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V družné pospolitosti
PETR ZENKL

Okolnosti zas jednou těžce na nás dolehly. Během let z okruhu exilového
života a politických pracovníků v zahraničí odešlo více vynikajících jed
notlivců, jejichž nepřítomnost Rada Svobodného Československa pocítila
snad ve všech oborech své činnosti. Také práce kanceláře úmrtím význa
mných funkcionářů ochabla; nebylo ani možno pokračovat v>e vydávání
periodického tisku, ale nebylo také možno udržovat aspoň občasný styk
informační a korespondenční.

Po událostech v srpnu 1968 přesně jsme si uvědomili, že Českoslo.
vensko, jak se zdá, z větší míry opustili ti, kteří odešli z vysloveně politic
kých důvodů, tedy nejen proto, aby v cizině získali osobně lepší životní a
existenční podmínky, ale hlavně proto, aby se mohli ve světě, společně s
námi, zúčastnit těžkého zápasu proti okupantům a proti okupanty dosa
zené domácí tyranii národem nenáviděných kolaborantů.
Vycházejíc z těchto skutečností, Rada Svobodného Československa
hodlá v rámci svých možností v plném rozsahu nejen oživit, ale také
rozšířit svou nejvlastnější práci. Aby v této tendenci a, v tomto duchu
bylo možno zajistit nezbytné předpoklady budoucích positivních akcí, bude
potřebné, aby její výkonné orgány byly znovu zvoleny, a to tak, aby
zemřelí byli nahrazeni žijícími a aby se, zvlášť v zastupitelském sboru v
míře dosažitelně největší uplatnili mladí i nejmladší a společné věci oddaní
Českoslovenští demokraté, vlastenci a věrní bojovníci za spravedlivou věc
a nezadatelná práva našeho ujařmeného lidu.
Záhy vstoupíme do dalšího roku, který nepochybně zas bude bohatý

událostmi a možná i netušenými změnami ve vzájemných vztazích velmo
censké politiky. Jen náš úkol a cíl zůstane stejný, a to za všech okolností.
Sami mezi sebou se nemusíme nikterak povzbuzovat; nikdy jsme nepro
padli zoufalému pesimismu a nikdy jsme neztratili naděje. Všemi dosatelnými způsoby a za každé situace jsme se snažili na všech stranách ne
jen budit, ale také v houževnaté živosti udržovat zájem a naši spravedli
vou věc. Nyní je nás daleko víc ve všech státech a ve všech světadílech a
mladý exil bude mít nejednu příležitost vnést do společné práce nové
podněty, nový elán, zaplnit bolestné mezery a nebojácně plnit své povin
nosti k národu, jako je plnili dávní předchůdcové a pozdější následovníci
vlastními lidmi zrazené a cizáky ubité demokracie. Tedy — ‘'znovu a znovu
se sdružit a jen kupředu a zpátky ni krok”.

Československo 1971
Také letos to může být bilance
jen normalisační, to je hlavní té
ma, stále hlavní úsilí. Její nej
vlastnější smysl je, uvést život ná
roda v plný soulad s politickými,
vojenskými a hospodářskými záj
my velmoci, která zemi okupova
la jako dobytou zemi a již považu
je za součást svého obludného
imperia od Vladivostoku až po
Cheb. Nacističtí okupanti již před
třiceti lety dali příklad milita
ristické, policejní i politické tech
niky v obsazeném území. Také
dnes jsou, pro klamání světa, za
chovány znaky státní suverenity:
na Hradě pražském prolhaný ge
nerál, dávný, dobře maskovaný
žoldnéř Sovětů a slabošská lout
ka vrchního moskevského agenta
Gotwalda. Vláda, delegovaná stra
nou, jíž k moci občané nedosadili, jíž nikdo nezvolil a kterou
národu vnutil protektor pomocí
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svých tanků. Samozvanci v cizích
službách mohou tisknout bankov
ky, orientované na nesměnitelný
kurs sovětského rublu. Mohou tisk
nout poštovní známky a vyhlášky
proti psům a kočkám v rámci ome
zené svrchovanosti. Mohou vše, co
je v souladu se sovětskými zájmy.
Nemohou nic co je v zájmu náro
da, nad nímž práskají bičem z
milosti a rozkazu kremelských
pánů.

ZAHRANIČNÍ POLITIKA
Vasalský titulární stát nemůže mít
vlastní zahraniční politiku. Naci
sté to aspoň nezapírali i když
tehdejším mezinárodním forem
byla jen válka bez konferencí a
bez řečnického tlachání ve vzno
sném paláci na břehu řeky v New
Yorku. Zde za ta leta, delegáti
svobodných států v tomto zdiskre-

ditovaném shromáždění, postupo
vali i hlasovali navzájem nezá
visle. Delegát: států Sověty oku
povaných a podmaněných zde tvo
ří jen stafáž, hlasující mechani
smus, loutky. Jednání o jakýs ta
kýs pořádek v berlínském chaosu,
d plomacie kancléře Brandta mě
la i ten následek, že Česk:slovensku bylo poručeno, aby také ono
upravilo své vztahy k Německu.
Od února 1948 až do nedávných
dnů, národ mohl číst v novinách
a slyšet v rozhlase, že v západním
Německu jsou jen nacisté připra
vující novou válku, kdežto v Ně
mecku východním, Sověty oku
povaném, jsou jen německé lilie
a němečtí andělé. Tyto nesmysly,
urážející rozum a úsudek i ne
jobyčejnějšího člověka — národ
musel polykat, protože nemohl
protestovat a neměl kde vyjářit
své mínění. Zahraničně — politic
ká jednání Československa nikdy
nevycházejí z vlastní iniciativy
ani vlastních potřeb a mohou se
pohybovat jen v přísně omezeném
katastru vlastních sovětských záj
mů.

I
KONSUM, EXPORT,
DĚLNÍCI

Ani po třech letech nelze spolehli
vě říci, zda aspoň některé hospo
dářské reformy, publikované a
schválené v roce 1968 byly realisovány. Průmyslová výrobní ka
pacita nebyla zvýšena, ale zato
všechno řízení, organisace a plá
nování bylo vrženo do starých ko
lejí tuhého byrokratického centra
lismu. Vedle technické vedoucí in

teligence v továrnách zas nastou
pili političtí ředitelé jako protekční živel strany, brzdící, neproduk
tívni, parasitní. Pravomoc odbo
rových organisací zas byla su
spendována a odbory nejsou ni
čím více než jen popohaněčským
aparátem v rukou komunistů.
Proto představitelé dělníků v zá
vodech nemají práva mluvit do
výrobních procesů, do otázek
přednostní výroby nebo investic.
V rámci celého bloku českosloven
ské výrobě ještě s větší kategoričností bylo předepsáno co smí a
nesmí vyrábět a kam a za jakou
cenu to musí vyvážet. Nebude se
tedy nadále vyrábět to, co po
třebuje národ ale to, co potřebu
jí jiní. Baťa kdysi stačil l.cino
cbout téměř všechen lid a k tomu
m.liony a miiicny chudých lidí na
celém světě. Za tohoto režimu zlín
ská kvalitní obuv je nevýnosně
vyvážena do Sovětského svazu a
domácí lidé kupují drahou obuv z
Maďarska, přicházející do země
jako kompensační zboží. Všech
druhů spotřebních sortimentů je
i nadále nedostatek, distr.buce
chaotická, protekční a nedostateč
ná. Pro nákup nových strojů a
mcdernisaci dosluhujících výrob
ních zařízení investiční kapitály
jsou malé, protože výnosy práce
dělníků konsumuje stát a jeho
nezřízený správní a policejní apa
rát. Soutěže, brigády, směny na
počest třeba; Angely Dawiscvé a
hrdinného zloděje amerických taj
ných dokumentů — to vše zas bylo
obnoveno. Odtud asi hlavní mo
tiv ke zprávě Mezinárodního úřa3

du práce, který v nedávné zprávě
konstatoval, že Československo po
rušuje kcdexy práce, tedy meziná
rodní konvence k nímž př.stou
pily všechny evropské státy. Pod
rouškou dobrovolnosti je nastolo
vána sobotní a nedělní nehonorovaná práce, ostudný to stav pro
stát, který lže světu, že v něm
vládnou dělníci. Na tyto dobře
známé podskoky dělníci reagují
tím, že dělají jen tolik, aby byli živi
bez valného zájmu na práci a bez
etosu.

