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května v Chicagu

Čs. političtí uprchlíci odmítají komunistickou amnestii

CS AMERIKA

Z EXILU DO KRIMINÁLU

r. g. m.

Pražské protesty

USA
proti Spartakiádě

Amnestie, kterou vyhlásila čs. komunistická vláda u i než amnestie, kterou vyhlásil Zápotocký v květnu 1953.
příležitosti oslav 10. výročí osvobození, neuspokojila Avšak ani tentokráte se nevztahuje na politické providesetitisíce neprávem žalářovaných a držených cs. ooča...
,
.
.
,
.
nů v komunistickVdi žalářích a koncentračních táborech. j "^e. Jsou z ni vyjmuty osoby odsouzené pro velezradu,
Amnestie z devátého května 1955 se v mnohém podobá saoolaz, vyzvědačství a podle zakona na ochranu míru
Gottwaldově amnestii z roku 1948 a rozsahem je menší i podle reslribučních dekretů.

Cs. ministerstvo zahraničních věcí
je dnes pohodlný úřad. Dokud vedou
telegrafní dráty do Moskvy, nemusí —
ba vlastně ani nesmějí se úředníci
zahraničního ministerstva namáhat.
Mololov za ně všechno vyřídí. Stačí,
Právě podle tědito komunistických že sa zapojí do tak zvaného budova vyzvědačství tím, že vypovídali před : jenom po něm papouškovat.
telského
úsilí
a
nastoupí
těžkou
práci
Toliko jediné odděleni má dost prá
trestních zákonů byla odsouzena větzpravodajskými orgány. Také ženatý
i šina nynějšího osazenstva komunistic- v dolech, v hutích a na stavbách. Ne iprchlík, který opustil manželku, do ce a v posledních týdnech pracuje
|kýdi žalářů a koncentračních táborů mají jiného vyhnuti, jestliže se ne pustil se podle par. 210 trestního čin., skoro údernickým tempem a rozhodné
Pokud byl někdo odsouzen k doživotí chtějí znovu dostat za ostnatý drát.
zanedbání povinné výživy a neplatí víc než plní předepsanou normu. Je to
oddělení pro protesty na západ. Za
.mění se mu trest na 25 let. V žádném
na něj amnestie.
'případě amnestie neruší ani nenaru
minulý měsíc toto oddělení poslalo
Dále pak komunistická vláda vyhlá
I kdyby těchto omezení nebylo
šuje systém komunistických končen- sila amnestii pro uprchlíky. Sedmý amnestie poskytovala nejširší výhody protestní notu Spojeným státům v pří
|tračních táborů. Amnestie prospěje [článek vyhlášky o amnestii omilost- a třeba i záruky, nic nemůže zrněni padu uprchlíka Fojtíka, kterého obvi
nižším komunistickým funkcionářům ňuje ty, kteří nedovolené opustili re zásadně odmítavé stanovisko čs. exih nilo, že za přechodu hranic do západ
s malými tresty, kteří zneužili funkc publiku, pokud se vrátí domů do k návratu do CSR, dokud naše vlas, ního Německa v přestřelce zastřelil
|a dopustili se podvodů. Jen někteř šesti měsíců. Z amnestie jsou však je pod komunistickou diktaturou. — pohraničního strážníka. Potom poslalo
.zemědělci a bývalí živnostnici, kteř vyloučeni uprchlíci, kteří se provinili Odešli jsme po komunistickém puč: notu britské vládě do Londýna v zále
byli bez soudních rozsudků odvlečen proti komunistickému režimu a dopu- v únoru 1948 do exilu, — mnozí žitosti Lidic: naší uprchlici z Velké
do tak zvaných nápravních táborů, se stili se velezrady, vyzvědačství, sabo vlastně prchali — a to na protest Britanie znemožnili komunisujíci vý
z nich dostanou ven. Avšak na sku táže. Podle 84. a 85 par. tr. zákona proti surovému potlačení lidských pravě z Prahy, aby zneužívala památ
tečnou svobodu z nich nebude pro i stačila nepatrná sabotáž v zaměst- práv a svobod.
ky Lidic k propagandě ve prospěch
puštěn nikdo. Musí se totiž zavázat ' náni. Podle par. 86. až 87. se dopustili
'československého komunistického re(Dokončení na str. 2.)
jžimu. Protestní oddělení zahraničního
ministerstva nazvalo za to exulanty
fašisty, ovšem s malým úspěchem:
britská vláda i veřejnost vědí, zda
krajanská Amerika odevzdává
jsou fašisty lidé, kteří se hlásí k Ma
veřejnosti Spojených států
sarykovi, nebo lidé, kteří Masarykovu
A Gu.úct; slavnostně pomník Blanicpamátku hanobí.
▼
. ,-Hre jako symbol věčné touhy
Nejnověji protestní odděleni vy
• 'ovenského národa po svobodě.
myslilo nový protest: obviňuje ame
Sd : je prací známého sochaře Alrické
ministerstvo zahraničí, že zne
Světovou
veřejnost
pobouřila
v
tento
čas
před
pěti
v
Československu
se
prudce
horšila
zásobovací
situace;
~ ’ ú š k a, rodáka z Frenštátu
1 tem, který vytvořil loto lety zpráva, že komunistický soud v Praze odsoudil na vzrůstala nespokojenost lidu a uvnitř politbyra vzplál boj možňuje čs. krajanům ze Spojených
* ..old presidentu Osvobodi- smrt poslankyni Dr. Miladu Horákovou. Četné význam mezi Gottwaldem a Slánským o vůdcovství ve straně států účast na Spartakiadě v Praze.
G. Masarykovi. Socha bude né korporace, jako třeba Mezinárodní ženská rada, mnozí Proto v obavách o moc se dopustili komunističtí vládci Pasové odd. amer. min. zahr ozná
chicagskou universitou a zákonodárci a veřejní pracovníci v nejrůznějších zemích v Československu barbarského zločinu. Dne 27 června milo krajanům, kteří chtějí cestovat
.^lena za účasti obou dcer svobodného světa proti rozsudku smrti protestovali. Ale 1950 dali provést rozsudek smrti a Dr Miladu Horáko do Československa, že nemůže zaručit
Komunisté v té době se vydali na výboj na Koreji; vou popravili. Její smrt měla zastrašit nespokojence a odíránu a že cesta může být povolena
pres:dc i a Masaryka, Dr. Alice Ma
jen z důvodů, jež by takové risiko
sarykové a Olgy Reviliiodové. Ke Kreml žádal od satelitních států větší zbrojní dodávky; umlčet odpor lidu.
j oprávňovaly. Ale jsou to stejně zbyslavnosti pozvali pořadatelé i význam
•
tečné starosti pražského ministerstva
V
případu
Milady
Horákové
vou
nezdolalo
ani
fysicky,
ani
dušev

né představitele amerického veřejného
ně, Když se vrátila z koncentračního 'zahraničí, nebof krajanů, kteří ještě
život? Slavnostní odhalení us/.uteč- ■byl utracen lidský život převzácné
A’ dnes chtěli zájezdei t do CSB pov.pM; tábora, znovu se zas pii ně vrhla v
nuje v ý.zOr pro
JiKgl. pcpirC: ■ ij- houiiuú. R ní- b;.í< popraven.t žena
veřej.'ě činnosti. Znovu se postaviv, jrovat komunistický n-žhn v O-skoslomáši G. Masarykovi, k.jehož založení • a matka, která víc než na seLe a bí.
ivensku
je velmi nep..uný a nestojí :•>
i
rodinu
myslila
na
národ.
Celý
život
do
boje
za
republiku,
nejdříve
na
pr

došlo z popudu Ústředny moravských
dě čs. parlamentu jako poslanec a po : ani za řeč. Tím méně za protestní
spolků v Chicagu. V dedikačním vý i zasvětila práci ve prospěch jiných.
tom, po komunistickém únorovém notu.
boru je zastoupeno i20 krajanských a । Milada Horáková byla krásným a
puči, opět v podzemí — jako za na
exulantských spolků. Ke slavnosú byl kromobyčejným typem veřejně činné
cistů.
Bojovala proli těm, kdo se
I
ženy.
Její
láskou
byla
péče
o
sirotky,
vydán zvláštní Památník se články
Místo zboží propaganda
upsali Kremlu.
významných osobností o presidentu T. o děli neplnomyslné, mravně naruše-,
Po několika měsících vězení a vý- I Na mezinárodním veletrhu v květnu
G. Masarykovi a jeho odkazu. Na ma né. Věnovala se rovněž péči o učně.
, slechů uspořádali komunisté koncem v Casablance vystavovalo také í?eskonifestaci pii odhaleni pomníku před । V této činnosti neměla sobě rovna.
I května a začátkem června roku 1959 i Slovensko. Kromě šesti obráběcích
universitou v Chicagu promluví řeč- Jako neúnavná sociální pracovnice
v Praze hrůzné divadlo. Říkali mu strojů však komunisté z Ceskoslousilovala
o
zlepšení
živoíních
pod

ríci za krajanskou československou
„soud s Miladou Horákovou a [venska vybavili svůj stánek jen proXmeriku i za exil. Budou enluvil pře- mínek lidu.
společníky". V monstre-procesu za- ipagačním materiálem, a inarocká poNeznala kolísání ani váhavosti. Jak
j.evším k domovu a za demov, jemuž
| sedli vedle Horákové na lavici obža- Jicie si všimla, že skupina českoslo
7 bude oslava v Chicagu vzpruhou k od- mile se jednou rozhodla, kde je její
j lovaných poslankyně Fráňa Z o m i - venských vystavovatelů se skládala
/ póru proti utlačovalelům. Účastníci místo, šla tam a bojovala na nčm.
n o v á, Dr Josef Nestával, Dr Jiří i ze dvou části: jedna se starala o stáHrůza
z
gestapa
ji
neodradila
od
prá

* se sejdou ke slavnosti z několika
II e j d a, poslanci František P ř e u č i 1 i nek, ale druhá veletrh ani neviděla a
předměst; Chicaga velikými průvody ce v podzemí proti okupantům. Na
a Antonie Kleiuerová. Všichni । věnovala se různým tajným vyjednákrojovaných družin, sokolstva a člen cisté ji zalkli, odsoudili k smrti, roz
lilo jmenovaní byli předními činovní ; váním.
stva Ústředny moravských spolků. V sudek však nevykonali. Trýznili ji
(Dokončení na straně 4.)
; Českoslovenští exulanti, kteří v Capředvečer manifestačního odhalení se i)ět let v samovazbě, ale to Horáko
v Chicagu koná umělecká akademie,
sablance žijí, nezaháleli a dali na svůj
náklad vytisknout ietáky, v nichž in
která bude uzavřena velikou scénou
formovali návštěvníky veletrhu o
,.Amerika Masarykovi". V den 29
dnešních poměrech v Československu.
května vysílají do Chicaga všechny
V letáku je vypočítáno, kolik osob
krajanské a exulantsko spolxy ze
odsoudili komunisté v Československu
všedi koněm Spojených států a Kan..V NEDÉLI 15. KVĚTNA NABYLO RAKOUSKO PODPISEM STATNÍ SMLOUVY SAMOSTATNOSTI
|k
smrti, kolik jich uvěznili a kolik
dy delegace, které spolu s místním
• lidí muselo před persekucí uprchnout
krajany a exulanty budou manifesto
vat oddanost i věrnost deaium prav 1 Málokdo v Evropě rozumí Rakuša choslováci. Nejen proto, že jsou naše proti nacismu (náš Svaz národní revo |na Západ. Několik exulantů přelcpilo
dy a svobody jménem národa, který lnům tak jako my z Československa osudv tak společné od osudného pod luce), ovládli Svaz obětí nacismu, plakáty československé exposice ná
zimu'1938. Máme však svůj zvláštní potom dále též Svaz novinářů a pisem: ,,Nezapomeňte, že Ceskosloje doma umlčen a nesmi uctívat Ma A proto málokdo se raduje spolu
I Rakušany tak upřímně jako my, Ce důvod radovat se z rakouské radosti,
; vensko dodávalo komunistům zbraně
sarykovu památku.
protože po prvé od roku 1948, kdy v
(Dokončení na str. 2.)
pro Indočinu."
únoru zapadla Železná opona z..
EXULANTI V LONDÝNĚ PROTI ZNEUŽITÍ LIDIC
Československem, se železná oponu .
NOVÍ UPRCHLÍCI Z ČESKOSLOVENSKA MEZI NÁMI
opět pohnula. Železná opona ustou
pila o celých 260 kilometrů, od čes
kého Třístoličniku až za slovenskou
Petržalku. To znamená, že Česko
slovensko prodloužilo své hranice se
svobodnými zeměmi o nových 250
kilometrů, a že československý vý
běžek po sovětském ústupu od Suma- •
vy k Žitnému ostrovu je ještě méně |
chráněn, než byl před tím.

Komunistický zločin ze všech nej surovější

Páté výročí popravy M.Horákové

Rakousko no 17 letech zase svobodné

|

i

Co to znamená pro nás
Rakousko si dny radosti z druhého
květnového týdne musilo tvrdě vy
bojovat. Nedoslalo darem nic. Rakušané se také o dary neprosili, ale
bojovali za to, o čem byli přesvědčeni, že jim náleží. Projděme zběžně
posledními deseti lety rakouského
života a srovnejme osud Rakouska s
osudem Československa. Je v mno
hém společný, v něčem se liší a právě tento rozdíl nám může dát ponaučení pro budoucno.

pohled do sáiu v Londýně, kde čs exulanti znemožnili komunistické
delegaci z Československa zneužít památky Lidic k bolšev cke pro
pagandě. Na tiskové konferenci s novináři, uspořádané za pře ísednictví posl. Strosse, utrpěli piof. Hromádka i komunistická poslan
kyně Loflerová velikou blamáž. Veřejné shromážděni musil dát posla
nec Stross pro odpor čs. exulantů policejné uzavřít. Cs. komunist cká
vláda v protestu vyčetla britské vládě, že její policie nezakročila
proti čs. exulantům.
(Foto Daily Express)

V Rakousku po válce
Situace v Rakousku po válce byla
; téměř navlas stejná jako v Česko
slovensku. Komunisté se tam snažili
I všemi prostředky udělat z Rakouska
• lidovou demokracii. Dělali to stejně
ijako u nás. Ovládli Svaz bojovníků

:

•
|
|
.
।

i

.
•
Ve Frankfurtu n. M. vylíčili 20. dubna dva čeští studenti, Zdenek
Nachinilner a Karel Kučera, jak se jim týden před tím podařil unik
z ■Československa. Zmocnili se na letišti nedaleko Prahy sportovního
letadla a přiletěli v něm do Rezna v západním Německu. Letadlo
řídil Kučera, který neměl předchozích zkušenosti jako pilot. Byl to
útěk víc než odvážný, ale odvážným štěstí přálo. Noví uprchlíci chtějí
emigrovat do Spojených států Na snímku uprchlíci Nucbmilncr a
Kučera za tiskové konferenci s novináři ve Frankfurtu.
(Foto Stars & Stripes)
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Rakousko
(Dokončeni s 1. str.)
měli zcela ve svých rukách odborové ornani
sace. Komuinslům v Rakousku stejné jako i
nás záleželo zvláště na odborech. Prostřednici
vim sovětské administrativní organisace USIA
která spravovala závody zkonfiskované sovět skou okupační správou a prostřednictvím zá vednich rad vykonávali nátlak na zaměstnance'
a na veřejné míněni, které mělo být získánc)
na komunistickou stranu. Ve dvou letečtí ko ‘
inunisté infiltrovali nebezpečně četnictvo v so .
větském pásmu v Dolním Rakousku a vídeňskou policii, a to způsobem, který jsme až příliši
aobře poznal* v Československu.

' Uprchlické aktnalitv

Nemocní uprchlíci do Norska a Dánska
Padesát čs. uprchlíků z Německa, Rakouska a Itálie bude přijalo do Norska, mezi nimi i těžce
nemocní — Emigrace do Austrálie — Britská emigrační komise v Německu

Číslo 2, červen, 1955
11Jsme přímí
* - ovnnrféři
a dnesbíráme
exporten zz Dánska
Naše
1 0 u h o.
objednávky Pr°
\.e‘ k v a 1 i t a našich
.■ i
T um, neHepší zárukou. Dárkové
dánských balíku jsou nejicpxi^
„
balíky do CSR. proto objednávejte pouze u
staré poctivé krajanské firmy.

