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Desáté exilní vánoce přišly. Hloubka jejich
mystéria zaplavuje naše srdce 1 když^žijeme daleko od míst, kde jsme je prožívali átastně. Kolem
nás se valí zlověstný dým nějakeho příštího světového požáru, věci se staly nejistými, hodnoty
věcí i pojmů se změnily, mnohé naděje zklamaly.
Jediné světlo svítí. Světlo nad jeslemi Betlémskými , uklidnující, neměnitelné, světlo, jež
nemá stínů.
Vyhnanec si uvědomuje, jak málo znamená hoj
nost vánočního stolu v cizině. Celá jeho duše
prahne po místech z dětství. Není nad to silnějšího pocitu a touhy.
Tak tomu loudě? i letos, po desáté. Hře j ivé
vzpomínky budou promíseny obavami o ty, kteří mu
sí žít v sevření lidí nedobré vůle.
0ím těžší doba, tím vroucnější je naše touha a víra, tím větší naděje ve světlo Betlemské,
tím hlasitější naše Allelujah. Kéž je blízka doba , která přinese mír a pokoj všem lidem dobré
vůle.
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NEJVĚTŠÍ NEBEZPEČÍ V HISTORII
To je asi tenor všech zpráv, které uvažují
0 současné situaci. Zapadni mocnosti stojí před
největším mezníkem své existence. Když skončila
druhá světová válka, měli absolutní převahu nad
sověty, ale této výhody nebylo využito. Varování přicházelo za varováním, ale nedělo se nic .
Zatím Sověty postupovaly na všech polích, roz šířili sféru svého vlivu, dělaly pokroky zjevné
1 tajné, až dospěly k dnešní disposici, jež jim
slibuje vytouženou převahu. Nebylo by pravdou
tvrdit, že tiž: ji mají. To by bylo daleko pravdy.
Ale Západ je? v takové situaci, že už nesmí připustit nejmenší omeškání a nejmenší chybu. Fa tální chybou, říkají zprávy, byl zákrok Ameriky
v anglickém řešení Suezské krise a odstranění
Edenovo. Dosah tohoto kroku nelze dnes ani změřit.
Ale bud už tomu jakkoli, nesmí se už nic takového opakovat.
Jak posuzují dnešní stav v Moskvě? Tam pa nuje přesvědčení, že stačí ještě necelé dva roky té stupidní koexistence, aby Západ mohl být
sražen na kolena bez jediného výstřelu, toliko
na povel. Horečně se pracuje na možnosti spojit
sputnik s časovanou náloží atomovou, kdykoli a
kdekoli svržitelnou smáčknutím knoflíku. Až toto se podaří, stačí rozeslat telegramy všem nekomunistickým vládám s výzvou* aby veškerá exekutiva byla okamžitě předána do rukou místní ko
munistické strany, jinak, že budou vyhlazena
všechna velká města s povrchu země.
Každé dítě ví, že oni to myslí tak, jak to
říkají. Dostane-li se bolševik tak daleko, pak
jsou tu jen dvě možnosti: zánik civilisace a ne
bo vyhlazení.
My, exulanti, kteří jsme křiklavým svědec tvím otroctví a pozvolného zániku civilisace v
našich zemích, marně voláme deset let po tvrdých
činech. Rusové v exilu již po čtyřicet let.
Nikdo nám nechce věřit. Leckde na Západě platí
za znal ce bolševismu a Evropy a evropských po měrů
řečí neznalý, sensace chtivý levicový
žurnalista,navštívivší ve čtrnácti dnech dest

- 3 zemí a dvacet měst * Trumanův"rudý herink" je dosud symbolem západního myšlení a jen pozvolna -,
probuzeni pípáním sovětská oběžnice, mnou si lec
lide překvapeně oči. Jen času zbývá málo.
Říká se často, a to podle pravdy, že je
lehko kritisovat, ale těžko dělat věci lépe. My
sami nemůžeme dělat nic, i když víme, čeho je
víc než soli třeba. Zaráží nás chaos, který čiší
ze všech zpráv a ze všech skutečností. Od počátku již. Zatím, <3(3 východ je řízen autoritativně
a bez odmluvy z jednoho centra, utápí se Západ v
neplodných konferencích
názorových rozdílech.
Západ vždycky trochu pohlížel s patra na kapacitu Evropy a díval se shovívavě na svoje vojáky
po roce 1945, vyhledávající evropské, hlavně německé ženy. Ne tak Sověty, kteří pátrali víc po
německých vědcích. Ovoce tohoto rozdílu dozrává:
dvanáctileté nemanželské děti, často černé ple ti a na druhé straně nepříjemně pípající sput
nik.
