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Ve dnech 18. až 21. července v Ženeve

Konference velkých nadějí

Masaryk neváhal ani vteřinu. Podle ;
svého přesvědčeni a podle hlasu čes- ;
kého lidu vydal se do světa, aby v :
než byly konference na Jaltě, v Teheránu anebo v PoPorady „nejvyšších čtyř", amerického presidenta
či rvoucí roku patnáctého, v den vel ! Eisenhowerá, sovelského ministerského předsedy Bulgastupimi za války. To ostatně vyplývá již z toho, že je ?
kých národních vzpomínek na smrt ' nina, britského ministerského předsedy Edena a fran
v podstatě posláním nových porad v Zenově napravit, ;
Mistra Jana Husa, učinil své vstupní couzského premiéra Faurea, k nimž dojde ve dnech 18.
co se na Jallě a v Postupim! nepodařilo, totiž odstranil
prohlášení do nové epochy našich ná až 2L července v Zenově, budou nejvýznaninější a nejnespravedlnosti, které vyvolávají trvalé mezinárodní na
rodních dějin. Jaký úžasný je to po důležitější diplomatickou konferencí poválečných let. Po
pětí. Ženeva má za úkol přivodil ve světě dohodou
hled do slavné Salta do la Reíorma- mnohých stránkách půjde o zasedání ještě závažnější
stav, jenž by lidstvu zajistil trvalý a bezpečný mír.
tion na švýcarské půdě!
Ve velkém sále uprostřed shro
máždění mužů a žen slojí bělovlasý,
Úkol ženevského zasedání bude tím bude jím zmírnění mezinárodního na matických porad. Tato konference ne
pětašedesátiletý muž, český profesor významnější — a ovšem i složitější pětí a posíleni vzájemné důvěry ve rozhodne nic a ani nemá nic takového
Tomáš Masaryk. Jiní mužové toho ■— než byly válečné porady mezi spo vztazích mezi státy. To je ovšem širo v progiamu. Účastnici toliko v roz
věku cítí se starci a jediným refrénem jenci, protože státnici budou musit ká věta, za níž se tají nesmírně mno hovorech zjisti naléhavost a závažnost
jejich řeči je věta: Již jsem dost pra uvažovat i problémy nejnovější, které ho velmi složitých problémů. Zásadně problémů, o nichž bude potřeba poz
coval! Sedají u teplých kamen, hladí tehdy ještě ani neexistovaly. Ani nad lze říci, že půjde o světové odzbro ději hovořit, určí jejich pořadí a ro
vlásky svých vnuků, odcházejí na od Jaltou, ani nad Postupim! nehrozil stín jení, atomické záležitosti a o sjedno zejdou se, aniž o čemkoli hlasoval1
počinek a nepovažují se již za děl vodíkové bomby. Její strašné účinky cení Německa, jehož konečný osud se a rozhodli. Z konference v Ženeve se
níky na dílo lisdkém, tím méně na poznal svět až o několik týdnů poz na konferenci v Poslupimi nevyřešil. |proto nedají očekávat žádné konkrétlni výsledky. O né se budou pokoušet
díle božím. V tomto vysokém věku ději. Dnes je však hrozba vodíkové
Jak bude konference
|v pozdějších — a dlouhých — porapočíná Tomáš G. Masaryk teprve své bomby a jiných at.omických zbraní
postupoval?
. dách zahraniční ministri čtyř velmocí.
mistrovské dílo. A jako Kristus ode ! všudypřítomná.
šel hledat své učedníky a apoštoly
Nynější konference předsedů vlád Smyslem setkání ministerských předJaký je program konfe
mezi chudé rybáře k vodám jezera
•— president Eisenhower je nejenom ■ sedú je vytvořit ovzduší důvěry a
rence?
hlavou státu, nýbrž zároveň předse- ípřipravit půdu dalším konferencím.
Cenezaretského, jde Masaryk k nejdnidší emigraci svého národa: k holi
Oficiálně podle vzájemných not, . dou americké vlády — bude vlastně
(Dokončeni na 3. straně.)
čům, hodinářům, číšníkům a švadlen- které mezi sebou velmoci vyměnily, úvodním aktem velmi dlouhých diplokám z dílen, kaváren a restaurací
města Ženevy, tam tito chudí češti
lidé zajeli hledat kus měkčího chleba,
než jaký jim dávala je jich vlast.
Tady se postavil se svým stářím, se
svou profesorskou chudobou a se
svou pravdou. Jak bychom nevzpo
mínali Jirákova Husa, k němuž ho
voří Páleč: „Huse, červíčku maličký,
rozbiješ svou hlavu o tvrdé zdi
KOMUNISTICKÁ PROPAGANDA PRACUJE PROTI ČS. EXILU VŠEMI PROSTŘEDKY — I CITACEMI ZE ZA
Rima!“
HRANIČNÍHO SEPARATISTICKÉHO TISKU
Hus neustoupil před šedivou sku
tečností. Také Masaryk vydal se za
Studená válka v éteru ožila a nápor j venští občané podpisovat petice, v Prohlašuji je za „zrádce, zaprodance
svou pravdou. A chudí emigranti že komunistů na československý exil v i nichž exulanty zavrhovali. Ale nej Wall Streelu" a podobně.
nevští byli z prvních, kdož se vydali minulých týdnech zesílil. Ale protože prudší a nejsoustředěnější palbu proti
s nim. V tom čase stál ]íž Masaryk v je tomu podobně i v Polsku a Maďar exilu spustili komunisté letos 9. květ Noviny které k o m u n i s t ú n
pomáhají
čele mohutného a mohutnícího národ sku. ba dokonce i v sovětském svazu, na po vyhlášení amnestie. Všechny
ního a revolučního hnutí, v jehož je jasné, že současná kampaň proti rozhlasové stanice doma chrlí denně
Komunistická propaganda velni
řadách byla i naše emigrace fran čs. exilu spadá do rámce jednotně ; útoky na emigraci a tisk pak tyto často útočí i na český a slovenský
couzská, švýcarská, londýnská, mi řízené akce Moskvy. Diktátoři v útoky přetiskuje — a naopak, novi exulantský- tisk. Ještě česlěji se všaí
lionová česká i slovenskčí emigrace Kremlu zřejmě dospěli k názoru, že nářské útoky, zejména články „Ru- některých českých a slovenských no
americká, jehož jménem prolévala je nutno oslabit vliv exilových sku dého Práva“, přebírají všechny roz vin, vydávaných v zahraničí, dovolá
svou krev emigrace a armáda na pin, které stojí v cestě sovětským hlasové stanice. Hlavním terčem úto vá. Citacemi z těchto fašistických
Rusi.
plánům. Že k lomu zvolili právě tuto ku je rozhlasová stanice ,.Svobodná neonacislických a kolaboranlských li
Ti všichni pozdravili jako východ dobu, kdv se připravuji důležité, ba Evropa“ a po ní „Hlas Ameriky'’. Pra stu, které jsou namířeny proti demo
sluneční po temné noci zoufalého tá snad rozhodující mezinárodní politic covníky „Svobodné Evropy“ označo kralickému exiiu nebo dokonce prot
pání hlas Tomáše Masaryka, když ké porady, svědčí jen o tom, že Mos vali komunisté za „Adenauerovy za- existenci a celistvosti českosloven
v duchu dějin svého národa vstal kva přisuzuje emigraci značnou úlo ' prodance", ale s tím nyní přestali, ského státu, operuje pak koraunistic
v Ženevě v clen pélistyleté památky hu.
když sovětský svaz pozval kancléře ká propaganda proti činnosti česko
hrdinské smrti velkého Jana a před
Adenaucra do Moskvy. Také Rada slovenského exilu vůbec. Separali
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celým světem obnovil slavnou tradici ,.s> v o o o u n a t vr opa ier cen (Svobodného Československa je velmi stický českv a slovenské UsR komu
útok ú
českého ducha i srdce: „Mezá námi a
> často napadána a v komunistických nisíunj pomáhá vydatněji než kdokol
ideou rakouskou není smíru!”
Cs. komunistický režim odsuzuji útocích jsou nejčastěji uváděna tato jiný.
V nejskvělejši kapitole své „Svě představitele exilu již několik let a i ; jména: Dr. Zenkl, Dr. Lettrích, Majer,
tové revoluce” nazvané „Demokracie roce 1950 musili dokonce českoslo Dr. Černý, Peroutka a Dr. Papánek.
a humanita” vrací se president Osvo
boditel vytrvale k Janu Husovi,. „Šlo
o to” píše, „přesvědčit Spojence, že
právě jako národ Husův a Komenské
ho máme právo domáhali se svobody
Před deseti lety, dne 29. června 1945, projevila
tázáno na souhlas. Násilné loupeže zemí a států, klen
a dovolávali se jejích pomoci.”
Národní rada Podkarpatské Rusi — vedená ovšem
předcházely, pokračovaly svévolným připojením Pod
„Nejsilnější doporučeni však celé
komunisty — souhlas s násilným připojením země k
karpatské Rusí. Za ťri roky na (o došlo v Praze i
Evropě máme ve své reformaci, v Hu
Sovětskému svazu. Toto připojení se pak stalo skutpuči, který zlomil i onu nedokonalou samostatnost
sovi” — uvádí na sír. 588.
kem, aniž obyvatelstvo Podkarpatské Rusí bylo do>íž si do té doby Československo udržovalo.
Ideový základ Masarykovy demo
kracie vracel se stejně jako všecka
Podkarpatští Rusíni, kteří jako poli věrnost a oddanost republice, v níž Rusínů. zakázaly missi činnost a její
naše národní revoluce k Janu Husovi tičtí uprchlíci žijí v exilu v demokra- [Podkarpatská Rus vzkvétala jak kul- ; členy po šesti týdnech poslaly do
a přes Husa k věčným pramenům ických státech svobodného světa, ' turné, tak hospodářsky. Rusíni doká i Moskvy.
kanaancjskýin. Tam, kam se vrací a .voři součást československého poli- zali, že za let předcházející poroby 1 Školení sovětští agenti ve spolubude vždycky vracet ušlechtilý svět. .ického exilu a vedou společné s Ce- neztratili národní uvědomění a uměli : prácí s bezcharakterními živly začali
Jda v stopách Mistra Jana Husa, :hy a Slováky neúnavný boj za osvo zaujmout postaveni plnoprávných ob po vesnicích a později vc městech vycestami Jana Amose Komenského, bozeni společné vlasti. Českosloven čanů.
' tvářet národní výbory, jejichž vedouprohlásil T. G. Masaryk, známými ské republiky. Byli její součástí na
Po mnichovském diktátu, kdy- byla ' čími byli spolehliví komunisté. A tak
slovy dějin za celý československý 'ákladč jednomyslného rozhodnutí Československá republika roztržena, ' postupně ovládli komunisté Podkar
národ: „Tu jsem. Tu stojím. Jinak Národní Ruské Rady v Užhorode 7.0 okupovalo Podkarpatskou Rus bez patskou Rus. Na 26. listopadu 1944 byl
nemohu: Ježíš, nikoli Caesar!”
lne 8. května 1919. Obyvatelstvo Pod- právně Maďarsko. Rusinští vlastenci ' do Mukačeva svolán sjezd delegátu
(Z knihy Vojty Beneše „O huma carpatskc Rusi za dvacet let života v se sice proti násilí postavili, ale byli tak zvaných národních výborů, kteří
nitní demokracii”.)
československé republice prokázalo přemoženi. Šířila se persekuce a pro
to přes sto tisíc mladých Rusínů
uteklo do Sovětského svazu. Tam
| však byli pochytáni a uvěznění jako
i nespolehlivý živel. Jen velmi malé
• části se podařilo utéci na Západ,
j Když byla v roce 1942 v Sovětském
DOBRE ZKUŠENOSTI Z ANGLIE
I svazu utvořena československá vý
BEZ POROBENÝCH STÁTU NELZE ŘEŠIT PROBLÉM EVROPY
chodní armáda, hlásilo se do ni přes
Paříž: Uprostřed června se konalo nocení Německa, ale také otázku stá 60 tisíc Podkarpastkých Rusínů. Zby ' Os. uprchlicí z Německa, kteří odve Vorsaillích zasedání Ústředního tů za Železnou oponou. „Nemůžeme tek však zmizel v sovětských koncen j cestovali do Velké Britanie podle
i akce „2000 scheme“, posílají přátelům
výboru Evropského hnuti, na kterém se o tento problém nezajímal”, řekl tračních táborech.
V západní československé armádě v táborech v Německu zprávy o prvpiomluvil také francouzský minitsr Schuman a pokračoval: „Nejde tu jen
spravedlností Robert Schuman, ně o důvody solidarity a lidskosti, ale i sloužilo dobrovolně několik sel. Již I nich zkušenostech z pobytu v Anglii
kolikanásobný zahraniční ministr a to, že jakékoli mezinárodni řešeni, do ! tyto dvě skutečnosti jsou důkazem, že i a vesměs informuji o dobrých bytovynikající pracovník pro sjednocení kterého by nebyl zahrnul problém Rusíni se považovali za příslušníky | vých i existenčních podmínkách. Jsou
Evropy. Evropské uhelné a ocelářské států vc střední a východní Evropě, I jednotného Československa a byli od j spokojeni. Britská akce bude ukončespolečenství bylo jeho ideou. Ministr by bylo řešení klamné a osudové. hodláni se za myšlenku obětovat. , na do konce letošního roku a nebude
Schuman bvl na závěr porad zvolen Proto se klade problém států za Že Devadesát procent z nich padlo v boji ! již prodloužena. Poslední výběrová
'mise přijede do Německa, Rakouska
předsedou Evropského hnu ti, ktere si leznou oponou právě v tuto chvíli. za svobodu vlasti.
V roce 1944 ve dnech 21. až 27. říj la Itálie v říjnu 1955. Do té doby' musí
vskutku mmohlo vybrat lepšího u od Dále pak ministr Schuman uvedl: Ne
dánu: se strhnout naivním spěchem. na okupovala Podkarpatskou Rus so ! být provedena všechna předběžná šetdanějšího pracovníka.
Mámo příliš živé vzpomínky’ na to, co větská armáda. Zvláštní oddílv jako ' reni. Zájemci o emigraci do Velké
Ministr Schuman v projevu o^ aktu- íp sialo v baltických státech, v Praze NKVD, NKHB a SMERŠ zaplavily Britanie nechť se proio přihlásí ihned
alních problémech současné Evropy a na Korci. Přijímáme sovětskou ocho zem. Jejich úkolem bylo zničit každé i buď u Amerického fondu v Mnichove
prohlásil, že sjednoceni západní Evro tu vyjednávat, ale vyčkáme na výsle ho svobody^ milovného obyvatele. Ti . nebo u jeho poboček.
py není jenom záležitosti vojenskou, dek. Víme, co od nás očekávají naši síce rusínských vlastenců byly' uvěz I Emigrace do Spojených státu podle
nýbrž také problém politický a kul přátelé za Železnou oponou. Prosíme něny'-. Dne 27. října 1944 přijela na i zákona o uprchlících má veími při/n.turní. Je to věc kladného přínosu pro je, aby měli strpení a aby nám věřili. Podkarpatskou Rus československá • vý průběh a všichni příslušní činiiJ :
mír. Proto nadcházející porady západ Kdybychom chtěli jit příliš rychle, ne misse, aby převzala správu země. Pod- 'projevují snahu tuto akci co nejvíc
ních velmocí se sovětským svazem byli bychom s to, abychom splnili dů- kaipatšti Rusíni ji přivítali s radostí. [urychlil. Účinnost Reíugee Relief Ac:
Když sovětské úřady viděly nadšení | se končí dnem 31. prosince 1956. z\ni
uvádějí na pořad jak záležitost, sjed- věm, kterou v nás kladou.“

Studená válka v étheru nabyla znovu na síle

Akce

„Návrat" neúspěšná

Deset let sovětské okupace P. Rusi

Schuman: mějte strpení

Do Československa přinášejí balón
ky' takřka každodenně časopis „Svo
bodná Evropa” a letáky s požadavky
československé lidové oposice. Letá
ky povzbuzují československý lid k
odporu ke komunistické tyranii a po
siluji naději na návrat svobody. Re
portáž o balonové operaci Veto při
nášíme na 5. straně našeho listu.

Sjezd svobodných právníků

„Právo“ v ČSR
PROJEV DR. K. LISICKĚHO NA
SJEZDU SVOBODNÝCH PRÄVNÍKO

Athény: V hlavním městě Řecka se
konal ve třetím červnovém týdnu
kongres svobodných právníků, nu
němž se podíleli právníci z celého
svobodného světa. Rovně* exulantské
organisace sjezd obcslalv. Za ■?o-koslovenský exil byli púlomni a pro
mluvili na sjezdu Dr. Š. Osvský, Dr.
Rozehnal a Dr. Lísický, bývalý čs. delegát u Spojených národů.
Dr. Lísický- v projevu o tom, jak sľ
v OeskoCovi
pod komunistickým
ľiciľlpm uplatúup právo, uved’ uíedevšim ssut ‘ínost. že xýkon úsu-.vních práv zmírněná často v vičíra komunislu zločin pro': -nútu. Kommu•-lické ustav v sice „u 'unii.. z. nunuji
občanské svobodu, ik dalšími zúkonv
komun is v v. lo občanské >' ohud\
oniczup a potku Híí . > prospěji iežnnu. Tak na pii.J -.d k.^kosiovenskú
uslav.i z.mií'iie '•.voboú'i isLu, srnomažeovacu ve > siimmos i však movadící zákon pii/mivá prmm v vdával
časopise jen orgánům k mu ni dú kéhc
režimm Kun-) Li-m kv wovil svobod
né právníky abv
neduli /más}
zdánlivou nevinností kompnisii. kyj:
zákonů, kimé -i* v jiik^n ivranů pro
měňuji v ďábelské ná>tiojc úllaku
Základní postoj poměru komunistic
kého režimu k právnímu rádu íharakunisovai Dr. Lísický prohlášením
Alexeje Uepičkv, kdysi taký ministic
komunistické spravedlnosti v Česko
slovensku. který jednou prohlásí!
„Jsem rozhodnut piesumpii zákony
kdvkolí toho budou vy/adovat poli
tické zájmy.”

Jak pokračuje emigrace
— AKCE DO USA A DO NORSK
v tomto případě mlze rozhodnut; odkládat -.; -.xulanti, kteří pomýšlejí na
usazení v Ametice, necht
proto pii*
hlási v n'jblížšMi dnech.

V Mnichově dk-!d v polovině čcivnu norská vládni koíms--, abv vybrala
vhodné uchazeč'.- o emigraci uo Nor
ska. Jc.k jsme jž oznámili, Nor.-ko se
rozhodlo umc/nit emíqr.sc! právě piipadum exulantu nomucnúh, piojárlých nebo jinak pohlížených. V Čin
nosti komise so snaha pomocí proj;1vovdJd mi x-j.dtuii povinu a slovu.
Čk-nv byli vc-smě-. lidé, kteří měli
n: Jepš’ vůli pochopil problémy uptch*
liků a nďíi cc-siu. ;.’k iim pomoci.
VcSmi nepříznivě zapu-iobilu že se ke
komisi nedoplavili mAteři předvolaní
žadatelé nebo že přijeli nedostatoč
nou dokumenidci Norská komise zaiílá do Nč-meck.i ještě jednou, na
J-OU7ÍIH.

Strana -

Číslo 3, červenec-srpen £955.
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Shromáždění porobených evropských národů

Štrasburské porady exulantů

Svobodné volby — žádný titoismus

Nespokojení čs. dělníci
Sovětský systém se pro J e va je
praktickým snížením mezd o tři
|
aždtsetpracenl.
Podle nejnovějšich zpráv, které dostali
nŕeds’uvitelé svobodných odborových organisací v západním světě, vzrostla onýt sline
nespokojenost československého průmyslo
vého dělnictvu. Příčinou jsou nové neumy,
zavedené podle sovětského systému „Chožrasčot". Vvsledek „Cbozrasčotu” se projevil
snížením mezd, které dosahuje v některých
továrnách tři až deset procent. Všeobecné
nak se uvádí, že dělníci doplácejí na „Choz- ।
resčot" v průměrů od třiceti do šedesáti |
korun měsíčně. Stížnosti nabyly takového l
rozsahu, že jsou jimi znepokojeni dokonce
. činovnici komunistických odborů. Obávají I
se totiž, aby se nestali sami obětními be- |
ranky za nový systém a budou se prý I
proto domáhat, aby se „Chozrasčot" zaváděl I
postupné a pomelu a ne v takovém tempu. '
jako to bylo plánováno. Dělnici v některých !
továrnách obviňují z praktického sníženi I
. mezd členv závodních rad.
i

Po námluvách v Bělehradě

' '

V pivních čtyřech červencových dnech bude ve Štrasburku
zvláštní zasedání „Shromáždění porobených evropských národů",
na němž 42 delegáti, exiloví představitelé států za železnou
oponou, budou demonstrovat jednotu a solidaritu všech demokratmkých sil exulantů, usilujících o návrat svobody a nezávislostí
pro národe ve střední a východní Evropě. Poněvadž podmaněná
střední a východní Evropa bude předmělem důležitých mezinárod
ních porad v červenci v Ženevě, je štrasburské zasedání neoby
čejně významné.

Kajícná cesta sovětských vůdců k nedávno ještě proklínanému
kacíři Titovi byla jistě jednou z nejzajímavějších událostí letoš
ního, na konference tak bohatého roku. Západní tisk dostatečné
osvětlil jak historické pozadí sporu Jugoslávie s Koniinformou.
tak průběh a výsledky bělehradského jednání. Mnohem méně
pozorností však věnoval otázce, která je pro nás stejné závažná,
totiž jaké následky může moskevské uznání titoismu mil pro
salelilní zentě.