í European Overseas
| EXCHANGE COMPANY

. mnlCnOv. — veimi siecneine se opět za ixeniqe nůši runu.
u tuto UNCI monou
'chovalo vůči čs. politickým uprchlíkům Norsko ještě podávat přihlášky.
i Došla odtamtud zpráva, že je ochotno při
V Pákistánu mají možnost existence inženýřil jmouti padesát našich uprchlíků z Německa projeklanti zavodňovacích prací, geometři.
Rakouska nebo Itálie, a mohou mezi nimi bý strojní inženýři, techničtí kresliči, odborníci pro
i těžce nemocni, třeba uprchlíci ze sanalori vrtání studní a pro hydraulická zařízení, lé
nebo nemocnic. Tyto případy budou poslána kaři, strojní mechanikové, elektrárenští a stro
v Norsku přímo do nemocnic. Jiní uprchlic jírenští odborníci. Kvalifikace musí být dolo
Naw
projdou v Norsku přijímacím střediskem, kde žena doklady o studiích a praksi.
i za pobytu čtyř až šesti měsíců se budou uči
Zájemci o kteroukoli emigrační nebo sociá’ni
v roce
nastal obrat
norskv a poskytnut jim výcvik v povoláni akci nedif se obrátí s dotazy na Americký nebo nás osobně navštivte ve filiálce V SRDCI
Na podzim 1947 však provedla rakouská so• Nejnaléhavější případy vybírá norská komise fond pro čs. uprdilíky (AFCR), Múnchen 27, ČESKÉ ČTVRTI: 1371 — First Avenue, blíže
ciálně demokratická strana očistu svých řad a1 v Německu koncem května. Další misse při- Possartstrasse Nr. 9.
74 ulice, New York 21. N. Y. kde též obdržíte
vyloučila všechny komunistické buňky. Vc- jede na podzim. První účastnici této akce odke koupi „České slovo".
stejnou dobu ztroskotalo definitivně jednánii i jedou do Norska nejpozději koncem letešnihe
Také Dánsko převezme čs. uprchlíky
mezi komunisty a rakouskou lidovou stranou srpna. Norsko však i letos pokračuje v jiní
Dánský Červený kříž provádí akci pro tuberkterá se jednáním snažila stabilisovat poměry■ ; ušlechtilé akci. Zase poskytne asi stovce děl: kulosní uprchlíky, kteří ditějí zůstat v Dánsku,
a získat spravedlivé zastoupení na příklad1 i čs. politických uprchlíků prázdninový pobyt případně mají v úmyslu po vyléčení emigrovat
v závodních radách, kde komunisté dosud měli í Děti z Německa a Rakouska ztráví v norských do zámoří. Má býli přijato tři sta osob včetně
Sovětský svaz si dnes podmanil národy
neúměrně množství zástupců v poměru k počtu j rodinách tři měsíce.
rodinných příslušníků. Akce je hlavně určena
stoupenců. Došlo také k reorganisaci a očistě
Nová emigrační možnost se vyskytuje v Au- promalé rodiny bez ohledu na počet nemocných. v Asii a ve východní Evropě v mnohem větším.
v policii a četnictvu, počet četnictva byl zvý istralii. Australská vláda dává možnost hro- Nemocný clen rodiny bude léčen v sanatoriu a i měřítku, než to kdy udělaly koloniální moc
šen o spolehlivé osoby. Odborové organisace jmadné emigrace osobám ve věku cd 21 do 35. o ostatní bude pečovat dánská vláda až do nosti. Ve staré formě kolonialismu je naděje, že
se rozdvojily, když demokratické vedeni od resp. 45 Jet, jestliže jde o rodiny s dětmi. Ná- doby, než si opatří zamětnání. Po ukončení nějakou formou lze vyslyšet i lid. Pod komumítlo spolupracovat s komunisty, takže vznikly | bor se právě provádí a bude ukončen do konce ’léčeni bude nemocnému nalezena práce odpoví- .• nistickým panstvím však není dovoleno, aby
demokratické odbory, jejichž sila stoupala, |června. První transporty odjedou v červenci. dající jeho zdravotnímu stavu. Tato šlechetná lid byl slyšen.
kdežto komunistické odborové organisace zani V druhé polovině května působí v Německu akce dánského Červeného kříže poskytuje mož El D ž a m a 1 i, irácký delegát na konferenci
v Bandungu
kaly pro neschopnost vedení.
i britská emigrační komise, která projednává nost emigrace čs. uprchlíkům, kteří ze zdravotpřípady, o řež v Londýně převezme péči Czcch nich důvodů neměli možnost emigrovat.
Sovětské zákrokv v rozhodné chvíli
Nelze být neutrální. Československá snaha o
neutralitu se skončila katastrofou. Je dobře
Když se stále jasněji projevovala neschopnos
známo, že tato země, která pod vedením vel
rakouských komunistů, stoupala podpora ko
kého filosofa a zastánce n-u-ralismu dra Bemunistických záměrů na sovětských místech
neše, se snažila prováděl politiku střední cesty,
Ve Vídni došlo v roce 1947 k několika demon
ztratila svobodu, nezávislost i vůdce, kteří
stracím, na něž byli demonstrující sváženi v so
chtěli tuto politiku hájit.
větských nákladních autech a ve vozech sovět
(Dokončení s 1. sir.)
ské okupační správy. Při demonstracích se však
. svazu a Rudé Číny. V naší vlasti vládne luhi Rustu Zoren, náměstek předsedy turecké
vlády na konferenci v Bandungu
ukázala zajímavá věc. Policie mnoho nemu
Odo7: jsme na svobodný demokratický zá komunistická diktatura, bezpráví, teror, násil
sela zakročoval, lidé si to s komunisty na1 pad. poněvadž svoboda a lidskost byly v naši a nespravedlnost. Z těchto důvodů s ríejvětš
Je však jiná forma kolonialismu, o níž mnozí
ulicích vvřidili sami. A lak nálada prostého*l vlasti pošlapány a my nechtěli a nemohli ž'* rozhodností odmítla komunistickou amuesti
rakouského občana stoupala, kdvž viděl, že v ponížení, v otroctví a v nesvobodě. Stali Rada Svobodného Československa i se svvm z nás máme méně jasnou představu. Vzpomeňte
na
malé národy pod sovětskou nadvládou, na
nestojí v odporu proti komunistickým úderní jsme se exulant’? a vyslanci svého národa, sbory v jednotlivých zemích svobodného švem
kům sám, a že se ani nemusí spoléhat na po i abvehom svobodné:?:.; demokratickému svět, kde žijí čs exulanti a s ní odmítl komunistic Maďarsko. Bulharsko, Rumunsko, Albánii, Čes
koslovensko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko a Polsko
licii.
vydali přesvědčivé svědectví o bezpráví a ná koti amnestii celý čs. demokratický exil.
v Evropě. To jsou Zrovna tak kolonie jake^^
silí, jež bylo spácháno na-čs. lidu. Slíbili ;sm<*
Poslední rozhodný pokus komunistů
kterékoli
jiné v Africe. A jsme-li jednotní v odí S
• si, že na svobodné půdě v cizině jako exulanti
Amnestie zajímá politicky neuvědomělé a
póru
proti kolonialismu, měli bychom vyhlásit
Došlo k němu v druhé polovině roku 1948. budeme pokračovat v boji lak dlouho, dokiu'
mravně vadné
boj tomu kolonialismu právě tak jako kolo
Závodní rady USIA a komunistické organisace ; naše země se nestane opět svobodnou, demoTak jako mezi pšenici roste koukol, máme nialismu západnímu.
vvhlásily generální stávku. Stávka zklamala na jkralickou a nezávislou.
jej
i
v
emigraci.
Těch
několik
jedinců
kteří
Sir John K o t e 1 a w a 1 a, ceylonský minister
celé čáře. Ve Vídni, v Linci a v dalších prů
použiji amnestie a vrátí se, nikdy ve skuteč
ský předseda na konferenci v Bandungu
myslových střediscích stávkoval jen malý zlo
Není příčin k návratu
nosti do exilu nepatřili. Jsou to lidé politicky
mek osazenstva. V ten den se obrátila ra i Co se změnilo na důvodech, abychom šli dnes
kouská vláda rozhlasem ke svým občanům 'domů? Nic. Naopak. Situace v Československu neuvědomělí a přišli mezi nás, aniž věděli proč.
Jsou to namnoze lidé mravně narušeni a cha bezpečí války. Vypátráním slabých bodů v ko
s výzvou: „Neustúpujte komunistickému ná i je v posledních letech horší než byla na zatlaku! Braňte svobodu všemi prostředky! Vláda [cátku komunistické diktatury. Dnes vládne rakterově slabí. Lidé, kteří pověst exilu po munistickém krunýři by bylo brzy možro,zahnat
škozovali. Proto jejich odchod litovat nikdo
má dost moci, aby v zemi zachovala pořádek!" v naší vlasti nesvoboda v každém směru, ne nebude. Sami již mnoho riskují. Vydávají se sovětské vůdce do defensivy.
Zdaleka nejcitlivěišim bodem v sovětském
svoboda
projevu,
nesvoboda
v
kul
ture,
nesvona milost a nemilost režimu. Amnestie nikomu politickém tělese zůstává východní a střední
Konečný obral k lepšímu
iboda ve výběru zaměstnání, ve výchově dětí i nezaručuje beztrestnost, ani osobní bezpečnost Evropa. Tam se sovětský komunismus projevil
To byl rozhodující obrat. Vláda v těchto !volbě jejich budoucího povolání a také ve.- a svobodu. I když jim snad nehrozí beprodnech poznala, že se může pevné o^řít o ra 'svoboda vo výběru 'zábavy. Žalářníci dál • střední nebezpečí, přece jenom budou jednou rrejjasněji jako ruský imperialismus. V evrop
kouské obyvatelstvo. a že je skutečným a jedi I trýzni odpůrce režimu a strážci, ozbrojeni sa- nohou v kriminále. V lajných instrukcích mini ských satelhrích státech je ozbrojením sdou du
ným oprávněným zástupcem statečného lidu. ■ mopaJy, nadálo střeží koncentrační tábory. Na sterstva vnitra orgánům státní bezpečnosti se šeno sto milionů lidí, kteří jsou l: rorisováni
Pouze s vědomím, že za ním stojí odvážní a dále trvá nesvoboda náboženského přesvědčení: přikazuje, aby na každém kroku bedlivě sle politicky a vykořisťováni hospodářsky. Pro Po
nebojácní občané mohl rakouský ministi G r li ; deportace arcibiskupa Berana nebyla dosud dovali každého navrátilce, každý jeho pohyb láky, Čechoslováky a ostatní podmaněné ná
ber tehdy říci sovětskému veliteli Vídně, aby Izrušena a sta a sta kněží je nadále uvězněno a výrok. Každý z navrátilců, i kdyby se sebe- j rody komunismu.'? znamená nejenom otroctví,
Sí staral o své věci a nepoučoval rakouskou, j V pražském rozhlasu prohlašovali, že amnestie více dušoval, upadne v podezření, že je agen- i nýbrž i cizí nadvládu. Jsou obětmi rusk 'ho
vládu. Rakouský parlament mohl tehdy odhla so vztahuje na uprchlíky, kteří žijí \ uprchlic tem západu. To platí zvláště o těch, kteří na ' kolonialismu.
Sověty chtějí, abychom Zapomnělí
národy
soval rázná protikomunistická opatření ve chví kých lágrech v podmínkách, nedůstojných člo západě přišli jakkoliv do styku s vojenskými
lích, kdv so pod jeho okny projížděly sovětské věka. Avšak na čs. vlastence, kteří žijí v ko orgány. „Vyslýchali tě Američané? Cos jim ve střední a východní Evropě a chtějí nás p'itankv. V tělo náladě došlo k obecním volbám munistických koncentračních táborech jako všechno prozradil? Na vyzvědačslví je 10—15 mčt k víře, Že bitva o né je již ztracena. Ale
v roce 1949. V nich to prohráli komunisté i noo- otroci ve středověku, na ty se amnestie ne let žaláře! V takovém případě amnestie ne- nikdo, kdo se byť jen povrchně obeznámil s
nacisté, tedy extremní levice i pravice a vy vztahuje. Obušky, policejní pendreky, samo nlatí." A navrátilec poputuje zpět do žaláře. dějinami národů, kt^ré Rusové zo^pčilj, nemůže věřit, že ty se s l onečnou pku roští pod- *
hrál — Rakušan a Rakousko.
paly a žalářní kobky zůstávají nadále symbol.' Nejsou lo jen slova a plané strašení. Osud daly cizímu panství. Jejich zotročení jo příliš
režimu, který v naší vlasti terorisuje čs. lid. tohoto druhu potkal všecky, kteří uvěřili komu čerstvé, než aby se to již stalo.
Rakouská delegace v Moskvě
Naše vlast nepřestala být kolonii Sovětského nistickým slibům a vrátili se. Aby se navrátilec
Teprve nedávno, ’ roce 1953 'id ve východ- i
A tak so stalo, že sovětský ministr zahra svazu, který ji nadále olupuje o její největší dostal do konfliktu s komunistickými zákony
ničí uvítal v dubnu rakouskou delegaci vede přírodní bohatství — o uranovou rudu. Prů docela postačí, abv nesouhlasil s poměry na nim Německu revoltoval a dělníci v Česko
nou kancléřem Raabcm na letišti slovy myslové výrobky v hodnotě miliard korun na svém pracovišti. K tomu mu připočítají činnost slovensku šli do stávky — bez ohledu na teror.
Když Stalin zemřel a jeho nástupci cítili, že se
„Vítám vás jako zástupce převážné vetsmy dále mizí v nenasytném chřtánu Sovětského v zahraničí. To už bude pozdě litovat.
(jp)
jim otřásá půda pod nahama, pospíšili si a
rakouského lidu." V rakouské delegaci nebylo
uvolnili
tlak na své východoevropské poddané.
jediného komunisty a sovětská vláda ani ne
Vypadá tohle, že by si byli sami sebou jisti?
projevila přání, aby byli komunisté zastoupeni
Nyní, když je ministerský předseda Bulganin,
alespoň mezi poradci. Ve Vídni koluje nepo
Mololov a stará garda zase v sedle, začínají
tvrzená zpráva, že v Kremlu při recepci po
znovu přitahovat šroub.
poznámce kancléřova náměstka dr. Schárfa,
Rozšířený americký týdeník „U. S. News & World Reporl" přinesl počátkem května
Skutečnosti zůstává, že sověty mohou ovlá
že po odchodu sovětských vojsk bude moci
článek bristkého novináře Davida Floyda o tom, zda jsou Spojené státy dosl proti
dat střední a východní Evropu jen mocí a
svobodné Rakousko eventuelně uvažovat o
komunistické. Pan Floyd přiznává ovšem Americe prvenství v boji proti komunismu,
terorem — as pomocí nezájmu a nevědomosti
přátelských vztazích rakouských a sovětských
ale uvádí některé další prostředky, jimiž by bylo lze zápas proti komunismu podstatně
západu. Nemůže Amerika s její obrovskou
dělníků, pronesl B u 1 g a n i n okamžitě přípitek
zesílit. Některé jeho návrhy slojí za ocitování a proto přinášíme vybrané části článku:
morální i materiální převahou opravdu nic
na rakouské sociální demokraty.
udělat, aby využila této situace, aniž se při
sovětsky svaz nemá v Evropě ani přátel, an* nicn sn a tymz prostředkem a politickým iero- blížila válce?
Ponaučení z Rakouska
spojenců, jen podmaněné státy. Komunistické | mm se udržují.
Aby splnili vlastní ozbrojovací program a
Sovětská vláda ledy nedrala rakouské ko režimy ve východní a střední Evropě byly do- ; Amerika jistě může využít slabostí komuni- vyhověli naléhavým žádostem čínských komu
munisty nemilosrdně padnout, když před tím sazeny do vlády s pomocí sovětských armád-islického systému, aniž so vůbec přiblížila ne- nistů o kapitálovou výzbroj, Rusové jsou nu
jasně propadli v soutěži o přízeň rakouského
ceni vykořisťovat východoevropské hospodář
voliče. U nás doslali komunisté ve svobodným
ství, uváděl v nepořádek tamnéjši zemědělství
parlamentních volbách 93 mandátů, v Rakousku
a dodávky potravin a zbavovat lidi ve střední
pět, v roce 1946 měli v Rakousku 160 tisíc
a východní Evropě i o samy nezbytnosti života.
členů v osmi nastávajících letech jim 90 tisíc
Uvažte, jaký by to vyvolalo dojem, kdyby
platících členu vrátilo legitimace. To je první
Spojené státy nabídly těmto národům všechny
rozdíl, je to následek postoje rakouského ob
potraviny
a spotřební zboží, které potřebují.
NA „ČESKÉ SLOVO“ ČINÍ PRO ROK 1955:
čana, který se nespoléhal na druhého, ale byl
Vezměme každou zemi zvlášť — a dejme tomu,
sám statečný v továrně, v kanceláři i ve vo
že by se začalo s Československem. Nabídnete
V USA a v Kanadě jeden dolar. V Austrá Francie a ír. kolonie: Alois Číže k, Hotel
lební místnosti, i kdvž před ní stáli rudoarmějci
jim na prodej — nebo darem - - všechno šat
Négra, GAGNY (S. et O.).
lii a na Novém Zélandě 20 sh. (od 2. čísle
se samopaly. Patnáctý květen 1955 nám říká,
stvo a boly a hrnce a kastroly, které oo sedmi
letecky), ve Velké Britanii a Irsku 8 sh., vc Kanada: J.B. Antony, 1490 Mackay Střet,
že knnu nismus a sověty může porazit a do
letech komunismu potřebují. Učiňte nabídku
Francii 230 flrs., v Belgii a Lucemburku Í Montreal, P. Q.
nutit k ústnou každý z nás. bude-li statečný
nejprve prostřednictvím československé vlády,
40 bfrs., v Rakousku 14 sch., v Německu Belgie a Lucemburk: Emil Sklenář, 69,
v malvch i velkých věcech Máme upřímnou
aniž připojíte nějaké podmínky. Pak, když bude
2.75 DM, ve Švýcarsku 2.80 sfrs., v Holand
rue de Trévires, Luxembourg — Bonneradost z velkého úspěchu statečných Rakušanů
nabídka odmítnuta, učiňte ii přímo k národu
sku Hfl. 2.80, v Itálii 550 lir, v Norsku Nkr
voie. — Čís. šek. konta: 256-79.
a jejích statečné vládv. Jx u nám vzorem pro
prostřednictvím rozhlasu a obdivuhodného Vý
4.50, ve Španělsku 40 Ptas, v Portugalsku
budoucno a připomínkou, jakých chyb jsme se
boru pro svobodnou Evropu.
Esc. 25, ve Svédsku Schkr. 350. V ostatních Rakousko: Z. Krajča, Wels, Schillerstr. 7.
dopouštěli v minulosti
Komunisté by byli donuceni nabídku odmít
zemích činí částku rovnající se jednomu Velká Britanie a Irsko: Josef B r u n e r,
nou* zmvna ť»k jako bvli v mco m-t? donuceni
84 D, Warwick Ave, London, W. 9. Před
amer. dolaru. Jednotlivé výtisky: V USA a
odmítnout Marshallouu pomoc. Je musí
-y
platné možno zasílat prostřednictvím Po
v Knadě 20 centů, v Rakousku 3 ó. sch.
io honem vlastním Ldem v\svěřovat •-. ať by
slal order, cvent. money order, anebo
nejlepším důkazem vaší lásky
v Německu 50 pfeniků.
cokoli, všechno bv jen m hlo posloďit
! cheque, které mají být křižovány.
K DRAHÝM DOMA V ČESKOSLOVENSKU
Doporučujeme čtenářům, aby vyrovnal
zájiním západu. Povědělo -by to náredům. že
předplatné na rok 1955 a zajistili si tak pra Spojené státy: František Ambrož, 351
je dánský potravinový balíček
„úpadkoví"
kapitalisté jsou ještě pořád zemi
East — 74th Street, New York 21., N. Y.
videlné zasíláni Českého Slova. Předplatní!
(Danish Gifl Food Parcel)
nadbytku a vyvrátilo bv to komunistické řeči
Objednávky
i
platby
z
jiných
zemí
provápřijímají
naši
zástupci
v
jednotlivých
zemích
SPOLEHLIVÉ A RYCHLE VÁM POSLOUŽÍ
o americké touze po válce.
I dějte mezinárodním převodem, event. bankterým oznamujte změnu adres:
ZÁČEK
Ikovkou na adresu:
Adresy našich zástupců:
SILENT SERVICE
Austrálie, Tasmánie a .N. Zéland: Stanislav 'ČESKÉ SLOVO”, Múnchen 27, Postfach 91,
České a slovenské knihy
2633 So Harding Ave., CHICAGO 23, 111.
Germany.
Čermák/ 85 Sevmour Road, Elstvernkupuje a levně prodává
|
Vyžádejte
si
náš
insertni
sazebník!
wick, ^íolboúrpe, Víc.
Volejte: všední dny ve večerních hodinách
A. ČÍŽEK
V sobotu a v neděli celý den
Hotel Négra, G a g n y (S. et O.)
France.
CRawford 7 — 8855