ROK NA VSI
Zprávy mluví o tom, že letošní úroda v Československu byla nadobyčej výborná. To zas jednou po
žehnal Pánbu, to nezpůsobil čtr
náctý sjezd komunistické strany
a jeho sevilní deklarace. A přesto
na českém venkově, na moravské
dědině a na slovenském vidieku
zase stejné lamento jako vždy: sta
a sta traktorů nevyjelo na pole.
Něměl je kdo opravit a nebylo ani
dost těch, kteří by je chtěli a
mohli řídit — totéž se sklizni a
mlátičkami. Dobrovolně nucené
brigády snad něco zmohou, ale ne
vše. Na chmel ovšem odjely školy,
jako vždy, a matky trnou stra
chem v jakém- stavu se jim vrátí
děti. Zemědělská produkce, není-li
přímo v upadku, pak jistě není v
rozkvětu — tuto skutečnost ani
nejlépe seřaděná čísla statistik
nemohou obelhat — sami to při
znávají a noviny jsou plny stesků
a žalob na to, že český venkov se
během dvou desetiletí proměnil v
jakési pochmurné tábory starých
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lidí. Občanů, pracujících v družst
vech a starších nad padesát let —
je dnes na českém venkově zne
klidňující většina. I zde, jako všu
de jinde, zabedněnci, kazimírové a
obecní povaleči sklidili, co zašili.
Rozbili pradávnou jednotu české
vesnice, aniž byli schopni zvážit ná
sledky. Statky sediáků, velkých ne
bo malých, domkářů a vždy chydých chalupníků rozkradli a rozbili
už ve chvíli, kdy vesnická nepracu
jící holota se dostala k moci a roz
hodování. Pozemky, ty usedlosti
přecházely z pokolení na pokolení,
mladí nastupovali po starých a s
láskou i se svou dřinou zůstávali
na svém. Když byla rozbourána a
zničena tato skoro biologická zá
kladna, mladí vesničané sh edali,
že nemá smyslu dělat zeměděl
skou práci beznadějně a bezvý
sledně když o své přišli. Ten útěk
do měst byl vždy, zvlášť z vrstev
chudších zemědě.ců, ale nikdy ne
v tak velkém rczsahu. Výplata
jako výplata, ale ve městě práce
je lehčí, výplata větší a život ve
selejší. Lákání prémiemi a výho
dami nepomůže. Místo na vysokcu
školu z trestu, na vesnici budou
posíláni studenti a studentky, aby
si dobře zapamatovali, že tatínek
pcdepsal 2000 slov a že zásluhou
domovnice propadl u kádrovací
komise. Život na dnešní vesnici nimkoho neláká a kdo může ute
če do města.

MLADÍ VZDORUJÍ
čtrnáctý jejich sjezd (vlastně pat
náctý, neboť tajný sjezd, svolaný
Dubčekem po okupaci byl zapro-

daňci prohlášen za ilegální) ve
fasciklu přijatých resolucí má také
usneseni o mládeži a staronové organisaci Svazu mládeže. Tato organisace už dávno zbankrotěla
hůř než všechny j.né, místo ma
sové organizace nakonec zůstal jen
štáb placených úředníků a bohaté
subvence, které nemohly vzkřísit
Staánjugend. Jak naprosto se mla
dá generace zády obrátila k této
zkorumpované společnosti mla
dých kariéristů, ukázalo se v tem
jarním uvolnění. Nyní, podle no
vých smčrn'c, je zas účast dobro
volně povinná tak jak tomu bylo
po puči v roce 1948. Kdo chce stu
dovat na vyšších školách nebo uni
versitě, musí k maturitnímu vy
svědčení předložit legitimae. Sva
zu mládeže a posudek kádrové ko
mise. Byl-Ii otec nějak činný v
pražském jaru, nebo podepsal a
neodvolal nějakcu resoluci — jeho
dcera nebo syn se nemusí ani na
máhat. Žádný ohled na nadání a
schopnost , děti budou trpět za
“hříchy” svých otců. Ani tato
ob'udná, cynismem a bezohled
ností naplněná morá ka — nezlo
mí páteře a charakter mladých li
dí. Jistě mnozí budou vstupovat
do Svazu mládeže, aby mohli do
studovat, aby dostali práci v to
várně nebo kanceláři. J ná bude
tvář a jiné budou myš enky. Jsou
ti Moskvou zjednaní žoldnéři
opravdu tak slepí a negramotní, že
to nevědí a nevidí?
I OLEBNÍ UKOLÉBÁIrKA
I ti málo jen uvažující občané zas
byli uraženi i poníženi volební ve
selohrou. v niž hráli pouze statisty

a po jevišti se prošli jen jako stá
do. Více se cd nich nechtělo a víc
jim nebylo dovoleno. Jaképak vol
by není-li volby mezi prvím, dru
hým nebo třetím? Není-li výběru,
nemůže být také pochyb o výsled
ku. Předem lze říci, že to bude pro
komunisty 98 a půl procenta, mož
ná 105 procent, tedy nadplán —
to záleží jen na nich, které číslici
dají přednost. Možná, že s eví a že
půjdou na 95 procent — to už je
přece větš na národa. Ani se nezastydí, protože studu se nikdy ne
naučili a nikdy nebyl v nich. Ov
šemže, tento velkolepý pedvod je
třeba nějak opentlit a ocukrovat.
Matky dostanou při porodu na dítě
o 1000 korun víc a pensistům byl
zvýšen důchod, těch si strana musí
zvlášť hledět když mladí a lidé
středních let se s ní dávno rozioučili. Staré ženy a staří muži by si
přáli, aby volby byly aspoň jed
nou za rok i kdyby kostel měli v
tu neděli vynechat. Volební guláš
a soudek vína — to je starý objev
uherské šlechty na Slovensku —
proč ne také v Čechách? Je temno
a dusno, těžko se žije i dýchá a
žádná veselost až na ty “volby”.
SPISOITATELÉ, NOVINÁŘI,
UČENCI

Pomsta na vzdělaných lidech, an
gažovaných ve straně i m mo ní v
rcce 1968, doléhia záhy poté, co
ohrožený socialismus byl zachra
ňován kolonami sovětských tanků.
Socialismus nelze vzít do rukou,
a'.e tanky je možno vidět, třeba i
citít. Duševně nemocný člověk, min'str kultu paranoik dr. Hrbek
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(než ho sami posia.i do sanatoria),
zkus 1 zadupat také na české spi
sovatele, ale ti se nedali. Dokázali
rozpustit Svaz českých spisovate
lů, ale nedokázali dosud ustavit
Svaz nový, snad nějakou správní
kom si z řad literární periferie
někoiika spisovatelů spíše podprů
měrných a charakteru nevalného;
za výtvarné umělce zas promlu
vili devótně, poníženě málo vyni
kající jednotlivci, ne skuteční umělc, lidoví zpěváci si zajišťují
semenec podle odpuzujícího vzoru
Emila Zátopka. Starší učenci snad
se zachránili persionováním, mlad
ší profesoři a pedagogové a učite
lé, pokud se nechtěli pokořit a
poplivat svou vlastní minu’ost a
pokud měli kousek štěstí — uchy
tili se na silnicích, jak řidiči tra
ktorů. drožkáři nebo zedníci, novi
náři jsou šťastni mohouli dělat
skladníky nebo vrátné, z nichž se
už dávno stali ředite é továren.
Spisovatelé píší, ale nemají kde
tisknout, tisíce knih bylo staženo
z prodeje jako staré bankovky,

Koniáš by se mohl učit jak se to
dělá. ‘Pasternák a Szolženicin jsou
velké vzory a v tisku bylo nazna
čeno, že již některé rukopisy čes
kých spisovatelů byly tajně přene
seny za hranice. A za sp scvateli
stojí jako tvrdá, neústupná i když
mlčící síla. Dávno vyléčena ze vše
likých omylů ví, na čem je a ví.
co se stalo. Kdysi strana dělníků
také ví, že dělnictvo se od ní od
vrátilo a že čeká, až čas se naplní.

