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O JEDNÉ PSYCHOSE
Někteří z našich čtenářů se na nás mračí. Nezamlouvá se jim naše "drsná"
kritika těch, kdo život v Československu uvádějí v koleje, odpovídající sovětskému
požadavku "normalisace". Poukazují na "jednotu národa", která si pochvaluje
Dubčekovo vedení. Národ stojí za Svobodou, Smrkovským, Černíkem — říkají.
Jak je možno pochybovat o čestných úmyslech těchto mužů, jak možno se
domnívat, že národ se mýlí v jejich oceňování?

Moderní psychologie se stala jedním z nástrojů, které jsou nezbytnou
součástí politického arsenálu těch, kdo
rozhodují o věcech veřejných i mezinárodních. Bolševičtí ideologové, jako
snad nikdo jiný, kladli od počátku
mimořádnou váhu na vytrvalé stud/um massové psychologie a svých poznatků dovedli obratně užívat na poli
propagandy domácí i zahraniční. Nikdo na př. nemůže dnes tvrdit, že v
5 1 . roce trvání sovětského systému budou jeho psychologické methody v
ovládání davů méně rafinované než
byly v dřevních dobách leninského explodování lidských pudů.
Spíše ¡e
dlužno soudit, že se zdokonalily a
vylepšily.
Je na př. nesnadno připustit, že náhlá sovětská akce na mezinárodním poli je dílem okamžitého
nápadu rozčilených mužů v Kremlu,
zmítaných náladovostí jako hysterická
žena. Jen naivní pozorovatel událostí
z 21. srpna může tvrdit, že Sověti
jednali neuváženě, zbrkle; že byli sami
zmateni následky svého kroku^ Ukazuje
se spíše, že akce obsazení ČSR byla
dokonale připravena vojensky, politicky i psychologicky do nejpodrobnějších detailů, v důkladné koordinaci
s ostatními členy varšavského paktu
a že byl také náležitě analysován a
vypracován postup, jímž měly být
zvládnuty psychologické následky invase. Všechny tyto přípravy si vyž á d a l y zajisté času a virtuosní techniky
v přísném plánování a zejména vysokého stupně předvídavosti, opírající
se o psychologické sondy.
Nelze mít také z a zcela prokázané,
že jediným účelem sovětského přepadu
ČSR bylo zničení odstředivých tendencí
národa, který, vynutiv si v soumraku
komunistické vlády jistou svobodu slova, sledoval cestou zamýšlené demokratisace zbavení se systému diktatury
jediné strany. Tato okolnost b y l a jistě
vítaným důvodem k zásahu SSSR, ale
dle všeho i mistrnou kamufláží na
cestě k záměrům mnohem náročnějším.
Někteří znalci ruských imperialistických
komplexů dokonce vyslovují názor, že
československý případ je pouhou ouverturou k událostem, které mohou
brzo následovat buď v Evropě, na
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Abychom se dobrali jasnějších závěrů, je třeba přistoupit k podobným
otázkám s chladnou soudností.
Bez
psychosy, která je živena z pramenů,
které bychom z a jiných nežli hektických událostí odmítli jako nespolehlivé.
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Blízkém Východě, v Číně nebo dokonce na tomto kontinentu.
Dojde-li už k čemukoli, bylo nutno
kacířský národ v srdci Evropy udržet
pod kontrolou — usoudil Kreml. Sovětské tanky zajisté neprobudily v našem lidu pražádného nadšení k prohlubování družby a bratrství.
Bolševickému podvodu se slovanskými city
bylo ostatně odzvoněno už dávno
předtím. Pro imperialisty je ovšem zcela bezpodstatné, jaké jsou pocity po-

stižené oběti. Starý imperialismus se
uchyloval k hrubému koloniálnímu násilí. Moderní sovětský imperialismus
zná vedle tohoto způsobu vlády ještě
jinou alternativu, které bylo užito v
Československu: vytvoření situace, která sice neodstraní hlubokou nenávist
a opovržení českého a slovenského
člověka k sovětskému okupantovi, a l e
sjednotí národ k poslušném následování vůdců, o nichž se bude domnívat,
že ho moudrou cestou převádějí nebezpečným úskalím dějin.
A k tomu
ještě z a obratného vzkříšení pochroumané reputace obskurní strany, která
uvrhla národ do mravní a materielní
bídy, jaké není pamětníka.
Kterýsi
šachistický mozek psychologického poradce moskevského politbyra tuto myšlenku propracoval.
S k l á d a l a se z
rozmanitých fází nervového boje, jemuž byl náš lid vystaven už od schůzky
v Čiernej a v Bratislavě.
Po invasi
střídala jedna z p r á v a druhou: Dubček
odvlečen. Dubček mrtev. Dubček opět
živ. Svoboda v Moskvě. Hrozba sebevraždou. Rusové si Svobody vysoce
váží. Dubček opět v Praze. Svoboda
také.
Nedali se.
Rusové ustoupili.
Jednota národa zachránila lidu jejich komunistické vůdce.
Všichni byli
zajatci.
Všichni jsou zas ve svých
(OPokrač. na str. 3.)

No. 10

Viktor Dyk:

Těm, kteří zapomněli
Posledně volám v chvíli nenávratné:
nezapomeňte na dobré ni špatné,
nezapomeňte na čin ani hřích.
Zle, kde se národ z dějin nepoučí.
A lehkověrní, kdo vám za to ručí,
že zmizel stín dnů minulých?
Rozpomeňte se! Učte se! A vizte!
Kde zlato bylo zkoušené a čisté,
je nezahoďte do braku!
Cest muži čestnému, dík mužům
hodným díků,
vzpomínku obětem a vavřín
bojovníku!
A trest a kletbu bídáku»
Rozpomeňte se na čas dávno zašlý.
Pak najděte sef jako jste se našli!
Pozřete, než se sešeří.
Připravte se! Ale vichřice se zvedá.
A stokrát lidu nešťastnému běda,
jenž v spravedlnost nevěří.
(Psáno 1919)