4580 Amsterdam Avenue
York 31. N. Y.

VÝROKY

Z exilu do kriminálu

Jak může Amerika zesííii: boj proti komunismu

PŘEDPLATNÉ

—2, červen, 1955
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^kgšlovensko mezi prvními patnácti

Neutrální pásmo či jen neutrální Německo?

Zrod Spojených národů a ČSR
Dne 26. června 1945 __ .pjv »r
delegáti padesáti států, shromáírtSnt
d?se,i lety — podepsali
cisku ve Spojených státech Chartu «na. koníerenci v San FranHm základ k největší orqanisaci «vřt=P° en^ch národů a položili
míru a bezpečnosti. Českoslnvnn^v
> P10 udrženi mezinárodního
vzniku Spojených národů sToLpracov^ mPZÍ prVnimi’ kd° na

Satelitní státy na programu
I

Náhlý souhlas sovětského svazu ke státní smlouvě s RakousKcn
a nejnovější návrh sovětů na odzbrojení s některými kladnějším
náznaky vůle po dohodě vyvolaly ve světě na mnoha místed
zdání, jako by sovětský svaz vskutku chtěl celkovou dohodu <
všech sporných problémech v Evropě. Náš článek se zabýv.
těmito zjevy se stanoviska exulantů.

vedlo od nejstaršíd^doh diouhou. historií politického myšleni, které
ženevské Společnosti n^eS í r°U ,‘P^livu Jiříka z Poděbrad k
Tábor ve Welsu
které za druhé světové ůiv °bfdHime? ' svou Poz°rnost jen na kroky,
národů, shledáme že nrt<Vd
V.ÍY k Podepsání Charty Spojených ; Na snímku „tábor" pro uprchlíky ve Welsu
?Vdné Londýnské’Dr-JárY P°C?QCk le!° or9anisace je nutno viděl v tak ! v Rakousku, který je vzorem nového řešení
jedinou zárukou mí 3 aC1 Z -j'C^«xna '94T v ni se m'uv> ° lom, že ! sociální péče o uprchlíky v Rakousku a
Tuto deklaraci podepsalo
Tslálů”^
svobodnýd’ národůzápadním Německu

