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BOJ O SVOBODU JE NÁŠ OSUD
F. K L Á T IL
Někteří z nás už po třetí za svého života opus
tili svou zem jako emigranti. Lidský život je
krátký, pravda. Praví se, že bez svobody není
života. Kolik jsme toho vlastně nažili, když
ještě ne u konce-a už zase znovu v metropolích
svobodných zemí pozvedáme prapor boje o
ztracenou svobodu? Zase vykračujeme s uzlíkem
bídy a přece nehasnoucí naděj osvětluje hned na
počátku onen dramatický nochod světem. Tak
dlouhá bude ta cesta a co bude na jejím konci?
Kdo dojde a kdo ztroskotá? Kdo přežije všechna
závratná tajemství, skrytá v nezřených událos
tech. kdo bude pohlcen očekávanými vichřicemi?
Kam bude uvržen národ, jenž z Části vinou svou i
dílem cynických násilníků je umlčen a vydán
vidi a zvídi šílených tyranů? Je třeba překročiti
horu otázek, aby úzkost nám dovolila aspoň
dýchati. Ano, rádi bychom ještě chvíli žili a svá
trvání doprovodili činy, jímž by nikdy a odnikud
nebylo klnuto. Podaří se nám dokázati, že své
bližní milujeme víc než sebe sama? Naši bližní
je náš národ v celé své kráse a bídě,
éžto vlastnosti i na nás v exilu budou k spa
tření.
Je -li všechen lid obecný zbaven všech práv a
plní
-li zbabělá
soldateska usurpátorů v
kriminálech a koncentračních táborech nadplány
a plány vstřícné; bylo-li jeho země proměněna v
zemi mlčení; a přestal -li býti pánem ve svém
domě -pak mu nezůstalo již ničeho krom tužby a
vůle zachovati aspoň fysickou existenci. B yť v
hadrech, v bídě brigád a při výkonech, kterých se
neopovážil žádati nejbezohlednější kapitalismus.
Ještě nikdy československý dělník nežil v takovém
otroctví a v takovém ponížení a v takovém bez
práví. Nevyčítejte mu, že pomáhal spodině do
sedla— český venkov,
opředený legendou o
zdravém selském rozumu si nepočínal jinak při
sčítání hlasů.
Katastrofa středního stavu je
úplná, dogma marxismu ničí svět po etapách.
Statečnost jakoby se proměnila v drahocenný kov,

tak byla vzácná a tak jí bylo málo. Útěk směrem
k tušené moci zdál se mnohým nejlepší obranou
proti divoké retribuci a hvězda přišpendlená v
pravý/ čas na klopu kabátu, měla zakrýti leckterou
skvrnu neblahých dnů prvního Protektorátu. Svět
inteligentní a intelektuální s nevídanou lehko
myslností se vzdal čestné posice elity, kteréžto
prvenství bylo vykoupeno krví a heroickými gesty
padlých a žalářovaných když před rudým,
hnědý mor zaplavil zemi. Volby na Královských
Vinohradech, ve čtvrti boháčů s desetitisíci komu
nistických hlasů, inkvisiční rej novinářů po puči a
manifest českých spisovatelů -to vše byla stejná
úrověn a stejná zchátralost, jako hanebné selhání
korupční generality. Skládáme při této přiloží
tosti první a neposlední poctu československému
studentstvu a ženám.
Snad bude nutné rozděliti jednou tíhu spoluviny
podle spravedlnosti a zásluhy. Postihuje -li naše
opovržení přisluhovačné ministry a všechny
živly cizoslužebné, jak nepoložiti otázku-což neby
li, také oni voleni a kým? Věrolomnost a imperiali
smus mocného spojence v únoru jen dovršil
proces, který začal smlouvou, při které my jsme
spěchali až do udýchání, pokračoval Jaltou a mos
kevským nadiktováním politického systému v
zemi, zákazem nepohodlných stran, vynucením
košické vlády s dosazenými quislingy v čele.
dočasnou vojenskou okupací, podlomením poli
tické a morální aktivity’ národa a posléze zničením
státní suverenity při projednávání Marschallova
plánu Znamenala -li praktická interpretace spo
jenecké smlouvy bezpodmínečnou poslušnost
„Vysoké smluvní strany", které bvlo přikázáno
místo na sovětském podpadku -pak celá naše
svoboda po skončené válce byla jen trpěnou ilusí
Trpěnou a nebezpečnou proto, že žila Proto byla
v únoru zavražděna. A s ní ty nejlepší bytosti
fysické. Na intelektuální původce smrti Jana
Masaryka si naše děti ukazují prstem. President
také
neumřel
chorobou
stáří
Presidenta
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usužovali,
president se usužoval.
Zaplaven
poctami a chvalozpěvy pochlebníků, nemůže míti
pokoje v duši ten, který se vloupal do Hradu
zadním vchodem. Stín mrtvého chodí komna
tami a děsí.
Do nebes to všechno volá o pomstu, která Pánu,
dle moudrosti předků náleží.
Neplačte u
spáleniště
ilusí,
nehořekujte
nad
slepotou
slovanských bratří, které jste milovali, nelomte
rukama nad bidáctvím mužů kteří také vyšli z
českých kolébek, neveďte řeči zoufalců na
ztracené lodi, stejně se ještě nepotopila. Dosti na
tom, že domov se zalyká slzami. Víte přece, ze
o každém pohřbu tak bývá. Což nevidíte, jak už
se zas narovnává v kříži, jak se probírá k jasnému
vědomí z prachu země, kam b}d sražen pěstí
zákeřníků?
Nevidíte, jak už zas sbírá své
utlumené síly, jež nikdy nebyly zcela rozbity a
potlačeny a že ještě jedna velká a slavná retribuce
uzavře nakonec velký zápas? Potom se vrátí
život, protože zas bude přítomna svoboda. Leč
nikdy už ne jako jen host.
Ona část národa, mezi níž a vlast se postavily
hory a hraniční kameny, samopaly a policejní psi
a bídné, černé duše -půjde světem, tu lhostejným,
tu laskavým, namnoze bosýma nohama a trním,
majíc chléb tvrdý a lože možná někdy pod mosty
metropolí. Očekával kdo víc a jestliže ano -co
tedy? Jen zázrak by nás mohl zbavit všelikých
nespokojeností. Všem jim budeme vrhat ve tvář
otázku: co jste říkali, loučíce se s matkami,
milenkami a kamarády na pokraji rodných dědin?
Lépe nejhorší bídu ve svobodě než nejlepší blaho
byt na zcizeném statku u Zápotockých! Říkali to
jen
někteří
z
nás,
nebo
jsme
to
říkali všichni? A víme, že i naše bída i naše
nespokojenost je nám záviděna těmi, kteří mají
bídu větší a nespokojenost palčivější a žijí ve
vlastní zemi život hlídaných psanců. Nám možná
chybí chléb a krejcar a pocely milujících. Jim
chybí svoboda. Komu chybí víc?
A zas -vidouce kdesi daleko bílý stín Masaryka
-přibližujeme se Odkazu. Na cestě k němu
nestojí klackové Václava Noska, ani strašlivé
obličeje závodních milic. Spíše světla mrtvých
letců, vojáků, popravených a umučených planou
pochodní, abychom lépe viděli a nezboudili. Ach,
určitě to není chvíle zbabělců, ramenářů a
obchodníků, kteří i ve stokách jsou ochotni dolo
vá ti svůj zisk. Jen ti, kdož jsou schopni riskovat
mnoho a obětovat vše, nechť jdou s námi.
čas poplyne jako ta voda českými řekami a
nebude v naší moci požádati jej, aby přidal do
kroku a přinesl vše, co od něj čekáme. Popřejme
domovu všechna jeho optimistická vidění. Oni
rátají na měsíce, my na léta. Kéž by se oni doma
nemýlili! Je -li pravda, že náš vliv na koloběh
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světa bude téměř nulovitý pak nezbývá než
mužně to vžiti na vědomí. Nesnadnosti přijdou
s bolestnou automatičností emigrantského údělu
a bude jich víc, než jasu a potěchy. Kdo jsme?
Kdo z nás je vinen tím, že také emigrant vyloupil
skladiště, nebo klenotnický krám? Kdo z nás má
zásluhu na tom, že také zloděj se svezl s poli
tickými uprchlíky. A má -li jiný, také politický
uprchlík moře peněz a klenotů a považuje -li
všechny ostatní krom sebe za utřinosy, jimž
neradno pohodit kousek chleba -kdo za to může?
A mají li mnozí v těle místo krve žluč, v srdci
místo lásky nenávist a závist, místo nervů hadry
-kdo jim poručí? A myslí -li si někteří, že národ
bude spasen tím, budeme -li míti v emigraci ale
spoň dvacet politických stran -co dokážer
proneseme -li jim průpovídku o malém Jardovi?
Vše to se musí nějak vydovádět -je to jedno z
mála práv, které rozrušená, rozbolavělá emigrace
má. Vše se to musí vydržet, přečkat, známe to.
Naše úsměvy, byť trpké i s tím se potkají, že v
leckterém londýnském, či pařížském bytě při
černé kávě se bude konat vláda a zapracovaní
osvoboditelé si navzájem rozdají ministerská
křesla, možná že už k nejbližšímu Ježíšku. Jen si
dejte, je to levnější sport než sázet na pejsky!
Tož oč může jiti v této periodě, kdy svět chodí
od ničeho k ničemu, válk}' se bojící, rady si neví
s mírem, který chřadne jak nemocná dívka?
Myslíme, že je zatím nejdůležitější, osvobodit lidi
z nejhoršího, to jest z Německa z důvodů, které
vám oni sami povědí, pokud byste je sami neznali,
a nebo v Anglii a Americe zapomněli. A zapome
nout jen někdy je těžké. V emigraci se zapomíná
snadněji. Ani největší čin nemá vlastnost slu
nečního paprsku, nebo blesku.
Je součtem
přemnohá skutků, dobrých vůlí a neviditelných
energií.
Říkáte, že jste byli vždy dobr'
vlastenci? Nyní to dokažte! Zdá se, že jsou
tížnější věci v živote než to, pomáhati jeďen
druhému. A zdá se dokonce, že milovati člověka
je snadnější, než fackovat ho pomluvou a ničit
jedem nenávisti. Jste -li takoví -jaká je vaše
duše, shledáváte -li v tom uspokojení? Musíme
dokázat dvě věci: zachovat mravní integritu
exulantů. Naši předchůdci šli s biblí a peřinami
Nikomu se nepodaří dokázati, že většina z nás šla
zachraňovat majetky.
Nebo, že utíkala před
trestem. Nebo jen ze strachu o krk. Kdo sám
sebe chtěl poplivati, mohl zachrámti trochu své
čočovice z kuchyně nové šlechty. Přišli jsme s
nahou svou pravdou, kterou tamti nemají. A
musí se nám podařit hned na počátku prakticky
uplatnit myšlenku solidarismu. Jakého? Křešťanskélio? Ano. Socialistického? Zajisté. Humanit
ního? Určitě. Na slovech nezáleží i když víme
že dosti znamenají Avšak nejvíce znamená to. co
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po nich následuje. Dá. -li a pomůže len, který inu
-je to ušlechtilost
Dá -li ten, který nemá- je to
idealismus. A nedá -li ten, kdo má -je to cynis
mus. Přijde den, kdy vlast každého z nás se na
všelicos pozeptá .
Boj o svobodu je náš osud. Všechna problema
tika starostmi mučeného světa dospěje v určitou
chvíli k strhující jednoduchosti. V čem pak asi
věci tolik spletité se přes noc stanou jasnými? V
tom patrně, že občané všech zemí, zraku nezba
veni, po zkušenostech tuze bolestných a katas
trofách, v nichž poznají všechna dobrodiní marxlonmismu -se jednoduše vzchopí do boje proti
zlu. Toto zlo dávno už má mezinárodní spolehli
vost a.zjevy jako Gotwald. Dimitrov, Paukerová,
.mentis, Slánský, Thoréz a Togliatti jsou jeho
osvědčenými brigádníky.
Ulicí hanby a opovržení bude utíkat z Hradu
českých králů a presidentu vetřelec Klement Got
wald. Jeho konec a konec ostatních hazardních
hráčů bude méně dobrodružný než ohavné jejich
spiknutí z měsíce února Léta šili nenávist, nbv
jí byli nakonec sami pohlceni. Kde komu vvno
vídali boj, aby nakonec všichni bojovali proti ním.
Ve stínu bodáků a pod okny přeplněných věznic
mluví o svobodě oni sami a jejich hordy, škrtíce
ji rukama, jež byly nečisté a kradly. V každé
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obi l dříme nový Kozina a poslední proletář v
továrně ví, kdo ho oloupil o svobodu, kdo ho
zotročil, kdo I10 vyssává na plantáži rudých
vydřiduchů. Podvod byl odhalen. Na samém
vrcholu svých pohnutých dějin, jejichž dominu
jící postavou je Masaryk, dožívá se národ všech
ukrutností, jichž se na něm dopouští luza,
špinavá i nažehlená.
Dožívá se, přežije a.
přečká.
Boj o svobodu je náš osud
Povedeme tento
hrozný zápas bez umdlení, až do posledního
dechu. Ve jménu národa a všech práv lidských
Ve jménu všeho utištěného lidu. Ve jménu
Tomáše Masaryka. A neustaneme, dokud z
pražského Hradu a vládních paláců nebudou
vyhnání vetřelci. Dokud se neotevrou brány
žalářů a dokud nebudou zapáleny koncentrační
tábory. Dokud zvony českých kostelů nebudou
vítat legitimního, lidem povolaného a zvoleného
nástupce Edvarda Beneše. Není smíru. Není
ústupu. Buď, anebo! Buď si proti nám čase!
Poznamenávajíce tvé stránky prací, odříkáním,
obětí, láskou a nadějí -zůďaneme neoblomili a
nezradíme! Jako že zítra zas bude den, jako ž<v máji rozkvete strom, jako, že po bouři bude
klid, tak jisti jsme. že boj o svobodu opět
vyhrajeme!