ZEMĚ

LAHODY

Mluví-li se o socialismu, nelze současně nemyslet na zemi, kde se této
ideji daří udržovat se už 51 let — sice
bez valného blaha pro její občany —
zato však za pronikavých, i když z
hlediska výživy problematických — úspěchů meziplanetárních. Zejména dnes
je nesnadno myslet na zemi, o které
Poznámka a poučení
se v letech třicátých Vítězslav Nezval
v nadšeném omylu domníval, že " t a
zem je divukrásná a plná lahody — tam
budeš se mnou šťastna — je to zem
svobody." Básníkova slova k pomyslné
Odpověď Bílého domu na srpnové memorandum SCsE, otištěná v minulém
milence, výzva k společnému úniku do
čísle Zpravodaje, je zahanbujícím dokumentem. Tvrdí se v ní mj., že "Spojené
domnělého ráje, na neštěstí naplnila
státy nepřiřkly ani v Teheránu, Jaltě, Postupimi ani kdekoliv jinde Českoslopraktické činy našich politiků do té
vensko do sovétské sféry vlivu — právě naopak . .
Přitom byl obsah válečmíry, že je uplatnili na celou naši vlast.
ných úmluv mezi USA a SSSR nejenom už mnohokrát publikován světovým
Země plná lahody ba i "bratrské družby
tiskem, nýbrž se stal i jedním z hlavních bodů americké volební kampaně v r.
na věčné časy" pojala tu oddanost do1952. V programu republikánské strany stálo tehdy naprosto jasně (byť i
slovně — a jak se ukázalo za osudonaplano) "zrušení a odčinění Jaltské dohody, jež uvrhla národy střední a vývých srpnových událostí — nehodlá dochodní Evropy do područí SSSR". Mnoho světových státníků a politiků (nejvolit, aby kdokoli narušil věrné socialisvýrazněji ovšem de Gaulle) prohlásilo jak potlačení maďarského povstání r. 1956,
tické objetí škaredým koketováním s
tak i letošní okupaci CSSR, za důsledek zmíněných dohod. Existence těchto ujednesocialistickou svobodou.
nání je aspoň částečnou omluvou pasivního stanoviska USA a Británie vůči událostem za Železnou oponou. Kdyby měl mluvčí Bílého domu pravdu a tato ujedZdálo by se také, že myšlenka na
nání neexistovala, byla by nečinnost Západu absolutně neomluvitelná.
útěk ze socialistického Československa
bude úzce spjata s definitivně dotvořeNejpádnější důkaz o existencí Jaltzřetelně vyjevil zahraničně - politické ným závěrem exulantova myšlenkového
ské dohody podal tento měsíc sám
stanovisko demokratické strany k si- procesu, zkušeností a snad i zklamání.
president Johnson.
Několikrát totiž
tuaci za Železnou oponou. Vrhá tím
Informace, docházející nás z Rakouska,
odůvodnil americký protest proti sopotvrzují toto očekávání u drobných řataké jasnější světlo na otázku, proč
větské intervencí v ČSSR tím, že přídových uprchlíků. Avšak jen u nich.
USA zůstaly letos tak chladné vůči
Naproti tomu příslušníci privilegované
tomnost 600 tisíc vojáků Varšavského
snahám Čechů a Slováků o dosažení
vrstvy intelektuálů, zejména někteří spipaktu na půdě Československa mění
nezávislosti.
sovatelé a vědečtí pracovníci vydali tam
ustálený poměr sil ve střední Evropě a
Uvážíme-li navíc, že nynější demojakési zmatené a zarážející prohlášení,
porušuje tak status quo.
kratický kandidát na presidentství H.
které se čte — a chutná — jako odvar
H. Humphrey je ještě daleko levicovější
Pan president tedy hájí status quo
z loňského listí. Zůstávají v podstatě
a daleko přátelštější vůči SSSR a svěa jeho neporušitelnost. Jenže "status
věrni
staré
romanci, kterou by ani
tovému komunismu nežli L. B. Johnson,
q u o " v americkém slovníku ¡e v tomto
zmrtvýchvstavší Nezval neváhal dnes
prohlásit za bláhovou fikci.
Nepoučili
nemůžeme se vyhnout nezbytnému zápřípadě přesně totéž co " n o r m a l i s a c e "
věru: Že americký občan českosloven- se. Nedomysleli. Nedorostli. Představili
v ruském.^ Znamená nezměnitelné uského (anebo vůbec východoevropské- se nám za hranicemi jako političtí mazavření Československa z a Železnou
sochisti, pro něž je marxistická náruč
ho) původu, který by při letošních
oponou a jeho trvalé zotročení Sovětsocialismu pořád vděkuplným zážitkem.
presidentských volbách hlasoval pro
ským svazem — ne sice pomocí Rudé
To jenom poněkud drsné soudružské obdemokratickou
stranu,
by
se
dopustil
armády, nýbrž prostřednictvím poslušjetí, pach kořalky a zavšivený vzhled
neomluvitelnho kolaboranství s nepřá- obránců socialistického řádu je trochu
né satelitní v l á d y , sovětských civilních
teli čs. samostatnosti a neospravedlní- vyděsil . . .
" p o r a d c ů " v pražských ministerstvech
telné velezrady na národě svých předa ostatních důležitých úřadech a tajObecně se má za to — a tuto zásluků; neboť by tím pouze upevnil okovy,
ných policistů ve všech koutech repuhu lze sotva upřít —, že fermentem svobodu-evokujícího kvasu v českém nákterých se dnes lidé v ČSSR, všemi obliky. Tedy přesně tak, jak tomu bylo
rodě byli oni sami. Již tehdy zdůrazpuštěni, zoufale snaží zbavit. Oslavoaž do letošního roku a jak si to také
ňovali svou loyalitu myšlence socialisvat 28. října 5 0 . výročí československé
přeje obnovit Moskva, která by také
mu
— ostatně nic jiného v jednostranně
samostatnosti a volit o dva týdny pozmnohem raději své vojáky do ČSSR nezaměřené výchově nebylo jim dovoleno
ději kandidáta strany, která ž á d á staposílala, kdyby mohla "normalisaci"
studovat a vyznávat — a lid shovívavě
tus quo, by bylo vrcholem pokrytectví,
(tj. status quo) přivodit jinak.
přimhuřoval oči, domnívaje se, že jde
pro něž ani nedostatek inteligence neo mimikry. Bez ujišťování o věrnosti
Děkujeme pres. Johnsonovi, že nám
může být polehčující okolností. E.L.
(Pokrač. na str. 4.)
právě před nastávajícími volbami tak

K ODPOVĚDI Z BÍLÉHO DOMU
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ZPRAVODAJ

I N F O R M A Č N Í
KLAMÁNÍ NÁRODA P O K R A Č U J E
Ujednání moskevské "dohody" se postupné, t.j. poclie osvědčené sovětské
tzv.
"salámové"
taktiky, uvádějí v
ČfciSR ve skutek. A vedoucí představitelé KSČ pokračují v tragikomedii klamání nároaa. Každou cnvíii nekteří z
nich odletí do SSSR k "dalším jednánim", z nichž přivezou vždy údajně nové
a přísnější rozkazy Kremlu jako další
podmínky "normalí sace". P o vlasti se
pak vždy znovu rozšíří šuškanda, že
stateční zástupci strany a vlády se i
tentokrát v Moskvě stavěli na hrdinný
odpor, ale nakonec se i přes svou udatnost museli znovu podrobit nátlaku. A
že tedy Cecihum a tíiovakUm nezbývá
nic jiného nežli podrobit se opět také
a nové rozkazy bez protestu přijmout.
Ve skutečnosti ovšem nejde o žádné
nové rozkazy, nýbrž pouze o postupné
odnalování a zveřejňování toho, co českoslovenští tzv. liberální komunisté ujednali a podepsali už hned v prvních
dnech okupace, ba v hlavních hodech
již v Cíernej a Bratislavé.
Opětovné
cesty do Moskvy slouží pouze k zastření těchto faktů.
Kdyby se byl národ
dozvěděl plnou pravdu o obsahu oněch
dohod hned po jejich uzavření, byl by
pověsil své "statečné vůdce" i přes jejich předešlou popularitu na nej bližší
lucerně a pokračoval ve své původní
úspěšné resistenci vůči
okupantům.
To ovšem Dubček a spol. nesměli připustit.
Proto lhali tehdy o "dosažení
čestného a uspokojivého kompromisu",
proto lžou dodnes a zakrývají svůj podvod opakovanými cestami do SSSR,
předstíráním "nových jednání" a rozšiřováním pověstí o svém "hrdinném
odporu".
To musí být už dnes jasné
každému, kdo srovnal třeba jen zprávu
o hlavních bodech moskevské dohody v
minulém čísle Zpravodaje s tím, co říkali Dubček a spol. tehdy (bylo to
naprosto odlišné), a s tím, co říkají a
co se skutečně děje dnes: Jeden z uvedených bodů po druhém se již naplňuje.
A my rozhodně nejsme jasnovidci. Referovali jsme pouze o tom, co pražští
vfládci museli vědět při nejmenším stejně
dobře jako my a rozhodně ještě dříve
nežli my, ačkoliv to národu zapírali. J e
smutné, že i v našem politickém exilu
se našli jedinci, ochotní věřit spíše celoživotním komunistům nežli demokratickému listu, který se ve svém zpravodajství úskosttlivě drží faktů a nikdy nepropadl nerealistickým ilusím a fantasiím.
V P Ř E D I V U LŽÍ
Nejsystematičtěji a
nejbezostyšněji
lžou, jako doposud vždy, Dubček a Smrkovský.
Tomu se ovšem nelze divit,
neboť ze specielní moskevské školy pro
specielní sovětské agenty, kterou Dubček absolvoval s vynikajícím prospěchem v letech 1955-58, vycházejí skutečně pouze světoví velmistři v podvodu
a pokrytectví — je to jeden z hlavních
předmětů jejích osnov.
A Smrkovský
pouze poslušně reprodukuje, co mu jeho
šéf nařídí.
Naprotitomu v presidentu Svobodovi
patrně přece jenom ještě existuje aspoň
trochu svědomí.
O stylisaci jeho projevů po schůzce v Čiernej a o jeho
aspoň částečně statečném postoji v Moskvě jsme referovali už v dřívějších číslech. I po návratu z SSSR Svoboda formuloval a dosud formuluje svá slova
tak, že sice vzbuzují týž dojem jako
výroky Dubčekovy, ale při jejich pečlivém rozboru poznáme, že mu není možno
dokázat, že by byl pod vlastním jménem
vyloženě lhal.
Tak např. tam, kde
ostatní tvrdili, že po provedení těch či
oněch "normalisačních opatření" cizí
vojska vyklidí ČSSR (což znamená, že
odejdou v dohledné době úplně), Svoboda
mluvil pouze v tom smyslu, že tato
opatření přispějí k vytvoření předpokladů pro eventuelní odchod cizích vojsk
(Čímž není doopravdy ani naznačeno, za
kolik měsíců či staletí odejdou a kolik
jich odejde). I tato opatrnost ve Svobodových projevech dokazuje autentič-