Několik vět, porůznu pronesených nebo rozhozených v sovětských pro
hlášeních nebo v tisku, že neutralisace Rakouska bv se mohla stát vzo
rem k řešení jiných sporných záležitostí, uvedla do proudu také úvah v
a lom, že podobně jako Rakousko by mohly být neutralisovány Česko
slovensko, Polsko a Maďarsko. Sovětští mluvčí sami ovšem docela ncaochybně nic takového v první řadě na mysli neměli. Jim, Bulganinovi
i Molotovi, šlo o naprosto jinou neutralisaci: o Německo. Když se mos
kevské politice nepodařilo zmařit ratifikaci pa
uko^hkYTko )lž bY'° ”lezi nimi Bv'o tedy'
řížských dohod a když svrchované Německo se
mi slátť^^
ná-rodů
Pfed Spojenýstalo členem Atlantického společenství, rozhodl
které lánl-Tí"0—n!' a P ed Sove^Ým svazem,
se
Kreml nastoupit jinou cestu, ale k témuž,
. ■ te.nkrate jesle mezi ..Spojenými národy"
cíli. Tato cesta vede přes Vídeň, aniž kdokoli
o je národy, válčícími za svobodu s Hitlerem
Děkovné projevy zástupcům Ceylonu, Turecka, Filipín, Iráku, Iránu a Pákistánu za projí / ví, proč. Sám kancléř Raab, dotázán na mínění,
a jeho spojenci, nebyly.
pro svobodné Československo na konferenci v Bandungu
proč sovětský svaz tak náhleprojevil ochotu
Od této Deklarace a od známé Atlantické
podepsat státní smlouvu s Rakouskem, odpoartv, v niz Velká Britanie a Spojené státv
New York — Rada svobodného Česko
sterskému předsedovi Ceylonu, za jeho skvě - věděl po pravdě: „Nikdo neví." Od té doby
americké prohlásily svou viru ve svobodu a
slovenska na minulém dvoudenním zasedání
lou řeč na bandungské konferenci, v níž od | totéž mínění projevilo několik dalších politiků.
,.e2Pecnpst velkých i malých národů po zdoláni
v New Yorku konstatovala, že její zástupci
soudil sovětský kolonialismus ve střední < A když tedy „nikdo neví", nedopustí se exuu'. vedla již přímá cesta k tak zvané
vykonali mnoho návštěv u amerických sená
východní Evropě. Zároveň byl vysloven díltilanti pražádné chyby, budou-li odvažovat optiDeklaraci Spojených národů, v niž se termín
torů a poslanců, které informovali o posta
zástupcům Turecka, Filipin, Iráku, Pakistam1 mismus na neutralisaci Československa na lé„Spojené národy" po prvé vyskytuje ne jako
veni čs. politických uprchlíků v Německu.
a Iránu, kteří podobně jako premier Kotela-|kámických vážkách.
pojem ryze válečný, nýbrž jako náznak orgaRakousku a v Itálii. Písemný materiál o téže
wala se zastali zájmů demokratického Česko - | Neutralisace Československa rovnala by se
msace mírové. Zde se 26 států — a Ceskozáležitosti byl odevzdán příslušným americ
Slovenska a hájili s ním tentýž názor. Vládáni totiž — kdyby se uskutečnila podle rakouského
slovensko se Spojenými státy americkými a
kým místům. Za návštěv byla všem zákono
americké, britské, francouzské a severskýni vzoru
osvobození Československa. Lze při
Sovětským svazem bylo zase mezi nimi — za
dárcům odevzdána kniha Dra Lettricha „Dě
Rada poděkovala za přátelský poměr a při pustit úvahu, že sovětský svaz by se zřekl
vazovalo neuzavřít separátní mír s nepřáteli
jiny moderního Slovenska".
zeň, věnovanou našim uprchlíkům.
východního, sovětského pásma Německa za nesvobodných národů a s nepřáteli základních
K desátému výročí zakončení druhé svě lUtrální Německo celé. Takové Německo by
Zasedání vypracovalo a schválilo podrobný •
piáv člověka a svobod náboženských a politic
tové
války
bylo
vydáno
provolání.
Velvysla
doufal po čase celé taky získat — ať už po
plán o budoucí činnosti a úkolech Rady. Plán
kých. Zase se zde mluví o nulnosti mírové
budou provádět komise, a to politicko-hospo- ’ necké konferenci ve Vídni, která projedná dobrém volbami nebo po zlém nějakým pučem
spolupráce mezi svobodnými národy.
dářská a informační. Po rozpravě byla schvá- . vala státní smlouvu s Rakouskem, bylo za - podle vzoru z února 1948. Těchto cílů jsou si
Když pak na konferencích v Moskvě a v
léna činnost publikační, ediční a propagační. I sláno memorandum. Na závěr byla prodeba němečtí politikové v Bonnu dobře vědomi a je
Teheránu byly odklízeny některá rozdíly ná
tována zpráva o činnosti Shromážděni poro - příznačné, že sám sociálně-demokralický vůdce
Zasedání schválilo a ihned odeslalo ote
bených evropských národů.
zorů mezi vedoucími mocnostmi., došlo ke kon
Ollenhauer, ačkoli nepřestává zastávat míněni,
vřený list indickému ministerskému před- ।
Všichni členové zastupitelstva Rady svo - že by se mělo se sověty jednat o sjednoceni
ferenci v Dumbarton Oaks ve Washingtone,
sedovi
Nehruovi.
List
se
týká
projevu,
který
i
bodného
Československa
hlasují
nyní
pe
kde byl v říjnu roku 1944 vypracován první
■ Německa, návrhy na neutralisaci Německa a na
Nehru učinil na konferenci afrických a asij- I rollam o návrzích na změnu stanov Rady. A ž začlenění Německa do pásma neutrálních států
písemný návrh Charty Svobodných národů.
ských národů v Bandungu. K zásilce byla
bude zastupitelstvo doplněno některými dal - v Evropě rozhodně odmítá. A tak, ku podivu,
Tento návrh se ještě nevyjadřoval o způsobu
připojena memoranda, týkající se Česko- ; šími členy, přikročí se k volbě předsedy za - pokusné sovětské balónky na neutralisaci Něhlasováni v Bezpečnostní radě. Tuto otázku
slovenská. Rada svobodného Československa
stupitelstva Rady svobodného Ceskosloven - mecka vedly k tomu, čeho si Moskva jistě
rozhodla až konference na Jaltě, na níž se
ska.
poděkoval
Siru Johnovi Kotelawalaovi, mini
také tři její účastníci rozhodli svolat diploma
nejméně přála, totiž k názorovému sblížení Oltickou konferenci na 25. dubna do San Francislenhauera s Adenauerem.
ka, na které měl být smluven konečný text.
Neutrální pásmo bez Německa je ovšem po
Konference v San Francisku se konala cd
stavou s hlavou, nohama, ale bez trupu. Za
25. dubna 1945 a dne 2. června padesát států
členy neutrálního pásma se uvádějí Finsko,
podepsalo Chartu Spojených národů ve znění Americké ústředí vydává časopis — Exiloví odboráři z celého světa zastoupeni ve svobodný'
Švédsko, Rakousko, Švýcary, Jugoslávie. Lo
dnes platném. Tato mezinárodní smlouva vstou
odborech — Dosavadní činnost
gicky do této skupiny — aby vskutku šlo o
pila v platnost ovšem teprve 24. října 1945, kdy
zeměpisné pásmo — náležejí Polsko, Ceskoslosmlouva byla ratifikována předepsaným poč I New York — Ústředí svobodných česko podniká komunistický režim. Tato činnost;t vensko a Maďarsko. Od kdy však je logika
tem podepsavších států a pěti velikými moc slovenských odborů v New Yorku rozeslalo čs. ústředí se oceňuje: odbory ve střední Americee silnou stránkou sovětů? K začlenění satelitů do
nostmi. Chartu v San Francisku podepsalo i odborovým pracovníkům v celém světě první pozvaly zástupce našich svobodných odborů kk neutrálního pásma by musily sověty přimět
Československo, které se tak počítá mezi .pů i číslo časopisu „Odborář", v němž předseda účasti na odborovém semináři v Mexiku. Exui- jiné, mnohem pádnější důvody, které snad můvodní členy „Spojených národů". Dalších deset .Ústředí, Jan Sýkora, informuje o výsledcích lantské odborové hnutí tam zastupoval sloveni- žeme tušit — tak na přiklad poměr k Číně —,
států bylo později do organisace přijato, a ještě dosavadní činnosti a pracovním programu do ský místopředseda P. Viboch, který přednáše;1 o jejichž velikosti, závažnosti a naléhavosti
t-1- jich bylo přechodně odmítnulo.
budoucna. „Odborář" přináší pak zprávy o dů- o pracovních a sociálních poměrech v Česko>- však rozhodovat nemůžeme. Jsou to prostě je
ucast československé delegace na pracích :iežitých událostech v Československu i v ci slovensku.
nom dohady.
konference v San Francisku nebyla malá ani zině.
Významný úkol v Ústředí připadá zahraničníií
Není však zapotřebí, abychom ztráceli naději,
bezvýznamná. Delegace, kterou vedl ministr
Ústředí svobodných čs. odborů se ustavilo komisi, kterou vede J. V. Zich. Komise vydalaa Na zasedání Atlantické rady v Paříži oznámil
zahraničních věcí Jan Masaryk, vypracovala a loni 4. března v New Yorku ze zástupců Od již čtyři studijní zprávy, z nichž nejnovějši;í americký ministr Dulles, že hodlá dát problém
předložila své podrobné připomínky k návrhům borového sdružení čs., Cs. obce dělnické, Vše- ; (z konce dubna) vypracoval ústřední tajemníkk satelitních států v Evropě na pořad konference
konference v Dumbarton Oaks, k obligatorní odborového sdružení křesťanského dělnictva a F. Ciíka. Byla to zpráva o sjezdech Americkéé nejvyšších představitelů „velké čtyřky". Totéž
jurisdikci Mezinárodního dvoru spravedlnosti, slovenských odborářů. Zvolila osmičlenné před . federace práce a Kongresu průmyslových orga-- pak o týden později opakoval Dulles a v prok otázce jmenováni generálního sekretáře Bez sednictvo a šestnáctičlenný výbor, v němž jsou ; nisací. Druhá studijní zpráva, vypracovaná J. V.r. jevu k americkému národu prohlásil, že otázka
pečnostní radou, ke článku o revisi Charty zastoupeni naši odboráři z Austrálie, Francie, i Zichem, se týkala velikosti odborových orga-.- podmaněných států bude jedním bodem proSpojených národů, k otázce určení útočníka, k. Velké Britanie, Spojených států, Německa, nisací v dnešních satelitních státek před válkoui. gramu této konference a president Eisenhower
otázce způsobu hlasování v Bezpečnostní radě, । Kanady a Norska. Ústředí navázalo styky s [Vyplývá z ní, že nejsilnější odborové organi-- řekl totéž novinářům na tiskové konferenci
k vybudováni Informační služby Spojených mezinárodními odborovými organisacemi, které iisace mělo Československo. Je to pro naše od- v Bílém domě 18. května. Nedočkavým touhám
národů a k jiným problémům. Ministr Masaryk pravidelně informuje o postaveni pracujících v I bory v exilu veliký závazek z minulosti a pra-- uprchlíků mohou se zdát tato ujištění značně
méně lákavá než novinářské zprávy a úvahy o
v plenárních schůzích mluvil dvakrát: v třetí 'Československu a o zákrocích, které proti nim 1'covní úkol do budoucna.
neutralisaci. Snad. Je však jejich výhodou, že
schůzi, konané dne 29. dubna, mluvil o nutnosti
jsou konkrétní, faktická. Ale ať tak či onak,
obnovit uznávání mezinárodního práva ve styi v nejlepším případě isme teprve na začátku
cídr mezi národy a o nutnosti zachovávat
cesty, která vede k prahu domu, v němž se za
smluvní závazky mezi státy a o definici útoč
měsíc či dva problém satelitních států teprve
níka. Prohlásil také, že osud světa i osud
položí na stůl. President Eisenhower a minister
Proti účasti krajanů na pražské Spartakiádě
Československé republiky je v rukou spoluští předsedové Bulganin, Eden a Faure nic nepiáce vedoucích mocnosti ... Po druhé Masaryk
Vídeň: Cs. národní socialisté ve Vídni, sdru mladých reteroval or. Moravec. z.pra^ j rozřeší, protože ani řešit nebudou: udají jenom
mluvil v závěrečné schůzi konference dne 26.
června 1945, na níž došlo k podepsání Charty. žení v Cs. jednotě „Barák", sešli se 23. dubna úmrtního fondu přednesla sestra S c h n e i d - tón a vytknou úkoly zahraničním ministrům,
Byl tehdy jedním z jedenácti řečníků — ve lna výroční konferenci. Předsedající br. Síša rová. O českovídeňských živnostnících a její ii kteří budou pravděpodobně jednat dlouho. Zkuspolečnosti Trumana, Halifaxe, Gromyka, Smut- v zahajovacím proslovu pozdravil ujařmený do- věrnosti k národu promluvil br. L e i t n e r. í 3 šený americký novinář odhadl porady na rok.
dva či tři. To je dlouhá doba. Ale v exilu jsme
se a jiných. Ve své již jen formální řeči podě 'mov a projevil naději v obnovu svobody Menšinovou radu pozdravil sněmování ,,B
iiž sedm let — a za celých sedm let se o stákoval památce Wilsona a Roosevelta, kteří se v Československu. Tajemnickou zprávu podal ráku” krajan Rouš ar. V rozpravě byla p
tolik o Spojené národy a jejich ideály zaslou Dr. Sokol, o práci žen promluvila sestra A. drobena kritice Spartakiada a usneseno vyzv ’ těch za železnou oponou nejednalo.
1
Jestliže tedy mají exulanti dost času, aby sležili, mluvil o úloze malých a středních národů Gregorová, jejíchž sedmdesátin vzpomněla
ve světové spolupráci a prohlásil, že malé státy v těchto dnech celá vídeňská menšina. Ve krajanskou veřejnost, aby zájezd na Spart " dováli vývoj, nemají na druhé straně ani zdapo zkušenostech poslední války „potřebují bez zprávě br. T e r b e r a byl podán bohatý výčet kiadu nepodporovala. Předsedou Cs. jedno / leká dost času političtí představitelé exilu. Jak
pečnost, dychtí po bezpečnosti, modli se za bez kulturní a divadelní činnosti, o práci odboru .Barák" byl opět zvolen zasloužilý br. S í š (..Shromáždění podmaněných národů v Evropě,
,tak Rada svobodného
pečnost, dychtí po bez- I
Československa, musí
pečnosti, modlí se za t
nyní rozvinout v mno
Americký
novinář
Robert
Dix
o
dojmech
z
dvoudenní
n
ávštěvy
Prahy
letos
na
jaře
bezpečnost..."
hem větší míře práci
Desáté výročí Spo
w
kdysi tato vysoce vy- na propagačním poli.
Koncem března na
jených národů by mě
vinutá oblast znala. Až se budou klást ak
lo připomenout světu, vštívila Prahu skupina
Ceny jsou vysoké. Ale ta o satelitních státech
amerických
že tato mírová organi patnácti
poněvadž není důvodu na zelený konfereční
sace nevznikla z touhy . novinářů, která po
k úsporám, lidé utrá stůl, všechen materiál,
prohlídce
POD KOMUNISTICKOU NADVLÁDOU
po míru za každou ce- 1 dvoudenní
cejí i to málo, co máji. který lze o Českoslo
pokračovala
nu, nýbrž z touhy po j města
vensku snést, musí být
★
míru spravedlivém za přes Varšavu v cestě
Všichni lidé dovedou německy. Veliké pro v rukách představitelů
loženém na svobodě do Moskvy. Výpravy se účastnil také pan Ro času, aby shledal, že dice-Ii se doslat do předu, cento rozumí a hovoří anglicky. Ale nebude to západu. To je jediný
musí „výti s vlky". A chce-li vskutku vynik
malých i velkýchna- . bert C. Dix, vydavatel deníku Record-Couiier, nout, znamená to, že se musí nějak dostat do >nad už trvat mnoho let a druhým jazykem tu zájem, k němuž se po
který vvchází v městě Ravena v americkém
rodů, po míru
litická
representace
jícím se na lidsky* I státě Ohio. Požádali jsme Mr Dixe o článek o styku se stranou. Avšak dostat se v komuni sude ruština. Ve školách je „mus". A je to exilu potřebuje upnout
dojmech z návštěvy v Praze, který v překladu stické straně vpřed není snadné: místa jsou jazyk, kterému se musí naučit každý, kdo chce
právech, o nichž je to- ।
zabrána a počet volných míst je malý. A kdo ja nynějších poměrů ve svém oboru proniknout. a nad něj není důleži
,,
...
.
lik řeči V jejich Char otiskujeme:
Všechen obchod, pokud má vůbec význam, jde tějšího. My všichni v
je nějak poznamenán — tak na příklad jestliže
tě
Desáté jubileum . Tento článek píši v zátiší svého pokoje v ho byli jeho rodiče buržoové — je téměř nemožné, ja východ. Škodovy závody právě vyrábějí ve této věci buďme kdy
^ělo by vdechnout do : telu Alcion a nesvěřím jej posle, dokud nebudu
lkou spoustu zařízení pro elektrárny v rudé koli ochotni spolupra
aby pronikl.
jnši všech účastníku za hranicemi železné opony. Postupné shledáte,
covat. Sli jsme do
*íně. Oplátkou za to přichází do země obilí.
Uprchnouti
ze
země
je
nyní
nesmírné
obtížné.
...
, .. . .
„vého
slavnostního dioč tak činím.
Situaci v Praze poměrně nejpřesněji vysti- exilu s posláním bojo
Toto je nešťastná země, Kazdy tady jí, kazdy Někteří lidé to dokáží. Jíní zmírají, pokouše
“
d in i v San Fran
jíce se o to. Ostatní chtějí situaci nějak luje způsob, jakým byla uspořádána konferen- vat za návrat svobody
cku vědomí, že nejen pracuje. Ale životni úroveň v teto zemi která přečkat, hledí překonat poměry nejlepším mož :e mezi námi a americkým velvyslancem v a demokracie v Česko
kdysi měla vysoký standard, je nízká Nadeje.
Ttátv nýbrž i jejich
by se poměry mohly zlepšit - třeba
- ným způsobem a snaží se plavat s proudem. judově vyslanectví. Všichni jsme se shromáž- slovensku a nyní na
„Race se udržují že
:
Těžká propaganda má na tyto lidi účinky ne-li iili v prostorném pokoji. Úředníci zavřeli dveře stává doba, kdv se ta
jakou
hospodářskou
samostatnost
—
docela
z ni** vznikly
i postavili se před ně na stráž, A pak, zrovna to předsevzetí mají
pronikavé, tož aspoň umrtvující.
Weayspojené národy :
jež jsme začali hovořit, jeden úředníky zapjal plnit. Podporu celého
*
Lidé mohou poslouchat Hlas Ameriky a Roz
brnkly
|hlasovou stanici Svobodná Evropa, ačkoli o e
Cestování do Československa je ovšem ome zvukový rušící přístroj, který by přehlušil exilu bez rozdílu musí
usurpatorum^^^^.. vysílačky jsou dokonale rušeny. Policie P
zeno. Lidé nesmějí cestovat ani do satelitních íčinnost jakéhokoli odposlouchávacího zařízeni, míti každý mluvčí,
který má přístup do
zemí. Každý musí zůstat ve vlastním „koncen jež by snad bylo v pokoji namontováno.
“ďi: vzoru ženevské poslechu nic nemá, ovšem má
Všichni domácí zaměstnanci velvyslanectví ministerstev a politic
tračním táboře", jak mi to jeden člověk ozna
o poslechu mluvíte nebo jakkoli dáváte
jřicházejí z jedné a téže ústředny. A všichni kých sekretariátů ve
čil.
informace.
V této době je poměrně dost spotřebního sou schváleni komunistickou vládou ještě před svobodném světě. Tato
Politická kontrola je naprostá. Kdo je mlád zboží, ovšem hodnoceno měřítkem železné opo jm, než dostanou svolení, aby na velvyslanec- práce je jediná, která
se již nedá odkládat.
a začíná se uplatňovat, nepotřebuje mnoho ny. Nikde však ani zdaleka do té míry, jakou :vi pracovali.
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5. výročí popravy M. Horákové ISp ort

