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NEPRONÁSLEDUJTE BÁSNÍKŮ!
Bohdan Chudoba.
Není tomu dlouho, co pražský týdeník "Literární noviny",
ovládaný
jak známo, "literárními vědci" Ludwigem Aschkenazim a Eduardem Goldstueckerem, přinesl na své první stránce velikou fotografii a obsáhlý článek,
věnované osobě, která prý je také spisovatelem a básníkem a jmenuje se
Allan Ginsberg.
Jiné pražské noviny
však téhož dne přinesly o této osobě
také oslavné reportáže, ale přidělily jí
jméno Gruenberg nebo dokonce A l l a n
Gruenberger. V každém případě se
však české veřejnosti oznamovalo, že
jde o vynikajícího amerického básníka,
který ovšem prý je na kordy s americkou kapitalistickou společností a je
proto velmi povděčen za to, že se mu
dostalo srdečného pozvání.
Nebylo
vysvětleno — a nemohli jsme ovšem
ani očekávat, že to bude vysvětleno —
proč básník Ginsberg, alias Gruenberg, alias Gruenberger považuje za
tak radostnou věc být pozván státněkapitalistickou společností, když se mu
již dost špatně vedlo ve společnosti
soukromo-kapitalistické.
Nebylo také
vysvětleno, kolik tato státně-kapitalistická společnost — to jest, konec
konců, zotročený český dělník, zaplatila z a to, že Ginsberg zavítal do Prahy.
"Literární noviny" jen podotkly,
že účelem jeho cesty je skládat v Praze
básně — zřejmě opět na útraty státněkapitalistické společnosti čili českého
dělníka.
Jedna z těchto básní byla
také v " M l a d é frontě" otištěna.
Je
krátká a proto vám ji tuto ocitujeme:
Divadlo, divadlo, divadlo,
měla špinavou spodničku,
fuj, odplivl jsem si,
divadlo.
fidlal tam překrásný houslista,
odplivl jsem si, fuj.
Musíte uznat, milí přátelé, že český
dělník,
který
prostřednictvím
svých
státně-kapitalistických ředitelů zaplatil osobě zvané Ginsberg z a cestu
tryskovým letadlem ze Spojených států
do Prahy a přepychový hotel v Praze,
musil být zvlášť uspokojen, když se
mu z a tyto peníze dostalo básně, kterou jsme právě ocitovali. Konec konců, v české literatuře už dávno žádných
básníků nebylo — při nejmenším už
od té doby, co umřel Franz K a f k a ,
který tak úchvatně, ale ovšem německy, nikoli česky, psával o tom, jak
se z něho přes noc stala ž í ž a l a .
Ale co se nestalo . . . Dne 14.
května ^nenadání úřední pražská tisková kancelář oznámila — a " M l a d á
fronta" oznámení přetiskla — že básník Ginsberg, kterému se tak špatně
vedlo mezi soukromými kapitalisty ve
Spojených státech, byl československou
státně-kapitalistickou
policií
bezodkladně vyvezen na hranice a bylo mu
zakázáno do Československa se vracet. J a k o důvod byl v úřední správě
udán špatný mravní vliv, který prý
měl tento básník na českou mládež.
Tento špatný mravní vliv byl zejména
objeven, když se na pražské ulici našel anglicky psaný básníkův deník. —
Osoba, která tento deník našla, domnívala se, v neznalosti anglického jaz y k a , že jde o zápisy soukromo-kapitalistického vyzvědače, kterého snad
americká vyzvědačská služba v noci
(Pokrač. na str. 2.)
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CO SE PÍŠE O ČESKOSLOVENSKU.
Vladimír Štědrý (Mnichov).
Krátce po druhé světové válce svěřila se jedna bývalá redaktorka občanských
listů svým přátelům v Praze, že vstoupila do komunistické strany a za důvod
udala: "Když budeme všichni komunisti, zavládne alespoň jednou provždy na
světě mír." To bylo tehdy také jedno z propagačních hesel komunistů a novopečená komunistka opakovala pouze, co často slyšela. Vývoj nedal této thesi za
pravdu, a ti, co se dali zlákat, poznali vlastně již velmi záhy, že se stali obětmi
klamných slibů.
Avšak komunisté nesplnili pouze tento slib. Nic z toho, co lidem naslibovali se nesplnilo. Z a železnou stejně
jako z a bambusovou oponou vládne
teror, nedostatek, hospodářský chaos
a byrokratismus, o jehož rozsahu si
lidé na Z á p a d ě nedovedou učinit představu. Mravní rozklad je jen průvodním
zjevem tohoto celkového stavu.
O poměrech v Československu přinesl počátkem června zajímavý článek
významný švýcarský deník "Neue Zürcher Zeitung", v němž se m.j. praví:
"Skutečnost (v ČSR) je taková, že
dnes, dvacet let po osvobození, bojuje
tam KSČ zády ku zdi. Spory se Slováky
se šíří, hospodářská situace se ustavičně zhoršuje a každá další reforma
přináší ssebou nezbytně radikální změny ve vedení strany. Funkcionáři KSČ
jsou bud' lhostejní nebo cyničtí; mládež nemůže být vůči straně nebo jejím
thesím lhostejnější; v mnoha průmyslových podnicích se projevuje neklid, výsledek to únavy a demoralisace dělnické třídy. Z a této situace, která režim
silně znepokojuje, počínají se projevovat jisté vlastnosti, které možno označit za tradičně české . .
(Autor má
na mysli švejkovinu a pod. zjevy a po-

k r a č u j e ) : " V ý v o j v ČSR nebude patrně
dramatický.
Lid se rozhodne (zejména po zkušenostech z maďarského povstání) spíše pro postupnou změnu než
pro revoltu.
Z a stávajících poměrů
měla by snaha na postupné prosazení
změn větší vyhlídky na úspěch než
podobné snahy v Polsku nebo M a ď a r sku.
Tento rytmus změn by uspíšilo,
kdyby západní velmoci byly ochotny
provádět vůči Východu politiku, opírající se více o znalostí a pochopení
změn, jež se v těchto zemích projevují
než o pouhá 'přání1 nebo nouzové
opatření".
To je výňatek z článku seriosního
novináře v seriosním evropském deníku. Ví, o čem píše a je s materií obeznám.
Bohužel však čteme podobných úvah velmi málo.
Tak na př.
nastoupil nedávno cestu do zemí z a
železnou oponou člen redakce jiného
seriosního časopisu "Frankfurter Allgemeine Zeitung" a to, co svým čtenářům předložil je dokonale vyrobená
"kachna".
Jde o liberální časopis,
avšak ani krajní liberalismus nepřipouští taková zkreslování, jaká jsme četli,
když autor líčil své zážitky a dojmy v
Bukurešti a v Praze.

MENŠINOVÝ PROBLÉM VE ŠVÝCARSKU.
S příchodem kalendářního jara se vnitropolitická situace Švýcar podstatně
uklidnila.
Tzv. "mirážní aféra", týkající se pořízení vojenských letadel, byla
veřejnosti zapomenuta, vládní opatření proti nebezpečně rozbujelé hospodářské
konjunktuře vstoupila v platnost a dnes se pouze vyčkává, dostaví-li se také
jich praktické účinky, smlouva italsko-švýcarská ohledně trvalého pobytu určitého
procenta italských pracovních sil na území Švýcarska byla podle očekávání posléze schválena i Národní Radou (poslaneckou sněmovnou), a tak v přítomné
době není sensačních událostí, jež by dovedly příslovečný klid švýcarského občana přivésti z míry.
Leč pod tímto idylickým povrchem dozrává dosud nevyřešená otázka, která z
původně lokálních mezí začíná přecházet do oblasti zájmů celostátních a z
části i mezinárodních, stávajíc se menšinovým problémem par excellence.
Švýcarsko a minoritní problémy?
Jak možno vůbec podobnou anomalii
vyslovit?
Vždyť téměř po staletí je
tato země považována za klasický vzor
rasové a národní tolerance, za zářivý
příklad minaturní Evropy, v níž obyvatelé německého, francouzského, italského a rhaetorománského jazyka v harmonickém soužití tvoří monolitní jednotu. Že by právě v onom Švýcarsku,
jež v letech 1918-1938 občas nedůvěřivě,
občas kriticky sledovalo potíže minoritní
v mladé Republice československé, mohly se vyskytnouti případy, neblaze připomínajíc! henleinovské "Es kommt der
Tag" z posledních let před druhou válkou světovou ?
A přeci je ¡tomu tak: Otázka dalšího
státoprávního poměru území tak zv.
"Bernského Jury" působí dnes bernským
politikům nemalé hlavybolení. Toto území, ležící v pohraničním pásmu západně od Basileje k výběžku pruntrutskému a odtud jihozápadně k průmyslovému středisku Biel, patřilo po staletí
pod panství biskupského knížectví basilejského, jehož představitel od počátku
zmatků reformačních přesídlí do Por-

