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Revoluce, která vyšla NEVOLNICTVÍ NA KOLCHOZECH PŘÍČINOU
ÚPADKU ZEMĚDĚLSTVÍ V SSSR.
z módy.
Kdyby o těch zjevech nereferoval
denní tisk, kdyby se o nich nepsaly
knihy, nepřednášelo na universitách,
nediskutovalo na televisi a radiu, ani
bychom nepostřehli, že žijeme v nepředstavitelně pohnuté epoše, která se
vyznačuje pozoruhodnou řadou - revolucí. Dlužno předeslat, že nejde o
revoluce, v jejichž vření padají hlavy,
kácejí se trůny nebo mění vládní formy. —
—
V lidské společnosti existuje od skončení poslední světové války jistý druh
řízeného chaosu, který je obecně považován za mírový stav. Je vynakládáno převeliké úsilí, a b y se nepřirozenost tohoto stavu udržela v kontrolovatelných mezích a neporušila " r o v n o v á h u " , kterou proti všem zákonům společenského vývoje a zejména proti vůli
milionů lidí určila jaltská konference.
Energii, nahromaděnou za těmito nevyrovnanými problémy uzemňovala svého času úspěšně t.zv. studená válka,
která nikoho nezranila, nikomu neublížila, ale také ničeho nevybojovala. Její
paradoxní pokračovatelkou je éra t.zv.
liberalisace, t.j. evolučního vyrovnání
vzájemných protiv, kterou usnadňuje v
neposlední řadě také t.zv. kulturní
výměna a kterou znamenitě doplňuje
hospodářská pomoc, určená k zaplašení strašidel, které by mohla vyvolat
nespokojenost na zvednuté misce ekonomických vah na druhém konci světa.
Počátek této druhé etapy, etapy řízené
kontroly nevítaného přetlaku na straně
méně šťastných, můžeme sledovat od
maďarské revoluce.
Političtí psychologové, kteří si vytkli
vznešený cíl " z a c h o v á n í míru" proti
všem opačným proudům a pohnutkám
skrytých v podvědomí porobených milionů, mají zajisté nesnadný úkol: nalézti surogát, náhražku, která by přirozené instinkty člověka v dovolené
míře ukojila a tak zabránila katastrofálnímu řešení. Těch 4 0 válek, jimiž prošel svět od slavnostního uzavření příměří v r. 1945 zajisté neponechávají
mnoho optimismu, že dosavadní status
quo je obrazem definitivním a neproměnným.
Antičtí političtí psychologové dávali
lidu Chléb a Hry. Moderní strážci řízeného chaosu vynalezli rafinovanější stimulant: revoluce rozmanité vzrušující
náplně.
Revoluční kvas šumí všude
vůkol nás. Ale jaký je to revoluční kvas?
Mluví se o revoluci sexuální, revoluci
dospívající mládeže,
revoluci homosexuální, revoluci v koupacích úborech,
revoluci ve výchově dítek školou povinných. Jsme svědky revoluce ras, revoluce v církvi, revoluce v umění, revoluce v dobývání vesmíru a pod. Revoluce řádí v rodině, v nočních klubech,
na universitách, na plážích, v divadle
i filmu, ba i v mateřských školkách . . .
A v zapomenutých koutech střední a
východní Evropy vymírá generace, která ještě pamatuje, že lidé se vzněcovali
myšlenkou na revoluci ducha a srdce,
revolucí národní, revolucí proti zlu a
násilí, proti útisku, za svobodu . . .
To byla ovšem revoluce staromódní,
dnes už zvětralá — revoluce, při níž
nehrály úlohu ani freudovské komplexy

Vladimír Štědrý (Mnichov).
Od července t.r. nakoupil Sovětský svaz od Kanady, USA, Austrálie a částečně
také od Francie celkem 9.5 milionu tun pšenice. Tak praví spolehlivé americké
prameny. To je jistě překvapivě velké množství pro zemi, která ještě před první
světovou válkou přebytky vlastní zemědělské výroby vyvážela a která, navzdory
všem prohlášením svých politiků o předstižení Západu v zemědělské a průmyslové
výrobě, i v minulých letech musila hledat pomoc v "imperialistickém táboře".
Neschopnost uživit vlastní obyvatele
je jedním z nejtíživějších problémů Sovětského svazu. Naposledy se jím zabývalo
plénum
Ústředního
výboru
KSSS v březnu t.r. Avšak přes všechno
úsilí se sovětským agronomům dosud
nepodařilo zvýšit produkci kolchozů a
sovchozů natolik, aby se Sov. svaz stal
soběstačným a dokázal splnit někdejší
přání J. V. Stalina "živit zahraniční
revoluci sovětskou pšenicí". Pokud tak
Sovětský svaz činí, pak vyváží do hospodářsky nevyvinutých zemí jen tu
pšenici, kterou byl sám dovezl z ciziny.
Jeden ze znalců sovětského zemědělství, T. K. Čugunov, který opustil
Sovětský svaz a žije t.č. v Německé
spolkové republice, vydal nyní obsáhlou studii o příčinách deficitního sovětského zemědělství pod názvem " D i e
staatliche Leibeigenschaft" (Státní nevolnictví), ve které dochází k závěru,
že js to píedevším nevolnictví, které sovětský režim uvalil na zemědělce, jež
znemožňuje jakékoliv zlepšení současného stavu v zemědělské výrobě.
Čugunov praví doslovně: Kolchozy
jsou jen pouhou obměnou nevolnického
systému" a dovozuje, že dokud se tento systém nezmění nebude v SSSR lépe.
N a otázku, proč sovětská vláda terorem udržuje neschopný kolchozní systém odpovídá autor v závěru své
studie: "Nikoliv proto, že by funkcionáři strany fanaticky lpěli na ideji komunismu a nebyli s to ji opustit, nýbrž
proto, poněvadž tento systém poskytuje vládě SSSR monopol nad veškerou
zemědělskou výrobou. Za stávajícího
systému může vláda odejmout zemědělcům více potravin, než by jim mohla
vzít za systému soukromé výroby."
Tu je třeba připomenout, že mnohé
příčiny ztrátového hospodářství, jak
je uvádí Čugunov, se v podstatě kryjí
se závěry, k nimž v poslední době došli i sovětští technokraté, ovšem s tím
rozdílem, že oni nemohou otevřeně
obvinit sovětskou vládu z neschopnosti.
Čugunov
obviňuje
komunistickou
stranu, že zestátněním veškeré půdy a
vyvlastněním veškerého majetku rolníků zavedla v zemědělství systém, který je daleko horší než bylo nevolnictví
mužíků za carského Ruska před reformačním rokem 1861. N a základě statistik z uvedených let dokazuje Čugunov, oč lépe hospodařili ruští mužíci
po zrušení nevolnictví než za dob roboty. V letech 1 8 0 1 - 1 8 6 0 sklízeli ne-

ani složitá problematika individua v
kolektivní společnosti osvíceného materialismu, ale docela počestná touha
národa žít svobodně, nezávisle, po
svém. Tomuto druhu revoluce se dnes
podpory neposkytuje.
Byla by ohrožena " r o v n o v á h a " .