VÝZNAMNÁ KNIHA EXILU

UN PETIT PEU
Pod titulem „History of Modem Slovakía" DRAMATICKÉ OKAMŽIKY PŘELÍČENI — SYMPATIE A OBDIV PRO DR. HORÁKOVOU, i Hej, mistře, měl bych tu jedno Báj'ečné se
vydalo nakladatelství Praeger v New Yorku KTERÁ STATEČNÉ OBHAJOVALA PRAVDU A DEMOKRACII — ČTYŘI ROZSUDKY SMRTI dadlo na finále Drobný—Rosewall! „Děkuji, ale
dnes toho moc nenasedím", odpověděl Drobný
z pera Jozefa Lettricha snad nejdůležilějši
(Dokončeni s 1. strany)
Prokurátorka: Přiznáváte tedy tím, že jste spe . 1 ednomu z čiperných maloobchodníků, kteří
knížku, jaká dosud v našem exilu vyšla. Knížka
iProdávali
před wimbledonským stadionem na
kulovali
na
válku?
pojednává krátce i o historii Slováků, počí ky čs. strany národně socialistické. Spolu s ničerno vstupenky — a šel sehrát nejdůležitější
naje nejstarší dobou, když se činí v dějinách imi byli souzeni Jan Bouchal, Dr. O. Peci, Horáková: My jsme s ní museli počítat.
zmínka o osazeni v dunajském prostoru. Je Závis K a 1 a n d r a, Dr. Zdeněk Peška, sená Předseda: Pro uskutečnění vašich cílů a pri , zápas svého života. Bylo to v patek 2. čeruspokojení vašich snah a nároků jste plm ; yence 1954. Drobný se po třetí dostal do finále
vylíčena těž doba Velké moravské říše a ob tor Vojtěch Dundr, někdejší ústřední ta
schvalovala, aby byla vedena válka prot wimbledonu, po třetí v posledních pěti letech.
šírněji se pojednává o utrpení Slováků za pa jemník čs. strany sociálně demokratické. A
O Drobného. vítězství ve Wimbledonu mám
Sovětskému
svazu a proti lidovým demokra
nování maďarského. Podrobněji je vylíčen jako další dva obžalovaní stáli před soudem
schováno několik novinových výstřižků. Ně
ciím? Ano nebo ne?
osud Slováků v Československé republice a Dr. Bedřich Kostička a Dr. Jiří Čížek.
mecký
Můnchener Merkur' napsal: „Kopečně’
Horáková- Ano.
zejména zachycuje kniha ,,produkty sloven
Všichni byli obviněni ze záškodnického spik
ského radikalismu”, autonomism. separatism a nutí proti režimu a souzeni pro zločin vyzvě- Prokurátor: Proč byste to nechtěla nazývat, ta Drobný vyhrál Wimbledon”, americký list Stars
kovou činnost, takovou záškodnickou činnost and Stripes uvedl dvoustránkovou reportáž
totalitarianism. A tu spočívá těžiště knihy, dačství a velezrady podle zákona na ochranu
činnosti páté kolony, jak jsem to nazval já I nadpisem „Bývalý sběrač míčků získal tenniv objektivním, spolehlivém a svědomitém vylí lidově demokratické republiky. Milada Horá
: sovou korunu" britský illustrovanv World
*
čeni této slovenské nemoci, která hrozí zdra ková byla obviněna, že jako významná činov
vému tělu československému rozkladem a po nice čs. strany národně socialistické již před Prokurátor: Vy jste počítali s válkou a do vál Sports napsai „Drobného zázrak", australský
ky patří atomová bomba, aspoň takto nán list Sun-Herald „Železný muž tennisu”. Vévodpřípadě zánikem.
únorem 1948 ovlivňovala politiku této strany i vyhrožují.
|kyně z Kentu, která finálové utkání Čechoslo
Dr. Jozef Letlrich je znám nejen jako od k tomu cíli, „aby republika bvla přivedena do
Horáková: Já jsem, pane prokurátore, opravdi váka Drobného s Australanem Rosewallem
povědny činitel v slovenském odboji za druhé područí západních imperialistů".
sledovala z čestné lože, otevřeně po zápase
o věcech války . ..
světové války a pak po novém osvobození až .
Soud představovala společnost složená z j Prokurátor: Počítala jste s tím, že v případe přiznala, že Drobnému držela palce, princezna
do komunistického puče, ale také jako obhájce , chátry
lidské periferie. Nejodpoméjší byla hy- | války bude zasažena možná i Praha?
Margareta a švédský král Gustav se dali nad
slovenských práv a slovenské samobytnosti
šeným obecenstvem téměř strhnout k nepokry
v československé politice. Dr. Letlrich není vy slerická prokurátorka Brožová. Na tlupu lidi, ;Horáková: Je-li válka, musíme počítat se za tému jásotu.
znavačem teorie o jednom národě českosloven- , kteří se propůjčili k hanebnému zločinu, se I sažením všech cílů.
Denní tisk nám pak vypočítal rekordy, které
výstižně
hodí
slova
bible:
„Bylo
by
lépe,
kdyby
|
Prokurátor: Mezi nimi i Praha? Je v Praze vaše
ském. a je tedy tím vzácnější, že právě on
Drobný vítězstvím postavil: byl prvním wim16-ti létá dcera?
napsal Historii moderního Slovenska, v které se tito lidé vůbec nenarodili."
; bledonským vítězem ze země která nevyhrála
„Milada Horáková a její banda” — tak se 1Horáková: Ano.
nekompromisně zastává myšlenku jednotného
;Davis Cup, byl prvním vítězem-levičákem v
československého státu a odmítá rozhodným vydřoval hlasatel pražského rozhlasu, když •Prokurátor. Děkuji, to stačí.
'posledních čtyřiceti letech, byl prvním obrýle*
způsobem všechny formv slovenského separa komentoval censurovaný průběh soudního líče
ným vítězem, nejstarším vítězem (Drobnému
tismu. V záplavě tendenčních, zlomyslných. ne ní, který byl tlampači přenášen do ulic měst - Ve svobodném světě jsou lidé, kteří dobojuji ' bylo loni 32 let) od Tildena, který v roce 1930
náš boj
pravdivých literárních produktů slovenských a obcí, do továrních hal, dílen a kanceláří, j
I vyhrál Wimbledon v 37 letech, Drobný čekal
separatistů, operujících polopravdami, postrá Miliony posluchačů sympatisovaly s Dr Mila
Milada Horáková tušila, že jde vstříc smrti nejdéle na vítězství, protože hrál ve Wimble
dali jsme dosud seriosní vylíčení pravdy a dou Horákovou Obdivovali její statečnost, ne- , ještě před rozsudkem prohlásila:
donu po prvé před šestnácti lety a vyhrál loni
přesvědčivého zdůvodněni československého bojácnost a odvahu, s jakou obhajovala pravdu : „Podle nového pojetí zákonů jsme velezrád- v nejdelším finále, jaké poznal tento turnaj,
stanoviska. Proto se také dařilo úporné propa a demokracii před těmi, kteří se usnesli ji za- .( . A přece víme, cítíme a jsme přesvědčeni, po prvé sehraný v roce 1877.
gandě separatistů klamat neinformované poli vraždit Až dosud utkvěly v paměti mnohým j i kdybychom měli znovu příležitost a svobodu
Přidejme si k těmto rekordům ještě jeden,
tické činitele ve svobodném světě Lettrichova posluchačům tyto nejdramatičtéjší části vyšle- ] snání, nejednali bychom jinak, než jak jsme náš československý. Kolikrát jsme při zápasech
chu:
: i nili* po celý život, sloužící oněm vznešeným našich representantů byli zklamáni. Vítězství
kniha skutečně vyplňuje vacuum.
I ideálům svobody, demokracie, sociálního po- bylo na dosah, jen ještě jedna branka nebo bod
Je spravedlívo zvlášť zdůraznit literární a
Oč Milada Horáková usilovala
|kroku a lidství, věrné, byť i tato věrnost v no- a mohli jsme být nejlepší ve světě. V památ
dokumentární hodnotu této seriosní práce.
Prokurá
‘
or
Shodovali
jste
se,
že
je
třeba
lido
■ vém pojetí byla zločinem velezrady. Stojíme ném římském finále mistrovství světa v kopané
Všechna tvrzení autora jsou podložena prav
vě
demokratické
zřízení
odstranit
a
že
hudeb
‘pevně neotřeseni v očekávání nejtéžších roz byl stav nerozhodný 1*1, v posledních minu
dou a umírněnými, skutečně vědeckými argu
o to usilovat. Vytvořili jste tak u nás jakous sudků. V naši nejtéžší chvíli je nám posílením
menty. Co je pak mimořádně hodnotné, je
tách před kocem zápasu dostal Jirka Sobotka
základnu konlrarevoluce, je to lak?
i vědomí, že ve svém konání jsme nebyli sami, přihrávku, byl sám před brankářem — a rána
skutečnost, že kniha obsahuje dokumentární
lže naším odchodem úsilí nekončí. V zahraničí, šla ne do sítě, ale přes bránu. Jak často nám
materiál, který dosud byl jen z malé části Horáková: Ano.
■přístupen čtenářům svobodného světa. Také Prokurátor: Mohla byste mi také říci, jaké kon íve svobodném světě jsou muži, kteří boj náš chybělo ono „urr petit peu", které dává jedno- .
krétní změny měly provázet zničení lidoví ■ dobojují a prokáží, že byl dílem spravedlným.” mu ze dvou rovnocenných soupeřů vyhrál, zví- I
fotografický materiál, kterým je kniha doplně
demokratického zřízení? Na příklad továrny
Po vyneseni rozsudku smrti neotřeseným těžit. Drobný loni ve Wimbledonu smutnou
na. jo mimořádně cenný a přesvědčivý. Proti
znárodněné továrny se měly vracet býval ýn hlasem pravila.léto výmluvné dokumentární skutečnosti těžko
। tradici prolomil — a člověku jde znovu radostí
„Ráda postoupím tento Irest, tuto oběť, vini [mráz po zádech, když si na jeho loňské ví
bude separatistům argumentovat. Těžko jim i majitelům?
li,
že
to
národ
posílí
v
odporu
proti
komunismu.
bude dokazovat, že nebvlo pronacistických pro- ]Horáková: Neměli jsme v tomto směru ješti
tězství vzpomene.
jevů a činů a že se nepáchaly ukrutnosti proti | konkrétní řešení.
Několikrát jsem slyšel, že Jarda měl prostě
Prokurátor nad Horákovou ve vězení
I Prokurátor: Mluvte jasně!
židům v duchu Hitlerových ideálů.
S Miladou Horákovou byli k trestu smrti od doposud smůlu, a že mu to loni nakonec přece
Jinvm vzácným příspěvkem Lettrichovým ie Horáková:
]
Znamenalo by to při nejmenším re
jen
vyšlo. To se snadno řekne a není tG pravda.
souzeni Jan Bouchal, Dr Oldřich Peci a Záviš
jeho autoritativní vylíčení slovenského odboje • šít kompensace a reparace pro tyto osoby. jKalandra. Ostatní obžalovaní k doživotnímu Drobný byl loni ve Wimbledonu jiný než v
proti německému násilí a také proti komunistic- Prokurátor:
]
Paní obžalovaná, ptám se vás zno I anebo k dlouholetému žálari. Jedním z nej- ! předcházejících turnajích. Britské, australské
vu, zdali váš program znamenal návrat továr
kému nebezpečí. Tyto kapitoly nadepsané: ,.Zá
I odpornějších prokurátorů byl kpt. Dr Juraj ji německé noviny jednomyslně- napsaly, že
níků do podniků, které byly znárodněny?’
pas o demokracii" a „Odpor proti komunistic
'Vieska. V závěrečné řeči žádal nejpřísnější po- •k finálovému zápasu nastoupil proti Rosewalké nadvládě" mluví nejen přesvědčivě, ale také ]Horáková: Návrat vlastnictví těchto továren.
• trestání a prohlásil, že proces je nejen velkou lovi Čechoslovák, jehož klid, odhodlání a sou
pravdivě a autoritativně. Každý, kdo bude ]Prokurátor: Tedy program pro milionáře — ni školou bdělosti, ale současně i školou nená středěnost byly neotřesitelné.
koli pro lid.
chtít vylíčit tyto události pravdivě, bude muset
Vrátíme-li se o šest let zpět, zjistíme, že
visti. Řeč začal otázkou: „Kam se dostali?" —
sáhnout k Lettrichově knize. Proto je Lettricho- ]Horáková* Byl to program pro buržoasní vrsl 'Není bez zajímavosti, že i na prokurátora Dr Drobného exilové začátky nepostrádají jisté
va kniha také velice důležitým činem v našem
vy.
politické
pikantnosti s ohledem na poslední
Měl být u nás touto cestou led\ IViesku došlo. Dostal se do komunistického ža- týdny, v nichž dal Sovětský svaz Rakousku
boji proti komunismu a v našem novém od- Prokurátor:
I
1 láře v Kartouzích, kde si odpykává Irest sedm
znovu
obnoven
kapitalismus.
Co
myslíte,
jar
nezávislost. V červenci 1949 hrál Drobný s Čer
bojf proti zotročení naší vlasti.
roků žaláře.
by asi přijali dělníci továrny, která bvh i
níkem na turnaji ve Švýcarsku. Československé
Lettrichova knížka by měla být politickou
znárodněna,
svého
dřívějšího
pana
šéfa
s
vě
Hlas
Milady
Horákové
neumlčen
vyslanectví
náhle obémar nařídilo, aby se vrátili
biblí každého československého exulanta.
domím, že bude jejich práci dále vykořisťo i Dne 27. května 1950 komunisté popravili domů, protože nesmějí hrát preti „fašistům"
*
vat?
tMiladu Horákovou, avšak její hlas neumlčeli. z Rakouska a Německa. Drobný a Černík se
Výstava čs, umělců v Paříži. V salonu A Horáková:
j
Mám v této věci odchylné stáno i Stala se mučednici. Přešla do dějin jako ná toho dne rozhodli pro exil, kde jim nikdo ne
1'étoile scelle v Paříži se konala v květnu vý
visko.
rodní mučednice a jako symbol demokratických bude míchat politiku do sportu a rozkazovat.
stava obrazů známé čs. malířky Toyen.
LProkurátor: Když jste se domnívala, že dělnic a svobodných lidí. Jméno Dr Milada Horáková Odjeli pak do Austrálie, vrátili se přes Indii a
nejsou ochotni, odevzdat továrny kapítali i bude po řadu příštích generací vyslovováno s Egypt a po dalším cestováni se Drobný usadil
stům, za jakých okolnosti jste předpokládala i největší úctou a bude všem dávána za vzor v Evropě a Černík v Jižní Americe. Je -známo, (
jim oběma pražský režim loni nabízel bez
neohrožené bojovnice, za demokracii a lidská lže
'
že se to může stál?
Horáková: Za podmínek zvratu, změny režimu práva. Komunisté v ČSR se na Dr Miladě Ho trestný návrat domů a bezpečnou budoucnost,
Z BRAZÍLIE
rákové mstili za všechen čs. lid, který je vc - trenérů a hráčů v zestátněném českoslovenProkurátor: A jak k lomu mělo dojit?
Emigrace do Brazílie je nejvýhodnější. Je tu Horáková: Souvislosti, za jakých k tomu mohlc ■ vytrvalém odporu k rudé diktatuře i za nás , ském sportu. Oba odmítli. Důvody, které platili
naprostá svoboda ve všem, nikdo se neptá po
dojít, jsme konkrétně viděli ve třech mož : všecky, kteří jsme v exilu. Smrt Dr Milady * před šesti lety ve Švýcarsku, platí dodnes.
řemesle — podnikej, co chceš. Nejlepší je ob
nostecli: v možnosti války, v možnosti doho । Horákové nás v exilu zavazuje k svornému a ; Teď v červnu se ve sportu, bude všechno točit
chod, k němuž je ovšem zapotřebí kapitálu,
dy diplomatické, která by byla vynucena tla vytrvalému boji za osvobozeni naší vlasti z kolem Wimbledonu. Bude tam i Drobný, jemuž
se až do loňska říkalo „muž, který nikdy nekomunistického jařma.
znalosti jazyka a prostředí. Není správné po- . kem hospodářským ...
i vyhrál Wimbledon". Jak loni řekl novinářům,
kládat Brazílii za zemi zaostalou. Je to mladý,
ibude
letos hrát pro zábavu, protože mu turnaj
veliký a málo zalidněný stát. Češi a Slováci
[za šestnáct let a po jedenácti pokusech koru
jsme se rozlezli po celé Brazílii. Nejvíc se nás i
novaných loňským úspěchem přirostl k srdci.
soustředilo v nejprůmyslovějším městě Sao
A s ním jistě i země, v niž ho málokdo pova
Paolo, kde máme své spolky a knihovny. Roz- '
žuje za exilového Čechoslováka, nikdo za Egypdolujeme se na starousedlíky a uprchlíky.
;
fana, ale všichni za svého člověka. A to u Britů
Mnoho uprchlíků — zejména mladí hoši
ne i Vodorovně. — 1. P r vi něco znamená.
Vavřín.
dělají československému jménu velikou česl. Ji ní část tajenky. —
^66 D £ F á H J J- KL M N 0 P R s
Kdo si však hledí práce, může být spokojen. | 2. Staré peníze—, domácí
32 let Sporting-Clubu Tchécoslovaque v Pa
A. B„ Curitiba, Brazílie : zvířectvo, — člen evrop| ského národa, — staroříži bylo vzpomenuto na valné hromadě, která
zvolila nový výbor v čelo s Janem Battou.
| český kabát obr., — 3.
z CHILE
Klub, jehož členv jsou uprchlíci i starousedlíci,
3
Máme dobře vybavený podnik, oblékli jsme ' Pevné,—osobní zájmeno,
má úspěšnou footbalovou jedenáctku. Za nové
|
—
lok
obr.,
------moravse a do roka si hodláme zakoupil domek, který
členv se hlásí domobilisujicí čs. cizinečtí le
se rozhodně vyrovná pěkné vilce u. Znojma. । ské město, — 4. Znachoví,
gionáři.
(ČPV.)
5 _
Začínáme obchodovat s auly. To, všechno v ! — zvětšovací sklo obr.,
době nejhorší kříse, jakou Chile vůbec poznalo. — obtížná moucha, —- dů6
Zdejší starousedlíci jsou většinou židé a žijí i ležité město v Africe, —
7 ~
tu už přes deset let. Jsou zámožní, někteří až i 5. Značky vanadu draspohádkově. Většinu našinců však tvoří uprch | liku argonu, — známý
ústředí sokolstva v ZAHRANIČÍ
3
líci, vesměs slušní lidé. Mnozí se již. domohli i český spisovatel, — bibO SPARTAKIÁDÍ.
slušných majetků. Jsme tu všichni jednotní, | lické město, — značky si9 _
Ústředí čs. Sokolstva v zahraničí, sdružující
starousedlici i uprchlíci, a Chile je jediná země, i ry, dusíku a draslíku, —
všechny sokolské jednoty, roztroušené ve všech
40
kde není mezi Čechoslováky rozporů. Propagá i 6. Evropský stát, — značI dílech světa, vydalo provolání ke krajanům ve
tory komunismu a zástupci čs. komunistických 1 ka argonu mezi stejnými 13 "
■ Spojených státech a v Kanadě. Připomíná v něm
výrobků jsou jen maďaršti židé. V tom se naši samohláskami, —předlož
[pronásledování sokolských činovníků ve vlasti,
židé zachovali vclm; dobře. Když tu byl loni ka, — vědec badající o 42.
zabavení veškerého sokolského majetku a zniDrda se dvěma dalšími komunisty, nenašli ani • mravnosti obr., — 7. Pól,
, čení Sokola. Dnes komunisté zvou na Sparta'
—
bývalý
president
USA,
13
jediného našince, který by je pohostil. Musili
kiadu krajany v zahraničí, aby svou návštěvou
i — tvar slovesa holiti, —
zajít na návštěvu k Maďarovi.
podpořili komunistickou diktaturu v Česko
8. Praskne obr., — důleM. S., Santiago de Chile Ižitý prvek, — stát v Jižní Americe, — strach' údobí obr., — G. Šlépěj, — řekni obr„ — ciz. slovensku a projevili souhlas s tím, co se dnes
v 5. pádě, — 9. Park, — vylaďování, —- dolní, ženské jméno obr., — H. Kleštěnec, — cito ve staré vlasti děje. V prohlášení se prav1:
Z VELKÍ BRITANNIE
— řím. tisícovka mezi stejnými souhláskami, slovce pochopeni, — opak denní, — I. Reckc „Účast na komunistické Spartakiadé v Praze
Druhého dne po příletu do Londýna nás po — 10. Múza milostného básnictví, — angl. půda písmeno obr., — italské město, — nejmenši čás’ by byla těžkým proviněním proti demokraci a
rvali na Trust Fund, inlormovali nás a dali pO' cbr., — orání, — krém, — 11. Opustí, —-NČA, hmoty, — snad obr., — franc. přímý člen, — J lidské svobodě naších lidí doma i ve světě.
třebné lad'.. Přiděl.li nám hned byt. První do — domácí bůžek, — pochoutka při zabíjačce, Římské pětistovky, — drozdovilý pták, — le- Mohla by také znamenat oslabení odporu, <-s.
jem no prohlídce bvtu bvl až doiemný. Zena se — 12. Vlajka, — dusík mezi stejnými samohlás- Ilpidlo, — solmisační slabika, — samohlásky slo demokratických občanů proti komunistickému,
rozplakala, to radostí, že se konečně přece jer kami, — ženské jméno, — stoupání vody, — 13. va nesu, — K. Barvivo v 5. pádě, — trhá, — di, režimu. Věříme pevně, že se nenajde ani jediný
— L. Spodní čelisti obr., — severský peníz, — Sokol anebo občan, žijící ve svobodném sve.e,
dočkala pořádného bytu. Já měl taky plné oč
I portrét, — M. Otrok, — angl. pes, — hornina který by podlehl komunistické propagandě a
slzí, když jsem si uvědomil, jak jsem celýd Čtvrtá část tajenky.
Svisle. — A. Značka síry — třetí částj — souhlásky slova dopiji obr., — N. Čistá váha pomáhal tak satelitům Moskvy k úspěchu.
pět roků nuzně bydlil. Máme obývací pokoj
Sněm pařížských Sokolů. Na valné hromadě
kuchvni. ložnici a koup lnu. Všechno dobře tajenky. — B. Zák v důstojnické škole obr., obalu obr., — škodlivý motýlek, — osobní zá
zařízeno. Chtěl bych poděkovat všem, kteří s< — hudební zvuk, — druh papouška, — C. Cizí jmeno, — dravý pták s háčkem obr., — O. Ne pařížské sokolské jednoty byl znovu zvolen
nás s ochotou ujali. Velmi slušný k nam by ženské jméno obr., — AČK, — prvek značky dotknutelné právo, — důkaz neviny, — příjem starostou br. Živný, místoslarosty bratři H ogen. Miroslav, ačkoli nás neznal. Bvlo by v obr., — D. Spodní část ruky, — nadával, — ná obr., — P. Všechno pojíme, — polévkové leček a Polanský, také náčelník Smutný
krásné, kdyby si tak počínali vůči uprchlikun pulsy, — E. Bodláčí. — značky vodíku iodu, koření obr., — zdálo, — R. Levné bez paty, — a náčelnice Roubalová zůstali na svých místech.
argonu, — dětský pozdrav, — lesnatá stráň, — í[ zkratka tovaru, — důvod k činu, — S. D r u h á Jednatelem je zasloužilý br. Fiedler a vzdě
všidini a všude.
lavatelem zvolen br. Karel Kupka.
F. Angl. oko, — ženské jméno obr., — hrál, — 1'část tajenky.
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Západočeské lázně lákaíí hosiv
Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně se připravuji po přestávce 7 let na hosty
ze svobodného Západu
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IPersekuce lidovců na Olomoucká
Před krajským soudem v Olomouci konal Se
soud nad krajskými činovníky čs. str. lidové.
Obžalováni byli kraj, tajemník lid. strany Vác
lav Cadik, který působil před tím v Havlíčkové
Brodě, jeho zástupce Jar. Bzura, Fr. Polach z
Drahotuš a K. Kalabis z Kremačova u Zábřehu.
'Obžaloba kladla Cadíkovi za vinu, že již před
únorem byl ve spojení s gener. tajemníkem čs.
I lid. strany A. Klimkem, že sabotoval košíčky
'vládní program a že v březnu 1948 na tajných
schůzkách s bývalým generálním tajemníkem
•obrozené" lid. strany E. Hálou dostával rozjviatnícké směrnice k vytvoření illegální od
bojové organisace. Všichni byli obviněni z roz
bíjení kolchozních družstev. Zpráva o Polachovi
říká: „V roce 1953 rozšířil ve společných kra
vínech slintavku tim, že slinami nemocného
•kusu namočený věčhet sena otřel o pysky
loslatnídi. Přitom celý spolek hledal cestu jak
i slintavku rozšířit i na další JZD. Polach se dále
podílel na tom, že jako vedoucí při stavbě kra
vína sabotoval stavbu. Do základu nechal dávat
kámen bez ladu a skladu a zacpávat ho jen
! hlínou. Počítal s tím, že se kravín později
zřítí. Nakonec musela být stavba kravína opra
vena." — Dále soud obvinil všecky obžalované
z vyzvědačstvi, sabotáže a z nedovoleného no
šeni zbraní s náboji. Rozsudek soudu zněl: F.
) Polach 20 let žaláře, Cadik 19 let, Bzura 17 let
I a K. Kalabis tři roky.