POZDRAV STUDENTŮM
DO KRIMINÁLŮ

Ptali se nás i my jsme se ptali, zda není
zbytečnou obětí každá minuta života, nvní
utloukaného ranami vězeňského karabáče
komunistických pochopů, kteří zapoměli, že
se narodili lidmi.
Nechceme zbytečných obětí!
A zvláště ne mezi svými přáteli ve velké student
ské rodině!
Nejsme zvěř, která ukájí své pudy v prolité krvi!
Ale věřte nám, kamarádi ve vezeních a koncen
tračních táborech, jejichž zřízení p. čepička a
Nosek s triumfem ohlásili, že Vaše oběť, oběť
těch, kteří nebyli tak šťastni, aby unikli z dosahu
nových ,,nadlidí,“ nahražujídch svou rozumovou
inferioritu bestiálností, není obětí marnou.
Není trvalého vítězství bez obětí.
Vaše oběť ukazuje celému svobodnému světu
nebezpečí nového ismu, který hrozí sraziti
lidstvo do starověkého otroctví,
nových
koncentračních táborů, do středověkých
muěírcn
pro potěšení nových Césarů;

Vaše oběť ukazuje zrůdnost nových vládců
oděných v rudou tuniku, opěvujících se před
obrazem hořícího Říma;
Vaše oběť ukazuje celému světu podstatu staré
diktatury navléknuté do nových dogmat;
Vaše oběť ukazuje však též, že myslící člověk
dovede překnonávat silou ducha, silou
myšlenky barbarství násilníků.
Gottwaldova amnestie propustila
z vězení
zločince, aby získala prostor pro likvidaci lidí
s rovnou páteří. Je to logické. Proč by měl
režim mající na svědomí stovky životů trestat
někoho, kdo zavraždil člověka jednoho? Proč by
měl režim loupící statky nenahraditelné trestat
někoho, kdo olupuje spoluobčany pouze o statky
nahraditelné? Proč by podlec v rouše soudcově
trestal zločince menšího, na něhož se dosud soud
covské roucho nedostalo?
Vy,

kamarádi.

znáte

svou

vinu

vinu

člověka
věřícího
v
převahu
poctivosti
nad úskokem, práva nad násilím, pravdy nad lží,
myšlenky nad hmotou, poctivé práce nad pod
vodem a lásky nad nenávistí.
Nezapomínáme a Vaše utrpení je nám posilou v
naší práci a pečetí na naší přísaze.
My, čeští a slovenští studenti v exilu, přísaháme
dnes, při vzedmutí nové vlny komunistického
teroru, že nikdy nezapomeneme a že veškerou
svou sílu věenujeme pro brzké skončení Vašeho
utrpení. Přisaháme, že opět pozvedneme symbol
utlačeného lidství a práva vyjádřený pošlapanou
čs. ústavou, která byla jedinou zbraní studenta
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kUsnu\šího 25 únoia 1048 na dlažbu Nerudo',y
ulice v Praze po výstřelu člena úderné jednotkv
komunistické policie.
Vás, doma, zapřísaháme jen v jednom: Věřte a
učte víru, že prolitá krev a vyplakané oči nejsou
tentokrát barvami zapadajícího slunce. Věřte, že
jsou červánky nového dne, pro který pracujeme a
který se blíží. Věřte, že budeme mít příležitost
prokázat svou vděčnost za Vaši oběť jinak, než
slovy.
Čeští a slovenší studenti
ve Velké Britanii.

Rozsudky smrti, hrozby, chaos, hlad

Způsob, kterým
rudá buržoasie oslavila
velevýznanmé Gotwaldovo životní jubileum (bylo
mu dvaapadesát let) všem doma i za hranicemi
připomenul onen kolosální cirkus, který byl
nacistickou propagandou rozpoután vždy v den
vůdcových narozenin
Vzorná práce— to jest
práce zdarma, nucená a se zaťatými zuby— depu
tace shrbených prosebníků,
dary,
prapory’ ,
obrazy, oslavné knihy, články a básně, čestná
občanství, přejmenování města Zlína na Gotwaldov— to vše svědčí o hysterii, která ie k
smíchu i k pláči zároveň. Nejsmutnější však na
tom je, že tentokrát také celý sbor universitních
profesorů se zúčastnil beze studu těchto orgií přet
vářky a byzantinismu. Podle nich je Gotwald
takový státník, jakého české dějiny ještě neměly
a právě takový řečník, ač je při tom notoricky
známo, že Gotwald je jeden z nejmizemějších
řečníků co jich kdy český veřejný život měl,
řečník vulgárního typu jako na příklad Václav
Kopecký. Na jeho literárním slohu byla obievena
úžasná osobitost a originalita.
To bude asi
pravda protože slova jako: pacholci, syčáci, p s í .
řezníci, banda, lupiči— to v české řeči mluvené a
psané v ústech politiků před Gotwaldem nikdv
nebylo. Že básníci v čele Nezvalem zapěli
povinné ódy— nepřekvapuje. Že politik
dr.
Neumann už po druhé v úvodníku Svobodného
slova národ 1 připomenul, jaký je pan státní presi
dent rozkošný dědeček
jenž
zbožňuje
svá
vnoučata z německého manželství— to odpovídá
politické hloubce a mravní bídě tohoto kariéristy.
Vrchní hradní plivátor, státní ministr Václav
Kopecký plivl po emigraci výjimečně méně sprostě
než jiný dobrodruh Clementis. který vzkázal emi
graci, že je kriminální případ, totiž ta emigrace,
ne on. Avšak Kopecký ve sboru důstojníků,
překonal zbabělou a servilní řeč
generála
Klapálka, obviniv zesnulého presidenta, že chtňž

po válce odstoupit Německu poněmčelé kraje
Čech, ale Gotwald a on prý tomu zabránili
Zapomněl ještě dodati, že nenáviděný Beneš,
takto
představitel
kapitalismu,
dobrovolně
postoupil Podkarpatskou Rus a že byl vůbec
nepřítelem státu a tudíž velezrádce.
Do těchto tirád, jež jsou výrazem podvodu
falše a přetvářky a jejichž smyslem je utlumiti a
přehlušiti všechny city, které národ má k oběma
presidentům přišla zpráva o osmi rozsudcích
smrti, které vynesl protektorátní státní soud nad
vlasteneckými ,,velezrádci.“
Odsouzeni jsou
studenti a mladí dělníci— z mužů, kteří jsou v
emigraci, dostali trest smrti: noslanci strany
lidové dr Bohumír Bunža, a ing. dr Štěpán
Benda, dále teoretikové národně socialističtí uni
versitní profesoři dr Vratislav Bušek a dr Fran
tišek Kovárna, ostatní k mnoha letům těžkéh-»
žaláře. Komunistické demonstrace se standar
tami „Zastavte popravy v P raze" tentokrát
nebudou, protože jde jen o české lidi, ne
Španěly, nebo Řeky. Také Syndikát českých
spisovatelů oněmí a nevydá tentokrát obvykly
svůj manifest, ale dá se opět slyšet, až půjde o
události řekněme v Indonésii
Milovaný
spisovatel
Antonín
Zápotocký
vyhrožuje kde komu, hlavně dělnictvu a živnost
níkům, ze státních úřadů jsou deportováni do
továren a dolů všichni nekomunisté, kteří isou
arci přebyteční— národní socialisté, lidovci
a
slušní sociální demokraté. Ani dne, ani hodiny
usurpátoři nevědí a proto vyhožují a zastrašují.
Tak to dělali nacisté taky, určitě ne hůř. Hospo
dářský chaos v zemi budovatelů pokračuje. Dobře
se má jen tenká vrstva pretoriánů, vyšinulcu.
zbabělých kolaborantů a udavačů, Bída. idc
krajinami naší země a nejchudší, ktervch ie vždv
nejvíc už mají hlad. To je situace počátku roku
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SÍLY JSOU V POHYBU
Přehled po našem československém svčtě, který
se nikdy nesmíří s bolševickou tyranií jasné uka
zuje že Čechoslováci ve svobodném svétě stojí
pevné za demokratickými ideály a že jsou
připraveni bojovat za svobodu svého lidu a
nezávislost své zemé. českoslovenští letci, kteří
za války sloužili ve Velké Britanii, vracejí se do
Anglie v počtech větších a větších a s nimi také
vojáci. V Londýně se konala valná hromada
Československé Obce legionářské, kterou tvoří,
příslušnicí letectva a armády. Průběh jednání a
' ~'iaté resoluce nikoho nemohou nechati na pochyu_ch o tom, jak smýšlejí ti, kteří přinesli pro vlast
oběti největší.
Sokol ve svobodné Evroně,
zvlášť Sokol pařížský, vystoupil hned po únoro
vých událostech, naprosto tak pevně a nenroblematickv jako za Mnichova a okupace, popsav
tím další stránku své čisté historie.
Zájezd
starosty dra Hřebíka. k jednotám v Evropě
znamenal posílení demokratických ideálů a byl
manifestem věrnosti. Studentsvo v Londýně mani
festovalo na povznášející slavnosti v předvečer
Tý. listopadu v Národním Domě
Projevy
studentů a jejich profesorů svou úrovní a přes
vědčivostí ukázaly plnou bojovnost mládí a poho
tovost k zápasu i obětem. Všichni společně prk
isme vzpomněli výročí vzniku státu na schůzi v
Caxton Halin, na které promluvil řečník zajisté
povolaný Ferdinand Peroutka. Den ze dne plní
své ušlechtilé poslání Komitét pro pomoc
uprchlíkům i když trvale zápasí při tom s
nedostatkem finančních prostředků.
Naše děl
n—t.vo ve Velké Britanii se orgamsuje na platformě
y ee odborové. Také politické strany žijí, což by
bylo přirozené kdyby vždy dovedly zájem celku
postaviti výš než zájmy stranického kostelnictví.
Generálů mnoho, vojska málo a proto tak často
mnoho zbytečných řečí a nesnází, kterými si lidé
ztrpčují stejně už dost trpký život. Buďme
straníky, na to máme právo, to je naše povinnost
jako dospělých lidí.
Nejdříve však buďme
Čechoslováky. Bylo by tragikomické, kdyp)/chom přebytečný počet stran chtěli léčit tím, že
bychom si už v emigraci založili, třeba pod
nevinným titulem ještě stranu novou -z toho by
měl domov náramnou radost. Zprávu o krajan
ském životě v Americe a Kanadě přineseme
příště. Nicméně i tento stručný přehled ukazuje,
že naše síly se organisují, že nás pod společným
praporem přibývá a že přesně už víme, kde je
naše místo a co budeme dělat dnes, zítra, pozrH
až do vítězného konce,
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ZARI
JAROSLAV

SEIFERT

Tato krásná báseň Jaroslava Seiferta byla
napsána v den smrti presidenta Beneše a
měla být otištěna v časopise ,,Svět Práce 11
Ale nebyla! Akční výbor zakročil.
Měsíci révy, měsíci brázd,
měsíci stříbomé šedi,
znovu a znovu budem si klást
otázku bez odpovědi.
Kdo nám to vyrývá do čela
dny tvoje přeostrým rydlem?
Proč, proč slova nedoletěla
třeba se zlomeným křídlem?
Na místo hroznů dozrával žal,
jako by nebylo zbytí.
Jaké jsi nahořklé víno dal
našemi lidu však piti
Květen je láska. Už nebude
pro lásku krásnější doby.
Pro smutek dal jsi nám, osude,
v tesklivěm září dva hroby.
Dnes opět půjdeme se zvony
za rakví, jak jsme šli kdysi.
Není zas v záhybech opony
ukrytá výhrůžka čísi?
Nenaklání se nad propast
svět ve svém posupném hledí?
Měsíci révy, měsíci brázd,
měsíci stříbrné šedi.

