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ROČNÍK XV.

STŘEŽME
TÉTO

SVOBODU
ZEMĚ!

Nesmíme nikdy zaměňovat čestný
nesouhlas s neloyálním podvratnietvím.
D. D. Eisenhower
Jsme svědky paradoxního zjevu: vymáhání práva k nenásilnému nesouhlasu se téměř denně stává nejpustším
násilím. Oponenti, a ť už "rasové diskriminace," války ve Vietnamu, válečných daní (dokonce i "šířícího se hlad u " ) , neslýchaných to prý přehmatů
"kapitalistického establishmentu", nepočínají si právě nejmírněji. Organizují militantní skupiny, požadují od
svých stoupenců vojenskou disciplinu,
učí je v zacházení se střelnými zbraněmi a kladou časované bomby do
veřejných budov. Kmet s mladistvě pošetilým srdcem (k němuž má nicméně
připojeno elektronické zařízení, regulující jeho tep), který politováníhodným nedopatřením zasedá v Nejvyšším
soudu USA, neshledává v takových násilných akcích ničeho závadného a dokonce povzbuzuje v tisku anarchisty v
jejich teroristické činnosti svéráznými
výklady o "potřebě násilí". U příležitosti stoletého výročí narození paranoika jménem V. I. Lenin je jen zřídka
vzpomenuto milionů obětí, které stál
nástup tohoto hromadného vraha k
moci, zato je i na zdejších universitách vyzdvihována jeho historická důležitost a žáci Herberta Marcuse jistě
nepropasou příležitosti, aby se zahleděli do portrétu svého patologického
vzoru, které v rámci kulturní výměny
zdobí putovní výstavu sovětské fotografie po Spoj. státech. Slovo "revoluce" se stalo kouzelným zaklínadlem
v hlavách nedospělých pomatenců, jehož smysl má pro ně sice mlhavý obsah, ale mocně přitahuje právě ty,
kdo jsou zpravidla neschopni soutěžit, kdo trpí méněcenností, kdo potřebují vůdce, aby za ně myslili, kdo
nikdy nepochopili cenu své svobody
a kdo se cítí siláky jen v davu řičícím hysterií. Studenti, kteří jezdi na
Castrovu Kubu údajně pomáhat při
sklizni cukrové třtiny a vrací se domů
jako vyškolení odborníci v sabotáži
vlastní země, jako agenti rozvratu a
komunističtí organizátoři k svržení demokraticky zvolené vlády, nebo zase
advokáti obskurních individují, odsouzení pro urážky soudu a rozdmýchávající krvavé nepokoje na zdejších učilištích, které se vyznačují přepady,
loupením a vandalismem — to už nejsou zjevy, které by bylo dlužno pokládat za čestný nesouhlas, který smí
trpět země svobody.
Neloyálnost a
otevřené podvratnictví, které ukládá o
samu existenci tohoto státu dosáhlo
forem, které ukládají zvýšenou ostražitost všem, jimž je tato země přirozenou nebo přijatou vlastí.
JDE O
JEJÍ VNITŘNÍ BEZPEČNOST!
A koho z nás, kdo jsme poznali
zvrácenost a inferioritu temných ideologií převedených ve vládní systém, by
nezajímala bezpečnost země, která je
dnes naším druhým domovem?
2. května t.r. se naskýtá příležitost, abychom demonstrovali loyalitu
naší československé menšiny k demokratickým principům vlády Spoj. států
a k jejich ústavě. Dostavme se do jed-

Jalta v zrcadle dnešní
světové krize

Podle biblických informací Bůh stvořil svět za pouhých šest dnů. Před
pětadvaceti lety — na sklonku druhé světové války — pánové Roosevelt,
Churchill a diktátor Stalin potřebovali jen o jediný den více k jeho rozdělení.

Číslo — No. 4
lovinu ostrova SACHALIN, DAIREN s
PORT ARTHUREM a kontrolu nad mandžurskou železnicí.
Roosevelt učinil tento závazek bez
jakékoli porady se svým spojencem
Čankajškem, jenž po celá léta bojoval
proti Japoncům a ani v nejmenším nevzal v úvahu nesmírný význam jeho
strategické pozice. Stalin z a to vše
zaplatil jen směšně nepatrnou cenu.
Účast Sovětského svazu ve válce s J a ponskem trvala pouhé čtyři dny, se
ztrátou čítající méně než deset mužů.
Spojenec Čankajšek utrpěl morální a
politický otřes, z nějž se již nikdy
nevzpamatoval. Sémě jeho následujícího pádu bylo zaseto na Jaltě. N a
druhé straně — Mao Ce Tung vděčí
za svůj triumf v podstatě také Jaltě.
To byla malá ukázka skutečností o
Jaltské konferenci; plnou pravdu se
všemi motivy a podrobnostmi se již
stěží někdy dovíme. Mnohé nám však
může povědět kniha Arthura Conteho:
JALTA — O U LE PARTAGE DU MONDE, za předpokladu, že se nalezne ochotný nakladatel. Kniha je zrcadlem
nastaveným obrazu neomluvitelné zrady na veškerém lidstvu; je to obraz
mnohem smutnější pro ty, kdož vkládali naději a víru ve Spojené státy,
pokládané z a záštitu svobody poválečného světa.
Jalta se zapsala do historie jako

Jaltská konference konaná ve dnech
čtvrtého až jedenáctého února 1945
se stala osudným základem dnešního
rozděleného světa, jenž den ode dne
riskantněji balancuje na okraji totální
atomové zkázy. Potřeboval-li Bůh neuvěřitelně krátký čas ke stvoření, pak
lidé jej dovedou překonat ve lhůtě
potencionálního zániku. Ničivá síla jaderných zbraní, schopná proměnit svět
v planetu bez živých tvorů, je v rukou
odlidštělých maniaků v Kremlu a za
nedlouho se lidstvo dočká stejné hrozby se strany "žlutých mloků" v Pekingu. Jen málo lidí na světě si uvědomuje tragické důsledky Jaltské konference pro osudy celých národů, pro
miliony jednotlivců. Jaltská konference
je právem pokládána za zradu na
celém lidstvu, na samé podstatě vlastního lidství. Svým dosahem mnohonásobně předčila míru mnichovské zrady. Její důsledky jsou mnohem hlubší
jak pro zradivší, tak zrazené. Roosevelt a Churchill se podepsali na Stalinův rozsudek smrti nad miliony nevinných lidských obětí. Dali tak bezděký souhlas ke genocidě národů Baltských republik, vydali národy východní Evropy na pospas bolševickému
poddanství a to vše ve jménu vybudování dlouhodobého, šťastného míru.
V zemích, jejichž čelní představitelé
se zúčastnili tohoto hanebného zločinu proti základním lidským právům,
o Jaltské konferenci se příliš nemluví
ani nepíše. Důvod je prostý; ti, kteří
by měli dostatek morální síly takový
akt odsoudit, případně usilovat v mezích možností o nápravu, patří ke známé "mlčící většině"; levicové podvratné živly v něm mohou právem spatřovat výchozí pozici pro své šílené cíle.

tenči poválečného světa; byl určován
osud celých národů bez jejich účasti,
dokonce bez účasti válečných partnerů, jako na př. Francie. Konference se
odehrávala v někdejší carské vile na
pobřeží Černého moře, s výhledem na
zasněžené vrcholky krymského pohoří.
Churchill si již tehdy uvědomoval
nevyhnutelnost britského ústupu ze slávy ve prospěch dvou z války se zrodivších gigantů, kteří budou napříště
řídit kola Osudu a běh veškerého dění
tohoto světa. Pociťoval to se zřetelnou nelibostí a neskrýval během konference své špatné nálady. Roosevelt
byl již v té době pouhým stínem své
někdejší osobnosti; patetickou postavou umírajícího muže, jenž navíc zůstával pohroužen do svých velikých
iluzí; tak jej charakterizuje v období
konference Arthur Conte. Z a takového
stavu ovšem neměl ani nejmenší vyhlídku na úspěch v jednání se Stalinem — úskočným Macchiavellim našeho věku.
Nejméně známým, avšak nikoli nejméně závažným aspektem konference
bylo zpečetění osudu Číny. Americký
president ve snaze zajistit sovětskou
účast ve válce proti Japonsku — v
té době beztak již uvažujícím o kapitulaci — učinil Stalinovi několik neuvážených slibů. Příští dvě schůzky se
sovětským diktátorem se konaly bez
účasti Churchilla — za pouhé přítomnosti dvou tlumočníků — Bohlena a
Pavlova. Během nich přislíbil Roosevelt Stalinovi KU RUSKÉ OSTROVY, po-