volníci na polích svých pánů pouze 4.7
metr. centů obilnin z 1 ha.
Po 6 0
let se tento průměr neměnil. Když se
však mužíci stali hospodáři na vlastní
půdě, stoupaly postupně i výnosy polí.
V letech 1 9 0 0 - 1 9 1 3 na př. sklízeli již
ruští zemědělci průměrně 7.6 metr.
centů obilnin z 1 ha a do r. 1916 stoupl
výnos až na 9.6 q.
Za normálních poměrů, t.j. za soukromého hospodaření, musily by, podle Čugunova, výnosy polí dosáhnout
v r. 1961 16.9 q z 1 ha. Avšak podle
sovětských statistik se v onom roce
sklízelo z polí kolchozů a sovchozů
pouze 10.8 q z 1 ha, při čemž je
třeba vzít v úvahu nespolehlivost sovětských dat.
Dále poukazuje Čugunov na skutečnost, že sovětští kolchozníci jsou nejhůře placenými 'pracovníky' v Sovětském svazu, nejchudšími zemědělci, jaké kdy dějiny Ruska znaly a nejbezohledněji vykořisťovanými 'dělníky' na
celém světě".
Z a dob roboty pracoval mužík na
polích svého pána v létě 3 až 4 dny
v týdnu, v zimě jen zřídka. O zbývajících dnech mohl pracovat na svých
polích. Za současného kolchozního systému robotuje prostý sovětský kolchozník pro stát 7 dní v týdnu, po celý
rok a bez nároku na volný den.
Na
vlastní záhumence může pracovat jen
večer nebo v noci.
Za svou dřinu
obdrží dnes kolchozník 4 rubly měsíční
mzdy (za stalinské éry v nejlepším
případě jen 2 rubly). N a přilepšenou
je mu ponechána záhumenka o průměrném rozsahu 0.30 ha proti 13 ha
za dob nevolnictví.
Ze záhumenky
musí však kolchozník platit nájem, který je osmkrát vyšší než za dob nevol
nictví. K tomu podotýká Čugunov, že
po zrušení roboty dostával ruský zemědělský dělník 8 zlatých rublů měsíčního platu s plným zaopatřením.
Čugunov vypočítává, že sovětští zemědělci pracují pro stát za podmínek,
které jsou čtyřicetkrát horší, než za
dob nevolnictví, že jsou ve vlastním
slova smyslu otroky režimu. Za takového stavu nelze ovšem se zlepšením

R O Z H L A S O V É POLITICKÉ A N A L Y S Y .
Čtenářům, kteří by měli zájem o pravidelné rozbory politické situace s hlediska poněkud odlišného nežli jaké
podává syndikalisovaný americký tisk,
můžeme doporučit poslech denních čvrthodinových rozhlasových relací "Life
Line" a "Voice of Americanism". Nenajdou-li tyto (obvykle ranní) pořady
oznamovány v novinách, mohou napsat o informace přímo na adresy "Life
Line, Washington 1, D.C." a "Voice
of Americanism, Box 90,
Glendale,
California".

Číslo

—

No.

11

poměrů v sovětském hospodářství počítat.
Bída kolchozníků, neuvěřitelný byrokratismus a bezohlednost vedoucích,
kteří z velké části zemědělství ani nerozumějí, zavinuje deficitní hospodářství v SSSR. Tyto skutečnosti nedokazuje Čugunov jen statistikami, nýbrž
opírá se také o citáty z děl četných
sovětských spisovatelů, jako F. A b r a mova, N . Virta, Kulakovskiho, Ovečkina, L. Ivanova, a o mnohé reportáže,
citované ze sovětských časopisů.
Nevolníci nemohou být dobrými pracovníky.
To si uvědomují i "revisionisté" v řadách strany, kteří hledají,
jak poskytnout dnešnímu nevolníku na
kolchozů alespoň "pocit", že hospodaří
na vlastní půdě " p r o s e b e " a nikoliv
pro jakousi abstraktní " s p o l e č n o s t " ,
která terorem vyhnala v letech 1 9 2 9 1930 miliony ruských rolníků, bránících
se kolektivisaci, z vlastní půdy do koncentračních táborů.
Čugunovovu studii by měl číst každý,
koho sov. hospodářství zajímá. Dojde k
závěru, že se komunismus zaklel do
začarovaného kruhu, v němž sovětské
zemědělství podává důkaz o životaneschopnosti hospodářského systému, který se raději sám dohání k bankrotu,
místo aby přiznal své vady.
T. K. Czugunow " D i e staatliche
Leibeigenschaft" (Analyse des sozialistischen
Landwirtschaftsystems), Bergstadtverlag, MünchenPasing.
Zpravodaj

SAMOSTATNÁ RHODESIE.
Prohlášení samostatnosti
Rhodesie
poskytlo novou příležitost spatřit U N O
v plném světle. Tato vyhlášeně pacifistická organisace odhlasovala nejen
sankce, nýbrž i použití vojenské síly
proti nynější bělošské vládě proto, že
tato odmítá poskytnout všem černým
domorodcům plná politická práva parlamentní demokracie a poměrného zastoupení. Nikdo však nežádá sankce
nebo ozbrojený zásah proti státům komunistickým, kde samozvaná vládnoucí
menšina zrušila veškerá demokratická
práva civilisované většiny způsobem
nesrovnatelně krutějším, ba ani proti
např. Ghaně, kde domorodý diktátor
zavedl stav naprostého bezpráví a potlačil i ty svobody, které jeho černošští poddaní požívali pod dřívější vládou bělochů.
Jak uboze a naivně dnes vypadají i
ti politikové a jinak vážení publicisté v
našem vlastním exilu, kteří se na stránkách různých časopisů stavěli ještě nedávno za "ukončení kolonialismu" s
tvrzením, že jakmile budou afro-asijské
státy osvobozeny a přijaty do O S N ,
najdeme v nich spolehlivé advokáty i
obnovení svobody Československa! —
Kdyby lidé s takovouto prozíravostí
měli ještě někdy řídit či aspoň ovlivňovat čs. zahraniční politiku, našli bychom
v nich skutečně důstojné nástupce odkazu dr. Beneše, jehož kultu dosud
občas holdují. Snad je nakonec ještě
i štěstím, že náš exil potrvá patrně tak
dlouho, až všichni podobní státníci,
myslitelé a politicko-filosofičtí odborníci
vymřou. Pod jejich vedením by naše
budoucnost sotva d o p a d l a růžověji nežli naše minulost a přítomnost.
-K.
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Exilní vydání Kramářova
soudu nad Benešem.
Dr. Karel Kramář svěřil krátce před
svou smrtí Jiřímu Sříbrnému materiál,
týkající se jeho politického a osobního
sporu s dr. Edvardem Benešem. Ž á d a l
Stříbrného, a b y dokumenty ty ve vhodný čas uveřejnil. Obsahují mnoho zajímavých, důležitých, ale bohužel české
veřejnosti většinou naprosto neznámých podrobností. Mezi nimi je Benešovo memorandum presidentu M a s a r y kovi a dvě Kramářova memoranda o
Benešově politice.
Pokus vydat tyto
dokumenty selhal, ač kniha byla d á n a
do sazby v prosinci 1938. Zachránilo
se jen několik nouzových otisků. Jeden
z nich se dostal do Británie a po dlouholetém usilování se podařilo red. A .
Kopeckému dostat ten výtisk do ruky
a dát jej přefotografovat.
Nyní připravuje zveřejnění toho, co mělo být
uveřejněno již dávno.
Zpravodaj

Cl
ROZCESTÍ A NÁVRATY.
Třináct básní s 5 ilustracemi je obsah této drobné společné sbírky dvou
autorů, Přemka Kociána a Alexandra
Mikuly, která vyšla v Clevelandu nákladem zřejmě také společným. Zjevným
úmyslem tohoto svazečku je oblažit poetickými pozdravy bytosti blízké srdci
obou autorů, ale vzdálené tisíce mil v
rodném koutě domova.
Lyrika, převážně intimní, rodinná, dětsky jímavá
i hořce poznamenaná vnitřním zklamáním cizího světa.
Touha po domově
vtiskuje veršům bolestný spodní tón
všude tam, kde vzpomínka zavadí o
dojmy z mládí, obraz, obetkaný smutkem tesknice, zrazených snů a drolících se květů naděje. Pavel Liháni ilustroval sbírku výrazným, jakoby alšovským
stylem
perokresby s motivy
převážně chodskými.
P.