Je třeba mobilisace všech sil, skutečně
protikomunistických. Sověty ti S 0 U porazí telné, a to lehko. Oni vítězí pouze indolencí Zá padu. Vítězí rozkladem západní morálky. Je třeba silné ruky a zdravých mozků. Citliví kráso duchové, plní humanity a demokracie s kremelskými vyděrači ničeho nesvedou. Je třeba pravdy .
V tisku a v rozhlasu. tle třeba pozavírat komu nistickou sebranku ve všech zemích Západu. Je
třeba vyměnit všechen personál v rozhlasu Free
Europe, protože jsou placeni nejen z Ameriky, ale
často i z Moskvy, tle? třeba oznámit národům za Železnou oponou, že sučtování přece jen bude, ^že
už se blíží. Všechen lid, všechny národy za Ze leznou oponou čekají desítky let na taková slo va a činy. A stane-li se toto, pak budou mít Sověty plné ruce práce doma. Je třeba udělat pořádek na Středním Východě, jasné rozkazy ;všem basím kolem Sovětů, činy, činy, činy. Sovětský ^
gang se začne rozpadat. Pak teprve budou také
Čechoslováci vědět, co mají dělat. Budou vědět i
Poláci, Němci, Maďaři, Bulhaři.Pokud budou na
Západě patrny jen ustupky, liknavost a nej isto ta, dotud / po zkušenostech madarských/ nedá, a
to zcela rozumně, žádný evropský národ ani kap-

ku své krve.
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Dějiště sóvětských intrik, Střední Vý chod, nevykazuje žádných změn. Turecko- syrský
konflikt utichl právě tak náhle jako začal.
Jen tehdy, budou-li met Sověty vše připraveno
/ což bude nejpozději do dvou let/ , Střední
Východ zase vzplane. Zatím se intriky Kremlu
soustřeďují na Jordán a jeho krále. Bylo uči něno vše, aby jordánští extremisté zavraždili
svého krále, tak nepohodlného Moskvě. Dalším
plánem je zavraždění krále iráckého a Saudské
arabie.
- 0 B O N N
Bonnská vláda považuje také situaci za
velmi vážnou a mnohá sklamání přinesl jí postoj
západních velmocí. Jestliže některý národ zná
dobře vojenskou mentalitu Sovětů, pak jsou to
v Evropě na prvém místě Němci. A oni se plným
právem dívají z tohoto hlediska na politiku Ameriky, Anglie a Francie. Označují často jako
nepochopitelnou celou její logiku. Podle nich
dospěly Sověty na vrchol své techniky. Naproti
tomu nevěří Němci 112a masovou výrobu takových
zbraní, jež by v dohledná době byly sto vyhladit západní civilisaci v dýmu výbuchů. Je proto
čas jednat, a to rychle. Nejlepší silou na
Středním Východě jsou Turci, Sověty se snaží
rozbít Bagdadský pakt. Jeho osud leží podle Bonnu 1/ amerických rukou, ale, jak se ve zprávě
praví, Bonn se necítí příliš štastným při tomto pomyšlení.
- 0 A L B A N I E
Odpor proti Sovětům, tak silný v této zemi , ochabl. Příčinou toho je? přítomnost velké ho množství sovětských instruktorů, vojáků a děl
níků.

- 5 li oblasti Sasena jsou dva sovětské křiž niky. Staví se obrovské olejové nádrže a celá^
Albánie se přestavuje a opevnuje na moderní Gib^
raltar této oblasti Středozemního moře. Tyto okolnosti posilují režim.
- 0 K O N F E R E N C E
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Čtenáři budou pravděpodobně vědět víc z
denního tisku, nežli můžeme vědět v době, kdy
jsou tyto řádky psány. Chceme však připomenout ^
několik málo průvodních zjevů, jež s konferencí
přímo či nepřímo souvisí.
Proč se konference sučasní v rekonvalesceci ještě jsoucí president Spojených Států, vzbuzuje mnohé dohady. Není to jen důležitost set kání, jaká se jí přikládá. Zdá se, že jsou ve
hře určité zájmy určité skupiny lidí, jež by sotva přicházely ke slovu bez osobnosti presidentovy. President sám nezamýšlel vrátit se tak brzy
do Bílého domu 23e své farmy po posledním onemocnění . Listy, které sledují tento fakt,^říkají,:
Dříve platilo o novinářích, že psali víc, než
věděli. Nyní prý více ví, nežli píšou. Kdo přiměl
presidenta k tak rychlému návratu, byl jehoP^vní assistent Sherman Adams, který ho neopouští
ani na minutu. Dokonce ani vicepresident Nixon^
neměl příležitost mluvit s presidentem o samotě.