Tím jsme již do značné míry naznačili příčinu, proč ve Spojených státech
dosud nebyla vydána kniha ARTHURA
CONTEHO — "JALTA - neboli rozdělení světa".
Autor knihy vyznamenané literárními cenami Grand Prix
HISTORIA a PLAISIR DE LIRE je bývalým francouzským ministrem a předsedou sněmu Západoevropské unie.
Kniha vyšla ve Francii již v roce 1964;
ve Spojených státech ani ve Velké Britanii se dosud nenalezl nakladatel ochotný předložit tento poučný dokument zvídavým čtenářům uvedených
zemí.
Arthur Conte odhaluje pozadí a atmosféru, v níž se rozhodovalo o exis-

Dr. Jiří Veselý
Nejednou už jsme uvedli, že hnutí amerických hippies je zjev v podstatě
úpadkový a že podvrací americký demokratický systém. Dovodili jsme, že dříve
nebo později budou komunističtí ideologové tento "fenomen" obhajovat, poněvadž jim, aspoň nepřímo, dobře slouží.
Ostatně svou filosofii pohlavní
A
promiskuity, anarchie a lokálního teroru jsou hippies komunismu blízcí.
vskutku: v ČSSR už nacházejí své advokáty.

noho na přednášku O. F. OTEPKY,
býv. úředníka vnitřní bezpečnosti Stát.
Departmentu, člena Úřadu pro kontrolu podvratné činnosti, jenž promluví
na veřejném shromáždění uvedeného
dne o 7.30 večer v sokolovně Havlíček-Tyrš, 2619 S. Lawndale Ave. v
Chicagu na aktuální thema, které se
stává nejpalčivější otázkou dneška:
" O vnitřní bezpečností USA".
Pete.

pokořující

a

antihumánní

kapitulace

zástupců svobodného světa; jako bezpodmínečná kapitulace před totálním
barbarstvím stalinismu.
Bylo to v
době, kdy Sovětský svaz vyčerpaný
válkou byl téměř na kolenou; v době,
kdy Spojené státy vlastnily absolutní
monopol nad atomovou energií.
N a závěr bychom chtěli vyjádřit
plný souhlas s Conteovou prosbou:
NECHŤ N Á S PÁN BŮH CHRÁNÍ PŘED
LIDMI, KTEŘÍ SE ODDÁVAJÍ ILUZÍM!
PAT.

Komunisté na obranu 'hippies'

V pražském Světě práce napsal o nich
dlouhou analysu Dr. Boris Merhaut a
došel k těmto dedukcím: Hippies jsou
v podstatě mírumilovný živel, levicově
orientovaný. Sami se nedopouštějí žádné agrese, zato však některé skupinky
černochů a Mexičanů se dopouštějí agrese vůči nim. Hippies svým vystupováním
prý upřímně propagují mír a protestují
proti nenávistné politické strategii Američanů. Nevadí, že užívají drogy jako
LSD, poněvadž tyto prý ještě více stírají agresivnost a vyvolávají v člověku snahy a smířlivou náladu. Pokud
v USA proti hippies někdo vystupuje,
jsou to jen náboženští pokrytci a pravicoví politikové. Hippies jsou v podstatě novou tváří mladé, nespokojené
generace, která prý touží tvořit a
nechce se spokojit se zpuchřelou tradicí.
•

Článek si zaslouží pozornosti už proto, že také určité procento emigrace
má tendenci dívat se na hippies smířlivě,
ač ne tak nadšeně jako p. dr. Merhaut,

jehož příspěvek je ovšem naplněn řadou překroucených skutečností a i jinými nehoráznostmi.
M.j. uvádí na př. že LSD je v podstatě látka neškodná a že stírá agresivní tendence. Podle vědeckých prací
a přesvědčujících dokumentárních filmů
je zřejmo, že účinek LSD na centrální
nervový systém je sice podle individuální disponovanosti velmi různý, většinou však škodlivý. Pokud by si někdo
tak velice přál krotit svou vlastni agresi, pak postačí jakýkoli běžný uklidňující prostředek. LSD jen v malém procentu tlumí agresivitu, ve většině případů ji naopak stupňuje nebo vyvolává
takové stavy zoufalství a krise, že oběť
je v nebezpečí sebevražedného pokusu.
Pod vlivem této drogy dochází často k
dopravním neštěstím, neboť LSD zbavuje člověka především pocitu odpovědnosti. Genetikové upozorňují i na nebezpečný vliv těchto jedů na produkci
některých hormonů a na vývoj plodu
(Pokrač. na str. 3.)
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zivnější, náročnější,
struk ti vnější.
*

*

odvážnější
*

a de-

nýbrž i inteligence. A té je ovšem mezi
dubčekovskými kultisty pranepatrně.
Když Dubček prvně vystoupil z letadla v Istambulu, několik naivních demokratických studentů se mu pokusilo
podat květiny a oficielní delegace ho
přišla uvítat po tradičním tureckém
způsobu šálkem kávy.
Dubček však
odstrčil květy, kávu i blízké žurnalisty
a uchýlil se n a záchod. Tím chtěl patrně symbolicky naznačit svůj skutečný
poměr k svobodě a demokracii. Poněvadž jeho komunikační schopnosti jsou
mizivé (mluví ovšem dokonale rusky,
t é m ě ř velmi dobře ¡skyvensky, bia i
česky, b y ť i s častým ruským přízvukem — např. slovo "komunista"
vyslovuje s ň —, ale jen velmi uboze
německy a nijak jinak, ač se v těchto
týdnech začal učit i anglicky), musel
tedy shromážděným demokratům a zástupcům svobodného tisku ukázat názorně, co na ně dělá. N a záchodě totiž
zůstal a ž do t é doby, než s e všechny
uvítací delegace i žurnalisté konečně
dovtípili a znechuceně odešli z letiště.