Ze Chruščev a Bulqanin zahrnuli tuto veličinu do svých výpočtů, je
„Sirom-iždent poroirenyc: evropských národu", o němž se nyní často
jasné už z faktu, že považovali za nutné zastavit se na zpáteční cestě
■> mezinárodním tisku píše pod zkratkou zkCEN, bylo nedávno ustaveno
v Sofii a v Bukurešti, Pozvali si tam k raportu nejen bulharské a ru
• Novém York;- ;ako částečná obdoba Spojených národu pro zástupce
munské hodnostáře, ale také maďarského ministerského předsedu
,-sulon'ii z podr-.jnánycri •■iňiíi strední a východní Evropy. Obdoba SpoHegedůse a prvního tajemníka maďarské komunistické strunv Rá
u-nýď národu drela i symbolického výrazu tím, že ACEN zvolilo za
kos i h o. a tajemníka KSČ Ant. Novotného a J. I I e n d r y c h a.
sxé Hdio budovu Carnegie Endowment — Intcrnalional Center, naproti
■Cesta sovětských vůdců, pro kterou Kreml už dlouho připravoval
mmové Spojených národů v New Yorku.
půdu nejrozmanítějšími druhy ústupků v
Základ u ni' šk nk 1 túto organisace je nadunajské komisi, obnovením diplomatických a
sn.mm sdrtrói př;_s|..v«teľo národů porobených
hispodářských stvků mezi zeměmi sovětského
a,.. 7 d. z/ioi. coonoi,. kteří máji mravní a poli
holku a Jugoslávií, znamená pro Kreml určitou
tickí- právo, vbv zusťdnli a mluvili ve Spojeztrátu prestiže a pro satelitní místodržito.le
uý,iiárocb di mist r mikomandovanýdi komu
KOMUNISTÉ
VYRÁBĚJ!
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NÁS
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MILIONY
TUN
VÍC
OCELI
NEŽ
KOLIK
VYRÁBĚLI
jisté nepříjemné komplikace. Vzpomeňme jen,
nistických re.-iirú. které dnes v OSN zasedají
NACISTÉ ZA VÁLKY
jaké důsledky mělo Titovo odšlépenectví pro
podle Chart’ Spojen1;ch národu a v důsledku
i satelitní země. Moskva sc hrozila možiwti ''r!mezii.-.riidni-pirAn ;o uznaní tôdito režimů.
výroba oceli již roku 1950, tedy ještě než • éich rcheíantů ve jménu ...samostatné cesty k
Západní i exulantská široká veřejnost již
Půdním úkolem Shromážděni porobených
došlo k revisi pětiletky podle sovětského po | socialismu", a sovětská tajná policie uspořádohře ■ ěrlí, že u nás je nedostatek a drahom-ro.Iů bylo proto de';. /.
'e dnešní komuni
žadavku zvýšit strategický průmysl, — asi | dala proto velkou preventivní čistku. Ve jménu
’ i — káva třeba slojí podle úředního kursu
stické režim v nvph.dsluvi)i
'bodm? zvolené
3 miliony tun. Od té doby byl vybudován obrany proti titosmu byl inscenován proces v
3? dolarů za kilo, na maso a na máslo se
. : el . že se dost ,:t k mi“ 1 rozporu s rlomávelkv kombinát v Kunčicích na Ostravsku. Scfii s Kostovem, v Budapešti s Rájkem, v
sioi.' ve frontů, čistě vlněné- textil není téměř
< lun úst.; i ne;;r,.\mi.u předpisy, podvratnou
Výroba, kterou komunisté uvádějí za rok Piaze byla postavena před soud celá garnitura
!c doslání. Národohospodáři na západě laké
'mro.„ ,., s.i.'m .. pode cient, ze se násilím u
vědí, že národní hospodářství jako celek je : 195-1, je sice o 900 tisíc lun vyšší než plán komunistických prominentů v čele se Slánským
moci ndržini . -i jasné aktivní podpory Sovétpro ocel podle původní pětiletky, avšak o a Clementisem. Jako červená nit táhlo se ve
komunistickým státním režimem vedeno
,!_óIk ?’;i.ii ■ z. .vými ' ú;y se tylo režimy
100 tisíc lun nižší než pětiletka, zvýšená výpovědích všech obžalovaných těchto monstreScimv zim’, m i; i s úú.disk ,i mezinárodního právo špatně. Ačkoliv se stále zvyšuje čá tka, .které
v únoru 195! rozhodnutím ústředního výboru procosů heslo o jejich přímém spojeni s Tího
odčerpávají investice z národního důchodu,
„ároki■ .m
bvl" 1,'ju.’ ěny za Mdué vlďdv
KSČ.
V každém případě vyrábějí komunisté vými agenty. Klíčovou postavou všerh procesů
výrobnost průmyslu již téměř nestoupil —
sův.- mii-ii... '>ČEN s.ot,) podrobilo otázku
aspoň o 2 miliony lun víc oceli, než kolik vy byl Moel Field, a v menši míře i jeho bratr
loni na příklad stoupla podle komunislických
m- il.-.iiiKoti rczinui m železnou oponou parobila první republika v době obranných Herman, kteři prý byli spojkou Rajka, Kostova
údajů ion o 2 přec. Poněvadž již nejsou žád
tiič. n: kri. ckemu ro/boru <i pokračuje nyní
přínrav 1937, nebo kolik vyrobili nacisté a Slánského k Titovi a západním špionážním
né zálohy pracovníci; sil, komunisté už ne
x pim । ‘.Ae n ; i. ilice Charty Spojených náx' době nejhoršího válečného nasazení.
mohou dál rozšířit průmyslovou výrobu.
službám. Jugoslávští komunisté všechna tato
Kidu, Ume
.s.-.i dnešní podobě umožňuje,
Zemědělství je siále hluboko pod předválcčmm
l ’.' :<n
ze .Snojc-ných národů hles
Československá ocel ovšem není jediným tvrzeni označili za pustou lež a Tito dal pak
nm;
úrovní.
Měna
je
otřesena
a
i
po
druhé
a nejdůležilějším příspěvkem k sovětskému několikrát jasně na jevo, že žádný smír s Mos
pi: mim mm li li' v 'em mt pod kommiist-cl.ou
měnové reformě se s korunovými bankov
válečnému hospodářství. Zde je několik ji- 1 kvou není možný, dokud Moskva neodvolá
ôi'.t im o. '-CrN v domáhá nápravy požakami
na
západě
neobchoduje,
kromě
u
men

.1. i, nmmi’ 11 vd ■ \ olc li v zmnich za železných příkladů:
। všechna tato obvinění.
ších bank kde se koruny dostanou za čtvr
n? .u,. , km é bv prokázaly pravou vůli
Těžba uranu se u nás loni zečtyřnásobila. । A zdánlivě nemožné se stalo skutkem. Nej
tinu
až
pětinu
úředního
kursu.
Československo vyrábí a vyváží do SSSR i prve byl šéf maďarské policie, Gabor Peler,
Jrl.t ě vělC.iv i'Jrohenýdi národů. Instituce
velkou řadu součástek pro letadla a ponorky. I který řídil přípravu procesu proti Ra’kovi. od
.-•pojení ch národů, ktc.m se nul podle své
Ve .strategickém průmyslu je Československo
souzen k doživotnímu žaláři. Polom maďarská
' ,in' Ciuri1’ starat o udržení míru a práva
velmocí
Celá výroba optolu a pyrokatecnolu, totiž a polská vláda slavnostně propustily bratry
. si í-tí <; ‘. mžil se ’i. ésl i náiody koloniální
chemických látek ze severočeského hnědéhc Fíeldy, s jejichž jmény a údajnými akcemi tak
Ale zcela linek vypadá situace v úseku
.i rl..-ud u irmslatné do světové rodiny svouhlí, kterých již Němci používali pro výrobu bohatě operovali režiséři procesu se Slánským.
strategického průmyslu. Přes bídný
Scdrvm národů, jistě neplní svůj úkol, jovořiditelných
siřel V 1 a V 2, se vyváží na V Polsku už nedošlo k procesu s bývalým Se
celkový stav hospcdáéslv: je v tomto úseku
!i e-'i. ab” docházelo beztrestné k procesu
Východ,
kretářem strany Gomufkou, kterého rovněž od
i komunistické Československo stále ještě
7, d . lacnému. kdv i staré kulturní národy
Československo vyvezlo do SSSR iiž něko stranili jako titoistu. Tito tak dostal první
velmoci.
js. ; o mo-.i svobodu přípravo-, ánv a v nesvolik desítek nejtěžších dynam a vyváží do so splátky na zadostiučinění, které požadovak
Loni
vyrobili
komunisté
u
nás
4
miliony
imďé násilím drženy.
větského bloku těžkou elektrotechniku v cel
■10D tisíc lun surové oceli to je o 6O“'o víc
Někteří z těch, kdo pomáhali likvidovat předShm-.mj 'óěri porobených evropských národů
kové hodnotě téměř 1 miliardy korun (140 pokládané nebo jenom údajné títoisty v satelit
než Sársko, ačkoliv írancouzsko-německý
.-usedalo -ad .'i1, -úl' 1951 u projednávalo vždy
milionů dolarů) ročně.
spor o súrskou oce! málem rozbil západní
ních zemích, jsou už teď sami za mřížemi. A
soul-'žoi' li- v'st agendy Spojených národů,
obrannou unií. Také mezi satelity te Česko
Výroba tanků, zbraní a vozidel stále stou jiní mají oprávněné obavy, aby smiřovačkv
’zle.-m sv pravě projednávala ve skloněném
slovensko ocelářským magnátem. Š třinácti
pá a převýšila v některých oborech, na pří Moskvv s Titem neodstonali podobně jako
mr .kochanu naproti pres ulici. New Yorské
miliony obyvatelů vyrobilo přesně dvakrát
klad u traktorů, předválečný průmět víc než Gabor Peter. Takové pocity má patrně i Antodeník", klire přinášely zprávv o každém jed
tolik surové oceli než východní Německo s
nin Novotný, který se po likvidaci Slánského
osmkrát.
nání Sliiomažděm porobených národů, umísto18 miliony obyvatelů, CSR dokonce před
usídlil na místě prvního tajemníka. Přívětivější
valv tvto znrúvy často v sousedství referátů
V předvečer konference velké čtyřky není postoj Kremlu k Jugoslávii znamená tedy pro
stihla asi o desetinu vyrobené oceli Polsko
ze zašed.mi OSN.
však potřeba naříkat nad tím, že komunisté mnohé satelitní hodnostáře ohroženi jejich po
s 26 miliony hlav, které přitom využívá dří
Slnomáždéiti ACEN bylo vytvořeno z. delevynutili
takovéto výkony od českých a slo sic, nehledě k rozpakům jejich propagandy s
vějších německých ocelářských oblasti ve
uaci larednich rud porobených států, z nichž
venských dělníků a techniků. Naopak. Na další dialektickou proměnou Tita. tentokráte ze
Slezsku.
každ.i vvslula po šestnáctí delegátech s plným
stát, který je velmocí strategického průmyslu, „zrádce a špiona” na „soudruha”.
hktsr-m. V čele organisace je generální výbor,
Aspoň o dva miliony tun ocelí víc než
se soustředí víc pozornosti než na zemi
Kromě toho v závěrečném komuniké o běle
jehož předsedou je nyní Vilis Masens z Lotyš
v roce 1937.
hospodářsky méně významnou. Sotěty již hradském jednání je několik bodů, které mají
ska. místopředseda -fičí M. Dimilrov z Bulhar
dávno vědí, co ČSR hospodářsky znamená. mimořádný význam i pro satelitní země. Přede
Údaje,
že
komunisté
loni
vyrobili
-l
miliony
ska. a generálním tajemníkem Brutus Coste z
Západ si to snad uvědomí, až se bude počítat vším je to zásada. ,,že otázky vnitřního zřízeni,
J00 tisíc tun oceli, nejsou přehnané. Podle
Rumunska.
a vážit, čeho by bylo zapotřebí k evropské rozdílnosli společenských soustav a rozdílnosti
zpráv ze spolehlivějších pramenů než jsou
1’ícdsedou československé delegace a členem
bezpečnosti, má-li skončit studená válka.
konkrétních forem k rozvíjení socialismu jsou
generálního výboru ACEN je dr. S. Osuský, ; publikace státního úřadu statistického, činila •
výhradně záležitostí národů jednotlivých zemi”.
dalšími členy jsou dr. V. Brdlík, dr. J. Černý, ■
Chruščev ledy se vši slávou přiznal Jugoslávdr. J. Dicška, V. Fedincc, dr. M. Franěk, A.
cům právo jít si svou vlastní cestou. Nic jiné
Hcidrich, dr. F. Hodža, dr. J. Let/rích, V. Maier,
ho mu ostatně nezbylo. A i když, neni příliš
F Peroutka, dr. A. Procházka, dr. H. Ripka, dr.
A. Rozehnal, dr. J. Slávik, dr. P. Zenkl. Za . AMERICKY PRESIDENT POŽÄDAL KONGRES, ABY ODHLASOVAL NOVELU DOSAVAD pravděpodobné, že by satelitní místodržitelé
byli schopni žádat od Sovětu totéž právo na
kíesíansko-demokralickou unii se účastni jako 1
NÍHO ZÁKONA O PŘISTĚHOVALECTVÍ UPRCHLÍKŮ DO SPOJENÝCH STÁTU
svou vlastni cestu, při klikatosti kremelské
čs. člen dr. B. Bunža, za liberárně-dcmokratic- I
linie
není vyloučeno, že by mužové Politbyra
Washington: Kongres Spojených států pro při čemž bohužel třeba též konstatovat, že pre
koti unii dr. V. Bušek.
Mezi thematy, kterými se výbory ACEN le bírá nyní návrh na novou úpravu dosavadního sidentova snaha naráží na poměrné značné k podobnému vývoji za určitých podmínek dali
tos xabývalv, byly jak protesty proti neoprav- j zákona o přistěhovalectví uprchlíků do Ameri nepochopeni některých amerických zákonodárců sami popud.
Druhý zajímavý bod bělehradské deklarace
nčnosti komunistických delegaci ve Spojených ky. který zákonodárcům koncem května před jak ve sněmovně, tak i v senátě. Senátor
národech, proti sovětské agresi a nadvládě za ložil president D. Eisenhower. Cílem presiden W a t k i n s, jenž je předsedou příslušného vý se týká vzájemné výměny informaci, sociali
železnou oponou, tuk i resoluce o evropské . tova plánu je zlepšit dosavadní zákon, jenž boru v senátě a před dvěma roky dlel v Ně stických zkušeností a svobodné výměny názo
federaci, o členství osob bez státní příslušností platí od roku 1953, a uspíšit emigraci emigran mecku, aby se na místě obeznámil se situací rů. Jugoslávská propaganda má mít otevřenou
v mezinárodních organisacich a na mezinárod- : tů z Evropy. President výslovně požádal kon v táborech, se sice plné staví za presidentův cestu do Sovětů, a opačně sovětská do Jugo
nich forcdi, o nezákonnosti režimů za železnou ' gres, abv jeho návrh odhlasoval co nejrychleji. návrh, ale přiznává, že většina členů výboru slávie. Protože Kreml dovede vždycky patřičně
oponou, o porušeni mírových a jiných meziZ celkového počtu deseti bodů, o jejichž uzá se zatim tváří k reformě odmítavě. Není však inspirovat satelitní vlády, aby prováděly tutéž
národnidi smluv komunistickými režimy, o konění president žádá, zaslouží si pozornosti čs. vvloučeno, že senát sám bude posuzovat Eiscn- politiku jako Kreml, můžeme právem čekat, že
právním řádu v zemích za železnou oponou, o exilové veřejnosti zejména tyto návrhy: 1. Aby howerův návrh jinak než výbor, protože senát k podobné výměně informačních středisek
definici agrese, o právním postavení uprchlíků mohli emigrovat do Spojených států uprchlici — jako konečně i president — dá na sebe sprše dojde i mezi Jugoslávií a lidovými demokra
ve svobodném světě, o obchodu mezí Západem bez pasu. Až dosud se žádalo, aby každý uprch působit veřejným míněním než někteří jednot ciemi. To bv byl obchod, ze kterého by pravo
a Východem, o sovětském kolonialismu, o lík předložil pro emigraci pas. President vý liví zákonodárci. President Eisenhower požádat verní českoslovenští stalinislé měli asi malou
zemědělství a průmyslu za železnou oponou, o , slovně uvádí, že lidé utíkají přes Železnou opo kongres o novou úpravu zákona právě pod radost. Sotva by jim vyhovovala jugoslávská
životni úrovni <1 hospodářském imperialismu v 1 nu namnoze z obav před zatčením a s risikem nátlakem veřejného mínění, které ostře kritiso- zemědělská politika, která skoncovala po ne
porobených zemích.
I života, o pas nebo dokumenty se při tom nesta valo dosavadní zákon i způsob, jakým se uplat dobrých zkušenostech s mythem kolchozního
Skutečnost, že se tu po prvé na svobodné rajíce. 2. Individuální sponsoři a záruky za emi ňoval — či spíš vlastně neuplatňoval. Proto blahobvtu a většinu družstev rozpustila. Kdvby
půdě sešli exiloví představitelé všech směrů ke granty. President doporučuje, aby postačily jmenoval president Eisenhower i nového ve tedy přišel titoismus do Československa jako
společné konkrétní práci a že své požadavky záruky, které uprchlíkům vystaví některá or- doucího úřadu pro přistěhovalectví uprchlíků, uznaný importní artikl, mohlo by to přivést
a názory předložili světové veřejnosti s věc qanisace pro péči o uprchlíky — v našem pří jenž se bude zasazovat o to, aby se přistěho- vládni propagandu do značných rozpaků a
ným a nevyvratitelným odůvodněním, je do padě Americký fond. Soukromé záruky se ne valecký program řešil rychleji, úspěšněji a titoistické hospodářské reformy, specielně od
vrat od kolchozu a decentralisace průmyslové
sud snad největším kladným činem exilu. snadno získávaly a vždveky za značných časo hmatatelnějšími výsledky.
ho plánováni a správy, mohly by v satelitních
Shromážděni porobených evropských národů vých ztrát. 3. Rodiny nemusí emigrovat najed
zemích působit jako silná brzda režimislickěho
mluví jménem jednoho sta milionů lidi, vy nou. Doposud musila odcestovat do Spojených
POZDRAV SVOBODNÝCH ODBORU
úsilí. Nic vic si však od případné tolerance
jadřuje jejich protesty a naděje, mtuvi jménem států celá rodinu najednou, i když někdy byly
DĚLNICTVU V CSR
tiloismu v satelilních zemích slibovat nelze.
důvody, aby odjel n .před živitel rodiny. Presi
práva a spravedlnosti ke svědomí světa.
Může k takovému vyvolí dojit? Jistá pravdě
Brusel: Svobodné odborové organisace
Zvláště záslužné dílo vykonal ACEN, spolu dent navrhuje volnější výklad tohoto předpisu
vydaly
k
17.
červnu
—
druhému
výročí
povstání
podobnost tu je. Nikoliv snad proto, že by mezi
s í.idou orq.inisací uprchlíků ruských, ve chvíli podle potřeb j<•dnoťivých případů. 4. Méně
východoněmeckého
dělnictva
proti
komunistic

přísné
posuzováni
piipa-lů
luberkulosy.
Presivedoucí
komunistickou garniturou v Českoslo
nedávně, kde protestoval proti tomu, aby v
r..kouské mírové smlouvě zůslil článek 16. — ■, dent uvádí, že lidmrkitlos.: již nepatři v Ame- kému režimu — vzpomínkové prohlášení, v vensku a v jiných zemích za železnou oponou
už mezi čtyřmi velniocr-mi dávno dohodnutý, ji rúe k nejobávanějšim i mnoeem a že léčba němž rovněž pozd avily dělnictvo v Česko existovaly samoiostlé, silné individuality jako
který skrýval mnohá životni nebezpečí pro tube:kiilo‘v velnii 'na<'no pokioč'la. Mnoho slovensku. jmenovitě v Plzni tl jiných městech, Tito, srhopné a odhodlané zbavil se sově,sk. ho
nprdilikv ze zemí zti železnou oponou v Ra- ■ uprchlických rodin by mohlo bvt připuštěno do kde počátkem červnu před dvěma roky došlo poručnictví. Lidé, kteří dnes tvoři pražskou
t.iHorkulosou poslí-ení čle k bouřím proti komunistické nadvládě. V po vládu, jsou služební duchové Kremlu, ,i nemají
kousku žijící. Hrozil jim „dobrovolný návrat". Ameriky, kdyby
Asi .38 600 bývalých ruských a jiných uprch nové zavázali, že so podi Id v Spojených sta- zdravném projevu podepsaněm generálním ta- ani dostatečnou d< máčí opore. Na druhé siřené
crh
Jéconi.
V
INhlo
píg .'dacn si však americké iemnikcni svobodných odborů Óldenbroekcm, jť však možné počítat s tím. že Sovětv budou
líků, asi 3.500 českých a slovenských, nié'o být
zbaveno veškeré podpory se slranv Rakouska. ůi.idy vyžádají zróiiku že nemocný nepřipadne se připomíná, ž.e „zápas za svobodu není bez ochotnv předstíral isté ústupky satelitům aby
nadějný" a že i hranice komunistické moci dosáhli .‘kulcřnýcli ústupků od zemi zámidnidi.
,Za to. že tcnlo článr-k 16. vůbec zmizel z právě nu obtíž veř.-inos.
podepsané rakouské mírové smlouvy, patii za I prcrodeN i. závěru návrhu žádl obě sně n.ai> své meze. Režimy ve východním Německu /X pro takový manévr bv se jim prá'č m hla
sloužený dik bdié horečnému úsilí ACENu, movny kongresu u|,y reformu o'hlasovalv co či v Československu se udržely u moci ji.n ná výborné hodit určitá lolcrunco titoistické deokterý ve chvilůh poslední rozbouřil veřejné ncjdŕive. možno-b i'šté v tomto za edjui, které silím, protože se opieli revollujicímu dělnictvu logie a praktik.
mínění umc-rické a našel rozhodujú i podporu sc- končí v červenci. Příslušné výbory sc již. brutálními opatřeními. Ples to však komunisté
Titoismus, íuko samorostlď forma komun’snwl
. vskutku začaly návrh m zabýval, «fe nevrlá sc, budou musil ustoupil, jako musili ustoupit bez moskevského diktátu, neni pro českoslo
u amerického zahraničního ministerstva.
moskevští
vládci
v
připadá
Rakouska
a
nej[že
presidentovo
piúni
bmle
splněno.
Rozprava
Také na ACEN platí slova Písma: „Hučte a
venské demokraty, ať v cx lu či doma, '•ádnyin
bude vám otevřeno".
Dr. Vr. Buše.k. I o reformě zákona sc potáhne přes prázdniny, nověji i Titovi.
(Dokončeni na str. 3., prvý sloupec dole.)

Bezpečnost Evropy a čs. hospodářství

Eisenhowerova pomoc uprchlíkům

Čislo 3, čci vvnec-srpcn 1955.

Rovně a jasně
ŠLECHTOVA FALEŠNÁ PRAVDA
Tak zvanv československý parlament deba
toval o varšavské konímenci. a pro UHo deba
tu bylo uloženo proL Ľ. Slcchtovi, jako před
sedovi Cs. strany socialistické, aby zaútočil na
čs. emigraci. Cel .i emigrace představuje totiž
vůči domovu — proti režimu domu — jedno
litou lidovou oposici, a ta jo komunistům trnem
v oko. A že je to nepríjemné Moskve a komu
nisticko Praze, v čelné pro'. Šlechty, je jasné.
V boji o skutečnou demokratickou svobodu v
Československu zůstává ideovou směrnici sta
leté heslo všedi věrných Cechů a Slováků Pravda vítězi! Prof. šlechta to sice přiznává,
ale snaží se tuto obecnou národní pravdu dialektickv zašmodvdial, neboť v te dovolené roz
pravě k sovětským ptoblémům na varšavské
koníci encí ickl toto: „To také usvědčuje zrád
nou emigraci, jakou nečestnou, ale zároveň
smutnou roli hraje. Mají pravdu v lom, žc
pravda vítězí, ale zapomněli na to, že pravda
je xždyckv tam, kdo je lid. A lid je zde, žije,
buduje a jeho socialistická pravda vítězi.." A
neopominul dodat: „A proti této pravdě jsou
marné všecky emigrantské vzteky." Emigrantskvdi vzteků prostě není. Ale doma jsou ko
munistické vzteky na emigranty, kteří pomalu
ale jislě dělají čáru přes jejich rozpočty, jak si
namlouvají — na věčné časy se Sovětským
svazem. Jinými slovy: pravda je skutečné
jenom jedna. A ta je taková, že lam celý národ
jako pracující lid sténá a živoří pod komuni
stickým režimem, do jehož služeb se dal v
únoiu 1948 i prof. Sledila •• - nepochybne z
osobní, uražené ješitnosti; on, odborník v poli
tických propočtech. Volil socialistickou pravdu,
která u něho spočívá v tom, že jemu se daří
stále dobře jako tak zvanému „českému socia
listovi". Nenáleží tedy do pracovních řad těch
najnutnejších otroků, kteří požívají jakés takés
svobody, ale za to k iniciátorům nejednoho
socialistického plánu a soutěžení, které pomá
hají pracující lid ujařmovat. Taková je oby
čejná pravda o prof. Šlechtovi, který v roce
1948 zradil své voliče a vyšplhal se výš po
„národní fronte" a lidové demokratických
kompromisech, a přímo se zasloužil o to, že
mnoho z jeho voličů je v emigraci, ale většina
doma v zajetí, v koncentrácích anebo jsou těmi
nejnutnějšími otroky na „svobodě". To ne
píšeme z emigrantského vzteku, ale podle
pravdy, která je tady v emigraci dobře chrá
něna. A pravda, kterou doma prožívá náš lid je
zatím smutná. Dočká se však zase lepší.