rentruy. Vídeňský kongres je 20. března
1815 diktátorským rozhodnutím přiřkl
kantonu bernskému, k němuž náleží až
dosud. V průběhu místy značně pohnutlivých dějin byli obyvatelé Jury více
méně stále v čilém styku se svými sousedy z kantonů švýcarských. Přesto však
sloučení někdejšího knížecího území biskupského s Bernem, formálně dovršené
Aktem z 23. listopadu 1815, bylo od
samých počátků považováno za jakýsi
druh "manželství z rozumu" a nikoli z
náklonnosti. Různorodost obou teritorií
po stránce jazykové a konfesijní —
Bernští ve starém kantonu byli převážně německého jazyka a reformovaného vyznání, v přivtěleném území
převládal naproti tomu jazyk francouzský a náboženství římsko-katolické —
tvořila zárodek možných konfliktů, které se také záhy dostavily. Nová kantonální ústava z 31. července 1831, přijatá
imposantní většinou občanstva ve svobodné volbě, zdála se sice býti slibným
pojítkem mezi starým kantonem a jeho
novými příslušníky. Přes to však první
třenice, vyvolané zákroky kantonální
vlády vůči katolickému kléru, dostavily
se krátce po vydání nové ústavy a již
v r. 1834 padlo poprvé heslo:
"Jura pryč od Bernu!"
Rovněž i v době pověstného "Kulturkampfu" (v letech 1870-1878, po proti Pokrač. na str. 4.)
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Dověděli jsme se, že při pohřbu šéfa
rumunské komunistické strany "prostí
dělníci a rolníci" p l a k a l i na ulicích.
Při komunistických manifestacích, k
nimž náleží i pohřby vysokých funkcionářů, je leccos možné. Avšak při všem
tom " d o b r é m " , co komunisté pro dělníky a rolníky vykonali, není takové
psaní samo o sobě již matením čtenářů?
Kdo zapláče v ČSR na pohřbu některého z vedoucích komunistů?
Kdo v
Polsku? Podobně zmate čtenáře, když
čte (od téhož a u t o r a ) , že spisovatelé
v ČSR dospěli v poslední době nejdále pokud ¡de o svobodu projevu, o
svobodu v literární tvorbě! O b a články ¡sou psány tak, jakoby v zemích z a
železnou oponou byl život příjemný a
bohatý na radostné události. Ovšem,
opak je pravdou, avšak tuto pravdu
četní zahraniční novináři neslyší nebo
nechtějí slyšet.
Je známo, že lidé u
nás doma se bojí říci cizinci pravdu již
proto, a b y po návratu do svobodného
světa je nějakým způsobem neprozradil, neboť tajná policie nepotřebuje
často ani číst jméno toho, s nímž za(Pokrač. na str. 3.)
Česká národní rada a gen. Pqtton

Jak to vlastně
bylo?
K dvacátému výročí květnového povstání přinesl exilní tisk bohatou žeň
vzpomínek a úvah.
Takřka všichni v
exilu žijící pamětníci nebo účastníci
oněch dnů, od prostého barikádníka
až po rozmanité velitele ba i vyjednavače a členy tehdejší revoluční České
národní rady přišli se svou troškou do
mlýna. Nikdo z nich se však nezmínil
o události, které je, a ť už shodou
okolností nebo stranickým nedopatřením, vzpomenuto ve dvou komunistických tiskovinách současně.
Pražská
"Mladá Fronta" z 29. dubna uvádí,
jak sovětský gen. Antonov 5. května
požádal gen. Eisenhowera, aby nepostupoval dál z a linii Karl. Vary - Plzeň
a Č. Budějovice, ale jak "Američané
pak ještě hledali cestu, která by jim
umožnila nerespektovat dohodu se sovětským velitelstvím a jednali s představiteli České národní rady v Praze
7. května večer o to, aby byli dvěma
zástupci oficielně vyzváni k dalšímu
postupu" (to jest na pomoc bojující
P r a z e ) . Tatáž záležitost je potvrzena
v časopise "Dějiny a současnost" č. 4.
ve svědectví Josefa Smrkovského, kom.
člena Rady, který mluví o "vzkazu generála Pattona, že v úterý 8. května
o 4.00 hodině ráno vtáhne do Prahy
se svými tankovými jednotkami a zlomí
odpor Němců, jestliže Česká národní
rada o to požádá". Smrkovský pokračuje: " N á m však bylo jasné, jak politicky nebezpečná je to nabídka. Uvědomovali jsme si, že vpustit americkou
armádu do Prahy by znamenalo dělat
z ní osvoboditelku. ( ! ) Ani nám nešlo
jen o boj . . . ( ! ) Vědomí politických
důsledků obsazení Prahy Američany
nám dávalo jasnou o d p o v ě ď :
delegaci ČNR ke generálu Pattonovi jsme
nevyslali".
Nejsou nám naši revoluční prominenti v exilu dlužni vysvětlení?
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tJSPÉCH AMERICKYCH
KOSMONAUTŮ.
Američtí majoři White a McDivitt téměř vyrovnali a v některých bodech i
předstihli dosavadní náskok SSSR ve
výpravách do vesmíru, a to právě v
době, kdy Rusové zaznamenali v této
oblasti dva neúspěchy: dvojí nezdařený
pokus o hladké přistání na Měsíci. Poprvé v historii kosmického výzkumu se
tak karta obrátila v tom směru, že USA
slaví triumf, zatím co sovětská snaha
o okamžité znovuz výšení vedení končí
naopak fiaskem.
Tato situace zřejmě vyvolala v některých dobromyslných komentátorech
na Západě (včetně několika novinářů
českých) touhu po tom, aby národy,
jmenovitě USA a SSSR, přestaly ve
svých kosmických projektech soutěžit
a začaly naopak koordinovaně spolupracovat. Prý by se tím nejen ušetřilo
mnoho peněz, promarněných nyní na
zbytečnou duplikaci technicko-vědeckého úsilí, nýbrž by se prý dosáhlo i daleko rychlejšího pokroku nežli za situace
současné.
SOUTÉŽ JE D Y N A M E M POKROKU!
Je pozoruhodné, jak marxisticko-kennedyovsko-janovská propaganda dokázala zamlžit střízlivý pohled na skutečnost i u mnoha nesocialistů.
Neboť
nejenom ekonomická věda, nýbrž i iprostá zkušenost každého inteligentního
člověka přece jasně ukazuje, že rychlost
pokroku je naopak přímo úměrná intensitě soutěžení. I za neustálé zlepšování technických výrobků pro domácnost, jež zvyšují životní standard, vděčíme dravé konkurenci jednotlivých průmyslových podniků v kapitalistických
státech, neboť každý větší koncern zaměstnává řadu vědců pouze za tím účelem, aby jeho produkty co nejdříve a
co nejmarkantněji předčily iprodukty
všech konkurentů. Nedostatek tohoto
soutěžení je nejzákladnější příčinou toho, že znárodněné podniky a ť už v
CSSR, Anglii, nebo třeba Bolivii prodělávají a musí být subvencovány z
daní poplatníků (místo aby jim naopak
sloužily), jakož i skutečnost, že plně
socialistické státy pokulhávají v životní
úrovni tak daleko za zeměmi kapitalistickými a většinou se omezují na opožděné kopírování výrobků západních.
Podobně je tomu i s technicko-vědeckým soutěžením mezi státy v odvětvích,
v nichž nutné počáteční investice přesahují svou výší možnosti soukromých
podniků a kde tedy nezbytný element
konkurence musí být dodán aspoň politickým napětím v mezinárodních vztazích. Např. letectví by dnes rozhodně
nebylo na tak vysokém stupni pokroku,
kdyby jednotlivé státy nebyly v první
polovině tohoto století poznaly válečný
potenciál letadel a nesnažily se inten-