Dělníci tu stranu kdysi založili,
dělníci ji pošlou do pekel.’
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CÍRKVE BOJUJÍCÍ

Také ve vztahu k náboženství a
církvím byl obnoven starý kurs.
Atheisťcká výchova ve školách
byla zesí ena a administrat.vní zá
kroky a výnosy vyučování nábo
ženství prakticky znemožnily, tak
že náboženská výchova zas je již
striktně jen věcí rodinného kruhu,
pokud lidé vůbec mají volnou
chvilku pro své děti. Funkce kněží je přísně limitována, nemůže
přesáhnout rámec bohoslužeb, za
to však duchovní jsou vyzýván’,
aby byli co nejvíc činní v nové
vládní organisaci, která nahradí a
zprofanované mírové výbory a
sjezdy. Až na pověstného odpadlé
ho kněze Plojhara, vš.chni dobře
známí prisluhovači v kutnách vy
lezli z děr, kam se uchýlili v prud
kém jarním větru roku 1968. K
těmto starým, dobře zapracova
ným špatným pastýřům se druží i
jména dosud neznámých posvěce
ných šplhounů — je to obdobný
zjev jako mezi umělci, sp sovateli
a novináři až dosud slavně nezná
mými. Ačkoli katoličtí kněží pro
svou početnost (' p čestnost) a dáv
no osvědčenou resistenční schop
nost jscu nejvíc vystaveni nové
mu příkoří, nejsou jediní, na které
padá zloba a hněv a pomsta správ
ců české gubernie. Tak byl zasta
ven starý, dlouhá leta vycházející
evangel cký týdenník ‘‘Kostnické
jiskry” a bratrský časopis “český
bratr”. První list otiskl filologický
rozbor jedné z mnoha řečí T. G.
Masaryka a druhý byl pokutován
za “špatný průběh normalisace”.

Tento Idiotský důvod, za který by
se mohl stydět i žák cbecné školy,
ve skutečnosti znamená zničení ča
sopisu. Také pcstavení obou církví
na Slovensku je stejné. Když tedy
mírové resoluce a sjezdy ducho
venstva, snad by mohli do Česko
slovenska pro poučení zavítat ta
ké luteránští a katoličtí preláti z
Irska, Jenže slepci, jak známo,
neradi cestují. Ze se ani židům a
menším náboženským sektám ne
vede lépe — je nabíledni. Ale v

každém přívalu zla je vždy aspoň
náprstek něčeho dobrého. Po těch
to krutých Lekcích, u nás už nikdy,
nebude náboženských bojů. Spo
lečné utrpení sbližuje lidi. České
národní probuzení v dobách útisku
a nevolnictví, bylo společným dí
lem kněží a vychovatelů jak čes
kobratrských, tak katolických. Náš
lid doma to ví lépe než my v
exilu. Asi proto, že v dobách
temna čte více a lépe než my —
Jiráska.

Proč nemáme vládu v exilu?
Z jara v českých novinách v Au
strálii vyšel velmi kontroversní
článek, zato však s tuze radikál
ním titulem: “Odboj, nebo ostu
da” a bylo přitom velmi důrazně
řečeno, že je to naše národní dile
ma. Pan profesor, inženýr, doktor
mluvě ve svém článku alterna
tivně o účinném odboji nebo ostu
dě začíná, jako už tak mnohý
před ním u piva — že máme mnoho
spolků a mnoho učenců, ale že ne
máme cdboj a že nemáme Masa
ryka.

Jako vždy i tentokrát jde jen o
půl otázky a k tomu ještě řečnic
ké. Celá otázka zní: co by dělal,
co by si počal Masaryk v dnešním
světě, v dnešní situaci? Patrně by
přednášel v Oxfordu, což měl stej
ně v úmyslu v případě, že první
světová válka skončila jinak, než
skončila. Jak vidět, některé frá

ze mají tuhý život a bývají opako
vány i vzdělanými muži. Dále nám
praví, že máme vést ‘nekompro
misní a soustavný útok na svědo
mí lidstva uprostřed hromadící se
agónie celého světa”, dohodnout
se na základním společném po
stupu a ustavit československá u
vládu v exilu. Jestliže to nedoká
žeme, pak všechna učená slova
jsou planá, řeči o lásce k vlasti
zbytečné a “naše emigrace je
vpravdě národní ostudcu. “Tak
tedy — agónie celého světa se hro
madí (!) a my jsme se v té všesvětové agónii zatím nezmohli
ani na vládu v exilu.” Že je
exil národní ostudou — to už dáv
no víme z komunist:ckých nov n
a rozhlasu. Určitě — ostuda je už
v tom, že exil vůbec je. Čí?

Za první světové války se v Pa
říži ustavila Československá ná7

lodní rada. Přestože tisk pařížský
a londýnský obdivoval výkony na
ších legií v Rusku a na Sibiři, pře
stože tento obdiv sdíleli Poincaré,
C'.emenceau, Loyd George a Or
lando — Masarykova Národní ra
da byla Francií uznána jako vlá
da až v červnu 1918. Když Ma
saryk zavítal do Spojených států
a tam vydal svou slavnou Washingstcnskou deklaraci, sotva ně
kolik dní před pražským převra
tem — provisorní vláda Masary
kova byla uznána i Wilsonem.
Až tehdy. Ne dříve. ‘Neboť spo
jenci diouho uznávali teorii, že
zmodernisované, reformované Ra
kousko — Uhersko mohlo by být
Integrální velmocí ve střední Ev
ropě. Nepatří sem úvaha, která
koncepce byla správná.

Pisatel článku také nějak pře
hlédl, jak tomu bylo v exilu za
druhé světové války. Ta první
okupace byla nebratrská, ta bratr
ská přišla o třicet let pozzději i
když od roku 1948 byla pučem
nastolena vláda zřízenců Moskvy.
Čeští a slovenští političtí předáci
se začali soustřeďovat v Paříži.
Utvořili tam Národní výbor a
nic více. Totiž — více nemohli.
Národní výbor byl Mníchovany
nerad viděn a byl jen trpěn — o
vládě v exilu nemohlo být ani řeči.
Jakápak vláda, kterou j né vlá
dy neuznávají? Naše vláda v exi
lu byla v Londýně uznána v čer
venci 1940. To právě vzplá a bit
va o Anglii, jejíž protiletecká cbrana čítala několik starých námoř
ních kanónů. Uznání polské a českos'ovenské vlády bylo proto tak
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rych é, pr.tože bez polských a čes
kcslovenských letců by v letecké
převaze a invazi Londýn padl.
V československém exilu jsou mu
žové i vysokého věku, kteří pak
ještě více lety zeslárii. Exil je
těžký, hořký úděl. O mnoho vyni
kajících mužů jsme byli ochuzeni
v posledních letech. Přes notoric
ky známé nemoci každého nebo
všech exilů, byli by nakonec
schopni vytvořit vládu, byť tře
ba jen symbolickou a bez účinné
exekutivy. Nevytvořili, protože
dnes na světě není státu, který by
na svém území strpěl nějakou
vládu vedle vyslanců a konsulů
zločineckých vlád, s nimiž jsou
udržovány diplomat cké a obchod
ní styky na téže úrovni jako s
v ádami demokratickými a negangsterskými. Exilové vlády zo
tročených národů mohly by být
ustaveny a uznány leda v tom
případě, že by světová pol tiká šla
jinými cestami než doposud a že
aspirace malých národů budou v
piné harmonii s koncepcemi demo
krat ckých velmocí, které se zá
hy začnou ekat strašlivého mili
tarismu, budou i bránit rádi ne
rad svou svobodu, ale jen svou,
ne těch malých. Budapešt — Pra
ha — fa:t acompli. Bukurešt — Bě
lehrad— kdypak asi poznají do
br: diní bratrských tanků?
Bylo řečeno, jak to bylo s vláda
mi v exilu v minulosti a jaké vyh’ídky na revoluční vládu v za
hraničí skýtá dnešek. Myslím při
tom na mladé demokratické
srpňáky, kteří neměli přílež tost
tyto fakty prožívat, poznat či jen

DOKUMENTY
RSČ k výročí okupace
Ve výroční dny zákerného prepa
du Československa sovětskými voj
sky a vojsky vasalů, shromažďu
jí se ve městech všech světadílů
příslušníci našich národů a nimi
přátelé Československa, aby manifestačními průvody, protestními
schůzemi, slovem, obrazem i ti
skem připomenuii svobodnému
světu zločin, spáchaný na česko
slovenském lidu před třemi .ety
imperialistickou velmocí, zctročující menší národy v Evropě se stej
nými cíly, ale horšími metodami,
než činil v tomto věku nac smus a
fašismus.
Ačkoli mezinárodní vývoj a dy
ňa mická d.plomacie je proměnli
vá a zatížena mnoha problémy,
dobře vidíme, že naše věc nebyla
zapomenuta, že slušný, lidský svět
naši současnou situaci dobře zná

studovat. Poněvadž od nich očeká
váme dynamickou iniciativu a
mnoho positivních výkonů, snad
je na místě přání, aby se naučili
rozeznávat mezi politickou úvahou
a drzou neinteligentní frází, ať ji
pronáší či píše kdokoli.
k.f.