M. J. BROUČEK: " Č E S K O S L O V E N S K O " ,
DÍL II. o III.
Vydalo nakladatelství "Čin", 3135 Mickle
Ave., New York, N.Y. 10469. Cena
neudaná.
Od Kalinovy dokumentární studie
"Krvi a železem", vydané v Praze v
osudném roce 1938, nepřinesla česká
historická literatura pozoruhodnější práce o československém zahraničním odboji za prvé světové války nežli jsou
právě vyšlé II. a III. díl "Československa" z pera M. J. Broučka. Záslužnost
autorovy práce spočívá především v tom,
že ze záplavy české i cizojazyčné literatury, mající vztah k československému
boji za svobodu (v rejstříku použité literatury uvádí autor na 160 titulů mimo
řady časopisů a sbírek úředních dokumentů), dovedl tentokrát se svědomitostí
nezaujatého historika, vybrat a seřadit
události, akce, projevy a svědectví účastníků a současníků, které byly oficielním historiografům jednak neznámy,
jednak jimi opomíjeny, ba nezřídka i
falšovány. Do letitých, trapných sporů
o to, zda naše samostatnost byla vybojována naší zahraniční armádou, především samovolným (t.j. proti příkazům
politického vedení odboje) vystoupením
čs. legií na Rusi, či diplomatickými vyjednáváními naší politické representace
v zahraničí, vnesl autor nové světlo a
není jeho vinou, že tím utrpěla přemrštěná glorií ikace postav jak našich . . .
(T. G. M., Beneš), tak i dohodových
(Wilson). Proto lze s jistotou očekávat,
že stoupenci "osvobozenské legendy" bude práce Broučkova uvítána stejným povykem, jako v r. 1956 jeho "Československá tragedie". Přesto, <či právě proto,
měl by si každý exulant obě tato díla
nejen přečíst, nýbrž také důkladně promyslet a — domyslet.
— ol.
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Pavel Javor:
DRUHÉ VÝROČÍ ATENTÁTU.
Tento měsíc uplynuly 2 roky od dallasského atentátu, který pronikavě změnil politický vývoj v mnoha částech světa. Ačkoliv historické úvahy, co by se
bylo mohlo stát, kdyby se nebylo stalo
něco jiného, jsou obvykle rázu čistě hypothetického, osobnost a politika J. F.
Kennedyho byla tak markantní, že aspoň
některé vývody lze vyslovit se značnou
určitostí.
Především by dnes nebyla válka ve
Vietnamu.
Hned po likvidaci pres.
Diema ohlásil J. F. Kennedy brzké stažení příslušníků americké armády z
Indočíny a tím i přepuštění pole prokomunistickým budhistům, jejichž vůdci
Thich Tri Quangovi muselo předtím vyslanectví Spojených států v Saigonu poskytnout asyl.
Vietkong. oddíly by se tak byly uvolnily k soustředěnému náporu proti Laosu, jehož úplný pád by potom mohl být
otázkou nejvýše několika týdnů. Ačkoliv
se laosSkému generálu Nosavanovi dvakrát podařilo zorganisovat prozápadní
armádu a podporu obyvatelstva k úspěšnému vládnímu převratu a protikomunistické ofensivě, bývalý president USA
ho pokaždé dokázal zase sesadit a znovunastolit levicovou "koaliční" vládu s komunisty opět ve stěžejních funkcích. Tím
byla ovšem antibolševická morálka Laosanů naprosto zdecimována, protože odporovat spojeným silám Mao Ce-Tungovy Číny a Kennedyho Ameriky bylo již
zřejmě zcela beznadějné.
Takto poučena zkušeností svých sousedů, původně neutralistická Kambodža
se rozhodla prohlásit se raději dobrovolně za satelita Číny, v níž tím upevnila jistotu, že ještě během zimy 196364 bude celá bývalá Indočína komunistická. Proto si Peking mohl dovolit
otevřeně prohlásit, že pak přijde ihned
na řadu Siam, který by potom již sotva
našel opodstatnění k důvěře ve spojenectví USA a raději by následoval příkladu
Kambodže.
Poté měl následovat obchvatný útok na Malajsko, Vietkongem
ze severu a Indonésii z jihu, načež by
přišly ihned na řadu Filipíny. O dalším
vývoji událostí by byly ovšem rozhodly
loňské presidentské volby v USA.
TROCHU REMINISCENCI.
V Africe bylo zaplaceno žoldnéřům
OSN za vypuzení Tshombého z Konga
a přepuštěna tak půda Čínou organisovaným divochům k vyvraždění nejen
jeptišek, misionářů a ostatních bělochů,
nýbrž i skoro celé (stejně již nepočetné)
domorodé inteligence. Současně byly vytvořeny podél jižních konžských hranic
vojenské základny "bojovníků proti portugalskému kolonialismu v Angole", vedených evropskými komunisty. Během
zimy 1953-54 se měla Angola stát druhým Kongem, poněvadž Portugalsko
stálo v OSN osamoceno proti všem ostatním členům (včetně oficielních spojenců) s výjimkou Jižní Afriky.
Nový stát Burundi na východní hranici Konga byl již během vlády J. F.
Kennedyho přenechán za kolonii (čili
satelita) Číně. Rwanda měla záhy následovat bez schopnosti odporu a po ní
i další sousedé Konga, z nichž zejména
Kenya již projevila nedvojsmyslnou ochotu přijmout komunistické vůdcovství
raději dobrovolně.
V Alžírsku dostával nejnadšenější obdivovatel Castrův, krvavý diktátor Ben
Bella, americkou zahraniční pomoc, jíž
používal téměř výhradně k financování
podvratné činnosti komunistických záškodníků v těch afrických státech, které
si (hlavně zásluhou politiky de Gaullea)
dosud zachovávaly prozápadní orientaci.
V Latinské Americe pres. Kennedy
zrušil zahraniční pomoc a diplomatické
zastoupení Hondurasu a Dominikánsku,
když byly v těchto zemích "neústavním
způsobem" sesazeny prokomunistické
a nastoleny prozápadní vlády,
dnímu dominikánskému
byl poskytnut asyl na půd
spodářský 'bójko t obou zr[
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POZDRAV DOMŮ.
měl vytvořit předpoklady pro novou
levicovou revoluci.
Přitom však vláda J. F. Kennedyho
nadále podporovala brazilského extrémně levicového presidenta Goularda, jenž
hodlal ještě před létem 1964 dokončit
úplnou bolševisaci země.
Není třeba
zvláštní fantasie k představě, jaký morální i praktický vliv by měl pád tohoto
nej většího jihoamerického státu na jeho
sousedy, zejména na země se silným
komunistickým hnutím jako Bolivie, Peru, Uruguay, Columbia, Venezuela nebo
Guayana. Lze tedy celkem s určitostí
říci že při pokračování politiky J. F.
Kennedyho by byla nyní již převážná
část Latinské Ameriky v komunistických rukou.
Tak by byl tedy dnes
vypadal svět.
NEOČEKÁVANOU ZMĚNOU V
BÍLÉM DOMÉ
se však politika Spojených států na
štěstí rychle a radikálně změnila.
V
jihovýchodní Asii sice Sukarno v daný
čas zahájil útok na Malajsko slepě podle původního plánu, avšak Vietkongské
jednotky mu nepřišly na pomoc otevřením druhé fronty na severu po pochodu
přes Laos, Kambodžu a Siam, protože
pres. Johnson zvrátil evakuační plán
svého předchůdce a zastavil komunisty
už ve Vietnamu. Siam je dosud spolehlivě prozápadní, laosská koaliční vláda
se zbavila svých komunistických členů
a donutila i domácí rudou armádu k
ústupu a dokonce i vrtkavý president
Kambodže Sihanuk se v poslední době
odhodlal častovat Rudou Činu nadávkami, které měl předtím vyhraženy
pouze pro USA.
V Africe pres. Johnson povolal zpět
Tshombého a pomohl mu znovuzorganisovat hlavní terč kennedyistické propagandy: milici, vedenou bělošskými důstojníky, která Kongo vyčistila téměř
beze zbytku od domácích komunistických záškodníků, nýbrž i od základen
"osvoboditelů" Angoly. V Burundi byl
proveden protikomunistický převrat —
Rwanda je dosud solidně prozápadní, v
Angole panuje znovu klid, pořádek a
bezpečnost a Kenya učinila obrat ještě
pozoruhodnější nežli Kambodža.
V Latinské Americe pres. Johnson znovu navázal styky s antikomunistickými
vládami Dominikánská a Hondurasu a
obnovil jim i zahraniční pomoc. Tím
byla opět posílena i morálka Brazilců,
kteří pak ještě v hodině dvanácté svrhli
Goularta. Když se Castrovi agenti v Santu Domingu přece jen pokusili o revoluci podle původního plánu, presid.
Johnson tam poslal vojsko a získal i
další americké země ke spolupráci.
JIŽ DŘÍVE JSME P O U K Á Z A L I
na to, že kdykoliv USA zaujmou rázný
postoj vůči komunistické agresi, neznepřátelí si tím skutečné "světové veřejné
mínění", jak tvrdil J. F. Kennedy a
jeho následovníci, nýbrž naopak zvýší
odvahu a odhodlání antikomunistů po
celé zeměkouli. Podle uvedených případů
to bylo v posledních měsících znovu dokázáno i ve dvou důležitých zemích
které byly již dávno pasivně odepsány
jako pro Západ definitivně ztracené: v
Alžírsku a Indonésii. Komunisté ovšem
tvrdí, že tamní převraty zorganisovala
CIA — a nelze vyloučit, že tentokráte
mají skutečně pravdu. Neboť štvavá
kampaň, kterou proti této organisaci
vedou v poslední době kennedisté ve
svém tisku i na půdě amerického parlamentu není jistě bezdůvodná, zejména
je-li spojena s požadavkem, aby činnost a pravomoc CIA byla zrušena nebo
aspoň omezena natolik, aby nemohla
"ovlivňovat zahraniční politiku USA".
Je pochopitelné, že tato organisace
je kennedistům nadmíru nepříjemná. —
CIA např. doporučovala podporovat
Diema, avšak neuspěla — důsledkem čehož dnes umírají stovky Američanů a
tisíce antikomunistických domorodců ve
Vietnamu. CIA spolu s vojenskými odborníky vypracovala spolehlivý plán na
úspěšnou invasi Kuby, který JFK svévolně změnil jak co do místa vylodění,
tak i ohledně taktiky — což mělo za