Č R T Y

nost naší zprávy o obsahu moskevských
dohod a pokrytectví Dubčekovo.
Nejhloupěji však lže předseda vlády
Černík. Jeho projevy si totiž vytrvale
navzájem odporují, takže sám sebe (a
tím i vládu) usvědčuje ze soustavných
podvodů na národě.
I kdyby Češi a
Slováci neměli žádné jiné informace o
skutečném pozadí událostí posledních
měsíců, museli by už jenom z křiklavých nesrovnalostí a protikladů v Černíkových výrocích poznat, že se jim
lže a lhalo přinejmenším už od schůzky
v Ciernej a zvláště pak od prvního jednání v Moskvě.
Používáme způsobu
podmiňovacího
"museli .by", poněvadž jsme viděli černé
na bílém, že to doposud nepoznali ani
všichni exulanti. Tak např. jistý jinak
velmi seriosní krajanský časopis tvrdí
v jednom odstavci svého úvodníku, že
Moskva žádá odstranění és. liberálních
politiků včetně Dubečka, a v jiném odstavci téhož článku zase naopak, že
Dubček a Černík hrozili Moskvě resignací, bude-tli klást příliš ostré požadavky.ftekli bychom, že každému minimálně
inteligentnímu člověku musí být jasné,
že kdyby si Sověti skutečně přáli odstranění Dubčeka, nemohl by jim tento
hrozit resignací, neboť v takovém případě by Kreml jeho resignaci okamžitě
a s radostí přijal. J e tedy naprosto očividné, že přinejmenším jedno z těchto
tvrzení je v souvislosti s tím druhým
zhola nesmyslné. (Ve skutečnosti není
dosud podložené ani jedno z nich.) Autor
zmíněného článku zřejmě pouze nekriticky tlumočí jako skutečnost různé protichůdné pověsti, které dnes rozšiřuje
domácí šuškanda (a které zaznamenal
i některý západoevropský tisk, z něhož patrně byly převzaty), a tím bohužel přispívá k rozšíření zmatku, jenž
při posuzování Dubčekovy role v současném vývoji čs. situace zavládl i v
některých kruzích našeho exilu.
DUBČEKOVA
NEPOSTRADATELNOST
Každý rub má však i svůj líc. Neboť
za současných okolností je po určité
stránce dokonce i dobře, že značná část
lidí v ČSSR dsud Dubčekovi, byť i mylně, věří. V domnění, že soudruh generální tajemník skutečně "bojuje proti
požadavkům SSSR", se mu někteří jeho
stoupenci snaží v tomto "boji" pomoci
tím, že pokud možno ignorují anebo i
sabotují rozkazy, které jim představitelé strany a vlády přivážejí z Moskvy.
Toho si ovšem už všimli i v Kremlu.
Proto přišla v sovětském politbyru v
posledních dnech znovu na přetřes otázka (avšak nikoliv požadavek!), zda
by přece jen nebylo lepší, kdyby byl
Dubček eventuelně ze své funkce odvolán.
2 e by tím bylo obyvatelstvo
ČSSR zbaveno symbolu odporu, takže
by pak třeba propadlo beznaději a kapitulovalo. Avšak tato možnost byla až
na další zamítnuta především ze dvou
důvodů:
Jednak Sověti uznali, že nikomu nežli
Dubčekovi se nemohlo podařit přimět
Čechy a Slováky k dobrovolnému rozpuštění jejich spontánně vzniklé celonárodní podzemní organisace (včetně
"ilegálních" tiskáren a vysílaček), která
tak znamenitě a účinně fungovala od
začátku okupace až do návratu čs.
delegace z Moskvy.
Takže je krajně
pochybné, zda by se někomu jinému
mohlo podařit "normalisovat situaci"
(a tím i sloužit zájmům SSSR) rychleji
a zdárněji, i když ne docela stoprocentně, nežli osvědčenému Dubčekovi.
Zadruhé se od oznámení čs.-sovětské
"dohody" o setrvání podstatné části okupačních vojsk na půdě ČSSR na neurčito začala situace v republice s moskevského hlediska opět zhoršovat. Dokud se totiž Češi a Slováci domnívali, že
solidarita s Dubčekem a přijímání jeho
(tj. sovětských) rozkazů bude "zárukou
úplného a urychleného odchodu všech
cizích vojsk ze země"
(viz
resoluce
ROHu, ČSM, četných krajských výborů KSČ, redakčních rad časopisů a
řady jiných organisací z prvních týdnů

