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Do nového roku
DR. JURAJ SLAVIK
Mój nebohý otec, ktorý by sa toho
roku 4. decembra bol dožil 100 rokov,
na Silvestra každého roku, při večer
ných bohoslužbách, prehliadol v svojej kázni události, ktoré sa uskutečni
ly v uplynujúcom roku a vyslovil tiež
očakavánie do nastávajúceho, nového
roku. Zmieňoval sa pri tom nie len o
tom, čo sa udalo v obci a v církvi,
ale zahrnoval do svojích úvah i udá
losti v národe, ba i příhody medzinárodné.
Bolo by dobro, keby sme všelci,
zvláště my, odtrhnutí od domova, na
rozhraní starého a nového roku tiež
uvažovali, cez čo sme přešli v našom
blúdení světem a keby sme sa za
mysleli, čo nás s našich milých móže
očakávať v roku, do kterého právě
vstupujeme. Je pravděpodobné, že by
sme pri takom uvažovaní neboli velmi
spokojní a možno by sme sa oddávali
ťažkým a trudným myšlíenkam. Snáď
niektorý z. nás móžu byť i spokojní
s tým, čo dosiahli svojou prácou, čo
vykonali pře uživenie seba a svojích
najbližších, ktorí s nimi sdieFajú ťažký úděl exilu. Mnohí z nás však nemóže byť spokojní ani so svojími
osobnými osudami, zvláště v porov
naní s tým, ako sa nám viedlo kedysi
v nasej krásnej demokratickej vlasti.
Je však skoro isté, že nikto z nás
nemůže byť uspokojený tým, čo sme,
ako cetek, vykonali pře příchod lep
ších časov pře znovuzískanie ztratenej
slobody, pre porazenie a zničenie neFudského otrokára a jeho falošného
učenia. Snáď neboly ani poskytnuté
možnosti, aby sme mohli viacej vykonať. Snáď neboly naše duše vyrov
nané, snáď bola naša vóřa ochromená
a naša činnosť tým oslabená. Pri zvra
te roku bote by osožné pouvažovať i
o týchto veciach. Bote by však třeba,
aby tieto úvahy končily odhodláním.
Odhodláním, vykonať v novom roku
viacej.
Nedávno nám hovořili o novom ženevskom duchu. Slobodný svět sa od
dávat ilúziam, nechal sa uspavaí a
ukolísať do příjemného spánku a bol
by býval ochotný zabudnúť na zásady,
na ideály a povinnosti. Ukázalo sa
však, že videnie ženevského ducha
bolo íatou morgánou. Bolo to klamné
videnie, které sa rozplynulo, keď sme
sa mu chceli přiblížit... A přete mu
síme v novom roku vystriezlivieť. Nie
len my, ale celý demokratický, slobodný svět. Musíme spoliehať viacej
na seba, než sa oddávat ilúziam a
klamným nádejam.
V tieto uplynulé dni sme sa oddá
vali inému duchu, ktorý nás přiblížil
— aspoň v myšlienkach — i vzdialenému domovu. Myslím na dojemného
ducha Vianoc. Na toho ducha, ktorý
posilňoval národ i v najťažších do
bách, ktorý bol prísrúbom lepších ča
sov, lebo nám hovořil o zrodení SpasiteFa, „ktorý nás vyslobodí od nepriateFov naších a z ruky všetkých,
ktorí nás nenávidia", ktorý porazí v
nás zlo a vzbudí v nás lásku. Možno,
že sme si i v tieto Vianoce srubovali,
že budeme zachovávat najvyšší příkaz
křesťanstva, že budeme milovat pána
Boha svojho a budeme sa milovat na
vzájem, ako seba samých. Možno, že
sme si hovořili s apoštolom Jánom:
„Většího milování nad to žádný ne
má než aby duši svou položil za přá
tele své." Ale — zachováme si túto
kresťanskú lásku do nového roku?
Nebude naša reč len prázdným slovom
a budeme vedieť skutečné kráčat
všetci svorné a podporovat sa navzájom?
Výtvarní umělci zobrazovali starý
rok, ako nevládneho, chromého starca,
ktorý klesá do hrobu — na nový rok,
ako nemluvňa, dieťatko, před kterým
je život. Táto symbolika naznačuje
dobře optimizmus, ktorý nás má na
plňovat' v novom roku. Je v našich siládi, ako porastie, ako bude silnicí,
ako sa bude utvárať nový život. A
přelo je příchod nového roku prísFubom nového lepšieho života. Můžeme
v tomto naslávajúcom roku očakávať
zvrat dějin? Můžeme očakávať, že nás
tento mladík přiblíží k domovu a ku
spaseniu? Je nádej, že nám a naším
milým vrátí slobodu? Nevieme a ne
můžeme ničoho predpovedaf. Ale pří
hod nového roku je nám predsa prísFubom, ako bol dlhé doby naším
otcom a predkom. Ako to zaspieval
slovenský básník Ondřej Bella:
Smilujže sa nad námi
Bože Hospodine!
I za katov prosíme
v tej vážnej hodině
i za bojkov, čo s Petrom
zapierajú Krista,
v srdciach všetkých nech svitne
láska Tvoja čistá.

České Slovo, Múnchen 27,
Postfach 91. Tiskem: Buchdruckerei Dr. Peter Belej,
Múnchen 13, SchleiBheimerstraBe 71.

Sateliti bolestným místem sovětů
Chruščov útočí na presidenta Eisenhowera za vánoční poselství ujařmeným
Začíná nová vlna studené války — Amerika trvá na osvobození satelitů

Projev o zahraniční politice, kterým
Nikita Chruščov v nejvyšším sovětu
uzavřel svou bohatou řečnickou čin
nost v roce 1955, postavil západní
svět před skutečnost, že dočasně pří
měří ve studené válce se konči, So
větský svaz má zájem na mírovém
soužití se svobodným světem jen za
svých vlastních podmínek. Kdo neza
chovává tyto podmínky, proviňuje se
na „duchu Ženevy", touží po zvýšení
mezinárodního napětí a je vůbec vá
lečný štváč, agresor a koloniální vydřiduch. Do léto kategorie začlenil
Nikita Chruščov i presidenta' Eisen
howera — o ministru Dullesovi ani
nemluvě, .protože president Eisenhower (o němž Chuščov „mluví jen vel
mi nerad, protože si ho obzvláště
váží“ jak řekl), posla Igo vánocích ná
rodům za Žreleznou oponou obvyklé
ujištění, že si Spojené státy uvědo
mují jeijch osud a u příležitosti svát
ků jim posílají pozdravy. Chruščov.
označil Eisenhowerovo poselství za
vměšování do vnitřních záležitosti
„našich spojenců a přátel, lidových
demokracií". Hned po presidentovi
a Dullesovi dostal od Chruščova co
proto i demokratický guvernér státu
New York, Harriman. Zda taky za
poselství k vánocům nebo za to, že už
za časů konference na Jaltě varoval
presidenta Roosevelta před Stalinovou
věrolomnosti, lze se jen dohadovat.
Chruščovovi se ovšem nehodilo mlu
vit o Harrimanovi v souvislosti s Jal-

tou a s podmínkami, pod něž se ten
krát sovětský svaz podepsal; vyčetl
proto raději Harrimanovi vánoční
pozdravy do Prahy, Varšavy a ostat
ních hlaSS
vních měst ujařmených států a
uvedl Harrimanovo jméno ve spojitost
s Baťou, Radziwilly, Potockými, Bratianuovými a jinými „velkými kapi
talisty". Smyslem tohoto útoku mělo
nepochybně postihnout všechna exi
lová hnutí ze střední a východní Ev
ropy a označit je za kapitalistická,
Spojené státy pak opuncovat jako
arcikapitalisty. Tento trik se však
Chruščovovi nepodařil a ze všeho
nejméně patrné právě ve Zlíně, klerý
komunisté sice přejmenovali na Gott
waldov, kde však přes to jméno Baťa
patří k nejpopulárnějším a jméno
Gottwald k nejméně populárním, pro
tože Baťa za výkon zaplatil a za wdělané peníze si jeho zaměstnanci
mohli nakoupit. Od těch dob, co se
Zlín jmenuje Gottwaldov, dělníci při
větším výkonu vydělají méně a za
mzdu si ani zdaleka nemohou nakou
pit co kdysi mohli. Po této stránce še
Chruščov jako propagandista ne
osvědčil.
A ještě méně se ukázal dobrým
propagandistou, jestliže soudil, že je
ho útok na politiku Spojených států
vůči ujařmeným národům nějak Was
hington zastraší. Naopak, v Bílém
domě správně přišli k poznání, že
tento sovětský útok není ničím jiným
než maskovanou obranou. A podle

národům

—

toho i zněla další americká odpověď,
že totiž osvobození národů střední a
východní Evropy, podmaněných So
větským svazem, nadále zůslává jedním z hlavních cílů politiky Spojených
států. Jestliže se po ženevské kon
ferenci — zejména letní — mohla
komunistická propaganda pokoušel
vzbuzoval v podmaněných státech do
jem, jako by americká politika ode
psala střední a východní Evropu, ač
koli to nikdy nebylo pravda. Chruščovovy útoky z konce prosince
umožnily Spojeným státům, aby zno
vu a jasně prohlásily osvobození
střední Evropy za trvalý a neměnný
cíl amerických politických snah. V tom
směru se Chruščov zasloužil o ujas
nění ovzduší. Agitpropy uměly dobře
prodávat a rozdávat telegrafie úsměv
ného Eisenhowera, jak si podává ruku
s Bulganinem a s Chruščovem. Nad
tím úsměvem ovšem Češi a Slováci,
Maďaři a Poláci trnuli s úžasem a
obavami, zda snad nejsou zapomenuti,
přehlédnuli a ztraceni. Rozlícený
Chruščov, který „mluví o Eisenhowerovi jen velmi nerad, prolože si ho
neobyčejně váží", je obrázek, který
jde mnohem víc k duhu, pravdivější
a taky nadějnější. Jestliže Chruščov
útočí, to proto, že byl bolestně zasa
žen. Ukazuje, že satelitní režimy po
řád zůstávají bolestným místem sovět
ského impéria.