a n’kdy se nesmíří s tím, aby naše
národa trvale zůstaly pod jhem
cizího tyrana, jeho agentů a lout
kových vlád, které jste svobodně
nezve ili a pod terorem byrokra
tické a policejní moci sloužící ve
třelcům. Proto na všech americ
kých universitách se stá’e před
náší o Československu, na všech
jiných universitách svobodného
světa je naše vlast a její lid před
mětem zájmu, studia a hlavně
sympatií s netajenými protesty
proti okupantům, kolaborantům a
zaprodancům, ať j ž jsou na Hra
dě, v pa’ácích ministerstev, v úřa
dovnách ÚRO, Svazu mládeže, Ná
rodní fronty a hlavně komunistic
ké strany. S touto morálně dekla
sovanou vrstvou národ už dávno
nemá nic společného a svět to dáv
no ví a také ví, kolik je jich. V
těchto dnech četní senátoři a po
slanci nejen v Americe, ale po
celém světě ape’ují na své vlády,
aby při jakémkoli vyjednávání ve
sféře té či oné, nebylo zapomenu
to, že bez svobody Čechů a Slová
ků a všech jiných porobených ná
rodů v Evropě, nemůže být dosa
ženo trvalého míru, ježto mír na
9

tancích a bodácích a na zádech
sto milinů porobených evropských
Jdi, nemůže být mír dobrý, trvalý,
ani spravedlivý. George Meany,
vůdce amer.ckého děnictva, řád
ně a demokraticky zvolený dele
gáty dvaceti milionů dobrovolně
organisovaných dělníků, věrný
přítel československého lidu, na
nedávném sjezdu amer.ckých od
borářů v San Francisku, varoval
i americkou politiku před novými
Mnichovy. Je to týž představitel
amerického pracujícího lidu, kte
rý před lety odmítl setkání s
Chruščevem řka, že řezníkům se
ruka nepodává. Tenkrát nemohl
ničeho vědět o bratrské pomoci
a normalisaci. Nebyl to první ani
poslední projev vůdce amerického
pracujícího lidu o sovětském im
perialismu a despotismu.
Ujišťujeme vás všechny doma, že
stojíme pevně, neochvějně s vámi.
Ujišťujeme, že my v exilu, ať v
té či oné zemi, ať v tom či onom
světa dílu, své povinnosti k ná
rodu plníme, seč naše síly jsou.
Jsme naplněni hrdostí, slyšíme-li
odevšad, v Americe, v Kanadě,
Evropě i v Austrálii obdiv k našim
žehám, dělníkům, urážené, poko
řené a přitom statečně a hrdé in
te' igenci a zvlášť k mládeži stu
dentské, dělnické a učňovské a za
jej ch nekompromisní postoj vů
či okupantům a jejich domácím
10

pochopům. Znáte se navzájem a
držte se za ruce. Pro ty, kteří
bratrsky vás přišli zotročit, mějte
jen pohrdání. Pro novou š'echtu,
panské dráby, poklasné, udavače,
služebníky dobyvatele a vetřelce
a bezcharakterní soudce, mějte
jen opovržení. Nepřátel se nele
kejte, na množství neh eďte! — A
doufejte v lepší časy!
RSČ

K národnému
sviatku
Ako každý rok so skutočnými c.tmi a nehynúcimi spoienkami vraciáme sa k 28 a 30 oktcbru 1918,
kedy zásluhou T.G. Masaryka, M.
R. Štefánika, Neneša, zásluhou
československých Ieg í a slobod
nou vôľou ľudu vzniklo slobodné
a nezávislé Československo. Ne
bolo našou vinou a nebolo tiéž v
našich silách zabrániť katastro
fám a výbojom mocných štátov,
ktorých zrne sa stali prvou obe
ťou už po dvaciatich rokoch našej
úspešnej národnej a štátnej exi
stencie a potom druhýkrát o de
sať rokov neskôr v roku 1948. Ne
priateľ našich práv a slobod mo
hol porobiť a okupovať našu zem,
všetkými osoustěnú za Mnichova
i Februára, mohol nášmu ludu

zpcsobiť krvavé rany a urobiť ži život. Na priedele dejín stojíme
vot národa nesmerne ťažkým. všetci skákpevno my v cudz'ne i
No nacizmus nedokázal a soviet vy za ostnatými drôtmi a v blíz
sky imperialismus nedokáže fysic kosti bratských tankov. Zostaneme
ky náš lud zdecimovať, zlomiť nesmieritelní, verní a neoblomní’.
Rada Svobodného Československa
jeho dušu a charakter, udusiť je
ho presvedčenie a nezkrotitelné
túžbu po slobode.
V tomto povzbudzujúcom vedomí, Dopis Konferenci
RSČ tiež teraz pri prílež.tosti na- ve Švýcarsku
ško národného sviatku pozdravu
Předseda RSČ konferenci politických
je náš lud doma i v cudzime, doma
pracovníků- konané 30. října t. r. v
zvlášt tých, ktorí trpia za svoje
Curychu za přítomnosti delegátů ze
presvedčenie, sú persekvcvaní
všech svobodných evropských zemí, po.
ex stenčne ničení a ich deti zba
stal tento dopis:
vované možností štúdia a slobod
nej volby povolania. Myslíme na Milí přáte é,
umlčaných spisovaťelov, inte ek- sjíždíte se ve Švýcarsku k rozho
tuálov, novinárov, učitelov a všet vorům o da ší práci našeho exilu,
ko naše robotníctvo, ktoré sa sta při čemž vycházíte ze správného
lo stred; skom všetkého odporu vědomí a předpokladu, že náš
proti zločinnosti a tyranni, ktorá exil byl velmi posílen přílivem no
bola podvodne a násilne nastole vých, mladých a vzdělaných li
ná vraj v méne pro etariátu. Náš di a že z tohoto faktu tedy vyplývá
pozdrav patrí tiež kňazom a veria jednoduchý závěr: aby se tito noví
cim všetkých církví, vojakom, že exu anti svými intelektuálními
nám a mládež’. Slubujeme, že v schopnostmi a také morá nimi
nastávajúcich časoch sa budeme kvalitami přidružili k našemu spo
znovu a znovu pokúšast o koncen lečnému politickému úsilí. V tom
tráciu všetkých demokratických to očekávání počítáme také s ži
síl, posilnení v tomto konání va- vou účastí mladých dělníků a děl
šimi synmi a dcéram , ktorí, n’enic, řemeslníků a studentů.
len, že dali přednost slobode, no
sú naozaj pripravení zúčastnit sa Také Rada Svobodného Českoslo
aj v zahraničí nerovného boja za venska se sídlem ve Washingtonu
demokraciu a svätá práva čes D.C. si uvědomuje tuto novou situa
koslovenského ludu na slobodný ci a pevně spoléhá na spolupráci
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mladých a mladších, demokraticky
cítících a přesvědčených mužů a
žen. Z vaší strany uvítá každou
iniciativu v té naději, že vaše kon
ference př nese v tom smáru cen
né náměty pro další práci.
Přeji tedy plný zdar vašemu jed
nání a v očekávání dobrých zpráv,
jsem váni upřímně oddaný
PETR ZENKL

Poselství k Vánocům
a Novému roku
Dlouhými dějinám křesťanských
národů, na počátku zimního sl
novratu světem se nese ona kou
zelná betlémská zvěst o narození
toho, který hlásal lidstvu evange
lium lásky a bratrství. Má’em již
dva tisíce ’et jméno Ježíše věřícím
a doufajícím př náší novou nadě
ji, pos lu slabým a klesajícím, no
vou útěchu bezmocným. Od rodin
ného sio’u pron:ká světlo a teplo
do da eka a do široka, za hory i
doly, za řeky i mcře, za hranice
států. Mnohé matky a otcové v
zármutku pozírají na prázdná mí
sta u stolu, kde sedávali v tento
svatvečer jej ch dcery a synové.
AAč neumřeli, nejsou doma, nej
sou přítomni, leda jen v neviditel
ném scuzvuku srdcí a plameni
12

vzpomínek. Snad jednou se prud
ce rozlétnou dvéře světnic a kdesi
na Pankrác , v Ruzyň’, Borech a
Leopodcvě zarachotí k'íč žalář
níků v chodbách věznic a minová
po e na hran cích naší v’asti po
hřbí své stavitele. Plni důvěry v
takové konce cizího despoťsmu a
vlastních hrobařů svobod pevně
doufáme. Pokoj vám.'

Nadchází další rok vaší nesvobo
dy a našeho e-x lu. Není v s lách
a schopnostech ani nejmocnějších
mužů, aby s jistotou mohli říci,
co bude za rok, za měsíc a třeba
už zítra. Dobyvačný imperial smus
z východu může dcst, ale nemůže
všechno. Oni mají po zuby ozbro
jené armády, ale nemají duše mi
lionů. Šťastnější a lepší Nový rok

vám všem.'