okupace), byli
většinou ochotni podrobit se censuře a ostatním vládním
nařízením micky a pasivné. Když však
nyní poznali, že solidarita s Dubčekem
je dovedla právě k opaku, když se od
ministrů zanraničního obchodu Vališe
dozvěděli, že místo Dubčekem lživě slibovaného obdržení náhrad za ohromné
škody, způsobené okupací zejména v
prvmch dnech, se hospodářsky zuDozené
Československo naopak ještě zavázalo
poskytnout Sovětskému svazu "úvěr"
ve vy si tričtvrte muiardy rublů (srv.
bod č. 4 v naší zprávě o obsahu moskevské dohody v zářijovém čísle) atd.
atd., mnoha dosud poslušným lidem došla trpělivost a roznodii se skoncovat se
svou dosud dobrovolnou "kázní".
PÍfcES OPĚTOVNĚ DUBČEKOVY
ROZKAZ*
se v posledních dnech již zase začaly
konat v různých závodech a organisacích manifestačně protestní schůze, přes
záKon o censure o nich nekteré rozmasové stanice ve svých krajských zprávách referují a přidávají i vlastní komentáře, přes tytéž zákazy a nařízení
se některé čs. časopisy už zase pouštějí
do kritických polemik s časopisy sovětskými atp. Téměř se zdá, jako by se
letos už potřetí (byť i tentokrát prozatím ve velmi omezené míře) začínala
opakovat situace z doby Manifestu 2000
slov a pak z poloviny srpna, kdy národ
sice většinou ještě provolával slávu
Dubčekovi, avšak přitom v praxi ignoroval jeho rozkazy a zoufalé snahy
"normalisovat" situaci podle přání z
Kremlu.
Mohlo by se zdát, že za těchto okolností Dubček opravdu ztrácí pro Moskvu
svou užitečnost, takže by měl přece jen
být nahražen někým jiným. Ale mohl
by být někdo úspěšnějším?
Zmíněné
nové ignorování rozkazů od Prašné
brány se vyskytuje dosud pouze ojediněle a převážná většina hromadných
sdělovacích prostředků stále ještě poslouchá Dubčekovy rozkazy.
Kdyby
přišel na jeho místo někdo jiný, je nutno
se obávat, že by se k nynějším ojedinělým "odbojníkům'' rázem přidal i všechen ostatní tisk a rozhlas. A co kdyby
se pak Cechům a Slovákům podařilo
uvést v život podzemí, s nímž si ani
přes 600.000 vojáků Varšavského paktu
a několik tisíc agentů NKVD nedovedlo
poradit, dokud jim nepřišel na pomoc
právě Dubček, a které naopak rapidně
"demoralisovalo" i sovětská, polská, východoněmecká a ostatní okupační vojska? Co by si potom počal Sovětský
svaz, který skutečně touží po tom, aby
mhl co nejdříve odvolat Rudou armádu
z míst, kde přichází ve styk s obyvatelstvem, a ponechat její jednotky pouze
v isolovaných oblastech vylidněných částí pohraničí?
Na tyto otázky si členové moskevského politbyra dosud nedokázali jednomyslně odpovědět, takže
Dubček zůstává prozatím i nadále jejich
relativně největší, b y ť i již opět poněkud otřesenou nadějí.
Zklame-li však
úplně ještě potřetí, tj. ukáže-li se neschopným splnit poslání, které mu
Moskva před deseti měsíci uložila, mohla by ho pak snad už zachránit opravdu jenom loyalita jeho dosud podváděných poddaných. Nelze vyloučit, že v
takové situaci by se pak i on mohl
aspoň v zájmu sebezáchovy ještě obrátit
a jít skutečně "s lidem" jako kdysi Imré
Nagy.
J A K SVĚT BRZO ZAPOMÍNÁ
Určitá část západních politiků a komentátorů dosud tvrdí, že okupací Československa se Sov. svaz dopustil těžké taktické chyby, ba provedl vyloženou hloupost. P r ý tím rozbil světové komunistické hnutí, odhalil svou imperialistickou tvář, zničil si prestiž u neutrálů, oslabil naděje na upřímnou mírovou
koexistenci, vyvolal oživení NATO a
vůbec mnohem více ztratil nežli získal,
protože svět na intervenci v ČSSR nezapomene.
Takováto tvrzení jsou značně naivní
a prozrazují i velmi krátkou paměť,
jež zřejmě nesahá ani do r. 1956. Tehdy
Sovětský svaz docela sám, i bez zástěrky společné akce s armádami jiných
zemí Varšavského paktu, potlačili maďarský pokus o svobodu ještě daleko
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krvavěji nežli letos demokratisační snahy v ČSSR.
Tehdy šlo o opravdovou
imperialistickou válku, jež volala do
svědomí světa soustavně a hromadně
proiévanou krví po několik týdnů. Všechny nekomunistické státy bez výjimky
(a dokonce i několik tehdejších satelitních) odsoudily SSSR a mnohé soudružské strany na Západě se doslova rozpadly. Celý svět tehdy tvrdil, že bolševismus definitivně odhalil svou nezměnitelnou tvář, že lidstvo mu už nikdy
nikde nesedne na lep, že je konec podvodné "mírové koexistenci', že nikdo už
nikdy neuvěří sovětským vládcům a nebuae s nimi jeunat o spoiupr<*ci nebo
uzavírat bezcenné smlouvy, ze tím tedy
i mezinárodní
komunismus
spáonal
vlastně seoevraždu a jeno zánik je už
pouze otázkou krátkého času.
Podde
teciiLo prognos se museio zdac, že ooeť
maďarských bojovníků nebyia marná.
Aie co se neataio? dakiuue se za nějaký c a s ozvaia z Mosnvy znovu siova
"mírová koexistence", zapadni politici
i tzv. státnici zajasaii. CiirusCov, zvaný
všeobecné až do té doby "krvavý řezník
z Budapešti", si brzy nato potřásal rukou s pokrokovým americkým presidentem Kennedym a jeho z e ť s doorotivým papežem Janem X X i J X
Během
nekouká maio let se komunist. strany
zreorganizovaly a staly se silnějšími, aktivnějšími a v provádění svých podvratných plánů úspěšnějšími nežli kdykoliv
předtím.
Demokratické mocnosti začaly uzavírat nové a nové smiouvy s
S&&R a jeho satelity, uvolňovat a rozšiřovat s nimi obchod a poskytovat jim
i dalekosáhlé úvěry; čímž je (zejména
v r. 1963) zachránily od hospodářského
bankrotu a posílily je k dalším agresím
od Latinské Ameriky a jihovýchodní
Asie až po Československo. Sovětskému
svazu bylo dovoleno vybudovat novou
strategickou základnu mezinárd. komunismu na Kubě a jeho loďstvu proniknout do Středomoří. Katolická církev
záhy následovala protestanty v propagaci "dialogu" s komunisty a začala
s nimi v některých státech dokonce i
spolupracovat na uskutečňování "sociální revoluce". Komunistickým agentům
na Západě se otevřely i katedry škol
a kazatelny kostelů, do kterých ani
před Maďarskem neměli přístupu. Dostali se do klíčových posic v černošském
hnutí, v studentských organisacích a v
náboženských společnostech, kterých se
jim podařilo využít k ideologickému
rozkladu západních národů a namnoze
i k podrytí jejich politického a hospodářského systému. A to všechno jenom
několik let po Maďarsku, jež prý mělo
být trvalým poučením a nezapomenutelnou výstrahou všemu lidstvu.
PROČ BYCHOM M Ě L I CHOVAT
ILUSE.
že Sovětský svaz si okupací ČSSR nějak vážně ublížil, že po Praze bude situace jiná nežli po Budapešti? Chvilku
se ještě bude tu a t a m Kremlu nadávat,
další pokusy o světovou konferenci komunistických stran se trochu odloží (bylo jich několik stejně nezdařených i
před zásahem v ČSSR), ale za chvíli
se zase znovu zapomene a všechno pojede opět t a k jako dříve.
Světová reakce na okupaci Českosloslovenska byla ostatně stejně už daleko mírnější nežli před dvanácti lety
na události v Maďarsku. V r. 1956 se
žádný západní politik neodvážil tvrdit,
že sovětská akce ukázala nezbytnost zesílení spolupráce mezi Západem a Východem anebo pravidelných každoročních schůzek mezi vládci SSSR a USA,
jako to dnes říká presidentský kandidát demokratické strany H. H. Humphrey. Po obsazení P r a h y žádný stát
neomezil diplomatické styky ani obchodní smlouvy s vládami členů Varšavského paktu — pouze odborové organisace přístavních dělníků v několika
zemích se chvíli vzpěčovaly odbavovat
jejich ¡lodě. Indie a Alžírsko byly mezi
státy, které dokonce i odmítly odsoudit sovětskou okupaci v OSN.
Francouzská komunistická strana, jež zpočátku vedla protestní akci západních
soudruhů proti intervenci v ČSSR, projevila záhy plné uspokojení nad výsledky moskevského diktátu.
Olympijský
(Dokoneční na str. 3.)