'

v minuiycn sedmi letech byli lázeňskými ho hotelu bylo zakoupeno před sedm set obrazů.
Íumn^ VideňákŮ- k,eři Ostali návštěvní sty v Karlových Vaiech, Mariánských Lázních
Rovněž Mariánské Lázně se připravily n
sum. Sotva )sme minuli Mikulov, zjevil se „ a ve Františkových Lázních jen dělníci, druž novou sezónu. Do provozu bude odevzdán nov
» tu ietnMěi jsem pocit jak- stevníci a prominentní komunisté ze sovětského objevený Křížový pramen. Ve Františkovýc
l
?'V01e P° P'v^- A přec sen svazu či satelitních zemí. Všechna lázeňská Lázních kromě úpravy lázeňských objektů př
řou o kra/mou před deseti léty jezdíval několi i místa za tu dobu značně zpustla. Nyní dospěl pravují otevření rozsáhlého přírodního divadlí
n > knř^dn u °> Z‘lal ÍSem lu kdejakou zátočí komunistický režim v Československu k názo Letos budou po prvé po sedmi letech otevřen
nu, Kazdy milník u silnice, kdejakou mez Alt ru, že s hospodářského hlediska byla ztráta i lázně Kyselka v malebném údolí Olše.
příjmu z lázní nerozumná a že Československo
Západoevropské cestovní kanceláře návštěv
pravé meze chybějí. Zatím co v Rakousku poli ročně přichází o značné hodnoty na valutách.
lázní v Cechách propagují. Na příklad cestovr
tvoři rozmanitý koberec, nepravidelně rozděle Proto nastal obrat.
[kancelář Frólich v Hannoveru nabízí v pře
nx mezemi, tady na československé straně biji
Komunisté v Praze se snaží zlákat k návště spektech pobyt v lázeňském hotelu Čedok
o oci kontrast. Zkolektivisovaná půda se táhni vě lázni co největší počet cizinců. Lázně samy Bellevue s denní pensí 59 marek, k čemuž třeb
neKonecne dlouhým lánem kamsi za obzor, vy se od loňského podzimu upravuji, a to přede připočísti příplatek 9 až 17 marek za lékařsk
ivarejic jednotvárný, bezživotný obraz, ne vším Karlovy Vary. Ncjmohutnějši pramen, ošetřeni a několik dalších poplatků. Denní pc
z\ryklý našim zrakům. A na silnici ani človíčka Vřídlo, byl převrlán, protože byl zaneseni byt činí tudíž 80 marek. (Pobyt v předním hc
Cestou do Brna, na trati dlouhé 70 kilometrů vřídelním kamenem. Sedmnáct lázeňských ob tělu na francouzské Riviéře činí 45 marek
jsme potkali jedno jediné vozidlo, nákladn jektů bylo nově vymalováno a vybaveno ko 'Přes to však jsou zájemci o návštěvu Karlovýc
auto. Provoz z československých silnic vy berci. nábytkem, záclonami. Sochař Švec do |Var. Jsou mezi nimi i někdejší naši spolt
mizel. Před Brnem jsem zastavil u známéht končil novou sochu Karla IV., výtvarníci Ku [občané německé národnosti, kteří zřejmě drtě,
hostince. Je v zuboženějším stavu, za oknen chař, Boček a Vojířová vytvořili symbolickou shlédnout rodná místa a připomenout si něk
cedule „Socialistické pohostinství slouží lidu" sochu karlovarských pramenů. Do lázeňských 1 dejší časy.
Vypil jsem pivo., poručil si druhé, ale tohc
jsem se už nedočkal. Po dlouhém čekáni be:
konce jsem se rozhodl odejít. Šenkýřka s<
omlouvala: porouchala se pípa. Zlobila u:
Plzeň. Ve Škodových závodech se přihlásilo
Kdo zemřel: Pátého května l. r. zemřel na
mnoho týdnů, ale komunální podniky miste do pohraničí na obdělávání půdy všeho všudy Vyšehradě Karel Novák, akad. sochař. —
opravy měly jen vysvětlení: opravy pivních pij pouze devět mládežáků. Nábor předcházela vel V Nymburce zemřel PhMr. Josef Šafránek, lé
Hakenkrajc na obálkách dopisů ONV Česká
nebyly naplánovány, není sil na opravu. Pivě ká agitace. Komise Svazu mládeže se rozhodla kárník. — Na Vynohradech Em. Turek, známý
v lahvích taky není, protože nejsou lahve Škodovku navštiv^ a provést nábor. Když veř. pracovník, Ant. Škorpil, býv. n.istr lakýr Lípa už strašit nebude, protože soudružky v ex
pedici
byly poučeny, kterak správně přelepovat
Není zkrátka nic.
oznámila, proč přišla, čekala na povolení ke nický a legionář 21. fr. pluku z Libně, Václav líc dopisních obálek s hakenkrajcem zpátečními
Pozdrav ~ Vídně
Soukup,
býv.
autodopravce
a
člen
Myslivecké
vstupu do závodu dvě hodiny místo obvyklých
lístky. (Dikobraz)
Jednoty v Praze, Hynek Koptík, pluk. v. v., Fr.
čtyř minut.
Anonymní listy dostávali vedoucí funkcio
Ostrava. Na práci do dolů přijela skupina Holec, býv. zam. Cs. stát, filmu z Prahy XVI., náři obce a kolchozního družstva v Prušánkách
polských a rumunských dělníků, kterým při ná Karel Skřivan, strojvůdce v v. ze Zbraslavi, u Hodonína; zrušte družstvo — jinak uvidíte!
boru slibovali značně vyšší mzdu, než jakou Jaroslav Dočekal, berní ředitel v. v. z Prahy. —
Rok už čeká na boty. V srpnu 1954 si slečna
Kutná Hora. V Tylově třídě bude letos upra jim doopravdy vyplatili. Lidová demokracie aí Ve Vysokém Mýtě zemřel ve věku 82 let Josef J. C. zálohovala v ostravském domě ,,Horník"
ven dům U zlatého hřebene a uveden do staví [v Polsku nebo v ČSR. je pořád pěšky jako za Hofmann, Vojtěch Speychal, ppi. v. v. ve věku boty na míru, ale čeká na ně dodnes.
z doby, kdy se v něm 4. února 1808 narodí I vozem.
58 lei, Jaroslav Temín, stavitel z Prahy-Vršovic
Historii Kocourkova obohatila Jihlava. Na
Josef František Tv], jer* nozději dostal jméní । Olomouc. Bude zrestaurován starý šlechtický ve věku 49 lei, Fr. Vítová ředitelka mateř. různých částech města byly před časem posta
Kajetán. V domě bude Tylovo museum.
škol.
v.
v.
ve
Vršovicích
ve
věku
65
let,
Jan
veny úhledné veřejné telefonní budky, ale do
[dům na nároží Masarvkova náměstí, jehož záČeské Budějovice. Na historickém náměst | kladv pocházejí z XV. století. Příštím roku bude Svoboda, člen Klubu Omladinám,devadesátníků sud nebyl do nich zaveden telefon.
Jana Zižky se provádějí pod dohledem státn provedena asanace domů ve Školní a Purkrab z Prahy, prof. dr. Ing. Jan Dejmek z Prahy Vil.
Nedaleko Hodonína, hej: postavili po úderpamátkové péče opravy starobylých fasád. Pod ské ulici. Z Oláhalova domu se stane kulturní — V Bechyni zemře) MUDr. Boi. Canský, prakt. nicku nedbale pro zaměstnance hodonínské
lékař
—
Ve
strašnickém
krematoriu
se
konal
loubí, nejhezčí v Cechách, bude vybíleno a noví středisko. Od Školní ulice až po prodejnu fy
elektrárny nové domky v sídlišti Bažantnice.
osvětleno. Na třídě 5. května provádí Památ Machek na Masarykově náměstí povede obno pohřeb žehem Oldy Hocke, býv. hráče Nusel Dikobraz o tom napsal: „Malty v místnostech
kovy úřad obnovu fresek, objevených poc vené podloubí. Budou opraveny zbytky tere ského SK.
■popraskaly, v koupelnách chybělo ústřední to
A omítkou. Obyvatelé odpracovali sto tisíc bri ziánských hradeb a starého opevnění. Asanace i
pení, z balkonů do pokojů teče voda a při vět
‘-.J gádnických hodin na stavbě sokolského sta středověké obranné bašty poblíž kostela sv.
ším závanu větru mají v pokojích létající ko
dionu nedaleko města.
berce jako v Tisíci a jedné noci. Zkušenost
[Michala bude brzy dokončena.
Písek. V podniku ,,Harmonika" se nyní spe
praví, že nejlépe se zpívá v koupelné. Těžko
cialisují na výrobu foukacích harmonik. Vy I Opava. V březnu došlo k demonstracím ž
Pomník Jaroslavu Haškovi bude postaven však vyjadřovat radost zpěvem, když západorábějí nejmenší harmoniku na světě značkx ;pro špatné zásobování města masem a tul
v Lipnici nad Sázavou, kde Hašek tvořil část moravské plynárny nařídily v zájmu lepšího
Nipper. Je dva centimetry dlouhá a má pouze [ Policie nezasáhla, jen ženám domlouvala.
přístupu kyslíku do koupelny uřezat tři cm
. populárního ,.Dobrého vojáka Švejka".
Znojmo. Nová obrovská konservárna, kle ?
čtyři dírečky. Kanada odebrala 4800 kusů. Cel
Čtyřicet západoněmeckých marek v hotelu । dveří a oken.
kem se jich má vyrobit 720.000 kusů. O foukac se staví, bude míti roční kapacitu o dvě < , ..Alcron" v Praze zaplatili za jednolůžkový po
harmoniky běžného typu je zínačný zájem hlav- vagonů větší než všechny dosavadní konst
koj denně obchodnici ze západního Německa,
ně ve Francii. Do Afriky nedávno bylo poslánc várny ovoce na jižní Moravě.
kteří přijeli do Prahy na veletrh hudebních ná- Co mší z: domova
80.000 hormonik na řetízcích. V Písku připravuj:
Bratislava. Krádeže v hoieli „Carllon“
a strojů. Po návratu prohlásili, že se jim nepovýrobu první chromatické foukací harmoniky v posledných mesiacoch lak rozmnožili, že bc o !dařilo uzavřít ani jediný obchod, protože ceny
[ Co stojí večeře... je. zde také hrozná dra
na kterou bude možno všechno zahrát.
nutné vyměnit všetkých 500 zámkov na dverá h i jsou mimořádně vysoké.
hota a tak i když oba vyděláváme a máme
Ústí nad Labem. Ze Severočeských tukových izieb. PoHria vypátrala, že krádeže nepi lKosy a srpy z Rakouska pro čs. zemědělce poměrně slušný plat, utratíme většinu za jídlo.
závodů uteklo přes sedmdesát dělníků. Byli to vádzal hotelový personál ale hostia, ktorí a budou dodány na základě čs.-rakouské obchodpro^^Vmí ‘^lanc: donucení pracoval v pod navzájem okrádali. Prakticky brali všetko, o ní dohody v celkové hodnotě padesát tisíc rak. 'Měsíčně oba vyděláme přibližně dva tisíce ko
niku. Po několika dnech práce uprchli a policie sa ukradnúť dalo, najma malí chútkv na cel >- šilinků. Výrobky čs. znárodněného průmyslu run. Avšak metr látky na pánské šaly, trochu
udiázející kvality slojí 500—600 korun (nic
po nich bezvýsledně pátrala.
vlněné dekv, na ručníky, pisacie potřeby, 2 ‘- i prý připomínaly spíše ozubená kolečka než báječného), panská košile 80--100 Kčs. Nej
Praha. V minulých letech postavili v Praze a clony a dokonca odmontovali zo štola i mi ’ 1 srpy.
dražší je však jídlo: litr mléka 2.20 Kčs, vajíč
blízkém okolí asi 1300 rodinných domků. Ne morové doskv Tito „hostia" nekradli věci o j Pod hladinou zmizí část obce Těrlicka, jak- ko 1.6Ó Kčs, 1 kg másla 50 Kčs, 1 kq cukru
pamatovali však na přívod elektřiny a Krajský svojicb izieb, ale z izieb svojich susedov a 0 i mile bude postavena nová přehrada na řece 12 Kčs. Tak ku příkladu dnes nás stála večeře
národní výbor teď nemá peníze ani materiál, i na inom poschodí hotela.
ÍStonávce. Stavba má být zahájena letos. Pro :30 Kčs.
(Z Prahy.)
abv žádostem o připojení na elektrickou síť
Napříč republikou. V Litomyšli by a [obyvatelé zaplavené části Těrlicka bude vystaNení ío k životu, ani k smrti. „Jsem sice
vyhověl. Ani v těch případech ne, kdy jde o otevřena nová nemocnice pro děti. —■ V Pe . véno nové sídliště se 141 domky.
vzdálenost pět’ metrů.
Největší kachní farmu v ČSR mají na okraji již v pensi, mám taky na to nárok, vždyí mam
hřimové pokračují práce na stavbě sporto
Mladá Boleslav. Na podzim se má zahájit ve ního stadionu, připravují výdlažbu Tyršo' y , Hodonína směrem k Lužici. Loni bylo na této ' odfáráno 40 roků na šachtě, ale chodím i dále
'Ék zdejší automobilce výroba lidového vozu ,,Spar- ulice, obnovují zelený pás v Sokolské ulici a farmě, zvané ,,Písečná", odchováno padesát ti- pracovat, nebof jinak by< i se neuživil. Není to
prostě s pensí k životu ani k smrti.
V tak". Cena 22 a 24 tisíc korun je ovšem značně upravují park u starého hřbitova. — Ve Fr e . [ sic kachňátek.
,
(Z Kladenská.)
nelidová.
š t á t ě byla zmodernisována přádelna, jež ny i ; Kostru uzenáče našel jistý zákazník v lahvi
Rokycany. Stavba nemocnice, započata v ro ' pracuje na dvě směny. — V Maria nskýc h [ piva ze starobrněnského pivovaru. V sodovce
Maso jen dvakrát týdně. „Čerstvé maso se
ce 1951. pokračuje hlemýždím tempem. Radu Lázních nahradili tramvajovou dopravu tr
vyrobené ve znojemské sodovkárně našli do- prodává jen dva dny v týdnu, a to v pálek a
let chyběl stavební materiál a byla nouze o lejbusy. — V Olomouci bude odevzdána < a 1 konce celého slimáka. Svobodné Slovo prozra- v sobotu. Prodejna je otevřena od osmé ho
pracovní síly. Když se stavba stala ostudou, provozu nová hvězdárna třetího vyššího typ ; , dilo, že myš anebo mouchy v limonádě nejsou diny, ale již od šesté stojí před krámem po
obyvatele Rokycan se rozhodli odpracovat na bude sloužit vědecko-výzkumným účelům. — j ; žádnou zvláštností.
četná fronta čekajících žen, přestože příděly
nemocnici 40.000 pracovních hodin zdarma. Bez [Bystřice nad Peraštýnem bude br: y
Podivný nález. Nepřihlásil se a také se nepo- masa jsou letos ve srovnání s loňským podtéto pomoci by se město nemocnice sotva doč 1 dokončena vírská přehrada na řece Svratce. - , dařilo zjistit zaměstnance Masného průmyslu zimem o polovinu větší. V posle.lni době
V Revúci a v Gelnici jsou rozestavěl f v Českých Budějovicích, který zapomněl v sa- mežno pozorovat při nákupu masa tento zjev:
Děčín. Kdysi čilé město v posledních letech dvě moderní nemocnice. — V Báňské B - lámu obvaz s ichtoxylovou mastí. (Dikobraz.)
lidé, i když mají možnost koupit třeba kilo
zratilo n ■ ruchu. Z hostinců, které bývávaly strici budují na jihozápadní straně měs 1
A ještě jednou nález. Při výkopu bazénu masa, požaduji méně, někdy jen 200 gramů,
dostaveníčkem plavců, zůstaly jen někteié, nové plážové koupaliště. — V Krylech 1 , v Pelhřimově byly na louce u říčky Bělé v protože na víc nemají peněz. Také se rozmohl
ostatní byly zrušeny, ba dokonce zbourány. Podbořan shořela bývalá keramická továrn 'hloubce tří metrů v bahnitém nánosu objeveny nákup na knížku — na dluh.
Znovu byla zřízena restaurace Pod zámečkem která sloužila za skladiště chemikálii. —
(Ze Sokolova.)
| uchovalé kmeny stromů a zvířecích kos li z doby
a hotel s restaurací v Hřensku. Byla zavedena 'Kuksu u Jaroměře zničil požár krajský archi . aluvia.
Už to jde na nervy. My stále děláme každý
trolejbusová doprava.
druhý týden v noci. Jsem z toho cela hloupá.
Liberec. Méslo trpí nečistotou a neyzhledLéčím si nervy. Chodím každý týden k lékaři,
nosti V mnohých oknech není skleněných ta
těch prášků, co už jsem se najedla, pomalu lo
bulí a místo nich přes okna zatlučena prkna
jím jako chleba. Lékař mi říká, že mám hodně
nebo tabulky plechu — toto nouzové zařízeni se
spát a chodit na procházku. Ale řekni, jak je
datuje z konce války roku 1945.
to možné dělat, kdvž se v noci musí pracovat
postoloprty. Pohled ’ a ulice města je ne Šest balíčku do roka pro každého člena rodiny — Jak postupují čs. úřady při vyelívání léků — a ve dne spaní nestojí za n»c.
(Z Brna.)
radostný Všud • nepořádek a nečistotě, ulice
Které zboží z ciziny je doma nejvítanější
města po cel.' měsíce iczko.ánv a chodci musí
POŠLETE SVÝM DRAHÝM DOMO
dávat pozor, aby neklopýtli, protože dlažební | Podle nynějších předpisů, za jejichž platnost
Při doručování balíčků se donedávna posiuBALÍČEK HODNOTNÝCH POTRAVIN
kamc ny se na mnoha místech drolí a nikde ído budoucna nelze ovšem ručil, může dostat povalo tak, že celní úřad oznámil adresátovi,
Odeslání vám se zárukou zprostředkuje
dlažbu neopravuje Tajemník
\ula I každý' příslušník rodiny v Československu do že dostal zásilku z ciziny a balík byl v jeho
RUDOLF VOREL
Krejčí marně shání pracovní sily ;z lovaien i 'roka šest balíků z ciziny za nižší celní poplat- přítomnosti na poštovním úřadě otevřen a vy
224 East 70th Street
mládež z měst.! i okolí, abv zaneradene rnesto , ky. Celkové množství zboží v balíčku nesmí čleň. V poslední době je však jiná prakse.
NEW
YORK 21, N. Y., USA
[přesahovat potřebu příjemce a členů jeho ro Balík se otvírá a proclíva za nepřítomnosti
odhalila , na několika místech diny nebo nesmí přesahovat stanovenou hra- adresáta. Není proto divu, že se stále hojněji
Vyžádejte si ceník a informace všeobecné
. • z d-rvín různého zboží, nářadí, šperku. \i I níci. Tak se na příklad platí za první kilo vyskytují stížnosti na neúplnost zásilky. Celní ■ i důvěrné. Objednávku potravin do Česko
slovenska můžete učinit z kterékoli země
skrýších bylo 14 elektromotorů, 33 elektrieke gram kávy 8 Kčs cla, ale za každý další kilo- úřad přikládá do balíku oznámení, že část zbo
ve svobodném světě.
-i . oaq elektrické hi.ice, ihkidc iqram 70 Kčs cla, Za první čtvrt kilogram čaje ží se musila odstranit, protože zboží bylo zka
kýdr polštářů. 307 pilek nu železo 309 vrtáků i 14 Kčs, avšak za každý další čtvrt kilogram žené. Obvykle jde o slaninu, uzené maso a jiné
ky^hn wtok íčů kladiv, šroubováku, pilníku, i čaje, 60 Kčs. Za první pár nylonek 8 Kčs, za potraviny.
Dva mladí Čechoslováci, příslušníci francouz
mnoho aut
,
.
rsic kus. prlstro]U< každý další pár 24 Kčs, za tucet kapesníků
Cizinecké legie, chtějí si dopisovat se dvě
Proti lidem, kteří dostávají balíčky z ciziny, ské
:
elektrotechnického zámečnického
[20 Kčs, za další tucet 40 Kčs. Zvláštní postup vede komunistický tisk stálý boj. V týdeníku ma
studentkami-uprchlicemi, aby se s nimi
■
;platí při vyelívání léků. Celní úřad vyrozumí „Vlasta" napsala jedna závistivá komunistka: mohli
příští léto setkat v Africe. Adresa: Cap.
1
[příjemce, že mu došla zásilka s léky. Tuto zá- „Balíčkové zásilky od známých z Ameriky ne- •Joseph Smiga, Mle 73.495, S. P. 51864 CCB, par
'bra,řÍ
skýdi
VPúsUednich dílnách závodu [siiku může dostat teprve po předloženi potvrze potřebujeme. Jestliže si dáváme posílat balič- 1B. C. M. Paris — T. O. E., France.
ní zdravotního referátu Okresního národního ky, podporujeme nepřátelskou propagandu. Oč
Čech v Anglii, otec tří synů-filatelistů, prosí
Dolní
a briketárny- v Dolním [výboru. Zdravotní icferáty vydávají potvrzení bvchom přišli, kdybychom se jich zřekli? O ně- : 1uprchlíky filatelisty o příspěvky do tři sbírek.
,Hnědouhelné
dělníků. Z toho je asi s nechutí a jen tehdy, když příjemce lék ne
Ochoten
k výměně, kterou zprostředkuje České
kolik kusů nevyhovujících oděvů, většinou ne- <
Rychnově
V KSC, Většina zbytné potřebuje, lék předepsal lékař a když
50 zaměstnaně oj
vůbec sUll prlslusniky , jde o lék, kteiý se v Československu nevyrábí. účelných a našemu vkusu cizích, v nichž se !Slovo.
často ani nemůžeme ukázat."
Rád bych si dopisoval s českou dívkou, ať
2 nich však
Právě v poslední době [Úřední lékař zpravidla zjistí, že dávka léků je
i v Německu. Žiji v Kanadě. Pří
komunistické stranr^
tyio
Naši lidé jsou však jiného názoru. Za pomoc kdekoliv
•
pro příjemce příliš vysoká a omezí ji na nejpadné
bvch se postaral o její příchod do Ka
1
bylo možno P°
všemožně snaží pod ruz- ,menší míru. Příjemce se musí časti zásilky jsou vděčni a mnozí by se bez balíčků ocitli ve nady.
Nabídku na adresu. České- Slovo, Múnjson v KSČ/
důvody opustil komunrstic- vzdát, aby získal potřebné potvrzeni. Celní po značné bídě. Ze zásilek si zvláště cení bavlně- 1
platky však musí zaplatit za celou zásilku. Ná ného zboží, nylonek, v potravinách dávají před- ’chen 27, Posilách 91.
S českým děvčetem ve věku 19—24 let, bych
hradu za onu část léků, které se „dobrovolné nost kávě, čaji, slanině. Vítají i koření — pa
vzdal, nedostane. Pokud příjemci balíčků s lé- priku, pepř — a pak prášky do pečivá, vanil- jsi rád dopisoval, nejradéji z Německa. Slou
žím
v US Army. Pište do Č. Slova, Múnchen
[čivy nepřistoupí na tyto podmínky, nedoslanou kový cukr Ale také mají rádi americké ciga- :
rety.
L27, Postfach 91 na značku „Mannheim".
'potvrzení a zásilka se vrací odesilateli.