Prokážete největší služby státu i národu, když
pozdvihnete ne střechy domů, ale duše občanů,
neboť jest lépe, aby velké duše přebývaly v
malých domech, než aby nízké duše číhaly v
příbytcích velkých.
Pecký filosof Epiktetos,
(I. Stol. po Kr),
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POSLEDNÍ POLITICKÝ PROJEV

O ČEM JEDNALI, CO SI ŘEKLI
Otiskujeme dnes záznam rozhovoru, který
měl president dr Edvard Beneš s Klementem
Gotwaldem dne 4. května 1948. K rozhovoří
došlo v Sezimové Ústí a dr. Beneš v něm
oznámil Gotwaldovi své rozhodnutí resignovat
na úřad presidenta Republiky. Jde o doku
ment o jehož autentičnosti nebudou pochy
bovat ti, kdo znají presidentův
způsob
vyjadřování a který nepochybně zaslouží, aby
byl
zachován
pro
budoucnost
jako
nejvážnější dokument prvního řádu z osudo
vých dob národa. Jak ti, kdo presidentův
postoj v únoru kritisovali a kritisují, tak i ti,
kteří jej obhajují, naleznou v tomto doku
mentu nové argumenty pro svůj postoj. Protože
však dosud neznáme všechny skutečnosti,
které presidentův postup v únoru a po únoru
určovaly,
nepřipojujeme
zatím
vlastního
komentáře a doporučujeme svým čtenářům,
aby i oni se svým konečným soudem posečkali.
Předseda vlády řekl v úvodních slovech, že si
uvědomuje, že přichází k panu presidentovi v
záležitosti velmi vážné a smutné. Pan president
poznamenal, že si ráno připravil záznamy, aby
mohl logicky probrat věc, kterou chce předsedovi
vlády oznámit.
Pan president děkuje předsedovi vlády za jeho
návštěvu. Rozhodnutí, které mu chce oznámit,
je důležité, osobní a definitivní. Jeho rozhodnutí
se vztahuje také na to, o čem spolu mluvili v
Košicích, a proto jej ujišťuje, že toto rozhodnu
tí vychází od něho osobně a nikoli z popudu
předsedy vlády. Chce mu říci všechno co si
myslí, jasně, upřimně a přátelsky, i to co se týče
osoby předsedy vlády a jeho strany Prosí, aby
věřil, že i přes obtíže, které se projevily v posled
ních měsících, postupoval president k předsedovi
vlády loyálně a konstatuje, že také předseda vlády
postupoval loyálně vůči němu. Kvitoval jeho
úsilí, aby únorové události nebyly namířeny proti
presidentovi Republiky.
Podnětem k dnešní rozmluvě je presidentovo
studium návrhu ústavy
Studoval ji pečlivě od
chvíle, kdy mu ji devzdal poslanec dr. Vladimír
Procházka, přemýšlel o tom i po nocích a v
sobotu 1. května ráno došel k definitivními
závěru, který chce předsedovi vlády oznámit.
Oznámil to nejprve v sobotu ráno své ženě a
povolal si rovněž kancléře Jaromíra Smutného,
aby mu loléž sdělil Neměl s nikým žádných

porad, s nikým nemluvil, ani nejednal, a kromě
Smutného o věci nikomu neříkal. Požádal Smut
ného, aby zašel ihned k předsedovi vlády a in
formoval jej o rozhodnutí, podat demisi a požádat
předsedu vlády o návštěvu. President znovu kon
statuje, že žádné politiky nepřijímá, zdůrazňuje a
podtrhuje, že všechna jeho rozhodnutí a závěr}’
jsou výlučně jeho závěry a rozhodnutí osobní.
Ujišťuje že měl vždy ve zvyku jednat o vše°h
otázkách s otveřeným hledím a stejně 1 dnes
chce s předsedou vlády otevřeně dohodnout. Bere
tuto věc velmi vážně, protože odchod presidenta
Republiky z úřadu je věc vážná, a proto chce
tuto otázku s předsedou vlády otevřeně prodisku
tovat. Otázka hlavy státu je důležitá a vážná a
musí být podle toho řešena.
Především mu chce říci několik svých pozná
mek o nové ústavě. Prodiskutoval ¡1 dlouze s
poslancem drem Procházkou a došel k závěru, že
jeho názory- se velmi rozcházejí s názory obsa
ženými v návrhu nové ústavy.
Rozdíl v
názorech neznamená, že musí být spor, nebo
boj, president se však domnívá, že o těchto
názorový. h rozdílech nebude možno se úplně
dohodnout. V čem se presidentovo pojetí lapi
dárně liší od ducha ústavy, je formulace ústavy
o vůli lidu. Považuje za svou povinnost říci to
předsedovi vlády. Tato formule je jiná, než byla
v ústavě dřívější. Také je jinak podle toho for
mulována přísaha presidenta Republiky a presi
dent s touto formulací souhlasit nemůže. Text
přísahy je ovšem důsledek celého pojetí vůle li
President vidí, že v ústavě není určeno, jakvnu
formami se má vůle lidu projevit a jaká jsou její
omezení. To nakonec prakticky znamená, že jak
členům vlády, tak i presidentu Republiky určuje
jejich postup vůle lidu, není však řečeno, jak se
tato vůle lidu stanoví, a. z toho vzniká nejistota.
Nakonec by to mohla býtj ulice, která bude ohla
šovat vůli lidu a toho se president bojí. Je to pro
něj velmi vážná věc a hrozí se jí. V únoru se
podvolil; podle předsedy vlády byla to vůle lidu,
ale byla to ve skutečnosti vůle ulice. Říká přímo,
že za takových okolností nemůže býti presidentem
Republiky, když dnes podobná možnost je dána
dokonce ústavou. Nechce se znovu dostat do
téže situace a jediný závěr, který z toho musí
vyvodit je— odejít. Je si vědom, že by měl tuto
otázku diskutovat s ústavním výborem, ale nechce
tak postupovat.
Prostě konstatuje, že může
vyvodit ze situace jediný důsledek— to jest mna
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NEMOCNÉHO PRESIDENTA

PRESIDENT BENEŠ -GOTWALD
odejít.
Jestliže má pochybnosti— a president
konstatuje, že je má— musí odejít. Je to pro něj
věc velmi vážná a president ví, jaké bude mít
důsledky pro budoucnost. To je první funda
mentální otázka.
President se omlouvá předsedovi vlády, že jeho
výklad je dnes pomalejší a méně dobrý než by si
přál, k čemuž předseda vlády konstatuje, že
naopak v tomto rozhovoru je pan president v
d^bré kondici. President na to pokračuje ve
m výkladu a upozorňuje na jinou, stejně
vážnou otázku.
Je to otázka volebního zákona
President
zákon podepsal z toho důvodu, že se mu nakonec
formulace zdála ucházející. Když však viděl, jak
se v diskusi předsedy URO Zápotockého vyvinula
otázka jednotné kandidátní listiny, měl president
pochybnosti. Požádal, aby k němu přišel pan
ministr vnitra Nosek a chtěl vědět, co rozhodnutí
předsedy URO znamená
Byl totiž přesvědčen,
ze rozhodnutí náměstka Zápotockého neodpoví
dají demokratickým
předpisům.
President
zdůraznil, že podle jeho názoru připravované
volby nejsou vůbec demokratické Prosí, aby to
předseda vlády vzal tak, jak on to říká, neboť
uznává, že mohou být lidé různých názorů, sám
se však domnívá, že jednotná kandidátní listina
neznamená volbu demokratickou. Uznává, že
předseda vlády může mít jiné stanovisko, presi
dent se však cítí povinen říci mu názor svůj a
vyvodit z toho důsledky tak jako ve věci formu
lace vůle lidu
'redseda vlády se táže, zda se pan president
domnívá, že volby nebudou demokratické proto,
že bude jednotná kandidátka a že volby nebudou
tajné' President odpovídá, že ano, ale uznává,
že mohou byt i jiné názory. Jestliže v tomto
připadě má takové jiné názory minsterský před
seda a vůdce strany, president nemůže změnu
názorů těch vynucovat. Je to fundamentální roz
por, je třeba si to říci, z tohoto fundamentálního
rozporu vyvodit důsledky a odejít.
Když se president po prve; dověděl o možnosti
jednotné kandidátní listiny, požádal ministra
Noska o rozmluvu. Prosil I10, ab}' nestavěli
presidenta clo této situace, neboť nebude moci
zákon podepsat a žádal I10, aby mluvil s před
sedou vlády a upozornil jej ná presidentovy
skrupule
Fakt je, že ministr Nosek byl tehdy
právě tak překvapen jako president, řekl mu, že