R. Kopecký:

Kůlně
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zpráiy

50. výročí vzniku Československé republiky bylo vzpomenuto důstojným způsobem ve Washingtoně, D.C. ve dnech
18., 19. a 20. října t.r. na manifestačním
sjezdu Cechů a Slováků ve svobodném
světě.
Sjezd zahájil a řídil předseda
přípravného výboru James Krákora.
Hlavním řečníkem byl red. Josef Martínek a anglickým Roman L.. Hruška, U.
S. senátor z Nebrasky, který vzpoměl
vzniku Cs. republiky a zlých událostí
provázejících její lid v posledních letech.
Vzpomínaje srpnových událostí
odsoudil rozhodným způsobem politiku
"stavění mostů" a hypotézu o "krotnoucím komunismu." Sjezd dále pozdravili zástupci velkých krajanských organisací. Delegáti byli rozděleni k práci
ve výborech resolučním, pro emigraění
záležitosti, pro vývoj věcí v CSR., pro
spolupráci mezi americkými organisacemi atd. Oslavy vyvrcholily banketem,
kterého se zúčastnilo na osm set osob.
• Slavnosti budou pokračovat ve dnech
26. a 27. října t.r. v různých místech
Spojených států i ostatních zemích ve
svobodném světě. V Chicagu koná se
oslava v neděli 27. října ve 2. hod. odp.
v sokolovně Havlíček-Tyrš. V bohatém
programu kulturním promluví bývalý
guvernér O. Kerner, rev. V. Vít a Dr.
M. Ferjeněík. V Clevelandu promluví
Dr. Frant. Král, v Detroit J . Krákora, v
Lincoln, Nebr. sen. R. L. Hruška atd.
• Oslav a sjezdu ve Washingtoně zúčastnili se také delegáti Sdružení čs.
exulantů Jar. Rabas a AI. Veselý. • V
Chicagu byl ustaven Výbor pro pomoc
čs. uprchlíkům ze zástupců jednotlivých
organisací.
Předsedou byl zvolen Jan
Prochotský. Výbor připravuje rozsáhlý
program na urychlení emigrace čs. uprchlíků, kterých je v zemích západní
Evropy na 35.000.
• V pondělí 21.
října konal se úspěšný koncert českého
pianisty Ivana Moravce. Čistý výtěžek
byl věnován ve prospěch čs. uprchlíků.
• Děkujeme všem našim čtenářům v
USA., kterým jsme poslali "Petice svobody" k získání podpisů ve prospěch
trpícího Československa a kteří nám je
tak promptně vrátili vyplněné. Dosud
bylo získáno na pět tisíc podpisů a
petice byly poslány presidentu Johnsonovi. Akce však pokračuje a ti, kteří
dosud petice nevrátili mohou tak ještě
učinit. Děkujeme jim předem. • Minulou
sobotu schválil čs. komunistický parlament potupnou dohodu o "normalisací
poměrů", kterou podepsali premieři Černík a Kosygin. Před parlamentem shromáždily se zástupy mladých lidí, kteří
skandovali nejprve "ne po de pi so v a t ! "
a pak když odcházela vláda a poslanci
skandovali "hanba-zrada, hanba-zrada!"
• Bazar národnostních skupin koná se
ve dnech 2. a 3. listopadu na Navy Pier
v Chicagu.
Naše zdejší národnostní
skupina bude také dobře zastoupena.
• Presidentská volební kampaň probíhá
zde v plném tempu. Dle výzkumu organisací pro veřejné mínění vede bezpečně republikánský kandidát Richard
M. Nixon. • Posvícenskou zábavu pořádá Sdružení čs. exulantů v Chicagu
v sobotu 16. listopadu v 8:30 večer v
sokolovně Havlíček-Tyrš. K tanci bude
vyhrávati hudba Fr. Zákrockého. Zveme všechny naše zdejší čtenáře
k
hojné účasti, e XI. Representační ples
připravují Sdružené čs. organisace na
sobotu 25. ledna 1969. Počítejte již dnes
s tímto datem. • V Chicagu byl ustaven
Sletový výbor XII. sletu Amerického
sokolstva, který se bude konat ve dnech
25.-29. června 1969 v Chicagu. Předsedou byl zvolen George Bašta a jednatelkou Betty Prenerová. • Msgr. Martin
Křižka, farář osady Blah. Anežky v
Chicagu oslavil zlaté jubileum kněžství.
Při jeho jubilejní mši měl kázání ndp.
opat Kučera z Disle, 111. o jubilantovi
promluvil kardinal Cody. Banketu na
jeho počest se zúčastnilo na 900 lidí.
Msgr. Křižka měl velikou účast na sociální práci pro Čs. uprchlíky v letech
1948-55. Upřímně gratulujeme.
• V
Německu dožil se 50 let Msgr. J a r . Kubovec. • V New Yorku zemřel Mikuláš Franěk, bývalý člen čs. vlády.

Od demokracie k totalitě

žek, než mechanická jednota uměle dosažená.
Válečná doba poskytla mnohé poučení,
jak čelit nebezpečným dobám jednotou
srdcí a duší a ne nakazováním.
Bylo
to poučení, jehož dbalo dvacetiletí svobodné republiky, ale které bylo opuštěno
když dolehla nová krise, jež nás dovedla do totality.
Poslední chvíle válečné doby vytvořily
také útvar, jehož tradice bylo použito
k nastolení totality, totiž "národní výbory". Tyto výbory byly zřízeny v obcích, jako nositel samosprávy.
Byly
přechodné do svobodných voleb a byly
v nich zastoupeny všechny místní politické skupiny, jejichž akční činnost nebyla nijak omezována. Co se pod tímto
jménem vyskytlo později, nemá s nimi
nic společného, než zneužité jméno.

(pokrač.)
Vzpomínky na dobu, kdy národ měl
jen jednu stranu vzbuzovaly ovšem u
některých touhu vytvořit jednotu organisačně ještě úplnější. Byly to především poslední zbytky někdejší staročeské strany, jež se pokusily sjednotit
národ v jednotné straně, vedené dr.
Mattušem. Tento pokus neuspěl, ne
pro sobectví stran, či těch, kteří zbyli
z vůdčích politiků, ale ze dvou důležitých důvodů.
Neformální dobrovolná
jednota postačovala, protože byla tak
pevná, že nepotřebovala ničeho, co by
ji potvrzovalo a odstraňovalo její demokratický ráz. Jednotná strana byla
již anachronismem, už proto, že národ
nehodlal se spokojit s pasivním odporem. Jako v době smetení staročeské
strany i tentokráte se národ rozhodl pro
aktivitu. A zde byl druhý důvod. Iniciátoři akce, zděšeni persekucí, chtěli
zachraňovat národ přikrčením se, dovoláváním se ochrany u dynastie. Národ tuto koncepci zamítl. Ne dynastie,
ale troj dohoda a zahraniční politická a
vojenská akce.
Národ se rozešel s
Habsburky a jejich státem. Nechtěl s
nimi mít už nic společného.
Zde je na místě poněkud odbočit a
říci něco o mužích, na něž pak padla
přihana rakušáctví. Až na nečetné výjimky to byli lidé stejně vlastenečtí,
jako ti, kteří se úspěšně postavili proti
nim a jejich snaze. Jejich vadou bylo,
že neznali dobře národ, jehož zájmy
chtěli ochraňovat a protože jej neznali,

nevěřili v jeho sílu, odolnost a odhodlanost. Nevěřili, že může odolat nátlaku,
že může sám a proti dynastii, byrokracii a nepřátelským národům dvojdílné
monarchie překonat tuto válečnou dobu. Proto chtěli národ postavit pod
ochranu dynastie, jež již dávno ztratila
všechnu důvěru národa. Viděli nebezpečí a zdálo se jim, že národ nemá dost
síly i vůle přinášet oběti. Národ však,
nepřehlížeje nebezpečí, byl si vědom své
síly, věřil v sebe a svou budoucnost.
Mattuš a jeho druhové se mýlili, ale
mýlili se většinou v dobrém úmyslu.
Neměli odvahu vsadit všechno na jednu
kartu, jako ji měl národ. Národ svým
instinktem odmítl stejně totalitu mu
nabízenou, jako poníženou podrobenost.
Národ měl pravdu a protože měl pravdu,
odvahu a obětavost, došel k 28. říjnu
1918.
Když -skončil pokus o jednotnou národní stranu, stal se ještě pokus "zjednodušit" politické poměry vytvořením
jednotné, rozhodně protirakouské strany, omezené na to, čemu jsme říkali
občanské vrstvy (nesocialistické). I ten
měl úspěch jen částečný. Došlo k sloučení stran mladočeské, státoprávně pokrokové, lidovo-pokrokové, staročeské a
Masarykovy pokrokové ve státoprávní
(později národní) demokracii. Všechny
krise, jimiž byl tento útvar zmítán od
samého svého zrodu byly důsledkem nesourodosti složek jej tvořících.
Znova
se potvrdilo, že je snazší a účelnější dobrovolná spolupráce samostatných slo-
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1 dopisů čtenářů,

