odborářům by
pak nezbylo nic jiného, než se starat
o bezpečnost linek amerických. A to
by už opravdu jednou dělat měli.

Červen 1972

y iizÁiKiÁ
"Angela Davis byla sice zproštěna
všech obvinění vznesených proti ní, ale
skutečností nicméně zůstává, že je komunistkou, zcela oddanou myšlence zničení našeho demokratického řádu a že
obstarala zbraně, kterých její přátelé
později použili k zavraždění soudce. To
vše jsou sotva vlastnosti, které by ji
stavěly do role světice. Co to je, co
pomátlo rozum t a k mnohých amerických liberálů, že pohlížejí na tento druh
lidí jako na hrdiny?"
Chicago Tribune,
červen 1972
•
"Přemrštěná spravedlnost je přemrštěnou nespravedlností.
Marcus Tullius Cicero
•
"Státní poslanec E. Celler z New Yorku předložil kongresu Spojených států
návrh zákona, dle něhož hy bylo postupně vyzákoněno vlastnictví
střelných
zbraní soukromými občany . .
Z deního tisku
•
"Jestliže naši protivníci odzbrojí, dobře tak. Jestliže však odmítnou t a k učinit, odzbrojíme je sami!"
J . V. Stalin
•
"Odzbrojte, američtí občané, odzbrojte dobrovolně! Naše země potřebuje
velmi tuhý zákon o kontrole střelných
zbraní. Požadujte, aby všichni soukromí
majitelé ručnic a revolverů byli postaveni mimo zákon, aby všechny střelné
zbraně byly sesbírány a zničeny . .
Z výzvy, otištěné v New York Times
a vydané organizací ADA, Společenstvím pro Smír a podporované CBS,
NBC a tiskovinami jako Life, Newsweek, Playboy, Time a j.

*
"Jedním ze základních předpokladů
vítězství socialismu je ozbrojení dělnické třídy a odzbrojení buržoasie."
V. I. Lenin
*
• "Kupní síla sovětského dělníka představuje pouhých 8 až 14 procent ve
srovnání s dělníkem v Americe, Británii
nebo Západním Německu. • Méně než
jedno procento ruských rodin vlastní
automobily v porovnání k 80 procentům
v Americe a 50 v Z. Německu. • Nemocenské pojištění a placená dovolená
jsou v Rusku nejnižší ze všech vyvinutých zemí. Za podporu v nezaměstnanosti na Západě lze koupit dvakrát až
čtyřikrát více než za běžnou mzdu v
SSSR. o Spotřební zboží je v Rusku
prodáváno s přirážkou 200 až 400 procent k výrobní ceně, zahrnující výrobcův zisk. o Tento nesmírný zisk umožňuje komunistickým funkcionářům
vést nákladný život s přepychovými
chatami, vilami, limuzínami, dává jim
obrovské platy a odměny. Dělničtí vůdcové lidu vedou nákladnější a luxusnější
život než představitelé zašlého carlsrau."
Citováno z překladu letáku, který se
objevil začátkem června v Moskvě, v
mnoha tisících exemplářů. Rusové jsou
v něm vybízeni ke stávce za vyšší platy,
po vzoru Poláků z roku 1970.

Zašlete laskavě
předplatné!

Z P R A V O D A J — V y d á v á Sdr uzení
Československých exulantů v Chicagu.
Adresa: 2618 South Harvey Avenue,
Berwyn, Illinois 6 0 4 0 2 , U.S.A.
Vychází měsíčně. Předplatné $3.00 na
rok. Uzávěrka 10tého každého měsíce.
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