NEPRONÁSLEDUJTE BÁSNÍKŮ!
(Pokrač.)
shodila padákem na druhé nádvoří
pražského hradu. O d e v z d a l a proto deník státní bezpečnosti, která jej zase
odevzdala samotnému novému ministru vnitra. Ten si dal dokument přeložit a tak se zjistily dvě věci.
Za
prvé, že obsah deníku byl takový, že
si jej netroufala přetisknout ani " M l a dá f r o n t a " — a to už je, milí přátelé,
co říci. Z a druhé, že ¡e to deník básnické osoby zvané Ginsberg.
Byla tedy tato básnická osoba z
bolševického Československa vyhoštěna. Není úředně známo, co tomu řekli
znalci poesie pp. Aschkenazi a Goldstuecker. Byli bychom však rádi, kdyby
se pražské autority příliš neunáhlovaly.
Na Strahově už mají, v bývalém
premonstrátském klášteře, museum českého písemnictví, kde se zejména přechovává rukopis Franze K a f k y , jak
se stal básník přes noc žížalou.
Měl
by tam být také zařazen deník, který
si psal Ginsberg. Český dělník, konec
konců, za to draze zaplatil.

sivními investicemi předstihnout své
možné nebo i skutečné nepřátele. Pokroku, umožněného touto konkurencí,
bylo pak lze využít i pro potřeby civilní dopravy.
Podobně bychom dnes
ještě sotva měli "atomy pro mír", nebýt nejprve mezinárodního soutěžení v
atomech pro válku. A stejně se nedá
předpokládat, že by USA a SSSR pokračovaly tak rychle a vcelku úspěšně
s projekty kosmickými, kdyby nebyly
poháněny myšlenkou konkurence se zřetelem na možnost válečného konfliktu
a prestižním soutěžením o vliv na neutrální státy.
V PftlPADÉ

SPOLUPRÁCE

namísto konkurence by vlády nepociťovaly nutnost tak rychlého pokroku
a vývoje.
Členové nejen amerického
parlamentu, nýbrž jistě ani moskevského presidia by nepochybně neuvolnili
miliardy, potřebné dnes k výplatě vědců, inženýrů, techniků, úředníků a dělníků, horečně pracujících na nových a
nových raketových projektech, neboť
jiné výdaje (případně i snížení daní)
by byly vždy považovány za praktičtější a konkrétněji naléhavější. — Je
pravda, že by tyto obnosy mohly být
použity např. na urychlenou výstavbu
silnic nebo i ke zvýšení sociálního zabezpečení (v kterémžto případě by se
ovšem staly neproduktivními) a lze diskutovat o tom, zda by takto nebyly investovány užitečněji. Avšak není možné
realisticky tvrdit, že nahražení konkurence na poli kosmického výzkumu koordinovanou spoluprací by urychlilo pokrok právě v tomto oboru. Byl by to
sice docela hezký utopistický ideál, avšak v realitách konkrétního světa pravý opak je pravdou.
Přímá úměrnost rychlosti pokroku a
intensity soutěžení vyplývá z přirozenosti lidské, jež není a nikdy nemůže
být ideálně andělská.
To dosvědčuje
nejen realistická věda a mnohatisíciletá
zkušenost, nýbrž i náboženství, takže
je politováníhodné, že se dali zmást
zmíněnou utopistickou demagogií i někteří katolíci a jiní křesťané. Aspoň ti
by si měli být plně vědomi toho, že
žádný absolutní ideál nemůže být dosažen na tomto fysicky konečném světě, že za všechno, tedy i za pokrok, se
musí zaplatit úměrnou obětí, a že negativní pohnutky mívají positivní následky a naopak.
ZMATENÍ M Y S L Í A IGNOROVÁNÍ
REALIT
je dnes ovšem zjevem celosvětovým, na
Východě stejně jako na Západě. Když
při Brežněvově projevu u příležitosti
moskevských oslav 20. výročí konce 2.
světové války bylo opět po letech vysloveno jméno Stalina, mezi posluchači propukl spontánní potlesk.
A to i přes
Chruščovovo veřejné odhalení Stalinových zločinů, přes desetiletí strašného
teroru, jejž Rusové prožili a protrpěli
na vlastní kůži, a přes časté připomínání těchto hrůz současnými sovětskými spisovateli a novináři.
Jistě překvapilo, když přibližně v
stejné době výprava českých katolíků
z Chicaga dlící na zájezdu ve Washingtonu, m.j. tam uctila památku bývalého
pres. Kennedyho a položila věnec na
jeho hrob s věčným světlem. A to i
přesto, jak je obecně známo, že JFK
se snažil zpečetit bolševické zotročení
českého národa návratem k Jaltské
dohodě a upevnil komunistický režim
úvěrovou dodávkou pšenice; přestože
dovolil zlikvidování katolického presidenta Vietnamu a přičinil se i o odstranění katolického kancléře Adenauera v Německu; přestože nechal vykrvácet převážně katolické Kubánce při
invasi v Prasečí zátoce tím, že jim v
poslední chvíli zadržel slíbenou leteckou pomoc; přestože nechal zničit armádu značně křesťanské Katangy, v
jejíchž řadách bojovalo mnoho maďarských, kubánských a jiných antikomunistických dobrovolníků a vydal tak
celé Kongo (včetně tamních misionářů)
na pospas barbarským divochům; atd.
atd.