MOCENSKÝ BOJ V SSSR
Vnitrostranický boj v Moskvě pokraZMÉNY V JIHOVÝCH. ASII
nové vlny prokletí a odsouzení se strany
čoval i v minulých týdnech. P o zaha"světového veřejného mínění" a jejich
President Nixon vzal zřejmě v úvahu
tytéž okolnosti, jež byly uvedeny v mi- vnitřní rozkladná opozice dostane další jovací přípravné palbě v Kočetovově
Okťábru, o níž j-sme referovali už před
vodu na mlýn. Není p ř í j e m n é uvažovat
nulém čísle t.l. v souvislosti se zprávou
o návštěvě francouzského presidenta o tom, jaký vliv b y pak mohlo m í t několika měsíci, se opoziční skupina urozšíření americké bojové činnosti n a vnitř sovětského politbyra, vedená SusPompidoua v USA. a zastavil prozatím
výsledek příštích amerických voleb a lovem, Šelěpinem a Mazurovém, odhoddalší dodávky letadel do Israele. Dojmu,
na eventuelně následující zahraniční i lala k osobnímu kritickému útoku n a
které toto rozhodnutí vyvolalo u arabdosavadní "kolektivní vedení" Brežněvvnitřní politiku USA.
ských vlád, se Washington ihned pokuAnebo Spojené státy přímo nezasá- Kosygin-Podgornyj. Získala podporu něsil využít vysláním státního tajemníka
v ministerstvu zahraničí J . J . Sisca n a hnou a budou naopak pokračovat v od- kterých vlivných armádních kruhů a
sunu svých vojsk z jihovýchodní Asie. přešla do ofenzívy i n a poli kulturním
okružní cestu po různých zemích Středního východu. Není sice příliš pravdě- V tom případě komunisté postupně ob- a tiskovém. O jejích počátečních úspěpodobné, že se tím podstatně sníží a - sadí celou Kambodžu ve jménu "legální ších jsme psali v minulém čísle.
vlády" prince Sihanuka.
Doposud se
verze antižidovských států vůči USA,
Při t é příležitosti jsme rovněž upohanojští velitelé spokojili s kontrolou zornili n a pravděpodobnost, že ačkoliv
zato však už ještě více vzrostla popua používáním území podél jihovietnam- útok opozice přiměl členy dosavadního
larita a vliv Francie mezi Araby, kteří
přičítají Pompidouovi zásluhu n a Nixo- ských hranic na východ od řeky Mekong vedení k e spolené obraně, každý z nich
a zbytek Kambodže byli ochotni nechat současně sonduje půdu, zda by neexisnově rozhodnutí.
Podstatněji se změnila situace v jiho- pod správou Sihanuka až do konce jeho tovala možnost zachránit, b a i zesílit
východní Asii pravicovým převratem v života, aby si nedělali zbytečné nepřá- vlastní pozici spojením se >s některými
tele n a dalších frontách.
Nyní mají opozičníky n a úkor vlastních kolegů.
Kambodži, jenž se na první pohled jeví
DUBČEK U RAPORTU
dobrý a zdánlivě i legální důvod k ob- Poslední zprávy z SSSR tomu už najako významný úspěch Západu v boji
Druhý
den Dubček pokračoval v letu
sazení
z
mě
celé.
Tím
nejen
dostanou
svědčují.
Brežněvovi
se
podařilo
spojit
G
proti komunistické expanzi. Může jím
být, avšak existuje vážné nebezpečí, že Jižní Vietnam úplně do kleští, nýbrž i se s armádními a policejními kruhy do Ankary, kde se situace do značné
(v čele s ministrem obrany Grečkem, míry opakovala. Dubček odmítl mluvit
nakonec vyústí v pravý opak. Sesaze- získají výchozí základny k dalšímu pláním prince Sihanuka vsadily totiž anti- novanému útoku na Siam po celé délce vrchním v e litelem Varšavského p a k t u s kýmkoliv, třeba rusky, pokud se nekomunistické síly dosti hazardně všech- jeho východních hranic. Na další vývoj Jakubovským a náčelníkem t a j n é po- ohlásil k raportu u sovětského velvyje rovněž nepříjemné myslet.
licie Andropovem) patrně proti všem slance v Turecku a vrchního agenta pro
no n a jednu kartu.
ostatním, přátelům i nepřátelům, a za- Blízký východ Grubjakova. Tím ukázal,
Je jisté, že chtěl-li Nixon pokračovat
J e nějaké třetí, příznivější řešení?
Samozřejmě nej- že stejný poměr j a k o k výše zmíněným
ve stahování amerických jednotek z Dokáže-li Nixon nějak vyhnat komuni- hájit protiofenzívu.
prve
opět
na
poli
hromadných
sdělova- vítačům má i k mezinárodně-právnímu
Vietnamu a přitom si uchovat naději
sty z Kambodže, zbyde Jižnímu Vietnacích prostředků, kde byli úspěšně vy- diplomatickému protokolu, který j e jiaspoň n a remízu, bylo nutno nejprve mu k obraně pouze poměrně úzká a obzbavit komunisty možnosti používat
baji:t e ílná severní fronta, kterou snad hozeni z klíčových pozic např. dosa- nak pravidelně respektován i zástupci
komunistických států.
Podle tohoto
Kambodže jako nedotknutelné útočné i saigonská armáda bude už brzy moci vadní vrchní ředitel státního rozhlasu
a
televize
Měsjacov,
nejvyšší
tiskový
protokolu
totiž
žádný
nově
přibyvší vyústupové základny. Levicový, ale přiudržet sama i bez pomoci amerických
tom značně realistický Sihanuk byl zbajednotek.
Ale nedokáže-li to, padne šéf Michajlov, vrchní ředitel státního slanec nenavštíví žádného jiného kol e gu
ven vlády právě v době, kdy podnikal
nejen Jižní Vietnam, nýbrž i celá jiho- filmu Romanov, ba i sám předseda pro- z diplomatického sboru, dokud nevykoná
pagačního oddělení KSSS-SR Stépakov. nejprve návštěvu u hlavy státu a neokružní cestu po státech, k t e r é mají východní Asie do rukou komunistů
President
Podgornyj, premiér Kosygin,
odevzdá mu pověřovací listiny. Dubček
přátelské styky s vlivnými kruhy v podstatně dřivé, nežli by padla v příjeho zástupce Poljanskij a vrchní ideo- však šel nejprve ke Grubjakovovi a teHanoji (vedle Číny a SSSR i Francie),
padě, že by Sihanuk zůstal u moci.
log Suslov se už několik týdnů vůbec
prve o 6 dní později k presidentu Sua prosil je, aby se pokusily přemluvit
* #\
neobjevili
n a veřejnosti ani při nejobnajovi.
severo-vietnamské a vietkonžské jedK ÚNOSÚM DIPLOMATŮ
vyklejších formálních příležitostech a
notky k vyklizení jeho země. Generál
To ovšem nijak nepřekvapí čtenáře,
V posledních letech se mezi latinsko- jejich současný ani budoucí osud není
Lon Nol nevěřil ani v úspěch této cesty,
kteří si pamatují, co jsme napsali o
americkými teroristy rozmohl zvyk u- v době uzávěrky dosud znám, ač veřejani v eventuelní odhodlání Sihanukovo
účelu a významu DubČekova
poslání
nášet cizí diplomaty a požadovat z a
vyhnat komunisty v případě nutnosti jejich propuštění amnestii pro uvězněné nosti se tvrdí, že onemocněli na neurčito. právě do Turecka v lednovém čísle.
Zdá >se tedy, že byli v posledním kole
vlastní vojenskou akcí.
Proto využil kumpány.
Stojí ještě z a připomenutí, že GrúbjaJen z a necelé čtyři první
princovy nepřítomnosti k celkem le- měsíce t r . bylo takových případů již již de facto (ač dosud nikoliv formálně
kov zastával už z a Stalina důležité
gální a parlamentem schválené vládní osm. Poněvadž Vlády dotyčných států a oficielně) ze soutěže vyřazeni a že na funkce v sovětské špionážní službě a v
rozdíl od Měsjacova a předsedy odborů
změně, požadované při předchozích stuAnkaře velí štábu více než šedesáti
tomuto vyděračství vytrvale ustupovaly Šelěpina, kterým byla přislíbena aspoň
dentských demonstracích.
a vyhovovaly, drzost a požadavky zlo- místa v diplomatické službě, se jim za- agentů, maskovaných jako personál vel(personál
tamního
činců vytrvale stoupaly. (Používání ci- tím nedostalo kvalifikace ani pro po- vyslanectví SSSR
TŘI MOŽNOSTI
velvyslanectví
USA
čítá
38
lidí).
Dubzích
diplomatů
jako
rukojmí
j
e
zločiTento vývoj by byl velmi potěšitelný,
hár útěchy.
ček se svým odborným školením sovětkdyby nová vláda nyní dokázala vy- nem proti mezinárodnímu právu.)
Soudruzi typu Kosygina a zejména ského agenta pro specielní úkoly v zapudit nevítané Vietnamce vlastními siZpočátku se únosy omezovaly většiSuslova však obvykle neházejí flintu hraničí, jež získal úspěšným studiem na
lami. To je však nejisté. Sihanuk měl nou jen n a nižší úředníky USA a podo žita po několik zdrcujících poráž- Vysoké škole stranické v Moskvě v lea dosud má doma značné procento u- žadovaná výměna byla j e d n a ku jedné.
kách, takže j e prozatím ještě nelze tech padesátých, j e Grubjakovovi důpřímných a nekomunistických stoupen- V důsledku pokračujících úspěchů však
definitivně odepsat. Ale koalici prvního
ležitou posilou.
ců a obdivovatelů. Tito lidé, stejně jako
teroristé záhy rozšířili akce na vyšší
tajemníka
strany,
dvou
nejvyšších
arS ohledem n a nynější mocenské boje
on sám, se po nedávném převratu stali
diplomaty i z jiných zemí a žádali stále
nyní proti svým původním úmyslům větší a větší výkupné — vždy znovu se mádních autorit a šéfa tajné policie bu- v Kremlu, během nichž u ž padl i nejeden původní Dubčekův přítel a opřirozeným spojencem komunistů. Kam- zdarem. Teprve když cena za propuštění dou velmi těžko vzdorovat.
VLIV NA VÝVOJ V ČJSR
chránce, nelze ovšem s určitostí říci,
bodžská armáda, jež se v důsledku do- západoněmeckého vyslance v Guatemale
savadní neutralistické politiky vůbec hraběte von Spretiho dosáhla výše 22
Nás ovšem zajímá především otázka, jak se bývalý 1. tajemník KSČ zachonepřipravovala na válku, je početně, vý- amnestií a 700.000 dolarů, tamní vláda jaký vliv bude mít jakákoliv nová kon- vá, a ž bude definitivně oznámen jejich
konečný výsledek. Avšak jeho dosavadní
zbrojí i výcvikem slabší i nežli t a část
se konečně rozhodla vyděračům neustou- stelace v Kremlu na další vývoj v ČSR.
severovietnamských vojsk, jež už opepit.
Zločinci tedy von Spretiho za- K posledním změnám ve vedení strany chování v Turecku ( a ovšem i předtím)
r u j e n a kambodžském území. Lze tedy
vraždili a v Západním Německu se a vlády v Praze došlo, j a k známo, bez- je už dostatečným důkazem toho, k a m
pochybovat o tom, zda se j í samotné
vzedmula vlna rozhořčení — ale k u - prostředně po návratu státní delegace ho vždy srdce táhlo, čí z á j m y vždy
podaří komunisty vyhnat.
Dosavadní podivu ani ne t a k vůči vrahům jako z Moskvy a den poté, kdy sovětský vel- sledoval (a tím se t a k é nikdy netajil ani
během r . 1968) a čím agentem j e a
zprávy o výsledcích počátečních střetvůči guatemalské vládě, za to že po- vyslanec Červoněnko a ministr Markovždy byl.
nutí tomu příliš nenasvědčují.
vič navštívili Štrougala — zřejmě aby
žadované výkupné nezaplatila.
To jediné, co lze zmíněné vládě prá- mu oznámili, že zítra už bude ministerSPOLEHLIVÝ AGENT
Nasnadě jsou tedy dvě možnosti:
ským předsedou. To se stalo v lednu,