České

slovo

Konference velkých nadějí
(Dokončeni se strany 1.)
. mu sovětská vláda zavázala několikrát za vál| ky, mimo jiné i dohodou nu Jallě.
Jaké cíle sledují Sověty?
Bulqanin přichází na konferenci s přáním vy I Přijme Západ n e u t r a J j s a c i N ěnutit si neutralisaci Německa a vyvolat lako '
mccka za cenu osvobození
vou situaci, abv americká vojska musila odejit .
satelitů?
'z Evropy. Sověty nebudou šetřit sliby, aby doI sáhly cíle. Západní mocnosti dnes však již ( Nikoli. Strategické postavení Němc-cka je
j vědí, jaká je sovětská hra a v dohodě s kane- j rozhodující pro celý svobodný svět. Bez Né’ léřem Dr. Adenauerom jsou n.i ni připraveni. ! mccka se nedá hájit Dánsko a vůbec celá zá. n.irlní

J a k é budou sovětské návrhy?
Sjednotit Německo, ať už případně i s vol
bami. ale s podmínkou, že podle rakouského
vzoru se celé Německo zaváže k neutralitě.
Nejnovější sovětská politika chce zřídit napřič
' Evropou neutrální pásmo od Finska přes Švéd
sko. Německo, Rakousko, Švýcarsko až Jugo
slávii. V těchto neutrálních státech by ovšem
nesměly být oddíly organisace Atlantického
1 společenství, což by se rovnalo odchodu Ameličanů za oceán. Sovětská vojska by se stáhla
za hraníce Ruska. Američané by šli na vzdále
nost takových pět tisíc kilometrů, sověty na
vzdálenost dvou set kilometrů.

Jaká bude reakce Západu?
Spojené stály oznámily, že předloží problém
států za Železnou oponou. Budou žádat nikoli
jejich neulralisaci podle rakouského vzoru,
nýbrž provedení svobodných voleb, jak se k lo-

Pirrnnn

Co mohou očekávat od konference
čtyř porobené státy z a Železnou
oponou?
Zatím je jisto toliko jediné: Mohou spoléhat,
že jejich případ bude předložen, poradu konfe
rence, což je samo o sobě velmi významné.
Znamená to totiž, že velmoci svobodného světa
nepokládají nynější politický stav za Železnou
oponou za konečný a jednou pro vždy vyřeše
ný. Může trvat ještě dlouho — vždyť porady
po Ženeve se vlastně teprve začnou a podle
odhadu britského ministra MacMillana mohou
trvat od pěti měsíců až do dvou let. Ani exu
lant’, ani obyvatelé v porobených vlastich ne
mohou počítat ani zdaleka z brzkým zvratem.
Ženeva je však ujistí o tom. že nejsou ani za
pomenutí, ani odepsaní. To je doposud nej
větší význam, který konference v Ženevě spo
lečně postiženému obyvatelstvu ve státech za
Železnou oponou přináší.

Masarykova oslava v Chicagu
Chicago: V neděli 29. května uspořádali kra
jané v Chicagu velkolepou slavnost, při níž
odhalili jezdecký pomník Blanického rytíře,
věnovaný památce T. G. Masaryka. Americký
senátor československého původu Roman Hruš
ka použil slavnostní příležitosti, aby zdůraznil
význam presidenta Osvoboditele a jeho vřelý
poměr ke Spojeným stálům a k americké de
mokracii. .Americký senátor zdůraznil, že musí
být využito každého vhodného a oprávněného
způsobu, aby se docílilo svobodných voleb v
Československu, aby Lak ideály T. G. Masaryka
a tužby jeho lidu byly opět splněny. Senátor
Hruška se pak zmínil o nedávném podepsání
rakouské státní smlouvy, podle které po prvé
v poválečných dějinách Sovětský svaz ustoupí

z oblasti, kterou okupoval a vyslovil naději, že
je to jen první z dalších komunistických
ústupků.
President Eisenhower zaslal při této příleži
tosti slavnostnímu výboru dopis, v němž praví,
že emigrací Cechů a Slováků do Spojených
států byla vytvořena pevná pouta mezi česko
slovenským a americkým lidem a že historie
obou národů prokazuje jejich vzájemnou lásku
ke svobodě a k demokracii. President Eisen
hower v dopise zdůrazňuje, že Masaryk byl
vynikajícím zastancem těchto zásad a přátelství
mezi oběma zeměmi a vyslovuje víru, že letos,
v roce 105-tých Masarykových narozenin si lid
obou zemí připomene přiklad jeho života a
myšleni.

Masaryk i po smrti bojuje za naše osvobození

TERORISTICKÉ ROZSUDKY V ČSR.
V červnu zvýšily opět svoji činnost komu
nistické soudy v ČSR, které vynesly řadu tero
V předvečer slavnostního odhalení parná tristických rozsudků. — V Nové Páce odsoudil , niku T. G. Masarykovi v Chicagu promluvil do
lidový soud zemědělce J. Bareše k pětiletému ' českého a slovenského místního rozhlasu v
žaláři a kolchozníka K. Finka na rok do žaláře, . Chicagu o významu T. G. Masaryka pro třetí
jelikož prý zavinili úpadek kolchozního družstva odboj Dr. Petr Zenkl. Z jeho projevu při
Lázně Bělohrad. — 9. června odsoudil senát nášíme závěr, v němž Dr. Zenkl uvádí: „Ko
vojenského kolegia Nejvyššího soudu v Praze munisté postavili v Praze pomník, na jehož
čtyřčlennou skupinu, kterou obvinil z provo podstavci stojí: Československý licí svému
zování špionážní činnosti ve prospěch USA. osvoboditeli. Pomník není věnován T. G. Masa
Byli odsouzeni Alois Hajduk k odnětí svobody rykovi, nýbrž Stalinovi. Četli jsme, že tam ko
na doživotí, B. ŠLcncl na 25 let, J. Škvára na munisté navršili tisíce a tisíce metrických cen23 let a G. Sýkora na 25 let. — 16. června za ’ tů kamene v domnění, že československý lid
sedal senát vojenského kolegia Nejvyššího s těmito spoustami kamene zapomene na toho,
soudu v Bratislavě, kde se konalo přelíčení kdo spí na lánském hřbitůvku, na svého sku
proti 12 býv. příslušníkům Hlinkový ludové tečného Osvoboditele. Na Stalina na Letné
shany. Byli obviněni z podvratné a špionážní bude jednou stačit jedna jediná dynamitová
činnosti proti lidově-demokratíckému režimu a patrona. Na Masaryka nestačí ani dlouhá léta
ze styků se slovenskými separatisty v zahra pronásledování, žalařování, tupění a ostouzení.
ničí a odsouzeni: Bernard Němček k trestu
Masaryk i po smrti bojuje za naše osvobosmrti, dr. Jozeí Kašický a Štefan Bugan na do Izení; jeho kariéra a činnost se smrtí neskonživotí, Jozel Král a Ignác Krajíček na 25 roků, : čily. To je důvod, proč komunisté musí tupit
A, Mráz na 24 roky, VI. Šumichrast na 18 roků, tohoto velikého mrtvého, který není mrtev.
Štefan Dámoborak na 15 roků, Michal Pávuk
Pochybovat o tom, že Masaryk zvítězí nad
na 14 roků, Fr. Janovský na 11 roků, J. Barančok na 7 roků a dr. Koloman Fajta na šest roků.

(Dokončeni se strany 2.)
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přijatelným řešením. Po vyloučeni Jugoslávie
z kominformy došlo sice v zemi k některým
změnám v hospodárske politice, k rozpouštění
kolchozu a k decentralisaci průmhslového plá
nováni a správy. Odchod Jugoslávie ze sovět
ského bloku přinesl zemi americkou pomoc a
utužení obchodních styků se svobodným, svě
tem. Ale povaha režimu se nezměnila, titoističti velmistři marx-lcninismu vyhlašují dál svou
vědu všech věd za jediný přípustný světový
názor, a i skromná kritika je okamžitě umlče
na. ják ukázal nedávný proces s Džilasem a
Dedijerem. Jugoslávští demokraté nemají sebe
menší možnost vyjádřit své myšlenky, působit
na veřejné míněni, účastnit se správy věcí ve
řejných. Titoismus se sice zbavil kremelské
mocenské nadstavby, ale zachoval si všechny
neblahé znaky komunistického režimu, mono
pol státního podnikání, a všudypřítomnou taj
nou policii- Demokraté jsou stejně tak zavíra
ní, jako bylí před rozchodem Tita s Kremlem,
a demokratičtí uprchlíci po jugoslávském odchodu z Kominíormy zůstali v exilu, navíc
ještě zlrpúmém rostoucím nepochopením a ne
zájmem západní veřejnosti.
Počátek smiřovaček komunistů jugosláv
ských'a sovětských. i když jeho zatímní vý
sledky jsou jen hubené, přispěl na Západě ke
zdravějšímu, kritičtějšímu hodnocení titoísmu.
Potvrdilo se. že i když Tito přestal být vasalem
Mcskvv, nestal se pro to ani stoupencem de
mokracie, ani spolehlivým spojencem_ svobod
ného světa. K tomu by totiž musel přestal —
být komunistou. Proto také připadne Moskvou
povolené importování titoísmu do Polska,
Československa a jniých zemí za železnou opo
rou nemůže vyvolat žádný souhlas u česko
slovenských demokratů doma a v exilu. Ne
chceme žádnou titoistickou suverenitu, ani
zdánlivou ani skutečnou, protože odsuzujexne
komunismus, at je či není poplatný Moskvo. '
Chceme jen jedno: aby Češi a Slováci moha
vVjádrit svou vůli ve svobodných volbách pod
účinnou mezinárodní kontrolou. A v takových
yclbádr by komunisté, ať už síalinšti či ,
^toističtí, splakali nad výdělkem.

VÝROKY
■
।
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Jestliže si Rusové opravdu přeji pásmo neutrálnich států, mohou je mít hned zítra. Stačí,
když odvolají vojska a prestanou ovládat Polsko, Československo, Maďarsko, Rumunsko a
Bulharsko. Tyto sláty s Finskem a Švédském
by pak utvořily neutrální pásmo.
Milwdiikce Journal
/iz sc po svobodných volbách stane skuteč
nosti nezávislé a sjednocené Německo, otevře
se cesta ke konečné obnově nezávislosti dal
ších stála v Evropě. Pro západní spojence je
pochopitelně velmi důležité, aby nezanechaly
ve státech střední Evropy pocit, že jsou opu
štěny. Naopak, jejich postaveni se bude nevy
hnutelné znova zkoumat, což je už samo o
sobě zdrojem naděje.
David Lawrenco v New York HeialdTribune
*
Tradice a základní jednota Evropy by mohla
být s to oddělit od sovětu takové satelity jako
je Polsko a Československo, které bv už pak
nebyly součástí ruské politiky.
Scotsnmn
O vztazích mez: sovětským svazem a jeho ev
ropskými satelity se bude zcela určitě na konierenci „velkých čtyř" hovoru, protože situace
evropských států, které kdysi byh- svobodné,
představuje vážný zdroj mezinárodního napětí.
Sen. B. Gdletto v římském deníku
„11 Quotidiano"

Sověty vylučuji jakoukoli rozpravu o východní
Evropě, která nyní žije pod komunistickými
vládami, zřízenými komisaři Rudé armád'.. Ale
ve všeCf válečných dohodách jsou západní
vlády spoJu se sověty odpovědný za .-Uzení
skutečnx ch svrchovaných vlád ve východní Ev
ropě. President Eisenhower výslovně uvedl, že
nebude podílníkem na žádné dohodě, která
dělá z někoho otroka.
New York Times
Ačkoli to Kreml popírá, komunistická tyranie
ve střední Evropě je rovněž příčinou mezi
národního napětí. Na tento měsíc pripadá 15.
výročí uchváceni baltických států a co so stalo
v nich, bylo předobrazem události v Česko
slovensku. Polsku. Maďarsku, Jugoslávii, Bul
harsku, Rumunsku a v Albánii.
Cleveland Plain Dealer

„Doufám, že se nedopustíme té chybv, abvehom
pokládali Poláky, Čechoslováky a Maďarv za
lidi, na nichž nezáleží, po^p D[áp.p omez ošn\r
tuto politiku před válkou v Mnichově, když jsme
zacházeli s Čechoslováky jako s lidmi ze vzdá
lené země a zaplatili jsme za tento omyl straš
nou cenu. Nesmíme dopustit, aby se to stalo
ještě jednou."
Britský poslanec P. Daincs v parlamente
■Ar
,Rád bych viděl nějaké užitečné výsledky onoio tak zvaného obratu v sovětské politice, jako
'řeba propuštění uvězněných Čechoslováků,
°oláků, Rumunů a Maďarů. Rád bych viděl,
lby jim bylo dáno právo žít pod vlastní vlůwu. Dokud se to nestane, nemůžeme říci, že
Evropa pokročila v civilisaci."
Britský poslanec F. Tomnev v parlamentě
*
„Jediná cesta, která zaručuje odchod sovětů ze
střední Evropy, jsou opravdu svobodné volby
v satelitních zemích/'
Britský poslanec K. Healy v parlamentě

Stalinem, znamená pochybovat o tom, že duch
zvítězí nad hmotou, pravda nad mocí. Pochy
bovat o novém velkém vítězství Masaryka v
budoucnosti znamená pochybovat o smyslu na
šich dějin, znamená to věřit v konec malých
národů, věřit ve svět, v němž budou rozhodo
val jen tanky a vodíkové bomby. Tanky, bom
by, divise a okovy žalářů z koncentračních tá
borů — toť svět Stalinův proti světu Masary
kovu. Jsou škarohlídové, kteří věří ve vítěz
ství techniky, materialismu moci a hrubé síly.
Jsou však jiní, kteří věří, že duchovní síly lid
stva nejsou potřeny a čekají na svou chvíli,
aby přešly k ofensivě. U nás každá taková
ofensiva se bude dít ve jménu Masarykově.
Velikým mrtvým a hrdinům není dopřáno ani
po smrti klidně odpočívat v hrobě. Znovu musí
bojovat na barikádách za blaho svého lidu.
Přijde den, kdy Masaryk zase opustí svůj
O DOBRÚ JMÉNO ČSR.
hrob a vjede do ulic našich měst a vesnic a
V článku „Na každém záleží" v prvním čísle
kdy se před ním budou třást dnes mocní. Zas „Českého Slova" jsme zdůraznili, že boj proti
bude jako tehdy v prosinci roku 1918, když komunismu není jen úkolem a starosti politiků,
přijel do Prahy."
novinářů, diplomatů nebo vojáků, nýbrž kaž
dého čs. exulanta a krajana, Dnes můžeme uká
zat na konkrétní případ: Loni vyšla v Kanadě
anglická cnciklopcdie. Čási, pojednávající o
Československu, obsahuje mnoho nesprávnosti.
(Dokončeni se strany 1.)
( větskému svazu. Lidového hlasovaní nebylo. Označení našich měst, řek a hor nejsou v pů
Po tomto podvodu začala sovělisace Podkarpat
se usnesli založit Národní Radu, nadiktovanou í ské Rusi. V první řadě byla likvidována řecko vodním jazyku a o umělém nacistickém vý
z Moskvy. Předsedou se stal Ivan Turjanica, ; katolická církev, jejíž užhorodský biskup Teo tvoru „Sudetenland" se v léto encyklopedii
kominický mistr z Mukačeva, prvním zástup- ■ dor Romža byl v roce 1947 zavražděn sovět píše jako o zemi, která byla Československu
blahosklonné postoupena. V encyklopedii j.:
cem Petro Sova, druhým zástupcem Petro Lín- ; skými agenty.
ještě řada nesprávnosti. Tak na přiklad místo
tur, ministem obchodu Samuel Wies, bývalý
Podle posledních zpráv panuje na Podkar T. G. Masaryk je uvedeno T. M. Masaryk, u
vrátný hotelu, z dalších členů samozvané rady । patské Rusi bída a hlad. Kremelští vladaři
byla polovina vyškolena v Moskvě. V únoru vytvořili z malé země vojenskou základnu, hesla Bratislava se uvádí, že obyvatelstvo tvoři
1945 začaly deportace obyvatelstva.
| z níž připravují útok proti západnímu světu. Češi a Maďaři, nikoli Slováci a Maďaři. Anto
nín Dvořák se narodil podle tělo edice v MuhlPostihly především odpůrce komunismu a ne- Podkarpatští Rusíni, kteří jsou již deset let hausenu místo v Nelahozcvsi u Kralup nud
slovanské obyvatele s výjimkou židů. Na místo pod sovětskou vládou, jsou tělesně ničeni. Mo Vltavou, a pod. Také v atlasu Mammond Doudeportovaných 200 tisíc obyvatelů přijelo asi rálně však nezlomeni a věří, že jako se skon bloday World se vyskytly podobné chyby. Kdy/,
300 tisíc ,,sovětských specialistů". Dne 29. červ čilo předešlé otroctví, skončí se i nynější so toto zjistila exulantka paní A. Faltusová z Ot
na 1945 Národní Rada Ivana Turjanica a spol. větské a že nad Podkarpatskou Rusi opět za tawy, napsala redakcím, obou encyklopedii a
Rusin.
se souhlasila k násilným připojením Rusi k So- září slunce svobody,
dokumentárně uvedla všechny nesprávnosti na
správnou míru. Tento případ je ukázkou, že i
prostý exulant může vykonat pro naši věc zaslužnou práci. V tomto směru by mohla vyko
nat kus práce samotná Rada svobodného Coskoslovenská. Na americkém kontinentu vychází
spousta časopisů, v každém větším město je
několik rozhlasových stanic, které dost často
NA „ČESKÉ SLOVO“ ČINÍ PRO ROK 1955:
přinášejí podobné nepravdy a nesprávnosti o
Masarykově Československu. Což, kdyby bylo
V USA. a v Kanadě jeden dolar. V Austrá : I-Tancíe a ír. kolonie: Alois Čížek, Hotel
při RŠC zřízeno stredisko, v němž by bylo
Négra, GAGNY (S. et O-).
lii a na Novém Zélandě 20 sh. (od 2. čísla
možno snadno a rychle opatřit materiál a po
letecky), ve Velké Britanii a Irsku 8 sh., ve ■Kanada: J. B. Antony, 1490 Mackay Stret,
třebná fakta k vyvráceni nesprávnosti. Bude o
Francii 230 fírs., v Belgii a Lucemburku । Montreal, P. Q.
tem Rada jednat?
40 bfrs., v Rakousku 14 sčh., v Německu Belgie a Lucemburk: Emil Sklenář, 69,
2.75 DM, ve Švýcarsku 2.80 sírs., v Holand
rue de Trévires, Luxembourg — BonneNA KOHO PRACUJÍ NAŠI DOMA?
sku Hfl. 2.80, v Itálii 550 lir, v Norsku Nkr.
voíe. — Čís. šek. konta: 256-79.
Závod Friqera v Beroune vyrábí chladící za
4.50, ve Španělsku 40 Plas, v Portugalsku
Rakousko:
Z.
Krajča,
Wels,
Schilleistr.
7.
řízeni pro Čínu a Albánii. — Národní podnik
Esc. 25, ve Švédsku Schkr. 350. V ostatních
Chudeřické sklárny dělá tabulové sklo pro So
zemích činí částku rovnající se jednomu Velká Britanie a Irsko: Josef Bruner,
větský svaz. — Do Číny a SSSR vyváži Metra
84 D, Warwick Ave, London, W. 9. Před
amer. dolaru. Jednotlivé výtisky: V USA a
v
Blansku měřici přístroje a závod ČKD Blan
platné
možno
zasílat
prostřednictvím
Po

v Knadě 20 centů, v Rakousku 3 o. sch.,
stál order, event. money order, anebo
sko tam dodává karusely. — Zbrojovka Jana
v Německu 50 píeniků.
Švermy v Brné vyrábí dieselový motory pro
cheque, které mají být křižovány.
Doporučujeme čtenářům, abv vyrovnali
t. zv. lidové demokracie a ovšem pro Sovětský
předplatné na rok 1955 a zajistili si tak pra Spojené státy: František Ambrož, 351
svaz. Továrna „MEZ" v Zidenickh dělá elektro
East — 74th Street, New York 21., N. Y.
videlné zasílání Českého Slova. Předplatné
motory pro Činu; První brněnská (dnes závod
přijímají naši zástupci v jednotlivých zemích, • Objednávky i platby z jiných zemí prováKlementa Gottwalda) turbiny pio SSSR a Ru
: dějte mezinárodním převodem, event. bankterým oznamujte změnu adres:
munsko. — V Poštorné u Břeclavi je závod
।
kovkoti
na
adresu:
Adresy našich zástupců:
Todoza. který pracuje na přenosných transpor
Austrálie, Tasmánie a N. Zéland: Stanislav * „ČESKÉ SLOVO", Munchen 27, PosLfadi 91,
térech pro Čínu. Pro Čínu dělá i Škodovka —
i
Germany.
Čermák, 85 Seymour Road, Elstvernnyní Závody Vítězného února — v Hradci
.
Vyžádejte si náš insertni sazebník!
wjck, Melbourne, Víc.
Králové. — Pro SSSR a satelity vyrábí Trans
porta v Chrudimi ocelové konstrukce a do
pravní zařízení.

Desež let sovětské okupace P. Rusi

Po námluvách v Bělehradě
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PŘEDPLATNÉ

Kultura

Číslo 3, červenec-srpcn ($55.

C^SKÉ SLOVO
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Zasedání PEN Cíubu ve Vidni

Spisovatel se dívá na komunisty
Uprostřed června zasedal ve Vídni 27, kongres Pen Clubu,
mezinárodní organisace básníků, esejislů a romanopisců. Před
seda Mezinárodního Pen Clubu, britský spisovatel Charles Mor
gan. vzpomněl v zahajovacím projevu snah, aby bylo založeno
ústředí Pen Clubu také v sovětech. Spisoatel Morgan se postavil
proti těmto návrhům proslovem, z něhož citujeme nejzávažnější
části. Je to projev opravdu hodný pozoru.

NA PODPORU ČS. KNIHY V EXILU

Kulturní rada veřejnosti
Hledá se aspoň 300 zájemců,
kteří umožni publikaci dojeli knih

Kulturní rada (předseda prof. dr. Jiří Stra
ka. čestná předsedkyně pí. Anialm PosseBrázdová) je ochotna zajistili vydání deseti
knih za předpokladů, že se najdou do konce
roku aspoň 300 zájemců, kteří pošlou na
knihv předplatné ve výši 10 dolarů (i ve
splátkách). K vvdaní jsou připraveny tyto
ilustrované knihv: Pavel Javor: .,Nad pla
menem píseň’, Fr. Listopad: ,.Umazané po
vídky", E. J. Popera: ..Věnce", .,Scdm po
hádek od sedmi autorů", Jiří Kavka: „Úlom
ky torsa", B. Svatoš: „Mlha šatí strach" A.
D. Martin: „Atomový věk", Alfa: „Výbor
z humoresek", Jana Borová: „Slyším Ame
riku zpívat". Bližší podrobnosti oznámí Dr.
R. Vlach, Slaviska Instilutionen, Finngalan,
Lund, Sweden.

| Spartakiáda je v proudti

Sport

Sokolské slety nebyly ke koupi
Když jsem přišel v Sokole do dorostu, učil mě vedoucí rozběh
na skok daleký Líklo: „Ruce zaťaté v pěst dáš na prsa, vykročíš
pravou nohou, zrychlíš v klus, raz — dva, raz — dva, raz — dva,
odrazíš se od prkna do výše, dopadneš do dřepu s rukama upa
ženýma, odchod!" Druhý rok jsme zaznamenali pokrok. Z celého
návodu zůstal jen dřep. Téhož roku už jsme doslali v atletice
sxého vedoucího.