RSČ

Svazu švédských
hokejistů
ve Stockholmu
Čechoslováci, žijící ve svobodném
světě, s pohnutím četli zprávu o
tom, že Švédská hokejová aso
ciace odřekla utkání s českoslo
venskými hokejisty v Praze.
Rada svobodného Československa
se sídlem ve Washingtonu sledovaa s pozorností vytrvalé úsilí
mladých Čechoslováků, ž jících ve

Švédsku, aby jejich dítě byl: pro
puštěno z Československa a rodina
sjednocena ve vaší pohostinné že
rď.. Tato snaha byla podepřena
švédskými úředními místy a š rokou veřejností. Matka dítěte se
cdhod ala k cestě d: Prahy. Av
šak, místo lidského pochopení ona
i její švédští přátelé v Praze by i
zatčeni a pražské komunistické
úřady ve svém hněvu a mstě š.y
ještě dál: Švédským sportovn m
novinářům odmítl: vstupní visa.
Vaše As.cíace na tento trapný a

zahanbující p:stup odpověděla
tím, že odřekla již sjednané spor
tovní utkání.
Čechcs cváci, kteří museli opustit
svou v.ast jsou vděčni švédskému
lidu, par amentním kruhům, úřa
dům, humánním institucím a tisku
za všechnu pomoc v tomto drama
tickém zápase c dítě. Vaše ušlech
tilé protestní geste proti neslý
chaným metodám pražské vlády
n kdy nebude zapomenuto.
RSČ
Washington D. C. listopad 1971

L IDÉ A V Ě C I
JEN I)ÁL
Z bouřného času jsme se narodili
a krok za krokem v bouřných
mračnech jdem . . . pcdle heroické
básně Nerudovy. Bezmála již čtvrt
století žijeme mimo hranice své
země, již jsme opustili ve smyslu
jen zcela fysickém. Naše osudy
ve světě nemohly být vždy stejné,
jen náš úděl je společný ať žijeme
v kterémkoli koutu této bláznivé
planety. A také naše povinnost
je stejná, společná. Bylo nám sou
zeno, abychom prožili chvíle, v
nichž naděj zdobila jako květ ji
nak smutné dny, aby nás pak opcuštěla, abychom zas pak jen chví
lemi propadali zármutkům a skep
si nad cynismem vlád a lhostej

nosti davů. V těchto náladách
slabší podléhali, ustupovali z li
nie, nebo přepadli bezohlednému
a vulgárnímu egoismu, který nez
ná už nic, co je mimo dům, káru
a banku. Avšak i po této kristalisacl, nebo jak se někdy také říká
— třídění duchů — přece jen zů
staly celky věrných a opravdo
vých, schopných neumdlévajícího
zápasu i nutných cbětí. Po velkém
duševním i nervovém vypětí při
cházejí únavy a po období činoro
dých snah následují situace stagnační, po nichž se duch lidský
znovu vzpíná a srdce se rozbuší
novými vzněty. Když Neruda po
Dcbrcvském a Havlíčkovi pokra
čoval v buditelské práci a v po
silování národního ducha a vě13

djmi, také míval chvíie nejistot a
zklamání. Však možná právě teh
dy psal svcu patetickou ódu,
plnou víry v národ a jeho šťast
nější osud. Tak i my, osmdesát
ct po jeho smrti, pravíme jiným
. sobě: Děj se co děj — jen dál.
SJEZD ZASTUPITELSTVA
Vzhledem k dobře známým okol
iu stem nebylo možno svolat sjezd
Zastupitelstva v předepsané ihůté, přes nejlejší vůli; předsednict
vo i výbor RSČ se touto situací
nejednou zabývaly a rozhodly,
aby Zastupitelstvo bylo svoláno v
prvních měsících roku 1972 i za
cenu nemalých finančních oběti
jeho členů žijících mimo New
York. Agenda, jak je pochopitel
né, nebude malá — volby, zprá
vy, politická debata a organisační
věci. Členové sboru i naše širší
exilová veřejnost jistě uvítá, že
přes všechny překážky nej různěj
šího druhu sjezd přece jen bude
uskutečněn. O podrobnostech bu
dou členové v čas informováni.

POZDRAV
JÁNU PAPÁNKOVI
Exilový i krajanský tisk neopo
mněl vzdát poctu muži zasloužilé
mu při jeho sedmdesátých pátých
narozeninách. Byly zhodnoceny,
i když zdaleka ne úplně, jeho zá
sluhy diplomatické i politické a
hlavně jeho vyčerpávající práce
jako ředitele Amerického fondu
pro československé uprchlíky.
Politický profil dr. Jána Papánka
ukazuje muže, který se během
svého bouřlivého života ani na o
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kamžik neuchýlil od svého pře
svědčení, od své ideologie česko
slovenské — nečastý to zjev, vímeli, že léty a životní zkušeností se
někdy názory opravdu mění. Papánek je přesvědčený Čechoslo
vák bez čárky — nedal se oklamat
kdysi hlučným autoncmismem, ani
slovenským státem, ani federalisací, ba ani ne proklamacemi v
exilu, že usnesení slovenských
vlád či sněmu nemají podléhat
žádné vyšší autoritě. Rozpoznal, že
tímto politickým požadavkem, v
němž je dost romantismu, je v lo
gickém procesu ohrožována sama
jednota a existence republiky. Po
dobně jako Juraj Slávik setrval i
on na svém přesvědčení tvrdý jak
dub. Roduvěrný Slovák, vyznává
ideu československou, vyznává
svébytnost slovenského národa,
ale v daleké perspektivě vidí ná
rod jako jeden celek, i když s od
stíny řeči mluvené i spisovné, i
když dvou kultur, které se stejně
navzájem prolínají, jsou spolu v
nejdůvěrnějším styku a obapolně
jedna na druhé závislé. Jednotné
a silné státní vědomí, dokonalá
kumulovaná administrativa a ne
otřesitelný pocit vzájemnosti —
to jsou podmínky života státu i
obou národů, které mohou rozdě
lovat jen nepřátelé, a nikdo jiný
a nic jiného. Ján Papánek, někdy
posmívaný a někdy i nenáviděný
za své československé cítění a
přesvědčení, jde neúchylně za hla
sem Štefánikovým, nemusí se obá
vat, zda jemu nebo těm jiným dá
vývoj a budoucí historie za prav
du.

SMRKOVSKÝ PROMLUVIL

Zásluhou “Amerických listů” v
New Yorku naše československá
véřejnost si v měsíci říjnu přečetla
vysoce zajímavý interview s Jo
sefem Smrkcvským. Rozhovor má
p.kantní preludium: na květno
vém sjezdu KSČ byl sice přítomen
mezi jinými honoracemi nové
š echty také delegát itaiské ko
munistické strany, jemuž však ne
bylo dovoleno pronést obvyklou
sjezdovou zdravici. Neboť, jak se
dobře ví, mezi komunistickými
stranami, působícími ve svobod
ných zemích, protest italských ko
mun stů proti hanebné okupaci
ČSR by. nejdůraznější. Když
se delegát této nejsilnější strany v
Evropě na sjezdu objevil, příto
mný Březněv dal najevo svou ne
libost, načež se povinně připosraz ly podpatky pana místcdržitele
a všech jeho drábů a písařů, ná
sledkem čehož se italský delegát
ke slovu nedostal. Komunistický
týdeník v Itálii “Vie nucve Giorni” se pomstil a požádal Smrkovského, jednoho z mužů “Pražské
ho jara”, o rozhovor a Smrkovský
odhodlaně a bez bázně promluvil .
Poněvadž jeho< zdravotní stav je
nevalný, poněvadž nyní žije v
úplné odloučenosti od všeho dění,
vyloučen ze strany a dnešním koaborantským tiskem nenávistně
napadán jako zrádce a renegát
dělnické třídy, aniž se může brá
nit — jeho odvaha je imponující.
Je to statečnost nesrovnatelně
větší než limitovaná odvaha jeho
někdejších partnerů, žijících v ka

pitalistické Paříži, Mnichově, Víd
ni, Londýně a v Římě. Jim se nic
nemůže stát, avšak on, Kriegel,
Pachman, Škutina, Vaculík risku
jí vše právě proto, že žijí tam a
nemají úniku. Kdo- znal Smrkovského před čtyřiceti lety jako pe
kařského dělníka v Kobylisích mu
sí vidět, jak velice se rozvinuly
jeho znalosti a schopnosti — to
ostatně není ojedinělý zjev v hi
storii socialistického hnutí. V jeho
projevu se zračí znalost poměrů i
lidí, schopnost plynulé mluvy, so
lidní řádění tématu i dedukce.