Vicepresident není velikým přítelem některých^lidí 25 Eisenhowerova okolí
Adams patří mezi ně .
Nedávno prý se Nixon vyjádřil, že by dal předě lat všechny zámky v Bílém domě, kdyby nastoupil
na presidentovo místo, právě vzhledem na Adamse.
Jinými slovy, je tu jistě veliký nesoulad^v ná zorech na zahraniční $3ituaci a její řešení. Proto místo Nixona jede po četných přemlouváních nikoli dosud zdravý a patrně unavený president.
Dalším velikým nepřítelem Nixonovým je neblaze proslulý Harold Stassen. Stassen nenávidí
také státního sekretáře Duliese, protože prý selhává v usmiřovací politice se sověty.JHarold
Stas sen je původcem kampaně za útoků, ústících. v
heslo: Dulles musí pryč.

V sluchu exulantů má slovo " konference"
nepříliš lahodný zvuk. Vyvolává neblahé vzpomínky si namnoze má za sebou znaménko rovnosti ke
slovu " nic". Nikolikamilionová obec uprchlíků
před komunismem nemá tam místo ani u venkovních
dveří. Její naděje nejsou proto růžové.
- 0 B E Z P E Č N O S T
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S vystřelením první mezikontinentální
střely 2a prvního " sputniku" Sověty došlo k
momentální myšlenkové krisi na Západě, nejví ce pak ve Spojených Státech samých. Průměrný občan se až do tohoto okamžiku málo staral o to ,
jak bezpečnost jeho státu je úzce spojena s vědeckým bádáním a se vzděláním vůbec. Na jeho obranu nutno podotknout, že se niti to nikdo ne snažil vysvětlit, a že tisk, který má být vždy
na místě, jde-li o blaho a bezpečnost občana ,
neudělal v tomto případě více než vláda. Prakticky řečeno: málo a nebo nic.Takové bylo první překvapení.
Postupně pak přicházely logické otázky :
jak je to možné, že se Sovětům podařilo uskutečnit něco před námi?Vždyt do nedávná měla vedoucí místa při zmínce o sovětské snaze po ovlád nutí vědeckých polí jen pohrdlivý úsměv. Jak je
to tedy možné? Brzy na to se však začali ozývat
američtí pedagogové a vědci o tom, jak to vypadá
s technickým vzděláním zde a jak v Rusku. Učiněná porovnání značně pokulhávala v neprospěch A meričanů, kteří, jak sami doznávají, nemají pro
vědecký výzkum mnoho důvěry. Dotazníky předložené
studentům 1121 amerických školách mluví řečí stejnou , a často dokazují naprostou naivitu i tam,
lede by se předpokládala aspoň průměrná inteli gence.
A tak občan, at tiž: jakkoli politicky u vědomělý, vidí pojednou, že nestačí jen peníze.
Uvědomuje si, že byl promarněn v závodě se Sověty drahocený čas,^který až do nedávná pracoval
pro nás. Tak aspoň tvrdil tisk* Přesvědčuje se
pomalu, že vědec se nenechá vytvořit najednou

a že v americkém systému vzdělání není něco v
pořádku. Sověty se chlubí svými školami, lícte? *
studenti jsou tříděni podle schopností. Kvan tum učební plátky předložené k studiu je daleko
rozsáhlejší než ono ve Spojených Státech, kde
si student často, až příliš často, vvbírá jen
předměty poměrně lehké k studiu. Na fysiku a
chemii se zde pohlíží se zřejmým odporem a jsou
školy / 25 procent všech amerických High School/
kde se tyto předměty vůbec nepřednášejí. Podobně je tomu 63 matematikou. ^
Je však si nutno uvědomit ještě jednu
skutečnost. Mezi evropskými přistěhovalci, přijíždějícími do Spojených Států po druhá světo ve válce byla celá řada vědců, lékařů, profesorů a vůbec lidí s nejlepším vzděláním, jaké mohla poskytnout nejlepší evropská učiliště. Z
vlastní zkušenosti víme, s jakým neporozuměním
se tito lidé setkávali při hledání zaměstnání.
Nebylo jich málo, kdo museli přijmout nejhrubší
manuelní práci
často trvalo léta, dostal i-li se k svým povoláním či někdy se k nim nevrátili
vůbec. Lékaři, kteří byli kapacitami v svém oboru doma, museli se zde vrátit k dlouholetému a
často zbytečnému studiu. Kolik času zde bylo
promarněno?
J3nes je jisto, že ve Spojených Státech
mu si dojít k radikálním reformám na školách, od
nejnižšího až po nejvýšší stupen. Nestačí však
jen změnit školní osnovy. Nejprve se musí vychovat a vzdělat noví učitelé a profesoři- tisíce
jich. Kým? A kolik času to vezme?
- o J O S E F
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Křestanská Akademie v Římě vydala sbírku básní Josefa V. Sládka. Prosté verše Sládkovy promlouvají k nám s přesvědčivostí básníka ,
který nepsal na objednávku, ale srdcem. Po pře čtení " také básní' napsanými některými moderními
exilovými " básníky"s chutí si přečtete
verše, které vám přiblíží domov stejně jako vám poví (3 zážitcích Čecha, který objevoval Ameriku

- 8 již téměř před devadesáti léty. O knížku si můžete napsat na adresu: Křestanská Akademie, Via
della Conciliazione, 1 - Roma, Italia. Stojí 40^.
Přetiskujeme jednu z básní.
M O D L I T B A
Bože velký, Bože všech,
Ty, jenž po svých národech
v slunci míru, v třesku zbraní
vážíš zmar i požehnání^
uslyš také lid svůj z Cech!
Jak nás bili, Ty *s „to to zřel,
že jsme vstali, Ty *s to chtěl!
Nechcem žádných divů více,
sami setřem hanu z líce,
sami setřem prach si s čel.
Volným býval kdys Tvůj lid,
bude zas, když bude chtít!
Spoj ho 3 láskou s jeho hrudou,
naše ruce síti budou,
naše děti budou žít.
Ty jen rámě naše tuž,
dej at každý v svém je muž;
sil nás v boji, žehnej píli,
buď nám štít a^v těžké chvíli
všechny věrné Čechy sdruž!
- 0 N Á L A D A
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Osud Československa zajímá nejen nás uprchlíky, ale i ty, kteří si pamatují na naši republiku z doby mezi dvěma světovými válkami. Čas <3(1
casu čteme v zdejších novinách reportáže, kuere
se různí podle toho, jak je ten 6i onen reportér
zaměřen. - V nedělních^Sun- Times je přetištěn
článek Henry Tannera^ úvodníkáře Houston Post ,
který byl nedávno v Československu.
Autor v svém pojednaní srovnává Polsko s

Československem a popisuje náladu mezi lidem, jak
se mu při Jeho návštěvě jevila. (3 Polácích píše ,
že třeoáze jsou na tom hospodářsky velmi špatně ,
jejich chování je sebevědomé, či často se zdá, že
nedostatek životních potřeb neberou tragicky. V
Československu podle jeho vlastních slov je? " komunismus laskavější než v Polsku". Lidé jsou sluš
ně oblečeni či je vidět i dostatek potravin. Nechy
bí podle něj ani textilního zboží, praček
vysavačů . Ulice jsou plné autobusů a aut, z nichž se
zmiňuje (3 Tatře, která byla u nás populární již
za první republiky.
Zarážející však je chování obyvatel, kteří
jsou podle jeho slov lhostejní, r§gnovaní a ne stastni. " Muži a ženy v Praze se zdají nésti neviditelné břemeno", tak praví autor a snaží se na
jít vysvětlení této všeobecná nálady. Dovozuje ,
že Čechoslováci dosud nezapomněli Mnichova, ani
rok 1945, kdy Spojené Státy 2a ostatní západní moc
nosti neučinily nic, aby zabránily sovětskému vli
vu na Prahu.
A pak jsou zde stál e čerstvé vzpomínky na
loňské krvavé události v Maďarsku, kde opět Západ
neučinil nic, aby pomohl zoufalým rebelům.
Praví dále, že nikde není vidět zřejmá
známky jakéhokoliv odporu. Ani u studentů ani u
novinářů, kteří byly vedoucími elementy jak v Ma
ďarsku tak v Polsku. Zdůrazňuje, že českoslovenští komunisté, kteří 2, počátku stáli proti Chruščevovi, dnes už si proti němu nedovolí vystoupit a
situaci
mají vevně 1/ svých rukou. Čsl. komunistickou stranu považuje reportér za jednu z nejpočetně jších a znejzkonsolidovanějších mezi satelity a bez známky vnitřního boje o vedení strany.
" Komunisté se snaží učinit Československo permanentní částí sovětského impéria tím, že se snaží zničit západní charakter naároda." "Češi" lak
jeden Čech podotkl hořce,"jsou balkanisováni.'
Článek je jedním z mála, kdy se reportér
snaží být aspoň trochu objektivním. Je však nutné doložit, že dvanáctimilionový národ / včetně
komunistů/ si musí dvakrát rozmyslet, než podnikne něco podobného, co zkončilo v Maďarsku 40 tisíci mrtvých, neznámým počtem raněných a odvleče-

- 10 ných 1121 Sibiř a na desetitisíce uprchlíků, bloudících dnes po celém světě. A pokud jde? o příklad
Polska, je dnes ještě příliš časně dělat konečné
závěry o národe, který má všechny naše sympatie.
Svoboda je něco víc^než to, z čeho se dnes v Polsku" těší a nezapomeňme, že tu"svobodu" poskytují
a dirigují komunisté.
- 0 P O H L E D
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Končící rok 1957 byl jedním z nejdramatičtějších od skončení druhé světové války, a možno
říci, že byl mezníkem mezi Západem a Východem.
Počátek roku byl stále ve znamení krvavých
událostí maďarských, kde desetitisíce zaplatili
svůj pokus o získání svobody z komunistického jha.
Následky nedokončeného tažení Angličanů,
Francouzů a Israele na Suez z konce minulého roku byl dalším stínem za předzvěstí, že letošní
rok nebude právě štastným. - Edenovo odstoupení
z předsednictva vlády bylo cenou, kterou musel
tento zkušený politik a státník zaplatit za to,
že ještě včas chtěl zachraňovat, co se zachránit
dalo. Ještě ani neuplynul rok, a již mu ti, kteří
si nejvíce žádali jeho odchodu, museli dát za
pravdu.
Nástupcem Edena se se stal^Harold MacMil lan, který hned po svém převzetí uřadu navštívil
Spojené Státy k diplomatickým rozhovorům s pre sidentem Eisenhowerem či státním sekretářem Dul lesem, a to o společném postupu v budoucích porblémech.
Střední Východ byl hlavním cílem nájezdů
sovětské podvratné činnosti či nebylo státu, kterému by v této důležité oblasti světa nevěnovali
pozornost. Byli jsme svědky intrik v Jordánu, kde
zjednal pořádek v poslední chvíli kurážný král,
v Saudské Arábii, Sýrii, Kuwaitu. Egypt za jeho
povedený prokomunistický diktátor Nasser byl odrazovým můstkem této podvratné činnosti. Hrozící
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zaraženo rázným prohlášením Spojených Států o
pomoci Turecku v případě napadení.
Podzimní návštěva Britské královny ve
Spojených Státech byla symbolem společného úsilí těchto dvou států o zajištění míru.
Nejdůležitější událostí v Evropě bylo
letos bezesporně velké vítězství Adenaurovo v
zářivých volbách. Tato politická událost má nejen význam pro Němce, ale pro všechny ty, kteří
věří ve skutečný protikomunistický boj.
Vystřelení Sputniku sověty pravděpodobně
nejdůležitější politickou a technickou událostí
tohoto roku, událostí, která otevřela oči všem
těm na Západě, kteří dosud nevěřili a nebo ne chtěli věřit.
Ve Spojených Státech si uvědomují, že
drahocený čas, promarněný sezením na konferen cích se nevrátí, za že přišel čas jednat. President
Eisenhower se po svém onemocnění zotavil na tolik,
že se může sučastnit přítomné konference NATO.
Dva z velkých amerických politiků odešli 112a věčnost : nebojácný senátor z Wisconsin, Joseph McCarthy
sen. Welker z Idaho.
- 0 ZE SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH EXULANT^
Na členské schůzi Sdružení, která se konala 22. t.m. promluvil velmi zajímavě př. Martin
Hrábík z (3levelandu.
Sdružení obdrželo řadu dopisů od čtenářů
Zpravodaje z různých míst světa. 1/ dopisech byl
vesměs projeven souhlas s obsahem a linií Zpra vodaje, který znamená další povzbuzení v této
práci. Nechyběli ani příspěvky na tiskový fond.
Z dopisů uvádíme:- Dobře to vedete, posílám malý
příspěvek 112a papír a inkoust.P.T. - Děkuji Vám
za zasílání časopisu a byl bych rád, kdybyste
mohli posílat jeden výtisk na přiloženou adresu
I?. K., který Váš časopis u mne poznal či velice se
mu líbil. Rád by jej pravidelně četl. Dr. B.Holandsko.- Posílám příspěvek na Váš Zpravodaj.
Děkuji za jeho zasílání, a za Vaši práci pro exil.
Snad Bůh dá a dočkáme se lepších zítřků.K.S.Cadada.
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