KULTOVNÍ PARADOXY.
Toto jednání moskevských občanů i
našich lidí zaráží daleko více nežli např.
skutečnost, že v téže době uctili bývalého pres. Kennedyho i v Anglii zřízením památníku v místech, kde byla r.
1215 podepsána Magna Charta libertatum. Angličané se totiž vyznačují tím,
že při své rozvaze občas propadají posvátné úctě a nevkusnému velebení právě těch nejhorších státníků, katastrofálnost jejichž ¡politiky prokáží pak vždy
v krátké době dějiny i Britům samým.
V posledních desetiletích se staly podobnými objekty krátkodobých kultů osobnosti např. Baldwin, MacDonald a též
Chamberlain. Posledně jmenovaný byl
dokonce uctíván jako Spasitel a Zachránce lidstva od války v téměř celém tehdejším civilisováném světě —
kromě ovšem Československa.
Během
krátké doby se však ukázalo, že pravdu
měli Čechoslováci a nikoliv celý ostatní
civilisovaný svět — a Chamebrlain se
naopak stal symbolem politické proradnosti a státnické krátkozrakosti. —
Také o vývoji událostí v Kongu, Vietnamu, Dominikánské republice a jinde
jednou pronese historie konečný posudek sotva lichotivý osobnosti, jejíž kult
se udržuje hlavně v zájmu budoucích
presidentských ambicí bratrů, švagrů a
potomků.
Konkrétně se tyto snahy projevují v
různých časopisech, které vedle soustavného pěstování legend o JFK vyzdvihují již dnes jeho bratry senátory za
současného všemožného snižování schopností a kvalit pres. Johnsona v souvislosti s jeho zahraniční politikou. Do téhož
rámce zapadají i protestní manifestace
intelektuálů (zejména z řad universitních profesorů a studentů).
T L A K ROSTE.
Tyto protesty, zintensivněné otevřeným výpadem Roberta Kennedyho proti
nynější americké politice ve Vietnamu
a Dominikánské republice, měly nepochybný vliv na to, že pres. Johnson neprovedl ihned a do důsledku úplnou likvidaci povstání v Santu Domingu a učinil i pokus o vyjednávání s Juanem
Boschem. — Tento bývalý prokomunistický president, v jehož jménu je
nynější revoluce vedena, byl totiž chráněncem J. F. Kennedyho.
Když byl
Bosch před dvěma lety antikomunisty
sesazen, J. F. Kennedy přerušil s novou vládou diplomatické styky a zastavil jí veškerou hospodářskou pomoc
(kterou pak dostávalo boschistické podzemí od Castra), aby tak vynutil návrat
dřívějšího režimu. Pouze rychlé změně
americké politiky po listopadu '63 (pres.
Johnson obnovil styky i pomoc) lze
děkovat za to, že Dominikánská republika není již po řadu měsíců druhou
Kubou. Za těchto okolností se ovšem
nemůžeme divit, že kennedisté vyvíjejí
mimořádný nátlak na pres. Johnsona,
kritisují jeho akce, sympatisují s povstalci a snaží se veřejnosti zapřít komunistický charakter dominikánské revoluce stejným způsobem, jakým bylo
kdysi lháno o povaze a úmyslech Castra
nebo Mao-Ce-tunga.
tJLOHA OAS.
Avšak i nastalého patu dovedl pres.
Johnson využít positivně.
Zorganizování meziamerického vojska pro udržování pořádku, ohroženého komunistickým podvratnictvím, může mít dalekosáhlé důsledky a mnohem blahodárnější význam nežli vznik nepříliš chvalně
známých oddílů OSN. Existence vojenských útvarů OAS pod vedením brazilského generála usvědčuje ze lži a pokrytectví (či v nejlepším případě z ignorantství) tvrzení, že se pres. Johnson
ve vztahu k Latinské Americe vrátil
proti vůli tamních států k imperialistické politice svých dávných předchůdců. Není vyloučeno, že tyto protesty s
podporou kennedistů mohou zintensivnit
natolik, že by ohled na "hlas lidu" vzal
i pres. Johnsonovi odvahu k dalším rázným zákrokům v případě, že by prokomunistické revoluce vypukly časem i
v jiných částech západní polokoule. Není rovněž jisté, že by samotné oddíly
USA dokázaly zvládnout možné požáry
ve všech ohniscích potenciálních nepokojů, kdyby je mohla propaganda představovat jako svévolné a isolované vetřelce a okupanty imperialistické moc-
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nosti.
Vůči mezinárodní armádě pod
velením jihoamerického generála
(i
když v ní vojáci z USA budou tvořit
většinu) se takovéto propagandy použít
nedá a komunisté tím ztrácejí svou nejnebezpečnější zbraň.
Je zcela možné,
že vědomí této ztráty je samo odradí od
mnoha dalších projektovaných převratů.
Skutečnost, že OAS může nyní zakročit i vojensky rychle a kdekoliv bez
obvyklých washingtonských starostí o
to, co tomu řekne cizina a neutrálové
(a kennedisté), bude jistě dalším odstrašujícím prostředkem proti komunistické agresi.
SITUACE VE V I E T N A M U .
Méně nadějná je ovšem dosud situace
ve Vietnamu, ač i tam byly antikomunistické síly částečně zmezinárodněny
jednotkami zejména australskými a jihokorejskými. Avšak vojenský i politický rozklad, způsobený vyvražděním
rodiny Diemovy i řady vůdčích katolíků,
nebylo dosud možno zastavit. V Saigonu
se tento měsíc ustavila již opět nová
vláda důstojníků, tentokráte však bez
násilného převratu.
Představitelé dosavadního civilního režimu totiž sami
uznali, že mírové správní metody nestačí k zvládnutí nynější situace.
I
rozumnějším budhistům je už dnes jasné, že jedině naprostý politický ignorant nebo pokrytecký demagog s nekalými úmysly mohl by ještě tvrdit, že
demokracie je žádoucí a možná v zemi,
ohrožené komunistickou subversí — zejména v orientální zemi bez demokratických tradic. Dnes již pouze autoritativní vojenský režim a zvýšené zasazení americké armády může ještě
odvrátit rudou záplavu, které byla likvidací pres. Diema otevřena hráz.
Útlocitní kennedističtí demonstranti
ovšem litují životů amerických vojáků,
umírajících nyní ve Vietnamu i v Santu Domingu, a vinu na jejich smrti
svalují na L. B. Johnsona. Avšak zodpovědnost za krev těchto vojáků (jakož
i za krev misionářů a ostatních umučených v Kongu) nepadá na hlavu dnešního presidenta USA, nýbrž na dřívější
politiku USA. A bude, bohužel, zapotřebí ještě daleko více krve, nežli se
podaří aspoň částečně napravit katastrofální důsledky necelých tří let oné
politiky.
Emil Ludvík.