Jednak mohou přijít n a pomoc jednot- vem vytýkat, j e skutečnost, že čekala
Proto
také už dva roky zdůrazňujeme,
tak dlouho, n e žli se odhodlala k pev- tedy v době ofenzívy okťábristů v SSSR
ky nových spojenců. Spojené státy pak
že směr polednového vývoje v OSSR
i
v
Československu.
Sovětské
armádní
budou mít vedle válek ve Vietnamu a nému stanovisku. Hned po prvním únebyl dílem, úmyslem ani přáním Dubv Laosu ještě i válku v Kambodži, nosu měla jasně a nekompromisně pro- kruhy však tehdy tuto změnu podpočeka, nýbrž zásluhou mnoha jiných
rovaly
a
j
e
tedy
docela
možné,
že
její
jejíž výsledek nebude o nic zaručenější hlásit, že nebude-li oběť propuštěna do
lidí v oficielně daleko nižších pozicích,
z
poddefinitivní
potvrzení
bylo
jednou
nežli těch dosavadních dvou.
Komu- 24 hodin bezpodmínečně a v naprostém
kteří úspěšně vzdorovali všem "normanisté po celém světě (včetně USA) pak zdraví, bude naopak popraven ten vě- mínek, pod nimiž se Grečko, Jakubov- lizačním" pokusům tehdejšího vedení
skij a Andropov byli ochotni spojit s
budou moci rozjet znovu naplno pro- zeň či vězňové, jehož nebo jejichž osvoaž do příchodu Rudé armády a často
bození teroristé požadovali — a ono Brežněvem proti ostatním přátelům i ještě i dlouho poté. Nechceme rozhodně
pagandu o novém americkém imperiaodpůrcům.
lismu, o "okupaci" další země a o pod- prohlášení také uskutečnit. Kdyby se
dělat propagandu Svitákům, Šikům, Pepoře další "nelegální a nepopulární lout- byli únosci hned na začátku přesvědčili,
V této souvislosti by bylo dobře všim- likánům a podobným soudruhům, kteří
kové vlády". P a t r n ě získají i dostateč- že jejich akce přinese kumpánům, v je- nout si, co dělá někdejší "národní hrdi- se ještě ani dnes v exilu nezřekli svých
ný počet Sihanukových stoupenců k to- jichž zájmu byla podniknuta, místo o- na" Dubček ve svobodném světě co by katastrofálně iluzioniistických marxisticmu, aby n a jimi kontrolovaném území svobození smrt, byli b y od dalších po- čs. velvyslanec v Turecku. J e opravdu kých pověr. Lze však mít za to, že i
vytvořili novou "vládu národního osvo- dobných činů okamžitě a definitivně u- pozoruhodné, j a k málo z á j m u věnují je- ti nejhloupoučtější přispívatelé do u r bození", jež bude sestávat převážně z pustili. Hrabě von Spreti by byl dosud
čitých krajanských časopisů si už museli
ho přítomnosti ti, kteří se kdysi tak
nekomunistů ia proto dosáhne uznání a naživu, řada jeho poněkud šťastnějších
horlivě zabývali vytvářením legend o všimnout, že existuje určitý rozdíl v
podpory i krátkozrakých liberálních de- předchůdců by nebyla bývala vystavena jeho minulosti.
Pozoruhodné, ale ni- chování po příchodu do svobodného svěmokratů po celém světě. Tato vláda, únosům a desítky teroristů by byly do- koliv překvapující. K vymýšlení pohád- ta mezi jmenovanými na jedné straně a
aby měla vůbec nějakou naději n a u- sud ve vězení.
kových fantazií dostačuje, jak známo, i Dubčekem na druhé. Ti první, ač něplatnění, bude ovšem nucena přijmout
Každá vláda by si měla uvědomit, že mentální úroveň dítěte předškolního vě- kteří z nich t a k é přišli do cziny v úpomoc a "spojenectví" komunistů, kteří jakékoliv ústupky teroristům
n e b o ku. K porozumění a správnému ana- ředním, b a někdy i diplomatickém poje ochotně a prozatím i celkem nená- kompromisy s nimi pouze zaručují, že lytickému ohodnocení skutečnosti j e slání teprve p o srpnu, se aspoň zřekli
ročně poskytnou. USA se stanou terčem jejich činnost bude čím dále tím inten- však t ř b a nejen určitého
vzdělání,
(Pokrač. na násled. str.)
e
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Rome zprávy
Sdružení čs. exulantů v Chicagu pořádá v sobotu 2. května v 7.30 hod.
večer v sokolovně Havlíček-Tyrš, 2619
S. Lawndale Ave. veřejnou přednášku
Otto F. Otepky o "Vnitřní bezpečnosti
USA." Přednášejícímu bude Sdružením
odevzdáno čestné uznání za jeho nekompromisní boj proti infiltraci amer.
veřejného života komunistickými rozvratnými živly. Otto F. Otepka se narodil v Chicagu (Lawndale Ave. a 26.
ulice) a jeho rodiče jsou rodáci z Bzence na Moravě. P ř i j ď t e v hojném počtu
vzdáti hold této významné osobnosti
Českého původu!
•
Český pěvecký
sbor Lyra oslaví sto let své činnosti
slavnostním koncertem v neděli 3. květn a ve 3. hod odp. v auditoriu Mortonovy
vyšší školy v Berwyn, 111. Jako sólisté
vystoupí pí. Consuelo Lopez-Šroubková
a F r a n t . Červený. Po koncertu se koná
slavnostní banket v Peacock místnosti
ČSA budovy v Ciceru.
V minulých
dnech obdržela Lyra dopis z Bílého domu, kterým pres. R. M. Nixon gratuloval k tomuto jubileu. • Domov, kulturní klub čes. katolíků v Chicagu pořádá v sobotu 9. května tradiční Majales v 7.30 hod. več. v sokolovně Tábor
v Berwynu. o Čs. nár. rada americká
konala svůj sjezd v Ciceru, 111. a zvolila nové činovníky: předsedou James
Krákoru a jednatelem Dr. Vlastimila
Chalupu. Odstupující předsedkyně VI.
Vrázová byla odměněna čestným členstvím. • Polsko-americký kongres v
Chicagu uspořádal 12 dubna t.r. v auditoriu Lane Tech. High School velkou
manifestační vzpomínku obětí hromadné
vraždy 12.000 polských důstojníků provedené Rudou armádou před 30 lety
v Katynském lese nedaleko Smolenska.
Ve všech zdejších polských kostelích
byly tuto neděli slouženy mše za oběti
rudého barbarství.
•
Chicagská odbočka Svazu čs. sportovců po úspěšném
taneč. večeru přistoupila k přípravám
svého VIII. sjezdu ve dnech 5.-7. září v
Chicagu.
Chicagský fotbalový klub
Slovák A A. probojoval se do semifinále US. poháru v kopané. Zápas s
Los Angeles prohrál a do finále již
nepostoupil. • Upozorňujeme čs. katolíky, že tradiční latinské mše sv. konají se každou neděli v kostele sv.
Josefa, 2307 S. Laramie Ave., Cicero
a sice v 8 h., 9.45 a 12.15 h. odpol.
Kostel patří maltézskému řádu. České
bohoslužby konají se každou neděli v
10.45 v kostele sv. Prokopa na 18. a
Allport ul. v Chicagu. • Tomáš Baťa,
šéf B a ť o v a světového koncernu, předal
v minulých dnech obraz T. G. Masaryka
Chicagské universitě.
•
Křesťanská
akademie v Římě vydá knihu Václava
Portáše "Universální revoluce atomového věku" pojednávající o sbíhavých liniích lidské historie ve vesmíru. J e to
příspěvek k 300. výročí smrti učitele
národů J. A. Komenského a k Mezinárodnímu roku výchovy.
o Omega
Society, společnost, k t e r á působí v globálním měřítku k souladu autority, spravedlnosti a svobody, vybízí čtenáře a
stoupence Solovjeva, Berďajeva, Bubera, Telharda de Chardin a j. k vlastnímu
způsobu spolupráce. Adresa: 1502 Broad
St., Hartford, Conn. 06106, USA. • V
Římě byl otevřen poutní dům kard. Dr.
J. Berana ve Via delle Fornaci, jen několik minut od basiliky sv. P e t r a .
• Nardenský výbor v Anglii vydá brožuru "Nardenské hnutí", ve k t e r é je
shrnut jeho program a cíle. • Washingtonská odbočka Čs. nár. rady pořádá
v sobotu 2. května v hotelu Shoreham
tradiční Majales. Čistý výtěžek bude
věnován podpoře uprchlíků, o Dr. M.
Tuček byl opět zvolen předsedou Svazu
čs. spolků ve Švýcarsku. Zásluhou poslední vlny čs. exulantů se činnost svazu, jakož i jednotlivých spolků úspěšně
zvyšuje.
•
S platností od 1. dubna
byla v ČSR zastavena činnost rehabilitačních komisí.
Napříště může být
rehabilitace z doby stalinských let prováděna jen přes řádné soudy. • Spisovatelé Ludvík Vaculík, autor 2000 slov
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Črty —
(pokrač.)
nynějšího režmiu a agtují proti SSSR.
Kdežto Dubček i ve svobodném světě
právě naopak slouží nejen oficielně jako
velvyslanec Husáka a Štrougala, nýbrž
doopravdy ještě i jako asistent vrchního
sovětského agenta pro Blízký východ.
«
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POLSKO A ČSR JAKO ATOMICKÉ
ClLE?
V těchto týdnech probíhají porady
NATO o revizi voj e nských plánů pro
případ války se Sovětským svazem.
Je pochopitelné, že tyto plány se musí
periodicky přizpůsobovat novým situacím a okolnostem.
Avšak přizpůsobení, o němž se podle důvěryhodných
zpráv jedná nyní, poskytuje důvod k
závažným obavám.
Podle nových plánů by totiž v případě
náhlé a úspěšné invaze Rudé armády do
západní Evropy, jmenovitě Západního
Německa, spojenci odpověděli zničujícím útokem raket s nukleární náloží
na Polsko a Československo. Tím by
jednak znemožnili komunikace a přísun mezi SSSR a jeho útočnými jednotkami (jež iby tak byly odříznuty od
svých domácích základen a v pozemním protiútoku zajaty nebo zničeny),
jednak naznačili Rusům, že nemají v úmyslu rozpoutat 3. světovou válku přímo
proti Sovětskému svazu, upustí-li tento
od dalších útoků; ale v opačném případě že nebudou váhat zničit jadernými
zbraněmi SSSR.
Tato strategie vypadá sice velmi rozumně z perspektivy Washingtonu, Londýna nebo Osla, ale daleko méně lákavě z hlediska Pražanů nebo Varšavanů, a to i těch v exilu. Kromě toho
je to snad jediný způsob, kterým by
bylo ještě i dnes možno vyvolat u
Čechů, Slováků a Poláků nenávist vůči
Západu a tím je i psychologicky opět
zahnat do náručí a područí Sovětů.
Nasnadě je otázka, proč právě ČSSR
a Polsko, proč ne třeba (nebo aspoň
také) Východní Německo nebo Maďarsko? Odpověď je celkem jednoduchá:
S hlediska Západu, který neuznává Ul¡brichtův režim, je vláda v Bonnu jedinou vládou celého Německa a tzv. NDR
(J>DR) je tedy legálně součástí území
členského státu NATO. A členové NATO
nebudou tedy sami atomicky ničit své
vlastní území a soukmenovce, pokud se
to neukáže naprosto nevyhnutelným. Z
Maďarska se útok neočekává, poněvadž
mezi ním a NATem leží neutrální Rakousko. Nepředpokládá se sice, že by
Rusové kavalírsky respektovali neutralitu některé země a proto se jí vyhnuli.
Avšak obsazení Rakouska hned v první
fázi války by pro ně bylo zbytečným
zdržením, vyžadovalo by větší rozptýlení
útočných a okupačních sil, ohrozilo by
moment překvapení, rozšířilo by nežádoucně nespolehlivé zázemí a otevřelo
by nevhodně brzy i pozemní frontu vůči
Itálii. ČSSR a Polsko jsou tedy logicky
jediné dvě země k odrazovým bázím a
spojům. Kromě toho je známo, že zejména v západních Čechách až po Vltavu (např. v oblasti Brd, u Příbrami a
jinde) Rusové už před lety vybudovali