Jsem stále s vámi, moji drazí,
a srdcem, jež je plné sazí,
vám píši list.
Ten starý lék, má země drahá,
už neléčí a nepomáhá,
nechci ho jíst!
Dívám se na vás už jen zdáli
i na ty, kteří slibovali,
nedali nic.
Jen pro pár slečen verše píši,
(lépe se platí na Dobříši!)
Jsem rytíř z Nemanic.
Dny mrákotné jsou, noci dusné
a trvá dlouho, nežli usne
můj starý žal.
Kam poděly se sliby krásné
o Hvězdě, která neuhasne?
Kdo více lhal ?
Dříve, než účtovat se začne,
jen žádný stesk a ani pláč ne,
jen žádný klam!
Zatínám pěst a rty a zuby,
rub v líc obracím, líce v ruby
a vším co mám,
jsem věrně s vámi, moji drazí.
A ž sami povraždí se vrazi,
vrátím se k vám.
(Ze sbírky

. . Nedosněno,
nedomilo váno".)

následek fiasko v Prasečí zátoce a jatka
pro demokratické Kubánce.
CIA má
primérní zásluhu o to, že nedávná revoluce v Santu Domingu se docela nepodařila — a kennedisté dokázali přimět
tehdy již nemocného pres. Johnsona k
zastavení postupu vládních vojsk teprve
v poslední chvíli, když už komunistům
zbývalo pod kontrolou jenom několik
posledních městských bloků. (Těchto
pár bloků bylo pak ovšem prosazeno
jako rovnocenný partner celému ostatnímu zbytku země v nové koaliční vládě.) Když si pak ještě vzpomeneme,
jak J. F. Kennedy až do poslední chvíle
pomáhal protifrancouzskému Ben Bellovi
a jak podporoval protikomunistickou
politiku Sukarna proti zájmům amerických spojenců z NATO, SEATO i
ANZUSu (nejmarkantněji ovšem v případě Nové Guiney), nemůžeme se divit,
že kennedisté jsou na údajné původce
nedávných převratů v Alžírsku a Indonésii rozezleni a snaží se zabránit tomu,
aby se podobné případy mohly opakovat
ještě i jinde.
Avšak i když připustíme možnost, že
iniciativa i k posledním dvěma antikomunistickým akcím vzešla od CIA, je
zřejmé, že k jejich konkrétnímu provedení byla třeba sil domácích. Skutečnost, že se nyní podobné síly s dostatečným odhodláním a odvahou ve světě
najdou, je pak nutno připsat k dobru
zahraničně-politickému postoji pres. L.
Johnsona.
Bohužel však tento postoj dodává oprávněné odvahy pouze národům v Asii,
Africe a Americe, leč nikoliv v Evropě.
Berlínská zeď hanby stojí ještě i 2 roky
po dallaském atentátu přesně tak, jak
byla vystavěna za vlády J. F. Kennedyho; obchod s komunistickými vládami
střední a východní Evropy, existenčně
důležitý pro udržení tamních totalitních
režimů, pokračuje v těchže kolejích, v
jakých byl uveden do pohybu J. F. Kennedym a ve Washingtonu dokonce začíná
převládat názor, že USA musí posílit
Sovětský svaz pro případ jeho vojenského střetnutí s Rudou Čínou.
I kdyby k takovému střetnutí skutečně došlo (což jest zatím nanejvýše
pochybné), zkušenosti z 2. světové války
by měly být varováním a výstrahou.
Tehdy Amerika také považovala za
vhodné posílit SSSR v jeho boji s Německem — a posílila ho celou střední
a východní Evropou. Čí svobodou —
anebo aspoň nadějí na svobodu — má
být zaplaceno posílení SSSR 'tentokráte?
Emil Ludvik.
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Posvícenská zábava Sdružení Čs. exulantů se opět velmi vydařila a byla úspěšnou po stránce společenské i finanční.
Děkujeme všem, kteří se o to
přičinili, o Tradiční Representační ples,
pořadím již osmý, připravují Sdružené
Československé organisace na sobotu 29.
ledna 1986. Plesový výbor zahájil již
přípravné práce a snaží se, aby ples
byl opět důkladně připraven a byl ještě
lepší než minulá léta. Budou opět dvě
hudby v hlavní dvoraně a třetí v dolejší
místnosti, zahájení promenádou a valčíkem, taneční program mladých atd.
Reservujte si již dnes toto datum. —
• Český pěvecký sbor Lyra oslavil minulé neděle 75 let kulturní činnosti na
jubilejním koncertu, který byl velmi
úspěšný a dobře navštívený. Gratulujeme Lyře k jejímu jubileu, o Kolej sv.
Prokopa v Lisle, 111. zřídila Centrum
pro slovanské studie, které řídí prof.
Jos. Čada, předseda Nár. svazu českých
katolíků. Je tam již dnes soustředěno
velké množství knih, dokumentů a památek všeho druhu o českém životě v
USA. Připravuje se vydávání studijních
publikací o Češích a českém kulturním
životě, o Katolický Klub Domov provedl s úspěchem zábavní pásmo "Bavíme
se po slovácku". •
Exulant dr. Jan
Drost, bývalý právník z Brna, který
provozuje již několik let advokátní
praxi v severní části Chicaga, stal se
právním zástupcem rakouského generálního konsulátu v Chicagu. Gratulujeme.
• Svaz slovanského Orelstva udělil p.
kardinalu Beranovi vyznamenání "Pro
patria et ecclesia" s diplomem za jeho
hrdinný postoj vůči atheistickému komunismu. • Akademický malíř Zdeněk
Iiada, žijící v Monterey, Calif. umístil
se velmi čestně v soutěži a výstavě uspořádané Americkou federací umění v
San Francisku.
Jeho obraz "Symbol
tří" vyhrál jednu z prvních cen. • Podle
zpráv západoněmeckých úředních míst,
nebude prý čs. vojín Dobřichovský vydán
pražskému režimu. • Časopis "Demokracie v exilu", který je vydáván v Mnichově Jar. Kusým slaví 10ti leté jubileum exilové působnosti. Gratulujeme.
• Spisovatel Jan Čep prohlásil k otázce
t.zv. liberalizace české a slovenské literatury: "Tato relativní svoboda se však
má pohybovat uvnitř obzorů marxistických; připouští jenom různé interpretace marxistické ideologie". • V Paříži
bylo vytvořeno České ústředí pro Evropskou integraci.
Jeho činovníky jsou:
Lub. Hanák, Dr. Jos. Kosina, Dr. B.
Chudoba a Dr. Leopold Pospíšil. • Čs.
exulant Vojtěch Hronský začal dobývat
z opuštěného dolu v Big Bell v Austrálii
vzácné kovy. Těžbu provádí novou
methodou a získal již 900 uncí zlata a
stříbra, o Dr. Štefan Osuský vrátil se
z několikaměsíčního pobytu v Evropě,
kde měl řadu důležitých rozhovorů a
přednášek.
•
Americký tisk přinesl
rozhovor s 851etým ruským exulantem
Kerenským, který uvedl, že možnost vojenské porážky komunismu patří minulosti a že zde zůstává jediná naděje
t.zv. "graduální přeměny k svobodě", s
nástupem mladší generace. Budoucnost
Ruska prý je více spojena s evropským
lidem křesťanské kultury, zejména dnes,
kdy dochází k rasovému boji (Čína),
který prý je důležitější než rozdělování
světa na tábor kapitalistický a socialistický. Jistě zajímavé. • Novým šéfredaktorem "Kulturní tvorby" byl jmenován Jar. Hes z ideologického oddělení
ústř. výboru KSČ. Tím má být asi ukončeno ideové vření debatované v Kulturní tvorbě. • Člen kongresu Edw. J.
Derwinsky promluvil v kongresu u příležitosti Dne čs. nezávislosti 28. října.
Rekl mimo jiné: "Ukažme, že nezapomínáme jejich boje za svobodu a že
jejich ujařmení komunismem nikdy neuznáme za trvalé." • Každé páté manželství v ČSR končívá rozvodem. Zde
komunistická výchova a morálka dosáhla opravdu rekordu. •
Připrduch.
Ptáte se, co to j e ? ? Výplod komun,
názvosloví.
Znamená to: příležitostně
pracující důchodce.
•
Zajímavá je
maďarská otázka na Slovensku po 20
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Praha proti Pejpingu?
Bohdan Chudoba.
Vyhlíží to tak, jako by soudruzi Novotný a David došli úspěchu tam, kde
se Edvardu Benešovi nikdy nepodařilo to, co by si byl toužebně přál. Beneš vždycky,
jak je dobře známo, toužíval po tom, aby se stal velmi důležitou osobností v
zahraniční politice — nikoli snad jen v československé, ale v zahraniční politice
velkého světa. Odtud ono ježdění po konferencích a odtud také slavnostní, ale
nic skutečného neznamenající fráze o československém mostě mezi západem a
východem. Chudák Edvard Beneš odešel neuspokojen na věčnost. A nyní z čistá
jasna, sedmnáct let po jeho smrti, vyhlížejí věci tak, jako by se z Prahy opravdu
mělo stát velké a významné středisko mezinárodních záležitostí.
Co máme na mysli, jsou nenadálé,
ale nyní již opětovné útoky, které pražský rozhlas vede proti Rudé Číně. Když
mluví o Rudé Číně moskevští mužíci
Kosygin a Brezněv a nebo, tím spíše,
když o ní mluví moskevský rozhlas, je
to vždycky řeč velmi šetrná a zejména
se Rudá Čína nikdy ani nejmenuje, takže se posluchač musí ¡en podle obsahu
domyslet, o koho vlastně jde. Způsobilo proto značné překvapení, nejen v
našich českých kruzích v zahraničí, ale
i na rozhodujících místech západního
světa, když se pražské rádio znenadání obořilo na Rudou Čínu a začalo
čínské bolševiky nazývat válečnými
štváči a lidmi, kteří dávají přednost
krveprolití před mírem a střelbě před
diplomatickým vyjednáváním.
Nebožtík president Beneš však může opravdu klidně spát. Není vůbec
třeba se domnívat, že by partajní
tajemník Novotný nebo jeho zahraniční
poskok David byli vůbec schopni nějaké samostatné, ba dokonce zahraničně-politické koncepce. Co se tu stalo,
je typicky moskevské, nikoli pražské.
Sovětští mužíci se již nejednou připodobnili opernímu pěvci, který, skryt za
tenoučkým papírovým kmenem uprostřed jeviště, halasně prozpěvuje: Tady
jsem schován, tady mne nikdo nenajde . . . A b y se v Pejpingu nemohlo
říci, že v Moskvě někdo kritisuje M a o cetunga, pošle se kozák s fermanem
do Prahy, aby s kritikou začali odtamtud. Pak se aspoň bude moci v Moskvě
říci: To my nic, to samostatná Praha.
Není tedy ani třeba zabývat se
tím, co o Maocetungovi smýšlí Novotný
s Davidem nebo kterýkoli jiný pražský
podmužík.
Záleží jen na tom, co o
něm nyní smýšlí mužíci a nadmužíci v
Kremlu.
Lze snad najít cestu k odpovědi v
tom, že v uplynulých dnech bylo U S A
bombami zničeno na území Sev. Vietnamu několik raketových odpališť, které

letech kom. panství.
Jen v západoslovenském kraji je pro 20 proc. maďarského obyvatelstva 540 maďarských
škol, a pět časopisů, o U.S. senátor
Paul Douglas promluvil v Chicagu na
Slovinském dnu. Zabýval se problémem
malých středoevropských států a jejich
těžkých osudů za nacismu i komunismu.
Hekl, že mezi velkým Ruskem a silným
Německem bude jediná možnost svobodného vyžívání se malých národů v pevné
Středoevropské federaci. Vaše společné
úsilí a dohoda v tomto směru bude námi
Vždy upřímně vítána. & Zlatou přilbu,
známý motocyklový závod v Pardubicích vyhrál letos sovětský motocyklista
Farit Šajnurov před Kubíčkem a Kaprem. e 79 Velkou pardubickou vyhrál
Vítek na klisně Mocná. Startovalo 13
koní z Československa, Rumunska, Maďarska a SSSR. • Zemřeli exulanti:
v Chicagu Dr. Jos. Král ve věku 54 let.
Ve státě Oregonu K. Váchal; v Anglii
Dr. Zd. Fantl a ve Vídni Karel Šubert.
Čest budiž jejich památce.
•
Před
vánocemi nezapomeňte vyrovnat předplatné na Zpravodaj. Čtenáře v Německu upozorňujeme, že mohou nyní
roční předplatné za "Zpravodaj" v částce DM 10. — poukázati poštovní složenkou na —"Postscheckkonto Munchen
399 27 der Bayerischen Hypotheken und Wechselbank zu Gutsschrift auf
Bankkonto Sg 6168". — Děkujeme předem.

zřídili a obsluhovali sovětští vojáci?
Moskva, jak známo, pomohla Severnímu Vietnamu
velmi
málo.
Poslal
tam, jak to řekl kterýsi albánský bolševik v Organisaci spojených národů,
pět bicyklů a dvě tahací harmoniky.
Ale poslala tam přece jenom také nějaké ty rakety proti bombarderům. A
co Rudá Č í n a ?
Politici a novináři v
celém svobodném světě uvažují o tom,
jak to vlastně s Rudou Čínou je. Chce
snad pomoci a nemůže, poněvadž se
jí severo-vietnamští bolševici bojí a nechtějí její pomoc připustit? Tato these,
zdá se, je už řadu měsíců strategickým
podkladem amerických operací ve Vietnamu. A nebo je tomu snad tak, že
Rudá Čína ani pomoci nemůže?
Tak
by tomu nasvědčovala pramalá pomoc
poslaná — anebo, lépe řečeno, vůbec
neposlaná — z Rudé Číny do Pákistánu počátkem září a do Indonesie
koncem září. Kdyby tato poslední these
byla pravdivá, znamenalo by to pak,
že Sovětský svaz se obává, že by mohl
ve vietnamské válce uváznout sám, a
že si sám přeje mírové jednání v
Asii a odsuzuje rudě-čínské válečné
štvaní.
Je více než pravděpodobné, že tato
druhá these je příliš vzdálena skutečnosti. Kdyby Rudá Čína byla opravdu tak slabá, nemusili by ani
mužíci z Kremlu, ani podmužíci z Prahy
proti ní útočit a mohli by si výsledek
války ve Vietnamu zařídit po svém.
Zejména ve Washingtoně je až příliš
veliký počet lidí — a velmi vlivných
lidí — kteří by uvítali, jakmile by jen
někdo začal mluvit o mírovém jednání.
Věci vyhlížejí spíše tak, jak to vyjádřil americký vynikající voják a bývalý vyslanec v Jižním Vietnamu, gen.
Taylor.
Řekl především, že americké
branné síly ve Vietnamu mají nyní již
iniciativu v rukou. Ale řekl také, že
«severo-vietnamským bolševikům nyní
zbývají již jen dvě možnosti: b u ď se
vzdát boje a vyklidit Jižní Vietnam odvoláním svých partyzánů, anebo povolat Rudou Čínu na pomoc.
Jestliže mužíci v Moskvě a podmužíci
v Praze se začínají chovat tímto novým
způsobem, jestliže začínají aspoň přes
Prahu — když ještě ne přímo z Moskvy,
mluvit proti Pejpingu, znamená to nepochybně, že Rudá Čína se přece jen
chystá k akci. Její taktika v Indii je
ovšem záhadná. Její debakl v Indonésii je ovšem katastrofální. Ale naproti tomu je tu dějinná zkušenost, podle které nelze z několika, třebas i
velmi vážných chyb, usuzovat na konečnou slabost činitele, který má přece jen v ruce velmi silné a platné karty.
Zpravodaj

Změna vlády v ČSR.
•Necelý měsíc po tajné návštěvě sověta
ského pohlavára L. I. Brezněva v Praze,
byla 11. t.m. provedena reorganisace
-tamní vlády. Byly zřízeny dva nové státní úřady na úrovni ministerstva a sice
prvý pro finance, ceny a mzdy, do jehož
čela postaven Boh. Sucharda, který byl
dříve úředníkem mezinárodního měnového fondu ve Washingtoně a druhý pro
technologii a organisaci za vedení 40letého Jos. Tomana. Dalšími novými ministry jsou Fr. Penc, V. Valeš a pověstný
Dr. Jiří Hájek, který převzal ministerstvo výchovy a kultury. Změny prý jsou
provedeny v zájmu ozdravění poměrů v
čs. hospodářství a průmyslu.
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Tajemník obrany McNamara odmítá
zveřejnit jakékoli informace o ztrátách
U.S. letadel sestřelených ve Vietnamu
konvenčními zbraněmi. Poslední hlášení
je z 2. března t.r., do kteréžto doby bylo
ztraceno 215 letadel, 113 helikopter a
102 opravených letounů. • V Československu teď propagují "hypnopedický"
kurs učení se cizím jazykům. Posluchačům rozhlasu se nabízejí lekce, které
mohou přijímati ve spánku. Po probuzení jsou prý schopni opakovat stovky
naučených slovíček a základní gramatická pravidla. • Na francouzské Riviéře
má mravnostní policie plné ruce práce
s případy nedostatečného krytí těla -t.zv.
milovnic slunění. Příliš odvážné "bikini"
nebo "topless" plavky (jimž se v Cechách říká "Adámky") jsou zakázány.
Návštěvnice nyní obcházejí "přísné"
předpisy nošením šatů z velmi řídké
krajky, v kterých se objevují i ve společnosti.
(Budou s tím mít ale zase
potíže, protože policie zjistila, že nemají nic "pod tím". • Spojené národy
připravují prohlášení, které zavrhuje
rasovou diskriminaci. Při hlasování o
úpravě 'textu navrhl SSSR, aby byl odsouzen stejnou měrou nacism, neonacism a zionism. Americký delegát podal
návrn, aby byl zvlášť odsouzen antisemitism. Při hlasování ve 117-členném
Sociálním komité bylo přijato převážnou
většinou doporučení řecko-maďarské,
aby z textu byla vyškrtnuta jakákoli
specifická forma rasové diskriminace.
• Charles de Gaulle ve svých 74 letech
se rozhodl znovu kandidovat v nastávajících presidentských volbách ve Francii.
• Podle dohody sjednané s Castrem bude
nyní měsíčně dopraveno do Spojených
států 4.000 Kubánců, většinou rodinných
příslušníků a příbuzných uprchlíků. —
•
Odchovanci liberálních profesorů a
komunistických DuBois klubů provokují
dále. Jejich nejnovější akcí je sbírka
krve pro — partyzány Viětcongu! o V
každé jiné zemi světa podobná aktivita
ve prospěch nepřítele by byla považována za zradu. V USA se však našel
senátor, který sbírku krve pro zákeřné
komunistické bandy nepovažuje za nic
nepřirozeného. Je to prý v souhlase s
americkou tradicí. Tímto senátorem je
champion v lovu každého druhu publicity — Bobby Kennedy.. e Obecně se
očekává, že komunisté v Dominikánské
republice podniknou pokus o násilné převzetí moci ještě před koncem tohoto
roku. • Kanada po podepsání nové obchodní smlouvy se stala největší dodavatelkou obilí Sovět, svazu. • Zpravodajská služba N A T O získala informace,
které upozorňují, že SSSR v poslední
době urychlil a zvýšil výrobu konvenčních i nukleárních zbraní v takové míře, jako nikdy předtím, o Československu se dostalo z Moskvy zvláštního
ocenění jeho úsilí přispět svým podílem
k zvýšené zbrojní výrobě Sovětů. • Připravované nové anglické vydání Hitlerova "Mein Kampf" bylo na protest
západoněmecké vlády zastaveno. Bonn
uvádí, že kniha by "otevřela staré rány,
oživila protiněmecké cítění a poskytla
zkreslený obraz skutečné povahy a charakteru německého člověka", o Světoznámý spisovatel Somerset Maugham
nedávno nabídl k prodeji 400 svazků
vzácných knih ze své rivierské knihovny.
Britská knihovna v Nice ho odmítla s
poukazem, že nemá dost místa. Nabídl
tedy knihy různým charitativním institucím, ale ani tam nebylo zájmu. Konečně je přijala angloamerická nemocnice v Nice. Civilisované společnosti dvacátého století stačí ke kultivaci ducha
televise. • Britský fysik S. Tolansky
tvrdí, že první člověk, který přistane na
měsíci, nalezne tam nepředstavitelné
množství diamantů a diamantového
prachu, o Zasvěcené kruhy očekávají
brzo antikomunistickou revoltu v Kambodži, sousedící s Jižním Vietnamem.
• Býv. president Eisenhower byl stižen
srdečním záchvatem a je v nemocničním
ošetření.
•
30 milionů lidí v sedmi
severovýchodních státech a v části Kanady bylo překvapeno 9. t.m. náhlým
(Pokrač. na str. 4.)
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Ze světa —
(Pokroč.)
přerušením elektrického proudu a ocitlo
se na 10 hodin v dokonalém zatemnění.
Záhadná příčina této poruchy je dosud
předmětem vládního vyšetřování. • V
kanadských volbách zvítězila opět liberální strana L. Pearsona stejným počtem mandátů jako v r. 1963. Konservativní strana získala tentokrát o 7 poslaneckých míst víc. • Premiér Rhodesie lan Smith vyhlásil 11. t.m. státní
neodvislost této dosud britské kolonie.
Londýn v zápětí prohlásil jeho vládu za
ilegální a hrozí hospodářskými sankcemi. K odsouzení se připojily také Spoj.
národy a USA. o Celkové ztráty na životech amerických vojáků ve Vietnamu
dosáhly do dneška 1,000 mužů. • Od
vojenské zpravodajské služby US ve
Frankfurtu zběhl do Československa seržant Glen R. Rohrer, údajně s cennými
špionážními informacemi.

Zdopisu ctenaru.
1
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DR. EDUARD BENEŠ SE ZASLOUŽIL
O KOMUNISMUS.
Bývalý čs. president Dr. EDUARD
BENEŠ nebyl komunista, avšak stejně
tak nelze o něm říci, že byl anti-komunista. Jako mladík se hlásil k sociálním
demokratům a z Paříže přispíval do
jejich ústředního orgánu " P r á v o Lidu".
Po válce byl na rozpacích, do které
strany vstoupil. Přihlásil se do " b r a trské" strany českých socialistů.
Po
svém zvolení presidentem republiky z
ní formálně vystoupil, avšak její předáci doma i v zahraničí se na něho
podnes dívají jako na " s v é h o člověka".
Jaký postoj zaujímal k Sovětskému
svazu a jeho vládě, je známo z celé
jeho činnosti jako dlouholetého ministra zahraničí a později presidenta republiky mezi první a druhou světovou
válkou a pak i po ní, až do jeho abdikace, kterou již nic napravit nemohl.
Podle vlastního doznání v jeho četných spisech a brožurách Dr. Beneš
vždy usiloval o co nejužší spolupráci
Československa se Sovětským svazem
a jeho představiteli, měl důvěru v J. V.
Stalina, jehož pokládal za správného
a čestného člověka.
Proto mu také
uvěřil a obhajoval ho proti všem, kdo
se ho plným právem obávali.
Dr. E.
Beneš popsal mnoho papíru a pronesl
mnoho řečí, v nichž nikdy nenapadl
komunismus a jeho předáky, domácí
ani ty, kteří sídlili v Kremlu. — Přes
všechno to českoslovenští komunisté po
válce neuznali tyto jeho velké zásluhy
a podporu, kterou jim tak přímo i nepřímo prokazoval a dočasně ho zavrhli.
Teprve nyní, téměř po dvou desetiletích, jež uplynula od jeho smrti, se
mu dostává částečného zadostiučinění
za těžkou křivdu, které se na něm českoslovenští komunisté dopustili.
Prozatím se tak stalo v knize l t N a Západní
Frontě", kterou napsali Toman Brod a
Eduard Čejka a již právě v těchto dnech
vydalo nakladatelství " N a š e vojsko".
Autoři zdůrazňují a uznávají, že Dr. Ed.
Beneš byl jediným z emigrantských politiků nacisty porobených zemí, který
se ihned od počátku orientoval na Sovětský svaz. Nebyl však jediným československým politikem toho druhu,
neb ochotné spolupracovníky našel vedle komunistů i u národních socialistů,
sociálních demokratů, lidovců a dokonce i mezi Slováky.
Pod vedením Dr. E. Beneše byia
utvořena tzv. " N á r o d n í Fronta" a on
byl také spoluzodpovědným za její
Košický program a sestavení první vlády, v níž již v roce 1945 svěřil všechna
klíčová ministerstva komunistům. Jeho
ctitelé těžce nesou, že je to krajanské
a americké veřejnosti neustále přípo-

Dva citáty . . .
. . . bez
ČESKOSLOVENSKÝ PROTEST
SPOJENÝM STÁTŮM.
Na ministerstvu zahraničních věcí v
Praze byl přijat chargé d'affaires Spojených států amerických, kterému byl
přednesen ostrý protest proti pořádání
tak z v. Týdne porobených národů ve
Spojených státech.
Opětovné vyhlašování této provokační
akce, která je základnou k pořádání urážlivých kampaní a provokací proti Československé socialistické republice, a
podporu poskytovanou těmto akcím oficiálními místy USA nelze kvalifikovat
jinak než jako flagrantni porušení mezinárodního práva, jako nepřípustný pokus
americké vlády o vměšování do vnitřních záležitostí Československé socialistické republiky, který je v rozporu zejména s faktem udržování diplomatických styků mezi ČSSR a USA.
Zpravodaj deníku "Rudé právo" položil na pravidelné tiskové konferenci
ve Washingtonu dne 21. července mluvčímu státního departmentu USA otázku,
zda přítomnost oficiálního zástupce USA
na jednom z podniků v rámci tak zv.
Týdne porobených národů" znamená, že
USA mají pochybnosti o státoprávním
postavení Československa.
Na zmíněném večeru bylo totiž Československo
výslovně zahrnuto do seznamu "porobených" zemí. Bylo předmětem hrubých
útoků a pomluv, došlo v této souvislosti
k zneužití československé státní vlajky
a zástupce amerického státního departmentu tomu bez protestu přihlížel.
Pro zodpovědění této otázky na tiskové konferenci si mluvčí státního departmentu vyžádal odklad a odpověď
byla posunuta až do druhého dne. Státní
department poskytl tuto odpověď: —
"Československo je zemí, se kterou máme řádné diplomatické styky." — Tím
se státní department vyhnul přímé odpovědi. Odpověď, která byla poskytnuta,
se v žádném případě nedá považovat
ani za přátelské gesto vůči naší republice a dokonce ani za elementární projev diplomatické zdvořilosti—píše "Rudé
právo". Státní department se zbavil částečně odpovědnosti za útoky proti Československu na zmíněném večeru tím,
minano, avšak to neznamená, že bychom to měli zakrývat. Ještě dnes ¡e
totiž příliš mnoho lidí, kteří ho považují
za velkého státníka a demokrata a
těm je třeba konečně otevřít oči.
Josef Bouša.
*

*

Z AUSTRAUE.
Vážení přátelé,
v příloze zasílám předplatné na Zpravodaj a přikládám adresu B. K., který
má o Zpravodaj zájem a chce jej odebírat.
Gratuluji Vám k Vaší skvělé exilové
práci a k vydávání Zpravodaje, který
obsahové považuji za nejlepší exilové
noviny. Pro naší exilovou práci zde jsou
pramenem nejlepších zpráv, ideí a smérnic. Ze srdce Vám děkuji.
Váš
E. M., Austrálie.
Předmět diskusí.
. . . naše debaty se opírají o názory
Zpravodaje.
To jsou přímo klasické
články . . . a s tím se dá zde hodně
dělat. Řeknu to takto: Zpravodaj je
světýlko v tmách. Některé články zajímají ty vládní úředníky, kteří umějí
česky a debatují s námi a dostávají trochu jiné názory, které je nutí k činnosti a >to je ten veliký klad, který přináší Zpravodaj. Jen tak dál . . .
Zdraví
V K., California.

yíSCARD

komentáře.

že jeho mluvčí prohlásil, že příslušný
úředník ministerstva zahraničí byl na
tento večer pozván osobně příslušnou
organizací a dostavil se prý výhradně
z vlastní iniciativy.
"Československý svěť', Praha
Srpen 1965.
—o—
SABOTÁŽ POROBENÝCH
NÁRODŮ?
. . Ve Washingtonu kolují pověsti,
že Brutus Coste, bývalý generální sekretář Shromáždění Porobených Evropských
Národů ( A C E N ) byl "odhlasován" ze
svého úřadu na nenápadný pokyn Státního Departmentu.
ACEN, vlivná organisace, skládající
se ze zástupců exulantů z komunistických států si během let získala pověst
skutečného mluvčího národů Východní
Evropy.
Bývalý rumunský diplomat
Coste byl jejím generálním sekretářem
od r. 1954. Je obecně známo jeho ostře
odmítavé stanovisko k "přizpůsobivé"
politice Departmentu, jež je prováděna
vůči Moskvě a jejím východoevropským
satelitům. Jeho otevřenost, jak se zdá,
rozhněvala Administraci do té míry, že
posléze vedla k jeho propuštění na základě hlasování (5:4), k němuž došlo
21. září ve Výkonném výboru ACENu.
Vládní představitelé nevykonávají sice
přímou kontrolu činnosti ACENu, ale
tento je podporován Výborem pro svobodnou Evropu (FEC), který je zase
částečně podporován z tajných fondů
federální vlády. Vládní tlak na FEC,
jak se má za to, byl příčinou Coste-ho
vyloučení. Coste sám uvádí, že od r.
1963 Výbor Svobodné Evropy se pokoušel donutit ACEN k zaujetí "smířlivého"
vztahu vůči komunismu a dokonce na
zákrok FEC musily být z publikací
ACENU vylučovány i projevy dem. senátora Thomase Dodda z Connecticutu.
Senátor Peter Dominick, republikán z
Colorada, se domnívá, že Costeovo vyloučení by se mělo stát předmětem
kongresního vyšetřování."
"Human Events," Washington, D.C.,
říjen 1965.
Jak je to s domovem?
. . . Domov se nebrání — brání se
jen část bezmocného národa. Politické
strany národní fronty, a ti co sedí dnes
u dobře placených žlábů — jako státní
zaměstnanci, vysocí úředníci u znárod.
podniků, atd., ti netouží po nějaké změně. Právě nepřítelem se stává ten, který by po politické změně toužil anebo
si ji přál. Proto máme dnes tolik nekřesťanů-materialistů i zde na západě!
Proč? Vysvětlit si to může každý sám
podle svého vzdělání a inteligence . . .
V dokonalé úctě,
V. N., Toronto.
*

*

I am pleased indeed to have the two
copies of "Red Infiltration — A Permanent Threat" which you sent to me.
It was very thoughtful of you — and
the Alliance of Czechoslovak Exiles in
Chicago is to be commended for its
publication of this work
Donald Rumsfeld,
Representative in Congress.
Zpravodaj

O SVOBODĚ SLOVA.
K dotazu čtenáře F. K. sdělujeme
následující:
"Zpravodaj" je listem československého exilu, zrcadlem jeho přání, tužeb a nadějí. Nebyl, není a nebude
nikdy tribunou stranických zájmů. Neslouží žádné z politických stran.
Je
svobodným listem svobodného projevu
čsl. exulantů, protože věří v nezadatelné právo svobodného člověka svobodně vyslovit svůj názor.
Politické Čiva hy a články ve Zpravodaji otištěné
nemusí nevyhnutelně vyjadřovat stanoisko jeho vydavatelstva a redakce.

"Erich Mende (předseda strany západoněmeckých liberálů, F D P ) šel ve svém
projevu na předvolebním sjezdu FDP v
Essenu, v září t.r., tak daleko, že mluvil
o Střední Evropě jako o "bývalých satelitech SSSR"! Exulanti a jejich organisace by ted' měli (domácí obyvatelstvo
v zemích sovětského bloku to dělat nemůže) posílat panu Mendemu děkovné
telegramy za jeho "osvobození" satelitních států."
"Demokracie v exilu", Mnichov.
*
"28. říjen a Československo jsou nejen
pro náš národ, ale i pro ostatní svět
jediným nerozlučným pojmem a výrazem svobody, nezávislosti a demokracie
. . . Pro nás exulanty se navíc stal naší
nejúčinnější zbraní v boji proti zlu a
násilí"
"Zpravodaj" Čs. Nár. Sdružení,
Sydney.

•

"Vedoucí 'mírového tažení' (proti americké intervenci ve Vietnamu) z Kalifornské University, prof. Steven Smale,
prohlásil v nedávném interviewu: —
"Chceme, aby Viet Cong porazil Spojené
státy z důvodů mezinárodních. Jestliže
budou poraženy v Jihovýchodní Asii,
pomůže to zlomit americkou moc kdekoli na světě. A to dá nový impuls revolučním změnám — válkám za osvobození — v zemích jako je Afrika a
Latinská Amerika.
Jsouce obklopeny
takovými revolučními změnami dojdou
Spojené státy vlastní radikální změny
mnohem snadněji."
"Human Events", Washington.
•
"Dr. J. H. Jackson z Chicaga, předseda největší americké černošské organisace, Národní Baptistické Konvence
(jež má 5 a půl milionu členů), se vyslovil pro skončení vyšetřování Ku Klux
Klanu a doporučil sněmovnímu Výboru
pro vyšetřování neamerické činnosti, aby
zapomněl na Klan a raději se soustředil na komunisty . . . Řekl, že vyšetřování je kouřovou clonou, jež má zakrýt
nechuť vypořádat se s problémy mnohem vážnějšími než je Klan."
"Sun-Times", Chicago.
•
"Nenahlížím, že by bylo něco špatného
v posílání americké krve našim nepřátelům . . . Poskytnutí krve Severním
Vietnamcům by bylo jen v tradici této
země . . . Jsem ochoten dát krev komukoli, kdo ji potřebuje."
Senátor Robert Kennedy.
•
"Goldwater přirovnal Kennedyho slova
k výroku profesora Eugena Genovese z
Rutgersovy koleje, který prohlásil, že
by uvítal vítězství komunistů ve Vietnamu."
"Chicago Tribune".
•
" U vědomí, že 200.000 amerických
chlapců koná svou povinnost v nepředstavitelně obtížném boji, aby uchránili
celou Asii od komunistického otroctví a
u vědomí ztrát, které se pohybují mezi
30 až 40 americkými životy týdně, se
domnívám, že prohlášení onoho profesora i výrok senátorův mají blíže k
zradě nežli k akademické svobodě slova."
Barry Goldwater.
•
Tak dlouho dokud člověk zůstane . . .
křehkým, proměnlivým a i zlým . . .
obranné zbraně budou, na neštěstí, nevyhnutelnými."
Papež Pavel VI. v UN.
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