v prvním roce druhé komunistické pétiletky vyžaduje vlAda VÉTSí pracovní výkon a
VÉTŠÍ INVESTICE, ANIŽ BY SE NÁRODNÍ I-IOSPODAŘSTVI ÚMĚRNÉ ZLEPŠILO

Když 6. prosince čs. komunistická
vláda uveřejnila bližší údaje u hospo
dářském plánu na rok 1956, ukázalo
se, že strategická hospodářská mobilisace, kterou komunisté provádějí v
Československu, je ještě ostřejší než
se zdálo podle směrných čísel Státní
ho úřadu plánovacího, o kterých Čes
ké Slovo přineslo úvodník v zářijo
vém čísle. Ještě v létě 1955 předseda
Státního úřadu plánovacího, Simůnek,
uváděl, že se na rok 1955 připravuje
poměrně stejné zvýšení výroby zboží
výrobního i spotřebního, totiž o 9.8°/o
a 9.4%. Již v září České Slovo upozor
nilo, že Šimůnkovo prohlášení o devítiprocentním vzestupu výroby spo
třebního zboží je v protikladu s ostat
ními směrnými čísly a je nadsazeno.
Nyní ovšem vláda nejen doznala, že
se výroba spotřebního zboží má zvý
šit jen o 7%, nýbrž též oznámila, že
výroba výrobního zboží má stoupnout
o víc než 10%.Tento další posun vý
roby směrem k těžkému průmyslu ne-

ní však to nejhorší. Mnohem závaž । renci o plánu na rok 1956. Široký pra' vil: „Naléhavým úkolem plv naše
nější je, že
! hospodářské orgány bude zavádět pro
prodej spotřebního zboží na domácím gresivní normy výkonu a vidět v tbm
trhu zůstane za výrobou.
i jedinou správnou cestu k nápravě
Maloobchodní obrat má totiž stoup ! mzdového systému, k správnému
nout podle plánu na rok 1956 jen o uskutečňování mzdové politiky v sou4.7%. Přitom počet pracujících má ' ladě se zásadou odměňování podle
stoupnout o dvě a půl procenta, a [množství a kvality práce.” Ovšem Ši
také tito noví zaměstnanci se budou roký zapomněl dodat, že další komu
svým platem podílet na zvýšení malo nistickou zásadou ie stupňovat mno
obchodního obratu. Naopak o snížení hem rychleji pracovní výkon než re
cen zboží široké spotřeby se v plánu álné mzdy, aby větší kus národního
na rok 1956 nemluví. Tak lze odhad produktu zbyl na strategické inve
nout, že vláda plánuje zvýšeni reál stice.
ných důchodů pracujícíčh — podle
Mobilisace pracovních sil.
množství nakoupeného zboží — jen ]
asi o pouhá dvě procenta. Zároveň i Procentní vzestup pracovníků se na
však vláda vyžaduje mnohem ostřejší1 rok 1956 plánuje menší než v letech
zvýšeni pracovního výkonu. Produkti první pětiletky — jen o 2.5%. Přitom
vita práce má stoupnout v průmyslu ovšem nulno brát tento procentní
o 7.1% a ve stavebnictví o 9%. Že vzestup ze zvýšeného základního poč
vláda bude na dělníky velmi přísná,1 tu pracujících.
je vidět z referátu ministerského před-:
(Dokončení na str. 3.)
sedy Širokého na prosincové konfe-

V Praze zájem už jen o prominenty
Kampaň „Návrat" pokračuje — Varovné dopisy od navrátilců — A. Zápotocký nabízí pro
minentům beztrestný návrat

Ačkoli se kampaň čs. komunistic I bez naděje na budoucnost. A kdy
kého režimu pro beztrestný návrat byste byl tak hodný a poprosil pana
uprchlíků do Československa skončila (Jílka (tajemník ČPV v Paříži, pozn.
pro pražský komunistický režim fias i red.) zda by mohli poslat přes vás
kem, rozhodli se v ní pokračovat i nějaké starší ošacení pro moji rodinu,
po 9. listopadu 1955. Ze se akce skon jestli to ovšem budou chtít udělat.
čila pro komunisty hanebné, není nej- Dnes už je škoda o všem mluvit."
menšího sporu, vždyť nebylo cílem a Když ptáčka lapají, pěkně mu zpísmyslem kampaně získat jen oněch vaji.
Od minulého čísla Českého Slova,
několik set navrátilců, nýbrž si určila
cíl daleko větší, ďábelštější: rozvrátil, kdy jsme konstatovali, že mezi navrá
úplně rozbít a zničit exil, a podstat tilci není ani jediné jméno, které by
nou část exulantů zlákat k návratu. bylo alespoň trochu známější, — vrá
Nezískali ani jedno procento mezi til se z Londýna do Prahy dr. Lev
těmi, kteří uprchli po komunistickém Sychravá. Jediný úlovek, kterým se
puči. Z Československa přicházejí od může čs. komunistický režim chlubit.
navrátilců varovné zprávy, a to do Ale dr. Sychravá odjel z Prahy do
konce i od těch, kteří pod vlivem Londýna na cestovní pas, který mu
okázalého přijetí psali nejdříve nadše vystavily s Gottwaldovým souhlasem
né dopisy a ostatní lákali k návratu. komunistické úřady! Jinak bilance
Dnes se však netají zklamáním. V Pa
EMIGRACE DO USA.
říži obdržel jistý čs. exulant dopis od
Úřední americká informační služba
přítele navrátilce. Píše v něm mimo
jiné: „Vyřiďte na čísle 149, Rue de oznámila, že Spojené státy hodlají
Grenell (úřadovna Československého v roce 1956 umožnit emigraci deseti
pomocného výboru, pozn. redakce) a tisícům uprchlíkům ze zemí za Želez
řekněte jim, že měli pravdu. Tlučeme nou oponou, což je o tři tisíce více
se jako psi tím životem tady. Byt ne než v minulém roce. Od počátku své
mám také žádný. Všechno je drahé a činnosti umožnil USEP emigraci 23.500
normální výdělek je 1.200 až 1.500 uprchlíkům z různých západních zemí.
korun za měsíc. K tomu, abych vydě V minulém roce přišlo pomoci USEP
lal na to, co potřebuju, tak musím do USA tři tisíce, do Kanady 1200, do
pracovat 12 hodin denně i v neděli. Austrálie 900, přes tisíc do jižní
Já bych se nyní fackoval, jaký jsem Ameriky a dalších 800 se trvale usa
měl život v Paříži. Tu jsem jako pes dilo v evropských zemích.

Vychází měsíčné s výjim
kou prázdnin. Řídí redakční
kruh. Vydává a za redakci
zodpovídá Josef Pejskař.

akce „návrat" ani nestála komuni
stickým propagandistům za zveřejněni
počtu navrátilců. A vůbec to nebyl
levný podnik. Kdosi vypočítal, že jen
za inseráty, kterými čs. zastupitelské
úřady v cizině lákaly čs. uprchlíky
k návratu, zaplatily zahraničnímu tis
ku tolik, že náklad na jednoho navrá
tilce činí tři tisíce dolarů. Tak vysoko
si cení komunistický režim každého
uprchlíka! Neobyčejně by čs. komu
nisté celé akci nejraději odtroubili,
avšak na pokyn z Moskvy mají v ní
pokračovat. Hlavně však mají zlákal
k návratu známé exilové osobnosti,
které by na čs. veřejnost zapůsobily.
Proto také Zápolocký ve svém novo
ročním projevu nabízel beztrestný ná
vrat tak zvaným exilovým prominenlům. Prohlásil, že budou-li respekto
vat zásady komunistické ústavy, mo
hou se beztrestně vrátit do Českoslo
venska. Tato poznámka A. Zápotoc
kého o exilových prominentech je
charakteristická na celou komunistic
kou kampaň s akcí „Návrat". V „Hlasu
domova" snažili se nejdříve poštvat
řadové exulanty proti představitelům
exilu a když nepochodili, snaží se zlá
kat exilové prominenty v domnění, že
pak snáze zlákají k návratu i ty
ostatní. Ale ať to zkouší komunisté
proti čs. exilu z kteréhokoliv konce,
je- tak jako tak jejich akce odsouzena
k nezdaru.

Otazníky nad 28. říjnem

Kde je náš
vlastní podíl?
Jak bylo v obou předešlých článcích
vysvětleno, Československo nemůže
být osvobozeno ze sovětské nadvlády
samo, vlastními silami nebo vlivem
exulantů. Na takový úkol nestačíme.
Stali jsme se na světové politické ša
chovnici jen malými sedláky (a kdo
ví, zda vůbec těmi), za něž tahají jiní,
vlivnější a mocnější. Je však otázka,
zda, jak v exilu, tak doma z této
situace nepramení jakýsi fatalismus,
a to zejména doma, a všeobecná ne
chuť k myšlenkové politické tvorbě
y exilu. Odhad situace svádí k mínění,
že co neprovedou velcí, my sami,
malí, provést nemůžeme a že tudíž už
nezáleží na tom, co děláme a jestli
vůbec něc? děláme. výsledky politic
ké^ práce exilu — pokud je může prů
měrně informovaný exulant přehléd
nout — svádějí k télo bilanci. A ne
bylo by většího neštěstí, než kdyby
političtí vůdcové exilu měli tomuto
dojmu podlehnout a přeceňujíce svou
bezmocnost, složit ruce v klín. Může
být pravda, že právě v tuto chvíli ne
mohou mnoho dělat. Ale co platí
dnes, nemusí už být pravda zítra.
Není zapotřebí chodit daleko pro pří
klady. Když odcházel president Masa
ryk v roce 1914 do zahraničí, šel tam
s úkolem nesmírně a nezměřitelné
těžším a neproveditelnějším. Jeho plán
byl rozbít Rakousko-Uhcrsko, světo
vou, staletou říši. A kým byl v té
době ve světové politice Masaryk?
Neznámý profesor neznámého národa.
1 jeho známí, když se s nimi před
odchodem do ciziny loučil, kroutili
nad ním hlavami, když se jim svěřo
val s cílem svého poslání. Většinou
porovnávali vliv a význam Masarykův
proti vlivu a významu RakouskoUherska. Srovnáni dopadalo vesměs
neobyčejně příkře proti Masarykovi
— a přes to zvítězil on a ne Rakous
ko. Obrovitost, pro lak mnohé nepředstavitelnost Masarykova úkolu
činí ovšem z Masaryka postavu ještě
vyšší a větší.
Proti nesnázím, s nimiž musil on
bojovat, dnešní politický exil již ne
musí zápasit, dík právě jemu a Janu
Masarykovi. Musí však — a to musil
i on — politicky myslit, pracovat,
organisovat. Po ničem takovém —
s výjimkou propagační práce k do
movu — není v exilu ani potuchy.
Omezujeme se na memoranda o násil
né komunisaci Československa, o níž
však mnohdy vědí stály, které infor
mujeme, víc než my sami, protože
mají v Praze diplomatická zastoupení
a přes všechna omezení jsou s česko
slovenským prosředím v bližším vzta
hu než my. Omezujeme se na líčení
toho, co bylo, což však není aktuální,
protože nám nikdo historii a zásluhy
za prvních dvacet let nikdo nebere.
Selháváme právě tam, kde je naší
práce nejvíc zapotřebí, při formulaci
a myšlení o tom, co by mělo být a
co bychom chtěli v budoucnu. Díváme
se stále dozadu, protože je to pohodl
nější, jistější a snazší. Ale kdo se
ohlíží za sebe, těžko může postupovat
ku předu. A tam právě músím$ a
chceme jít! Tímto směrem se musí
nést naše podněty, na tom musíme
ukazovat svou užitečnost. Je pocho
pitelné, že do značné míry lato theoretická práce se ukáže marná. Ne
zbytečná, ale marná. Jenže mezi mno
ha marnými pokusy ten či onen dříve
nebo později se může osvědčit, pro
jevit užitečný a stát základem pro tu
či onu akci nebo pro ten či onen ar
gument na mezinárodním poli — a to
už (e dost. Je třeba přemýšlet (myšle
ní bolí, říkával Masaryk a zřejmě to
ještě pořád platí) a dál rozvíjet o
významu začlenění nynějších satelit
ních států do evropské jednoty; je
třeba uvažovat o větších celcích pro
střední Evropu: dunajská federace?
Federace s Polskem? Jen touto přípra
vou se můžeme zajistiti pro všechny
eventuality, jen toto studium může
být spolehlivým podkladem pro čin
nost, která ve vhodné divili a za
příznivé situace může vést k 28. říjnu.
Tento prvek, který se zdá nezbyt
nosti, v dosavadních úvahách o příštím
28. říjnu naprosto chyběl. I to je pří
značné, neboť to naznačuje, jako by
chom z aktivní účasti na příštím 28.
říjnu sama sebe vylučovali, žijíce
úplně pod dojmem představy, že co
jiní — vyšší a mocnější — nevyko
nají, my sami nezmůžeme. Zajisté ne
zmůžeme — ale nemůžeme spoléhat,
že za nás jiní a mocnější budou i pře
mýšlet. Mohou mnoho, ale tento dR
musíme udělat sami.
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Česká továrna na
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Předplatné na „České Slovo" pro rok 1956:

obuv

A GUMU
v jihovýchodní Asii, hledá:

1. prvotřídního montéra na obuv, stroje,
2. gumárenského chemika,
do 40. let s nejméně 6ti-Ietou praksí
v údržbě obuvnických strojů, resp. v mídiání
směsi. Nabídky do Českého
Slova.

Zastupitelstvo vrcholným
orgánem RSČ
Na schůzi členů Zastupitelstva Rady Svo
bodného Československa 26. a 27. listopadu
1955, sešlo se jich 43 členů, kteří přijeli do
New Yorku za vlastní peníze Zastupitelstvo
přijalo změnu par. 17 stanov Rady a rozhodlo,
že je dnes vrcholným orgánem RSC. Je opráv
něno volit a odvolávat výkonný výbor. Dále
se zvyšuje poměr mandátových členů zastu
pitelstva k nemandátovým z dosavadní jedné
třetiny na polovinu. Zastupitelstvo může být
nyní doplněno o některé představitele exilové
ho veřejného života a o mluvčí mladší gene
race. Předsedou zastupitelstva byl zvolen dr.
Juraj Slavík, místopředsedy pak prof. dr. Ota
kar Machotka, dr. Adolf Klímek a Josef
Ševčík. Jejich volba nabude právoplatnosti,- až
bude schválena i hlasy nepřítomných členů.
Konečně bylo usneseno, aby výkonný výbor
Rady byl 14členný a zvolena komise (dr. Zenkl,
dr. Lettrich. F. Peroutka a Heidrich), která má
připravit návrh na složení výboru. Členové
zastupitelstva se shodli v názoru, že se musí
napříště přihlížet jen k osobním kvalitám a
výkonnosti osob a ne jen k politické representativnosti a konečně, že se musí dát příležitost
mladší exilové generaci, aby se aktivně zapo
jila do vedení v exilu.

v USA a v Kanadě dva dolary, letecky čtyři.
V Austrálii a na Novém Zélandě 25 sh., ve
Velké Britanii a Irsku 15 sh., v Brasilii 150
Cruz., letecky 400 Cruz., ve Francii a v Ma
roku 700 frs., v Belgii a v Lucemburku
100 bfrs., v Holandsku 7 HfL, ve Švýcarsku
9 sfrs., v Norsku 15 nkr., ve Svédsku 10 skr.,
v Itálii 1.200 lir, v Rakousku 13 sďi., ve
Španělsku 100 Plas a v Portugalsku 60 Esc.
v Západním Německu 6.75 DM. V ostatních
zemích částku, rovnající se dvěma US do
larům.
Adresy našich zástupců:
Austrálie, Tasmaine a N. Zéland: Božena
Chaloupková, 65, Victoria Rd., E.
Hawthorn. Melbourne, Vic.
Belgie a Lucemburk: Emil Sklenář, 69,
rue de Trévires, Luxembourq — Bonnevoie. —■ Cis. šek. konta: 256-79.
Francie: Alois Čížek Hotel Negra Gaqny
(S. et O.).
Brazílie: Josef J i š a, c/o S. A. Philips do
Brasil, rua Catumbi 715, Sao Paolo, Brasil.
Fr. Maroko: Roman Hub, Villa „La Baraka"
22 bd. de Grande Ceinture, CasablancaAin es Sebaa.
Itálie: Vladimír Vaněk, via Giov. de
Grasssi, 9 — Milano.
Kanada: J. B. Antony, 1490 Mackay Str.,
Montreal, P. Q.

Rakousko: Ing. J. Ohera Salzburg, Mascagnigasse 16, c/o K. Schopp.
Spojené státy: František Ambrož, 351
East — 74th Street, New York 21., N. Y.
Švédsko: Václav V a 1 o u š e k, StockholmHagalund, Rásundavágen 43, Sverige.
Velká Britanie a Irsko: Josef B r u n e r,
84 D, Warwick Ave, London, W. 9. Před
platné možno zasílat prostřednictvím Po
stál order, event. money order, anebo
cheque, které mají být křižovány.’
Venezuela: Jiřina Macků, Sabana grande,
Tercera Avenida guaicaipuro Edificio 12,
Herrera apartaimento C a r a c a s.
POZOR! Prosíme vážené čtenáře, aby ze
jména v zemích, které v tomto seznamu ne
uvádíme, hradili předplatné v hodnotě dvou
US dolarů šekem prostřednictvím banky.
Letecký příplatek pro USA, Kanadu, Afriku
a země Blízkého Východu dva dolary, pro
ostatní oblasti tři dolary.
Jednotlivé výtisky: v USA a Kanadě
20 centů, v Austrálii 2 sh., v Rakousku
3 sdí. a v Německu 60 Dpi.
Předplatné přijímají naši zástupci v jed
notlivých zemích, kterým oznamujte změnu
adres a nebo na adresu
ČESKÉ SLOVO,
Miinchen 27, Postfach 91, Germany.

Podivný případ Lva Sychravy

Číslo 1, leden 1956

VÝROKY
Holubice míru není stvoření s křídly a
olivovou ratolestí v zobáku. Holubicí míru je
bomba nebo řiditelná střela, věc s atomovou
náloží.
New York Times, 1. I. 1956
Věci se nyní vyvíjejí tak, jako by se vůd
cové totalitárního bloku rozhodli pod pláštíkem
uvolnění napětí otevřít proti svobodnému světu
frontu od severní Afriky napříč Středním vý. Chodem do Asie. Sovětský svaz není ještě
í zralý pro opravdové vyjednávání.
1
Francouzský ministr A. Pinay
Není opravdové a hluboké změny v situaci,
dokud se východoevropským národům zabra
ňuje, aby získaly svobodu, které si upřímně a
hluboce přejí.
De Kadt, holandský delegát ve Spojených ná
rodech 7. prosince
Jestliže nejhrubší charakter na mezinárodní
scéně — Nikita Chruščov —- útočí^ na presidenta Eisenhowera za ,,hrubé vměšování do
vnitřních, záležitosti východní Evropy, ovládané
rudými, je to prohlašováni nestoudnosti za nejvyšší politiku.
Philadelphia Inquirer, 30. prosince
Stalin výslovně rozhodl, že myšlenka sebeurčení národů je vždycky správná, když vládni
moc náleží buržoasnímu světu, a vždycky špat
ná a protirevolučni, když je vládnoucí mocí
Rusko. A v tom se pokračuje.
E. Crankshaw v New York Herald Tribune
Gangsteři obyčejně řvou, zuří a vyhrožují,
když cítí, že je jim zle; jsou však obvykle
klidní, veselí a plní ohledu, když se cítí v bez
pečí.
Daily News, New York o Chruščovovi
Chruščov zaútočil na vánoční poselství pre
sidenta Eisenhowera východoevropským státům
jako na „vměšováni" a zločin proti ženevské
mu duchu. Ruský vůdce však současně s opo
vržením odmrštil všechny žádosti za rozpuštění
Kominiormy a na ženevské konferenci sověty
naprosto odmítly mluvil o podvratné činnosti
mezinárodního komunismu.
Dagensnyheter, Stockholm
Mohou-li se Indie, jižní Afrika a Austrálie
dnes svobodně rozhodovat pro východ nebo
západ a mohou-li volit i střední kurs, Polsko,
Československo, Rumunsko, Bulharsko a Ma
ďarsko nemohou si volit nic — o jejich osudu
rozhoduje Rusko. A při tom si Rusko osvojuje
právo útočit na přízrak historického kolo
nialismu.
II Messagero, Rím
Co by se stalo, kdybychom navrhli plebiscity
v krajinách, o kterých se nyní hovoří? Je ne
pravděpodobné, že by obyvatelstvo Goy hlaso
valo podle sovětských představ. Nebo stejně
tak - Kašmír a Formosa. A co Korea nebo vý
chodní Německo? Svobodné volby opravdu by
mohly přinést výsledky, které by Kreml pře
kvapily. Proud uprchlíků stále teče od komu
nismu, ne ke komunismu.
C. L. Sulzberger, New York Times
Sověty křičí o západním „kolonialismu" přes
to, že sověty jsou dnes největší a nejbrutálnějši koloniální mocnost, která utlačuje pod
železnou patou nejenom rozsáhlé oblasti a roz
manité národy, které podmanily a „zkolonisovaly" za carů, nýbrž i dodatečně miliony lidi,
mezi nimiž jsou staré a původně nezávislé
státy s vysokou úrovni civilisace.
New York Times, New York

,,Včera se vrátil z Londýna do Českoslo 1 ticky činný, ale věnoval svůj čas historii před
venska Dr.. Lev Sychravá."
mnichovské éry. Doufá, že může doplnit mate
Bratislavský rozhlas 23. prosince v pět hodin riál pro svou práci v Praze. Režim mu dal
ústní slib, že se může později vrátit do Lon
ráno.
dýna, jestliže si toho bude přát. Jiní čs. emi
,,Včera se vrátil do Československa z emi granti, kteři nesdílejí Sychravovu sentimen
grace z Londýna Dr. Lev Sychravá Zprávu tální důvěru, budou se zájmem sledovat, co se
přináší Čs. tisková kancelář."
z onoho slibu vyvine."
Neue Zúrcher Zeitung, 27. prosince.
Pražský rozhlas 23. prosince v půl jedné
v poledne.
„Nevím na pana Sychravu nic nečestného.
„Zděsil jsem se, když mi otec řekl, že se Jeho minulost je známá a dobrá. Ale je mu
vrátí. Mluvili jsme o tom celé hodiny, ale byl 68 let, a jeho životní energie ani dříve nebyla
pevně rozhodnut. Ještě pořád si neumím před povýšena nad pochybnost. Je nyní unaven po
SEZNAMY NOVÝCH I ANTIKVÁRNÍCH KNIH stavit, proč se vrátil, pokud však mohu posou tom rušném životě, který čekal na středoevrop
dit, vrátil se dobrovolně. Nikdy nebyl komu ské demokraty po roce 1938. Únava není
všem zájemcům zasílá INTERPRESS, Ltd.,
nečestná, je fysiologická. Proti únavě není
132, George Street, London, W. 1., England. nistou a není jím ani teď."
možno polemisovat."
Syn Dra Sychravý, Lev, student university
„Lev Sychravá přišel již do exilu jako zlo
v Manchestru, dne 25. prosince.
Úmrtí krajanského pracovníka. V Lucem
„Starý spolubojovník Benešův a Masarykův, mený člověk a lidé instinktivně poznávají
burku zemřel ve věku 61 let Martin Bureš.
zlomeného
člověka a litují ho a nedají se jím
Československá kolonie v Lucemburku ztrácí ' kterého nacisté uvrhli do koncentračního tá
v zesnulém vzácného, dobrého člověka a od-| bora a který v roce 1948 uprchl před komunisty vést. Syčhravova historie v exilu je historie
daného krajanského pracovníka, francouzského do exilu v Britanii, se na vánoce vrátil z Lon vyčerpané bytosti, a vyčerpanost je poslední
legionáře Cs. jednotky z prvé světové války dýna do Prahy s patřičnou oslavou komu stav, který se hodí do drsného, namáhavého
a jednatele spolku T. G. Masaryk v Lucem nistické propagační mašinérie. Je to Dr. Lev prostředí exilu, kde je třeba začínat od za
Sychravá, který v čs. emigraci již nebyl poh- čátku. Cítil se unaven — ta únava nemá ani
burku.
hmotný úspěch; přednášel theorii, kterou exil
nemohl přijmout — a dostal se do osaměni;
říkal, že je věren Masarykovi a lidé nevěděli,
jak to myslí; exulanti očekávali povzbuzení —
DÁRKOVÉ BALÍČKY DO ČESKOSLOVENSKA
a on si zahrával s malomyslností; čekali jasné
slovo — a on jim byl nesrozumitelný; vzbudil
podezření způsobem jakým přišel clo exilu — a
dveře do Ameriky se před ním uzavřely; neměl
kde co říci, kde co napsat. Návrat byl logic
České a slovenské knihy
224 East. 70th Street, NEW YORK, N. Y. Telefon: REgent 4-5181
kým důsledkem tohoto úplného nezdaru. Potkákupuje a levně prod-ává
POTRAVINY jsou čerstvé, plnohodnotné, nikde v Evropě po léta neuskladňováné a z ple te-li ho, potkejte ho se soucitem. Stařec se
A. ČÍŽEK
vrací.
Opuštěný
a
nesamostatný
sirotek
po
chovek nevybalované.
Hotel Négra, G a g n y (S. et O.)
LÉKY hotové i na lékařský předpis zhotovované se posílají denně za původní, nezvýšené jiné době a po jiných lidech se vrací domů,
France.
kde „dům, zahrada a kamení zůstaly, ale jeho
ceny.
lidé zmizeli a hlasy jsou jiné". Zase bude
AMERICKÉ CIGARETY ve zdejším balení 400 kusů i s poštovným za 4.25 dolarů, 200 kusů opuštěn, snad ještě více než v exilu. Myslil
za 2.50 dolarů.
Jablonec. Mnoho se změnilo v národnostní
jsem skoro s potěšením na to, jak příjemno mu
LÁTKY americké a anglické ze skladů v Dánsku jsou jen prvotřídní jakosti.
bude náhle prožít vánoce doma, v té příjemné otázce za poslední roky. Zatím co po roce 4945
bylo
ve městě jen zřídka slyšet německý roz
mlze našeho Štědrého dne, v chladném, ale
VLNA NA PLETENÍ, zaručeně lOO°/o, žádná nylonová vlákna.
přece měkkém našem vzduchu, jit po sněhu, hovor, dnes je německý hovor v Jablonci
KŮŽE I HOTOVÁ OBUV moderních vzorů.
který křupe pod nohou. Ano — ale co bude po bezný. Německé knihy a noviny, zvláště pak
Napište si o ceníky a všechny informace, které potřebujete.
z východního Německa, lze koupit v každé pro
vánocích?"
Konám poctivou službu krajanům a upřímně spolupracuji s nimi na jejich šlechetné pomoci
dejné. Když se dával rakouský, německy mlu
Ferdinand Peroutka v Hlasu Svobodného
všem drahým v naší staré vlasti.
vený film „Jaro na ledě", bylo kino tři týdny
Československa, 31. prosince.
předem vyprodáno.
1
CO SRDCE POJÍ — MOŘE NEROZDVOJÍ!

■RUDOLF VOR EL

Dnešní Praha
Nedávno se vrátil z měsíční cesty po Rusku
a třech východoevropských satelitních zemích
nakladatel a předseda vydavatelského sboru
Encyclopaedia Britannica, bývalý americký
senátor za stát Connecticut, William Benton.
O své cestě napsal do vedoucího amerického
deníku New York Herald Tribune několik
článků, z nichž v pořadí čtvrtý v překladu
otiskujeme. Je to článek o dojmech a zkuše
nostech z Bentonova pobytu v Československu.
„Vysoko nad Prahou, na kopci, s něhož je
možno přehlédnout tok řeky Vltavy, stoji obro
vitá bílá mramorová socha nebožtíka Josefa
Stalina. V řadě za ním jsou menší postavy,
které asi představují vděčný český lid. Socha
má symbolisovat, jak Stalin, jehož hruď a
vpřed posunutá noha směřují k řece a k histo
rickému středověkému městu, vede Čechoslo
váky k osvobození.
Průměrný Cedí ovšem k tomu jen silně po
krčí rameny a tropí si ze sodiy úsměšky. Říká,
že skupina postav zobrazuje něco zcela odliš
ného —■ že shluk Cechů tlačí Stalina dolů se
skály do Vltavy, nebo dává k lepšímu, vzpo
mínaje při tom na těžkosti s obstaráváním
masa: »Stalin je v té frontě první na řadě.v
Komunisté dobře vědí, jaká nálada panuje
v satelitnídi zemích a proto bez ohledu na ne
dávné uvolnění v povolování několika málo
vis, jsou stále ostražití, pokud jde o ochranu
jejich zolročenýdi satelitů před jakýmkoli zá
vanem západní svobody.
Tak na příklad před pěti nebo šesti týdny I
umístilo velvyslanectví Spojenýdi států v Pra
ze ve dvoraně na stoledi několik starýdi ame
rických časopisů s poznámkou, že si je čeští
zaměstnanci vyslanectví, chtěji-li, mohou brát'
domů. Nejprve tam byly časopisy politicky

zcela neškodné, jako na příklad »Vogue« a přišla nám s rozjařenou tváří oznámit: »Bude»National Geographic«. Později k nim přibyly me mít příští rok .Daily Worker'.«
Vskutku, nahodilému pozorovateli se zdálo
»Look« a »Life«, jejichž některé články i obráz
Václavské náměstí prosperující. Ovšem, komu
ky se zabývaly spornějšími záležitostmi.
nistický
puč v Praze se odehrál teprve v roce
Poté byl u vchodu do zahrady velvyslanectví
vyvěšen nápis: »Zahrada se zavírá v pět ho 1948 stále ještě je hodně tuku na českých
din.« Vyslanectví, které patří k nejvýstavněj kostech; ale i kdyby komunistická nadvláda
ším místům v Praze, bylo zakoupeno z pro trvala již 38 let jako v Rusku, pochybuji, že
středků, získaných z prodeje nadbytečných zá by zde bylo možno shledat pokročilý úpadek
sob po válce. Za železným plotem, zčernalým leningradského Něvského Prospektu.
Češi jsou nepoddajní a pyšní. Dnes se jim
stářím, kynou k návštěvě obrovské zahrady.
Nápis přiváděl mimojdoucí na to, že zahrada je dýše lehčeji než Polákům nebo Maďarům, pro
před pátou hodinou návštěvníkům přístupna. tože na rozdíl od posledních dvou tady není
Cosi začali zahradu navštěvovat. A nosili si okupujících ruských oddílů. Je to důsledek do
hody z roku 1945, uzavřené mezi Ruskem a
domů časopisy.
Po dvou nedělídi, z nichž dřuhá přivábila Spojenými státy, na jejímž podkladě obě moc
několik set lidí, předvolalo československé mi nosti stáhly své branné síly z československé
nisterstvo zahraničí našeho Chargé ďAffaires a ho území.
V některých obchodech na Václavském ná
důrazné žádalo, aby se okamžitě zastavilo po
užívání amerického vyslanectví pro »organiso- městí vystavují přepychové zboží, jako jsou
vané rozdělování politického materiálu®. Ale vína, likéry, na pohled hezké potraviny a cunemohli odhalit a neodhalili žádný »materiál« I křoví. Vzhledem k umělému přepočítacímu
jako politický, ať již to byl »Harper's Bazaar« I kursu dolaru, přijde ovšem libra bonbonů asi
na 5 dolarů.
nebo »Look«.
Chodci na pražských ulicích se v celku zdají
Jednoho odpoledne jsme se procházeli po
známém Václavském náměstí, pražské to páté být pohodlní a dobře oblečení. Nelišili se mno
Avenue. Je tam hodně prodejen knih — dvě i ho od občanů jiných západoevropských hlav
tři v jednom bloku a pak ještě na výstavných ních měst, jak si je představuje Američan. V
rozích. Bylo nám řečeno, že je tomu tak proto, Praze, ale i v jiných satelitních hlavních měsže režim chtěl, aby Václavské náměstí působilo tech, vám spadne kámen se srdce — vidíte
rušným a čistým dojmem. Je celkem jedno chodit muže a ženy společně, tak jakjste tomu
duché umístil prodejnu knih do prázdného ob zvyklí na Západě. Tím se hlavní města satelit
ních zemí hlavně liší od měst v Rusku, které
chodu.
Vešli jsme do jednoho knihkupectví, které napovídají návštěvníkovi ze Západu, jakoby
mělo ve výloze velký výběr časopisů v růz lam žili lidé jen jediného pohlaví. Ruští muži
ných jazycích. Prodavačka slyšela, že mluvíme chodí spolu a ženy to dělají také tak, ale jen
anglicky a zeptala se nás anglicky, co si pře zřídka spatříte pár Zda se vám zcela možné,
jeme. Ptali sme se, zda má americké časopisy že na ruských ulicích se dva k sobě nikdy ne
dostanou. Dokonce se zdá, jakoby na sebe
nebo prostě časopisy v anglickém jazyku.
Po chvilce hledání se vrátila a řekla nám, že muži a ženy ani nepohlíželi.
Československý ministr kultury, Dr. Stolí, mi
anglických časopisů nemají. Když jsme po ně
kolika minutách odcházeli směrem k východu, řekl, že v jeho zemi se televise rozvinula do

te míry ze to začalo již mít vliv na návštěvu
kin. Čechoslováci sami vyrábějí televisni apa
ráty a rocne nahrávají až 300 krátkých filmů
urcenychpro televisi a 18 nebo 20 celovečer
ních filmů, které se rovněž hrají v televisi po
dobně jako je tomu v Rusku, několik dni poté
co začaly být promítány na plátnech kin.
'
Dr. Stolí se uvedl jako velký propagátor vvIrepavajici ze sebe marxistická prohlášení 'kte
rá ovsem mně osobně nic neříkají. »Sociaíisticky realismus®, řekl, -buduje na Shakespearovi
Cervantesovi, Tolstojovi, Marku Twainovi á
Walt Whitmanovi. Klasická literatuře je něčím
co nekleslo až na dno, co nebylo překonáno
dějinami. Toto nám tedy dnes slouží jako zá
klad pro socialistický realismus v literatuře.*
»Socialistický realismus.: ovšem také tvoří
základnu mněni a filmové produkce ve všedi
komunistických státech. A začal vysvětlovat
že socialistický realismus nemůže být srovná
ván s .písemnostmi, v nichž každé jednotlivě
vyjadřuje svou vlastní osobitost. Kdybv socia
listický realismus znamenal restrikci nebo kon
trolu autorova stylu, mělo by to nežádoucí ná
sledky pokud jde o jeho tvořivý talent ono
velke nadání, které mu bylo dáno.«
Pryni velká serie československých filmů
ktere se natáčejí v češtině i slovenštině v no
vem bratislavském ateliéru, pojednává o hrdi
nech českých dějin z dob husitských. Filmy
znázorňuji, že tito hrdinové byli .ovládáni a
nikoli vládnoucími!® Do druhé nejdůležitější
skupiny patři filmy o zemědělství. O úspěších
a pokroku kolektivisace půdy.
V Československu — právě tak jako v Ma
ďarsku a v Polsku —■ narážela kolektivisace
půdy na prudký odpor obyvatelstva. Filmy,
právě tak jako každý jiný prostředek, slouží
společné jednomu a témuž účelu: vše je určeno
k tomu, aby se zemědělci dostali tam, kde se
dostat nechtějí.
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Americké odborové organisace sloučeny