Vzpomenu si vždy na změnu, která se tehdy v naší jednotě udála
„Musíme rozhodnout, jak se má naše organisace rozvíjet. Je mož
ve dvou lesech, když teď čítám o báječných výkonech Z^ítopku, Skobly
ně několik stanovisek. Je tu názor komunistu a jim blízkých lidí. Ti si
a
ostatních.
Měli bychom všude říkat, že se u nás v Československu
pochopitelné budou přát tolik komunistických středisek, kolik jich jen
komunisté chlubí cizím peřím, protože sklízí úrodu, kterou nezaseli. —
může. bvl. abv tax byl Pen Club komunismem ovlivněn a posléze
Dnešní výsledky jsou plodem dvacetiletého úsili. Zadalo to někdy
ovládnut. Pak jo stanovisko lidí, kteří jsou daleko vzdáleni komu
počátkem třicáiých XeL V Sokole se počala prosazovat lehká atletika
nismu, aíc kteří — právě proto, že jejich ideály jsou liberální a mezi
a nářadovci museli cvičil také vrh koulí, skok vysoky a sprint.
národni — se zdráhai* vyloučit z Pen Clubu spisovatele jen z důvodů
. chtcli-li při závodech ztratit cenné hody.
politické přesvědčeni. Tito liberální intemaciomýlím-li se, byl to pravě mistr sveta Gajdoš,
naksté jsou sne.d tak opljmistični, až jsou naiv
;
který mol vždy bodv v atletice jisté.
ní.
Pak Sokol zavedl v posledném roce před vél.
Puk je třetí stane visko, že totiž Pen Club byl
ikon soulož zdatností, jakýsi celoroční trícerj.
Zcdožeu a ^xi^tuj.* proto, abv střežil určité záboj, v němž člověk ahsolvova’ vseáiao
saďv a žo ’nv ve skutečnosti přestal být Pen
ch ů ze přes atleti ku, i y ch I o h r us lc n i, z ov č 'mf
TISKOVÉ KONFERENCE S NAVRÁTILCI ZE ZAHRANIČÍ V PRAZE
Cích-m a shd
jinou oroanisací, kdyby se.
břemen až po nářadí a já nevím co
tťrhtc zásau •./dal. Podle naši charty jsme sdru
(Dokončení se strany 1.1
tou, která je postihne, až bude zase česko V naší jednotě závodil každý. Když npdr.-?<)
žením svobo Iných spisovatelů, kteří se cti a
jeden německý lehkoatleticky Ironer nvořcy.i\
Nejnovéjši vymoženosti^ od niž hi patrně ko slovenský lid svoboden.
slovem zavázali odolávat jakýmkoli náporům
článek o všestrannosti vedoucí k síle jako
na svobodv. kterých se naše charta dovolává. munistická propaganda mnoho slibuje, jsou tis
Potřeba dokonalejší péče
předpokladu vrcholného výkonu, skláněly se
Se detelc-n na nepopiralc-lnou skutečnost, že kové konference s navrátilci .Tito lidé, zlákaní i
o up rch1íky
anglické noviny před jeho radou jako pied
ve v-ech mra IR nich státek organisace a snolkv amnestií, komunistickými slibv a touhou po do
V
úsili
o
zlákání
uprchlíků
k
návratu
počítají
;
m-mMo- ••xbmviú svobodně a bez souhlasu move , odříkávají do mikrofonu čs. komunistic । komunisté především s jejich hmotnou a morul- i návodem k lehkoatletické nesmi lelnosti. Sokol
vláč v .{ možm . abv Vn Club, založený pod kého iu/hia-u všechno, co si rudí propagandista n: bídou. Proto je nutno pracoval k lomu, aby j začal spolupracovat s ÚAAU, školil instrukto
ry, funkcionáře, pořadatele. Mé! to, co částeč
o\ vi.i ici 'Ce ‘ii, bvl svobodný n nezávislý? pieji. Nejvíc o tom, jak prchli do cizinv vlivem
Er.dou moci hlídkové režimu sa stát členy? nepřátelského zahraničního rozhlasu. Jejich se postavení uprchlíků zlepšilo a hlavně, aby I ně postrádal lehkoatletický svaz CAAU, totiž
Ru" ' -ho člen, které se odchýlí od stranické hlavním posláním •<’ ovšem .'akát k návratu do se uspíšila jejich emigrace. Sdružení čs. politic- 1 desetitisíce mladých, nadšených dorostenců
uprchlíku v Německu podalo zodpověd- , jako kádr, v némž se soutěžením jednou prosté
linie, mít možnost svobodné to projevit ručí ■Československa i ostatní uprchlíky kteří na ; kých
nebe • ‘Tem" Budeu moci členové svobodně se 1komunistickou vějičku amnestie se ještě nedali ným činitelům memorandum, v němž upozor- : museli objevit nadprůměrní jedinci. Špičkový
nilo
na
neblahé následky slavii, ve kterém se j výkon bvl uznáván, ale větší radost bvla, Když
úč. m: m Meh sjezdu mimo jejich vlastni ze- ;naldk.:!.
naší uprchlíci nalézají a žádalo o pomoc. Tak j se začalo ukazovat, jak se lepši průmět piynídi
mn .h v>znmnď naduje, že delegáti uikových
’ především je nutno, aby úřad Vysokého korní- i padesáti v každé disciplině. Cesta šla kupředu,
pc C lub budou s námi opravdu svobodně
Ohlas a k c e v Německu
sare pro uprchlíky co nejdůrazněji hájil práva : jednou to muselo přijít. Dorost Sokola v prv
(uxuliA ii. <i ž- nr/ncužijí piílomnos i mezi
Až čo této cobv málu komunistická amnestie ooliEckýcb utečenců, která jim jsou zaručena i ním utkání s dorosicm CAAU sice jasné pro
núm: k propagandě- usměrněni u konečné irc/i
,
ís. uprchlíky v Německu jen malx ohlas. mezinárodní konvenci. Je nutně, aby Spojené s hrál, následující rok už to však bylo neroz
ov’jennb'
;7. tábora Wilku u Norimberku se vrátilo do státy umožnily emigraci trvale nemocným a
hodně. A další rok?
.’f "m/aŕ.
slo\ e naší ústav v měla lun- Cokoslovumska
i
deset lidí, z Hamburku čtyři přestárlým kteří jsou největším problémem.
Nebylo nic, přišla válka. Sokol byl. roz
Hz
im
který maií mezí svobodnými lidmi, ,a odešel : -Jou člen polského strážního oddílu. Mezi nimi jsou právě lidé, kteří z beznaděje a ' puštěn, v naší jednotě se stala ze sokolovny
i \ .vm , která je ovládána tajnou }>oliclí kch Ještě
,
menši oNv.s mulu akce v rakouských bez vyhlídky na emigraci by se mohli stát , věznice.
nsmí i péomnú proiovy řídi přísná cen-ura tá
i bot ech. 'ram se vrátilo ještě před amnestii snadnou kořisli komunistické propagandy. I Pamatuji se na jedny vyhledávací závody
kel.-- mlú. Mrzalo vání z úchylkaislví, nemají od- pH
.
uprcíňikú a oo amnestii odešli čtyři z Asie- Rovněž bude nutno prohloubit sociální péči a ; počátkem válkv ve Zlíně, pří nichž se sou
vo'ári k rádnému soudu, které bv ncovl zá- nv.
:
Z jiných míst v Rakousku odešli dva uprch pomoc, aby trvale nemocní a práce neschopni ' časně konaly zkoušky časoměřičů. Běžely se
v-Á im vládě?
’
!líci. celkem- tec! ' 7 Rakouska jedenáct. Celkový čs. uprchlici byli účinněji podporováni. Zvláště , tři kilometry. Jeden ze starých rozhodci se ke
exnlan'ú ' Německu a v Rakousku činí je nutné přezkoušet příslušnými služebnami ; mně obrátil a povídá: „Měli bychom sehnat
Až si budule odpovídat na tyto otázkv podle perné;
i
asi pit imír osob. Lze tedy prohlásit, že všechny odmílnulé připadv pro emigraci doj nosítka. Tamhle ten kluk padne co nejdřív na
vlastního svědomí, budete musit mít také na nvri
i
o „n.b ml ' se komunistům nepodařila. USA a ostatních zámořských států. Také by se ; hubu." Ten kluk se jmenoval Zápotek. _ Jeho
paměti, že máme mezí sebou jeden klub, na- kamouů
1
nelze mvoiil o nejekém masovém měla zvýšil péče o uprchlíky, kteří nemají : učitelem se stal později Haluza, náš mílař, kte
zvan< Klub spisovatelů v exilu. Budete se mu- Rozhodně
1
sít zi-Dtat sebe samých, zda je další členství odchodu.
(
ochranu USEPu a zřídit prázdninové tábory pro rého komunisté utloukli ve vězení.
tohoto Klubu slučitelné s členstvím totalitních
děli. Raa svobodného Československa měla by
Právě na Zátopkovi vidíme, k čemu komu
Nápor
na
uprchlí
k
y
z
do
ni
o
v
a
klubů. L.l už nacistických nebo komunistických.
docílit zřízení další strážní jednotky v západ nisto potřebují sport. Zátopek musí běhal, ale
; také řečnit. Běhá rád a výborně, komu če-í,
Dá se očekávat, že komunistický režim v ním Německu.
Dokud budu předsedou Pen Clubu, neučiním
dobu propagandu pro návrat uprchlíků
tomu čest. Rečni hloupě a podlo toho, jak mlu
nic, co hv<h považoval za ohrožení základních brzké
1
<
d
y
bude
rozpuštěn
tábor
V
a
1k
a
?
zesílí.
Kromě
rozhlasu
a
cyklostilovaných
oběž

vil před lety na závodech vc Finsku, asi řečni
zásad, mc;? nuž náleží i toto: že spisovatelé, :
Semeništěm
komunistické
propagandy
mezi
níků
k
tomu
použije
i
dopisů,
které
budou
musit
nerad.
Umím se představit, co bychom bývali
kteří upivili pieu tyranii, máji právo na naši i
poslat z domova rodiče a příbuzní. . s, uprchlíky je tábor Valka u Norimberku. Lze řekli našemu světovému rekordmanovi Douochranu a že spisovatelé, kteří jsou nástroji uprchlíkům
i
tyranie, nemají nárok, aby byli mezi námi při- Za
1 tím účelem bvl ustaven — podobně jako v : en litovat, že ještě nedošlo k přemístění uprch- dovi, kdyby se byl před nás postavil a se zrasy
Maďarsku — i v Praze zvláštní výbor v čele iků do nového uprchlického domova v Zinn- upřenými do dálky začal vychvalovat sobě nej
Delegace komunistických spisovatelů z Če- s* Dr. M. Klingrem, poslancem tak zvané čs. lorfu a že právě v této naléhavé době došlo milejší politickou stranu (mél-li Jakou], Ne
socialistické. Oficiálním posláním výbo ; dalšímu odkladu. Spolková služebna pro | mysleme si, že je na tom dnes lépe Zálopek.
shoslovenska — Marie Puimanová, Václav Re- strany
*
záč, Jan Kostra, Vladimír Mince, Jen Otčená- ru
3 je vyřizovat žádosti uprchlíků o ná\ rat. Ve iznúvání zahraničních uprchlíků v Norimberku । Slvším až sem, jak mu ostatní říkají: ,,Emile,
bude výbor nutil občany, aby lá nula by v zájmu věci urychlit uznávací řízení | běhej, ale Ly kecy si nech."
sek. Ctibor Stflnický a Arnošet Vaněček — vy- skutečnosti
■
rodinné příslušníky z exilu k návratu. Vět j právo asylu. Průtahy mají neblahé následky
Sekretariát u Prašné brány však potřebuje
sledil ., projev předsedv Morgana s kamennými kali
]
morálku uprchlíků. Bylo by správné, aby reklamu a lak dělá, co může. Protože sport byl
tvářemi.
:šina dopisů bude na příbuzných vynucena. la
mrrhlíkům
hvlo
umožněno
získat
zaměstnaní.
:
Klingerův
výbor vydal také 14. června první
j
také v Sokole a hlavně proto, že sokolský slet
byla událost, která táhla, sméchali to soudruzi
BÁSNÍKŮV HLAS V BOJI O LIDSKÝ SVET ýčíslo týdeníku „Hlas domova", který bude
Závěr komunistické kampaně
zřejmě posílán značnému počtu uprchlíků.
dohromady. Antonín Zápotocký si usmyslil,
V našem c?;i/u není zatím nikdy lak pozdě,
pro čs. exulanty
že udělá spartakiádu. V jeho rodišti Zákolaabychom se nemohli vrátit ke knížce, jakou je ■
Důsledky návratu
Generální nápor komunistického režimu proti nech u Kladna mu lidé už před válkou říkali
sbírka rozhlasových úvah spisovatele Jana
do Československa
j rašemu exilu nám dává vědomí naší síly a vý „ušaté torpédo", což nebyla nadávka, ale oce
Cepa, s nůvzem >O 1 i d s k ý své k. Knížka ( Navrátilce lze posuzovat všelijak. Odcházejí ( znamu. Kdybvchom nebyli komunistům nebez něni duševních a tělesných kvalit. Teď s tou
vyšla už v roce 1953. Cleme v ní totiž stránky nezi nimi slušní lidé i darebáci. Na těch ne- . pečni a nestáli v cestě jejich plánům, sotva spartakiádou nám připadá jako — z Kutné
a' odstavce, které vyjadřují nejenom moderní :áleži. Slušní lidé však nedomyslili, že návra- ; pychom jim stáli za řeč a tím méně za tak Hory koudelníka syn. „Já mám v Praze tři
křesťanský názor na živé světové i domácí, : :em způsobí utrpení jiným. Ze návratem po- ’ obludnou kampaň, jakou v posledních týdnech domy, až je koupím, budou mý." Zápotocký
časové a nadčasové otázky, nýbrž jsou to od sloužili režimu, není nejhorší. Mnohem zavaž- 1 rozpoutali. Naděje čs. lidu se upínají k exulan měl v Praze spartakiádu, ale teprve tehdy,
stavce a stránky naplněné slovem a duchem, lější je skutečnost, že pomohli komunistické • tům. Lidé doma věří, že s pomoci přátel ve když si na ni všechno koupil, i cvicence, a po
jež platí lidsky všeobecně.
ajné policii, která z nich po návratu vynutila . svobodném světě přineseme porobené vlasti řádně za všechno zaplatil. V tom je právě
Sahali jsem po Ccpovu románu »Léto«, kdy imÁna osoh ktoré í im nomohlv oři útěku nebo svobodu, nezávislost a demokracii. Abychom rozdíl mezí spartakiádou a sletem. Sokolský
koli se nám zachtělo ticha a důvěrnosti domo
íchoto nejvýš čestného úkolu docílili, je ne- slet si naši presidentové kupovat nemuseli a
va, a snad jen snu o rodném kraji, o nějž jsme
sbvtné sešikovat všecky síly k svorné spolu Gottwald se v roce 1948 přesvědčil, že se so
se chtěli v bídě posledních let opřít o pobýt si
práci a odhodit vše, co nás oslabuje. Jen tak koly komunisté obchod neuzavřou, Všesokoh
v něm aspoň na stránkách Cepová románu. Ne
zkřížíme plány komunistické propagandy proti ský slet byl překrásný dar, který jsme dávali
boť mistrovská řeč Cepová je srdečná Vábí a
exilu.
jp. sami sobě.
Vavřín
působí. Dříve i nyní. 1 tam, kde ve svých evo- .
SPORT VE ZKRATCE
Lacích dostává se výše než apoštol neosobního |
názoru.
j
Národní mužstvo Československa sehrálo
Čepovo cítění básnické se rovná cítěni lid- |
5 června v Bruselu mezistátní footbalový zápas s Beligí. K velkému překvapení zvítězilo
sběrnu — u mezi moderními českými básníky
Československo 3:1, když do poločasu byl stav
o spisovateli je skutečné české: silně a vůdčí.
Vodorovně: 1. První část tajenky,
A potom, u Cepa to není jen slovo, nýbrž jeho 2. Chem. zn. draslíku, druh pečeně, jedinečná
nerozhodný 1:1. Mužstvo tvořili většinou hráči
obsah a nápovědi do budoucna, které už teď zvláštnost na Pražské radnici, souhl. slova
Spartaku Praha a ÚDA. Druhé mužstvo Česko*
zpola realisuji nové duchovní a kulturní na novodin, zn. vanadu. 3. Předložka, mrznuti
slovenská, složené převážně ze Slovanu Brati*
slávy (bývalá SK), hostovalo v Lucemburskudeje.
obr., severský peníz, tobě patricí, rýže bez
Zápas skončil nerozhodně 2:2.
„Zbývá nám ještě mnoho vykonal, přátelé, samohl. 4. Citoslovce překvapení, léčivá bilina,
Stav přeboru republiky počátkem červnaa naše naděje nemá konce, ať je nám dvacet zn, vanadu, hmota z které se vyrábí zátky,
1. Slovan Bratislava 15 bodů z 10 zápasu —
let nebo osmdesát. Mánm všichni v ruce páku šifrovaná abeceda. 5. Ženské jméno, místa kde
prameni
voda
obr.,
angl.
novorozeně.
6.
Pla

2.
ÚDA (vojenská jedenáctka! 15 bodu z 9 zá
Archimedovu, a její opěrný bod je v našem
pasů — 3. Spartak (bývalá AC Sparta! 12 bodů
srdci, v místě naší viry, naší dnešní úzkosti. neta obr., oplocená místa v lese, město v Boli
z 9 zápasů. Dynamo Praha (bývalá SK Slavie!
Všichni spolupracujeme s Bohem ne>enom na vii s háčkem obr. 7. Ruská řeka, římská pěti
je s 9 body na 6. místě.
své vlastní budoucnosti, ale na budoucnosti stovka mezi kancelářskou zkr., část lidského
Dva nejiepší kluby z jarního koxd mistrov
celého lidstva. Každá naše myšlenka, každé ústrojí, přítok sávy, řím. šestka. 8. Zvířetnice
ské soutěže v kopané se zúčastni spolu s dvě
naše odhodlání, každý pohyb naš’; láskv smě v množ, čís., prvá polovina slova albíni, kan
celářská
zkr.
se
zn.
vanadu,
pol.
koření,
hle

ma
mužstvy Jugoslávie, Rakouska, Itálie 3
rem k místu, kde stojí a trpí náš bližní, kde
Maďarska známe ho Středoevropského poháru.
číhá a nenávidí náš neonfek dopadá těžce na mýžď obr. 9. Připravná učební doba v množ,
Po šestileté přestávce - o Československu
váhy dějin, a může změnit jejich směr." Citu čís. íc—y) obr., vydělaná kůže v třetím pádě,
orihlásilo znovu k soule * u Davisův pohár.
jeme za všechny ty stránky, pro než jsme se vybraná společnost. 10. Druh psa obr. (n—1),
l.kole vyhrálo v LN lum. nad ľmtugalsken'*
k Čepově knížce vrátili jako k exilovému lite ruské jméno, trochu obr. 11. První pol. Josefa,
5:0, avšak ve 2. kole pro’ : *lo v Praze na Štva;
rárnímu i uměleckému činu Opravdu posiluje český spisovatel, zn. dusíku, Bůh mohamedánů,
bývalé
město
Burmy.
12.
Souhl.
slova
sype,
ničí
s Belgií 0:5. Cos'"o A.ensko representovali
a nabádá do boje. Cep podtrhuje uz titulem —
o lidský svět — všechno, co lidským mů lidové Jiřina, seveřan, vápencové pohoří, ukaž,
Vladimír Zábrodský •* J : Jávo eký.
žeme pojmenovat, ale musíme znova o tyta zú’m. obr. 13 Zn. iodu, námět, druh hedvábí, |
Jarda Drobný získal na 'dávném*
nově pochopené lidské hodnot'’ bojovat jako důležitý chem. prvek, zn. uranu. 14. Čtvrtá s rec. písmenem, stál v USA, daruji. ií. Roz nim tenisovém turnaj’ v ^oiinč dva vit(-;nc
č
á
s
t
1
a
j
e
n
k
y.
j
kazuje obr., tělovódcc obr., zkratku spoj, obran tituly. Ve dvouhre zvlezil vv ‘i zle nad AniC*
lidé víry — víry Ježíšovy-, jclv ž. ■’ákon'd- lásky
ně organ. 1. Jednoduché plavidlo, \ .'-pravá riřanem Stewardcm 6:0, 6:J.
marxističtí komunisté tak zmrzačili. P - léto
Spolu se Se”
Svisle A. Poslední hl. abecedy, třetí část pouští, první pol. Nevady. J. CJ, město v Itá wardem porazili Švéda 1. Tg dina a Američana
stránce Cepový úvahy, vyslané domu etherem,
plní své posláni, posláni smvsh nadále, že taienkv. B. Koncovka chlapec, jména, stát lii (o—u), nodnebí obr., zn. nitonu. K. Prvá Vincenta 6:1, 4:G, ’0-8
•'* Nc i .-"'At n ťA'
naše vlast musí být zbavena domýšlivého ba v USA, druh jablek, zkr. tiskové kane. C. Mu obr., německy sova, největší žijící jošlér obr. nají v Manchestru byl ’
nečeká.m ví*
lastu, který ji zpřevracel naruby. Je to Cepův zikálni orchestr, : opka na Sicílii, arménská L. Ton, hlavní město Moravy, čínské ženské řazen ddvíscupovým há
ulio Krišnane^
řeka,
smrtící
p
ľ
o-.li
Y
Y
D.
Stát,
Verchho
jméno,
slát
v
USA
obr.
M.
Běž
obr.,
ženské
tvůrčí elán, který chrání a zachraňuje v ex7u
ve 2 setech 5:7 a 4:6.
jako spisovatel tradici - - tradici, abychom mlu opera. Lidská okomYtina, angl. čas. E. Staro- jméno lid., véna, zn. síry kyslíku a jodu. N.
42. ročník Primátorských
... vyhrálo dru2'
vili starým výrazem Saldnvým — jak é j e dav. oblíbený sport v množ, čís., klamáni obr. Zkr. anonyma, ženský šat obr., česká řeka, slyo Ústředního Domu Aripřed Spartak^
třeba. Protože ve skutečném domově je tato úřad lidově. F. Zn. kyslíku, rychle obr., město římská tisícovka. O. D r u h á část tajen Břeclav. Ženskou soutěž vyhrála brněni
v Asii, německé přitakáni. G. Rims. padesádka ky.
o^ma.
hadice ve psí.
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Historie a činnost balonové operace Veto