s tím bude mít v úřadě velké potíže a že na to
nejsou připraveni. President jej proto požádal,
atiy mluvu s předsedou vlády a s náměstkem
Zápotockým. Ministr Nosek slíbil, ale nikdy
zdanou odpověď presidentovi nedal. Volby jed
notné však přišly. President znovu konstatuje,
ze tu jsou názorové rozdíly, on nemůže jen tak
přijmout stanovisko druhyeft a proto musí z toho
vyvodit důsledky.
President dále uvádí řadu otázek, které charaktensuje jako méně podstatné
Je to otázka
občanských práv. A tato otázka je významná
přes to, že právě občanská práva jsou v návrhu
ústavy dosti podstatně rozšířenější než byla v
ústavě staré. Na druhé straně však president
vidí, že se připravuje zákon na ochranu lidově—
demokratické republiky a v zákoně tom jsou meze
občanských práv stanoveny tak. že vlastně roz
sah jejich bude velmi úzký. Jinými slovy: roz
sah těchto občanských práv bude de facto určovat
ministerstvo vnitra a nebudou rozhodující ty
předpisy, kteřé jsou v ústavě. Co presidentovi
dále vadí v návrhu ústavy jest, že jsou tam věci
dvojsmyslné a bude záviset jen na úřadech, jak
je budou vykládat. Je rovněž důležité, že v
ústavě nejsou garancie těch občanských práv,
jaké obsahují jiné ústavy. Není tam na příklad
Správní soud.
Předseda vlády upozorňuje, že ustanovení o
Správním soudé v ústavě je.
President připouští, že se může mýlit, domnívá
se však, že se v ústavě jen stanoví, že Správní
soud bude, že v ní však není uveden Volební soud
. Ustavní soud.
Předseda vlády upozorňuje,
že pravomoc
Ústavního soudu přechází na předsednictvo
Národního Shromáždění.
President konstatuje, že dvojsinyslnost růz
ných ustanovení vyvolají nejistotu a když 011
sám stojí před takovou nejistotou, je skrupulosní
a bojí se věci takového rázu podepisovat.
Soudci
na
příklad
jsou
neodvislí
jen
potud,
pokud
jsou
soudci
z
povolání,
ale neodvislost soudců z lidu není zaru
čena
President opakuje, žc jsou to věci méně
důležité, žc však chtěl ukázat, v čem má skrupule;
jinými slovy, ústavě chybí demokratická kontrola
občanských práv. President všechny tyto věci
uvažoval, kdvž si kladl otázku, zda může ústavu
podepsat
Nechce dostat předsedu vlády do
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situace, že by ústavu nepodepsal, je si vědom,
jak by to působilo na naši veřejnost a na veřej
nost mezinárodní. Když si však položil otázku,
co má dělat, cítí, ze je jeho povinností odejít a
umožnit předsedovi vlády a jeho straně, aby
president mohl být nahrazen a aby si mohli zvolit
takového presidenta, jenž by ústavu a to jako
celek mohl bez skrupulí podepsat. Je to v prvé
řadě věcí komunistické strany. President nechce
komunistům říkat, že mají dělat něco jinak, ale
necnce překážet. Proto opakuje předsedovi vlády,
aby v tom nehledal žádné cizí vlivy. Je to jen a
jen jelio osobní rozhodnutí.
Pocnybnosti o
ustavé vyšly z diskuse s poslancem Procházkou a
z
presidentových
uvalí.
President znovu
¿uuiaznu|e, ze iiikono nepojímal a mkono nezidal, aby mu dělal vyklaoy, nebo sděloval stano
viska.
Vše je výlučně jeho.
Opakuje, že
i ze zdravotnícn důvodů si dnes nemůže pozvat
cleny Ústavního výboru, diskutovat s nimi a jest
liže nemůže dělat věci rádně, raději je nedělí,
n o to lané poskytuje komunistické straně vol
nost, aby si věci zařídila, jak ona je potřebuje.
President dále uvadl, že mluví s předsedou vlády
a plnou otevřeností a s přesvědčením a prosí ho,
auy s tohoto hlediska posuzoval co mu říká.
Nechce žádný rozpor, nebo dokonce v rozporu s
předsedou vlády odejít. Hlavně s ohledem na
mezinárodní veřejnost si přeje, aby měli čas tuto
věc vyřešit. Nechce aby oni měli rozpoiv s
presidentem a president s nimi, a aby toho bylo
lze zneuzit. Presidentovi je tento stát tak draný,
že neudělá nic, co by jej poškodilo. Již v únoru
řekl dru Clementisovi, abv se nedomníval, že
nebere ohled na mezinárodní veřejnost. Unes
však musí říci, že i zdravotní důvody jej nutí k
rozhodnutí. Jeho zdravotní stav není dobrý.
Věří sice, že se uzdraví, ale dnes musí i se svým
zdravotním stavem počítat.
Na tento presidentův výklad odpověděl před
seda vlády Gotwald. Nejdříve všeobecně k
presidentovu úmyslu abdikovat. Praví, že oni by
byli nej raději, kdyby se otázkou odchodu pana
presidenta nemuseli zabývat. Ví, jaké důvody
pan president má, respektuje je a domnívá se, že
když je třeba se rozejít, tak by se chtěli rozejít v
dobrém. President odpovídá, že on si přeje totéž,
řekl to Smutnému a doufá také, že se v dobrém
rozejdou. Upozornil již dra Clementise, že on na
žádnou akci proti vlastnímu státu nepůjde,
nepůjde
také
proti komunistům,
a
ne
půjde do žádné akce, která by byla namířena proti
Sovětskému Svazu.
Předseda vlády to uznává a je o tom přesvěd
čen, ale upozorňuje pana presidenta, že jestliže
chce odstoupit před vyhlášením ústavy a tři
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neděle před volbami a jestliže to bude politicky
motivovat tak. jak to napsal v návrhu svého
tiopisu, pan oni to musí cnapat politicky a vyvodil
z toiio důsledky Nemohli by proto ponechat
takové prohlášení bez komentáře
President uznává, ze se předsedovi vlády
ceia oLuzKa staví tímto způsobem. Prohlašuje
proto, že je ochoten se dohodnout.
řv menlorním poznámkám pana presidenta
Republiky odpovídá Klement Gotwald že připra
vovaná
ústava
je ústava nová a jako
nová ústava byla vypracovaná. Po jeho soudu
je tato ústava demokratičtější než ústava
dřívější. President se domnívá, že vůle lidu, jaK
se o 111 mluví ústavě, múze se změnit ve vládu
ulice. Z ústavy to nelze vyčíst. V ústavě
řečeno, ze zástupcem lidu je Národní Shromu..
dění, volené orgány, Národní vybory. Lid má
právo se organisovat a pořádat shromáždění
to nelze zakázat
President odpovídá: ,,Ja před tou ulicí už byl
— to je pro mne argument. Nechci tam být po
drulie.“ Předseda vlády praví, že tomu rozumí,
ale táže se, zda tato ulice donutila presidenta
Republiky k něčemu, co neodpovídalo zákonům.
Ministři odstoupili, president přijal jejich demisi a
jmenoval vládu novou.
President opakuje, že však I10 k tomu donutila
ulice.
Předseda viaciy pouotyká, že přece to, co
president udělal, nebyla věc protizákonná.
President: ,,Já to těžce nesl a nesu, cítím to jako
ponížení presidenta Republiky a na to nemohu
zapomenout. Ale s radostí jsem vzal na vědomí,
kuyz jste mi řekl, že to nebylo namířeno proti
mně.“
Předseda vlády cituje na to upozornění Marx
ovo, že podle ústavy má lid právo jen volit
mlčet, zvolení zástupci nemají důvodu dbát jei,^
mínění, šest let jsou neodvislí. S tím komunisté
přece souhlasit nemohou.— President odpovídá,
ze on tak ty věci nevykládá, uznává veřejné
projevy. Brání se, že zejména u něj předseda
vlády nemůže předpokládat podobnou úzkoprsost
Něco jiného je však říci apriori, že vůle lidu
vždycky rozhoduje.
Předseda vlády vysvětluje, že ústava mluví
všeobecně jen v ustanoveních zásadních, avšak
paragrafy jsou velmi jasné.
Předseda vlády
předčítá některá zásadní ustanovení. President
upozorňuje, že formulace jsou nejasné a brání mu
ústavu podepsat. Musí však nějak oddňvodnit,
že odchází. Předseda vlády vidí v odůvodnění
něco takového, co by způsobilo boj
Tedy je
třeba se dohodnout, jak to udělat, co napíše
president, proč odchází a jak to všechno zařídit.
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Předseda vlády brání volební zákon. President
vytýká tomuto zákonu nedemokratPnost, ale
vždy v textu se tento zákon vrátil k volebnímu
řádu z první Republiky. Je fakt, že sc vládní
strany sdružily, ale to je jejich právo. Kdo clíce,
má možnost oposice, jednotná kandidátka se nepředpisuje. Strany musí mit právo se sdružovat. A
pokud jde o tajnost voleb podotýká, že je tam
slovo ,,m ůže" takže každý kdo chce má právo
volit tajně.
President: ,,Tak proč tam nedali slůvko,
musí“ ?
Předseda vlády konstatuje shodně s presi
dentem, že občanská práva jsou v ústavě rozší
řena. Pokud jde o jejich omezení 1 první Repub"ka měla přece zákon na ochranu Republiky.
_ resident k tomu namítá, že občanská práva daná
ústavou jsou novým zákonem na ochranu Repub
liky podstatně omezena.
Předseda vlády to
popírá a upozorňuje, že i v dosavadní úpravě
zákona byla občanská práva omezena. President
se znovu vrací k tomu, že mu vadí volební zákon
a uvedené již námitky proti ústavě. (Volební
soud, ústavní soud a jiné méně důležité věci).
Předseda vlády soudí, že Volební soud je zby
tečný, mandáty že verifikuje sněmovna. Práva
Ústavního soudu přecházejí na předsednictvo
sněmovny, což— pdotýká president— u něj právě
vyvolává pochybnost.
President dodává, že v únoru podlehl tlaku
ulice. Vidí, že podle ústavy může být do stejné
situace přiveden znovu, sama formule slibu presidentského to umožňuje. Může o všech nadhoze
ných otázkách diskutovat, byl však jednou i té
situaci a nechce se v ní ocitnout znovu.
Předseda vlády nadhazuje, že pan president je
proti btavu, jenž se vytvořil po únoru.. Když pau
’’esident říká, že nechce, aby se dostal znovu do
r.odobné situace, pak jej ujišťuje, že oni jej do
této situace nepostavili. President odpovídá, že
o tom nemluví, že je proti situaci, vzniklé po
únoru. Nekritisuje. Ale jdp mu o to, že má
podpisovat ústavu, v níž jsou věci, které neod
povídají plně jeho přesvědčení.
Předseda vlády konstatuje, že je zde politický
rozpor.
Odstoupí-li president tři dny před
volbami, bude se to tak všude posuzovat. Presi
dent reaguje na tuto poznámku tím, že mohou
volby odložit na pozdější dobu, jestliže předseda
vlády myslí, že presidentovo rozhodnuti má
nějaký politický cíl. Ale pokládá pro sebe za
neúnosné, aby zůstal déle ve svém úřadě. Vždvť
to na něm předseda vlády vidí. Předseda vlády
se táže, zda fysicky i politicky?
President
odpovídá, že po únoru nechtěl zůstat dlouho v
úřadě. Předseda vlády I10 žádal, aby dal opět
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vyvěsit presidentskou standartu a president mu
vyhověl. Říkal si pak, že udělal chybu, a lituje
že odchod v oné době neuskutečnil.
Jeho
zdravotní situace se rovněž nezlepšovala, ač se
stále domnívá!, že to bude lepší a lepší, bohužel
není tomu tak.
Je však přesvědčen, že za
několik měsíců mu bude lépe a že sc zase uzdraví.
Předseda vlády se táže, zdali pan president
uvážil všechny aspekty svého rozhodnutí. Lid si
po únorových událostech oddechl— oni to vědí
President dodává, že v únoru on také to udělal
pravě proto, aby ulehčení přišlo. Předseda vlády
dodává, že byl vyčištěn vzduch, jenž se už nedal
dýchat.— President dále mluví o volbách. Ví, žc
i strana ministerského předsedy chtěla jít do voleb
samostatně. Proti tomu, říká předseda vlády,
byl dole takový odpor, zvedla se vlna pro jednotu,
pro odklon od starých partajních nezpůsobů, že
své vlastní usnesení změnili. President podotýká,
že do toho nemluví, ale má o tom své mínění.
Předseda vlády pokračuje: Velká většina to
vítá Též byla teď jednotná oslava prvního máje.
Nikdy nebyl první máj tak slaven jako letos,
ukazuje to uaie zemědělská výstava. Lid souhlasí
s tou cestou, kterou jdeme, a pojednou Vy, pane
presidente, odcházíte a dostáváte se tak do roz
poru.
President poznamenává, že každý ví, v jaké je
on situaci a chce právě straně pana předsedy
vlády umožnit, aby si vybrala jiného presidenta,
který nebude míti skrupulí.— Předseda vlády kon
statuje, že by to znamenalo otevřenou roztržku,
kuyb} Komunisté byli postaveni před otázku, že
by tento politický spor nebo různost názorů měly
byt projednávány veřejně. President odpovídá,
že to on nechce a proto se chce dohodnout, jak tu
věc národu předloží. Je však v situaci, že chce,
že musí odejít, nechce však, aby to bylo obráceno
proti nim, chce se rozejít v dobrotě. A připojuje
další poznámky o svém poměru k předsedovi
vlády a k jeho straně. Chce s ním zůstat dále ve
styku. Očekává, že situace může být obtížná,
může dojít i k válce. A proto zůstává předsedovi
vlády k disposici.
Očekává,
že zůstanou
v kontaktu. Ví, že předseda vlády má svůj
politicky rozum a jeho nepotřebuje, ale je mu
vždycky k disposici. A dodává: ,,Já, kolego
Gottwalde, odcházím se starostí, jak se to vyvine.
Vidím, co připravují na západě. Já se na ty věci
nedívám jako někteří naši lidé, tato starost mi
zůstává. Když odcházím, tak odchází celý můj
život. Co bude dál, já nevím, a chci, abyste byl
přesvědčen, že u mne žádných plánů proti státu
nebylo, není a nebude. Opakuji to znovu, říkám
1o Vám a Vaši partaji."
Předseda vlády poznamenává, že co se týče
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nicziiiaioum situace je vaiKa pouic lithiu nepravaepodoona. My se války nedočieame, ale naše
ueu a vinici se ji nevynnou.

rounu uyi ruznovoi v piacovne pana presidenta
pierusen a poKracovaio se v nem v saionku pn
/,<* pmonuiusu luku pani many rsenesove.
Koznovor pn Kave procnazel v atmosíere sordiny.
Presidem se vidin k otázce voieu, jejicnz
zpusoo pioveuein nemaže akceptovat, Jhřcuseua
viuu_y ¿,iv,xvu.jjitutuvar ze se presiUCllt xozcnazi s
xv<JiXiu.iiisi_y, nosu uiuasi s lllml. neSlCtelit UzilUi,
ze v nexvteiycu uiazka.cn tomu tak je, pravé tak
jax>.o souino-ij s mnu v uLazkacu jm ycn. vne
ústava a voiuy jsou íunaamentann, s um se
sm inti nemůže, ťreusecia viauy upozornil, ze
auuikaci pieu scilVaieium ústavy oy musili vyKiauat ponucky a neinomi oy ji necnat oez
komennue. opuzoinuje, jako. oy to oyia nova
pastva piu cizinu, rresiuent souniasi, ze jisté
oy se jeuo oucnociu cizina cnopna, ale uuelalo oy
to mene muku, nez si pieuseua viaay mysu.
K ycm e oy to prošlo. ^ tím preuseua viauy
iiesouniasi. j i z za anorovycn uaaiosti oyi presiuentuv postoj středem zajmu ciziny.
rrcsiueiu.
,,i\ecnci
uueiat
nic
takovým
zpusooein, aoy z tonu vznikal rozpor mezi mnou
a komunisty.
R ckI to mnonokrate předsedovi
viauy prcu um a opakuje to 1 unes, ze je sice mezi
mm a komunisty nesnoda v nazorecn, ale to
neznamená, ze oy oyio nutno se rozejiL ve zlem,
naopak, zaiezi mu 11a tom, aoy rozenou Oyi
takový, aoy oalši přátelsky poměr byl možný,
n o t u je ocnoten spoiu s ministerským předsedou
uvdiuvai o xuiniun, kterou oy se jenu aDdtkace
veřejnosti oznámila, a zaua lio, aby mu také 011
přinesl svůj navrn takové íormuie.
Předseda
vlády to slioil, naléhal však, aby kd yž už presi
dentův zamčr abdikovat byl by neodvratný— v
což nelze věřit— aby se to stalo až po volbách.