dík čtenářům Českého slova
Pražský komentář: „Rusáci domů!"
Dobrý úspěch vánoční dárkové akce pro čs.
nemocné uprchlíky v táborech v Německu a
v Rakousku
V říjnovém vydáni Českého Slova jsme po
žádali čtenáře mimo Německo, aby vzpomněli
čs. uprchlíků v Německu a v Rakousku, pokud
Milý příteli, píši Ti několik dní před vánocemi, které tady
jsou nemocní přestárlí anebo mají větší počet
V devíti případech z deseti si naši čtenáři-sportovci přejí, aby
v Americe po dobu aspoň jednoho měsíce zastiňují všechno
dělí a poslali jim k vánočním svátkům baličky.
chom je informovali o sportu v Československu. V Americe se
ostatní. Jsou tu mnohem více než u nás doma věcí společnou,
Adresy uprchlíků jsme získali od Sdružení čs.
doví, co číká Casey Stengel tomu, proč New York Yankees ne
skoro bych řekl veřejnou. Zatím co u nás doma se všechno obrací
politických uprchlíků. Akce se do značné míry
nebo obracívalo dovnitř, do jádra rodin, tady se vánoce obracejí
vyhráli World Series a v Anglii si zjistí, zda má Matthewsova
podařila. Přišly menší zásilky kávy z Brazílie,
navenek. Vánoce jako by se odehrávaly na veřejnosti.
potravinové balíčky ze Spojených států, Velké
jedenáctka Blackpool naději vyhrál letošní ligu.
Britanie, peněžní dary z Kanady i Ameriky,
příspěvky z Habeše a odjinud. Nemůžeme všem
Hlavni ulice a křižovatky menších amerických měst jsou desítkyr, dárcům děkovat jednotlivě, ale chceme jim
V Západním Německu, si noviny hlavně lámou hlavu lim, koho dál
někdo stovky metrů pokryty girlandami elektrických světel. Tady v mě - touto cestou upřímně poděkovat za to, že zpří- do útoku místo Frilze Waltera a v neutrální Indii lim, jací jsou Bulganin.
stě New Yorku nádherné, vysoké stromy vroubí jásavou alejí nejširšá jemnili vánoce v táborech a v sanatoriích. Naši 3 Chruščov báječní lidé. O tom, čím sytí sportovní časopisy českého a
třídu města. Park Avenue; v největším obchodním a kancelářskýnii uprchlici se přesvědčili, že nejsou zapomenuti slovenského čtenáře v Japonsku, nevím. Japonsko je iednou z mála
středisku New Yorku. Rockefeller Center, tentokrát ověsili ohrommý a že jejich osud není lhostejný těm, kteří sami zemí naši zeměkoule, do které ještě nezasíláme České Slovo. Víte-li o
strom barevnými balónky, v tříšti drobných bílých světel; všechn’y před nemnoha lety tábory procházeli. Ještě někom v Japonsku, kdo by měl zájem, pošlete mi jeho adresu.
obchodní domy závodí ve vnější dekoraci svých budov, motivY jednou všem dárcům srdečné a upřímné díky. Děkuji. —
moderní se tam střídají se starosvětskými; také
Ale jak to vlastně vypadá se sportem v
na mohutných konstrukcích, které přivádějí
Československu? Nějaký ten výsledek snad
široké autostrády k vysokým mostům, září
z,úte- Pro nás Pro všechny je však důleži
vždy na několika místech potře osvětlené stro
tější, co je za těmi výsledky. Poslouchal jsem
my; také v nejzapadlejších uličkách New Yorku
Prahu, když vysílala ve středu 7. prosince
Washington. Rada Svobodného Českoslo
(a město New York, jak kdosi správně řekl, je
v telegramu zároveň uvedlo, že Eisenhowe- z Brna hokejové utkáni Brno—Moskva. Vy
venska vydala 2. ledna prohlášení, v němž
vlastně konglomerátem množství malých měst,
rova odpověď Chruščovovi přispěje k tomu, hráli jsme 4:1. Dva dny na to jsem slvšel dru
konstatovala, že vánoční poselství presidenta
s různým ovzduším a samostatným životem)
aby si národy za Železnou oponou mohly hou přímou reportáž z utkáni Praha—Moskva,
Eisenhowera a pozdější odpověď presidenta
majitelé malých rodinných domků ozdobuji
opravil skličující dojem z nedávného přijetí které vyhráli Pražáci 2:1. Nebyly to jen tak
na Chruščovovo prohlášení v Kremlu byl
zvnějška své příbytky a promenuji ne vždy
čtyř satelitních států do organisace Spoje nějaké obyčejné zápasy. Rozhodně nedopadly
nejlepší dárek, jakého se mohlo dostat ujař
nejvzhlednějši ulice v pohádková místa dětské
ných národů. Telegram se končil těmito vě jenom tak, jak říká Pepa Maleček: „Dali jim
meným státům ve střední a východní Evropě,
tami: „Vaše nové ujištění, že Spojené státy šest kňaírú a víc se s nima nebavili."
fantasie.
toužícím po svobodě. V telegramu, zaslaném
jsou rozhodnuty netoliko svolit k nespra
Ale už dost vánoc. Vím. že bys mě přerušil
šlo ° \úc. My se totiž pořád nemůžeme
presidentu Eisenhowerovi, Rada svobodného
vedlnosti, jejíž obětí se staly naše národy smířit s tim, že se Rusové naučili hrát dobrý
a ptal se, co bylo v té době předvánoční po
Československa vřele vzpomněla, že to byl
v poválečných letech, nýbrž nad to činně se hokej Je nám proti srsti, že jsme se Sovět
liticky nejdůležitější. Myslím, že bychom se
rovněž americký president — Woodrow Wilzasazoval o osvebození našich národů všemi ským svazem v posledních letech na potkáni
rychle shodli, že to bylo spojeni dvou velkých
son, jenž pomohl národům Československa
možnými prostředky, vyvolá — jak jsme si prohrávali Až teď v Brně a v Praze přišla ko
amerických odborových organisací. Americké
dosící svobody a nezávislosti po první svě
jisti — nový zdroj naděje a víry v našich nečné odplata, za kterou musíme „našim ho
Federace Práce (American Federation of Latové válce. Rada svobodného Československa
lidech. Máme naděj \ že vaše přímočaré pro chům na dálku poplácat na ramena.
bor — AFL) a kongresu průmyslových organioznačila
Eisenhowera
za
důstojného
nástupce
hlášení bude heslem k onomu velkému ta
saci (Congress of Industrial Organizations —I
Daleko víc, než slova reportérova nám však
žení pro mír v svobodě a spravedlnosti, pov ěděla zvuková kulisa, reakce desetitisíco
Wilsona v presidentském úřadě. Telegram
CIO). My jsme doma se sjednocením odborů
který
jediný
může
ušetřit
lidstvo
jak
hrůz
dále
uvedl,
že
oběma
posledními
projevy
neudělali nejlepši zkušenost, ale víme všichni
vých davů vyprodaných stadionů v Brně a
atomové války, lak hrozby komunistického v Praze na to, co se před nimi odehrávalo na
president Eisenhower „opět znovu posílil
proč; protože spojení odborů u nás, kterého si
zotročení."
víru našich národů, že to bude president
ledě.
všichni odboráři a pracující přáli, bylo jen ná
Spojených států a americký lid, kteří roz
Obě prohlášení — zejména pozdější tele
strojem totalitního komunistického nástupu a
Hlasatel: „Máme teď menší potyčku u man
hodně přispějí k osvobození národů Česko
gram Rady svobodného Československa — tinelu —". Pausa. Pronikavý hvizdot diváků.
později se sjednocené odbory staly instrumen
slovenska
od
cizí
nadvlády
“
.
přinesly
všechny
velké
rozhlasové
stanice
Hlasatel: „Švédský rozhodci nám vyloučil so
tem vykořisťování zotročené práce. Ale tady
Spojených států i Hlas Ameriky a Hlas svo větského hráče —". Pausa. Obecenstvo plácá,
Rovněž Shromáždění ujařmených evrop
ve svobodné zemi jsou také sjednocené odbory,
ských národů, které v prosinci zasedalo
bodného Československa. Také americký hlučí a v mžiku celý stadion skanduje: „do-tojako všechno ostatní, vystaveny přísné demo
v Novém Yorku, poslalo presidentu Eisen
denní tisk telegram Rady svobodného Česko ho, do-to-ho."
kratické kontrole a tak lze očekávat, že se sta
slovenska komentoval.
howerovi k 1. lednu novoroční blahopřání a
A pak přišel onen okamžik. Některý ze so
nou mohutným, řekl bych energetickým zdro
větských hráčů něco provedl, potom se to ně
jem sociálního pokroku. My, exulanti všech
jak uklidnilo a do toho ticha zazněl z. obecenst
zemí, zotročených komunismem, máme ve sjed
va hlas: „Rusáci, běžte domů!"
nocených amerických odborech velkou posilu
Tak tady to máme. To nebyl hec, to nebyl
své véci. Dnešní předseda sjednocené organinesportovni výkřik, to nebyla urážka, ani poli
sace AFL-CIO, když byl předsedou AFL, zamítl
Ještě
na
rok
1955
bylo
však
plánováno
tická
manileslace. Bylo to asi jako když někdo
(Dokončení
s
1.
str.)
pozvání sovětských ,,odborů" k návštěvě Sovět
48.000 bytů, což právě tak stačilo na ubyto otráveně řekne: „Vlezte nám s tou vaši íyskulského svazu. Nechtěl, aby takovou návštěvou
Zdá se, že dosavadní západní odhady cel
vání přirozeného přírůstku obyvatelstva, ni turou na záda a nechte nás, niy si to chceme
vznikl dojem, že se svobodné americké odbory
kového počtu výdělečné činných osob, to
koliv však na ulehčení velké bytové nouze dělat po svém ..."
nějak smiřuji se zotročením práce a odborů
jest všech zaměstnanců národních a komu
Byl to pozdrav nám všem do zahraničí, po
To, že na rok 1956 byla naplánována bytové
v Sovětském svazu. A teď, několik dní po sjed
nálních podniků, státních statků, členů jed
výstavba nejméně o polovinu nižší znamená zdrav k Novému roku. Abychom věděli, že se
nocení obou organisací, čítajících dohromady
notných zemědělských družstev, samostatně
že vláda chce bytovou nouzi ještě záměrní sportovními výsledky u nás v Československu
15 milionů členů, George Meany odsoudil ty
hospodařících rolníků, zaměstnanců a stranic
zhoršit., patrně abychom klesli na bytovou je něco jiného než to, o čem tlachá Zátopek a
„pokrokáre" ve Spojených státech, kteří nemají
ké administrativy a příslušníků dřívějších
píši děldopovšti redaktoři. Pozdrav přišel včas
úroveň Sovětského Svazu.
zápalu v odporu proti komunismu v jeho útoku
svobodných povolání, je příliš nízký. Mám
a hlavně vhod.
na lidskou svobodu. Ani pro Nehru, ani pro
vážné důvody pro odhad, že celkový počet
Přátelům doma i za hranicemi do nového
Další kolektivisace zemědělství.
Tiia nemá Meany pochopení, neboť je přesvěd
„pracujících“, který je komunistickým stát
čen, že v zápase mezi demokracií a komunis
Část, nových investic se má též věnovat roku přeje — Vydržte až do finiše —
ním tajemstvím, se dnes blíží již 7 milionům
_________
Vavřín.
mem nikdo nemůže zůstat neutrální Do kontrozemědělství. Ale tu nejde jen o plánované
osob, v němž nejsou zahrnuli příslušníci po
verse o americké zahraniční politice, kterou
devítiprocenlní zvýšení zemědělské výroby,
licie a armády. Vzestup, plánovaný na příští
ČEŠI
KOLEM
EISENHOWERA
jsem Ti avisoval již posledně, zasáhl tak hlas,
nýbrž i o to, vynutit další kolektivisaci.
rok, by podle tohoto odhadu pak vycházel na
Jeden ze světových odborníků na srdeční
kterému nemůžeme nezatleskat.
Široký o nové pětiletce pravil- „Jde nám o
175.000 nově začleněných pracujících, to jest
Štědrého a nečekaného Ježíška dostaly ame
to, aby socialistický sektor v zemědělství choroby, profesor harwardské university, dr.
téměř stejné jako v předchozích letech. Dnes
rické soukromé koleje a university. Fordova
dosáhl rozhodující převahu na půdě i v ze White, který léčí presidenta Spojených států
však, jak sám Široký říká, jsou zdroje vol
nadace jim rozdělila v celku půl miliardy do
mědělské výrobě." Široký tím nepřímo při Eisenhowera, navštívil po druhé světové válce
ných pracovních sil již velmi omezeny. Zvláště
larů. Ačkoliv v téhle zemi velké dary ze sou
znal, co je již známo, totiž že podíl kolek Československo. Byl tehdy členem americké
po ztrátě úspor za druhé měnové reformy
kromých prostředků nejsou vzácností, nad tím
tivního hospodářství na celkovém rozměru missea přednášel na našich universitách. Při té
již všichni aspoň trochu práce schopní, včetně
hle darem se tají dech.
půdy stoupá rychleji než jeho podíl na cel příležitosti mu byl udělen v Praze čestný dok
žen z domácností, byli nouzí donuceni vstou
A zas něco o našich věcech. Koncert Firkuškové zemědělské výrobě, prostě proto, že torát Karlovy university. — Selská usedlost v
pit do zaměstnání. Z plánovaného přírůstku
ného v Carnegie Halí, o kterém jsem se zmínil
samostatně hospodařící rolníci docilují přes Gettysburgu, na které nyní hospodaří president
pracovních sil připadá jen asi jedna třetina
posledně, byl obvyklým úspěchem. Firkušný ne
všechny své nevýhody ještě stále vyšších Eisenhower, náležela za války českému vystěna .přirozený příliv dorostu, a nějakých sto
byl zrovna v nejlepší kondici, měl zlou chřipku
hektarových výnosů. Komunisté proto chtějí hovalci Plaňkoví, jehož dcera nyní žije na Flo
tisíc žen a osob s omezenou pracovní schop
a jeho vystoupení bylo vlastně přestávkou v
ještě víc poskytovat velké výhody neúspěš ridě. Jeden z Plaňkových příbuzných je dodnes
nosti bude proto do práce donuceno. Kromě
nemoci, která ho držela na loži, ale Firkušný
nému kolektivnímu zemědělství zvýšenými správcem Eisenhowerovýdi koníren v Getlystoho se chystá přesun pracovních sil do dolů
burgu a je považován za vynikajícího odbor
tu v Americe už má svou spolehlivou, vysokou
dodávkami strojů a prováděním staveb.
a do stavebnictví, zčásti též do těžkého stro
níka v pěstování ušlechtilých koní. — Šéfem
úroveň a i přísná kritika ví, že Firkušný se
jírenství.
cesKOSiovensKe nospoaursivi zuswvu pu^auu kuchyně v Bílém domě je český kuchař Franti
s této vysoké úrovně nesesuje při náhodné inšek Rušavý, který pochází z Ořechová u Brna.
disposici. Jiří Voskovec byl od té doby, co
za západní Evropou.
Investice pohltí větší čásl národního důchodů,
jsem Ti psal naposled, opět dvakrát na televisi,
ale bytu se staví ještě méně.
Krutě vysoká míra investic na úkor životni Ryšavý se vyučil cukrářství a kuchařství v
a to je nejlepší známkou, že jeho hvězda stou
úrovně by se dala vysvětlit v hospodářsky Praze. V roce 1926 odejel do Itálie a později
Podle vládního prohlášení mají celkové
pá. Já sám se nikdy nemohu rozehřát, když ho
nevyvinutých zemích tím, že komunistická pracoval v nejpřednějších francouzských hoteinvestice v roce 1956 sloupnout o víc než
na televisi pozoruji. Pořád mám ještě v příliš
diktatura nutí tylo země, aby se rychle sna lí chv Paříži a na Rivieře. V roce 1939 se při
20% a podle pozdějšího prohlášení Širokého
živé paměti Voskovce jako partnera Werichova,
žily vyzvednout bez zahraničního úvěru na hlásil jako dobrovolník do francouzské armády
o víc než 21% ve srovnání se skutečností
v rolích docela jiných, více hovících jeho umě
úroveň průmyslově vyspělých „kapitalistic a po roce 1945 přijal místo hlavního kuchaře
roku 1955. Plánované investice tak dosáhnou
lecké vlozé, smělejších, strhujících — a je to
kých" zemí. Československo ovšem bylo již na americkém velvyslanectví v Praze. Po ko
nebo snad i přesáhnou 25 miliard korun,
obraz tohoto Voskovce, který mně brání vře
před komunismem tak průmyslově vyspělé, munistickém puči odejel znovu do Francie a
v čemž ještě nejsou obsaženy investice ze
leji ocenit jistě pozoruhodné výkony Voskovce
že se vyrovnalo většině- západoevropských později do Holywoodu.. Když kancelář presi
mědělských družstev a samostatné hospoda
dnešního. Voskovec měl jedno velké předsta
zemí. Po ohromných investicích, které komu denta Spojených států vypsala před časem kon
řících zemědělců, pokud ti ještě vůbec mohou
vení na televisi, ve kterém hrál sám sebe,
nisté provádějí od roku 1948, by tedy česko kurs na místo šéfa kuchyně v Bílém domě,
stavět nebo kupoval stroje. Lze říci, že in
Když se totiž vracel do Ameriky v r. 1950, byl
slovenská výrobní a technická úroveň měla František Ryšavý se přihlásil a zvítězil nad
vestice, vyjádřené v penězích, budou činit
imigračním úřadem zadržen na proslulém Ellis
předčil úroveň západní Evropy. Ministerský několika desítkami nejvybranějšich amerických
asi čtvrtinu národního důchodu. Při tom ale
Islandu (dnes již zrušeném jako internační stře
předseda Široký však sám v prosinci doznal: odborníků. Nyní vaří Ryšavý v Gettesburgu
stroje a jiné investiční zboží, které nakupuje
disko) pro podezření z komunismu. Voskovec
„Třeba si otevřeně říci, že v některých od pro presidenta Eisenhowera.
jen komunistický státní monopol a nikoliv
teď celý příběh zpracoval a v představení na
větvích zůstáváme v technickém ohledu za
obyvatelstvo, se prodávají za nízké, ztrátové
televisi jím demostroval, jak posléze právu
nejvyspělejšími zeměmi světa. Je to způso
ceny. Polští komunisté to otevřené doznali a
bylo učiněno zadost.
beno
tím, že jsme v posledních letech oslabili
18. prosince zvýšili ceny investičních statků.
Pracuji u Rockefelerovy nadace jako země
pozornost k otázkám techniky, že jsme se
Z amerických novin se teď dost dovídáme c
U nás podle dosavadního ocenění stále ještě
oddali do velké míry falešnému sebeuspoko dělský odborník zde v Brazílii. Jsem velmi spo
československých věcech. New York Times
vychází podíl investice na národním důchodu
jení nad poměrně vysokou technickou a vůbec kojen a celkem se mi daří dobře. V jednom z
mají v Praze stálého korespondenta, pana Syd
nižší, než kolik investic skutečně pohltí
minulých čísel Českého Slova si jeden čtenář
průmyslovou úrovní naši země."
ney Gruesona a ten občas referuje o věcech
z národního produktu. A tak je oprávněn od
Konkrétnější odpověď, proč Českosloven stěžoval na hrozné poměry v Brazílii. Tož stříd
kterým jiní korespondenti obvykle nevěnuj
had, že komunisté na investice nespotřebuji
sko pod komunistickou vládou zůstává po mě řečeno, neměl pravdu. Jsem to čtyři roky,
čtvrtinu, nýbrž alespoň celou třetinu národ
pozornosti. Dvanáctého prosince na př. Nev>
zadu za západním technickým a průmyslovým procestoval jsem kus Brazílie. Je to bohatá
York Times otiskly jeho memorandum panu
ního důchodu.
rozvojem, dal Široký na dvou příkladech. země, avšak s našeho hlediska zaostalá. Nikdo
Andrew W. Mulrainovi, referentu pro veřejní
Před komunistickým pučem činily u nás
Uvedl, že výstavba elektrárny u nás nyní se mě nikdy nezeptal na žádný doklad, mohl
zdravotnictví města New Yorku. V memorandi
veškeré investice jen asi šestinu národního
trvá 5—6 let, stavba obytného domu 2—3 jsem si dělat co jsem chtěl. Je tu úplná volnost
pan Grueson chválí Prahu, jaké to je čistí
důchodu a celých pěl šestin připadlo na
roky a stavba školy že se vleče 5 i více let. řeči, naprostá svoboda. Nikdo mě nikdy neměsto, líčí, jak se v Praze starají o udržován
spotřebu obyvatelstva a státu, při čemž stát
Znamená to, že komunisté stavějí Iřikrát předhazoval že jsem cizinec a mohu říci, že tu
čistoty, a nakonec navrhuje, aby z New Yorki
ní spotřeba, a zvláště státem kryté hospo
pomaleji než kapitalisté, a že tedy stavějí mám již mnoho přátel. Mimo zaměstnáni mám
poslali do Prahy fotografie a písemný materiá
dářské ztráty, byly tehdy mnohem menší než
s příslušně vyššími náklady. Na jiném místě již svoji zemědělskou usedlost s chovem do
o tom, jak město New York zápasí o udržen
nyní za komunismu.
Široký uvedl, že se stavebních strojů využívá bytka a vepřů. Nikdo mě v nej menším neome
čistoty. V memorandu je jedna věc zajímavá
Nové komunistické investice mají rozšířit
takto: rýpadel na 17%, dozerů na 16% a zuje. Založil jsem tu s místními rolníky hospo
korespondent New York Times si všiml, že lidi
základnu těžkého průmyslu. To je vidél též
dumperů na 9%. Nač tedy plýtvat pracov dářské družstvo, které již velmi dobie prospe
v elektrikách, v kavárnách (říká: při kávě) ne
z jejich územního rozdělení. Investiční vý
ními
silami a materiálu na výrobu strojů, ruje. Znám několik naších uprchlíků, které
čtou noviny. Jestli tohle je pravda — a pro<
stavba se soustřeďuje v krajích Ostrava, Ústí
kterých se buď pro organisační neschopnost vlastní velmi slušné podniky, domky, pěkné
bychom Gruesonovi nevěřili? — pak se s Pra
nad Labem, Karlovy Vary a Praha, ’ tedy
komunistických vedoucích nebo pro neschop vozy a žiji si velmi dobře. Znám ovšem také
žáky stala podstatná změna. Vždyť pražsk*
v oblastech uhelných a rudných dolů, ocelá
nost komunistických techniků z devíti desetin jiné, kteří za čtyři a často i více let nemají
elektriky a hlavně pražské kavárny přece bý
ren a těžkého strojírenství. Zdá se, že komu
nepoužívá? Pěkný přiklad komunistické des- nic, dluží kde komu a jsou nám tu jen pro
vály vlastně čítárny novin. Proč Pražáci u
nisté upustili od další výstavby těžkého
organisace dal též Ing. Boris Tokáň v roz ostudu. Těm se tu ovšem nelíbí. Často se táži,
nečtou noviny? Zřejmě ne, že by si nechtěli po
průmyslu na Slovensku.
hovoru o obtížích výstavby nové penicilinky proč vlastně utíkali z domova? Velmi rád bych
kazit čistotu Prahy — ta byla příslovečná
Naopak bytová výstavba se prudce ome
v Lupči u Báňské Bystrice, který uveřejnilo si vyměňoval názory se zemědělskými krajanyv době, kdy se noviny četly — ale proto, že s
zuje. V plánu se tentokrát neuvádí počet
Rudé Právo 17. prosince. Pravil, že se na odborníky v jiných zemích. Snad mi můžete donechtějí pošpinit ruce novinami, které špín
bytových jednotek, nýbrž čtverečné metry
staveništi penicilinky již vystřídaly dva ná pomoci ke styku s některými. Mnoho úspěchu
právě to, co Pražáci měli nejraději: Masaryka
nové obytné plochy podle sovětského vzoru.
rodní stavební podniky a v nich devět ve Vašem počínání přeje Vám
Ministr stavebnictví Šlechta 17. prosince však
demokracii a Ameriku.
E. F., agronomo, Minas Gerais, Brasil.
ředitelů...
J. M.
S nejsrdečnéjšími pozdravy Tvůj Vaclav
uvedl, že se má vystavět „přes 21.000 bytů".