Marné protesty Prahy

Sto milionů letáků svrženo v Československu

BOJ, V NĚMŽ ŽELEZNÁ OPONA PODLEHLA
jednak pro rychlost letadla samého a pro relativné malý ob
V nedávně nolc \ládě Spojených státu protestovala čs. kojem, který balon představuje. Podaři-li se však přece jen
munistirká vláda „proti zasílání podvratných letáků na území
balon zasáhnout, roztrhne se, letáky vysype a tím splnil svůj
Československa". V čs. lísku a rozhlasu jsou denně útoky proti
úkol. Ostatné bylo to nákladné, uvážíme-li, že letadlo, které
balónkům a letákům, které znorvosňuji a zneklidňuj) čs. ko
balon pronásledovalo, spotřebovalo značné množství draho
munistický režim. Naproti tomu, jak potvrzují zprávy z domo
cenné pohonné látky a taková operace proti balonům by při
va, jsou letáky posílané do Československa mocnou zbraní čs.
šla
velmi draho. Proto také komunisté od sestřelováni balonů
lidové onosice, velkou nosilou a povzbuzením československé
pomocí letadel upustili. Ovšem po dopadu letáků na zem může
mu lide*v jeho statečném a neumdlévajícím boji proti komu
režim organisovat jejich sběr a ničit je. Avšak i to má své
nistické tyranii. Podrobnosti o této balonové operaci nejsou
meze, uvážíme-li, že na příklad každé číslo časopisu SVOčs. exulantům náležité známy a proto přinášíme rozhovor s
BODNÁ EVROPA je nad Československem svrháváno v poctu
vedoucím spolupracovníkem balonové operace, se šéfredakto
dvou
milionů výtisků, takže prakticky nelze zdaleka veškerý
rem čf. oddělení ‘'Frče Európe Press” (Tisku Svobodné Evropy)
náklad
sesbírat. Často svrháváme letáky a to při zvláštních
v Mnichově.
příležitostech až v nákladu dvaceti milionů výtisků. Můžeme
Múžc/e povědět našim čtenářům něco o balonové
s určitosti počítat, že podstatná část těchto letáků se dostane
operaci Velo, jaká jo je;i idea a odkud získává na svou
do rukou československého lidu.
činnost hmotné prostředky? Proč se nazývá operace
Jaký má ohlas balonová operace VETO v Česko
Veto?
slovensku? Můžete se pochlubit nějakými úspěchy?
Balonová operace Veto je organisována Tiskem Svobodné
Účinky balonové akce si ověřujeme pomocí dvou zdrojů.
Cvixmv, kicrý je součásti Výboru pro Svobodnou Evropu.
Tak především získáváme zprávy od uprchlíků, i od nahodi
Hmotné prostředky na tuto činnost se získávají prostřed
lých návštěvníků Československa, a jednak z toho, jak na
nictvím americké organisace „Hnutí za svobodu", kterou podlakovou operaci reaguje sám režim. Komunistický režim vě
noraje několik set větších i menších průmyslových organisací.
nuje balonové akci mimořádnou pozornost a nemine takřka
odborových organisací jako CIO a ArL, Národní výchovná
jediný den, aby v rozhlasu nebo v tisku nezaútočil na letáky
společnost, Výbor černošských žen, Skaut-Junák a další spo
SVOBODNÉ EVROPY. ,,Balonové akce ze západu je předem
lečnosti. které mají celkem 55 milionů členů. Operace Veto
určena k nezdaru," Četli jsme ve SVOBODNÉM ŠLOVÉ dva
má nahradit iidu československému svobodný tisk. Má jej potýdny po jejím zahájení loňského roku. Til dnv na to RUDÉ
vzbuzovat v touze po svobodě a ke zlepšení životního údělu
PRÁVO napsalo: „Již předem byl tento pokus odsouzen ke
na deset; konkrétních úsecích denního života. Časopis „Svo
krachu." Tak se utěšoval komunistický režim v Českosloven
bodná Evropa" ma s ohledem na zvláštní způsob dopravy
sku při zahájení operace VETA. Od té doby podali és. komu
vhodný formát a úpravu. Redakce tohoto časopisu se považuje
nisté oficiálně dvě protestní noty, které žádaly okamžité za
za normální redakci tak jako je každá jiná redakce denního
stavení operace VETO. Protestní nota z 19. dubna tohoto roku
listu, jen s tím rozdílem, že našim kolportérom je vítr. .A proč
byla podána 11 měsíců poté, co se komunistický režim usnesl,
ji říkáme operace Veto? To proto, že vetujeme monopol kože
balony nemají žádný význam a že celú akre je fiaskem.
immisitekó vlády na tisk. Navázání siyků s čs. lidem pomocí
Mezi uprchlíky, kteří přišli z Československa v poslední době,
halonů bylo zahájeno v roce 1951. Předcházely jednorázové
nebyl ani jediný, který by nečetl letáky sám a nebo by o nich
akce, které trvaly jen několik týdnů a měly vlastní ráz a
neslyšel.
taktéž nesly zvláštní označeni, V roce 1953 byly ze západního
Jaké množství letáku, a tiskovin bylo svrženo v Česko
Německa vypuštěny balony Svobodné Evropy s poselstvím
slovensku? A Cj plánujete pro nejbližší dobu? Přinesla
československému lidu. Stalo se tak v souvislosti s měnovou
operace VETO nějaký prospěch čs. lidu?
icíormou, kdy byly do Československa poslány tak zvané
V minulém roce bylo do Československa posláno 17 iuzu čh
hladové koruny“. Tato akce se nazývala „Prospero".
Vypouštěni kaučukových balonů maně připomínej podzimní
Mohl byste povědět něco o technickém prováděni „pouštěni draků“ z dob našeho dětství. Tyto několikanásobně vydání kapesního časopisu „Svobodna Evropa", několik zvlášt
ních letáku určených zemědělcům a dělnictva u různý., h ; vch
balonové operace? Jak jsou plněny balony, odkud isou zvětšené dětské balvny nesou letáky nvmíř.
příležitostných tiskovin. Až dosud b; m v
vypouštěny, jaký je jejich průběh letu a
•Československu asi sto milionů buků. Mnohé
dopadu a jek se dostanou na místo ur
z nich bvjy ilustrované a no. pľikMc časopis
čeni?
„Svobodná Evropa” přines! 255 iu zvř i :MoRokněte-li balon, piedstavujeie si tím dětský
Mrafii a ib’Siraci. Obrázky stejná >. m t c : i y
balon. To jo do jisté míry pravda, rozdíl je v
.soustředil', se převážně na picpugacl a v. rloni, že naše balónky jsou asi desetkrát větší
vádení deseti požadavků, na olázky dův.cké,
než dětské. Maji v průměru půldruhého metru
'Za ta léta, co jsem ho neviděl, se vůbec ne stou Šestkrát kontroloval sovětští vojáci. Ně zemědělské a spotřebitelské, nu porovnán- Ma mohou unést nálkad půldruhého kg letáků.
Jo je asi 300 výtisků desotistránkového časo změnil. Zůstal stejný jako byl doma. V zmu. jak se j»m jeho peruánský pas nezamlouval, vota ne obou stranách železné opony „ :■ \ -npisu SVOBODNÁ EVROPA anebo 700 letáků v letě obličej opálený do hnědá, šedivé, peč kroutili nad nim hlavou, ale pak mávli rukou Jormace o událostech ve svobodném své;.?. Ne
obvyklého formátu. Vedle těchto druhů balonů livě učesané vlasy. AC s nim mluvíte po prvé a Roberio mohl jc: déle. Upřímně řečeno se chyběla ani dobrá satira. Výsledky m, mho
používáme zvláštních typů, které se liší jak nebo po stopadesáté, máte vždy přeď sebou rudor.rmějcům nedivil, protože pas vypadal roku veta jsou uspokojivé a \ mívám -n’ - th
tvarem tak velikosti. Jsou to jednak „polštá někoho, na němž na první pohled poznáte, ze všelijak, byl lo vlsstně černě orámovaný arch pod vlivem této činnost; musili komr-isté
ně uepapíru, který se nakonec podivně vyjímal se ustoupit požadavkům čs. lidu. \'o s?
ře’, poněvadž mají polšbíiovitý tvar a jsou ho tak hned něco nepřivede z m«Ty.
vyráběny z plastické hmoty (zatím co obyčej
A když so s ním posadíte k šálku kávy, nebo všemi razítky, posbíranými na hranicích a při vším v otázce zvedáni živelní ťuovM. úm
roste
také
sebevědomí
širokých
mas,
„
jdich
cestě
sovětským
pásmem
Rakouska.
né balónky jsou z Kaučuku), a mohou unést až ještě raději k jedné skleničce skotské (pokud
2 kg nákladu. Třetímu druhu balonů, říkáme možno Black & White) je půlnoc dřív, než se
V Lucernu se ubytoval v malém, nenápadném požadavky rostou.
A co připravujeme pro nojbinší doba- Mimo
„doutníky' . Jsou vyráběny rovněž z plastické nadějete. Projdete za jediný večer několikrát pensionu. Jesle se v něni ani pořádně neza
hmoty a při letu se podobá doutníku, poslave- křížem krážem Evropou a ve vyprávěni se bydlil, když >.a nim přisel sorávce pensionu a nou'b’lr.i č.isonis ..Svohndn ‘i "vrnj a' vvd vásetkáte s nejrozmanitějšími lidmi. Od sběrače podal mu švýcarský Msoph Sport a povídá:
V časopise byla
míčků ve Wimbledonu až po švédského krále. „Tohle vás asi bude zajim.
Přijde řeč i na Jana Masaryka. To b\lo jednou fotografie a íituh-k přes celou stranu „Česko
v Londýně na velvyslanectví. Byla tam pozvá slovenský hokejista Malec?k požádal Švýcar
na menší soukromá společnost a podávala se sko o polilickv a-.ul!" Králce na >o přišel do
vepřová, knedlík, zelí. Když už všichni končili pensionu úředník švýcatsk:'’ policie, sháněl se
hlavní chod, obrátil se Jan Masaryk k Robe- po panu RoberH du Aoqtúro a požádal ho pak
riovi a povídá: „Ne, že bych proti tomu něco o pas. Prohlédl -i pas ó ual se do smíchu: „Vy
měl, ale Pán Bůh io Vašemu tátovi požehnej, padá to jako po hie 'm í p.M Tak bvchom snad
podívejte se, on už spořádal šestnáctý kned mohli pana Roheria u ? Aíqurr- pohřbít a při
vést na svol zase pana Malec:.a. Pane Malečku,
lík."
Nebo na podzim v roce 1949 ve Švýcarsku. my vám vystavíme pořádné papíry." A s no
Hokejový klub Monlana-Crans hrál důležitý vými papíry pak Popa Maicčck zaplatil i po
zápas a v loži těsně při hřišti pokřikoval an řádkovou poltu tu za lalešný peruánský pas.
glicky mluvící robustní pán. Byl to od něho Zákon jo zákon, zvláště ve Švýcarsku.
úctyhodný výkon, protože vystačil s hlasivka
Zpráva v nejrozšiřenějšim švýcarském spor
mi celý zápas a pak, když se vřítil do šatny, tovním časopisu bula malou sensací. Hned
stačil ještě překřičet všechnv ostatní. Přihrnul příští den se ozval 1IC Davcs. který by se sice
se a spustil: „Tak co, jak se máš, kd71 se tu o nějakého de Acquiro nezajímal, ale o česko
bereš, ty se na mě nepamatuješ? No, já jsem slovenského hokejistu Maíečka měl zájem
přece Clyde, Red Clyde. Hráli isme proti sobě mimořádný. Hokejová sezóna se již skončila,
na olympiádě v roce 192-1 v Chamonix. Hrál ale na podzim musí Maločck začít v HC Dajsem za Ameriku v obraně. Dali jsme Vám lo vosu jako trener a současné jako hráč. Male- Vuid:-.‘ ph.'dické kalm: durov.;'! tuí iad letá
Plněni gumových balonů, hod e vzdáleno' li cíle tehdy dvacet nula." — „Jo. a od Kanadu jsme ček přijal, vždy na Davos měl nejkrásnejší ků / Mpínkovýih krabicích, ' L .• jsou zaMžjsou balony naplněny určitým množstvím vo jich tehdy dostali jednatřicet", zněla smutná vzpomínky za všechna ta teta tuhých soubojů IVnv cbclkci .'u sin. \m sed uc Délku letu a
místo dopad:' x* dá odinvid m:.' / dcim ^.uciého
díku, které se dá odměřit na zvláštním plni
o prvenství v Evropo ať již v mezistátních zá
ledu, kléry -c na vzmrmt cc .tě vypařuje.
cím zařízení. Letáky jsou ve vnitřku balonů, jež
pasech Československa se Švýcarskem nebo ve
Rozhovory se švédským králem Gustavem — finálových utkáních o Suenglerův pohár, v mo u uřib žltosti Spart ;\:ad'-' 'vljst.ií leták
dělníci po naplnění plynem zapečetí a vypustí.
nichž pravidelně LTC Praha hrál s HC Davo- průvodce Pr.fv.u, který 'u i n- vsťuvnikům Pra
panovnikem-sporlovcem.
hy o spmtak• Mnííh dr-’'.!'. vb-’-dny r. způsobem
němu na tupý konec. Na rozdíl od balonů a
scin, a dvakrát přivezl pohár do Prahy.
A
ze
Švýcarska
do
Francie
na
Rivieru
do
pi pimmr.out píUrM.hcil”. sii
’’-v, J'-jí slav
prištáíů, které nesou náklad uvnitř — balony
'
doutníkového formátu nesou náklad v krabici, ■ Mcnlonu, kde hyl před válkou každoročně po
Léín nevyřízený účet se švýcarským hráčem nou minulost a bej nánuk- z i
zavěšené na spodním konci balonu. Unesou až řádán tennisový turnaj, známý po celé Evropě.
Na naši žádost dal nám Tisk Svobodné Evro
Caltinim.
1
Známý
hlavně
tím,
že
se
jej
po
několik
1
d
py k dispcjsici poslední dva uHiv »ctakůt kluré
3 k(í nákladu. Mezi těmito druhy balonů jsou
ve čtyřhře švédský král Gustav. K"álA hlavně šlo Malečkovi o jedno, totiž o ne přikládáme čtenářům na u.<ezku.
ještě roždí'y v mocnosti dohdu. Zatím co kau •zúčastni]
sportovcc,
známý
tím,
že
si
zapamatoval
k.*
’
vyřízený
účet
s
Pickem
Caitintm,
který
se
čukové balonv doletí průměrně na vzdálenost
soupere. Nejednou pozvcu Roberia k přá svým bratrem Hamsem znamenal pro švýcar
500 km, polštářové balony dosahuji až tisíc km dého
a doutníkové snadno 1.500 až 2.000 km. Balony telskému rozhovoru, protože oba již jaksi ná ský hokej asi totéž, co pro nás dvojice Male- s Mastkem exilovú hokejov-- mu.ž tvu českok turnaji a jeho pravidelným hostům
čok — Troják. Začalo to při zápasech o Spen- slovui.ských jnfornauújnálů ? p: jnod.vným^náse plní vodíkem ve zvláštních základnách po leželi
Když vypukla druha světová válka, bylo po qlcrův pohár. Malecúk a Piek Cabini byli do zvem Lion-. O. K. Sehráli
i jnasů ve^ svýblíž us. hranic. Jejich plnění jo kontrolo váno
turnaji
a
Roberio
zůstal
v
Cechách.
Jednou
v
zvláštní automatikou vahou, kletou možno roce 1942 za ním přišli známí a bez dlouhých bří kamarádi, i když si na 1 ‘dě nic nedarovali. pcrazili tr.ké u.ulsÁe muNtvo p”uh-i<uná!ů DiaPak
těsně
před
válkou
v
i
"ce
1937
hrálo
Švý

voli
Rossonuri
v
M-amž.
K;i'ž
uk nr.^cii
nařídit podle váhy záleže, vzdálenosti, dosahu
a síly větru. Na volném prostranství se vy úvodů mu předložili k podpisu dopis. Byla lo carsko v Praze. Zapas se. hrál na přeplněném hrůN vvun:qra\ Hi, mu/sivu ,e rozešlo, a Mapetice, adresovaná švédskému králi a v ní Zimním stadionu na Štvanici v atmosféře na kič. k se wďal na ' .Nu
hokMem. lenmscm
pouštějí jednoduchým způsobem. Až dostoupí prosba,
aby se jako panovík neutrální země za
do minimální výše, kde jsou již silu a směr sadil o propuštěni pražského advoká’a dr. Ju- bité vzrušením, vvtirovanú skandováním divá a qoifcm po Německu <. po Sv^ .ursvU, bv' v
větru ustálenv, Lo je asi 10.000 m, směřují pak žíka Sčheinera, syn-.; starostv Československú ků a stále rychlejším a ostMjšim tempem, tak Belgii, Hoi m.lsMi, ve Syedsu'i, v Anglii. Na
k cíli. Silu a směr větru si vypočítáváme z Obce Sokolské, kterého Gestapo zalklo a dalo že na ledě i v hledišti všechno j‘-n „varilo". V každé zastávce bvlo l.'tkáni s - sl.ľ”. ’U ynapovětrnostních údajů, klcre získává náš veli do koncentračního tábora. Švédský král přece rozhodujícím okamžiku se Maleček před švý mými, plno otázH m d-Ha Lun, ,ak se duu
tel na balonové základně od meteorologických Roberia zná a žádosti Roboric-m podepsané jisté carskou hrankou sraz.l s Cattinim a když se dru.im tu. Noř cl; h.io mu:-nu olpo’.vdvt. jmdy
stanic. Na místě uičení balon svrhne náklad, vyhoví. — „Jak to alu, prosím vás., rhce.e do situace jakž takž uklidnila, odcházel Malečuk muselo posMéit pckrNmi Kimon, moto :c nud
přičemž balonv kaučukové se roztrhnou a letá stat do Švédská?“ — „To už je naše starost. s ledu s boulí na hlav*’ od Catlíniho hole a mnohými ’ú'mi rozhoduje i MicL'. která by
ky v podobě deště se rozptýlí v okruhu 15 až Jde jen o to, zda (o podupíšeš. Musíš se roz Cattíni s modrým okem. Tenhle účet jo třeba jutě* od-úílM piimluvu hluw neutrálního dátu.
Všechno v však žúložnou oponou iozdůlit a
ieště vyřídit.
25 čtverečních km, zatím co balonový polštář hodnout sám, Mů/o se totiž slďf.
Gustmo
Oba hokejoví ínlumácioaálové sj to vyřídili zničit nedá. Pí atol na druhé straně Je mnoho
se snese pomalu k z<*mi s celým nákladem. dopis zachytí, a že te za to zavře
Po svém a celý Davos na to bude ’.ešté dlouho a isou Němé věrní a nezapomínají na lota,
Balon „doutník" nad cílovým misíem se snose
Scheinorův syn se vrátil z končen1 račivho vznominat. Účet bvl zlikvidován s konečnou kdv vllM: Ní; léčka m<«i - bou v Polsku. Muo několik tisíc metrů níže, krabice s letáky se
darsku.. R« mnn-kn a blahopřáli mu k viuM lvi
pievrátí, kdežto balon pokračuje v letu ještě tábora za několik měsíců. Málokdo se SuUd. '•laimoui liii.-d pfrdi s. /.onu v zápase HC Da- ať již v hokejovém zápasu nebo v lemu-ocvm
pioč bvl propuštěn u nejméně li, k M M- s vosu práh ruprc-scmtMniím' mužsivn Spojených
několik set kilometrů, než spadne.
-láí1. Z.ůpasskonej ner.rzhoímě 5:5, Pepa turnaji. V " 'djium klubu za ^••h-zrou <'O' nou
Zprávy z Československa oznamuií, ž ■ psali. Hlavně, že byl dému.
Po válce nastala jen králkčt do! a odd >nu Mě -čuk u Piek Caifini hrál, svorně vedle sobe měli MakMovu íolocpufi* na č.dném misie v
režim posílá proti balonům letadla, které
klubovně ki\’ v -ocu 1951, icd\ tři : ok v oo
je sestřeluji. Je vám o té věci něco Pak přišel únor 1948. Robmio de Arguitr o v obr..nu a a ‘ý švýcarský tisk pěl chvalo- Malér kovů útěku .
Západ, o nemz se y nu
vydržel v Československu ;cm ca dubna
p.. • "v'’, že Davos lakovou obrannou dvojici
známo?
dobré vudvlo. Pak .utoqmfie zmizela. M rlel iiMé neviděl.
Zprávy tohoto druhu byty potvrzeny z né- se vydal na cestu do Švýca.ska. Z Pr.h
nApui neznánu bde.
j'..k io šlo dál s Davosem clo .Anglie, do sNamli ji krmurnste, .
kobka míst. Avšak režim neměl s letadly přes Bratislavu do Vidně a puk dále ples Sol
Schovali ji a čekají.
zase jedno x
'
úspěch, neboť balony nelze 7. letadla dobrcýza- nohrad do Lucernu a topivo tam si s ;1 vgu Francie. Když zůstali někteří hiďči LTC Pichu na staré místo.
Vavřín.
sáimout. Jednak pro výšku, ve které balon letí, oddedil. Nebyla to malicKosi, p;otože ho ce- po Speoglerovt poháru ve Švýcarsku, založili

Roberio de Acquire
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Komunističtí agenti v úzkých

Číslo 3, červenec-srpen 1955.

Slovo čtenářů

LID CHCE VÉDÉT PRAVDU
Statistický úřad amerického ministerstva ve PÝVALÝ ČESKOSLOVENSKÝ OBCHODNÍ ATAŠÉ NA STŘEDNÍM VÝCHODE POŽÁDAL O
Masarykův výrok, který jste citovali na třeli
Washingtonu oznámil, že právě o půlnoci 7. 8.
ASYL A PROZRADIL KOM UNISTICKÉ ORGANISACE
straně prvého čísla Českého Slova, má byť
na 0. června dosáhl počet obyvatel Spojených
sedí s Indií. Sedláček upozornil na zajímavou vodítkem především novinářům, o kterých se
stálá přesně číslice 165 milionů. Američané si
Britský deník Daily Mail uveřejnil 23. květ
zjisíuji počet obyvatel podle statistik: každou
okolnost, že vedoucí člen čs. obchodní dele tvrdí, že jsou kováři veřejného míněni. Hleďte,
na rozhovor z bývalým úředníkem čs. mini
osmou vteřinu se r Americe někdo narodí, kaž
gace, která jednala s Aíganistanem, Ha- aby se České Slovo stalo hlasem pravdy, neboť
sterstva zahraničního obchodu a obchodním
dou jednadvacátou vteřinu někdo zemře, prů
m o u z, je nyní natrvalo v Moskvě. Dále ta nakonec vždv zvítězí, jak také říkával náš
atašé na Středním Východě, Richardem Sed
měrné každou druhou minula přijede do Spo- , láčkem, kterv sc nedávno vzdal v Bejrutu
upozornil na časté zájezdy některých syr Honza Masaryk „ale dá to fušku". Uvědomte
si, že mnozí novináři měli též vlnu na únoro
jcnýih států uprchlík a každou dvacátou čtvr
úřadu, požádal Velkou Britanii o asyl a při
ských poslanců do Sovětského svazu.
vých událostech. Tech statočných, kteří bojovali
tou minutu Ameriku někdo natrvalo opouští.
jel do Londýna s manželkou a šestiletým
Sovětský
svaz
se
podle
jeho
slov
nevzdal
za
pravdu bylo mulo. Nechci obviňovat pouze
Časopi.'. Cleveland Piaů; Dealer o lom na
svnem Ríšou. Sedláček oznámil z ipadr.ím
myšlenky, že pro sebe získá naftová pole v novináře, ale nelitu su mi, kolik státníků a
psal: Joštf. nikdy- v historii lidstva nežilo tolik
úřadům jména všech čelných osobnosti, ktere
Iránu,
kde
mají
komunisté
stále
silnou
orgačasopisů hledá jest*.' dnes vinníka. Nelibí se
mdionu pod jednou vládou v takové svobodě,
Jsou na Střednim Východě pověřeny vedením
nisncl, zvláště v Mílových polích v Abadanu. mi. když titiž píší, že všichni neseme na tom
jakou mámr. my. Je nám jedno, zda je 165-mikomunistických organisací pro podvratnou
V
závěrečné
částí
rozhovoru
s
redaktorem
vinu. Já nejsem žádnou vinou zatížen a tako
lior.Km žr ým. Američanem novorozeně nebo
činnost, takže Sovětský svaz bude muvzt po
listu Dailv Mail Sedláček vytkl západním vých lidi jako jď jo rnožna polovine* nďioda.
upidijjk, který právě přijel: vítáme ho co nejSedláčkově úniku do Velké Britanie přebu
demokraciím,
Že
se
dostatečným
způsobem
Snad řeknou, že jsem se proviní) tím, že jsc-m
slavnostněji. My. Američané, Často na ^vou
dovat celou síť svých agentů. Sídíáček dáte
nevěnují střednímu Východu, jehož obyva mlčel. Ale nejsem ani politik, ani novinář.
zem brucimr a v\ týkáme li to neb ono. Jsme
oznámil, že nedávno byli zástupci všech za
telé
na
příklad
nic
neví
o
způsobu,
jakým
Musím vás pochválit za to, žv jste první, kteří
však přesvědčeni,
občan č. 165,000.000 si
stupitelských československých úřadů na
Sovětský svaz vykořisťuje satelitní země. udeřili na pornlouvace. Ti již natropili tolik
nemohl v\ hrot ‘cnši zem.
Středním Východě povoláni do Prahv. kde
Na
každého
Evropana,
který
se
věnuje
infor

škod, proto vyhledávejte tyto rozsévače ne
jim na tajné konferenci uashnil mislopřeumován* obvwiíel .Středního Východu, připadá sváru a vychovejte je k slušnosti. Špinavé
seda vlády Dolanskv pián komunistické in
tucet
sovělských
zástupců,
kteří
na
propa

prádlo se pere doma, nikoliv na verejnosti, ob
filtrace arabského světa, který se má usku
gandu vydávají mnohonásobně více. Komu zvláště ne před cizinou! Zbloudilí so daji na
tečnit pod rouškou .přátelského prodeje
g,. •• p, r .í^' Či.skoslox disku a SoVvt-.Mho
nistickým: studentskými a odborovými orga- pravit. Poznal jsem j v řadách emigrantu -československého zboží A rabům“. Komuni
sv.z. 'i Y. v-JJa 26. kvé:na hospodářská a sonisneemi je pak vliv Západu ještě více po těch čerstvejších - mnoho lidí, kteří sice kdysi
stičtí agenti doslali rozkaz soustředit se na
ció>nf .-mí. r ■lůuc:, zad..iici, uhv každá ‘lendůkladně kolaborovali s komunisty, ba byli
tlačován.
Egypt, Syrí: a hlavně .Xfganíst.m. který sousidi ”
• iu<iLi om-v.Helstvu svobodu zpráv ,
jedněmi z nich, ale kteří dnes jsou již stopro
a info/mac'.
centně na straně odboje. Můžete být jisti, že
Pr.ai ‘ vslémi- nucených pnící z ikroéila 25.
tentokráte jíž nezradí, neboť zkušenost, kterou
kw ,r.a Mezinárodni lún pro lidská próza.
val bohoslo\ i na Karlově universitě v Praze. udělali, jest pro ně výstrahou. Neodsuzujte
Při io.ila Spojeném národům zprávu, o nacc- chv svobody v new-yoíMhmr. pri-davu.— Arci Ihned po komunistickém puči se přihlásil ke všechnv. hleďte na lecos zapomenout d odpu
nýca praciCK < Československu a v dalších biskup Pavel Yu-Pín přijdi po návratu z ce-ly spolupráci s Americkým fondem pro pomoc stit! Z prvního čísla Českého Slova jsem vy
líchu • ta ůc. ok iciích, kterou nestavila po po Dálném Vvchode ve Spojených státech dele československým uprchlíkům, kde nyní zasedá cítil, že sledujete tento cíl. Přeji vám, abyste
se du., m *nim • Ůgíu ■■ i'deckých vypovědí, gaci křesťanskn-demoktůlické unie cůední Ev ve výboru.
svůj úkol stoprocentně splnili. Selrvátc-li v
př-.
tiy.ůůč.. .:vacel lišíc stran písemného rop’’.; sdružujíc! představitele kreslansko-demokralichých strun a směru. Delegaci vedl p:od
Na birmínghamské universitě bude 4. červen duchu Masarykově — na cestě demokratické,
malér: Ipd.
úspěch bude na Vaši straně.
Nin
práč- jsou uplatňovány systematic sedá výkonného výboru dr. Adolf Procházka. ce zahájena pátá mezinárodni studentská kon
(X. Y., Addis Abeba, Ethiopia)
ky v CíMu.Mo '‘risku. Polsku, Maďarsku, Ru- — V nedělí 5. června bv] ve svuloprOKOpske ference, která potrvá deset dní. Mezi delegáty
munsku, BiilhurAm, - Sovětském svazu, Komu- kolen českého benediktinského kláštera v Liste padesáti státu bude lež zastoupen ústřední svaz
nKicČině, Ailwrh
v některých případech n Chicaga udělen A-stnv doktorát jedinému, československého studentstva v exilu, pravdě
„Ač zásadní sociální demokrat, vílám České
i v Jugoslávii, oznámil řcdílel ojgánu Spoje českému biskupovi ve Spojených státech. Lud podobně předsedou J. V. Zichem. Předcházející S/ovo a doufám, že též další čísla nudou bez
Nebraska. kterv letos mezinárodni konference se konaly ve Stock
ných národů pro \ zkum o nucených pracích, viku Kučerovi ze
útoků na jiné politické strany v exilu. Co starý
dr. Riců. rě Carilon. Pražská vláda se snaží sy- 28. října osla'-np. ^Aíbmé jubileum biskupské holmu. v Edinburghu, v Kodani a v Carihradu. muž, vidím dnes mnohem jasněji, že na celém
sút.i Ivqalisovai vydáváním nařízení, aby se a diamantové ubLeu.;1 inezske. -- Na tradič- . První konference ve Stockholmu v prosinci neštěstí jsme vinni všichni. Doznejme si chyby,
na\cni\ zdálo, žv v táborech jsou osoby od- Mqi koncoH-'^ no. š:ľ''m mmem v Lcwisově 1950 byla svolána především proto, že student podejme si ruce a učme se být ohleduplní k
v Nt.v Yo'kn úi’i'.'.'.ji ’c'.os Jarmilu stvo svobodných zemí se odmítlo ztotožnil s
sour.ené pro zločiny a nu oběti politické perst- sladioj
Novotná a Ev< LikGV u Rudolf Fiľkušnv letos Mezinárodním svazem studentstva, který má politickému postoji druhých, je-li myšlen pro
kucu.
dobro bližních. Cesta z našeho politického roz
Komimislickě Československo se zdrželo hki- muso; odříci, prolez1’ je na zájt z.du v kalii. — ■ sídlo v Praze a je ovládán komunisty.
vratu se natít musí.
rcnáni v sociá’ním výboru hospodářské a so New-vorkští k^ibkevé přijati se svmnaliemi pě
Z Vídně přinesla americká tisková kancelář
ciální rudy., kdy/ se projednávala resoluce. vy vecké koncert v *.’-ineNJ? Mull v Mw voT\U, Associated Press zprávu, že komunistická vláda
slovující politováni nad lim, že se španělská na r.čmž wstounilu ihá.v Papcunová, ktm-á jo v Československu vzala na milost několik ' RADOST PRACOVAT PRO DÉTi V EXILU
vláda odmítla vyslovit o obvinění, že jsou ve dcerou sIovurukyM pŕi-t ‘hovutcú. V neděl.' 29, spoluviníků Rudolfa Slánského. František ZupVedu v Batawe českou doplňovací školu, kde
Španělsku potlačována odborářská práva. Pro května měla koncert cc městě Wilkos Barxe ( ka se vrátil na místo, s něhož byl sesazen
test proti poměrům ve Španělsku předložilo ve stálé Penas-d-ama d.af-í koloratúrni sopra I krátce před pádem Slánského, bývalý ministr mámo třicet dětí. Můžeme se pochlubit radost! nými výsledky. Těší mě práce mezi tou drobo— Ve Washingtonu
úslrMí komunistické Světové federace odboro nistka Dlhosová z Yoikc
bude provedena Smetanova ..Prodaná nevěsta", í zahraničního obchodu dr. Antonín Gregor, který tinou, která pomalu ale jisté by zapomněla
vých .-vazu.
by!
odstraněn
po
rozsudku
nad
Slánským
v
Yvsoký komisař Spojených národů pro uprch Mařenku zpívala pani Lida Brodenová z Brna, í prosinci 1953, byl jmenován velvyslancem v rodný jazyk .. Je pravda, že jsou mezi námi
lík' V.tn Heuvon Goodhart oznámil, že pro- v tanečních scénách solově vystoupila dcera ' komunistické Číně. V tisku se již také objevila roztržky, zvláště mezi staro- a novousedlíky,
bh ni 75 tisíc uprchlíků, žijících dosud v tábo- generála Hasula, Milica Hasalova. — Ženské jména Josefa Goldniana, bývalého náměstka ale věřím, že čas všechno zhojí a až skutečné
r. M v Evropě, budu vyřešen v nastávajících klubv ve White Sulphur Springs ve stálé Zá ministra plánování a Oldřicha Syrovátky, bý- k něčemu dojde, že nás najde všechny společ
ně pod jedním praporem svorně ruku v ruce.
čtviwy lotech — jestliže? členské státy cíosla- padní Virginia uspořádaiv přednášku o Cesko- • valého komunistického redaktora v Brně.
(K. S.. Bauwa, Canada.)
tc\n«’ noduoři uorchlickv fond Spojenvch náro s’ovensku. kterou proslovil bývalý poslanec ' Útěk z Československa se zdařil koncem
Mirko Sedlák. — V Clevelandu zemřel ve věku
dů.
i
května
jednomu
171etému
mladíkovi
z
Tisová
NEVĚŘTE POMLUVÁM O USA
77 let krajan, advokát Thomas Sídlo, který se
zasloužil o založení clevelandského filharmo ■ v okresu Brodském. Přijel do Hamburku ukryt
„V Anglii jsem od roku 1948 pracoval v ne
RAJANI
nického orchestru, stejně jako o to, že dirigen v nákladu cementu, v němž vydržel plné tři mocnici a v hotelích. Nyní se mi naskytla přitem orchestru je již několik let nadšený pro dny. Německé policii se přihlásil po dvouden ležilosl dostat se na novou moderní !od S. S.
V
Ku.janíky tisk přmesl fotografii pagátor české hudby Juruj Szell z Prahy. — ním bloudění Hamburkem. Nyní se jíž učí Drsova jako restaurační číšník. Protože znám
n in:Pickoi>gilla vo společnosti V Los Angcles zemřel ve věku 79 let význam í radiomechaníkem.
kontinentální pokrmy a nápoje, doslal jsem
dvou ,
' ío:i. van\ch slovenských děvčat ný české malíř Emil Kosa starší, rodák z Cech. j Československá pohraniční stráž zajala 6. lepši místo. Mám v rayoné jen lordy, prin
Jeho
syn
Emil
Kosa,
který
je
rovněž
malířem,
Ma- a . • z.
' ;'< >ti v Torontu, na níž bylo
I června jednoho amerického vojáka, který si cezny a filmové hvězdy. Opravdu výnosné
m1■
• dální občanství novým 'oři- náleží mezi nejlepší kalifornské výtvarníky. 1 přímo na hranicí u Waidhuusu v Západním místo. První cestu jsem jel do Austrálie a zpět
V ísraeii: V Nahariyi zemřel 9. května Max Německu pořizoval fotografické snímky, a do Anglie. V prosinci minulého roku jsem od
sL’-u’\ Au:”. — Československo národní sdru\ ; ■ ůiiď.'. . ke vrhcůná organisace kra- Sborovič, bývalý velkoprůmyslník z Prostějo pravděpodobně při tom vkročil na českosloven- jel opět na čtyř a půl měsíční cestu. Jeli jsme
• . . .
kn:u inlomevdlo kanadskou vládu va, majitel konfekčních závodu „Sbor“, které । skó území.
do Austrálie, na Nový Zéland (kolem ostrovů),
.. ■ -1 . <v
é oráči a dumpingových cenách měly 216 filiálek.
skoro až k jižní točně, zpět do Austrálie, dáie
j
Pražské
ministerstvo
vnitra
zřídilo
podle
m;ey.unisté z Československa
V Rakousku: Ústřední výbor českosloven
na ostrovy Fidži, Havaj (Honolulu), do Kanady
cl
j.’ i v Torontu. Sdružení varovalo ského pomocného sdružení v Rakousku vydává . zprávy švýcarského listu Neue Zurcher Zeitung fVancouver), do A.meriky (San Prancisco) a
„protiemigrační oddělení", v jehož
tči
návštěvou pražské spartakiády. — V Informační zpravodaj, v jehož květnovém čísle zvláštní
zpět přes Havaj, Fidži, Nový Zéland do Au
. ’vnovém týdnu vyšlo v Torontu prv- je kromě zahraničně politické úvahy, emigrač čele je důstojník sovětské policie Mulatov, strálie a konečně do Anglie. Byl jsem překva'
jeden
plukovník
československé
a
důstojník
n'. č.> o ■ ',v>Kníkv. „Naše hlasy", redigovaného ní ch informaci a výňatku z knihy dr. Jozefu
nen nejen přírodní krásou, ale i způsobem ži
ph. kow :<"r Rudolfem Neholou, někdejším Lettricha „História novodobého Slovenska1' též maďarské tajné policie. Oddělení má shro vota v USA. My pracujeme, abychom se uži
mažďovat zprávy o exulantských skupinách ze
šel: ; . ' : v vojenského deníku v Praze. — stránka pro Podkarpatské Rusíny.
všech satelitních zemí a o exulantské tiskové vili, Američané pracují, aby se pobavili. Pád
Č-z . • i. varuké spolkv ve Winnipegu uspořá
bych řekl těm doma, aby opravdu nevěřili poslužbě.
daly
inu; vzpomínkovou slavnost, připo_1..,.A.^.nTTCJA
f 1 M A rtrrliol
mím.ůc.' uragický skon Milana Rastislava ŠtcLadislav Pozgay z Bratislavy, který v druhé
lánj)
;■ rozvninv presidenta Beneše. Slavpolovině května uprchl do Rakouska úplně na
ČERNÉ OVCE
nospů pr-j;-'-’ mě! su ‘ -nt-cxulanl František
V New Yorku v jednom z presbyteriánských hý, protože použil na hranicích šatů a prádla
Vyslanec ve Stockholmu Jaroslav Vlček byl
Hlub.ič ... • V Torontu uspořádal výstavu kostelů se nedávno konala slavnost k pocté proti ostnatým drátům nabitým vysokým prou
ů.xký malíř Kousal, označovaný kritikou za evangelického pastora a předsedy protestant dem, by] jedním z prvních, jimž poskytlo ne 15. května sledován, jak fotografuje z člunu
jcůnohc z neýr-pširh k madsk vch kraljnářů. — ské místní společnosti dr. Kenneth Milíera, kte závisle a samostatné Rakousko politický asyl. voj‘enské objekty nedaleko stockholmského pří
Na valné hromadě odbočky Československého rý odchází jako farář do pense. Dr. Miller pů Rakouské úřady o několik dní později ozná- stavu. Významný deník „Stockholm Tidninnárodního sdru/wů ve Vancouveru referovala sobil plné tři roky mezi našimi legionáři na ' milý, že na Pozgayovc případu bylo zásadné gen“ napsal dva dny nato ve zvláštním úvod
o sociálni činnosti oro < xuiuntv žena univer Sibiři jako vedoucí americké pomocí, kterou rozhodnuto, že političtí uprchlíci nebudou po níku, že úkolem diplomata je při nejmenšim
sitního profesori. Krajinv, Mario Krajinová. legionářům poskytovala americká YMCA. Dr. . útěku do Rakouska trestáni pro nedovolený slušné chování v cizí zemi. To si neuvědomuje
! komunistický vyslanec Československa ve
Předsedou na přišli rvA. byl zvolen dr. Vilém Miller umí výborně česky, v roce 1912 studo- 1 přechod hranic.
i Švédsku ani po té, kdy tam byla odhalena
Fandrlík, bývalý starosta Československých
I velká vyzvědačská aféra, do níž bylí zapleteni
skautů.
’ také členové československého vyslanectví.
V Anglii: Dnu
čc vna byl ve westminsterVyslanec ve Washingtonu, soudruh Petržel
ské katedrále v Londýně vysvěcen na kněze
ka, přijel několik dní před odhalením Masary
dp. František Rochla, bývalý důstojník čs. za
kova
pomníku náhle do Chicaga, zřejmě aby
hraniční aimádv vc Velké Britanii. — Londýn
ský Sokol uspořádal koncem dubna krajanskou ASI 35 ČESKOSLOVENSKÝCH DOBROVOLNÍKŮ CIZINECKÉ LEGIE BYLO Z KOMUNISTIC tam zjistil náladu. Nešetřil s penězi při setkání
:s několika agenty, které ovšem krajanská ve
besedu, na které promluvili o programech, prá
KÉHO ZAJET! ZAVLEČENO DO ČESKOSLOVENSKA
řejnost v Chicagu zná a které pečlivě isoluje.
ci a cílech svých spolkli k/jich funkcionáři. Z
Komunistický delegát pražské vlády Jaroslav
to že tím hrubě porušila ženevskou konvenci
Jíž 19. března loňského roku oznámil kočilé debuty vyšel návrh, uspořádat společné
o
válečných
zajatcích
a
ustanovení
o
příměří
1Pščolka se ve čtvrtek 19. května postavil v so
munislický fisk v Československu, že tam
..dětský den z jehož výtěžku bude uspořádán
ciálním
výboru hospodářské a sociální rady
v
Indočíně,
podepsaného
21.
června
1954
v
<
byl
odsouzen
na
18
let
do
žaláře
pro
vele

zájezd déli do letního tábora. — Členové dra
Ženeve.
ISpojených národů proti odstraněni censury
zradu bývalý člen francouzské cizinecké le
matické skupiny J. K.Tyl a členkv Cs. ženské
zprav.
gie, Jaroslav Čermák. Loni a předloni na
národní rady v Londýně sehráli 15. května v
Pravdu o postoji československých dobro
značili komunisté několikrát, že někteří
Národním domě leníkovou hru pro děli a Kaš
volníků v cizinecké legii nám řekl jeden z <
českoslovenští uprchlíci, kteří sloužil^ ve
párkem a Honzou.
nich, který byl v bojích o Indočinu jedenáct
francouzské cizinecké legii, jsou zpět v
Ve Francii: Rada československých žen uspo
MALÝ OZNAMOVATEL
krát zraněn, nakonec zajat v pevnosti Dien
Československu. Stejné náznaky bylo možno
řádala 4. června v Paříži literární večer spiso
HLEDÁM něžnou a ušlechtilou ženu při
Bien Phu, jemuž se však podařilo dostat se
sledoval i v Maďarsku, Polsku a Východním
vatele d malíře Josefa Čapka, a němž promlu
veku i exulantku. za účelem sezná
zpět k Francouzům. Napsal: „Toho, že jsem měřeného
j
vil Vladimír Peška. — Krajanský tisk v Paříži
Německu.
byl v Dien Bien Phu, nelituji, jen mě mrzí, mení a sňatku. Jsem 60ti letý, býv. úředník v
Podle zprávy, Morou nedávno zaslalo
zaznamenal úr.irlí Otty MysUka, původem i
osamělý vdovec, zdravý, pracující a
že jsme prohráli rozhodující bitvu, stálo to ČSR,
1
Československá Národní Rada Americká ře
Liberce, který byl místopředsedou správní rad',
V USA mám vlastní domek, opatřím
však za to. Dokázali jsme, že jsme hodni své skromný.
:
diteli pro záležitosti východní Evropy v ame
světoznámých Slngcrových podniku na vyrobí
afíidavit k cestě do USA a zaplatím cestovní
zbraně
a
Vietmincí
(komunisté)
budou
dlouho
rickém ministerstvu zahraničí Thurstošicích strojů a >ůmčr půj století řídil Singeruvi
vzpomínat na legii a parašutisty. Velmi mě výlohy. Pod zn. „Čestné jednání" do Č. Slova,
n o v i, bylo v Indočíně zaja'o 106 česko
podniky v Evropě, Americe, v severní Aíric<
těšilo, že Čechoslováci u našeho i druhého Můnchen 27, Postfach 91, Gevmany.
slovenských dobrovolníků irancouzské cizi
a na Středním Východě.
bataliónu byli dobří bojovníci a pro svou
necké legie. Z nich bylo 23 vráceno Francou
Ve Spojených státech: Téměř každou neděl
zdatnost a chováni respektováni. Ovšem, že
POŠLETE SVÝM DRAHÝM DOM0
zům, 35 bylo odvlečeno do Československa
v létě se v některém mě^tě pořádá Česko
se našla skvrna jako vždy, ale tím celek ne
BALÍČEK HODNOTNÝCH POTRAVIN
a zbývajících 48 je drženo na neznámém
slovenský nebo Slovenský den., Dne 3. červen
utrpěl a většina Čechů si vysloužila hodnost
co uspořádají Slováci „Slovenský don" ve mé
místě v komunistickém zajetí, kde jsou
Odeslání vám se zárukou zprostředkuje
a mnehé vyznamenání. Je jenom smutné, že
stě Johnstown ve státě Pcnnsylvania. V ráme
pravděpodobně podrobeni bezohlednému pře
jich
zůstalo
tak
málo...
Nikomu
neradím,
RUDOLF V OREL
školování, aby mohli sloužil komunistické
oslav svátku ..Memoriál Day" se konal 30. květ
aby vstupoval do legie, neboť každý jednot
224 East 70lh Street
propagandě. Ty i. nich, kteří přeškolování ne
na „Československý den" v New Yorku, pořa
livec
je
vystaven
tvrdým
zkouškám
a
nebez

NEW YORK 21, N. Y., USA
podlehnou. čeká komunistický žalář. Čs. ko
datelem byla česka a slovenská škola. Slavnos
pečí
je
značné,
ale
já
sám
jsem
legii
vděčen,
Vyžádejte si ceník a informace všeobecné
munisté letos 8. června sami otevřeně při
vyvrcholila průvodem po české čtvrti, v jeho
že mi dala možnost bojovat proli komunistům
i důvěrné. Objednávku potravin do Česko
znali, že několik uprchlíků, bývalých členů
čele bylí sokoli a legionáři, Výbor pro svo
slovenska můžete učinit z kterékoli země
a
jsem
připraven
v
tomto
boji
pokračovat
.
francouzské cizinecké legie, jim vydala ko
bodnou Evropu bude, podobně jako loni, po
ve svobodném světě.
kdekoli a kdykoli. Váš J.S.“
munistická vláda Severního Vietnamu, přes
řádat oslavu ,.Dnc svobody" a to u známé So
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Satisřakce po deseti letech

Prázdniny Komunistické zločiny v pohraničí

|Z domova ve zkratce

V boubínském pralese na Šumavě natáčí fil
mový režisér Otakar Vávra bitvu husitů s křii žáky, která je částí nového českého filmu o
Obrázek, který uveřejňujeme, jsme převzali
di postiženi někdejší komunističtí předsedové j Žižkovi.
ľvprve nyní vycházen na jevo tresty, kterými
Koexistenční úvaha: „Na našich pracovních
z londýnského deníku DAILY TELEGRAP1L Ponárodních výbor z května 1945.
výsledcích záleží zdali Eisenhower a Churčhill
^házi však z Literárních Novin, vydávaných v
□
jim podobní váleční štváči přestanou ohro
Praze. Je na něm skupina nadšenců, kteří se
vestavby. Sobotka si irest už odpykal a pra
Po květnové revoluci v roce í945 docházelo
žovat svět v pokojném mírovém budování",
cuje nyní v Míroslavi v kravíně JZD.
k novinářským útokům s komunisty, při nichž
napsal v hradeckém komunistickém časopise
Šlo o činnost, čí spíše zločinnost komunistic
Podobně skončily desítky jiných komu 1 „Pochodeň" z 1. dubna 1955 soudruh Rudolf Spi|
c .*■ r. p• r
kých policistů a činovníků, páchanou na ne
-y-/''
nistických
činovníků,
jichž
se
před
pučem
car, předseda JZD ve Hvozdnicí.
vinných lidech. Tehdy sc vnucovali do národ
—-t—
komunisté lak houževnatě zastávali. Ve Val
O začarovaném kruhu lidově demokratického
ních výborů a úřadů — zejména v pohraničí
ticích
byl
porevoluční
předseda
místního
ná

hospodařeni psal v karlovarské „Straží míru"
— vysloveni darebáci, násilníci a zločinci.
rodního
výboru
odsouzen
pro
krádeže
zaba

dělnický
dopisovatel z textilky Ohara v Aši,
Kryli se při lom legitimací KSČ. Bylj mezi
veného majetku na šesl měsíců, jeho nástup s. Emanuel Kýza. Vypočítal, v čem všem závod
nimi i kolaboranti s nacisty, kteří za války
ce Štěpán Hrubý z Lanžhota rovněž. Při neplní plán a pak konstatoval: „Tato skuteč
udávali české lidi gestapu. Takovým byl
Hrubého zatčení vyšlo na jevo, že komuni nost nepřekvapí nikoho, kdo zna situací v díl
předseda národního výboru v jihomoravském
stický funkcionář Duchan zavraždil v roce nách. Někdy je to přípravna, kde to nefunguje,
městečku Míroslavi, Hubert Sobotka. Do Mi1945 ve Valticích paní Ebcnbergerovou, aby jindy zase něco jiného a l^k se stále točíme
roslavi přišel roku 1945 z Telče. Jako před
se zmocnil jejího majetku a sekyrou zabil jako v začarovaném kruhu." Tož ať se vám
seda lerorisoval nekomunistické obyvatelstvo
svou manželku, která o vraždě věděla. Nový nezamotá hlava, soudruzi.
městečka. Brněnské „Slovo národa" zveřej
— už Iřelí předseda národního výboru — o
Byly založeny nové řády: Rád rudého pra
nilo Sobotkův případ, zejména jeho udavačcpou do dveří sekretariátu Svazu českosloven
vraždě věděl ala neudal ji. Když zločin poru práce, Rad rudé hvězdy práce, vyzname
skou činnost za okupace. A výsledek? Na
ských spisovatelů, oddělení pro studijní pobyt
praskl, šel do žaláře í třetí předseda. Novináři nání Za pracovní věrnost a Ža pracovní oběta
zákrok komunistického poslance Šlinga byl
v 'zahraničí. Toto odděleni zařizuje spisovate
demokratického tisku — Dneška, Obzorů, vost. Po prvé budou tyto řády uděleny letos
Sobotka služebně povýšen. Novinář, který
lům z Československa pobyt v cizině. Dveře
Svobodného Zítřka — dostávají tak po deseti ' u příležitosti t. zv. Dne horníků zaměstnancům
Sobotku pranýřoval, se musil zachránit úni
vedlejšího oddělení — pro studijní pobyt na
letech satisfakci za to. jak statečně všechny uhelného průmyslu.
kem do exilu. Ale i na Sobotku došlo. V roce
stavbách socialismu — oblezeny nejsou. Nikdo
Ani komunisté nečtou Rudé právo. V Katekomunistické zločiny pranýřovali. Zadostiuči
1950 byl zatčen, protože na černo prodával
nedvehti navštívit stavby socialismu. DAILY
nění zaslibuje některé doma v kriminále nebo : řinicích na okrese Vsetín čle Rudé právo jen
materiál z budov, zničených leteckými nálety
TEĹEGRAPH ke karikatuře dodává: Význam
129 procent komunistů, členů strany. Podobná
v koncentráku, jiné v exilu.
a na zbořeništích povoloval za úplatky noobrázku je v upřímném doznáni všeobecné
situace je v řadě dalších okresů, zejména na
touhy po cestách do zahraničí v době, kdy
Moravě.
komunistická propaganda pracuje právě opač
Dokypělí, V říjnu r. 1952 napsal předseda
ným směrem. V Československu jako v jiných
státech za Železnou oponou se provádí roz vozu známa kavárna Slavie na náměstí Repu pobřežní zem. která je zapuštěna hluboko na kolchozu ve Velké Jesenici okres Jaroměř, s.
Prouza,
článek do Zemědělských novin, ve
sáhlá propaganda, která má přesvědčit exulan bliky, která byla několik let zavřená.
.-kalu, nese podjezdovou cestu. Nábřeží mezi kterém prohlásil, že před 19. sjezdem Komu
ty, abv se vrátili domů."
Cechovým
a
Švermovými
moslem
se
podstatně
Uherské Hradiště. Největší část práce na vý
Obrázek skutečně mluví sám za sebe a není stavbě obcí si dělají občané sami. Tak ve Vče- rozšířilo. V délce několika sel metrů je vybu- nistické sírany SSSR jeho kolchoz „kypěl nad
potřeba dodáva! k němu žádných vysvětlivek, . larech už odpracovali několik set hodin na dcA'ána cesta pro pěší, která přečnívá tři a půl šením". Nyní se opět přihlásil ke slovu a při
leda snad tu, že i jiní lidé v Československu, ■ stavbě kulturního domu. V Kudlovicích dokon- metru přes pobřežní zeď nad řeku. V této části znal, že kolchoz bude 8 let splácet 5 milionů
starých korun dluhů, které v uplynulých pěti
nejen spisovatelé, by chtěli cestovat do zahra • čují brigádnici budovu místního národního vý- bude zahájen provoz na .podzim.
letech své existence nadělal. — To se to ky
ničí. Však i na to dojde!
Kroměříž. Komunisté nejsou spokojeni s pra pělo!
; boru.
cí
zemědělců
tohoto
okresu.
Tvrdí,
že
jen
za
Zlín. Ve Žlutavě si občané svépomocí upraJe jim opravdu do tance? Ptali jsme se, když
■ vují kanalisaci a cesty. Ve Vizovicích si v bri rok 1954 tu vinou špatné obdělávaných polí jsme četli zprávu, kterou pustil do světa s.
gádách vylepšili cesty, dětská hřiště a 12 vznikla škoda přes milion korun. Zemědělci Maksant z obuvnického závodu Svit ve Zlíně,
nesplnili předepsané dodávky masa, vajec a a ve které oznámil, že továrna začla po 15 le
domů.
Kašperské Hory. Nedávno byla dokončena
Aš. Textilka Tosta připravila výrobu rukavic mléka. Kritisováno je zejména hospodařeni v tech opět vyrábět taneční obuv.
reinstalace sbírek místního vlastivědného mu- ze silonu, které jsou určenv především pro obcích Skaštice, Zdounky, Troubky, Pornice a
„Pivovare v Bruntále, probuď se!" Tak byl
sae. V jednotlivých jeho odděleních je zachy export. Továrna rozesílá vzorky těchto rukavic Boříce.
nedopsán jeden článek v olomoucké Stráži
cen geologický vývoj šumavské oblasti, vývoj — jsou vyráběny ve 30 barvách — zahraničním
Kaplice. Stavba přehrady v Lipně má být lidu. Ale n.p. Nápojový průmysl — jak zní
šumavského lesa a jeho botanické a zoologické firmám.
dokončena do r. 1958. Postup prací značné dnes úřední název pivovaru —, se neprobudil.
zvláštnosti. Dále jsou tu umístěny památky na
Chrudim. Cihelna v Tuněchodech. která dříve brzdí absentismus a fluktuace zaměstnanců, Brigádnici, kteří pracují v Heřmínovedi, Kuno
někdejší sklářský průmysl Šumavy, její nale patřila p. Slavíkovi, je nyní součástí np. Vý kteří tam pracují za velmi špatných podmínek. vě a Široké Nivě nemohou doslat pivo ?.a žád
ziště zlata, atp. Na vybudováni musea má prý chodočeské cihelny. Pracuje v ní kolem 200
Rýmařov. Okres má značné potíže se získá nou cenu.
největší zásluhy učitel místní osmiletky, E. lidi, z toho skoro 100 žen-vézenkyň, pro které váním brigádníků pro zemědělskou práci. Jed
Bouška.
bvl zřízen zvláštní tábor nucených prací. Z vý- nou z příčin je neutěšený stav hospodaření
Olomouc. Po deseti letech bvl konečné opra dělků je jim vyplácen jen nepatrný zlomek a místních kolchozu. Tak JZD v Tvrdkově má na
ven starodávný orloj na olomoucké radnici a to ještě jen tenkrát, plni-li normu. Po propuště 8C0.000 Kčs dluhu.
V Praze-Smíchově bylo uvedeno do provozu ’ Hromadné propouštění z továren. „V posled
9. května dán ďo provozu. Komunisté nahradili ní z tábora dostávají za několikaletou práci
figurky apoštolů figurkami dělníků a hanác 300—400 Kčs (t. j. 40 až 50 dolarů podle úřed- najmodernejší nádraží v ČSR. Staré smíchovské ní době se u nás velmi mnoho změnilo, bohu
nádraží bylo postaveno před padesáti roky a žel k horšímu a v neprospěch obyvatelstva.
kých řemeslníků, Přestože jsou figurky velmi . ního kursu).
pěkné a umělecky provedeny, je přece jen
Hodonín. V Jihomoravských lignitových zá nepostačovalo zvýšenému provozu. Nové posta Bída je ještě větší, estébé řádí dál a věznice
olomoucké obyvatelstvo zklamáno a je v tomto vodech prohospodařili komunisté za leden přes vená stanice má prostornou halu, kde je 11 po nestačí pojmout politicky pronásledované.
činu spatřován čin komunismu proti nábožen : 800.000 korun. — Další starost jim působí stra kladen, velká čekárna a jiné místnosti.
Změnila se také situace na pracovním trhu.
ství.
Louny. Zvláštní česací stroje, z nichž každý Dělníci jsou z továren propouštěni a s výjim
nické organisace: sotva čtvrtina členů KSČ
Nový Jičín. Pří bourání jedné staré stodoly chodí na schůze, mladí lidé nechtějí do KSČ prý nahradí prácí 300 česáčů chmele, mají být kou zemědělství — dost těžko shání náhradní
bvl zde ve zdivu objeven hrubý kamenný kříž, vstupovat a z rolníků pouze 6 procent má stra letos po prvé nasazeny na chmelnicích obci zaměstnáni. Pracovní úřady jsou plné žadatelů
o prací. Z čeho žit — lo je hlavní starostí
Zjistilo se, že je to cyrilo-methodějský kříž, nické legitimace, což ovšem neznamená, že by Ročov a Domoušice.
Zlaté Moravce. Ve Slepčanoch byl v květnu postižených."
k „rodné straně" měli nějaký dobrý poměr.
(Z Olomoucká)
starý asi tisíc let.
posvěcen
nový
obraz
sv.
Jana
Nepomuckého,
Zlín.
Na
okresní
konferenci
Kom.
strany
čs.
Nejsou ani plenky. „Psala jsi, když budu ně
České Budějovice. V Hluboké nad Vltavou
bude otevřena Alšova jihočeská galerie kde ve Zlíně bylo slyšet několik zajímavých patrona kostela. Vysvěcení provedl nojdp. co potřeboval, abych napsala. Cekám rodinu a
potřebuji plenky. Kdybys mohla přibalit ně
budou vyslaveny nejlepší obrazy a plastiky výroků. „Vědomě vyrábíme zmetky, protože • probošt Dr. Vojtěch Prenner.
vzniklé v jižních Čechách v době od 13. století musíme zpracovávat nevyzrálý materiál", stě I Liptovský Svätý Mikuláš. V Liptovskom Ja- jaké dudlíky, xrěř, že bys mně udělala nesmír
!
ne,
vo
vstupe
do
krasovej
Svätojánskej
doliny,
žoval
si
soudruh
Ráb
z
Valašských
dřevařských
nou radost. Zde totiž nejsou. Slyšela jsem také,
až po dnešek. — Od r 1949 uděluje krajský
národní výbor v Českých Budějovicích t. zv. závodů v Otrokovicích. V obuvnických závo pri kopáni základov rodinného domu vytryskol žc je u vás laciné perlonové piadlo a tašky,
Výtvarnou cenu, kterou byli doposud vyzna dech Svit byl zase zjištěn pokles produktivity vraj výdatný minerálny prameň, ktorý patrí do tak by jsi mi mohla poslat. Také kořeni, kakao,
menáni malíři Ota Matoušek, Karel Stech a , práce, protože byly nařizovány ,.lehkomyslné minerálnej oblasti Svätojánskych kúpelov. — čokoláda zde je drahá nebo to xúbec není k
Sírnatý prameň inú kúpacím Í0 litrov na se doslaní. Manžel To zase pros: o nějaké žiletky.
Adolf Trágr; dále sochař František Mrázek a 1 změny výrobního programu".
Naše jsou moc spalné.
(Z Kladenská)
Česká Lípa. V Brništi na Českolipská byl už kundu a teplotu 20° Celsia.
osvětový pracovník Bohumil Dobiáš.
Gombasek. V máji otvorili v Gombaseku pri
Fronty na toaletní mýdlo. „Kdybvs mi posílal
। r. 1950 založen kolchoz. Nyní se jeho předDěčín. V kraji má být znovu zavedeno pěsto ; šedou, již šestým v pořadí, stal soudruh Josef vyvieračke Čierneho potoka desiatu slovenskú baliček, pošli mi toaletní mťdlo. U nás je >ice
váni vína. Pokusy s výsadbami nových vinic ; Starý, doposud funkcionář okresního národního krápníková jask-ňu. Je vyzdobená z.vláštnymi k dosláni, alo musila bych vstávat již v šesl
byli pověřeni žáci školního statku zahradnické । výboru. Soudruh Starý je na okrese znám lim, krápníkovými útvarmi zvanými brčkami, ktoré hodin ráno a poslavit se do Lonty, aby se na
školy v Libverdě.
že v r. 1952, kdy komunisté se snažili zakládat dosahujú i dĺžku 2—3 m. Sprístupnená časí po mně dostalo, alo to je již mne mor. vždví jo
Český Krumlov. V budově bývalého jesuit 'jednotná zemědělská družstva doslova za kaž- skytne návštevníkovi prechádzku pod zemou, mi iiž 63 roků. Když jsem stála íronlv z<i vál
ského gymnasia bylo zřízeno nové okresní mu ■ dou cenu, používal nejhorších forem nátlaku trvajúcu hodinu. Táto jaskyňa sahá podlá ky těšila jsem se, že bude luzy konce. .Ale ve
seum.
: na rolníky. „Když nevstoupíš do JZD, vystě predpokladov až za Shíckú ľadnicu, priepasť fjonlách musím stát ještě dnes, dosel, iet od
konce války. A lak si m\-lim, že a.: budu duiL
Frenštát. Po prvé po šesti letech konala se hujeme tě!" — to býval jeho nejoblíbenější Barazdaláš a k ponoru Červená skala.
Bratislava. V dubnu zemřel Rudolf Marlano- umřít, bude muset híkč dukát ve lnut é."
ve Frenštáte pravá valašská svatba se všemi výrok.
Lékař odmítl předepsat lék. „Snažila jsum se
valašskými svatebními zvyky. Byla to svatba
Chotěboř. Na Chotébořsku neuspěli komuni- vič. předseda krajského národního výboru.
členů souboru písni a tanců Kíúpalovy valaš ste ani u dělníků ani u zemědělců, a dokonce Martanovíč působil dlouho v Clevelandu a v dostat zaměstnání. Chtěla jsem pracoval v ka
várně,
ale byla jsem odmítnuta. Nikdy bych se
Chicagu
ve
Spojených
státech.
Od
r.
1925
byl
ské družiny — Pavla Kněžky a Jitky Zelové. I ani ne u vlastních lidí. Obětovali několik funknesnažila, ale dohnala mne k tomu tíseň.
Beroun. Tak zvaný „Jenšlejnský dům" na ' cionářů, na př. soudruhy Schejbala, Tomáška a členem Komunistické strany USA; v r. 1947 se oA lotak
jsem nucena prodat porcelán, abych
náměstí je opravován. Opravou kamenného Zárubu z okresního národního výboru, ale ani vrátil na Slovensko, stal se poslancem, kandi měla nějaké peníze na obživu. Zhubla jsem o
portálu z r. 1612 je pověřen kamenický mistr lo nepomohlo. V Chotěbořských kovodělných dátem ústředního výboru KSČ a r. 1949 nejzávodech chtějí nyní zvýšit kontrolu dělníků ko vyšším správním úředníkem Bratislavského devět kilo a když jsem chtěla od lékaře, aby
Paleček.
kraje. — Vyskytly se povesti, že prý nezemřel mé předepsal lék BKomplex, který bv prospěl,
Stráž pod Ralskem. Majitelem místního zám munisty, aby docílili lepších pracovních výkonů. normální smrtí, ale byl likvidován.
odmítl, jelikož se prý musí držet úředního na
Z
kolchozu
v
Tisu
jim
kromě
nekomunistických
ku je nyní pražská továrna ČKD Sokolovo,
Napřič republikou. 22ha rolník Štefan Varga řízení a šetřil léky. Když bys chtěl něco poslat,
rolníků vystoupilí i partajníci, kteří až dosud
bývalá Kolbenka.
z Dolných S e m e r o v i e c, okrse Šahy, lak především kávu, čaj, kakao, rtěnky, lak na
politiku KSČ podporovali.
Příbram. Letos má být odevzdána do užíváni
Praha. Jelikož je prý značný zájem o nákup byl 11. května 1955 odsouzen okresním lido nehty, nylonky a vlnu na pletení." (Z Prahy)
novostavba příbramské nemocnice. Zároveň s nových automobilů, ministerstvo dopravy upra vým soudem pro „sabotáž" k 6 letům vězení a
ní má být dobudována čističi stanice a dokon vilo jejich prodej. Zájemci se musí hlásit u ztrátě majetku. — 28. května 1955 byl v Ma
čena transfusni stanice.
. t. zv. zá jmových složek; tak na př. zaměstnanci riánských Lázních znovu otevřen ho
Vsetín. Na katastru obce Vsetín zřídilo mini u odborové organisace, zemědělci u 9. odboru tel Palace, který je určen pro zahraniční ná
Do Montrealu na slet kanadského Sokolstva
sterstvo kultury na ploše 3,15 hektarů státní národního výboru, svzáci u ČSM. Zvláštní ko vštěvníky. — Ve Slovenské Lupče se ve dnech 1.—3. července l. r. sjedou se Sokolové
přírodní reservaci, zvanou „Vesník".
mise pak budou vozy přidělovat, kupní cena staví továrna na výrobu penicilinu. — 28. květ z Kanady a ze Spojených států. Bude to po
Žďár nad Sázavou. Nová městská čtvrt, ve musí být předem složena u státní spořitelny. na bylo v Bratislavě otevřeno nové di prvé, kdy sokolský slet bude uspořádán v kiáskteré budou bydlet převážné zaměstnanci — Byla už stanovena cena nové Škodovky vadlo. které je pojmenováno po P. O. Hviezdo né kanadské metropoli na mohutném toku sv.
Ždarských strojíren a sléváren, se bude jmeno 440, „Spartaku". Bude stát 27.450 Kčs (t. j. asi slavovi. — V Hradci Králové vystřídal Vavřince. Mladá montrealská Jednota si sli
Josef Ježek ve funkci předsedy Krajského ná buje, že příslušnici Sokola slut podpoří také
vat „Staligrad".
3 900 dolarů).
Havľčkúv Brod. Místnosti staré radnice měly
Vimperk. Do obce Kvilda na Vimperku bylo rodního výboru soudruha Josela Herbse, který lim, že si zakoupí symbolickou c.hlu II. sletu
být adaptovány a použity jako městská galerie, přestěhováno ■— na 40 vagonech se vším hos bvl poslán na nedobrovolnou dovolenou. — Na Kanadského Sokola v Montrealu, která je zá
ale sliby příslušných činitelů nebyly dosud podářským zařízením — 3Ó komunistických ro začátku r. 1955 měla Bratislava 238.G63 roveň vstupenkou na slet. Na tomto sletu za
splněny.
din z Nitranského kraje. Doslaly přiděleno obyvatel. — „Straně ubývá členů a kandidátů vlaji sokolské vlajky a prapory z četných so
Ostrava. 15. listopadu má být v Ostravě za 300 ha, na kterých ihned založily kolchoz tře • do 25 let", konstatoval na krajské konferenci kolských žup i z Ústředí čs. Sokolstva v za
hájeno televisní vysílání. Zamestnanci n. p. tího typu. Kvilda sc s jejich pomoci má stál KSČ ve Zlíně-Gottwaldové vedoucí tajem hraničí, jakož i z najstarší sokolské župv exi
ník Sirůček.
lové, založené v Lucíwrgsbuigu v zap. Nemec
Průmstav připravují terén a v mostárně Vítko- „pevností míru" na šumavské hranici.
virkvdi železáren ie prý jíž připravena ocelová
KDO ZEMŘEL. V Martině přední slovenská ku. Bude to odpověď bolševickému znuxu
Praha. Starý železniční most přes Nádražní
konstrukte dolní časti televisní věže.
třídu na Smíchově, vybudovaný v roce 1888, malířka Želmíra Duchajová-Svehlova. — V srpu a kladivu, který ve dnech monltealsVúm
Kladno. Novou rekreační oblasti Kladcnáků bvl demontován. Na jeho miste byl zřízen Pm ici u Loun Antonín Procházka, vích. insp. sokolského sletu bude hvzdil průčelí stauienu
fiu má s'ál oblast mezi Křivoklátem, Zbo; nem, dvoukolejný most, na němž, byl již koncem loň ČSJ a dlouholetý přednosta stanice Klobúky. na pražském Strahově, Právě v Montr« a’u d «jí
iWiceiní a Žloukovícoini. Údolí Klíčavy, kam ského ruku zahájen provoz. — Z pražských uhe — V Pruže ve věku 7Ú let slovenský básník kanadští Sokolové pádnou odpověď k-.im-niSe jezdilo doposud, bylo zatopeno při stavbě n!'7.i plvnové osvětlení a mnohd? i žárovky a Ivan Gall, vlastním jménem dr. Jan Halia. — stickému režimu v CSX. že j. ho Sput takiada
klíídvské piehiady.
wstiídávaji je moderní zániková tělesa. — 29. kvc‘na v Praze Karel Třesňák, člen Mest- nemá se sokolskou tradici nic společného.
Casablanka. Na valné hremadú jedine sokol
Sušice. Koprem května bvl dán do provozu Pod Letenskou pláni, která byla zohyzdněna s-. bo divá ;Iů iid Fidlovačce. — Ve věku 75 iel
Kden z nejznámějších betelů na .Šumavě, Hotel obludnou Stalinovou sochou, př váději se nysí Karel Šroubek byv. hoteliér v Praze. — V ské Jr dnotv v Af ’icu, která čita 57 < lenů, bvl
S’utohoi u Sušice.
rozsáhlé ůpruvy levého předmostí Cmhova mo Českých Budějovicích byl zpopelněn 90h:tý starostou zvolen hr. J. V Peroutka, jc.’n r.e.um
br. Fr. Jonáš, a v/děiavatelem br. Roman Hub.
Kopřivnice. V Kopřivnici byl začátkem červ stu, které je rozšiřováno. Pod iímio předmo^dm Jo-H Konv.čka. ř--:d,ite! obchodní akademie v .v.
Šukc lovú v Mn chove zahájili. Pravidelná
na ou vřen novv sportovní stadion, který se se dokončuje rozsáhlý železobetonový podjezd. -- Dm- 25. kvé'na .Arnošt Štěrba, drogista, Pru cvičení kon<i;í Sr kď'dý pátex
d*. bé od 17 45
,1 'D jmenovat po pplk. Emilu Zátopkovi, jen7 40 metrů dlouhý. Vvbudová.J podjezdu vznikla hů II, Uumun.s.fú 4. — 16. května po krátké ne do 19 hod v nové pros’omú K io v.čné spolku
i‘: kopřivnickým rodákem. (Marta Gottwaldová, po obou stranách Čmhova mostu soustavu lii moci Ing. JoaGl Jeníček z Prahy-Smichova. — Jahn v Mnuhovc-Tivoli. Za příznivého poť asi
s<> tu nar- díla laky, přišla zkrátka.) Sta- mohu’ných Kolonových zdi, z nichž hořeních Ve věku 74 let v Koíťancch Čeněk Lungpnal, míčové hry na přilehlém letním hřišti. Přízniv
devět ukončilo Letenskou stráň, přední pod výhyLkár v.v. — V Bělé pod Bezdězem paní
ún postavili především brigádníci.
ci Sokola jsou vítáni.
plz<-ň. V nejbližší době má být dána do pro- pírá silnici s tramvajovým provozem a spodní Tiant. Simůnková, učitelka.

Zprávy z měst a krajů

Co piší z domove

Sokolsivo

České Slovo
Mamince

A nemohu-li sám osvobodili pravdu ve všem, aspoň nechci byli jejím nepřítelem, nybrz chci se smrti post, i «
na odpor proti takovéto dohodě. At běží svět, jak mu Bůh dovolí běželi. Lepe jest dobre zemríti, nezlí zle živu
hýli. Pro Irest smrti se nesmíme dopustili hříchu. Skončili tento život v milosti jest vyjiti se strasti. Kdo pridava
vědomostí přidává práce. Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí. Kdo se bojí smrti, pozbývá života. Nade vsím
vítězi pravda Vítězi kdo padne, nebof žádná mu neuškodí zlost, neovládne-Ii ho jen žádná nepravost.
Z listu M. .lana Husi — M. Křišťanovi.

Čemu se doma smějí

Já se pod rumu modlím — povídá babička.
Bvl se pan president Zápotocký podívat s
jednou ze svých vnuček na Matějské pouti. A hned jím předvedla, jak: Otče náš fa mrkla
Koupil ji turecký med a koupil jí taky starou okem po Zápotockém), který jsi na nebesích
známou hračku
tak zvaného foukacího ko (a zadívala se na Stalina), přijď království Tvé
čas můj a Tvůj který se ztrácí
JcŽ(e jsem hledal už jen rozesety
v písečných hgdinách ve starém metronomu houta. Jak se foukne, stočená papírová spirála (řekla směrem k Alžbětě) a děj sc vůle Tvá —
střípky Tvých modrých váz
se natáhne a na jejím konci se zatřepetá ko dořikala svou modlitbu, dívajíc sc na Eisen
čas ztroskotaných navigací
jak sám jsem šel tu Icly
houti hlava. Po stáru se žít ovšem nedá a tak howera.
který mě volá k Tobě domů
kdy ve smyčkách se škrtil něčí hlas
*
však ne Já nesmím maminko já nesmím ani se stalo, že ten foukací kohout, vyrobený jed
hledal isem housle, klíč a dvoře
ním chválně známým národním podnikem, pro,.Slyšel jsi už len vtip o Eisenhowerovi",
pohladit ruku která tolik šila
já utopenec v mlze domů
sfé nefungoval.
ptal sc jistý občan svého přítele. „Jak šel po
a večer pod lampou psi stínů čarování
a šel jsem nemocný a stále věře
Malá pionýrka ze Zápotockého rodu fouká Václavském náměstí v Praze a jen ty kroky
listovat s Tebou v knížce Všudybyla
že přece jen snad dojdu k lomu
a fouká, ale spirála ne a ne se napřímil a ko zvučely?“
já o lom sním já si to představuji
že usměješ se na mne na zápraží
houtka neviděl. Otočí se tedy na dědu, o kte
„Ne, tu jsem ještě neslyšel!''
tak daleko Ti a zase tak blízký
v té gloriole jež je matkám dána
rém
ví. že sc vyzná v mnohých kumštech, a
„Nic
z toho nedělej, lo by chtěl slyšel
a čas ta naše muška pod šumotem thuji
že na rameno chlapa položíš svou paží
povídá:
každej."
rozžehla fontány a římské vodotrysky
a křížkem na čele mne vzbudíš zrána
*
„Foukni, dědečku, foukni!"
v kterých se topíme my přeludni my jsoucí
vsak no Tvé nebe je teď mračné
my roztrženi jak opona chrámu
Jeden nesmírně bohatý potentát odkud>i z
a kiížák zlý zaplétá smutek do pavučí
Podívá se na ni dědeček Zápotocké svýma
Maminko vím srdce je vždycky nehynoucí moudrýma očima, schlípne uši, u povídá:
Východu trpěl jistou nepříjemnou chorobou:
a dlouho už se ptám Kdy Ti zas duha začne
maminko vím že vzali syna víc než mámu
Maminko slyšíš To čas těžce hučí
„Jo. kdyb'’ to tak bylo možný . . . Ale já sem nohy mu vydávaly lakovou nepříjemnou vám
a on se toho ne a no zbavil.
moc dobře hlídanej."
Takoví potentáti mívají roztodivné nápady.
*
Toho našeho napadlo, aby vyhledal nějakého
Prv se to přihodilo v Praze.
Nakládali dva železničáři cukr do vagonu, specialistu v Praze.
Povídá mu len pražský doktor: „To cc ví.
na kterém bvlo napsáno, že prý jde do Brna.
A jednomu z nich se stalo, že ve vagoně za soudruhu potentáte, to se vyléčit dá. Jdi do
ALADAR JANOS
obchodu na Václavském náměstí č. 30 nebo
pomněl kabát, které si při práci odložil.
Už sc s ním v duchu rozloučil, když se na Na příkopě 28."
Snáz zamkla vstupní bránu. Dvě mohutná Tiše, bez hnuti, pohybujíc jen ústy, odpově jednou na nádraží objeví tentýž vagon a ná
???
křidla
vrznutím zapadla. Polom se zasunula děla:
hodou ho otvíral náš známý. .4 zaradoval se:
„Tam má prodejny Sovetskaja kniga, a tam
„Domú."
těžká, železná petlice a řetez. silný jako muž
„Soudruzi, já to vždycky říkal že li Rusové nepáchne ani noha."
Úředník seděl se skloněnou hlavou.
ská '-ika byl zamčen nu zámek. Strážmistr
*
— Vaše rozhodnutí, pane?!, zeptal se Kon jsou poctivci. Cukr si vzali, ale mý sako visí
zamkl sám zámek j strčil velký, těžký klíč do
Pan učitel se ptal jednoho žáka-nepionýra:
trolor, obraceje se k němu se zlomyslným pří I támhle na hřebíku.“'
služební btašny, která mu visela po boku.
*
,,Pročpak se sluníčko, když vychází, tak hez
Uvnitř se ještě víc sešeřilo. Lidé stáli polo- zvukem, Několik okamžiků bylo ticho. Úředník,
K jedné bábincc na jedné vesnici kdesi na ky usmívá?"
osleplí mezi dřevěnými přepážkami, vinoucími nepozvedl zrak, když odpovídal:
.Moravě
přišli
občanští
kontroloři,
aby
zjistili,
„Protože
ví, že večer bude na západě."
—
Podle
zákona
—
vyšetřovací
vazba
na
se jako had až. k druhé polovině místnosti.
i nemá-li o nějaké to kilo mouky navíc. Nic neOpuštěnost místno.-ti se tím ještě víc zdůraz neurčito.
*
Kontrolor dal znamení četnikům. Zdvihli z i našli. Ale nelíbilo se jim, že babka má na
nila a navíc znervosňovulo, že venku za zamče
Z názvů postátněných obchodů si naši doma
stěně
visel
vedle
obrazu
Zápotockého
a
Stali

nou branou bylo všechno nové. V kioscích, vy podlahv těžký, železný kruh, čtyři z nich na
vyrobili tuto slovní hříčku:
stavěných ze skla a kovu, se nabízely časo máhavě zabrali a mohutný poklop se s ohlu na i portrét anglické královny a velkou foto„Až vyschne PRAMEN a zavrou MASNY,
pisy z celého světa, občerstveni, cigarety a šujícím skřípotem převrátil na podlahu. Celou í graíii Eisenhowera. Ptali se jí, jak to, že vedle
jižní ovoce. Tady uvnitř však bylo vidět jen šířku otevřeného prostoru vyplňovaly dřevěné, ' takových zasloužilých otců rodné strany má i utichne TEP a zhasne JAS — pak bude v naší
republice dobře zas."
dolu vedoucí schody. Dva četníci se chopili obrazy nebezpečně reakcionárske.
široké, špinavé steny.
Lidé čekali trpělivě. V rukou drželi dokladv Matkv se stran. Mizeli pomalu pod hladinou do
a lhostejné zírali do prázdna. Tam, kde začí podsvětí. Schody duněl v pod hrubými nevynala zadní polovinu místnosti, sh? jeden cestu leštěnými botami celníků. Pak zmizeli ve tmě,
jící. Přes niku měl přehozen plášť; zakrýval ale ještě minuty sem zaléhalo duněni bot.
Volali Poutníka. Na hnědých, osmahlých tvaniku i doklad, který ruka svírala.
řích měl tisíce vrásek. Stal tam ledabyle v
*
Na druhém konci místností za přepážkami pláštěnce. Bvlo zřejmé vidět, že je na něco
prázdno najednou oživlo. Stráž otevřela vý podobného zvyklý. Znal svůj osud.
svým skonem napsal do Cedí krásný list na
Chlapci a děvčata,
chod. Trochu se rozjasnilo, takže oči, které si
— Kam jsi chtěl? —
rozloučenou, který končí slovy:
před tím zvykly na šero, se mohly zase roz
„Někam."
dnes si připomeneme ve Slovíčku, že je tomu
,,Prosím, abyste se milovali, dobrých násilím
Kontrolor rozhodí! ruce a ukázal divadelním 540 let co byl v Kostnicí na Bodamském jezeře tlačili nedali a pravdy každému přáli."
hlédnout. Po obou stranách východu se posta
vili rozkročeně četníci s těžkými zbraněmi na gestem na Poutníka:
upálen Mistr Jan Hus.
Zapamatujte si i vy, chlapci a děvčata jehc
ramenom Řízně pozdravili; vstoupili Kontrolor
— Vaše rozhodnutí, pane?'
Jan Hus se narodil v druhé polovině čtrnác slova. Jsou stále živá a příkladná. Dále se na
a Úředník. Úředník došel k obstarožnímu, in— Totéž.
učte
nazpaměť i Husově modlitbě. Masarykova
koiHlovými skvrnami pošpiněnému dřevěnému
Poutník ani nečekal, až k němu četníci do tého století a byl upálen na počátku patnáctého dcera Olga ve své vzpomínce na otce napsala,
stolu a usedl. Dozorčí kontrolor se postavil na jdou a vykročil ke schodům. Velký chumáč v roce 1415. Jan Hus byl kněz a profesor na jak profesor Masaryk každý den večer před
konec labyrintu dřevěných přepážek. Na dru vlasů mu spadal na pravou stranu čela. Se Karlově universitě v Praze. Tehdy se univer říkával dětem tuto modlitbu. A když se jí na
hém konci stál strážnik. Kontrolor dal znamení vztvčenou hlavou a žhnoucíma očima se zadí sitním učitelům říkalo magistr nebo česky pře učili sami odříkávat, říkal jim tata: „Nestačí
loženo mistr. Odtud ten titul Mistr Jan Hus.
rukou. Celník otevřel závoru. Kontrola se za val na Kontrolora.
znát jen slova zpaměti, je třeba se jimi řídit a
Následoval Mladík. Zmačkané, plátěné šaty Narodil se v jižních Čechách v Husinci, studo
čala.
nich žít."
Náš cestující postupoval se zástupem kupředu. se na něm napjaly. Límec od košile měl roz val na pražské universitě jak se tehdy říkalo podle
Toto je Husova modlitba:
svobodná umění a také bohosloví. Byl vysvě
Po J-vili se dostal <1/ do zákrutu labyrintu. halen.
„Hledej pravdu, — slyš pravdu, — uč se
cen na kněze a stal se známým a velmi oblíbe
Odluč již viděl .■< ne. konce /.ústupu. Kontrolor
— Kam jsi chtěl?
ným kazatelem v Betlémské kapli. Byl mužem pravdě, — miluj pravdu. — prav pravdu, —
prm-.c. dok:'dv, které mu lidé podávali, nak
..Kupředu!"
drž
pravdu, — braň pravdu až do smrti."
neobyčejné vzdělaným a výmluvným kazate
se v/ i" . /-sv-tile mdlé, ale ostré světlo. Něco
— Vaše rozhodnutí, pane?
Chlapci a děvčata, zeptejte se svých rodičů,
Úředník neodpověděl, už jen kývl hlavou. lem. Hus byl ve své době jediný z českých co oni vědí o Mistru Janu Husovi a požádejte
pw.c.* — • rremte. ze ;o všechno v pořádku
no c
podobném.? - \ rútil doklad, strážník, Mladík nevykročil, ani když se ho chopili universitních profesorů, který psal své spisy je, ať vám doplní tyto kusé informace. Ať vám
stu... : u p;
ukázal k východu, doivčnď oso četníci. A lak ho vzali za paže a vlekli ho po česky, abv jim rozuměl český lid. Stal se tak povědí, jak se slavival Husův svátek za první
by
srckv --- iako bv měla strach, že schodech dolů. Pesem bvl ještě nad úrovní spolu s Tomášem. Štítným spoluzakladatelem republiky. Vám dospělejším doporučujeme,
i N . ‘ ■ • /•ciď ?pč — prošla prázdným pro podlahy. Najednou se - zepŕcl nohama a otočil české prosy. Velkou cenu mají také Husovy abyste sí přečetli knížku o Janu Husovi, kterou
se. „Zločinci'" zařval ke Kontrolorovi. Četníci listy zvláště listy z Kostnice. Posílal je svým
ste:.- ■ To.” ?bó;m četniky vyslaven.
universitní profesor dr. Otakar OdložiN. - ’ v.jic zúvďvoral. Zvedl se mu žalu- s ním zacloumali a táhli ho dolů. Kontrolor se přálelům clo Čech, svým stoupencům a všem napsal
č .. . ckk
nu po zádech stékají potůčky ani nepohnul. Úředník sklopil hlavu ještě víc. věrným Čechům, které nabádal k bohulibému a lík. Vyšla před dvěmi léty* ve Spojených
poli :'ick my. bvlo ;K jen patnáct nebo dva
Cestující předstoupil bez výzvy. Úředník ctnostnému života. Ještě necelý měsíc před slálech.
cet
. Ion :c!or postupoval odměřeně a Iho- povstal se židle. Se špičkami do sebe se šoural
sic<:
'jh.ady bral velmi zvolna rukou, k malým dveřím. Šmátral v kapse po klíči, pak
PŘÍCHOD BRATR! KONSTANTINA A METODĚJE
nav. -- - ncm ve sněhobílou nitěnou rukavici. odemkl dveře a vykročil na točité schody, za
Zcuvu
nik. nepodíval, ale po několik čínající hned u prahu.
Pátého července byl zasvěcený svátek Cyrila ské obcováni i náš mrav našel u nich místo."
vr L?. k ru.uímu-é prohlížel obličej majitele.
Metoděj i Konstantin splnili vůli císařovu.
Cestující neklidně vyčkával. Byl by už býval a Metoděje. Zvláště vy, chlapci a děvčata z
PU ľ'.-k-'bmu pc/' yi levou ruku a ze vzdále rád, aby bylo po všem. Kontrolor s něho ne Moravy si budete pamatovat, jak byl u vás Učený Konstantin-Cyril sestavil již dříve
no4'. "Utvj ' dr ujdě si ostrým, urážlivým spustil oči. Pomalými, obřadnými pohybv si lento den oslavován, proto si stručně ve Slo písmo, které vyhovovalo slovanským jazykům.
své lom nanesní lampy posvítil do obličeje svlékl rukavice. Jednu upustil, jako by na víčku připomeneme, jak přišli bratří Konstan Přeložil nejdůležitější knihy, aby srozumitel
osobv. ■■h.ríc: "••.•d nim. a snažil se uhodnout schvál. Costujicí zvedl hlavu. Kontrolor se na tin a Metoděj na Moravu.
nou řeči mluvily k lidu, který bažil po pravdě
je;i výr z. Tcp ze pak .Ucóil světlo na doklad, něho pátravým pohledem podíval. Ale cestu
Bylo to v roce 863. Moravský kníže Rostislav a poznáni.
jak bv je bv! měl pro ten účel. — „Nic. co bv jící se ani nepohnul a bílá rukavice zůstávala
Když Konstantin dokončil překlad Písma c
vyznával křesťanskou viru a z celého srdce
odporovalo píiúp súm" — ’^ekl, vraceje doklad mezi nimi na naolejované podlaze.
si přál, aby se rozšířila po celé jeho zemi. 1 když se rozloučili s domovem, vydali se oba
a hlede mšté ýdnoa zkoumavé každé osobě
bratři
solunšlí na dalekou cestu. Překonali
Úředník se vrátil. Zastavil se u stolu. ..Volá vypravil posly k východnímu císaři Michalovi.
do oči. Kivx m’ ví: ^ohyboval jenom rty a
mnoho obtíží a stanuli léta Páně 363 na půdě
vás
pan
šéf,
pane
Kontrolore."
Kontrolor
se
Císař
Michal,
když
vyslechl
žádost
Rostisla

cedil slova zu.at'k:. z valné čásk stříbrnými
napřímil. Sebral rukavici, oprašoval si ji o ruku vových poslů, vyvolil dva muže z nejlepšich. velkomoravské. Tehdy jím vyšel v ústrety
zuby.
Rostislav a vítal je on i lid.
Když cestuji'-', odevzdával svůj pochybný do a pospíchal ke dveřím. Úředník si stoupl vedle Jeden z nich se jmenoval Metoděj a druhý
Když bratři sloužili mši, zpívali a kázali ja
klad, chvěla
:nu ruka. Kontrolorův jedovatý cestujícího. „Nu. a ted pojďte se mnou”, řekl Konstantin, ten potom přijal jméno Cyril. K zykem srozumitelným všemu lidu přijali všich
pohled bv. cdparnv a nesnesitelný. Hledal a vzal ho za ruku. „Pane strážmistře, východ.’”. těmto dvěma mužům řekl Michal: „Jděte do ni křesťanské učení.
oporu. U Úředníkova stolu sMli žena u muž, Zatím co členové stráže otvírali, stál úředník zemi Rostislavových a jako dobři rozsévači
(Tento článek byl ve třetí čítance
zahloubáni do sobe a v v sv. ; úděl. Úředník s cestujícím před stolem. Pak se východ ote způsobte, aby símě víry Pána Ježíše Krista
pro obecné školy.)
seděl .sklesle, v jedné ruce doutník a . ? druhé vřel. Dva četníci su postavili po stranách. vzešlo v srdcích tohoto národa a aby křesťan
Úředník
vzal
cesiu
jícího
jako
na
znamení
ze
jakýsi spis, který prečítal. ■ Ic nyní se dívH
ruku
a
vyšli
ven.
Četníci
jo
pozdravili
a
obít
přes brýle. Jeho krátkozraké, male hnědé oči
se setkaly smířlivě s ulekaným zrakem cestu byli venku na hlučném nástupišti. Oči cestují
KMOTR MATÉJ
jícího. V tom se rozsvítila kapesní lampa a cího, nivyklé tmě, zamžouraly.
Kmotr Matej sel o hodech navštívit kmotra
teď jen vzal? A měl hlavu tak velikou, jako
Na urvní koleji stál dlouhý osobní vlak.
cestující byl přinucen podívat se na kontro
je ta kýta, co máte na kamnech. Tlustý byl
lora. Ten rychle zhasl světlo, aniž se podíval Úředník doprovodil cestujícího asi padesát Jíru. Nedaleko statku potká kmotrova chlapce.
jako husa, co jo na peci. Bílé masíčko mel
na doklad. — „Revise” — řekl a doklad vrátil. metrů vpravo. Pak se zastavili těsně u stu- .Matěj: Co dělá táta. Josiíku?
jako ty buchty, co jsou na polici. Dlouhý byl
— „Cekejte tamhle!'' a ukázal na muže a ženu péiká do vagonu. ..Naše kompetence se už ne Chlapec: Právě chtěl jist, ale když vás uviděl,
jako ty klobásy na zeli v troubě. A krve v
vstal a nechal jídla.
— „odevzdejte lam svůj doklad" — ukazuje na vztahuje cui na tento vlak, ani na tuLo půdu",
něm bylo jako piva v těch dvou džbáncích
Úředníkův stůl. Cestující uposlechl rozkazu po pronesl úředním tónem, pustil ruku cestujícího, Matěj: A pročpak?
malými kroky, položil doklad na stůl - • Úřed zadýchané se sklonil a začal si zavazovat roz Chlapec: Inu, táta povídal, že byste nám toho pod lavici!
ník ani nevzhlédl — u postavil se vodic Pout vázané tkaničky i: bot. Cestující se chopil
Dobře to Matěj vyvedl! Kmotr Jíra se za
mnoho snědl, a máma to musela všechno sc
držadla, jednou nohou se postavil na slupatko.
níka a Matky.
stolu odnést.
svou lakotu zastyděl. Zena musela jídlo a pití
Úředník za nedial čtení. Zvedl doklad cestu Obrátil se. Všechno bylo beze zménv. lidé šli Matěj: A kampak to schovala, Josííku?
postavit znovu na stůl a kmotr Matěj se měl —
jícího, velmi pozorně si jej prohlédl, naklonil svou cestou, dělali svou práci, Úředník si ne
inu jako za dobrých časů o hodech.
sc při tom, zíraje bryh-mi se silnými sklv a všímavě zavazoval boty, s obličejem brunát Chlapec: Husu dala na pec, kýtu na kamna,
klobásy se zelím do trouby, buchty na polici
zasunul jej pod doklady Poutníka a Matkv. ným od návalu krve. Cestující šlápl druhou
a dva džbánky piva pod lavici.
Ke stolu pak přistoupil Mladík a položil svůj nohou. Vstoupil do vagonu a zastavil se na
Pokuste sc tento žertík zahrát. Jeden z vás
Kmotr sc dá! neptal. Jen m; usmál a za chvil
doklad na stůl Úředník jej nezasnnul dospodu, chodbičce. Na pokyn tlampače a po ostrém za
délá vyprávěče, druhý Josífka, třetí Matěje,
ale na třetí místo; doklad cestujícího zůstal i pískáni se vlak dal zvolna do pohybu. Cestu ku vešel přes práh ke kmotrovi Jírovi.
čtvrtý Jíru a jedno děvče hraje Jírovou. Může;
jící přistoupil k oknu. Kontrolor stál na na- Jíra: I vítám té, krnotřn! Škoda žes nepřišel o to si tu scénku rozšířit. Nejdříve Jírová nosí
nadále vespod.
Kontrol-; =v skončila. Zamkli východ. Dozor stupišli a s rukou u čela, navlečenou do ruka
chvilku dřív, mohl jsi s námi pojíst. Nezbylo na stůl a Jíra se chystá hodovat, ale v tom
čí Kor.hoior přistoupil k Úředníkovu stolu. vice, zkoumavě pozoroval vlak. Úředník se
nám ocl jídla nic, čím bychom té uctili.
uvidí kmotra Matěje, honem nařídí, aby Jírová
Úředník pimetl jméno Matky. Matka zůstala těžkopádně vlek] zpět mezi dvěma ozbrojenými Matěj: Nemohl jsem, milý kmotiicku, přijít všechno schovala. Josífok se divá, kam md'
stát přoi.i stolem. Rozcuchané praménky šedi celníky. Těžká železná pouta mu svírala zá
dříve. Přihodila se mi na ccslé neobyčejná minka věci schovává. Více vám nepovíme, po*
vých vlasů se ji polem přilepily na čelo. Stála pěstí, skrížená na zádech.
; věc.
drobnosti si vymyslete sami. Tento žertík hw*
sklesle, s hnědýma, upracovanýma rukama sePřeložil Jiří Csele. Povídku uveřej
valv děti ve škole ve lí ^tí iřídě. Celý příběh byl
Jíra:
A
copak
se
ti
stalo?
Povídej!
pjutýn>a za zady.
nila lilorárně-politická revue mladých
v čítance a článek byl doplněn pěknou kresbou
— Kam jsi chtěla?, zeptal se jí Kontrolor.
maďarských exulantů „LATOHATAR". Matěj: Ale------------ zabil jsem hada! Kde sc Mikoláše Aleše.
OLDŘICH TOMAN
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Slovíčko našich nejmenších
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