Zoravy z měst a kraiů

Z domova ve .zkratce

Balíčkové zásilky do Československa

České Slovo

Bojujte a neumdlévejte, bez boje není vítězství. Pravda je s vámi a ta zvítězí

T. G. MASARYK

Někdy na tebe myslím
Jaroslav D r e s 1 e r
Někdy na tebe myslím a někdy ne
Škoda že si tě neumím představil
aby to bylo doopravdy
Škoda že jenom tak
Škoda že jenom tak někdy
na tebe myslím a někdy ne
Ale jestliže ano
půlnoční obloha se zalelí hvězdami
případně se stane něco jiného
anebo také ne
Někdy na tebe myslím
A někdy si myslím že ne
Nicméně je to ve mně Napolodřímající
Jak voda za přehradní hrází
Jak pekelný stroj
který se chystá dojít v okamžiku

Jak něco co v zápětí zas propukne
Pokaždé na tebe myslím Tak nebo tak
Někdy na tebe myslím
A někdy si myslím že ne
Ale elektřina v akumulátoru

Konserva kterou někdo otevře
Něco co v zápětí zas propukne
Někdy tě vidím
v začernalých stínech stromů
v lesknoucí se vodo
ve všem čím jsem obklopen
Někdv jsou nablízku tvé vůně
Tvůj krevní oběh nemůže být daleko
tvůj dech se sráží na okně
Škoda že je to všechno jenom jakoby
Jenom tak
Pokaždé na tebe myslím
předstíraje si že tomu tak není
Někdy jsou na povrchu obě ta dvě města
Jindy zas cosi jiného
Ale na každém kroku Jsi to ty
čím je proniknut můj obsah
jako barvivém Desítky přesných definicí
Jsi to ty
Neexistuji než skrze tebe
A také svět se nemůže točit než tebou
Má Naděje

LIDÉ v mlze
Vladimír ŠTĚDRÝ

Byli jsme všichni na jedné lodi, Kurt Hof,
paní Gordonová a já. Cesta plynula pomalu.
Byla to americká nákladní loď a moře bylo ne
klidné. Byla to dlouhá cesta a my počítali ne
hodiny, ne dny, ale týdny. A když jen chvíli
zasvítilo slunce usedali jsme do palubních židli;
kolem bylo nesmírné moře a na lodi tak málo
místa. Jen když se rozpršelo, schovávali jsme
se v jídelně.
Byli jsme všichni nejen na jedné lodi, ale
na jedné palubě nebo v jedné jídelně. Jen noc
nás rozdělila do kajut. Ale před soumrakem
jsem vystupoval na nejvyšší palubu a hledíval
s Kurtem Hořem a paní Gordonovou k nevidi
telnému cíli naší plavby. Často se nad námi
rozestřel koberec šedivých mraků a slunce,
ustupující z poledne, nás zdravilo jen stříbrem
štěrbiny, která se rozevřela mezi mořem a
oblaky. A tu jsem Kurtovi Hofovi a paní Gordonové říkával:
„Vidíte, to je stříbrný horizont, po kterém
všichni toužíme. Všímáte si, jak zlátne? Jednou
bude docela zlatý. Prozatím jsme stále ještě v
jícnu Evropy, ale tam, za tím obzorem, tam se
žije lépe."
A vyprávíval jsem mladému Hofovi nebo
paní Gordonové o Americe, té zemi, kde se lidé
nemusí ničeho bát, kde zítřek jistě přijde, kde
slunce jistě svítí a lidé si věří a smějí se, kde
je svobodný život, prostě — Nový svět. Říká
val jsem jim takové čítankové věci proto, že
oba měli strach, každý ze svého zítřku. Kurt
Hof byl chudý mladík, který bez groše cestoval
za svými rodiči; a ti byli v Americe příliš
krátce a ještě prý nezbohatli. A paní Gordo
nová, Kurtova krajanka, štíhlá, modrooká Něm
ka ze severu, s vlasy jak ze zlata, se provdala
za amerického vysloužilce z druhé války, kte
rého pomátly staré rány v hlavě a nyní se
léčil v americké nemocnici; jela za ním. Byli
to oba mladí lidé, životem ještě neotřískaní.
Nedovedli zakrýt, že se bojí, co bude v cizí
zemi, co bude s nimi v neznámem prostředí.
Paní Gordonová měla navíc dítě, malého Johna
a o to větší starosti.
Starosti! O starostech pani Gordonové věděla
celá posádka, sestávající hlavně z černých jiámořníků. Vlastně nejen z černých, i ze žlutých
a hnědých. Bože, to je lidských barev na světě.
My, bílí, jsme byli na té malé americké ná
kladní lodi v menšině. A proto snad ani já,
ani ti mí druzi, jsme nešli mezi ty černé, žluté
a hnědé. Jako bychom se byli báli, že bychom
jejich barvě rozuměli ještě méně, než jejich
hrdelně řeči. Ale dojista to byli dobří lidé.
Jakoby věděli, že slovy se nedorozumíme, ho
vořili k nám úsměvy a kývnutím hlavy, když
nás zahlédli. A malého, plavovlasého Johna
paní Gordonové měli všichni rádi. Však víte —
dítě, to je živá hračka. Kdekdo na lodi věděl
o neštěstí mladé, zlatovlasé paní, o starostech
z budoucnosti Kurta Hofa i o mém vyprávění
o stříbrném obzoru, který bude zlatý až vy
jedeme z tlamy ustarané a splašené Evropy.
Život na lodi jde pomalu a na nákladní lodi
jak by spal. Obzor zůstával stále stejně daleko
a moře kolem nás bylo stále týmž obrovským
talířem měňavých barev, nad kterým běhalv
mraky, slunce, měsíc a hvězdy, evropské mra
ky, evropské slunce, evropský měsíc a evrop
ské hvězdy. A my bývali ustavičné spolu a hledívali k neviditelnému cíli. Občas, ale jen
zřídka, jsme v dálce spatřili jinou loď, v noci
jen světla jiné lodi, a často pršelo. A to je
divné — déšť na moři. To je nesmírné plýtváni
vodou, řekl jsem komusi; a tu mi jeden námoř
ník vysvětlil, že moře, to že vlastně není
voda. Moře, to prý je jakási hmota, dobrá jen
k tomu, aby nesla lodi. Vždyť — mýt se v ni
nedá, pít se to nedá — tak jaká pak voda?
Ale přece, když pršelo, měl jsem pocit, že
jsem svědkem slepé marnotratnosti přírody.
Paní Gordonová se mi posmívala, co že mi
záleží na tom, zdali prší, zdali je příroda
marnotratná. Jí ovšem záleželo jen, aby malý
John jedl a spal. A vskutku, Johny vůbec ne
dbal o to. kam loď pluje, zdali prší, nebo
slunce svítí. Johny nedbal; o něho pečovaly
jiné síly; a růst mu pomáhala naprostá bez
starostnost.
Bývali jsme stále spolu na jedné lodi. Mu
sili jsme být spolu, protože to byla malá loď
a kolem dokola jen širé moře. Musili jsme se
vídat, musili jsme spolu promluvit, nemohli