a dramatik Václav Havel jsou pod policejním dozorem a stále vyslýcháni. • M.
Lovčan, posrpnový exulant ve švýcarském "Zpravodaji" vzpomíná 25. výročí
Košického vládního programu a závěrem říká, že toto dílo historie zařadí
tam, k^m patří: na smetisko našich
národních dějin.
•
Torontští kom.
souputníci pořádali oslavy Lenina v
pátek 3. dubna. Exulantské organisace
uspořádaly protestní manifestaci před
budovou, kde se oslavy konaly. Sešlo
se na 600 účastníků a protestními nápisy a se zkaženými vejci a rajčaty,
kterými častovali účastníky oslavy. •
Podpl. amerického letectva Frant. Neuman, který přišel do USA jako čs. exulant, zahynul ve Vietnamu při letecké
operaci. V Curychu zemřela býv. předsedkyně Čs. spolků ve Švýcarsku Št.
Čermáková.
V Chicagu zemřel náhle
Dr. Ondřej Maxian. Čest jejich památce.

krátko- a středně-dostřelové raketové
základny, jejichž počet a kapacita také
byly v minulých měsících ještě podstatně rozšířeny a které tedy musí být
vyřazeny »hned na začátku eventuelního
konfliktu.
PROČ MÁME BÝT OBĚTOVÁNÍ?
Naše národy jsou jistě ochotny přinést ©tejný podíl obětí, nutných k zničení světového komunismu, jako demokracii oddaní občané jiných států. Ale
musí jít opravdu o zničení světového
komunismu a osvobození jeho přeživších obětí — nikoliv o zničení těch
obětí a přežití komunismu v SSSR a
jiných částech světa A zmíněný plán
NATO jasně směřuje k této druhé alternativě, pročež se mu musíme všemožně vzepřít.
Nezakrýváme naši národní spoluvinu
na situaci, v jejímž důsledku jsme dnes
logickým prvním terčem v případě války. Víme, že např. Finsko dnes není
takovým terčem především proto, že
mělo po válce lepšího, charakternějšího,
ráznějšího, předvídavějšího a demokratičtějšího presidenta, nežli jsme měli
tehdy my; presidenta, který dokázal
jaký se jim podařil u nás v únoru r.
1948, ač jeho země byla oficielně státem poraženým a naše vítězným a spojeneckým. Nezakrýváme ani to, že Finové měli v průměru i uvědomělejší dělniotvo, které nebylo ochotno dělat puči
štafáž, uvědomělejší zemědělce, kteří v
r. 1946 nevolili v ostudném počtu komunistickou stranu za podvodně slíbenou mísu čočovice, i méně zdegenerovanou a charakternější inteligenci, která
pochopila už dávno předtím, ne t e p r v e
v letech padesátých či až v r. 1968, co
je to marxismus a co znamená "se Sovětským svazem na věčné časy". Ale
přesto si myslíme, že prvním, ba jediným terčem v atomové válce by měl
být Sovětský svaz, specielně Rusko
(spíše nežli Ukrajina, Bílá Rus atd.).
Nepřejme ovšem zničení ani Rusům.
Ale bude-li muset být nějaký národ
obětován, a ť je to tedy ten, který způsobil nejvíce zla, který už dávno před
Leninem uchvátil kromě Ukrajinců a
Bělorusů i po ¡staletí samostatné národy
baltské, kavkazké a kulturní sitředoasijské (např. Bucharu, Chivu atd.),
který nikdy nedokázal vytvořit jiný
politický systém nežli absolutistický,
který na upřímně liberalizační snahy
posledních carů odpověděl sérií :tří nepředložené krátkozrakých revolucí v r.
1917 (nejprve liberální, pak socialistické a nakonec bolševické) a nedokázal
se sjednotit k úspěšnému odporu proti
zprvu docela nepatrné menšině komunistů, dokud měl ještě čas a příležitost;
a který, v neposlední řadě, je dostatečně
početný a obývá dostateně velké území,
aby přežil i jaderný útok.
J e n á m rovněž jasné, že úmysl zničit
nejprve Polsko a Československo a nikoliv SSSR je motivován nadějí, že v
tom případě ani Sovětský svaz nenapadne nukleárně Ameriku. Ačkoliv i my
jsme dnes Amerika, nemůžeme uznat
ani tento argument. Neboť v pořadí
zodpovědnosti za dnešní světovou situaci jsou USA na druhém místě. Po
2. světové válce, kdy Spojené s t á t y
měly monopol v atomických ¿braních,
mohly a měly přinutit Sověty k ústupu
a zničit komunistickou moc třeba i atomickým útokem, jenž by byl tehdy býval naprosto bez rizika. Amerika t u t o
příležitost promarnila a naopak umožnila bolševismu ovládnout střední Evropu a východní Asii USA by tedy měly
nést zodpovědnost za svou tehdejší nesvědomitou politiku a její následky »spíše nežli oběti oné politiky. A přijetím
amerického asylu, případně i občanství,
jsme přijali tyto následky i my, takže
nás nikdo nemůže obviňovat z osobního
oportunismu.
OTÁZKA NEUTRALITY
S tímto problémem souvisí i další otázka, kterou fse zejména od srpna
1968 zabývá mnoho Čechů a Slováků
doma i v exilu: otázka neutrality. Požadavek neutrality pro Československo
se zdá na první pohled velmi lákavý.
Ale omezuje-li se pouze na Československo, je nerealistický.
Žádná naše
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(stejně jako polská, m a ď a r s k á atd.)
osvobobozovací, liberalizační, demokratizační či podobná snaha nemá pražádnou naději na trvalejší úspěch, nebudeli vyvíjena současně, souřadně, solidárně
a koordinovaně i všemi ostatními národy středoevropského prostoru. Maďaři
volali po neutralitě v r. 1956 stejně jako
my, jenže my až od r. 1968. Pokud po
ní budeme volat každý na vlastní pěst
a v jiné době, nedosáhneme jí nikdo.
E. Ludvík

Hippies —
(Pokrač.)
v těhotenství. V USA je občas předváděn působivý a technicky dobře zvládnutý film "Insight of insanity", který
ovšem je některými liberály pod nejrůznějšími záminkami odmítán. V jistém školském okrsku v UTAHU j e j
nebylo dovoleno promítat na školách,
poněvadž prý by naopak mládež ponoukal. Film je však uváděn v různých kruzích náboženských, kde chápou jeho výchovnou cenu.
Dokladů o tom, že výtržnosti vyvolávají právě hippies, vytrvalí propagátoři halucigenních drog a že právě jejich program je vůči americké politice
a tradici podvratný, je tolik, že
je
zbytečné je uvádět znovu. J e pošetilé
spatřovat v hippies "tvář nové a tvořivé generace".
Ta "nová generace"
znamenitě prospívá všem živlům, které
si ani tak nepřejí novou a demokratickou Ameriku jako spíše zemi, zbavenou
své tradiční síly a prostoupenou nádorem socialismu.
Jistý bývalý vůdce tohoto hnutí prohlásil v interview s redaktorem náboženského časopisu THE PLAIN TRUTH
vydávaného v Kalifornii, že byl jedním z vůdčích osobností hippies až do
té doby, než se přesvědčil, že je komunisté přímo podporují. Neprodleně vystoupil z jejich řad a začal působit
proti, ovšem již méně úspěšně.
Kdo za těmito zjevy rozkladu stojí
je nám 'zřejmé.
Jsou-li hippies tolik
zaangažováni v mírovém hnutí, j a k to,
že předmětem jejich zájmu je výlučně
Vietnam a že byli nápadně zticha, když
Sovětský svaz s nesmírnou brutalitou
uchvátil Československo?
Skutečnost, že v komunistickém tisku
Československa je najednou projevováno
tolik sympatií s hippies ukazuje, že komunističtí ideologové definitivně poznali, čím vším jim americké rozkladné
živly mohou být užitečné.
A hippies
nejsou jejich jediným nástrojem.