President odůvodňuje: Myslil ji em 11a toto
datum nejdřív, ale pak jsem tuto myšlenku
zavrhl, protože jsem se domníval, že právě v tom
by cizina viděla jakýsi můj protest proti prove
dení voleb. Když předseda vlády na to naleha
a nebal oy se tono ohlasu, je ochoten o tom
uvažovat, j e však rozhodnut odejít v každém
případě, ale neuzavírá se tomu vzít i v uvahu
každé řešení, které mu vláda navrhne. Předseda
vlády navrhl totiž v průběhu tohoto rozhovoru i
další nové východisko. Podle ústavy si může vzít
president zdravotní dovolenou tří až šesti měsíců
— kdyby si ji vzal, vyhnul by se i podpisování
ústavy i otázce voleb, nenrusil by k nim
zaujímat stanovisko a po dovolené, zvláště kdyby
byl úplně zdráv, rozhodl by se, jak by si přál.
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President mu totiž také uváděl vedle politické
stránky aouikace svůj zdravotní stav
len mu
ncuovoiuje pracovat, uiskutovat pravé o otazkacn,
s nimiž nesoumasí, a tento stav je nesnesitelný
pro nej. Jťam riana Renesova 1 smutný musí
uosveucit, jak je v nemoci trpělivý Ale takt, že
nemůže pracovaL, ze nemůže přijímat politiky,
vysiance, oyi o všem nuormovan, jak oyi zvykly
to je pro nej hrozne utrpení. Nemluvil o tom
uosuo ale ted 1 to musí rici.
Jbyl zvykly ceiy
život pracovat a teď nemůže. Cnce— h ouejit do
soukromí, opouští vlastně cely svůj život; ceiy
jeno život tím končí a toto zakončení je bolcbtne
Ale necítí se zdrav, nemůže vykonávat svůj úřad,
jak pouie sveno sveuomi cítí, ze by vykonávat
měl a proto musí z něno odejít. Chápe jako po!'
tik, že předseda vlády polticky musí hodnotit jeli
abdikaci jinak nežli on. Nebral to dost v úvahu,
když psai koncept své abdikace a uznává, že by to
lidé chápali tak, jak to předseda vlády vidí
Netrvá na tom, na nové tormuli je možno se
dohodnout. Ale odejít musí. Vzpomíná své
spolupráce s komunisty v .Londýně 1 Moskvě, 1
rozhovoru s předsedou vlády v Košicích. Bere
rad na veuo.u í, že v únorových událostech
komunistická strana nechtěla dělat potíže jemu,
ale předseda vlády musí pochopit, že to byl nát
lak, za něhož president Republiky byl nucen se
rozhodovat, aby zabránil krveprolití a to I10 jako
hlavu státu velmi tížilo. Na toto ponížení nemůže
zapomenout.
Předseda vlády Klement Gotwald ujišťuje, že
oni, komunisté, ho už po druhé do podobné situace
nepřivedou.
Upřímně chtějí,
aby president
zůstal v úřadě, nemyslí na změnu. Jsou přesvěd
čeni, že národ přijímá v celku rád cestu kterou
jdou a že tato cesta povede k dobrým výsledkům.
Neví, jak by teď měli uvažovat o novém pres;
dentovi. Doufá, že pan president své rozhodrnn.
ještě uváží a doporučuje, aby si vzal zdravotní
dovolenou, poradil se s lékaři a pak se může
uvažovat o dalším postupu.
Předseda vlády naléhal, aby jim brzo sdělil své
rozhodnutí. Sněmovna se sama rozhodla provést
schválení ústavy v neděli 9. května ve Vladislav
ském sále a není už možno od toho ustoupit. V
neděli g. května večer předseda vlády a vládní
delegace odjíždějí do Rumunska. Kdyby presi
dent trval na své abdikaci, nebo nesdělil do té
doby vládě své rozhodnutí, musil by předseda
vlády odložiti tuto státní návštěvu
President I10
ujistil, že se vynasnaží dát mu odpověď co nejdříve
a že to bude odpověď, která vezme v úvahu
všechny jeho poznámky a námitky
Konec zápisu.
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JACÍ JSOU
V Y B E R T E SI
A porovnáme-li ten nesmírný pokrok k
lepšímu, který jsme od té doby udělali, porovname-li dnešní situaci, kdy zde náme nejméně
140,000 českých a slovenských uvědomělých
pracovníků, oč radostnější a krásnější mám«1
dnešní podmínky!
Stráž Severu.
. . Avšak
zahledíte-li
se pozorněji do
vrásčitých a znavených tváří starších
lidí,
zorujete v nich zatrpklý, tvrdý a při tom i
melancholický výraz. Málokteří z nich vypadají
blahobytnč; je vidět, že většinou jsou u konce
sil
Svět v obrazech.
BIČEM NA D ĚLN ÍK Y
. Ve všech jednotlivých závodech provedeme
bedlivé zjištění, z jakých důvodů byla hrubě
proušena jednota pracujících tím, že tyto závody
v pátek nepracovaly a o výsledku šetření jakož
i trestních sankcích budeme naši dělnickou
veřejnost íníormovati
Stráž Severu
MINISTR O SOBE
My jsme tak trochu národ zasloužilých
lidí. Je to takový náš národní zvyk: U nás, když
měl někdo zásluhu před 50 lety, zůstává mu to
az nadosmrti.
Státní ministr Zd Nejedlý
SOUD V HOSPODĚ
. V restauraci Dobrá voda u Jablonce
Tisou byl po válce ustanoven
národním
správcem V. Drobný z Nádorová. Ten se dopustil
četných přestupků, za něž bude souzen v pátek v
19 hodin v hostinci u Koňaků 11a veřejném zase
dání trestní komise.
Stráž Severu.
PROČ B Y L STA TEČN Ý
. . Mimořádný lidový soud projednával v
patek případ Michala Mareše, známého svými
články v Dnešku, jimiž pobuřoval veřejnost a jež
sloužily zahraničnímu rozhlasu a tisku k falešným
komentářům. Michalovi Marešovi kladl veřejný
žalobce za vinu, že v době revoluce ukryl konfi
denta Sichcrheitsdienstu, barona
Procházku.
Dostal za to od něho 400.000 Kčs. Lidový soud
odsoudil Mareše na sedm let do žaláře a ke ztrátě
cti na 10 let
Protektoratní denní tisk

ŠMOK VYH ROŽUJE
. Sotva si začali průvodčí v pražské tramvaji
libovat, že mají dost diobných, už zase přeletěl i
několika polpašeným panikářům něco přes nos. V7
tramvajích, v šatnách, v obchodech, všude váni
říkají totéž: Nemám drobné Víte, velectění pani
káři, co so říkává?
,,Když to nepůjde po
dobrém . . “
ludové noviny
U KRAD EN Y SOKOL
. . Práce sokolských komisí s očistou Sokola sc
dokončuje. Dosud tylo ' yvloučeno 11.446 Členů.
Denní tisk
STA L E HLUBŠÍ PŘÁTELSTVÍ
. V Československu má stálé bydliště asi
2.000 sovětských občanů. Jejich střediskem bude
Klub sovětských občanů, který byl ustaven v
Praze.
Rozhlas
ZÁ PO TO CKÝ — SPISOVATEL
. Předseda vlád y, Antonín Zápotocký, naps -l
další knihu, ve které líčí život socialistiského
průkopníka. Román vyjde pod titulem „Vstanou
noví bojovníci.“
Autor dokončuje korekturu,
takže možno očekávat, že toto jeho dílo bude
novinkou letošního vánočního knižího trhu.
Lidové noviny
RUDÝ HULVÁTOV
. . Za časů jagellonských říkali čeští stavové
svému králi: Ty jsi náš král a my ti budeme vlád11011ti. V podobném postavení byli oba naši presi
denti k Živnostenské bance (rozuměj Masaiyk a
Beneš).
Drda Jan, spisovatel český, v Lidových
Novinách
JE ZTE A P IJTE PROCENTA!
. . . šuškali šuškalové, pravila ministryně, jak
C , ze plníme dvonletku 11a sto procent a není dost
jídla, šuškali: procent se nenajíme. A vida, teď
se ta procenta změnila v máslo a cukr, mouku
rýži, luštěniny, pečivo, kávu, čaj, cukrovinky a
rum Tak vida, procenta lze nejen jíst, nýbrž 1
pít.
Státní ministryně Jankovcová laškuje
TO MLUVÍ!
. . . Blahopřejné telegramy do ciziny a z ciziny
k vánocům a k Novému roku 1949 nejsou
dovoleny.
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SITUACE NA POČÁTKU ROKU 1949
JAN TICHŸ
Sporů a rozporů mezi západem a východem je
dnes tolik, že uplynulá tři léta, prožitá v jejich
stínu, mají spíše povahu příměří než míru. Poli
tikové a diplomaté hledají sice, a musí i dál hledat,
formulky, jimiž má být skřípání jednotlivých
třecích ploch přeloženo do řečí, jakou se mluví u
koniercnčních stolů. Ale muž z ulice se tím ne
dává zmást a vidí obraz situace zjednodušené.
Netáže se už, co bude s Berlínem, co s mírovou
smlouvou o Rakousku, co s Terstem, Řeckem a
Čínou. Táže se prostě, zda bude či nebude válka.
V ÁLK A UŽ ZAČALA
Muž z ulice má pravdu, ale ne ctlou pravdu. Má
pravdu, jestliže cítí spojitost událostí, které se ode
hrávají v oblastech, namnoze vzájemně od sebe
vzdálených tisíce kilometrů. Dobře vidí, že svéí
je rozdělen a sešikován k boji. Blokáda Berlína
a Marshallův plán, Západní Ume a stávky v
demokratickycn zemích, komunistický nápor v
Cíne a MacArthurova politika japonské rekon
strukce, prostředkování Spojených Národů v
Palestině a vražda hraběte Bernadotta — to vše
jsou jen fáse velikých otensiv a protiofensiv, čású
jedné jednotné akce. Tak jako kdysi nešlo v
Habeši jen o Ilabeš, ve Španělsku jen o Španělsko
a v Mnichově jen o Československo, tak také nyní
nejde jen o Berlín, o Rakousko, Řecko, Indonésii
Burmu. Změnili se herci, nezměnila se hra: jde
0 stejný, jen jinou tlupou imperialistů připra
vovaný
a soustavně
uskutečňovaný pokus
ovládnout svět. A svět si to dobře uvědomuje.
A přece otázka, kdy bude či nebude válka, je
vadná; vadná, protože ti, kdo ji kladou, nevidi
skutečnost nejzákladnější. Válka totiž už jest.
Válka se už začala. A nevede se jen v Číně, v
Řecku a Indonésii, kde bojují zbraně a tanky a
letadla a kde lidé umírají na bojištích, ale i na oné
horší straně železné opony, kde se bojuje terorem
a hrozbami a kde lidé straně, kde se bojuje pro
pagandou a sliby a kde lidé dosud žijí alespoň ve
zdánlivém míru. Nepadl této válce už za oběť
celý Balkán, Polsko, Madarsko a ČeskoslovenskoJ
Nestrhla už do svého proudu hospodářství západu
1 východu a hediktuje svoje pravidla jejich
výn bě? Nevyžádala si lidské životy, které jí byl/
obětovány a nestála už miliardy, vynaložené na
zbrojení? Svět okolo nás se za uplynulé tři roky
změnil doslova k nepoznání. Změnila jej válka s
Němé ckem, válka, která se skončila v roce 1945.
Ale neméně jej změnila a mění dnešní válka mezi

bývalými spojenci. Pučistické „lidové“ revoluce
ve středoevropských zemích, boje v Palestině a
stávky ve Francii, právě tak jako Marshallův
plán, sjednocování západní Evropy a připravo
vaná atlantská aliance — to přece nejsou násled
ky války minulé; to jsou přece fáse té dnešní
války, které se zatím říká studená válka.
Kdy se tato studená válka začala? Jistě ještě
před koncem té minulé, v době, kdy ještě trvalo
formální i faktické spojenectví mezi západem a
východem, ale kdy si už východní spojenec za
šťoval to, čemu se říká nástupní prostor, jv
vlastním novým výbojům. Ale patrně se začala
už mnohem dříve, v době, kdy se vlády nad jednou
šestinou světa zmocnili vyznavači doktríny, která
ve jménu své neomylné pravdy hlásá, že je třeba
tuto pravdu vnutit lidstvu třebas i násilím. Aneb.i
ještě dříve, v letech kdy náboženství nenávisti
mezi třídami začalo rozkládat duchovní jednota
lidského bratrstva . . . Dětem našich dětí, které
na dnešní události budou hledět už z perspektivy
historie, bude o tom zajisté jasno. Nám však,
těžce zkoušeným současníkům této veliké dob v.
jejím hrdinům i obětem, budiž však jasno už dnes,
že boj je v proudu a že už téměř vrcholí : posle lni
bitva vzplála . . .
Stejné nám budiž jasno, že bojištěm je celý svět
a všechy jeho části. Nejen ty, kde už liřmějí děla
a kde se kouří z rozbombardováných trosek, ale
i končiny klidné a spořádané, kde oheň .loutna
pod povrchem a kde se zrada dosud skrývá v
demokratických ústavách a parlamentech. Jsou
bojiště, která lze jasně vyznačit na mapě a nichž lze snadno zakreslit frontu. Ale hla\
ironta— barikád i ; dělící jedny od druhých — tu
nenaleznete na žádné mapě, protože se nekryje s
hranicemi států a není dělítkem mezi zeměmi,
nýbrž mezi lidmi. Je to fronta, která probíhá
vnitrem každé zemc, ^azuyin národem, každou
sp o lea n .io u vrstvou.
sovětské síly se nepro
jevují a nezasahují jen v oné části Evropy, která
leží na východ železné opony a v oné části Asie,
která je na sever od Nankingu. Projevují se ve
formě silných a dobrě organisovaných pátých
kolon, komunistických stran, ve Francii, v Itálii a
v zemích Beneluxu. Ve velké Britanii probleskují
v „divokých stávkách“ a v projevech a počínání
těch, kterým se zde říká Fellow Travellers, spoh.ccstovatelé — neboť typ Zdeňka Fierlingera není
nijak ojedinělý — a v britských koloniích se
skrývají za nacionalismus domorodých kmenů .1
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národů
V severní Americe se snaží pomoci
Wallaceovi do sedla, v jihoamerických státech
osnují palácové revoluce. Na Středním východe
rozeštvávají Židy a Araby, na Dálném východé
Indy a Mohamcdány, v Africe těží ze zlého posta
vení domorodců . . . Ale fronta se nezastavuje ani
na hranici oné části světa, kterou už, sovětský
Svaz učinil svým samoděržavím: v Českoslo
vensku, Polsku, Maďarsku, na Balkáně a i v
samotném Svazu žijí miliony jen nadějí v pád
nenáviděných tyranů. A tyranové dobře vědí, že
v míru i ve válce bude nemalá část jejich síly
vázána hlídáním těch, kdo jsou sice podle jména,
zeměpisné mapy i ústavy lidovými demokraty, ale
kdo přesto stojí na druhé straně fronty-barikády,
*~a straně té obyčejné demokracie bez přídomku
ano krade skutečné.
USTUP BEZ