(pokrač.)
funkcích. Černík vybízí intelektuály k
útěku z a hranice, Černík vybízí intelektuály k návratu ze zahraničí. Sovětská tajná policie z a t ý k á .
Vláda
tvrdí, že nikdo nebyl zatčen.
Rusové
naléhají na čistku.
V l á d a vzdoruje.
Dubček opět v nemilosti. Dubček na
Husákovu přímluvu bude zachován.
V l á d a naléhá na odchod okupačních
vojsk. Sto tisíc vojáků Rudé armády
zůstane v zemi.
Dubček hrozí resignací. Dubček nebude resignovat. Důvěřujte socialistické budoucnosti pod
vedením KSČ!
Censura bude, také
čistka bude, ale jenom 70 lidí namísto
40,0001 Náš socialistický program nezradíme! Stůjte pevně z a KSČ atd.
Národ naneštěstí zatím konsumuje
vše, co je mu předloženo k snědku,
neboť "jednota národa pod ochranou
KSČ to v y ž a d u j e . "
Vznikla situace,
která je sotva srovnatelná s něčím
obdobným v českém politickém životě.
Lid nesouhlasí s poměry, které jsou mu
vnuceny, ale současně ¡e pro ty, kdo
ty poměry mají zajistit. Lze namítnout,
že nic jiného z a dané situace nelze
dělat. Avšak je možno přemýšlet a je
možno to málo, co lze dělat, zbavit
okázalého nadšení. Namísto toho jsme
svědky vzniku bezmála nového kultu
mužů 2 1 . srpna; mužů, kteří nepřestali
být představiteli dvaceti let komunistické despocie, spiatými ideově i existenčně s pražskou filiálkou moskevské
centrály, která se obratným manévrováním postarala, aby z a služby, které
jí prokazují — a které lid nenávidí a
odmítá — aby z a tyto služby je současně miloval!
Také část exilu propadla psychose
Dubčekova kultu.
V Chicagu se dokonce našel čilý podnikatel, který nabízí jeho portrét. Má zdobit domácnosti někdejších uprchlíků před komunismem, kteří po dvaceti letech progresivního zapomínání našli konečně
symbol svého zmateného pojetí svobody pro svou nešťastnou vlast: óbraz
muže, který opravdu v y n a k l á d á vše,
aby poměry " n o r m a n s o v a l " — v trvalý stav marx-leninského zakletí. P.

"Za poslední týden bylo zde v Austrálii několik demonstrací pro záchranu
Československa ze sovětské okupace. V
Sydney byla demonstrace pořádána Cs.
sdružením a Sokolem ve spolupráci s
polskými exilovými spolky v sobotu 24.
srpna. Počet demonstrantů se dal odhadnout na 1.500 osob. V čele byly krojované skupiny obou národních skupin,
t.j. československé a polské.
Také federální i státní parlament odsoudil sovětskou okupaci ČSR. Federální ministerský předseda John Gorton přijal sovětského chargé d'affaires,
který zastupoval nepřítomného sovětského velvyslance, který právě několik
dnů před sovětskou invasí odjel na dovolenou.
Ministerský předseda Gorton pak na
televisi řekl, že na předloženou mu notu
diplomatickou, dal milému chargé d'affaires nediplomatickou a jasnou odpověď.
Je obzvláštní kuriositou, že při projednávání protestní noty ve federálním
parlamentě stalo se po prvé v dějinách
(víc než 50tiletých) tohoto parlamentu,
že protestní nota o sovětské a satelitní
okupaci Československa byla přijata poslaneckou sněmovnou a senátem jednomyslně!"
J., Svdney, Austrálie
* • *
" Z n a l ¡sem dobře Ludvíka Svobodu,
který to z a služby komunismu dotáhl
na generála a nyní î presidenta republiky. S e d á v a l ¡sem s ním denně V
kavárně, chodili jsme na pivo a jeden čas jsme v Krakově bydleli v
jednom pokoji. Měl jsem ho osobně
rád, považoval jsem ho z a slušného
člověka, trochu příliš poddajného a nerozhodného. A l e když jsem viděl, že
letí do Moskvy, dostal jsem strach,
protože jsem věděl, že je to počátek
kapitulace. A když jsem viděl na televisi, jak se líbá s vrahy našeho lidu
v době, kdy bolševičtí vojáci vraždí v
Čechách, bylo mi špatně.
Nešťastný
Hácha jel do Berlína a musel kapitulovat, ale s nacistickými zločinci se nelíbal.
To učinil " h r d i n a Sovětského
s v a z u " , který si neuvážil, že president
Československé republiky, i když z komunistické milosti, tak činit nesmí."
R. K., Londýn

IV.
Úspěšná, i když pracná a svízelná
cesta, jíž se bral národ od svého probuzení k dosažení národní a státní
samostatnosti, vštípila do českých myslí
nezlomné přesvědčení, že národní instinkt je nejen neomylný, ale vše přemáhající. Kdykoliv nastane vrcholné nebezpečí, pominou všechny spory a nevraživosti a národ rázem upne svou
pozornost na svůj celonárodní zájem.
Kdo je Čech, myslí česky, a ť stojí jinak
v jakémkoliv táboře. A toto nezlomné
přesvědčení bylo posíleno tím, co se
dělo za války i jak se vyvíjela Československá republika v dvacetiletí své
svobody. Protože národ instinktem v
těžkých dobách nalezl vždy správnou
cestu a dovedl ji vnutit svým vůdcům,
kteří se museli podřídit, každý předpokládal, že tak bude i nadále. Nikdo netušil, že může nastat doba, kdy vůdci
záměrně nastoupí cestu odlišné od té,
kterou chce jít národ, že budou chtít
diktovat, místo aby mu pokorně sloužili.
(Pokračování příště)

Črty —
(dokončení)
výbor, jenž nedávno vyloučil z účasti
na letošních hrách Jižní Afriku (ačkoliv tato se podrobila jeho rozhodnutí
a připravila k účasti v Mexiku rasově
smíšené družstvo), se v případě zemí
Varšavského paktu najednou opět vrátil
k zásadě, že politika nemá se sportem
nic společného.
Do Colomba na Ceylonu byl sice svolán světový kongres
budhistů s okupací ČSSR jako jedním
z hlavních bodů jednání, avšak křesťané
Evropy a Ameriky, kterých by se tato
událost měla dotknout daleko citelněji
a kteří by mohli i ovlivnit postoj svých
vlád, se spokojili s projevy pohoršení
nebo soucitu několika jedntlivců.
Sovětský svaz se tedy nedopustil žádné taktické ohyby vůči světu. Za velmi
přechodnou cenu se zbavil reálného a
bezprostředního nebezpečí, že ztratí Československo a že demokratisační hnutí
se rozšíří z Prahy po celé východní
Evropě včetně samotného Ruska. Není
ovšem dosud zcela jisté, zda tento sovětský úspěch bude skutečně trvalý.
Ale to nebude záležet na formálních
projevech momentální nevole z úst západních politiků, kteří nejeví ani nejmenší ochotu provázet svá slova jakýmikoliv skutečně významnými činy.
Záleží to pouze na dalším odhodlání obyvatel ČJSSR, případně i jiných středoa východoevropských států, podaří-li se
mezi nimi aspoň nyní znovu obnovit
alespoň ten stupeň pocitu vzájemné solidarity, jaký existoval i přes občasné
třenice mezi národy Rakousko-Uherska
až do první světové války.
Tato naděje je ovšem velmi nepatrná.
Ale prozatím neexistuje žádná jiná.
Emil Ludvík.
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Reakce zákonodárců
. . je fantastické se domnívat, že
českoslovenští komunističtí liberálové
svedli onen téžký boj v Cierné jen proto,
aby oklamali obyvatelstvo a že vybojovaná práva na vlastní československý
vývoj jsou jen nový komunistický trik.
Spíše je pravda, že komunističtí liberálové získali komunistické straně první
přirozený a netaišovaný nárok na vúdeovskou roli. — "
Ferdinand Peroutka před invazí.