A přece — jak je to neuvěřitelně
paradoxní-ten komunista, dnešní
mi komunisty tolik nenáviděný,
diskreditovaný, pomlouvaný a umlčený, na rozdíl od Luďka Pachmana-je stále komunista. Patr
ně během let, nabyv zkušenosti,
možná jinak začal hodnotit svou
úlohu v Pražském povstání roku
1945. Tehdy pro problematické zá
sluhy Rudé armády se mohl roztr
hat, pro uchvácení posic a moci
KSČ také — a přece oni sami ho
zavřeli na několik let v éře teh
dejších procesů. Jako muž skro
mný nehlásí se ani k tomu, že byl
hlavním velitelem těch odporných,
špinavých a opilých závodních
milic ve “slavných únorových
dnech” v roce 1948. Ani za to se
nedočkal vděku, ba tato zásluha
nebyla uznána ani za polehčující
okolnost, když komunisté dle roz
kazu věšeli své vlastní lidi, zatím
co on za věrné služby byl odměnněn “jen” kriminálem.
Četba Smrkovského dialogu je
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skoro klasickým dokladem tcho,
jak censurní komunistická výcho
va dokáže zdeformovat lidské my
šlení a progresivně zbavit i vzdě
lané lidi vlasti vlastního úsudku.
K ostudným závodním milicím se
Smrkovský nehlásí, ale hlásí se
zato k únoru. Puč v roce 1948 po
kládá za základnu nového politic
kého kursu, či zvratu, aniž se na
máhá zhodnotit celou podlost a
cynismus tu-i cizozemských akté
rů. Jedna monopolní strana, poli
tické i fysické vyhubení každé
oposice, konfiskace majetku, vy
hazování lidí z universit, škol, to
váren a úřadů, žaláře i šibenice —
to není nic, protože to nekcmunistům dělali komunisté. Lehce je
nějak zapomínáno, že v progra
mech dubčekovského vysočanské
ho sjezdu na podzim roku 1968 —
se stejně mluví o “vedoucí úloze
strany”, i kdyby jaro nebylo pře
moženo tanky, tedy asi takto: “ti,
kdož s námi souhlasí, mohou svo
bodně vyjádřit své mínění”.
Ale “Pražské jaro” nebylo docela
jen tak záležitostí vzdělanějších a
lidštějších komunistů, kteří se po
lekali všech těch hrůz i vlastních
stínů. Podobá se pravdě, že se ten
krát zvedl celý nárcd. Smrkovský
skoro stylem Arbesa nebo Nerudy
líčí osud a zuřivé represálie proti
komunistickým profesorům, učite
lům, inženýrům, spisovatelům, no
vinářům, kteří musí být potrestá
ni a zničeni, také ovšem lidsky po
níženi, protože jen se štěstím se
jim podaří dostat místo závozní
ka, nádeníka, nebo místo přidávače na stavbách. Tato pomsta ne
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sahá jen za hrob, ale týká se také
jejich dětí. Dívky nepůjdou stu
dovát, ale půjdou ke kravám a
hoši do dolů. To všechno se děje
až po srpnu 1968, dříve Smrkov
ský nic neviděl, protože proti ji
ným to dělala strana (táž strana),
ale tenkrát šlo o demokraty, ne
komunisty a on sám byl vyniká
jícím členem té strany, všemu tle
skal, vše schvaloval, ke všemu
mlčel protože tenkrát nebyla je
ště vynalezena lidská tvář, neř
kulipak lidský cit a svědomí. Ten
krát šlo jen c- lidi a to bylo všech
no dobré, protože nešlo o komu
nisty — krásně se chodilo na re
cepce, třeba rovnou ze soudní síně,
jen co se panstvo převléklo do
buržoásních smokingů. Zle je až
teprve nyní, kdy na cizí rozkaz
jeden druhému jsou ochotni p
dřezávat krky jako ostatně už to
likrát. Jsou mlýnské kameny, jsou
zrna a plevel. A pak jsou ty Boží
mlýny . . .
O JEDNO VÍTĚZSTVÍ
VÍCE

zas utrpěn v těch operetních “vol
bách” které připravovali několik
měsíců, jako prý “vrcholnou” vn tropolitickou událost. Lhali sobě a
lhali národu jako vždy, ovšem.
Pokud to dělá garnitura nevzdc
laných vyšinulců, ale zato osvěd
čených podomků Moskvy, lze to
mu aspoň rozumět. Horší je, že ja
ko tolikrát v minulosti, zas k vo
lebním proklamacím, resolucím,

manifestům, a závazkům byl i při
nuceni představitelé všenárodních
institucí, vědy, umění — až na
spisovatele, z nichž ti nejstatečněj
ší a národem nejvíc milovaní se
nedali ani tentokrát přinutit k a
sistenci při cirkusovém představe
ni. Národ, který v každém směru
a ohledu s pohrdáním stojí vedie
nich a nad n mi-jim da', vše co od
něj chtě i: zde máte souhlasný lí
stek a dejte nám pok.jl Je poně
kud povzbuzující, že světový tisk,
možná poprvé, prohlédl všechnu
tu šalbu a klam a celé ty jej ch
volby buď vůbec ignoroval, nebo
je pouze zaznamenal s ironickou
poznámkou což je pokrok a důkaz,
že aspoň někteří novinářští exper
ti pro středoevropské otázky na
Západě projev i. i aspoň kousek
rozhledu a inteligence. Zato sto
tisícový náš exil, roztroušený po
všech světadílech, byl výsledkem
“voleb” zklamán. Exii totiž očeká
va. “vítězství” jednotné komun,
stické kanddátky na 105 a devět
deset n procenta splněných vo eb
nich závazků v rámci nadplánu. A
oni zatím to udělali jen na 99 pro
cent, čímž volební norma efektiv
ně pokulhává a perspektivně za
ostává, jak on; správně česky ří
kají. Takhle s národem o zem ne
mlátili ani Habsburkové, ani na
cisté. A e ty konce!

/EDEN Z NÁS
Přiš a zpráva, že poslanec J. Ve
verka zemřel přesnější slovo snad
by bylo dotrpěl. Málo těch, kteří
ho zna.i od jeho studentských let
nemohou zapomenout na nevšed
ní, okouzlující zjev tohoto muže.
Na památném sjezdu Sociá ně de
mokrat cké strany v Brně v roce
1947 Veverka byi mezi těmi, kdož
poráželi a s úspěchem porazili ko
munistického portýra Fierlingera,
ovšemže se všemi následky. Otec
někol ka děti byl vsazen do vě
zení a my zde venku ani nevíme,
kolik let tam pobyl pomsta komu
nístů nezná času a hran e. Také
jemu, jako mnohým jiným, zkrá
til i život.
ABYCHOM NÁHODOU
NEZAPOMĚLI . . .
prof. Dr. Jaroslav Stránský v led
nu 1972 bude stár 88 let. Bývalá
poslankyně Jaromíra Žáčková tak
též v lednu. 70 let; Dr. A. Hřebík v
únoru také 70 let.

RSČ
v minulých měsících vydá a k ná
rodu i k ex iu něko ik přílež tostných proklamací, s jejichž textem
se seznamujete na předchozích
stránkách. RSČ děkuje všemu kra
janskému tisku i rozhlasovým sta
nicím, které tyto projevy domovu
i exilu tlumočily.
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CO JSOU TO SPOJENÉ
NÁRODY?
Je nějak nutné zrekapiiu ovát
čtvrtsic eiou hstorii této vese'é
společnost', která si dobře žije za
peníze amerckých dělníků, prů
myslníků a farmářů a na účet
obecného ľdu amerického. S vel
kými fanfárami by a instalována
na všesvětovém kongrese v San
Francisku záhy po vá ce. Tenkrát
prohlásila 1’dská práva a tím při
rozeně i práva všech národů na
vlastní sebeurčení. Časem se sem
dostali zástupcové as jských a afrckých národů, z nichž nejeden
se sotva umě’, podepsat. Jeho h’as
v pénu shromáždění měl takovou
váhu a cenu jako hlas delegáta
Spojených států, bez jejichž hospo
dářské a f nanční pomoci tyto stá
ty by jednak ani nebyly a jej chž
zástupci by se i nadále zabýva’i
lovem krokodilů.
Někdejší Liga národů, Spo ečnost
národů byla ochromena už tím,
že její velký in ciátor a propagá
tor, americký president Wi'son byl