SLÁ V Y

Je tragedií, obdobnou té, kterou svět prodělal
v letech 1933-1939, že síly demokracie si včas
neuvědomily existenci tohoto konfliktu. Ztratily
mnoho prostoru, mhoho spojenců, mrtoho příle
žitostí a mnoho času. Sovětský Svaz se pevně
zmocnil poloviny Evropy, jejích bohatých hospo
dářských zdrojů, jejích pracovních sil. Dostal
svou kořist lacino: na pouhý podpis Atlantské
charty, ze které učinil právě takový cár papíru,
jaký kdysi učinil Kaiser ze smlouvy o belgické
neutralitě a Hitler ze smlouvy německo-sovětské.
Jaltskou úmluvu si vyložil asi v tom smyslu, že
národy, které mu byly svěřeny k osvobození, byly
mu zároveň svěřeny k zotročení. Rozbil možnost
dohody o Německu, protože je mu milejší mít
v hrsti komunofašistickou polovinu Německa než
vidět Německo oemokratické, ale nebít je ve své
moci. Zneužíváním práva veta učinil ze Spoiených národů debatní kroužek, protože nechtěl a
chce pořídit svoji vůli mezinárodní demokra
tické většině. Zatím co jiní odzbrojovali, vyzbrojoval sebe i páté kolony svých někdejších spolubo
jovníků. Molotov volá po mezinárodní spolu
práci, ale jeho agenti financují generální stávky v
zemích, s nimiž chce údajně spolupracovat;
Vyšmský žádá zničit třicet vlakových souprav s
uranová rudou.
Mnohému z toho všeho bylo možno zabránit.
Demokraciím a demokratům, kteří ještě za války
vydali
lublinským
Fierlingerům
a
jeji :h
moskevským pánům do rukou osud Polska, bude
tento čin sotva kdy připsán k dobru a slávě. Ve
chvíli, kde se válka skončila, nebyla na straně
armád západních jen větší pravda; ve srovnání s
rozloženými a dcmoralisovanými jednotkami Rudé
armády — viděli jsme je doma v Československu
— byla 11a jejich straně, zůstala bez vlivu lhoste
jnost, s níž mezinárodní demokracie přihlížela
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komunistickému puči v sousedním Rumunsku, a
víme dobře, kolik demokratů zakolísalo u nás v
Československu, když se puč jedněch a lhostejnost
druhých opakovaly na maďarském případě.
Neuvádíme tyto skutečnosti proto, abychom snad
omlouvali snadnost, s níž se třetí pučistická reprisa opakovala u nás — analysa únorových
událostí nenaleží do této kapitoly, a až ji budeme
podávat, nebudeme omlouvat to, co si omluvy
nezaslouží. Do této kapitoly však náleží zjištění,
že demokraté střední a východní Evropy ve svém
boji proti komunismu,
pevně opřenému
o
sovětský Svaz a o solidaritu Kominformy, mohli
o solidaritě demokracií jen snít, tak jako o ní
dodnes jen
sní demokratičtí
bojovníci
uprchlických táborech Německa. Sovětská hrozba
by dnes byla menší hrozbou, kdyby nebyla podlo
žena také hornoslezskými pánvemi, Vítkovicemi a
škodovkou, jáchymovskými doly, maďarským a
rumunským zemědělstvím a miliony pracovních
otroků. To vše není jen ovocem výbojnosti
jedněch, ale i důsledkem nerozhodnosti a nestatečnosti druhých.
PROTI

NÁSILÍ

SÍLA

Od chvíle, kdy na londýnské konferenci čtyř
zahraničních ministrů v roce 1947 minstr M olot."
definitivně pohřbil možnost dohody o Německu,
začal západ vyvozovat praktické důsledky ze zji
štění, že se s východem nedohodne nejen o
Německu ale ani o ničem jiném. Těm, kterým
dosavadní zkušenosti nestačily, pomohly otevřúi
oči zkušenosti další, především zkušenost českoslo
venská. Západní demokracie dnes už vědí, že se
boj začal a že musí bránit. Vědí, že je především
třeba bojovat proti nejspolehlivějšímu spojenci
mezinárodního komunismu, to jest proti hospo
dářskému rozvratu. Snaží se proto Marshallovým
plánem postavit západní Evropu na vlastní pevné
hospodářské nohy, odstranit účinky války, vrátit
jí její produktivitu, schopnost živote a schopnost
obrany. Ale *. obraně nestačí samotný blahobyt
Je k ní zapotřebí armád a zbraní, spojenců a jedno
ty. Proto se vytvořila Západní Lnic, spojená
nejen hospodářskou spoluprací, ale i vojenským
spojenectvím, jednotným štábem a jednotným
plánem. A proto se rýsuje atlantská aliance, v níž
se evropské demokracie opřou nejen o Kanadu, a! •
také o Spojené Státy, které tak poprvé ve svých
dějinách vezmou na sebe závazek obranného spo
jenectví už v míru. Proto Velká Britannic prodlu
žuje o čtyři měsíce délku presenční služby a vola
po dobrovolnících, proto Amerika zbrojí, proto
maršál Montgomery konferuje s vojenskými
představitely Francie a zemí Beneluxu.
Západ dnes ví, že už nesmí a nemůže ustupovat.
Nesmí už ztrácet ani prostor ani spojence ani pre-
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styž. Proto neváhá zásobovat obležený Berlín
vzdušným mostem, proto nedovoli, aby se mez národní komunismus zmocnil Řecka, Iránu a
Palestiny, proto zasahuje energicky a úspěšné v
Malajsku, proto uvažuje o další, podstatnější po
moci Čankajškově Číně. A proto volí ostřejší
postup proti komunistickým pátým kolonám ve
svých zemích, v odborech, státních úřaciech, v
armádě a válečném průmyslu. Dobře si uvčdo
muje, jestliže lze ještě obecné válečné konflagraci zabránit, lze jí zabramt jen odstrašením
útočníka. Nechce opakovat chybu, které se do
pustil, když svojí slabostí a nepřipravenoslí vzbu
dil v Hitlerovi naději na snadné a rychlé vítězství.
Dnešní potenciální útočník musí vědět, že naraží
na odpůrce, který je ve střehu a má zbraň v ruce
a ne teprve v technickém nákrese — tak asi lze for
mulovat dnešní politiku „apadních demokracií. \
když Churchi'1 na sjezdu své strany ve waleském
Llandadnu řekl. že nejjistější obranou míru ie
dnes atomová puma ve spolehlivých rukou Ameri
čanň, vyjádřil jen to, co cítí naprostá většina jeho
vlastních krajanů i naprostá většina příslu
šníků ostatních demokratických států.
Sovětský Svaz atomovou pumu patrně nemá
. až ji bude mít, pak se to svět patrně ke své
škodě brzy dozví — snaží se zatím tuto obranu
demokracií oslabit. Jeho zbraní je mezinárodní
komunismus., jeho rnelhodou šíření hospodářského
a duchovního rozvratu. Proto je třeba, aby
Marshalluv plán ztr »skotal; hospodářství Francie
a Itálie musí být pt dlomeno řadou stávek; v
Africe a Asii jc třeba rozdmýchat mové sváry a
boje, je třeba budovat špionážní sítě, získávat
..spolu cestovatele" a šířit nejistotu.
Nevadí,
jestliže je jedna stávka záměna, jestliže se ta nebo
ona akce nepodaří: ofensiva bude opakována
znovu 1 znovu, tak dlouho, až odpůrce ztratí
nervy, až se unaví a ochabne . . .
Perspektiva, kteří se takto světu otevírá při
jeho vstupu do roku 1949 sotva tedy, jak vidao,
slibuje konec dosavadního napětí a nastolení sku
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tečného míru. Musí se spokojit čekáním — če
káním s prstem na spoušti revolveru.
NÁŠ ÚKOL DNES A ZD .R A

Zbývá ještě povědět několik slov o roli, kterou v
tomto konfliktu hraje naše Československá vlast.
Stala se obětí tohoto konfliktu: satelitským
státem, který zůstává zakreslen na mapách a
jemuž je přiznávána formální samostratnost, to
však jen proto, že tento stav lépe vyhovuje
dnešním plánům a potřebám jeho sovětského
souseda a pána. Naše hospodářství je součástí
hospodářství sovětského, v našich úřadech sedí
sovětští experti, naše zahraniční politika se
vyčerpává
posluhováním
zahraniční
politice
sovětské jak mezinárodních konferencích
ví/
pařížské zasedání UNO — tak i v přímýť
stycích s jednotlivými státy — viz osud vztahů
Československo -j ugoslá vských.
Formálně však zůstává Československo nezá
vislým státem a jeho vláda je mezinárodně
uznávána. Domysleme důsledky této skutečnosti,
která znamená, že za činy této vlády je činěn
odpovědným náš stát a náš národ. Mysleme na
ně ve světle toho, čeho se tato vláda dopustila a
čeho se ještě může dopustit — například ve světle
nedávného Gottwaldova prohlášení o válce, ve
kterou prý sice nevěří, ale ve které, dojde-li k ní,
buae Československo vědět, kde je jeho místo . .
Mysleme na tuto skutečnost všichni, kdo jsme
jsme odešli, abychom za československou věc
bojovali, a pokusme se ji vážné domyslit. Neboť
pak se nám snad podáří pochopit, že není naším
úkolem organisovat partaje a hádat se o to, kolik
kdo dostane na Smíchově nebo v Pečkách nebo v
Kardašově Rečici hlasů, až se jako osvoboditel
vrátí domů. Máme zde jiný úkol: přesvědčit svo
bodný svět, že náš stát a národ nenesou vinu na tom
co jejich jménem činí tlupa ničemu která se ci'
pomocí zmocnila vlády nad naší zemí, a starat st,
aby hlas našeho státu a národa, doma umlčený,
byl přesto věrně dumočen naším prostřednictvím.

DŮM
STŘEDISKO
LONDÝNSKVCH
ČECHOSLOVÁKŮ

SNÍDANÉ— O BĚD Y — \ EČERE
PO DOMÁCKU
HOSTINSKÉ POKOJE — V SOBOTU TANEC

74, West End Lané, N. W. 6 - Tel. MAI 6252
Underground West Hampstcad

—

Busy.

59, 159. 28 31.
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NEZLOMENI A NEPOKOŘENI
D O PISY Z ANGLIE, FRAN CIE, NĚM ECKA, B ELG IE A ITÁ LIE
Z AN GLIE
Je půl sedmé ráno, den se problouzí. A s ním
také tábor evropských pracovníků, kdesi v
Anglii. Okna plechových baráků žloutnou elek
trickým světlem.
Pohodlnější spáči jsou pro
bouzeni dupotem čilejších, kteří spěchají do
umýváren, nebo už k snídani. Je tu přes sedm set
lidí nejrůznějších národností, lidí bez vlasti a bez
domova. Jsou tu Poláci, Jugoslávci, Maďaři,
íltici, Bulhaři, Ukrajinci a nyni k ním tedy
přibyla skupina Čechoslováků, kterým Velká
Britanie dovolila přistát na jejím břehu. Jsme
většinou mladí, studenti a dělníci. Naše práce
není namáhavá. Pracujeme ve skladištích, jsme
zaměstnáni skládkou materiálu, jeho tříděním a
dislokací. Někteří měli to štěstí, že se dostali k
řemeslu, jiní, ti slabší, dostali do rukou košťata,
mnozí se přeškolili a stali se z nich zahradníci,
lakýrníci, truhláři, nebo kuchaři. A tak všichni
pracujeme k spokojenosti své i těch, kteří nám
umožnili zde pracovat, vydělávat peníze a žít jako
lidé. Vyděláme dost. Po zaplacení stravy, bytu
a jiných nezbytných potřeb, zůstávají nám týdně
tři libry čistého. To stačí k slušnému životu
víme, že mnoho jiných exulantů se má daleko
hůř. Když je práce skončena, odváží nás vlak
zpět do tábora. Doma j: teplo a útulno. Po.
večeři se učíme anglicky, píšeme dopisy (ovšem ne
domů) mažeme žulíky, nebo jsme v kantině a
čteme, českých knih je málo a časopisů, které
jsou ke čtení ještě míň. Aby se necítili mladí
■ 'Mlži osamoceni, přijíždějí skoro každou sobotu a
¿‘děli z Londýna přední naši političtí a kulturní
pracovníci, kteří nás informují. Jsme vděčni za
takové návštěvy, necítíme se tak sami. Též
hrajeme football. Všechny kluby v okolí jsme
již porazili. Už jsme se dověděli, že náš velitel má
nás rád, 1 když nám to dosud neřekl. Proto prý,
že se umíme k makandě postavit, že se
snášíme, nežalujeme jeden na druhého, že se
nebijeme po hospodách. Ale hlavně proto, že
hrajeme správný český ťukes — on je velký náš
fanda. Tak žijeme a Čekáme, jako miliony
nešťastných Evropanů, kteří také čekají na lenší
časy.
T. P.
Z FR A N C IE
Vážení přátelé, srdečný pozdrav a vzpomínku
od nás všech a dík za dopis, který nás potěšil a
posílil. Každý Váš dopis očekáváme toužebně
neboť pevně věříme, že nakonec budou Vaše listv
obsahovat zprávy jen dobré a nejlepší. Když se

tak díváme kolem sebe, mám-li být upřímný,
musím doznat, že se nás občas zmocňuje melan
cholická nálada. Poměry ve Francii všeobecně
trvale nejsou dobré — zdá se nám chvílemi, že
chaos a všeobecná nejistota maří klidný vývoj a
všechny perspektivy této velké země. Jakpak st
v takovýchto poměrech teprve žije naší emi
graci? Někteří z uprchlíků se už existenčně uchy
tili a dobře si vedou. Jiní mají těžké nesnáze.
Snad Vám už někdo řekl, že z několika továren
byli propuštěni naši vojáci a letci kteří sloužili
také ve francouzské armádě, a to jen proto, že je
zdejší komunisté označují za fašisty. Jak vidět,
tato společnost je na celém světě stejná. Až dosu.l
jsme žili v představě, že je naší poviností pracovat
zatím ve prospěch celku a myslit na celek víc než
na sebe. Slyšíme a ostatně to také vidíme, že se
představitelé stran mezi sebou jen hádají a ke
zvýšení zmatku se k nim přidružují ještě i ti,
kteří by chtěli emigraci obšťastniti dalšími novými
stranami. Snad to chce všechno jen čas, ale máteli jen kousek vlivu a moci, popožeňte ty lidi a
přesvědčte je, jak je nezbytné mysliti na celek a
na konečný cíl.
S pozdravem Honza, Paříž
Z NĚMECKA
Milí kamarádi, srdečné díky za obsáhlý dopis,
který má pro mne a pro nás, čtoucí, větší cenu
než kus chleba. Žijeme jakobychom byli mimo
civilisaci — lágr se dá vydržet chvíli, jinak je to
zabiják. Nedivte se, že se Váš poslední dopis
ztratil. Dopisy se ztratí, jestliže je podezření, že
jsou v dopise cigarety nebo známky. Právě
minulý týden bylo vyloupeno sociální oddělení,
a kořist byla: peníze, cigarety, psací stroj a vyra
bované dopisy. Před tím bylo stejným způso
bem vyloupeno skladiště, odkud ukradl neznámý
pachatel metrák omastku. Ve Schwabachu bylo
před likvidací tábora zase vyloupeno skladiště
oděvů. Jakou nám to dělá deklamu, si dovedete
asi představit, zvláště když se k tomu druží zabití
člověka
německé
národnosti,
znásilnění
německého
děvčete,
vyloupení zlatnického
krámu a jiné výkony. To je to, nač jsme Vás již
upozorňovali:
poměrná snadnost
překročení
hranic přivádí pod jednu střechu politické
uprchlíky, letce a vojáky, s některými nepocti
vými národními správci, kteři si vzali na cestu
národní a německý majetek a pak zde obchodují
se skvosty svých sudetských předchůdců. Dále
dobrodruhy a zločinecké živly a konečně lidi, kteří
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sc nemohli normálně vystěhovat a proio používá ji
dnešní tísně politických lidí k tomu, že se s
nimi svezou za hranice. Konečně je tu také dost
lidí, kteří kdysi kolaborovali s Němci, a bojí se
právem lidových soudů, a kterým se člověk
ostatně nemůže divit, že chrání vlastní kůži. Po
sléze je tu mnoho těch, kteří mají ňemecké
manželky a utekli ryze z národnostních důvodů.
To všechno je pak pod jednou střechou, dává
dohromady velké číslo, a všechno to jde na účet
politických uprchlíků, Řešení podle mého je však
jediné to, že se koukol oddělí od pšenice již v
záchytných táborech a do emigračních náborů se
dostanou jen skutečně čestní a bezúhonní lidé a
političtí uprchlíci. Pak by nikdo nemusil být v tak
zvaném materském táboře déle než měsíc,6 neděl.
Jestliže se však i do emigraěních táborů dostávaií
b^é nespolehliví a podezřelí, pak za ně trpí
všichni. To je právě nejtěžší vada táborů, že v
nich celek trní za jednotlivce a zločiny špatných
individuí padají na čisté jméno celého národa.
Váš Václav J.
Z B ELG IE
Milí přátelé, také my z Belgie se hlásíme a je
nám jen líto, že nemůžeme prozatím sděliti ničeho
radostného. Nevíme, jak je to u Vás v Anglii, ale
tadv se Čechoslováci, jak se tak zdá. dělí na dvě
skupinv. Někteří z těch, kteří zde žijí déle, nema
jí příliš mnoho radosti z toho, že přišli političtí
emigranti. Snad mají strach z toho, aby iim ne
museli n&co dát. nebo si dokonce mvslí, že něiakv
stvk s emigrací bv mohl škoditi ieiich obchodům
s lidově demokratickým Protektorátem. To jsou
však iednotlivci a musíme doufati. že iirh nebude
mnoho. Tinak naše počátečni potíže bvly takové
ieko všude iinde, možná ještě horší. Bvlo třpba
prolomiti ledv na úřadech a vvkonávati v inríividnálních případech mnoho intervencí. Y tom ohledu
vvkonali mnoho užitečného iednotlivci. kt^n
noměrv znali a měli známosti -zvlášť pan dr.
Klášterský, soolu se svými spolupracovníky Také
v některých belgických kruzích, zvlášť mezi VatoHkv ip dosti pochopení nro naše těžkosti a notřehv.
Nezapomeňte na. nás s londýnským časopisem,
pošleme Vám další časopisy.
T. R.
Z IT Á L IE
Milý Franto, krátce Ti mohu napsati, že isem
utekl p o dohodě se ženou letos v březnu. Chvilku
isem iezdil u Američanů iako šofér, hledal isem
zaměstnání i v Německu, protože nepovažuji
emigraci za nějakou flákárnu a neisem zvyklý na
milodary
Něco mám v hlavě, něco v nohou, a
když se to dá dohromady, na celěm světě lze pra
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covat
Celkově jsi jistě velmi dobře o emigraci
zpraven
Úroveň a morálka minimální, a zají
mavé je při tom, žc mnozí z nás jsme docela
spokojeni, protože si vždy uvědomujeme, že to,
co by nás bylo čekalo doma, bylo by mnohem
horší než jakákoliv emigrace. Ale lidé, kteří mají
nejméně důvodů o svém útěku hovořiti, sa
mozřejmě byli v podzemí a samozřejmě jsou všude
velmi nespokojeni. Nenaříkám, přesto že jsem
už okusil i hodně hladu a že jsem celkem o 15 kg
zhubl. Po mém útěku třetí den zapečetili byt a
ženu s dítětem vyhodili na dlažbu — druhé dítě
se mělo narodit a chvála Bohu také narodilo za
čtyři týdny poté. Žena byla nejdříve 11 známých
a pak se uchýlila k rodičům. Pak ji zavolal míst’' '
NV a vrátili jí její svršky, ovšem to nejlepší, v
jsme měli, už bylo ukradeno. Má žena snáší
všechno velmi statečně, je až příliš energická,
a přes všechen nátlak nepodepsala přihlášku ke
komunistům. Napsala mně také několik novinek
z našeho města, které dobře znáš. Mnozí a mnozí
přestoupili ke komunistům, a to i takoví, u
kterých bys to nikdy neočekával. Zklamali mnozí
staří straníci a zase naopak my, tak zvaní noví,
jsme čestně obstáli. Tím vice máme svou stranu
rádi a těšíme se na budoucnost. Upřímně řečeno
velmi nerad bych emigroval někam daleko, abvch
mohl být jednoho dne co neirvchleji zpátky.
Uznávám, že nemůžeme být všichni v Anglii, a
věřím, že i v Itálii se dobře a čestně protlučeme.
Tvůj Standa

Directors H. B isiiop
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SVĚT JE TAKÉ K SMÍCHU
EPIGRAMY
POKROK
Kdo v oposici dřív, tu řekli inu Jsi chlape, bídná, proti režimu.
Lidový pokrok vymoženost ma
tu :
Kdo nejde s tyrany, jde proti
státu.
ZD EN EK N EJED LY
st hesel smělých jsem razil,
co moh to dyčinky zkazil.
Kašlu, já marod,
že méně ctěn
hlavně, že národ
má ruskou úroveň.
LTDOVY DEMOKRAT
Za starých časů, také později,
kdo kradli, sluli zloději.
Na název přišli na nový:
Zloděj - - demokrat lidový.
PROGRAM
Náš program je. práce.
Rozumí mnozí: nrát se.

U PRCH LICKÁ
Silnice černá, v zádech rodu'
zem,
jdu hladový a otrhaný.
Však my ti, bído, pomůžem:
Obnovili jsme strany!
SOUDRU 2 SKÁ
Ach, byl jsem malý, maličký
a neřek dost, ni prrr.
Co zkazil Fierlinger
napraví visa, balíčky.
B R A TR SK Á
Slunko je zase za mraky,
Osud už rozdal karty.
My máme jenom žebráky,
ti Charitu, ti Labour Party.
A protože se nemodlíme,
tož jim to aspoň závidíme
SHODA
Všech ve všem
přenáramná shoda.
My strany žijeme.
Co je nám do národa?

DÍVKA A ĎÁBEL
V srdci jednoho z nejstarších světadílů byla
kdysi malá žerně, o níž její obyvatelé hrdě pěli,
v zemský ráj tovpohled. Ona země skutečně
_ruývala přírodním bohatstvím, měla zázračné
léčebné prameny, které dávaly zdraví nemocným
z celého světa, měla krásné lesnaté hory, úrodná
údolí, pracovitý lid.
V oné zemi žila vzácná dívka. Jmenovala se
Svoboda.
Její starý otec, jehož moudrost a
spravedlivost byly s upřímnou úctou uznávány i
daleko za hranicemi jeho vlasti, zbožňoval své
dítě nade vše a jeho životním cílem bylo, aby
dceři zajistil šťastnou a bezpečnou budoucnost.
Každé její narozeniny, které byly 28. října, byly
svátkem, nejen pro otce a dívku, ale i pro celou
zemi, neboť dívka byla tak usměvavě krásná, tak
štědrá a spravedlivá, že ji každý musel míti rád.
K dyž jed otec cítil, že pro svůj pokročilý věk
nemůže již dostatečně dohlížet a pečovat o svůj
nejdražší poklad, povolal si k sobě svého věrného
žáka, přítele a spolupracovníka, jenž byl Svobo-

AGR ÁR N ICKÁ
Jak včera, dnes, jak vždycky,
nechci pořádek kolchoznický.
Má půda a mé statky
už aby byly zpátky!
ROH — REICH OHNE
H ITLER
PSI H ISTORIE
Československý pes přeběhl
rakouské hranice.
Setkal se s
vyhublým kolegou který ho
oslovil: ci čest, soudruhu! Co tu
hledáš v té bídé?
— Já jsem si sem přišel
zaštěkat!
Tiskopisy všeho druhu, dodá

The
W A R W IC K PRINTING
COMPANY
9, High Street, Warwick.

Tel. 399.

diným kmotrem. Pověřil ho poručenstvím nad
dospívající dívkou a všechny jeho rozpaky nad
touto neomezenou důvěrou odbyl prostými slovy:
„Budu se ještě chvíli na vás dívat, jak to vedete."
Celá země nadšeně schválila obětavé rozhodnutí
Svobodina otce, neboť bylo jasno, že Svobodin
osud musí být v pevných, poctivých a zkušených
rukou.
Starému otci Svobody nebylo však
dopřáno, aby se ještě dlouho díval, jak to bez
něho vedou. Míra jeho života byla naplněna a
musel odejít na onen svět
Zlý osud mladé dívce nepřál. Krátce po smrti
jejího otce projevily se u ní příznaky těžké
nemoci, která již delší dobu zuřila v sousedních
zemích.
B yla to nebezpečná a žákeřná epi
demie, kterou lékaři nazvali hnědým morem.
S\ obodin poručník udělal vše aby zachránil
dívku před nákazou.
Lidé dokonce hlídali
hranice, aby onen smrtonosný bacil nebyl
zavlečen do země. Avšak všechny snahy byly
marné. Jednoho podzimního dne dívka vážně
onemocněla a lékaři řekli že Svoboda trpí hnědým
morem. K dyž si domácí lékaři nevěděli již rady,
odebral se dívčin poručník do ciziny, aby tam
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U číM E SL A N G LIC K Y
C cský novinář smutně proslulý tím, že se
nenaučil žádný jazyk pořádně, šel si koupit rybu.
Když odcházel z krámu, uviděl na míse jikry a
mlíčí.
Vzpomeň si rychle, jak se to rčknc
anglicky! I pravil klidně: Dejte mi prosím jíkrz
and mlíčns.
— Obchodník
potěšen
touto
cizincovou
čínštinou, ochotně mu vyhověl a nabídl ještě rybu.
Úspěšný zákazník pokračoval: Thank you, I háve
rybns. Oba pánové se rozešli velmi přátelsky.
ROZDÍL
-- Jaký je rozdíl mezi komunistickou stranou a
hřbitovem?
—• Žádný. Nikdo tam nechne a každý tam
muší

P O

R E S I G N A C I

KSČ
— Víte jak Čechové přeložili název Komu
nistická strana Československa?
• Konec Samostatnosti české.
G EN ERÁLSK Á PRO BLEM ATIKA
— Je divné když: Svoboda pomáhal zaškrtit
svobodu, Klapálek pomalu doklapává, Boček za
věrné služby je dokonale bokem, Miroslav žádný
mír neslaví, Lízálek to nechtěl vylízovat, Bosý se
do toto obul, protože v lidové demokracii je
všechno tak nádherné, že už tam ani Liška nedává
dobrou noc.

hledal pomoc pro svou svěřenku. Ale i v cizině
nenašli tehdy ještě prostředek proti hnědému moru
a proto Svobodina nemoc rychle pokročila a za
necelých šest měsíců zaplavila i celou zemi.
Konečně byl nalezen účinný prostředek k
vyhubení bacilu.
Byl to prostředek velmi
bolestný a pln obětí. Přes to však přispěchal celý
svět nemocné Svobodě na pomoc.
Miliony
mladých a zdravých lidí zaplatilo svou obětavost
životem, ale nakonec byl hnědý mor přece zdolán
a zneškodněn.
Svobodin poručník se vrátil inned ke své
svěřence, která šťastně překonala poslední záchvat
své nemoci. Dívka byla ovšem ještě velmi slabá
a vyčerpána, ale v jejích očích zářily opět radost
a naděje. Zákeřná nemoc zanechala v ní však
vážné stopy a Svoboda se jen velmi zvolna zota
vila. Její poručník nezanedbal ničeho, co bv
mohlo přispět k Svobodině úplnému uzdravení,
hlídal dívku jako oko v hlavě a bvl dokonce ocho
ten vyjednávat s Ďáblem, který stále rušil klid
nemocné dívky. Ďábel vydíral a když dostal
všechno, co žádal, slíbil, že Svobodu nechá
na pokoji.
Zdálo se, že oběti Svobodina
poručníka nebyly marné. Dívka každým dnem

—

TAK BENEŠ UŽ KONEC NE ODEŠEL'

—

JAK? DVEŘMI. NEBO OKNEM?
Švýcarská Karikatura

nabyla nové síly, až konečně bylo již jisté, ze non;
již daleka svého úplného uzdravení
To se Ďáblovi nelíbilo, neboť věděl velmi dobře,
že zdravá Svoboda bude mimo jeho moc Přes
všechny své slavné sliby zasáhl proto znovu do
života uzdravující se dívky.
Tentokrát sk'
tečně ďábelským způsobem. Vyslal z pekla s>
rudé pomocníky a nařídil jim, aby se zmocnili
Svobody za každou cenu, i za cenu vražd a
krveprolití.
Ďáblovi pomocníci, kteří se po dlouhá léta v
pekle cvičili, jak páchat zlo a neřest, přijeli do
Svobodiny země v přestrojení dobrých vlastenců.
Dívčin poručník jim sice nevěřil, oni však byji
vybaveni ďábelskou mocí a nikdo jim nemohl
ublížit. Svobodin poručník s nimi dlouho bojoval,
ale proti takové přesile byl bezmocný
Rudí
ďáblíci se tedy zmocnili dívky, jak jim to jejich
pán nařídil, a aby dívku usmrtili, dali jí do úst
jedovaté rudé jablko z pekla. Tak dívku našN
její poručník a všichni lidé, kteří ji milovali.
Nemohli jí vytrhnout jedovaté rudé jablko z úst,
neboť Ďáblovi pomocníci svou obět dobře
hlídali.
Svobodin poručník tentokrát neodešel do
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JEDNA ŽIDOVSKÁ A LE
PĚKN Á
— Poslali pana Kohna navázat
•obchodní spojení do lidových
demokracií.
Pan Kohn tele
grafuje z Bělehradu: Objednávka
za dvěstě milionů.
A ť žije
svobodná
Jugoslávie!.
Tele
grafuje
ze
Sofie:
Smlouva
uzavřena, třista milionů.
Ať
telegram z Tirany: Skvělý ob
žije svobodné Bulhasko!. N o vý
chod, ať žije svobodná spo
jenecká Albánie a její hrdinná
~nnáda!
— Státní ministr rozhodl, že
úspěšný pan Kohn musí také do
Anglie s nějakou bižuterií, ovšem
ne v diplomatických kufrech,
z Londýna: Obchod}' jdou dobře,
Za tři dny pan Kohn telegrafuje
ať žije svobodný Kolín!
CO JĚ~TO?
— Má to dvě nohy, je to nahé
a běhá to po louce?
— Československý občan na
konci pětiletky.
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RUDÁ W ALHALLA NA
OLŠANECH
Rada Ústředního národního
\yooru hlav. města Prahy roz
hodla 11a své schůzi ze dne 24.
zuří 194b, aby na Olšanských
hřbitovech bylo zřízeno sarnostatné
oddělení pro
uložení
ostatků význačných příslušníků
KSČ. Toto rozhodnutí městské
rady dává tušit, že komunisté
konečně sami poznali, že ani po
smrti nepatří mezi slušné lidi.
Pražané toto sebepoznání přijali
s nadšením, neboť je zbavuje
obavy, aby se snad někdo z nich
nestal
jako
nebožtík
nedo
brovolným sousedem takovéhoto
„význačným členům" KSČ, aby
dovídáme z Prahy, přejí všichni
dobří
Čehcoslováci
novému
oddělení na Olšanských hřbito\ ech co nejrychlejší vzrůst v
rámci
nadplánu
a
všem
„význačným členům" KSČ, aby
už tam byli.

ciziny, aby tam hledal pomoc. Nechtěl opustit
mladou Svobodu v této jeji přetěžké chvíli a také
jeho věk byl již velmi pokročilý pro tak dlouhou
a nebezpečnou cestu a jeho zdraví příliš chatrné.
Zůstal tedy doma, aby snad sám jednou pomohl
^ívce, naskytneli se příležitost. Avšak zármutek
ud Svobodiným neštěstím zhoršil jeho nemoc a
krátce po Ďáblově zradě zemřel se zlomeným
srdcem nad tragickým osudem své svěřenky.
Dívka však nezůstala opuštěna. Lidé, jejichž
jménem Svobodin poručník nad rakví jejího otce
slíbil, že jeho odkazu věrni zůstanou, nezklamali.
Jedni odešli do ciziny, aby tam našli prostředek
pro vzkříšení mladé Svobody, druzí zůstali doma
a střežili pozůstatky drahé zesnulé přes všechnu
ostražitost
Ďáblových
pomocníků
a jejich
pochopů.
Svoboda zatím ležela v krásné skleněné rakvi
Byla mrtvá, ale její tvář byla ještě půvabnější
než dříve a ani vražedný jed z rudého jablka
nemohl smazat s jejich rtů onen proslulý úsměv
jistoty a důvěry.
A tu se přihodilo něco zcela neobvyklého.
Dívčino srdce náhle začaio opět tlouci Byl to tep
skoro neslyšitelný, ale zvěst, že Svoboda není

JEŠTE SLETOVÁ
- V záplavě výkřiků a nad
šení nějaký lidový demokrat se
odvážil také vzkřiknouti: Ať žije
Gottwald!
— Ale ne dlouho — odpověděli
mu.
D VAKRÁT O OBILI
Na břehu moře v Rostocku
každého dne stával člověk a
zírál do daleka. Tím se stal
nápadný ruskému veliteli, který
sem chodil na procházku. Otázal
se ho jednou: „člověče, co stále
hledíte do toho moře"? „čekám ,
kdy přijedou ty lodě s ruským
obilím." — „A ch, ty moloděc
nekulturný! — To musíš hledět
do novin!"
Daily Telegraph.
Ruské obilí dodané do Českoslo
venska, bylo třicekrát semletů.
Jednou ve mlýně a devětadvacet
krát v rozhlase.

mrtvá, rozlétla se jako blesk po celé zenu. Lidé
žasli nad zázrakem, ale brzy poznali jeho prosté
vysvětlení. Satan se mohl sice zmocnit dívčina
těla, ale Svobodino čisté srdce zůstalo mimo jeho
moc.
Ďáblovi pomocníci zuřili. A by zabránili šíření
této prosté pravdy, naplnili celou zemi nepronikatelným trním a prohlásili za kacíře všechny ty,
kteří věřili v dobro. Pronásledovali je, nučili je,
jak se tomu v pekle naučili.
Tlukot Svobodina srdce však přes všechny
Satanovy pokusy stále n.ohutněl a jeho zvuk byl
záhy slyšet v celé zemi. Pronikl dokonce i daleko
za hranice. Slýšeli jej tam ti, kteří edešli hledat
pomoc v cizině, a s nimi jej slyšel celý svět.
„Svoboda je v nebezpečí!" volali všichni lidé
dobré vůle. „Musíme jít Svobodě na pcmoc!"
To nebylo tak snadné, neboť Satan svou oběť
dobře hlídal. Vědci na celém světě horečně
pracovali, aby našli kouzelnou formuli, jak
vyrvat Svobodu ze spárů Ďábla. B yl to úkol
velmi těžký a nesmírně zdlouhavý. A protože
vědci onu formuli stále ještě nenašli, tak Svobodino
srdce v oné malé zemi tluče a volá o pomoc do
dnešního dne.
A . A U sch ni
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CAS. Kdykoli se rodí časopis,
vytvoří se v kruhu nadšenců
podobná atmosféra, jako v ro
dině, která očekává maličkého:
jak mu budeme říkat i Všechna
stará tradiční jména listu jsou v
so\ etském Protektorátě cynicky
zprofanována: slova jako — lid,
svoboda, pravda, právo, rovnost
— to vše tam mají — a co 10
všechno je? Nazvali jsme svůj
list Cas. Tím jsme se vědomě
vrátili k Masarykovi, kterého
jsme ostatně nikdy neopustili, i o
byl název jeho listu, když Masa
ryk před dávnými lety bojoval
politicky. Cas vycházel, nava
zuje na tradici, krátce jako deník
\ roce 1923. Po druhé světové
válce nazvala tímto jménem
svůj
deník slovenská strana
demokratická.
Ürovní a nebojácností
předčil mnohé listy
pražské — a neudělal slavnému
jménu hanbu. A tož my, z bídy
a hořkosti exilu, zas pozvedáme
toto jméno spojené se životem a
dílem muže největšího. Cas! The
Times1 Le Temps! Co nás se
týče, «.láme mu vše nejlepší co je
v nás. Snad pochopíte, co vv
byste mu měli dáti. Jdi do světa,
dítě chudobné, malý otrhánku.
Snad se ti dostane dost lásky!
ANO, „ Č A S " JE D R A H Ý
jestliže po dlouhých úvahách a
rozličných propočtech budeme
žádati 12 šilinků ročně na
předplatné a dva šilinky za číslo
v drobném prodeji za předpokla
du, že náš list v}Jde prozatím
jen šestkrát do roka. To je naše
původní proposice, která bude
ihned změněna, jestliže se naide
dost obětavých jednotlivců, kteři
se zaváží v jakékoliv
formě

„Č a su " finančně pomáhat Pro
síme, abyste laskavě uznali, že
je naší povinností zasílati „Č a s"
zdarma do Německa — když už
jim ničeho jiného nemůžeme
poskytnouti.
Ti
jednotlivci,
kteří se rozhodnou přispívati nám
na každé číslo jednou Librou a
více, budou dostávati výtisk s
razítkem „Čestný výtisk." Snad
tc bude miti pro ně upomínkovou
cenu a s naší strany to bude
jediný zatím způsob jak ocemti
jejich
zásluhy.
Opakujeme
„C a s " bude proto tak drahý pro
jedny, aby hladoví, neoblečení,
neobutí a docela chudobní lidé
bez peněz jej mohli míti zadarmo.
Jsme jisti, že řeknete: Tak je to
správné!
KDO JE
A KDO
NENÍ
OSOBNOST?
Byli jsme mezi
těmi, kdo/, od první chvil *
zdůrazňovali, že
při
tvoření
jakýchkoli výborů a institucí v
e m ig r a c i

nem á

být

r o z h o d u jíc í

při výběru osob jejich stranická
příslušnost, nýbrž hlavně jejich
odborná kvalifikace. Velice brzy
se ukázalo, že je to hlas volajícího
na poušti. Na počátku byly strany
<i ne světlo. Ustavení pomocného
komitétu pro uprchlíky v Lon
dýně byl první a zdá se jen jediný
čin bez partajního posvěcení —
možná proto, že tato práce je
šedivá,
nevděčná
a
ničeho
nenese. Avšak i v debatě o
nestranických osobnostech musí
býtí zřetelno, oč jde. Máme-li na
mysli kvalifikovaného člověka vidíme je n tu jeho schopnost a
nechceme vidě ti, kterou stranu
veřejně nebo stydlivě nosí ve
svém srdci, nebo byl-li tak
prozíravý
a
opatrný,
/e
svou vznešenost nikdy nezatížil
příslušností některé straně,
z
nichž každá v jeho pojetí je arci
hnusná. Nikterak jsme neřekfi.
že je radno pěstovati docela kult
chytroušků, stojících mimo stra
nické plahočení.
Naše strany

kolik jich kd}' bylo ■ vždy měly
ve svém čele 1 ve svých řadách
silné individuality a to, že tito
jednotlivci
jako
zralí
muži
vyznávali tu či onu ideologii,
může jen býtí jejich ctí a ne
hříchem. Ostatně s tak zvané
„nadstranickými lidmi" má náš
národ zkušenost nevalnou Tako
vý pražský boháč, pan profesor
Nejedlý, plných 20 let nebyl
komunista podle legitimace, ale
každé dítko při tom vědělo, jaký
jc a komu slouží. Tož ab}'
bylo jasné: nikdo nemůže být
diskvalifikován proto,
že -byl
členem politické strany a nikdo
nemůže být uznáván a všelikými
vlivy postrkován j e n proto, ?e
ráčil být povznesen nad stiUny.
Jde o celé muže a nikoliv o to,
čím byli nebo nebyli, kam patřili
anebo nepatřili, o muže pevné,
moudré a čisté.
Nebylo by
správné a popudilo by ostatní,
kdyby některá strana prosazovala
„nestranické osobnosti", jejichž
sympatie
k
té straně jsou
notoricky známé. Taková kouzla
ani národ v exilu nemá rád a
nebude jim tleskati.
POZDRAV
SVOBODNÉMU
ZÍTŘKU. Víme o tom, že když
přišlo do Londýna první číslo
pařížského Svobodného
Třhu,
lidé se domnívali že se k m
zatoulalo nějaké stare číslo pro
slulého
týdeníku.
Svobodný
zítřek pařížský nejenže zachoval
svůj program, obsah, linii, ale
podržel i starou .vpografickou
úpravu. Potom se lidé 1 rozpla
kali.
Ano, bojujeme dál na
přeloženém bojišti.
Svobodný
zítřek, Dnešek, Obzory’, Vývoj,
Nové prudy — to jsou jména
která
budou
zdobiti
historii
velkého i když marného zápasu o
demokracii v naši zemi. Svobodný
zítřek vychází v exilu.
Vyšlá
čísla ukazují, jak lze dělati dobrý
list politický bez posluhování té či
oné politické straně.
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