*

"Vojenská intervence pěti států východního bloku v č S S R byla rozhodnuta
již před poradami v Cierné a Bratislavé.
Tyto schůzky, jednání a smlouvy byly
pouhou zamlžovaeí clonou."
Ota Šik, byv. ministr hospodářství a
zástupce minist. předsedy CSSR, t.č.
v emigraci v Jugoslávii, v interviewu
s bělenradským dopisovatelem "Bremer Nachrichten." Aufbau, N.Y., ze
dne 27. I X . 1968.

•

"Co tedy Dubček chtěl dát čs. lidu?
Především . . . pocit, že se nemusí stydět za komunismus. Za součaný, jeho,
Dubčekův komunismus.
To je ovšem
v podstatě a v cíli nikoli present Slovákům a Čechům, nýbrž dar komunismu. Výslednicí tedy bude upevnění
komunismu."
J . Kusý v "Demokracii v Exilu",
srpen 1968.

•

"Při hodnocení polednového vývoje A.
Dubček prohlásil, že posice socialismu
jsou u nás pevné. Naše národy jinou
myšlenku než socialismus už ani nepřijmou. Nerozpadlo se u nás ani jedno
družstvo, z JZD nevystoupil ani jeden
zemědělec".
ČTK o "Našich státnících na
Ostravsku".

•

" . . . byl podán důkaz, že komunismus
reformovat nelze — asi tak, jako nelze
osmdesátiletou udělat mladicí, jako nelze shnilý barák zachránit okázalým
vnějším natřením, jako nelze vyloženého
lumpa beztrestně uvést do slušné společnosti".
L. Radimský ve Věstníku ČS.NRA,
Chicago, září.
"Moskevská ustanovení představují
přijatelný kompromis, který dává naději na to, že československý socialismus
přece jen dovrší četu započatou letošním lednem."
J . Smrkovský 24. září 1968.

•

"Ústřední výbor Komunistické strany
Československa schválil nové závazky
Moskvě včetně slibu dalšího omezení
liberálních reforem a dohodu o pokračující přítomnosti branných sil sovětského bloku v Českoslovenku".
Associated Press, 9. říjen 1968.

•

"Za politické názory nechceme a nebudeme u nás nikoho trestat.
Trest
stihne pouze ty, kdož poruší naše platné
zákony."
Předseda čs. vlády O. Černík,
22. září.

•

"Tiskový tajemník vlády odpověděl na
dotazy novinářů . . . Uvedl, že podle
vyjádření zástupce ministerstva vnitra
nejsou k disposici fakta, svědčící o o
zadržení některých osob z politických
důvodů našimi nebo jinými orgány. Pouze pobyt některých osob není znám."
"Zemědělské noviny",
Praha 20. září.

•

"Exile, co t e ď ? . . . Účelem této úvahy bylo podrobit zkoumání upřímnost
spolupráce exilu s československou komunitickou stranou. Že dnes tato spolupráce by měla být doopravdy upřímná,
asi málo lidí v emigraci bude popírat."
Jóža Procházka v kanadských
"Našich hlasech".

N a své MEMORANDUM dostalo SČsE
přátelské a povzbuzující odpovědi od
řady vedoucích představitelů amerického veřejného života, kteří vesměs
vyjadřují ocenění této informativní akce
a vyslovují své sympatie a podporu čs.
lidu, jehož osud z d a l e k a nesmí zůstat
zpečetěn diktátem Moskvy a neomezenou hegemonií komunistické strany.
Z guvernérů dlužno jmenovat: Ronald
Reagan z Kalifornie (jenž "sdílí naše
pocity a sovětskou akci nazývá urážkou a výzvou lidské s v o b o d ě " ) , L. B,
Nunn z Kentucky
( " z plného srdce
podporuji Vaše úsilí na podporu lidu
Československa, jenž si přeje a zasluhuje s v o b o d y " . ) M . E. Godwin z Virginie (jenž vyjadřuje rozhořčení nad
invasí z a všechen lid svého státu) a
Paul Laxalt z Nevady (vyslovující obdiv a sympatie pro statečný lid Č S R ) .
Guvernér Winth. Rockefeller z Arkansasu poděkoval z a informace poskytnuté v Memorandu, Ch. L. Terry,
guvernér státu Delaware nám oznámil,
že použil Memoranda a jeho idejí k
svému "Prohlášení ke dni 28. ř í j n a " ,
které bylo doručeno všemu tisku jeho
státu a v němž je vyzýváno k manifestační podpoře úsilí čs. lidu po svobodě.
Ze senátorů: E. M. Dirksen ( n a z ý v á
přepadení ČSR nejnestvůrnější věcí,
která se přihodila této generaci a volá
po hospodářských sankcích proti útočníkům), senátor F. J. Lausche (ujišťuje
učinit vše, aby ČSR se mohla těšit postavení suverenního nezávislého národ a , osvobozeného ze sovětské nadvlád y ) , H. E. Talmadge (vyslovuje sympatie pro názory obsažené v Memor a n d u ) , T. H. Kuchel ("Severoatlantická obranná alliance a její důležitost
se stala naléhavější sovětskou a k c í " ) ,
Vance Hartke (oceňuje informace podané mu ve věci Č S R ) , Philip A. Harf
z Michiganu (píše, že " k a ž d ý kdo
doufal ve svobodnější svět, truchlí nad
českou t r a g e d i í " ) , Gaylord Nelson z
Wisconsinu ("svobodný svět stojí sklíčen — ale komunismus se ocitl v hanbě před očima celého s v ě t a . " )
Sen. Smathers ve svém dopise zdůrazňuje, že nikdy nepochyboval, že
SSSR usiluje o ovládnutí všech svobodných zemí světa. Invase ČSR jeho
přesvědčení jen potvrdila". Sen. Percy
uvádí, že kdysi monolitní komunism
je rozštěpen a že i komunistické státy
nejsou ochotny se podrobit sovětské
dominaci. Sen. McGovern přikládá ke
své odpovědi prohlášení, jež vydal k
odsouzení okupace ČSR.
Sen. Tower
z Texasu píše, že "my v USA musíme
užít všech prostředků, aby byl zajištěn
návrat legální vlády do Č S R " .
Sen.
Roman L. Hruška z Nebrasky přikládá
k své odpovědi "Kongresní z á z n a m " o
svém senátním projevu k věci Československa z 5. září, ostře napadající
dosavadní politiku USA vůči SSSR. Přikládá rovněž prohlášení pres. kandidáta R. Nixona, který se zasazuje o
to, aby svobodný svět otevřel dveře
obětem tyranie v Československu.
Z Domu zástupců reagoval Robert
Taft, jun. těmito slovy: " p e v n ě věřím,
že z á s a d y rovných práv a práva na
sebeurčení národů, vtělené do Charty
Spoj. národů budou znovu uplatněny
ve věci Československa". Frank Annunzio ve svém dopise ujišťuje, že náš
komentář k situaci učiní předmětem diskuse v příštím zasedání kongresu.

Vyrovnali jste už
předplatné ?