zi swim
• Při zemětřesení v západním Turecku přišlo o život 2,000 lidí. • Sovětská exposice "S&SR-Foto 70", která
se stala už v New Yorku předmětem
demonstrací proti bolševické propagandě v USA, "obšťastní" nyní i Chicago.
• N a chicagské dubnové "Moratorium",
shromáždění povětšině hippies, notorickýoh povalečů a komunistických agentů, k t e r á jsou organizována podezřelými
korporacemi, kryjícími se domněle pacifistickými názvy, přišli lovit hlasy
svých potencionálních voličů také newyorský liberální senátor C. E. Goodell a
zdejší poslanec A. J. Mikva. J e příznačné, k a m se šli oba osvěžit, když se vymluvili — na soukromou party, kterou
dával ve své přepychové residenci majitel všech "bunnies" a Plaýboy-clubů,
p. Hugh Hefner. • 39 procent amerických domácností vlastní nyní barevnou
televisi.
•
Americký vlastenec, populární
filmový
představitel
John
Wayne, získal konečně — po 35 letech
své herecké činnosti — prvního "Oskara".
•
Chicagská Tribune otiskla v
zhuštěné formě obsah poslední knihy
sovětského autora Andreje Amalrika»
jenž předvídá pohromu pro sovětský
systém v očekávaném střetnutí s Čínou.
•
Západoněmecký kancléř W. Brandt
navštívil Spojené státy a měl rozhovory
(Pokrač. na str. 4.)
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ZPRAVODAJ

Maxim Gorkij o boíševizmu
Přes očividný a totální bankrot marx-leninských doktrín setkáváme se
stále s druhem živočichů, zpravidla údajných "intelektuálů/' vykládajících o
čemsi čeho není a nikdy nebude: o úspěchu komunistických utopií. Stovky milionů
lidských životů a existencí, zbavených svobody anebo vlasti, staly se marnými
obětmi revoluce, která se prohlašovala za prvý krok k vytvoření lepších materielních a kulturních podmínek lidské společností. Bilance padesáti let "vlády
proletariátu" v Sovětském svazu však ji odhaluje jako nejgigantičtější mystifikaci, jakou kdy historie zaznamenala.

"opia proletářů", bud' povinně, z donucení, ale také dobrovolně, z oportunizmu těmi, kdo si na "interpretacích" jeho "nauky" založili vlastní
"vědecký" či politický "věhlas" a pochybnou kariéru.
My však, měříce Leninovy "zásluhy"
mořem lidské krve a slz od r. 1918 a ž
po naše dny, prolitých při realizování
jeho
teorií,
přiznáváme mu jediný
"čestný" titul, který mu po právu a
zásluhách náleží: titul arcivraha X X .
století.
O.S.

vědeckým pokusum", a kteří "vyklešťovali tvůrčí sílu revoluční ideje".
Gorkij vydával vlastní denník, "Novaja
Žizň", v němž od konce r. 1917, pod
POŠLETE PŘEDPLATNÉ!
záhlavím "Nečasové úvahy" uveřejňoval články, pozorování, úvahy a poROZŠIŘUJTE ZPRAVODAJ!
lemiky, až do prvé polovice r. 1918,
kdy list byl vládou zastaven. Po znemožnění publikační činnosti vstoupil v
září r. 1918 do komisariátu lidové osvěty, řízeného A. V. Lunačarským —
"lyricky naladěným, ale neschopným",
jak ho sám kvalifikoval — snad v blá— Výroční zpráva mělnické průmyhové víře, že se mu podaří dát bol- slové školy pro rok 1969 otiskla cenševismu poněkud "lidskou tvář" . . . nou studii prof. Jiřího Riegra o nejV rámci krátkého článku nelze cito- starších slovanských písmech. Rieger
vat nežli ty z jeho myšlenek, jichž věnoval zvláštní pozornost aethikovskésprávnost nedávné události potvrzují a mu písmu, které patrně předcházelo hlaholici. Aethicus žil ve 4. stol. po Kr.
dodávají jim aktuálnosti:
(P okrač.)
"Provádíme pokus sociální revoluce; v Istrii a rje pokládán za původce
aetihikovského písma, které je asi nejzaměstnání
to velmi radostné pro ma- stiarším písmem -Slovanů. Hlaholice bys presid. Nixonem. • Polská vláda úniaky této překrásné myšlenky a velmi la vytvořena z aethikovského písma isv.
toči velmi nápadně na Radio Free Euružitečné pro darebáky. Jedním z nej- Jeronýmem a sv. Cyril-Konstantin pouope ve zřetelné snaze naznačit, ze existence této vysílačky je n a překážku
zvučnějších a nejvřeleji přijatých he- žil hlaholice jako základ pro pozdější
"sblížení" satelitních států s bonnskou
sel naší svérázné revoluce je heslo: cyriliku. Dr. Rieger, který je prof. slovládou. • Rrežněv, Kosygin a Podvanských jazyků na mělnické škole a
" K r a ď nakradené!" —
gorný slíbili před časem pražské kolaznámým obráncem pravosti RKZ, při"
C
o
nového
nám
dává
revoluce,
jak
borantské vládě, že se osobně zúčastní
změnila zvířecí ruský mrav, kolik svět- pravuje nyní další práci, v níž se bude
25 výročí oslav t.zv. "osvobození Rudou
zabývat shodami aethikovského písma
armádou", aby ještě více připomněli la vnáší v temno národního života?"
s písmem RZ, které nedávno objevil a
"Hromadná vraždění lidí smýšlejí- které mají svědčit pro pravost tohoto
českému lidu jeho otrockou závislost.
cích jinak — toť stará osvědčená me- rukopisu.
Nyní se však jejich účast pokládá za
nejistou, neboť po zemi kolují pověsti,
toda vnitřní politiky ruských vlád. O d
. v min. čísle Zpravodaje otiskl
že v Moskvě má dojít k vládní změně.
Ivana Hrozného do Mikuláše II. svoTyto pochybnosti nevyvrátil ani Ludbodně a široce užívali této prosté a Dr. J . Veselý vzpomínku na zapomívík Sovoboda po nedávném návratu z pohodlné metody boje se vzbouřenci naného českého vědce, prof. Julia Stoklasu. Uvedl tam, že Stoklasa byl oMoskvy. • V Jordánu trvají protiamerické demonstrace, které podnítila všichni naši političtí vůdcové — proč bráncem rkp. Královédvorského a v r.
by Vladimír Lenin měl se zříci takovéto 1936 se v tomto smyslu veřejně vysloegyptská zpráva, že izraelské džety
zjednodušené metody?"
vil v rámci ankety o RKZ. Tato zpráva
Phantom, vyrobené v USA, bombardo"Vše to děje se jménem proletariátu zasluhuje doplnění. Stoklasa patřil k
valy školu a zabily přes 30 dětí. • Z
a ve jménu "sociální revoluce", a vše obráncům obou rukopisů po celý svůj
kanadských úředních pramenů bylo potvrzeno, že američtí studenti, vraceto je vítězstvím zvířecího mravu, pro- život. Získal si hlavně zásluhu na objející se z t.zv. dobrovolné brigády n a puknutím oné asiatštiny, která v nás vu mědi ve středověkých písmech a
vysvětlil tuto okolnost již v letech 1886sklizni cukrové třtiny na Kubě jsou vehnije . . . "
1887 v Nár. 'Listech v sérii článků o
směs absolventi guerillového kursu a
"Vůdcové lidu" neskrývají svého plá- Rukopisech. Chtěl se účastnit osobně
revolučního školení, které jim t a m
nu, aby z vlhkých ruských polen byla v r. 1936 manifestační schůze obránců
poskytli Castrovi komunističtí instruktoři. © Zavření amerického konsulátu v zapálena hranice, jejíž oheň by ozářil Rukopisů na Slovanském Ostrově v
Rhodesii vyvolalo protestní interpelaci západní svět, ten svět, kde ohně so- Praze a promluvit veřejně po boku
44 amer. zákonodárců z obou politických ciálního pokroku hoří jasněji a rozum- prof. Mareše a Vojtěcha. Jeho přání
něji než u nás v Rusku . . . Hranici se bohužel již nesplnilo. Ze smrtelného
stran' kteří tuto nediplomatickou akci
označují za hrubé "zasahování do vnitř- podpálili; hoří špatně, páchne Ruskem lože poslal ještě svou zdravici, kterou
jsem tam tehdy veřejné tlumočil. 4.
ních záležitostí přátelské vlády" a vy- špinavým, opilým, krutým . . . "
1936 Stoklasa zemřel. Ve ispise
zývají pres. Nixona, aby znovu uvážil
"My, Rusové, nepochybně jsme do- dubna
své rozhodnutí, m Komunističtí tero- sáhli "poměrně značně vysoké kulturní "Zi pravdou Rukopisů" (1938), který
jsem připsal památce Stoklasové, je poristé v Jižní Americe se v poslední době
úrovně"; tomu nejlépe nasvědčuje chti- psána podrobně účast Stoklasova na
specializovali na unášení cizích diplomatických zástupců. Jako výkupné po- vost, s níž jsme se snažili a snažíme obraně RKZ, jsou tam přetisknuty Stožadují propuštění svých soudruhů, kteří požrat plemena nám nepřátelská . . . " klaso vy obranné články i práce J. E.
"Připomenu několik vět z moskevské Purkyně o RZ, kterou objevil. — Stýkal
sedí v kriminálech. Západoněmecký
konsul v Guatemale byl unesen a za- řeči Leninovy: "Uzavírajíce mír (brest- jsem se se Stoklasou během posledních
vražděn, když tamní vláda odmítla vylitevský r. 1918) zrazujeme estonské let jeho života velmi blízce, rád vzpohovět podmínkám únosců. • Dosud dělníky, ukrajinský proletariát atd. mínám po létech našich schůzek v kanevysvětlená explose kyslíkového tanku, Avšak, což máme zahynout společně várně na Slov. Ostrově i v jetho vile
na Grébovce a dávám Dr. Veselému
která ihned po úspěšném startu znemožnila splnění úkolu měsíčního projek- s našimi soudruhy, jestliže oni hynou? plně za pravdu, že to byl skutečný geJsou-li oddíly našich soudruhů obklí- nius, který daleko předešel svou dobu.
tu Apollo 13. a bezmála ohrozila životy
amerických astronautů L. A. Lovella, čeny silami nepřátelskými a nemohou A měl také odvahu, která zasluhuje
Haise a Swigerta nicméně proměnila se bránit, tedy máme bojovat také my? obdivu. Vzpomínám, jak si mně trpce
stěžoval, že přestal být zván na pražNe a ne!"
fantastickou meziplanetární cestu v senský hrad, protože při jednom čaji po*
* *
sační úspěch technické připravenosti,
znamenal presidentu T. G. Masarykovi,
rozhodnosti a geniality v nepředvídaZa Železnou oponou budou slaveny
ných situacích vesmírových letů. Po sté narozeniny Mikuláše lljiče Lenina- že se mýlil v otázce RKZ. Snad to
byla také jedna z příčin, že byl "zaobratném manévrování a využití měsíčUljanova. Budou pronášeny a psány pomínán", jako mnoho jiných, kteří zaního modulu "Aquarius" jako jediného
oslavné tirády, velebící ho bezmála stávali stejné stanovisko jako Stoklasa.
záchranného člunu, jehož zásoba kyslíku
jako druhou božskou osobu nového
a energie stačila k nouzovém návratu
L. Matoušek.
k Zemi, astronauti unikli o vlas jisté
smrti, hrozící z odchýlení z kursu, minutí Země a zmizení v Prostoru. Překonavše všechna tato nebezpečí přistáli
v
šťastně v jižním Pacifiku, pouhé čtyři
míle od záchranné lodi Iwo Jima, n a
2 k v ě t n q
jejíž palubě složili své pokorné díkůvzdání Bohu a milionům těch, kdo sledovali jejich osud se zatajeným dechem
• Podrobnosti v Růz. zprávách
a modlili se za jejich záchranu.
Jedním z prvních kdo projevili pochybnosti o správnosti nastoupené cesty
byl Maxim Gorkij, nikoli nejmenší z
plejády velikých spisovatelů a myslitelů předrevolučního Ruska. On, jehož
proletářský původ, politická činnost,
vyhnanství a celé jeho literární dílo
byly zárukami jeho sociálního cítění a
socialistického přesvědčení, zle kritizoval zbytečné ukrutnosti a zvěrstva páchaná za říjnové revoluce i po ní, jichž
původce nazýval "profesionelními demagogy", "chladnými fanatiky" pro
které "lidé byli materiálem k ukrutným

přátel« t+y bud«

Ze světa —

-

VŠICHNI NA VEŘEJNÝ
PROJEV O. F. OTEPKY!

Duben 1970

"Nechci se míchat do záležitostí u
vás doma. Myslím však, že A. Dubček
sledoval reformami dobré úmysly, ale
nebyl schopen potřít výstřední živly a
ty pak uvrhly zemi do chaosu a bylo
nutné, aby někdo schopný pomohl věci
urovnat. A tím byli spojenci Československa z Varšavské smlouvy".
Josef Nohejl, USA, v rubrice
Krajané nám píší, Čsl. Svět, Praha.
(Nohejlové dosud žijí . . .)
•
"Jedno je však jisté: A. Dubček je a
zůstane právem posuzován jako dobrý
vlastenec, reformátor a rebel, který se
nebál vzepřít sovětské dominaci naší
vlasti."
V "Našich Hlasech", Toronto,
Zelka Miloš.
(. . . Nohejlové neumírají.)
•
"Jsou přece lidé, kteří mají na svědomí tuto tragédii národa v r. 1948,
mnozí z nich jsou dnes venku. Není
možné, aby říkali "To co se stalo je
mocenskou záležitostí Ruska, my pořád zůstáváme komunisty". Co to je?
Tady se jednou musí říci úplně jasně,
bud' jsem komunistou, ideologickým,
jdu s Marxem a pak já, jako humanistický umělec s ním nemohu jít, anebo
ten dotyčný emigrant si řekne j á jsem
se mýlil v té doktrině, a proto nemohu
být nadále komunistou."
Rafael Kubelík v rozhovoru s
"Textem 70", Mnichov.
(Exulant s velkým E)
•
". . . máme jen jediné přání: aby se
(noví exulanti) zbavili dojmu, že Gottwaldův, Zápotockého či Dubčekův režim
byly "Vrcholem demokracie". Ta totiž
v Československu zemřela přibližně odchodem T.G.M. a zradou, jíž se na nás
dopustili mocní tohoto světa v Mnichově. Vše, co pak následovalo, bylo už
na hony vzdáleno nejen Masarykově
demokracii humanitní, ale i zásadám
pouhé lidské a občanské slušnosti."
Dr. Jiří Škvor, (Pavel Javor)
v "Novém Domově", Kanada.
(. . . Básník exilu).
•
"V piatok . . . poriadajú sa v North
Toronto Memoriál Gardens oslavy storočnice Lenina. Osláv, poriadaných spoločnosťou Canada-USSR Association,
zúčastnia sa B. P. Mirosčnlčenko, vel'vyslanec ZSSR v Kanadě, B. Matonoha,
vel'vyslanec ČSSR a další vzácni hostia.
Cocktail o 6.45 <h., večera o 7.30 . . ."
I/udové zvěsti", Toronto.
(. . . stará reakce).
*
"Taková společnost tedy zasedne za
jeden stůl s krajany-komunisty a jejich obdivovateli a budou na půdě demokratické Kanady propagovat světový
komunismus . . . Co uděláme? Shromáždíme se kolem výše zmíněné budovy
v počtu co největším s protestními nápisy, transparenty a pod. a budeme komunistický podnik piketovat.
Dokážeme tímto způsobem svou lojalitu vůči
Kanadě a odpor ke komunismu!"
"Hlas Nových", Toronto, Kanada.
(. . . mladá akce).
•
"Dvě panny - 19/170,174, hledají panice. Zn. "Intelligence není překážkou".
— Dvě jeptišky 16,17/160 hledají dva
zkušené mnichy. Zn. "Klášterní tajemství". — Máš vizáž i duši Petra Nováka? Přijď! "Tvé jemnosti dám svou
krásu".
Z inserátů v "Mladém světě"
vydávaném Sdružením organizací
dětí a mládeže ČSR, PraJha.
(. . . děti chtějí žít).
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