ZW SVĚTA
Američtí astronauti McDivitt a White
úspěšně absolvovali 62 oblety zeměkoule
během 4 dnů ztrávených na palubě vesmírové rakety Gemini 4. Podplukovník
White během tohoto letu vystoupil z
kabiny a prodlel v její blízkosti plných
20 minut. Astronautům se dostalo královského uvítání při jejich návštěvě Chicaga, kde byli za své zásluhy jmenováni
čestnými občany a kde jim byly uděleny
čestné doktoráty zdejší university. —
• Ve Velké Britanii existuje mezinárodní společnost "Plochá země". Když byl
její tajemník Samuel Shenton dotázán,
co soudí o posledním výkonu amerických
astronautů, nezdál se být zviklán ve
svém přesvědčení, neboť resolutně prohlásil, že "ti dva jenom dokázali, že
země má tvar talíře".
•
Bílý dům
připustil, že FBI byla presidentem L. B.
Johnsonem pověřena vyšetřit komunistické vlivy v dominikánské revoltě. —
• Britská královna Alžběta II. se svým
manželem, princem Filipem, shlédla berlínskou "zeď hanby" u příležitosti své
návštěvy v Záp. Německu. • V Chicagu
měli sjezd vedoucí funkcionáři t.zv. Du
Bois Clubů, což jest krycí označení pro
komunistickou organisaci, která provádí
nábor mezi americkou mládeží. Zasedání
bylo tajné. • Kongresní výbor pro vyšetřování neamerické činnosti prováděl
v Chicagu výslechy. K budově, kde se
slyšení konalo, vyrukovala všechna levicová spodina města, aby protestovala
proti činnosti výboru. Ztropila výtržnosti a svedla několik rvaček s policisty.
Jak už jsme již dříve oznámili, je to
počátek celonárodního organisovaného
tažení k zastavení činnosti Výboru, které vydatně podporují všechny t.zv. "liberální" živly v zemi. • Dr. Jeremiah
Stamler, odborník srdečních chorob v
(Pokrač. na str. 4.)
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Rtízne zprávy
Sokolskou poutí do kolébky Amerického Sokolstva, St. Louis, Mo., bylo v
neděli 6. června t.r. oslaveno lOOleté výročí založení tamní sokolské jednoty.
Zdařilé slavnosti začaly v sobotu slavnostním banketem a pokračovaly v neděli sletem sokolské župy střední. • Dne
10. června zajela delegace Sdružení čs.
exulantů do am. Lidic u Joliet, 111., kde
k tamnímu pomníku lidických mučedníků položila květiny. Zájezdu se také zúčastnil Msgr. Dr. P. Lekavý, který právě
dlel na návštěvě v (Chicagu, o Výroční
výlet (piknik) Sdružení čsl. exulantů v
Chicagu bude letošního roku pořádán v
neděli 13. září opět v zahradě č. 4 v
lesní reservaci v Riverside.
•
Člen
U. S. kongresu Edvv. J. Derwinski vzpomenul v kongresním zasedání 46. výročí
tragické smrti M. R. Štefánika. o John
J. Rhodes podal v U.S. kongresu návrh,
aby byl vytvořen kongresní výbor pro
porobené národy.
O vytvoření tohoto
výboru je již usilováno delší dobu. Tato
dobrá snaha je však mařena těmi, kdo
myslí, že by to narušilo klidný průběh
koexistence s komunismem.
•
Společnost pro védu a umění vydává literární čtvrtletník "Proměny" za redakce
Dr. L. Radimského. Dle zpráv Společnosti je připraveno č. 2. letošního ročníku s bohatým obsahem.
•
Čtyři
kubánští bojovníci proti Castrovu režimu a dva Američané byli zatčeni na
Floridě na obvinění, že měli 18 pum,
které prý chtěli svrhnout na Kubu. Od
Kubánců byla požadována záruka osm
tisíc dolarů za osobu. Tento obnos si
nemohli opatřit a proto byli ponecháni
ve vězení až do soudního procesu. —
• Jára Kohout nalezl trvalé uplatnění
na americké scéně. Od 21. června t.r.
účinkuje v divadle Gramercy Arts na
východní 27. ulici v New Yorku. • Dr.
Josef Lettrich, předseda Slovenské demokratické strany doma i v exilu a
vedoucí osobnost Výboru pro svobodné
Československo dožívá se ve Washingtoně, D.C. 60ti let. Gratulujeme. • Přípravy pro sjezd Os. sportovců v zahraničí ve dnech 4. - 6. září t.r. v Torontě
jsou v plném proudu. Předseda přípravného výboru J. Meisner navštívil Cleveland, kde s činovníky Svazu projednal
všechny podrobnosti sjezdu. Svaz tlumočí pozvání všem sportovcům, jakož i
všem přátelům čs. sportu. • Letecká
společnost Pan American zahájí dne 16.
července t.r. přímou leteckou dopravu,
pravidelně dvakrát týdně, mezi New
Yorkem a Prahou. • Ředitelstvím FBI
bylo positivně zjištěno, že v poslední
době vzrůstá komunistická infiltrace a
vliv v černošských organisacíeh a že
jsou černoši štváni k rasové nenávisti a
k organisovánému odporu proti stávajícímu pořádku. • Obyvatelstvo Bratislavy bylo překvapeno, když hráči mexického fotbalového mužstva šli před
zápasem do tamního kostela na mši
sv.
Mnoho lidí je následovalo, takže
kostel byl přeplněn. Zapůsobilo to velkým dojmem na tamní katolíky, —
•
Kardinál Dr. Jos. Beran navštívil
Mnichov a Dachov v Německu Dostalo
se mu velkého uvítání od tamních církevních i úředních míst. V rozhovoru
s exulanty prohlásil: "Byl jsem vyhoštěn a sdílím stejný osud s vámi."
• Mezinárodní federace katolic. gymnastů konala svoji výroční konvenci počátkem května ve Vídni. Čs. Orel v
exilu zastupoval tam prof. Š. Zuzka. —
• "České listy", vycházející v Mnichově
otevřely v květnovém čísle diskusi o
"česko^sudetoněmecké otázce" a uveřejnily několik článků představitelů sudetských Němců. V diskusi bude pokračováno v příštích číslech.
•
Dr.
Jar. Trnka, vydavatel kulturní revue
"Rencontres" v Paříži, dožívá se v
těchto dnech 60 let. — Gratulujeme.
• Rafael Kubelík připravuje zájezd k
pohostinskému vystoupení v Japonsku.
Bývalý, čs. vyslanec v Římě V. Vaněk
připravuje ke knižnímu vydání Kubelíkův životopis. • Téměř na celém území
ČSR jsou velké dlouhotrvající deště a
nepříznivé počasí. Při soutoku Moravy
a Dyje je zaplaveno více než třicet tisíc
ha. půdy a stejně je tomu i v povodí
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Kdo chce mučedníky?
Valerie Bílá.
V pětistém padesátém výročí upáleni
Mistra Jana Husa mimovolně probíhá
myslí celá řada otázek vyvolaných mystérií smrti vnucené nebo dobrovolně
podstoupené v provádění určitého úkolu
a ť již náboženského, politického nebo
všeobecně ideového.
Mnoha recensentům složitého a historicky dalekosáhlého dění kolem případu oné velké postavy české minulosti,
uniká důležitý fakt její smrti. Ze totiž nebyla dobrovolná a že k ní došlo
pouhou nevolí tehdejšího církevního soudu.
(Nechci zde zkoumat oprávnění rozsudku nad mistrem Janem, vždyť v
poslední době proskočilo mnoho pochybností o jeho správnosti i pod zorným
úhlen, církevního zákonodárství tehdejší doby a dokonce se vyskytuje snaha
o obnovení procesu. Připadá mi však
důležitou okolnost, že Mistr Jan Hus do
posledního okamžiku bojoval a jeho cílem nebyla smrt nýbrž vítězství jeho
věci.
Nemůžeme též srovnávat minulá staletí s naší dobou, i když jsme prožili
úsek nejhroznějších tragedií, kdy lidské
životy padaly bez výběru a bez milosti.
Středověké mravy pokládaly trest smrti
a zabití za zcela zaslouženou odvetu a
lidský život ani zákonitě neměl velkou
cenu. Oproti tomu žatva lidských životů způsobená a ť již moderními válkami naší doby nebo šílenou zlobou despotů stála v úplném protikladu liteře
zákona civilisaze XX. století vybroušené humanitními myšlenkami. Poslední
generace se staly obětí paradoxu: ve
světě plném ideálů lidskosti prožily nepředstavitelnou hrůzu zákonů džungle.
Přes tento alespoň theoretický rozdíl
v oceňování lidského života neustává idolisace mučednictví a není náhodou, že
mučedníky nejvíce slaví, k mučednictví
vyzývají a jeho nedostatek kárají právě
ti, kdo v rušných dobách moudře vyhledávají klidné ústraní.
Oslavováni
politických mučedníků, ovšem pečlivě
vybraných podle toho kterého zaměřený se dokonce ptává každoročním
programem a přispívá k vyplnění mezer
v seznamu oslav našich krajanů.
Právě nyní, v době bojů za občanská
práva černochů na tomto kontinentě,
nezřídka idealistický jedinec je sveden
k nepředloženému hazardování vlastním
životem a stává se tak vítaným mučedníkem za věc, pro niž by byl jeho
život neskonale cennější.
Nepřistupuji k tomuto thematu s lehkou myslí. Skláním se před lidskou odhodlaností a statečností a obdivuji tyto
tak vzácné vlastnosti. Viděla jsem však
hekatomby lidských životů zkosených
pro potěšení sadistických usurpatorů a
další životy utracené buď z lehkomyslné
svévole, z hloupé bezmyšlenkovitosti
nebo z pošetilé vypínavosti a touhy po
publicitě.
Vzpomínám i těch jedinců,
jimž jejich úřad ukládal obzvláštní obezřetnost a jejichž vzpurnost vůči totalitní moci kolosa — a ť již nacistického nebo komunistického —
nemohla
vyvolat nic jiného než zhoubu. Jak často
smrt byla spasitelem z hrozného utrpení!
Období totalitních režimů přineslo s
sebou mnohé těžce vykoupené ponaučení. Jedním z nich je, že bojovat máme
jen prostředky, jež jsou po ruce. Je
nesmyslné vyzývat nepřítele, jenž stojí
proti bezmocnému v plné výzbroji. Tím
horší je riskovat život vlastní, když
současně s jeho obětováním jsou ohrožovány životy další. — Každá oběť,
nutno-li i života, musí mít účel. Dávat
příklad statečnosti v zajetí vrahů nepřináší žádoucí ovoce.
jiných řek.
Pro špatné počasí není
zdaleka skončeno setí jařin a sázení
brambor a řepy. • V Chicagu zemřel ve
věku 70 let významný sokolský pracovník Václav Šimaner. Byl starostou Sokola Havlíček-Tyrš a sokolské župy
střední. • - V ČSR zemřel novinář a
spisovatel Karel Horký ve věku 86 let.
•
Příští číslo Zpravodaje vyjde jako
dvojčíslo počátkem měsíce srpna. —
•
Zaplatili jste již předplatné?
Nezapomeňte a pošlete!