Země lahody —
(pokrač.)
socialismu — tak se domnívala vétšina
národa — by sotva bylo dovoleno něco
z toho mála, čemu se český a slovenský
člověk těšil těch několik měsíců — nežli
se "řízení liberalisace" uchopili političtí profesionálové a agenti Moskvy a než
posléze na záchranu komunismu zakročil Sovětský svaz svými hordami.
Následky tragedie jsou známy. Mnozí
z těch, kdo svými intelektuálními silami
pomáhali k osvobození Československa
ze závislosti na "zemi lahody'» a pracovali k návratu naší vlasti do společnosti
civilizovaných, pokrokových demokraticky řízených států, postihne zlý osud.
Těm, kdo se zachránili a jimž přesto, že
se zachránili, ani nadále nečpí rozkládající se marxistická mumie odpudivě,
těm je sotva pomoci. Budou však mít
příležitost — nevrátí-li se ovšem na
podkladě své dosavadní loyality k režimu domů — rozšířit své obzory v exilu
a časem dospět.
Jejich prohlášení bylo ovšem pramalou službou domovu. Poškodilo věc čs.
lidu, který má právo na sebeurčení, jehož se sotva může domáhat na mezinárodním fóru pod dosavadní dominací
jedné strany a sovětského protektora,
jejichž existence v zemi jsou podmíněny
neodlučitelnou vzájemnou vázaností. Měli by vědět, že neutralisace Československa je jedinou z cest, vyhýbajících se
katastrofálnímu řešení, která může dovolit národu svobodně se vyjádřit o své
politické cestě a způsobu vlády. Intelektuálové v exilu by si měli rozmyslet,
co vlastně chtějí: buďto svobodu národa nebo zpáteční lístek do socialistické minulosti, garantované "zemí lahody".
Pete.

PŘÁTELE RUKOPISŮ BUDE
ZAJÍMAT:
— Pokud je známo z korespondence,
nikdo z rukopisných obránců nezahynul
při běsnění rudých okupantů a ani Rukopisy nedoznaly škody, ačkoliv budova
Muzea byla východními vandaly koncem srpna poškozena.
— Prof. Dr. J . Kalvoda z Hartfordské University navštívil v červenci 1968
Muzeum, kde mu obránce pravosti Dr.
J. Tichý ukázal originály. Nové mikrochemické zkoušky tehdy ještě nebyly
provedeny; záznamy o technologických
zkouškách ¡budou dány dle příslibu ředitelství Muzea k dispozici Prof. Rutarovi, jakmile budou dokončeny.
— Rukopisy a 4. Kongres SVU. V
cyklu přednášek SVU na Georgetown
Universitě během sjezdu 30. srpna - 1.
září promluvil Prof. Rutar na téma
"Středověké Rukopisy RZ - RU - RK ve
světle pomocných věd a nové evidence"
(v anglickém jazyce) za účasti profesorů z NSR, kteří předběžně obdrželi
kompletní text (19 stránek) a projevili
souhlas s Rutarovými teoriemi o jejich
středověké provenienci. Zejména příznivý ohlas našla obrana u historika-medievalisty, Prof Dr. K. Bosl-a z Mnichovské University, jenž je odborníkem
v otázkách české středověké šlechty, o
níž na kongresu přednášel.
Předseda SVU 1967-1968, Prof. Dr.
V. Hlavatý vzpomínal při rozmluvě s
Prof. Rutarem na svého býv. kolegu
Prof. Dr. V. Vojtěcha, s nímž několikrát
o Rukopisech rozprávěl. Dr. Hlavatý pokládá za důležitý faktor pro pravost
Rukopisů technologický důkaz o podvodu s t. zv. kryptogramem (jejž Rutar
ilustroval fotografiemi z pozůstalosti
Dr. Vojtěcha a Ing. Střemchy) a novou
evidenci o iniciále "V" v RZ (formulovanou Ing. Li. Matouškem). Filologické
námitky oddpůrců pokládá slavný matematik za neprokazatelné.
Pouze Dr. Ot. Machotka si odpoledne
v neděli l.IX. neodpustil drobnou protirukopisnou poznámku, když se zmínil o
boji TGM proti RZK.
Někdejší bratislavský rektor Prof. Dr.
V. Bušek se během kongresu vyjádřil,
že nyní má rukopisná obrana nad odpůrci zřejmou převahu.
szr
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Na 30.000 československých občanů,
kteří jsou v těchto dnech v zahraničí se
rozhoduje, mají-li zůstat v exilu nebo
se vrátit do vlasti. Z toho je asi polovina v Rakousku.
• Do Kanady již
přicházejí prvé transporty těch, kdo
zvolili svobodu.
Počítá se, že se jich
tam do ledna příštího roku vystěhuje
4.000. • Sovětská hrozba proti Západnímu Německu donutila bonnskou vládu,
aby připravila zvýšení výdajů na obranu
země o 250 milionů dolarů. • Krátce
před zahájením olympijských her v
Mexiko City došlo tam ke krvavým
srážkám policie a vojenských posil s
revol tujícím studentstvem a mládeží,
která protestuje proti "stávajícímu řádu", což je obvyklý "hec", inspirovaný
komunistickým podsvětím. • J a k konstatuje "U. S. News & World Report"
byl Bílý dům už 2. srpna t.r. varován
ze svého velvyslanectví v Moskvě, že
sovětská invase CSSR je nejen možná,
ale i pravděpodobná. • Když byl U.S.
generál letectva ve výslužbě, Curtis Le
May dotázán, proč přijal po boku presidentského kandidáta "Třetí strany"
G. Wallace kandidaturu vice-presidenta,
prohlásil: "Naše země se odchýlila od
principů, které ji učiniily velkou." • V
Peru došlo k vojenskému převratu, který zbavil dosavadního presidenta Belaunde úřadu. Jeho nástupcem se stal
peruviánský šéf generálního štábu Alvarado. • V Řecku došlo k volbám,
které z 92 proc. potvrdily vládu premiera G. Papadopoulose a novou ústavu.
•
Apollo 7, nejnovější meziplanetární
vehikl s posádkou tří mužů byl úspěšně
odpálen k 11-dennímu oběhu kolem zeměkoule.
• V Portugalsku se končí
40-tiletá "sladká diktatura" premiera
Antonia de Oliveira Salazara, který je
na smrtelném loži. Jeho nástupcem se
stane profesor lisabonské university a
dlouholetý
spolupracovník
Salazarův
Marcelo Caetano. • Spojené státy vydaly novou 6-ticentovou známku s portrétem Walt Disneye, nezapomenutelného tvůrce filmové kreslené grotesky a
slavné Mickey Mouse.
Zemřed před
dvěma lety.
Amerika neměla nikdy
lepšího a úspěšnějšího vyslance na světě, než byl Disney. J a k to vyjádřil americký ministr pošt: ". . . mluvil řečí,
které rozumněly národy celého světa!"
• Francouzský president de Gaulle prý
varoval západoněmeckého kancléře Kiesingra, aby nespoléhal na USA v obraně Evropy. • Vídeňský "Kurier" referuje, že čs, min. předseda Černík v
jeden a půl hodinové řeči pravil m.j.,
že "při provádění reforem došlo k unáhleným a nevyváženým vývojům. Vážné
nebezpečí z prava skutečně existovalo a
útoky z pravicově zaměřených míst nebyly ihned dostatečně ostře odraženy."
• Vzpomínáme si, co napsaly pražské
Literární Listy ve svém zvláštním vydání za kritických dnů: "Snad se podaří vytvořit vládu kolaborantů. Možná,
že nebude v naší moci tomu zabránit —
ale pak zůstane v naší moci, aby neměla čím vládnout a komu vládnout."
• Newyorský Wall Street Journal z 11.
října stručně konstatuje, že "jsou náznaky toho, že Moskva je spokojena československými návrhy návratu k orthodoxnímu komunismu".
• Není pravdou, jak tvrdili někteří
zlí jazykové, že by vdova po presidentu
Kennedym, paní Jacqueline, projevovala
jen povrchní umělecký vkus. Její odborný zájem o pozdní řeckou antiku ji
zřejmě dovedl až k sňatku s proslulým
multimilionářem Aristotlem Onasisem,
jemuž je 63 Jet.
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