poražen v senátě a i kongrese teh
dejším’ americkými isoacionisty.
Spo’ečnost národů ztroskotala při
invazi Habeše a kolosální její
zhroucení vyvrcholilo v Českoslo
venské krisi 1938. To byl také její
slavně nes avný konec a pohřeb
bez věnců.
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Po skončení druhé světové vá ky
nějak se slétli orlové a vrabci, ív:<vé a nějaká ta stepní chudina z
písečných pouští s tím dobrým ů
mysem, že učiní svět ’epší a při
vodí svobodu a spraved nost. Vý
kony té spravedlnosti se jeví jako
součet provedených a to erovaných zločinů, za které jsou zodpovědn’ všichni, anebo n kdo, pod
le toho, jak široké je svědomí
vlád a každého občana.
Přehlídka zrad a zbabě ostí Ame
ričanů 1 Evropanů, nemůže objevit
svého básníka. Neš o o nás-tak co
je nám po těch, o které jde? Ame
ričané prstem nehnu i když šlo o
porobu Českos’ovenska 1948, prs
tem hnuli, v Koreji, ale povstání
maďarského lidu vzali klidně na
vědcmi, ač jeho armády a tanky
do Budapešti z Vídně také mohly
dojet. Okupace T betu zas jedna
krásná ostuda Spojených národů.
Vzato na vědomí-obvyklá poznám
ka na spise cynické dip'omacie.
Tato vznešená šaškárna nikdy nic
nemůže a nechce rozhodnout. Je
tu Bezoečnostní Rada a ta roz
hodne všechno, ať si ve sněmu
národů žvaní kdo chce co chce. A
v té Radě je právo veta. To zna
mená, že vš’chni nikdy nemohou
projevit jednomys’nost. Velmoci
se stejně stýkají vzájemnými kon
frontacemi předních mužů a ovšem
vzájemnými návštěvami.

K čemu tedy tato společnost do
bred užných ldí, jichž s’ vydržují
Spojené státy, s tou nadějí, že on'
budou h asovat proti Spojeným
státům? Dc pok adny Spjených
národů dávají t to speku anti mi
zivé pr cento, možná ani to ne.
Sovětský svaz dluží 130,000.000
dc arů, všechno ostatní platí ame
rický id. Celá instituce Spojených
národů je zbytečná, jestli-že ve’mccenské veličiny jednají mezi
sebou. Ubohé, naškrobené ve ičiny
n’c nemehlu rozhodnout. Proč je
mají Amer čané živit? Presidentův
program týkající se pomoci jiným
státům to je jiná věc. Avšak Spo
jené národy, to je dnes instituce,
která je ochotna za peníze Spoje
ných států obětavě vykonat všech
no co je proti nim! Snad se objeví
jednou mladý pol'tik, který řekne:
tak dost. Nemusí to být isoacion sta, stačí bude-li rozumný č’c
věk který uvidí, jak věci jsou a
kam jdou.

CO S MLADÝMI V EXILU?
Doce a nic nebo málo. Ti kteří
přišli po srpnu 1968 a pokud jim
není více jak 30 lei nemají ani
nejmenšího zájmu o naši společ
nou národní věc. Víme proč a be
reme to na vědomí bez hněvu. To
by asi nestačí o. Víme že na ta
neční z'bavu přijdou v pném

počtu, avšak na přednášku o svo
bodné Československé republce
nepřijde ani jeden. Tím není vše
skončeno. Zas jednou trpělivost
přichází ke slevu, tedy mějme j !

VLAST VOLÁ
své syny a dcery. Jedou za svými
matkami a otc . Ne vždy s dobrou
se potáží. Někdy hned z etiště je
pošlou zpáiky. J ndy je h ídají a
také poš cu zpáiky. Snad v po
řádku se vracejí d: Amerky nebo
Kanady, ale jejich příbuzní zůsta
nou tam. Radno, neobtěžovat svou
nó.vštěvou příbuzné, kteří snad vás
rádi v dí a pak je hned také rádi
vidí agenti tajné policie. Ta už na
vás nemůže, a’e na ně ano.

VZBOUŘENÍ PROTI MOSKVĚ
Je to jej ch vzbouření, ale je vý
znamné pro monolitní po iiiku mo
skevských vládců. Ve všech evrop
ských státech jsou komun sté traďčně j'ž silní v Itálii a Francii,
ale nechtějí se stát nějakou filiá kou sovětské expanse a nech
tějí se vzdát svých práv, uskuteč
ňcvat programy komunismu v'astními cestami už proto, že každý
národ nebo každá země má své
specfické problémy a tím také
ovšem zas nestejné metody akce.
Na kongresu anglické kom. strany
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nějak': skup’na poda’a návrh, aby
reso’uce té strany z r. 1968 odsu
zující ckupaci Česk:slovenska-bya odvolána. Avšak de’egáii kom.
sjezdu 300 hlasy odmítl návrh 66
č enům sjezdu, aby okupace by’a
schválena nebo aspoň vzata na
vědomí. Ita’ská kom. strana zno
vu odmítla nejen z’ctřil:u okupa
ci našj země, ale ce’.ou pozdější
nemravnou normaisaci Husákova
režimu. Ti komunisté, kteří ne
podléhají přímo diktítu kreme ských zloduchů, snad jsou 'prav
du asp:ň poněkud j ní.

POPLIVAT SVOU ČEST
všechnu svou minu cst aby Fdé,
kteří se e xponova i v pražském
jaru 1068 zachráň li svou etx istene:
a také snad budoucnost svých dě
ti. Lámání páteří pokračuje i když
n'k:"i ve středověkém r tu. Tehdy

svcbodymikvní lidé byľ nataho
váni na skřipec, koupán", ve vaří
cím cle ji a byly jim vytrhovány

jazyky. Moderní doba má k tomu
j né prostředky, prý humánnější.
Láme charaktery tím způsobem, že
nutí lid", aby vyznávali teoreie a
přísaha" i na téze, které neznají, c
kterých ničeho nevědí, a p:kud
vědí, jsou jim proťvné a nesnesi
telné, a když ne, putují před soud,
d kr minálu nebo do b ázince. Tak
tedy skončil hrdina Emi Zátopek
a krátce později také bývalý ředí
te" f mu a poslanec Pc edňák. Je
h. sebekritika, přednesena v praž
ské televiz '■ tc je strašná sebenon žující obžaloba. Jako ty duby
stojí už jen Dr. Krieg , problemai cký avšak statečný Smrkovský, a
Luděk Pachman, šachový ve mi
sir, kdysi vášn vý komunista —
který nak nec skončil jak: věřící

Bolševizmus je negácia demokratizmu, bolševizmus hovorí, kričí, reve — demokra
cia myslí, poučuje, presvedčuje, bolševizmus burcuje najnižšie pudy, demokracia ape
luje na česť a svedomie, bolševismus sťahuje blížnemu kožuch, demokracia šije
plást pre všetkých, i pre chudáka, bolševizmus dáva ľudom pálenku a dýku, demo
kracia kladivo a pluh, bolševizmus hádže protivníka do mora, vyťahuje ho z väzenia
a ubíja- demokracia konštatuje, lieči, po prípade trestá, napravuje, bolševizmus sku
puje duše za výhody a tvorí strany banditov a sektárov, demokracia účastní všetkých
na výhodách podľa práva. Bolševizmus, toť rozklad, bieda. Demokracia tvorí, je
základom normálneho života a blahobytu. Bolševizmus je oslňující záblesk traskaviny, demokracia maják spásy. Bolševizmus je nepriateľom ľudstva a musí sa proti
nemu bojovať.
(Z prejavu prvého čs. ministra vojny gen. M. R. Štefánika k I. čs. údernému
pluku v Rusku — Československý deník z 14. 2. 1919).
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katolík, když cbjevil, čím komu
nismus ve své podstatě je. A pak
ovšem ti odsouzení a zavření spi
sovatelé a novináři. Velké, náro
du a světu neznámé nuly v litera
tuře, pcesii i ve výtvarném umě
ni dostaly maškarní kloubouk a pro

menují se pc jevišti. Ještě dobře,
že z jeviště do smetiště nikdy ne
ní da’eko.

ČESKÁ ŽENA
Ce'ý svět ji zná. Věra Čáslavská,
fenomenální česká sportovkyně,
hrdinka o ympijských her v Me-x'ku-pcdepsala v r. 1968 Vaculí
kových 2000 slov. Když do země
pŕ.trh’y bratrské tanky-Věra Čá

slavská nespěchala s kyticí. Zato
spěcha’a na Hrad, aby starému za
prodanci který se jinak jmenuje
president Svoboda, vrátila všech
ny své řády, ve'kému neřádovi.
Věra Čáslavská vytrvává-jiní už
podlehli.

Z)Ě77 PŘEDEVŠÍM

české a slovenské děti v cizině, to
byla vždy a bude nemalá, zato
krásná starost rodičů. Při způso
bu, jakým je namnoze vedena a
vychovávána americká mládež,
povinnost správné výchovy dětí
mimo školy je nepřetržitá a o to
těžší, že babičky vymřely nebo zde
nejsou, zvlášť když otec i matka
obyčejně pracují. Mnohaletá zku
šenost a četná pozorování, jen zno

vu a znovu potvrzují, že děti z Čes
koslovenska už v základních ško
lách vynikají bystrostí, pílí a
způsobným chováním, na vyšších
školách přesahují průměr a ještě
častěji, zvlášť pak na universi
tách vynikají. Ale poslání česko
slovenských matek v rodinné vý
chově tím nekončí. Jsou-li mou
dré a dost národně cítící, od ma
lička pacholata přidržují řeči své,
řeči svých otců a matek. RSČ již
před lety vydala českou “Čítan
ku”, již vzorně uspořádala Jarmi
la Uhlířová. Ač krásně vypravená
kniha měla mezi Čechy v zahra
ničí velký úspěch a ohlas, je stá
le ještě na skladě a za 7 dolarů ji
rádi pošleme k vašemu potěšení a
k radostí vašich dětí. Pište: Čí
tanka, 2051 Park Road N. W. Wa
shington D. C. 10. USA.
ARCHIV RSČ

činnost RSČ zvlášť v prvních le
tech exilu byla tak rozsáhlá a
kancelář přetížena tolika úkoly a
povinnostmi, že nebylo; dost kdy
soustavně a přehledně třídit a za
kládat archivní materiály. Během
let bezpochyby mnohá korespon
dence a jiné písemnosti nutně ztra
tily hodnotu dokumentační a je
jich další uchovávání bylo by zby
tečné. Proto bylo uvítáno, když
člen Zastupitelstva RSČ, zavítav
ší do Washingtonu z jiných důvo
dů, ochotně se ujal této, nikoli
snadné práce, maje předchozí
zkušenost v registraci a hodnocení
dokladů. Je tedy naděje, že náš
archiv bude uspořádán tak, aby
budoucí historik našel v tématic21

kém pořádku a chronologii dokla
dy, vztahující se k činnosti a
historii RSČ.

mi přáteli, které poznají ve svém
okruhu. Kniha “Československo”
stojí 5 dolarů. Rádi ji pošleme.

ČESKA KNIHA
• ČESKOSLO VENSKO”

DR. PETR ZENKL,

byla vydána v roce 1962 pro slo
venské a české krajany žijící ve
Spojených státech, Kanadě a kde
koli na světě, zvlášť pak pro ty,
kteří neměii příležitost poznat ži
vot v Masarykově republice od
roku 1918 do roku 1938. Kniha na
prosto splnila svůj úkol a snad
byio prozíravé, že počet výtisků
byl na naše poměry velký. Ti mla
dí a nemladší, kteří přišli do exilu
po srpnu 1968, nemohou znát dě
jiny první republiky, protože ve
školách, novinách, filmu, televisi
i občanské výchově jim skutečná
pravda byla zamlčena nebo zal
hána, nebo tendenčně vykládána
komunistickými Koniáši a falšovateli historie. Je tedy potřebné,
aby mladý inteligentní exil tuto
knihu četl. Tyto informace, tato
pravdivá historie jim bude časem
velmi užitečná i ve styku s ame
rickými, kanadskými, austrálský-

předseda RSČ dopisuje a upravu
je poslední kapitoly svých Pamě
tí, které co do rozsahu a obsahu
budou dílem jedinečným, stejně
již dlouho s netrpělivostí očeká
vaným. Není pochyby, že česko
slovenská veřejnost touto zprávou
bude nadmíru potěšena. Jistě že o
podrobnostech bude psáno poz
ději.
HLAS PRESIDENTA
T. G. MASARYKA

a jeho syna Jana, hlas presidenta
Beneše, reprodukce projevu M. R.
Štefánika, hymny a chorály no
vou technikou byly zachyceny na
gramofonové desce, již má RSČ v
omezeném počtu ještě k disposici.
Cena desky 6 dolarů; napište si o
ní.
MALÉ NOVINY

mnozí přátelé RSČ patrně nedo
stanou, poněvadž nový adresář bu-

“Nemohu zde obšírně vypisovati a na svědectví uváděti, co jsem v Rusích o Slo
vanstvu mluviti slyšel a vyrozuměl. Dosvědčiti však mohu* že Rusové nikdy bratrsky,
nýbrž nepoctivě a sobecky smýšlejí. Jak směšno, jak neprakticky bylo by tedy s tajným
nepřítelem svým, který rouchem bratrským chtivost svou zakrývá, bratrovati se.
Přiznávám se, že mi Maďaři co zjevní nepřátelé Cechů jsou milejší než Rusové, kteří s jidášským polibkem přicházejí nás strčí ti do kapsy.
Čechové jsme a Čechové hodláme zůstati navždy a nechceme se státi ani Němci, ani
Rusy a proto budeme k Rusům chladní nechceme-li je dokonce nenáviděti.
letí.
KAREL HAVLÍČEK BOROVSKY
(Pražské noviny, 8. března 1846)
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tisáni mají kulomety z brněnské
Zbrojovky. V říjnu belgičtí celní
ci zadrželi zbraně, pašované do
Irska — zase z Československa.
Vrah Trockého našel útulek v Čes
koslovensku a černá histerka An
gela Dawisová, která má na svě
PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST
domí čtyři lidské životy, možná
RSČ, k nímž se členové dávno za jednou potěší Pražany, kdyby se
vázali, je mcžnc poslat šekem ne jí podařilo uprchnout ze Spoje
bo jakýmkoli způsobem jiným na ných států. Někdy je těžké vysvět
adresu: RSČ, 2051, Park Road lovat politicky mála vzdělaným
Američanům, že zato český národ
N. W. Washington D. C. 20010.
nemůže, že to dělá jen několik do
brodruhů, kteří si střídavě říkají
PENĚZ DOST
vláda nebo strana. Při tom někteří
není a preto nelze zaručit pravi ctižádostiví preláti, páteři a pa
delné vydávání jen malého Bulle stoři vedou “mírové hnutí” a bá
tinu. Z toho plyne, že je nemožné sníci píší básně o míru. Ano, pod
žádat předplatné. Zato i malý pří le Moutherianda — mír na hro
spěvek bude přijat s pozorností a tech mečů. Není mezinárodní o
vděčně kvitován.
study, aby při ní nebylo dnešní
Československo. Masaryk nemá po
koje, stále a stále se musí obracet
Z OSTUDY KABÁT
ve svém hrobě . . .
už dávno mají a ne a ne jej svlé
knout. Zbraně Severnímu Viet STRANY ŽIJÍ?
namu, který přepadl Jižní Viet
nam, dodává Československo. V Nejde o kolaboranty kolaborantů
Kongu byly zbraně z českosloven zticha se krčící v přisluhujících
ská. Ve světě dobře známý do “stranách” českých socialistů a li
brodruh Sukarno, někdejší vlád dovců. Z věrohodného místa je
ce Indonésie a jeho komunistická vylíčen šedivý život na českém
gerilla se bezúspěšně pokusila o maloměstě. Zpráva je povzbuzují
puč se zbraněmi z československá. cí
dojemná. Staří věrní příslu
Arabským státům, čítajícím sto šníci potlačených stran stále drží
milionů lidí, jež ohrožují tři mi pohromadě i když schůzky a vzá
liony židů, zbraně dodává Česko jemné spojení nemůže mít žádnou
slovensko. Do Egypta dodává zevní organisační formu ani po
zbraně Československo. V Sudanu dobnost s tajnými kluby a sku
komunističtí pučisté měli zbraně pinami z dob císařského absolu
z Československa. Palestinští pí •-tismu, i když o takových slezinách

de teprve postupně zakládán a
doplňován. Očekáváme vaši po
moc aspoň v tom, že laskavě sdě
líte jména a adresy mužů a žen, o
nichž předpokládáte, že by chtěli
nebo měli číst.
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se nedělají zápisy. Příležitosti se
musí hledat a není jich na štěstí
málo: svatby, krtiny, pohřby, ži
votní jubilea, oslavy jmenin nebo
narozenin, jednou u toho, po dru
hé u jiného, velké církevní svátky.
Poněvadž se občané leta a leta
navzájem znají, nemusejí se obá
vat policejních agentů a udavačů.

O to, co se v exilu děje a co
exil dělá — mají zprávy téměř
přesné, o lidské osudy druhdy ve
vlasti známých mužů mají zájem,
ani lety nepohasínající. Maně při
chází na mysl historická analogie.
Právě tak se kdysi scházeli Čeští
Bratři v dobách největšího útisku
a pronásledování.
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