K závěru vzpomínám, jak často po
záchraně z komunistické nesvobody
jsme slyšeli káravá slova, proč jsme
tam raději nezůstali, že bychom tak
mohli spíše přispět ke konečnému potření komunismu.
Naše odpověď na
tato slova byla jednoznačná a potvrdila
fji potomní zkušenost: Kéž 'by byli
utekli všichni ti, kdo měli sebemenší
možnost. Udržování nějakých hodnot,
směřujících k osvobození od komunismu, je zcela beznadějné. Není ani obdoby činnosti takových Háchů za doby
nacismu. Může-li někdo něco dělat pro
obnovení demokratického řadu, může
tak učinit mnohem účinněji v zahraničí.
Proto také žádný rozumně uvažující
jedinec nemůže schvalovat nějaké mučednictví ani je nechce vyvolávat. —
Nechce krveprolití ani individuální ani
hromadné. Skládá veškerou důvěru ve
vítězství rozumu u nás doma. Síla musí
přijít zvenčí a na vytvoření té nutné
síly musí spolupracovat krajané v zahraničí. V tom spočívá jejich úkol a k
splnění tohoto úkolu je zapotřebí každého jednotlivce.

Co se píše —
(Pokrač.)
hraniční žurnalista mluvil, aby věděla,
nebo zjistila, o koho jde.
Avšak liberální časopisy uveřejní často současně s klamnou zprávou také
zprávu pravdivou, drasticky pravdivou.
A tak týž liberální deník otiskl na druhé stránce s článkem o Praze zprávu
o tom, že pouze přes svatodušní svátky
uprchlo z Východního do Západního
Německa dvacet lidí, při čemž jeden
byl pětkrát postřelen a jiný zabit. —
Autor píše o brutalitě, s níž "strážci
míru" pronásledují německé uprchlíky
a sestavuje malou statistiku — " b a r o metr" — který ukazuje, jak se stoupající bídou a nespokojeností, útlakem a
partajní bezohledností stoupá nyní zase počet lidí, hledajících svobodu.
Komunistické strany utužují režim,
zpevňují normy a postupují tvrději vůči nespokojencům, kterých přibývá. Po
chruščevismu vidí komunisté, že s úlevami daleko nedojdou.
Komunismus
se nesnáší s blahovůlí. Ukazuje se, že
uvnitř komunistických zemí neexistuje
koexistence. Tam je jen vládnoucí třída, mající v rukou všechny mocenské
prostředky a vymykající se jakékoliv
kontrole anebo ovládání, a boj se zostřuje.

NÁKAZA SE ŠÍŘÍ.
V edici Lifu "World Library" vyšla
kniha "Eastern Europe", jejímž autorem je Godfrey Blunden. Na str. 75.
této knížky je možno číst tyto řádky:
"There were attempts to assassinate non-Communist Cabinet members; when it was discovered that
Communists were behind the attempts
the Communist dominated police took
no action. The Cabinet ordered an
inquiry.
When Gottwald failed to
carry out the investigation, nonCommunist members of the Cabinet,
hoping to topple the Gottwald government submitted their resignations to
President Beneš . . . Valerian Zorin,
Deputy Minister of the Soviet Union,
flew in from Moscow, a reminder to
Beneš that the USSR stood solidly
behind the Czech Communists." . . .
Celá citovaná část je od začátku až
dokonce nepravdivá ve svých faktech
a tím i vadná v závěrech. Musíme se
konečně jednou zbavit mythu, jakoby
Zorin byl příčinou toho, že komunisté
převzali vedení vládních věcí po resignaci t.zv. demokratických členů vlády.
Tento mythus byl vytvořen ne komunisty, ale jejich kolaboranty, kteří sami
sebe nazývají demokratickým živlem
v Gottwaldově vládě, aby se zhostili
své dějinné zodpovědnosti.
Chceme krátce vyložit fakta. Resignaoe nebyla podána v žádné souvislosti
s atentátem na nekomunistické členy
kabinetu. V době resignace byl případ

Strana 3

A PERMANENT THREAT
Vyšlo anglicky péčí Sdružení československých exulantů v Chicagu jako
2. svazek edice "Etapa".
Autor ¡e
našim čtenářům velmi dobře znám jako stálý spolupracovník Zpravodaje.
Sdružení uvažovalo zprvu o dvojjazyčném vydání této znamenité studie, ale
po důkladné úvaze se rozhodlo k vydání toliko anglickému.
Důvody tohoto kroku jsou dvojího druhu: především finanční n á k l a d y , spojené s vydáváním publikací jsou dnes neobvykle vysoké a představují značnou obět
i pro spolkovou pokladnu. Naproti tomu bylo úmyslem vydavatelů zajistit
brožuře co nejširší okruh čtenářů, u
nichž by splnila svůj účel. Tohoto cíle
by nebylo dosaženo českým vydáním.
Čs. exulanty není třeba přesvědčovat
o hrozbě, zákeřnosti a methodách mezinárodního komunismu v jeho pronikání do svobodné společnosti.
Celý
náš život, náš osud, naše exulantská
existence už sama o sobě je zkušeností
postačující. Nejsme z a hranicemi proto, abychom se navzájem utvrzovali o
škodlivosti rudé diktatury, o marxistickém spiknutí k ovládnutí svob. národů
a abychom si soukromě vyprávěli o
obiudné ideologii, která uchvátila náš
domov. Jsme v exilu proto, abychom
se pokusili své zkušenosti tlumočit světu dosud svobodnému, abychom jej
varovali před lehkověrností, abychom
zacloumali ignoranty, probudili nasycené spáče a vyrušili z líbezného snění
o věčném míru důvěřivce, které omámila myšlenka koexistence s komunismem.
Vladimír Štědrý je jedním z nás a
jako novináři-exulantu je mu přirozeně
nejbližším předmětem pozorného studia
funkce tisku nejen z a železnou oponou,
ale i ve svobodném světě.
Zaznamenává ve své práci důmyslné pronikání
sovětského vlivu do západních publikací, kulturních a intelektuálních institucí, zneužívání uměleckých zájezdů k
rozptýlení nedůvěry západního obecenstva k sovětskému systému, celou
tu mašinérii psychologické propagandy do podrobností plánované Agitpropem. V závěru svého systematicky
upraveného dokumentárního pojednání o moderních methodách moskevské
subverse podává autor klasický příklad
bolševické infiltrace:
Československo.
Brožura Vladimíra Štědrého zaslouží,
aby byla krajanskými organisacemi a
hlavně exulanty rozšířena mezi jejich
americké přátele.
Studie bude rozeslána z rozhodnutí Sdružení na všechny
poslance a senátory Spojených států.
P.
atentátu dávno již předmětem soudního
vyšetřování, takže Kabinet nežádal K.
Gottwalda, aby případ byl vyšetřován.
Důvodem bylo odstranění osmi policejních důstojníků a nahražení jich jinými
osobami.
Není ovšem také správné tvrzení, že
resignaci podali nekomunističtí členové
kabinetu. Třeba se zmínit aspoň o dvou.
Tak na př. Jan Masaryk, jenž nebyl o
zamýšlené resignaci ani uvědoměn ani
dotázán o radu, stejně jako president
Beneš. Tvrzení Zenkla et consortes je
ovšem smýšlenkou v tomto směru. Neresignoval ani Majer, který nebyl také
uvědoměn, ač to byl jediný nekomunistický ministr, který měl odvahu protestovat proti odvolání účasti Československa na pařížské konferenci, kde
se měly projednat podmínky Marshallova plánu. Dále ani výbory stran nebyly uvědoměny o zamýšlené akci. —
Všichni, počínaje Benešem až k prosté(Pokrač. na str. 4.)
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Švýcarsko —

Nákaza —
Celé lidstvo bylo by mohlo považovat
8. květen za výročí osvobození, kdyby,
díky porážce hitlerovského Německa,
nespravedlnost a tyranie byly vyhnány.
Všichni víme, jak velice je skutečnost
jiná".
Ludwig Erhard, kancléř
Něm. Spolkové Rep.
*
Respektování státu quo v Evropě jest
první podmínkou míru nejen v Evropě,
nýbrž také v celém světě."
Wlad. Gomulka.