jsme jeden druhému utéci. Nic nás nemohlo
rozdělit na té lodi, až . ..
... jednoho dne se otočil vítr a počal vy
trvale vanout ze severu. A znenadání se kolem
nás postavila bílá stěna, pružná, ale tak nepro
niknutelná, že se v ní ztratil všechen vnější
svět, i krásná, štíhlá pani Gordonová, i rame
natý. mladicky neobratný Kurt Hof. A zhoustla
tak, že se v ní ztratil člověk sám sobě. Nebylo
vidět ne na krok, ale ani na půl kroku, a tehdy
po prvé za té plavby jsem dočista osaměl na té
naší malé lodi.
J,ak je to podivné žít v mlze. Znenadání
není ani východiska, ani cíle. Znenadání není
ani levá ani pravá strana, je pusto, jsi sám a
nevidíš nad sebe. Víš jen, že stojíš, nebo že
jdeš, ale kam, to nevíš. Všechno to domněle
pevné je náhle vratší na hmotě, která nemá
konce, protože nemá začátku. Osaměl jsi v
prostoru.
Na lodi v mlze je každý ztracen sám sobě.
Není potěšen z pohledu, z výhledu, nic neoslní
zrak. Je zbytečné se dívat do bílé opony. V
mlze se lidé zahledí do sebe a tak se polekají,
že běží do jídelny. Tam zůstal starý svět. Tam
hledíš do zrcadla, které stále ještě ukazuje
tváře, postavy a jejich pohyby, lidi bílé, hnědé,
žluté a černé. Ale venku, tam za dveřmi straší.
Tam není nic, než ty. Tam jsi sám, nevábná
společnost.
Ta samota trvala déle, než kdo mínil. Po tři
dny jsme houkali na výstrahu rybářským
lodím, vždy čtyři vteřiny temného hluku a dvě
vteřiny bílého ticha. Po tři dny byl každý z
nás sám a všem se stýskalo. Probouzeli jsme
se ze stesku jen v jídelně nebo v kabině. Ale
i tam bývalo smutněji, než jindy. Já jsem
ka.-dý večer sečital své chvíle. Bývala to smut
ná bilance. Večer co večer mi v součtu chyběl
jeden den; a to je velká ztráta.
Uprchlíkům často chybívají dny. Utíkají, jako
milenky v černých závojích. Co mlhy samoty
jsme vdýchali za života v exilu. Co ztrace
ných, bezúčelných, samotářských dní odešlo,
jako v mrazu dech. Sčítali jsme a sčítáme
sloupce: co jsme dlužni, co máme, a co bychom
chtěli mít od života. Je mlha za námi, je mlha
před námi a každého dne je věčná škoda. Mar
ná, nelítostná škoda. Nic nám nikdo nedá, co
si sami nedáme. Měli bychom, chtěli bychom si
dát víc, ale zrcadlo se v nás překlopilo a v
mlze života vidíme jen jeho slepou stranu.
Hledíme po jiných, ale pro mlhu nevidíme bliž
ního. Řekněte, jak se máme mít rádi?
Na cestě do Spojených států nás na moři
překvapila mlha a nezbylo nic, než každý sám
sobě. Paní Gordonová se druhého dne rozpla
kala; Kurt Hof se steskem rozstonal a nevy
cházel. Jen malý John jedl a spal. Jeho život
řídily jiné síly nežli náš; jeho život byl zdra
vější nežli náš; a růst mu pomáhala naprostá
bezstarostnost. Vždyť malý John, jako každé
dítě, byl zvyklý znát doposud jen sama sebe
a nic mu nescházelo. A nepochopil naši radost,
když se mlha rozplynula a já s jeho matkou
a Kurtem Hofem jsme znovu stanuli na nej
vyšší palubě. Před námi zapadalo slunce, moře
bylo čisté, hladké jako jezero a obzor zlátl.
Ta nevídaná krása soumraku nás povzbudila.
Krása budí touhu po životě a paní Gordonová
řekla:
„Zdali to není krásné slunce, řekněte?"
„To už je americké slunce a obzor je tu ze
7? ' ' i kl is*m >i. Zřejmě jsem už venku
z hrdla té macešské Evropy."
„To jsou pohádky", řekla pani Gordonová.
„Slunce je všude stejné, a ty barvy — to se
vám jen zdá."
V tu divili jsem si byl docela jist, že štíhlá,
zlatovlasá paní Gordonová bude v životě ještě
\rlm' .-Osmá. Vždyť uměla ri’' .t lak samo
zřejmé věci. A všem se líbila a všem jí bylo
líto.
Když jsme přistávali v Novém Yorku, podal
ji jeden z námořníků obálku a potřásl ji rukou.
Sebrali se na ni mezi sebou, ti černí, žlutí,
hnědí a bílí námořníci, a vrátili jí cestovné. To
aby prý měla do začátku.
Přiběhla ke mně.
„Měl jste pravdu. Ten obzor je tu zlatý."
Ba ne. To ti lidé.
(Vzato ze sbírky „Věž Svědectví")

Čemu se doma smějí
i

TÉŽKÝ ŽIVOT ŘEDITELSKÉ HONORACE

Chlubil se Rus: „My to vyhrajeme. Za námi
Vé/šina dělnických ředitelů národních pod- /sou masy."
iniků slouží celkem šest let. Z toho připadají,
Konstatoval Kanaďan: „.My to vyhrneme. Za
\jak praví úřední statistiky, dva roky na službu námi jsou kasy."
' v továrnách, dva na vyšetřovací vazbu. A pak
Postěžoval si representant lidové demokracie:
přijdou dva roky kriminálu. Nejméně.
•My to prohrajeme. Za námi jsou basy."

*
Na věštkyně byla v Československu před
nedávném pořádána velká honička, ale přesto
\jich ještě pár zbylo. Slouží soudruhům potentátům, když už nevědí, jak se vymotat z leninI sko-stalinsko-malenkovsko-bulganinských smy
ček.
i K jedné z těch zbylých přišel před nedávném
Zápotocký, aby se zeptal na svou nejbližší bu
doucnost. Věštkyně se zadívala do skleněné
koule a pak řekla:
„Vidím vidím zemi chudou, nad ni vidím
hvězdu rudou ..."
Tonda ji netrpělivě přerušil: „To je minu
lost, to mě nezajímá."
Věštkyně se nedala vyrušit z klidu. Pokračoi v ala:
i „Vidím vidím hvězdu pěticípou — lidé pod ni
I hlady chcípou ..."
i ..Ale to je přítomnost", nedočkavě jí namítl
Zápotocký. Já chci vědět, co bude ..."
I tu mu ona moudrá žena řekla:
„Vidím vidím lípu košatou. A na ní vidím
hlavu ušatou."
*
Nemohla jedna stará babička najít cestu do
Zlína. Ale měla štěstí: potkala mladého muže,
ozdobeného několika odznaky, co se teď v
Československu nosí.
„Kudypak se jde do Zlína, mladéj pane?" ptá
se
„Jděte, soudružko babičko, tadyhle pořád
rovně, až uvidíte nápis Gottwaldov dříve Zlín.'
„Tak vám teda děkuju. Cest práci, dříve
nazdar."

Ptal se Franta Jožky: „Která je největší stav
ba socialismu v Československu?"
„Snad Donbass, né?" povídá Jožka.
„Ale kdepak. Bouda na lidi."
*
OTÁZKA PRO NOVINÁŘE
„Proč má Rudé právo tak veliký formát?"
„Aby nebylo vidět toho osla, co je čte!"

*

K závodnímu lékaři jednoho národního pod
niku přišel dělník s oteklou nohou. A že prý
mu na tu nohu spadla výplata.
Pan doktor ani nemrkl, prohlédl nohu a po
vídá:
„Buďte rád, že vám na ni nespadly srážky.
To bych vám tu nohu musel dát do sádry."

★

Před deseti lety hlídkovali kdesi na Labi dva
vojáci. Američan a Rus. Bylo parné léto. Ame
ričan si sňal helmu, lehl do trávy a usnul
Rus to zpozoroval, přeběhl rychle hranici, vzal
helmu, sáhl pod košili, trochu hrábl prstv a
položil do helmy několik pěkných exemplářů
všelijakého hmyzu, hlavně vši. Helmu položil,
zmizel a pozoroval za bukem, co se bude dít.
Nedělo se skoro nic. Američan se probudil,
helmu vyčistil, dal na hlavu a počínal si, jako
by se nic nestalo.
Pak uběhlo pár dní a zase bylo takové horko.
A co se stalo Američanovi, potkalo i Rusa.
Usnul, helmu vedle sebe. Tentokrát přešel hra
nici Američan, vzal helmu a nacpal do ní čoko
ládu, cigarety a žvýkací gumu.
V tom se Rus probudil, kouká na nadílku v
*
helmě a trochu se zastyděl. Přiznal se, co před
Povídá se, že na turnaji o mistrovství světa několika dny provedl.
v ledním hokeji se potkali kapitáni tří mužstev:
„To nic", povídá arnik. „Každý dává, co
Kanaďan, Rus a Čechoslovák.
může."

Slovíčko našich nejmenších

PSANÍ do celého světa
Milí školáci,
už jsme dostali do redakce první psaní. Po
slala je Helenka, která se na nás zlobí, že jsme
neotiskli v posledním čísle slíbenou báseň Sva
topluka Čecha: „Maminkám k svátku". Helenka
se jí chtěla naučit nazpamět, ale báseň ve Slo
víčku nebyla. Je nám to velmi líto a musíme
Helence i vám všem to nedopatření vysvětlit.
Snad jste už slyšeli, že v každé tiskárně řádí
tiskařský šotek. Je to velká mrška a natropí
sazečům i redaktorům mnoho nepříjemností.
Jistě byste rádi věděli, jak vypadá. Věřte, že
my také a ještě raději bychom ho chytili.
Zavřeli bychom ho do klece a bylo by po
mrzutostech. Není to však snadné, on se nikdv
nikomu neukáže. Někdy zaleze a dlouho nedá

Alois Jirásek:

o sobě vůbec vědět, pak se znovu objeví a
začne řádit. Přehazuje věty, smíchá odstavce a
někdy, kdvž má tuze špatnou náladu, rozmetá
celou sazbu. Je to nesnesitelně zlomyslný
skřítek.
A ten šotek si zahrál také s Cecilovou básní.
Poslali jsme ji do tiskárny, pan sazeč ji vysázel,
pan redaktor ji zalomil do stránky, všechno
bylo v nezlepším pořádku — a najednou bác!
Když vyšly noviny, básnička tam nebyla. Jak
se to stalo, to ví jen šotek sám. Ale teď už ho
budeme hlídat, snad se nám podaří, že ho jed
nou přece chytneme.
Nazdar, kluci a děvčata! Helenko, děkujeme
ti za psaníčko a piš brzy zas. Vy ostatní ne
buďte líní a pište také.

MĚSTO VIDÍM VELIKÉ ...

Kdysi stála Libuše s Přemyslem, se svou dru
žinou i se starosty svého lidu na vyšehrad
ském srázu vysoko nad Vltavou. Všichni pohlí
želi na širé lesy, jež se rozkládaly za řekou
od břehů vzhůru po stráních až za Petřín a
Strahov. Záře zapadajícího slunce zlatila oblo
hu. Modravé mlhy stoupaly nad Vltavou jako
obětní dým. rostly jako hrady, věže, domy a
brány.
Libuše v náhlém svátém nadšení vztáhla ruce
k modravým stráním za řekou a mluvila pro
rockým duchem:
„Město vidím veliké, jehož sláva se bude
dotýkat hvězd. Tam v lese je místo, které obíhá
Vltava a na půlnoc je hlubokým úvalem ohra
zuje potok Brusnice. Tam když přijdete, na
jdete prostřed lesa člověka, jenž tesá práh
domu.

I nazvete hrad, jejž vystavíte: PRAHOU. A
jako knížata a vojvodové proti prahu sklánějí
hlavu, tak se budou klaněti i mému městu.
Budeť mu česť a chvála a bude slovutné světu."
Ihned šli za řeku na vrch do starého lesa.
Nalezli tam muže při díle a jali se na tom
místě stavětí hrad. I byl hrad Praha velice
pevný a panoval potom vedle Vyšehradu celé
zemi. Libuše se tam s Přemyslem přestěhovala.

Míjela léta, míjela doba za dobou. Hrad Pra
ha vzrůstal do slávy i nádhery. Sídlili v něm
knížata i králové. Pod hradem se usazovali
služebníci, úředníci, řemeslníci a obchodníci.
Rostlo tam veliké, krásné a slavné město
Praha a stalo se srdcem České země.

Tak se vyplnilo Libušino proroctví.

í Heslo Slovíčka: Nech každý z nás je lepší dnes, než bol včera, a naša vlast bude velká a silná
Tieto pěkné šlová napisal generál Milan Rastislav Šteíánik. On ich nielen napísal, ale
sa pódia nich tiež riadil. Pracoval pre svoj národ a obětoval pre vlast i život. Prv, než sa
। stal vojakom-legionárom, študoval astronómiu a stal sa hvezdárom. Celý vzdělaný svět si
vážil jeho vědeckého nadania. Milan Rastislav šteiánik je žiarivým prikladom pre našich
1 chlapcov. Kto z vás sa zaujíma o jeho životopis, jeho dielo, alebo jeho denník, nech nám
, napíše. V Slovíčku nemáme tořko miesta, aby sme sa o ňom podrobnejšie rozpisovali, ako
by si toho zaslúžil, ale velmi rádi to urobíme súkromne.
Josef Václav Sládek:

Tak zle není, jako bylo
v mnohý zašlý čas,
přečkali jsme mnoho protiv,
přečkáme je zas.
Bušili jak v kovadlinu
v tvrdou naši leb,
vesele jim odpovídal
husitský náš cop.
Stokrát nás zadupali
jako kroupy klas,

TAK ZLE NENÍ.
stokrát jsme znovu vstali
a teď vstáném zas.
Vstáném jako poražený
z prachu vstane muž - ---------jenom otrok poslouchává,
když kdo řekne: „Služ!"
A když hrozí pouty svými:
„Ted poslouchej mne!"
muž s tou tváří ublácenou
vzdorně řekne: „Ne!"

TŘI ÚKOLY PRO ČTENÁŘE SLOVÍČKA

3. úkol:
Vypracujte stručnou přednášku pro své ka
Co se stalo 21. června 1621 v Praze na Staro marády buď o T. G. Masarykovi nebo o Milanu
městském náměstí?
Rastislavu Štefánikovi nebo o Boženě Němcové.
Pamatujte, že vaši dnešní kamarádi a spolu
2. úkol:
.
Popište město v Československu, na ktere se žáci jsou cizinci, předpokládejte tedy, že o
nejlépe pamatujete. Udejte při které řece lezi, těchto lidech dosud nikdy neslyšeli a postu
čím vyniká, jsou-li v něm historické památky. pujte podle toho. Vše co napíšete, musíte vy
K popisu připište nějakou pěknou osobní vzpo světlit a doložit. Jsme ochotni vám poskytnout
potřebný materiál, požádáte-Ji o něj.
mínku.
1. úkol:

