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NEPLODNÁ VRCHOINÁ KONFERENCE.
Svět byl překvapen a zmaten nedávnými reakcemi
Sovětů. Nebyl to sám ChrušČev, který prohlásil
vrcholnou konferenci za nezbytnou? Neopakoval toto i po známé aféře se sestřelením amerického letadla? Mohou jeho výroky uvésti ve zmatek našeho
čtenáře? Nedomníváme se, že by tomu takbylo. Než
přece bychom rádi poukázali na skutečnosti, známé i neznámé, které celkový úsudek mokou usnadniti.
Je především jasné, že Sovětský svaz nemůže
docíliti míru, pokud trvá tamnější režim. To se
týká^jak sovětské situace vnitřní tak vnější.
Těsně před druhou světovou válkou bylo jasně
cítiti, že v Sovětech je určitá mvšlenková"škola,
vedená Litvínovem a podporovaná do jisté míry
Majským, která plaidovaía pro umírněný kurs.Tato
škola navrhovala, že by sovětská revoluce měla
sledovatl vývoj francouzské. Litvínov se právem
domníval, že jedinou alternativou k tomuto kursu
bude vyvstání nebezpečného rivala v Asii a nevyhnutelnost třetí svatové války.
Litvinivova myšlenková škola chtěla skutečně
mír se Západem a zamýšlela
připoj&ti se ke klubu velmocí jako mocný člen. Tato škola a její vyznavači byli potřeni.
Přišel pak nový nacionalismus, sponsorován Stalinem samým. Tento nacionalismus_byí anti-semitský(i když na antísemitism je v Sovětech trest
smrti), revoluční a bezohledný. Bvl ochoten ris-
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Chruščev se dostal k moci pod vlivem tohoto h
hnutí. Byl si vědom nebezpečí Číny, věděl, že mu
musí jednou čeliti a proto se snažil udržet se v
přízni domácích extrémistů. Aby oponoval Čine,
započal své záměry na Středním východe.Aby pak
uspokojil své domácí extrémisty, předčasně rozvinul svou berlínskou hrozbu. Svým časováním je však
neuspokojil. Ve skutečnosti v obou směrech neuspal
a jsou mu činěny výtkv jak od bývalých přívrženců Litvínova tak od skupiny Mladého Ruska. Ti
první říkají, že se přiblížil válce a ti druzí
tvrdí, že svou předčasnou berlínskou hrozbou vydal se v nebezpečí předčasné války. Jinými slovy:
neuspokojil nikoho.
A tak vrcholná konference připravila Chruščevovi nečekanou krisi. Kdyby byl nepovolil v otázce
Berlína, bvl by postaven tváří válce. Byl-li byl
učinil ústupky, pak by čelil výtkám Mladého Ruska.
Nezbývalo mu tudíž nez zmařiti vrcholnou konferenci, čímž se v zápětí dostal do situace ještě delikátnější. Opět^neuspokojil nikoho. Jediným výsledkem bylo vznícení ruského nacionalismu, po
oznámení sestřelení amerického výzvědného letadla.
A zároveň Čelí tomu, co předvídal Litvínov,
Číně. Jestliže Chruščev nerozbil konferenci^sám,
pak určitě v tom byly čínské prsty. Připomeňme
si Chruščevův požadavek, že při eventuelní příští
konferenci musí býti přítomna, Rudá Čína. Kladé
Rusko chce použiti Čínu k svým účelům, na druhé
straně však hledí se jí zbavit. Chruščev je nucen
hráti na obě strany, nemá však k tomu potřebných
osobních schopností.
"eho posoce není záviděníhodná. Nevěří mu ani
Západ, ani určité kruhy doma. Nebude-li poslušen
domácí kritiky, bude zničen. Bude-li jich poslušen, pak se blíží válce, ze které má strach.
Vše nasvědčuje, že Chruščev je chycen v pasti.
Západ se dmníval, že je mužem, s kterým možno vyjednávat!, avšak zapomněl, že kdyby Chruščev souhlasil s jeho požadavky, byl by určitě zbaven moci doma.
Celkový základ sovětského ryšlení je zlověštný.
Nic dobrého nemůže z něho vzejiti, a^ je v čele
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mluví navenek o míru, ve skutečnosti zoufale podněcuje všechny síly, které činí jakékoliv narovnaní mezi Západem a Východem nemožným. Západ se
nikdy dobrovolné nevzdá a východní vedoucí se toho rovněž neodváží. Obe strany mají strach z války, Východ však provozuje takovou rolitiku, která přivolává válku náhodnou. Pohleďme na soustřeďování zbraní na Středním východe, i-teré nikdy
nebylo vetší a přináší skutečné risiko.
Jedinou nadějí je tudíž změna uvnitř Sovětského svazu. To se nemůže stati jinak než, že se
Západ udrží při své síle a podpoří revoluční elementy uvnitř Svazu. Jakékoliv narovnání s nynějším režimem je vyloučeno. Na neštěstí na Západe
samém jsou mocné a skryté vlivy, které si vnitřní změny v Sovětském svazu nepřejí.
NA OKRAJI NEBEZPEČÍ.
Tyto úvahy jsou podepřen^ tím, co říká a myslí
mladý sovětský vojenský štáb. Armáda je přirozeně
velmi důležitou. Domnívá se, že Chruščev staví
Sověty do směšného postavení. On pak se snaží^setřítl tento dojem podivuhodnou směsí odvahy, utočnosti a "mírového** poslání za hranicemi. Zdá se
vsak, že se mu nepodařilo přesvědčit! své kritiky, že je pro tento úkol pravým mužem.
Bylo by pro něho pokušením vytvo^iti vážnou
krisi, aby se uvaroval politického zhroucení doma. Domnívá se, žc může přežiti tuto krisi umělým výbičováním ruského patriotismu. Je přesvědčen, že se udrží, jestliže jeho "diplomacie" bude rníti za následek úplné vzdání se západních mocností. Je to zaujetí umírněné posice, které ho
tak ohrožuje doma. Mohli bychom snad býti uspokojeni tím, že Chruščev je mužem, kterému se jedná
v prvé řade o jeho vlastní politické přežiti a
který není objektivním soudcem problému vznikajících manévrováním na okraji nebezpečí.
J.F. Dulles byl obviňován, že jeho p&litika se
pohybuje na okraji války. Ve skutečnosti byl to
vždy Sovětský svaz, který podobnou situaci zapři-
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NENÍ ŽÁDNÉHO TAJEMSTVÍ.
Je Často tvrzeno, že sovětská politika je zahalena tajemstvím. Není tomu tak. Téměř vše je známo. Západní mocnosti mají velmi rozsáhlé^prameny
informací a je to pouze přání po pochybném míru,
které až dosud zabránilo mocnostem NATO, aby uveřelnilv pravý stav věcí.
"Vědí o sovětských válečných plánech na Středním východe, o obrovském výzvědném systému a podvratné činnosti v celé Africe. Jednoho dne budou
snad mocnosti NATO nuceny zveřejnit! celou tuto
historii. Cím dříve se tak stane, tím lépe. Je
třeba, aby svět zvěděl pravdu a nekojil se marnou
nadějí, že Kreml si skutečný přeje mírové koexistence.
CO UDĚLAJÍ SOVŽTI NYNÍ?
Je zae důvod domnívati se, že Chruščev musel
rozbiti konferenci, aby ujistil extrémisty doma,
že berlínská otázka je stále aktuelní a aby získal
čas. ^eho poznámky o Berlínu-po zmaření konference zdajíse tomu nasvědčovati. Budeme nadále svedkv různých střetnutí mezi spise ustrašeným Chrušgevem a domácími extrémisty. Chruščev pravděpodobně stále věří, že se může uvarovati ozbrojeného
konfliktu. Doufá, že prodloužením úvahy o nebezpečí přinutí Západ k vzdání se v otázce^Berlína,
v kterémžto případě by se Chruščev opět stal neDopíratelným Dánem doma.
Sovětští extrémisté žádají si úplné sabotáže
Persie a Turecka. Jestliže pak ge Záp-d sám neoslabí, vznikne nebezpečná situace, která by se
mohla změniti jen tím, že by extrémisté v Sovětech
ztratili moc. Je dosti poch-bné, že Chruščev by
se anpažoval k přivodění jejich pádu. Jedinou nadějí byla by intensivní propaganda Západu, která
by se přiblížila přímo k ruskému národu.
o
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Několik pozn mek k tomu, kdo jsou sovětští extrémisté a co sledují. Dominují v přítomné dobe
Chruščevovu politiku. Mokou eventuelně rozhodnout
o běhu světových událostí.
Jsou podivuhodnou směsí ruských nacionalistů
se silnými imperialístickými tendencemi a fanatických komunistů. Nacionalísté, mezí nimiž ^e nachází mnoho důstojníků, nedbají o komunismus jako takový. Jsou ostře antisemitští a nevěří v rovnost
ras. Nenavidejí Sinu a veří pouze v rusko. Domnívají se, že Rusko může dcsáhnouti ve světe dominantní posice. Neveří v demokracii, nýbrž jen v
Rusko ovládané jejich myšlenkami.
Teší se staré tradici a nepředstavují nic nového unnitř či vně Ruska. Považují vnější komunismus
za užitečného spojence, za zbraň , které může bytí využito k expansi, špionáži a jiným podobným
účelům. Neveří sami v komunismus, ale používají
ho za nástroj své politiky.
Extrémní komunisté na druhé straně považují mílitaristickou složku za podstatné důležitou, něhot jim přináší vojenskou moc a vlastenecké nadšení. Bez vojenské složky nemokl by komunismus dosáhnout! svých cílů. Z toho důvodu podporují ruský vojenský nacionalismus.
Extrémní komunisté veří ve světovou revol&ci a
eventuelní diktaturu světové komunistické hierarchie. Jsou mnohem méně pevní než jejich vojenský
spojenec, poněvadž se stále uchylují od zásadního marxismu, který není praktický. To jim ovšem
zcela nevadí, poněvadž jejich jediným cílem je
dosažení světové moci.
Tyto dve složky představují hrozivou a mocnou
kombinaci. Nejdou sice většinou.v zemi, představují však přes to nejúčínnejší sílu, která v přítomné dobe existuje. Chrušcev ani kdokoliv jiny
nemůže vládnouti bez jejich podpory, leda, že by
se snad obrátil k"lidu*. Kdyby tak však Chrušcev
učinil, pak ihned padne. Není proto žádného řešení. Nemá v přítomné dobe jiného výběru, než spolupracovat! s extrémisty.
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se blíží k okamžiku, kdyby mohl uplatniti nějaký
vliv, extremisté vytvoří umele krisi, která domně
le zahrnuje v sobě čest a nutnost národního přeži
tí, a "lid* je opět vyřízen* Neznamená to ovšem,
že by se dnešní režim těšil podpoře lidu. Ta mu
naopak chybí.
USTARANĚ RU^KO.
Komunistický režim byl během druhé světové vál
ky blízek zhroucení. Bylo by se tak tomu stalo,
nebytí německého národního expansionismu. Německo
svým chybným postojem zachránilo režim, který dou
falo zničiti.
Ruský národ jako takový má mnoho starostí a K
úzkostí a je až dosud účinně ovládán kombinací
sil, které ač protichůdné, přece jen nacházejí
společnou základnu. Rus je v podstatě patriot a
bude-li přesvědčen, že je národ v nebezpečí, pak
bude podporovati i ten nejnenáviděnější režim až
k okamžiku naprostého zklamání, jako tomu bylo
v r. 1917.
Ale i tehdy, byla to jen velmi malá, vychytralá a bezohledná menšina, která zvrátila oslabený
carský režim. Rusům však ne-chýbí ani vlastenectví
ani trpělivosti.
NOVINÁŘSKÁ ZODPOVĚDNOST.
V dubnových dnech konala se ve Washingtone kon
vence americké společnosti novinářských vydavatelů. A jak už to bývá, názory pro a proti se často
Tyybíjeljr dosti ostře. Protože Kuba se stala novinářům, toužícím vždy po sensaci, skoro solí země,
nedivme se, že "odborníci" ve věci Kuby se přímo
předháněli ve svých poznatcích.
Slovo si vzal osvědčený*machr", zběhlý v jihoamerických revolucích a ještě donedávna vřelý obdivovatel revolucionáře Fidela Castro pan Jules
Dubois. Jsou ještě v živé paměti jeho duševní výplody oslavující*demokratické snahy velkého kubán
ského revolucionáře' jimiž klamal americké čtená-

ře. A pak najednou po Castrově uchvácení moci a
nastolení vlády teroru, pan Dubois začal koktat
cosi o tom, že tak si to s Castro nepředstavoval
a že Kuba se dostala se svou revolucí z deště pod
okap; věc normálním smrtelníkům konec konců od
začátku jasná a wplývající ze soudného uvažováhí.
A ještě za několik málo měsíců pan Dubois nazývá
na konvenci Castro demagogem opilým touhou po moci, komunistou a podobně, což je v příkrém rozporu s tím, co p. Dubois ještě donedávna tvrdil
^^ „
a psal.
Sotva skončil vodopád svého rychle zmeneneho^
mínění a už nový odborník se hlásí ke slovu. Běžný čtenář by se snad domníval, že p. Mathews,
takto ve službách New York Times, chce panu Dubois
uštědřit! důtku za jeho reporterskou krátkozrakost, nemluvě už vůbec o jeho politickém rozhledu. Ale chyba lávky. Pan Mathews sice uznává, že
Castro udělal nějaké nespravedlivé, amatérské i
hrubé přehmaty, ale proto přece nemusí býti ještě komunistou. Jeho počínání prý by se dalo spí-^
še vvjádřiti jako extremně nacionální a radikální.
A vůbec na Kubě a jejích vůdcích prý nelze sledovat znakv opravdového komunismu, který je vždy
ukázněný a rázný, zatím co muži druhu obou Castrů
a Guevarova jsou spíše neukáznění a podléhají momentálním duševním náladám.
Jsou to spíše oba zmínění novinářští odbornici", kteří podléhají ne momentálním, ale trvalým
duševním náladám. Není tomu tak dávno, kdy stejný tisk, který uveřejňuje výplody p. Duboise, podával zprávu úředníka kubánské vlády na vyslanectví v Mexiku, který požáoal Spojené státy o po-^
litický asyl. Podle jeho zprávy se stala Kuba přestupnou stanicí komunistických agentů ze Sovětského svazu a Československa. Tito jsou vysílání k
podvratné činnosti do jižní Ameriky a kubánský
ministr financí je zásobuje penězi z rychle se
tenčících kubánských reserv.
Návštěva soudruha Mykcja^a a hospodářská smlouva Kuby se Sověty bylo asi se strany kubánských
vládních představitelů vyjádřením jejich^naciqnalismu. Persekuce střední vrstvy, wvlastnovani

-8majetků kubánských i amerických a hónění se Castra
za novými rebely po horách, censura tisku a všeobecný teror, to vše je asi pouhý radikální nacionalismus poblouzněných snílků*
Pánové od novin, uvědomte si, že na Kube a v
jižní ^merice se děje něco, čím procházela střední a východní Evropa těsně po skončení druhé světové války. Tehdv rudá revoluční horečka zachvátila i naši zem a s ní i miliony pokojných občanů
podváděných Národní frontou. Výsledky onoho rudého tažení jsou známy, ^nes je tato rudá revoluční
horečka téměř pod vašimi okny a tluče na vaše dvéře. Vy se snažíte ve svém tisku toto nebezpečí
omlouvat a předkládat čtenáři něco, co ani ten nejnaivnější nemůže ztrávit.
Je nanejvýše nutné, aby politickonovinářské snahy byly usměrněny tak, aby nezkreplovaly skutečnosti a byly podloženy zodpovědností k zájmům národa a vlasti. Nezodpovědné referování a psaní špatně slouží americké vařejnosti a v těchto vysoce
nebezpečných dobách může hodně poškodit! budoucnost americké vlasti.
JISTĚ PODIVNĚ.
Přišla vám na mysl podivnost dnešní situace? Zatím co světový tisk jásá nad postupujícím osvobozování africk^ph národů(nejnovější
případ belgického Konga), mlčí anebo je nápadně
nesmělý ve věci nynějšího porobení národů Střední
a Východní Evropy s tisíciletou kulturou a tradicí. Těžko nepsati satyru.
ZE SDRUŽENÍ ČSL. EXULANTU.
V sobotu 11. června t.r. uspořádali jsme zájezd
do zdejší obce Lidice k pomníku lidických mučedníků. K uctění jejich památky položili jsme květiny k pomníku a věnovali jsme jim tichou vzpomínku.
Obdrželi jsme odpovědi od presidenta Eisenhowera a britského premiera Macmillana na naše dopisy, které jsme jim zaslali před vrcholnou konferencí. V odpovědích je uvedeno, že osudy národů Československa a ostatních za Železnou oponou jsou

pečlivě sledovány a že jejich úsilí po znovunabvtí
svobody a demokracie bude podporováno.
Od Ústředny moravských spolků obdrželi jsme pozvání na Moravský den, který se koná v neděli 24.
července t.r. v Plzeňském parku. Výbor Sdružení
přijal toto pozvání a doporučuje hlenům, aby se
všichni zúčastnili této národopisné slavnosti.
Na náš článek, kterým jsme kritisovali kolaboraci s komunisty některých exilových činitelů v
Austrálii, obdrželi jsme řadu dopisů. Všichni schva*
lov ali náš kritický postoj k této věci a volali
po rázné nápravě proti tem, kteří se kolaborace
dopouštějí, ale i proti tem, kteří tyto kolaboranty ve svých řadách a na čelných místech trpí a
tím je podporují.
Obdrželi jsme další příspěvky na tiskový fond
našeho Zpravodaje. Všem dárcům srdečně děkujeme.
Na ostatní, kteří ještě svůj příspěvek neposlali,
obracíme se s prosbou, aby nezapomněli a poslali
jej co nejdříve. Dekujeme předem.
SPARTAKIÁDA - PROPAGAČNÍ BUBLINA.
Těsné před uzávěrkou měli jsme možnost nahlédnout! do dopisu z ČSR, ve kterém je poýisována
Spartakiáda. Chceme zde zachytit! několik vět z
tohoto dopisu pro informaci našich čtenářů:
... a tak Vás jistě bude zajímat, jak to tady
v Praze o té "slavné" Spartakiádě vypadá. Při této příležitosti stovky domů dostaly novou fasádu,
o kterou už dávno volaly. Všehkny dpmy jsou vyzdobeny jedním velkým ruským a jedním naším praporem
a nad to v každém jednotlivém okně musí býti jeden
český a jeden ruský malý praporek. Měli by jste
vidět Václavské náměstí. Jsou tam prapory naše,
ruské, modré prapory s holubicí míru, prapory
ROH a bůhví jaké ještě. Kde je sebemenší volné místo, tam jsou umístněny ohromné koule z umělých
květin, nebo pruhy různobarevných látek s různými odznaky vyznačující úspěchy průmyslu. Dále jsou
tam instalovány různé sochy, symbolické věže a
prostě vše je přecpáno vším možným. Je toho taková záplava, že už více toho nemůže být. Všude je

-10mnoho nově zařízených obchodů, restaurací, buffetů a jiných podniků, které byly velkou rychlostí
stavěny a předělávány. Kde jaké místo, všude jsou
velmi rychle z-izovány parky. Zasadí ige již vzrostlé stromy, přivezou se rozkvetlé květiny, obloží
se přivezeným a nařezaným trávníkem, vyhloubí se
basen a do něho se dá fontána, dláždí se cestičky
a vše se osvětluje mohutnými reflektory. Zkrátka,
staví se v Praze fata morgana, která má zastříti
bídu a ubohost našeho denního všedního života.
Je to ohromné okázalé divadlo hýřící barvami,
množstvím různých předmětů, s nimiž cvičenci cvičí(kužele, červené míčkv, plné míče, tyče, máje,
bílé kruhy, dlouhé rudé sály, holubice míru a já
nevím co ještě všechno). Cvičenci jsou ubytováni
ve zvláštních ubytovnách, mají své stravovnv a
jídla je tolik, že to ani nemohou zmoci. Byla otevřena skladiště, kde se po měsíce střádaly zásoby
nejen potravin, ale i různých pochoutek, jako pomeranče, čínská jablka atd., zatím co ve většině
míst naší republiky byly zásobovací potíže, lidé
museli státi mnohde ve frontách a některé druhy
zboží vůbec nedostali. Jak vidíte, na propagandu,
která má zastříti ubohý stav, vkterém náš národ
žije, vynaloží se všechno. Přece však, jaký je to
rozdíl proti našim sokolským sletům. Tam bylo
mnohem více nadšení a lásky k věci a vše to bylo
dobrovolné a radostné. Dnes je všechno nakomandováno pod hrozbou a terorem. Nakonec je to smutný
a tragický obrázek....
Jak je z citovaného dopisu vidět, připravil komunistický režim okázalé propagační divadlo, kterým chce osilniti zahraniční návštěvníky a politicky nevědomé lidi a zakrýt neutěšené domácí póry.
SMUTNĚ ZENKLOVO DĚDICTVÍ.
(Pokračování z minulého čísla.)
"Bylo to jediné východisko, jak se dostat z prekérní finanční situace, která na RSC doléhla, zejména potom, co slibovaná dotace ze strany Free
Europe Commitee v New Yorku, nebyla zatím přízni-
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V temže časopise a ve stejném čísle byla otisknuta tisková zpráva PSČ. Z této zprávy vyjímáme
následující:"Dále vzal výbor na vědomí dopisy pp.
S. Beluše, J. Černého, R. Fraštackého a V.Majera,
jimiž tito svého času oznámili resipnaci na členství ve výboru. Místopředsedové zastupitelstva
sdělili výboru, že dr. Lettrich a F. Němec resipnovali na své funkce v zastupitelstvu a tím přestávají býti členy výkonného výboru. Po těchto
změnách má výkonný výbor celkem 16 členů řádné
zvolených zastupitelstvem RSČ....
Dále výbor vyslovil polit&vání nad tím, že komunistický list mohl uveřejniti doslovné citáty
z některých dokumentů rozeslaných členům zastupitelstva Rady v souvislosti s poslední schůzí. Je
samozřejmé, že komunistický tisk a rozhlas použily tohoto materiálu k ostrým útokům na vedoucí
představitele Rady a Radu samotnou."
Nejen my, ale i většina čsl. exilu dávno kritisovala nemožné a ubohé poměry kolem RSČ a volala kategoricky po nápravě. Poměry se zhoršovaly,
slušní lide odcházeli do ústraní a zůstal jen stálý a doživotní kandidát dr. Zenkl s hrstkou svých
věrných partajníků. Počařilo se jim zdiskreditovati vedení našeho exilu dokonalým způsobem. Nic
na ne neplatí, ničím se nedali přesvedčiti ani
ponaučit. Nesou plnou zodpovědnost za tento kri-1tický stav, z kterého mo&ou míti jedině komunisté
velkou radost.
ČEŠI ZA HRANICE.
Podle"Rudého práva" ztráví svou dovolenou za
hranicemi 132.000 čs. občanů. Z tohoto počtu půjde prý 35.000 do Bulharska, 25.000 do Ma&^rska,
16.Ó0C do Sovětského svazu a zbytek do Východního Německa, Polska, Rumunska a Albánie. Tři exkurse budou vypraveny do Rudé Číny. Většina cest bude organisována ve formě společných zájezdů pod
dohledem vedoucích Čedoku, Mladé fronty a Společnosti pro československo-ruské přátelství. Ze zemí za Železnou oponou přijde prý do ČSR 87.000
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Spartakládu a Brněnský veletrh asi 10.000 lidí.
0 exkursích do zemí mimo železnou opnu není vůbec
zmínky.

VE ZKRATCE.
Italští komunisté a levicoví socialisté,na rozkaz z Moskvy,zorganisovall velké demonstrace proti Italské prozápadní vlédě.Při divokých demonstra
cích v Říme a v Reggio Emilia byla řada osob zraněna.Při výtržnostech v parlamentě volal socialistický poslanec Emilio Lussu:*Vláda musí odstoupit.Neodstoupí-li,bude vládou občanské války.
Ve 'svobodném" Kongu je situace zmatena.Domorodí vojáci se vzbouřili proti svým velitelům a nové vládě.Šíří paniku a zmatek.Evropští obyvatelé
Konga prchají do sousedních zemí.Nově zvolený president Kasavubu požádal belgické oddíly o ochranu a o zakročení proti domorodým vzbouřencům.
V Rakousku byl Chruščev při lat velice chladně.
Tamní katoličtí biskupové a tisk vyzvali lid,aby
se ktomuto neznabohu choval chladně a modlil se
za trpící Církev za železnou oponou.Rakušané si
dobře pamatují ukrutné řádění sovětských okupačn
nich vojsk.ťtplný rozruch způsobilo,že Chruščev
při návštěvě Vídeňské opery usnul.Ztratil tím veškerou prestvž u obyvatelstva Vídně.
Ve Francii ocitla se jednání,mezi Francouzkou
vládou a zástupci Alžírských vzbouřenců,na mrtvém
bodě.Vůdce vzbouřenců Ferhat Abbas prohlásil,že
podmínky Francouzů pro jednání o zastavení palby^
jsou tak nemožné,že rozhovory jsou zatím ilusorní.
Turecká vláda odvolala svoji 10.brigádu o síle 5000 mužů z Jižní Koreje.Ponechala prý tam pouzeoddíl 300 vojáků.Jako důvod tohoto rozhodnutí^
je uváděna nejistá domácí situace a pak finanční
a rozpočtové důvody.Turecká vláda hledá usilovně
doklady pro soud s Menderesem a jeho kabinetem.
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