*

"Paměti zachránce Mussolliniho Otty
Skorzeny-ho ("Lebe gefaehrlich"), které
jsou v západním Německu zakázány,
jsou v hebrejském překladu — povinnou
četbou pro žáky israelské vojenské akademie.
"Paris Match", Paříž.
*
S Východem obnovíme a utužíme dávné svazky. Vy víte, jak často jsme
my Francouzi, mysleli na staré francouzsko-ruské spojenectví. Dnes už se
nejedná o toto, protože nebezpečí není
totéž, nýbrž jedná se o to, obnovit
oněmi národy plodný poměr, v zájmu
jejich, našem i v zájmu univerzálního
míru.
Gen. Charles de Gaulle.
•
Na recepci na počest min. Gromyka
na sovětském velvyslanectví v Paříži:
dobrá nálada byla všeobecná, vysocepostavené osobnosti skloňovaly sloveso
"jsem spokojen", a Agence France tvrdí, že pánové Joxe (býv. franc. velvyslanec v Moskvě) a Gromyko, doprovázeni svými manželkami, sborově zpívali
slavnou píseň partyzánů z dob občanské
války: "Na výzvu Velikého Le-ni-na".
"Le Monde", Paříž.
*
Ve většině satelitních zemí byla rozpoutána kampaň pro návrat k strohým
a nejortodoxnějším principům komunistické ideologie.
Chruščovův pragmatismus, který ve zvýšení životní úrovně
spatřoval vyřešení všech problémů, je
přísně odsuzován a posměšně nazýván
"gulášovým komunismem".
"La Presse", Montreal.
•
Nejvyšší soud Spojených států jednomyslně rozhodl, že v r. 1961 vydaný zákon, provádějící omezení zahraničních
komunistických propagačních spisů poštovními úřady, je protiústavní, protože
narušuje zásadu svobody mínění a tisku.
"Aufbau", New York.
•
Již nikdo se zdravým rozumem nemluví o nebi a nikdo upřímně nepomýšlí tam jít . . . Zbytečné něco tam
hledat:
Boha tam není. Zeptejte se
Gagarina. Bůh je na zemi . . . On vložil
věčné do dočasného . . .
Abbé Evely v belgickém
rozhlase.

•

Myslím, že nejsem pessimistou řeknuli, že . . . po vyhlášení textu o náboženské svobodě a schématu 13 (Církev v
moderním světě), lze se obávat rozkolu
(schisma) Církve ve Francii (Msgre
Pailler, arcibiskup-koadjutor v Rouen, v
souhlasu s Mrgrem Bannwarthem, biskupem ze Soissons a Msgrem Gandem,
biskupem-koadjutorem z Lilie.)
" L e Figaro", Paříž.
•
"Více než 500 studentů z Wofford College (Spartanburg, S.C.) roztřískalo v
kafeterii všechno skleněné nádobí a rozházelo podnosy a pak se dalo na pochod do dívčí koleje na "lov kalhotek"."
Zpráva UPI.

*

"U.S. vyslanec ve Spojených národech, Adlai Stevenson prohlásil, že protestní demonstrace studentů na universitách dokazují opravdový zájem o veliké otázky."
Associated Press.

(Pokrač.)
mu voliči byli prostě postaveni před
hotový skutek.
Resignace byla vyvolána ze dvou důvodů.
Jednak chtěli tito resignující
ministři vstoupit do dějin jako odvážní
bojovníci proti komunistům a mít o
povalení vlády Gottwalda jedinou zásluhu, jednak ovšem proto, že neznali
ústavní předpisy a nedovedli si vypočítat, že ve vládě zůstává většina, že je
schopná usnášení a že president podle
ústavy nemůže vynutit resignaci celé
vlády. (Viz Paragraf 80 ústavy doplněný ústavním dekretem z 2. dubna 1945
par. 4). Nezodpovědná nevědomost, neznalost nejzákladnějších početních úkonů a ctižádost státi se hrdiny zahrály
s národem trpkou komedii.
Jaká byla vůdcovská kvalita odstupujících ministrů? Nejen, že nedovedli
své straníky přimět, aby vyšli do ulic,
jako to udělali komunisté během 48
hodin, ba ani nepřiměli nekomunistické
poslance, aby hlasováním projevili nedůvěru nové vládě. 230 poslanců, kteří
byli přítomni hlasování, jednomyslně vyslovilo důvěru nové vládě a mezi těmi
bylo 116 nekomunistických!
Musíme
ovšem také uvážit, že tito 'hrdinové utekli a nechali na pospas ulici své spolupracovníky, kteří jim důvěřovali a je
podporovali.
Celá akce byla od počátku pochybená,
špatně připravená a vedená lidmi, kteří
dovedli o demokracii žvanit, ale nedovedli pro ní bojovat a umírat jak toho
vyžadují vůdcovské kvality.
A nyní k jejich záchraně se připletl
do celé věci náhodou Zorin. Tento muž
přiletěl do ČSR v době, kdy nikdo nevěděl, že ministři podají resignaci. Dvě
hodiny po něm přiletěl týž den americký velvyslanec Steinhardt. A nyní se
tvrdí, že Zorin řídil celou akci a že připoměl Benešovi, že Sovětský svaz stojí
za československými komunisty. Beneš
v těchto dnech se Zorinem ani nepromluvil, ani nejednal.
Nyní se snaží
Zenkl tvrdit, že mluvil se Zorinem (viz
Time, 17.3.1961), že týž přiletěl do Prahy, aby zorganizoval povalení zákonné
československé vlády. Zorin musel být
vševědoucí v tomto případě. Zenkl s ním
mohl mluvit jedině před resignaci, kterou podal dne 20. února. Po resignaci
byl Zenkl pro každého bezvýznamnou
osobností. Nebyl hlavou největší protikomunistické strany, protože resignaci
jí fakticky přestal být. Jestliže s ním
mluvil, jak uvedl, před resignaci, musel
si být vědom, co ho a jeho resignující
spoluministry očekává. Nemohl mu vytýkat tenkráte, že zasahuje do vnitřních
záležitostí státu, protože v tom okamžiku Zorin nic nedělal. Iniciativu měli
Zenkl a spol. Ptáme se maně, proč se
nedotazoval Stalina, jak dlouho ještě
bude zasahovat do vnitřních záležitostí
státu, když tenkráte uposlechl rozkazu
Moskvy a jako předseda dal hlasovat ve
vládě o odvolání účasti na Marshallově
plánu? Tenkráte by to bývalo na místě. Místo toho ještě 6 měsíců později
psal, že Stalinovi můžeme věřit a že
Sovětský svaz je jediný spojenec, kterému můžeme důvěřovat. Jestliže Stalin měl připomenout Benešovi, že Sověti
stojí za našimi komunisty, pak přítomnost Steinhardta měla mu připomenout,
že USA stojí za t.zv. demokraty. Je
zajímavé, že komunisté nevytvořili tento myth. Neměli toho také zapotřebí,
protože neschopnost resignujících ministrů, jejich zbabělost a neznalost základních ústavních předpisů bylo více,
než kdyby v týž den byl přijel Stalin.
Komunisté nepotřebovali Zorina, aby
převzali vládní moc.
Síla demokracie je v pravdě. Zastavme šíření nákazy lživých legend.
L. Šindelář.

(Pokrač.)
hlášení vatikánského koncilu o neomylnosti papežově) došlo v jurské oblasti
k vážným nepokojům z podnětů náboženských. Posléze však se situace konsolidovala tou měrou, že počátkem tohoto století bylo lze hovořiti o dokonalém sžití obyvatel Jury s ostatním zázemím Švýcarské Konfederace a o jeho
státoprávní spolehlivosti.
Výslovně separatistické tendence vyskytly se v bernském Jura hned po
skončení první války světové; pohnutkou
byly tehdy otázky spíše národnostní a
jazykové nežli náboženské. Značné procento místních obyvatel přirozeně inklinovalo k Francii, zvláště z cípu Ajoie
s městem Porrentruy, kde vzájemný
styk mezi občany švýcarskými a francouzskými neznal hranic.
Hnutí ono
bylo sice poměrně záhy umlčeno, ale
objevilo se — c o ž je zvláště příznačné —
opět právě po druhé válce světové, kolem r. 1948. Tentokrát však od počátku nabylo forem a používá method,
jež v menším měřítku reprodukují naše
tragické zkušenosti s tak zv. sudetskými
Němci.
"Jurské Shromáždění",
ustavivší se tehdy, osvojuje si nárok
býti mluvčím všeho francouzsky hovořícího obyvatelstva Jury a tvrdí, že Jura
je ve státě bernském úplnou Popelkou,
zanedbávanou po stránce národnostní,
kulturní i hospodářské a že je tudíž
svatou povinností vésti boj za jeho osamostatnění do všech důsledků.
Poněvadž obvyklé prostředky demokratické
zatím nevedly k cíli, přešlo vedení separatistů v posledních letech přímo k
teroru. V severozápadní části Jury vyskytly se požáry usedlostí, jichž majitelé
nesympatisují s "osvobozovacím" hnutím, na trati Biel-Bern byl učiněn pokus
atentátu, jenž byl pouhou náhodou zažehnán, a serie podvratných akcí vyvrcholila 30. srpna loňského roku v demonstraci, jež otřásla veřejným míněním celé země a vyvolala konsternaci i
v zahraničí.
Separatisté v akci.
Na nejvyšším bodě horské silnice, vedoucí od jihu k městečku Porrentruy,
byl po r. 1918 zbudován památník švýcarské branné pohotovosti za válek z
let 1870-71 a 1014-18.
Mohutná postava vojína v plné zbroji (nazývaného
"Fritz", zčásti v úctě, zčásti posměšně,
podle toho, jde-li o Berňáka či příslušníka Jury) dominuje širé pláni francouzsko-alsaské a je označována za
pietní místo patriotického putování. K
padesátému výročí vypuknutí první . . .
resp. k 25. druhé války světové, byla
sem svolána národní manifestace bývalých příslušníků švýc. armády, při
níž hlavními řečníky měli býti švýc.
ministr národní obrany a významný člen
kantonální vlády bernské, sám rodák
z Jury. Separatisté použili této příležitosti k frontálnímu útoku proti představitelům ústřední moci:
Zmobilisovaná mládež znemožnila řevem, pískotem a posměšnými plakáty oběma oficielním mluvčím jakýkoliv projev a 14
dnů po tomto "vítězství" uspořádala v
nedalekém Delemontu vlastní manifestaci pro "osvobození Jury", při kteréž
příležitosti se v demonstrujícím davu
vyskytly také vlajky republiky francouzské? což tedy hraničilo přímo na
velezradu.
Po jednoznačné odsuzující reakci
všeho švýcarského tisku na tyto události — dokonce i kantonů ryze francouzských, které do jisté míry s požadavky rebelantů sympatisují — nastalo
dočasné zmlknutí v táboře separatistů.
Koncem dubna t.r. však zahájili novou
ofensivu, svolavše do Ženevy tiskovou
konferenci za účasti novinářů nejen švýcarských, nýbrž většinou i ze zahraničí.

Červen 1965
Oba vedoucí mluvčí přiznali, že hodlají
celý problém převésti z úrovně kantonální na celostátní a případně i před
fórum mezinárodni.
Celá otázka není ovšem tak jednoduchá, jak vedoucí odboje proti Bernu
prohlašují. Nehledíc k tomu, že v jejich argumentech o stávajících poměrech v Juře je notná dávka demagogie,
žije v tomto území mnoho státních příslušníků, nepřejících si změn a nesouhlasí vších s radikálními požadavky; kromě toho je dnes Jura tou měrou jazykově promíšen, že by jeho pofrancouzštěním a totálním odtržením od starého
kantonu vznikly nové problémy minoritní.
Pro odpovědné činitele je však
otázka jurská skutečnou zkouškou státníkovou.
rš

Ze světa —
(Pokrač.)
městském zdravotním úřadě, který byl
také a nikoli bezdůvodně zavolán před
výbor, odmítl odpovídat na dotazy a od
výslechu demonstrativně odešel. Podle
svědků byl "spolehlivým členem kom.
strany", ale městská rada ho nezamýšlí
propustit. • T.zv. president a maršál
Tito navštívil Prahu. Aby ukázal, že
přes svůj buržoasní způsob života pořád
patří do socialistického tábora, napadl
USA a jejich politiku ve Vietnamu. —
• V Rakousku zvolili 65-letého socialistického starostu Vídně, F. Jonase, presidentem. • Michail A . Šolochov, autor
"Tichého Donu", byl ku svým 60. narozeninám vyznamenán řádem Lenina a
maršálským kordem. (Je pluk. v záloze.)
• Japonsko je po USA, Něm.
spolk. republice a Anglii — čtvrtým největším výrobcem automobilů na světě.
• Exentrický americký průmyslník Cyrus S. Eaton staví v Budapešti hotel.
To vše v rámci jeho příchylnosti k bolševické společnosti. • Marina Oswaldová, vdova po atentátníku na pres.
Kennedyho se provdala.
•
Německý
lékař dr. W. Devrient tvrdí, že vyléčil
sta pacientů, trpících nemocí prostaty,
pojídáním tykvových semen, které maji
vysoké procento obsahu zinku. • Boris
H. Klosson, úředník stát. departmentu,
který svého času svým dobrozdáním usnadnil Lee H. Oswaldovi návrat z Ruska do USA, byl nyní povýšen na ředitele úřadu, který pečuje o kulturní výměnu s SSSR. • V Chicagské "Tribune"
vyšla podrobná rekapitulace všech podezřelých okolností, jež provázely smrt
Jana Masaryka. Líčení tehdejších událostí bylo rozmnoženo o řadu nových dokumentů, jež pocházejí z tajných archivů pražského ministerstva vnitra a naznačují, že Jan Masaryk byl údajně zavražděn zvláštními sovětskými agenty.
Podobné pojednání se objevilo také v
západoněmeckém Časopisu "Der Spiegel".
•
Také nej novější reportáž o
současném Československu se objevila v
posledních dnech v chicagské "Tribune".
Jejím autorem je zahraniční dopisovatel
uvedeného deníku Donald Starr. Všímá
si drobného, každodenního života a práce čs. občanů, jejich zálib, tužeb, bolestí a hlavně nedostatku, který ovšem
neznají vyvolenci socialistické společnosti. Autor měl jistě oči otevřeny a
dovedl si najít spolehlivé zdroje informací — až na jednu jedinou: s překvapením jsme četli — "Czechoslovakia,
the land of the Czechs, the Moravians,
the BOHÉMIANS, and the Slovakians".
— Přibyla nám nová národní skupina?
• Kanadský prof. Riordan doporučuje
k hubení komárů bleskové světlo (photoflash). Jediný flash stačí prý k zničení
26 proc. samečků tohoto hmyzu a k sterilisování ostatních. Druhý záblesk je
zničí na 100 proc. • Ve statistice příjmů vedou lékaři (včetně zubních) průměrným ročním příjmem $14,500. Následují bankéři a bankovní ředitelé
$12,750 a právníci a soudci $10.500. —

Navštivte

XI. SLET AMERICKÉHO SOKOLSTVA
v neděli 27. června t.r. na stadionu Mortonovy
Vyšší školy v Berwyn.
Začátek ve 2.30 odpoledne.

Z P R A V O D A J — V y d á v á Sdružení
Československých exulantů v Chicagu.
Adresa: 2 6 1 9 So. Lawndale Avenue,
Chicago, Illinois 6 0 6 2 3 , U . S . A .
Vychází měsíčně. Předplatné $ 2 . 5 0 na
rok. Uzávěrka 10tého každého měsíce.
668