Dopis příteli z New Yorku

Přátelé, vydržte až do finiše!

Exulanti děkují presidentu Eisenhowerovi
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SOKOLSTVO

Úspěchy a neúspěchy za loňský rok

Ve Vídni budou letos uspořádány ve dnech
29. června až 1. července velké jubilejní sokolské slavnosti spojené se záíezdem svobod
ného sokolstva v zahraničí. Na programu bude
slavnostní akademie, sokolská výstava, veřejné
Až v osmém roce exilu tedy opět začínají vycházet — sku [cvičení, sokolská veselice a zájezdy. Sokolská
Českoslovenští exulanti ani v cizině nezapomínají na vývoj
tečné knihy. Do té doby jsme exilový literární život vlastně pořád
jžupa vídeňská, která je pořadalelkou, zahájila
sportu doma a pokud mohou, sledují úspěchy či neúspěchy svých
improvisovali. Vyšlo několik přetisků knih, které jsme znalí z
již rozsáhlé přípravy. V prvém čísle „Zpravo
klubů, disciplin nebo jednotlivých závodníků. Abychom jim
domova a ne vždy šťastně zvolených; z původní tvorby jsme vy
daje jubilejních oslav sokolské župy vídeňské"
usnadnili práci, sestavili jsme pro novoroční číslo stručný přehled
dávali jen jakési sporadické brožury a brožurky, vesměs trapně
je uveřejněno toto provolání starosty župy br.
všedi sportovních odvětví, od kopané a ledního hokeje přes
tenké.
Františka Weiraucha: „Volám ^ás sestrv a
tenis až po vodáctví, cyklistiku a veslařinu.
■bratři ze všech končin světa, přijeďte k nám
Ido Vídně, sídla umění a hudby, do hnízda svo-1
Až na ten poslední vánoční stůl se sešlo několik svazků, které už bodného a všem bouřím vzdorujícího Sokola.;
KOPANÁ: Cs. footbalisté sehráli těchto 5 mezistátních zápasů: CSR—
nejsou náhražkami: jak výpravou, tak po umění autorů jsou to knihy, Budeme s Vámi prožívati sokolské dny a ;
Rakousko 3:2; CSR—Belgie 3:1 a 5:2; CSR—Maďarsko 1:3 a CSR—Bul
které chtějí být brány vážně. Ty, o kterých chceme mluvit dnes, před bratrskou láskou spolupracovali na zdaru na- harsko
]
0:3. Vítěz přeboru republiky z roku 1954, mužstvo ÚDA, po
stavují v jistém smyslu více než pět svazků; jsou mezi nimi jisté spo- šeho vzácného jubilea. Těšíme se na shledanou lehlo
1
ve finále Středoevropského poháru maďarskému klubu Vór&s
jistosti; naznačují, že za nimi dochází k jakési konsolidaci, že se začíná v české svobodné Vídni a provolávám jménem Lobogo
]
0:6 a 2:3. Mistovský titul pro rok 1955 získal Slovan Bratislava
objevovat literární život. Kdyby tři nebo čtyři takové knihy vycházely naší župy zdar slavnostem devadesátiletého (dříve
l
ŠK Bratislava). Nejcennějším úspěchem bylo vítétzství CSR nad
do roka, mohli bychom být spokojeni.
Urvání vídeňského Sokola."
Rakouskem 3:2
Ve Slovanském nakladatelství v Montrealu
LEHKÁ ATLETIKA: Čs. atleti ve čtyřech me
vyšel dlouho očekávaný svazek črt a úvah
zistátních utkáních vyhráli nad Francií 120:92
Vladimíra Štědrého, „Věž svědectví". Je to
a nad Polskem 160,5:102,5 bodů, prohráli s An
pořád jeden osud, který je tu fotografován
glii 97:117 a s Maďarskem 97:115 bodům. V ro
v mnoha krátkých záběrech nejrůznějších exi
V Anglii: Právníci-exulanti poskytují v (výboru v Boskovicích po roce 1945 podal ce 1955 vytvořili 5 světových, 1 evropský a dal
lových situací a podmínek. Ale třebaže se
ších 8 čs. rekordů (kromě žen): Světový rekord
vypráví v první osobě, již po několika strán Londýně bezplatnou právní ochranu politic trestní oznámení na nynějšího ministra vnitra i vytvořil Zátopek na 25 km časem 1:16;36,4 hod.
kách si čtenář přestává uvědomovat, že se tu kým uprchlíkům. Polský advokát Jan Jaxa Baráka pro krádež a vloupání. Ačkoli policie a na 15 mil časem l:14;01,0 hod. Doležal na
jedná o příhody jednotlivce s určitým osu přednášel o akci v Chicagu ve Spojených stá Barákovi zločiny dokázala, nebyl po zákrocích 5 mil časem 34;32,8 min. ve dvouhodinovce
dem, snad autora samého To je to nejcennější tech na schůzi, které se zúčastnili též čeští soud komunistů odsouzen. — Ministr federální vlády i 25 km 701 m. Evropský rekord zlepšil Merta
v literárním daru Vladimíra Štědrého: s jakou cové Otto Kerner, Weis a Bíček. Českoslovenští a hlavní kanadský delegát u Spojených národů I v hodu diskem 56,69 m (v prosinci překonán
samozřejmostí dovede postihovat obecné, prů advokáti v Chicagu se nyní mají k akci připojit. Paul Martin zaslal starostovi Sokola v Torontu Italem Consolinim 56,98 m). Nové čs. rekordy:
měr, prostého člověka, kterého život nutí bo — Koncem ledna skončí klavírní virtuos Rudolf Gustavu Přístupoví dopis, v němž mu děkuje 200 m Janeček 20,9 — 110 m překážek Vesel
jovat aniž byl hrdinou, účastnit se politiky Firkušný koncertní turné po Francii, Anglii, Ho za krásné chvíle, které ztrávil na oslavě 28. ský 14,5 — 3000 m překážek Brlica 8:49,4 min.
aniž byl politikem, hloubat a přemýšlet, aniž landsku, Belgii, Švýcarsku, Itálii, Španělsku, Zá října v Torontu a vyslovuje radost nad tím, — trojskok Řehák 15,80 m — výška Kovář
byl intelektuálem. Zde, myslím, leží význam padním Německu a Rakousku. — Cs. ženská že tam měl možnost hovořit s profesorem dr. 205 cm — oštěp Perek 72,05 m — kladivo Máca
„Věže svědectví": je to dokument o náladách národní rada v exilu v Londýně z výtěžku Ba Václavem Hlavatým. —
61,22 m — 2 km Jungwirth 5:10,8 min. Nejexulanta, dokument neobyčejně přesný a vy zaru rozeslala před vánocemi desítky dárko
V Norsku: Exulanti z Norska zaslali americ hodnotnéjším úspěchem je Mertův evropský
čerpávající. Šťastnou shodou okolností se do vých balíčků nejpotřebnějším čs. uprchlíkům do kým časopisům do New Yorku dopis o tak rekord.
konce stalo, že dokumentární hodnotu Štědré Německa. Rakouska a Itálie. — Československá zvaných navrátilcích do Československa. Uvá
LEDNÍ HOKEJ: ČSR obsadilo na mistrovství
ho knihy zvyšuji právě ty vlastnosti, které škola v Londýně uspořádala v neděli 18. pro dějí v něm, že odchodu navrátilců z Norska světa v Německu za Kanadou a SSSR 3. místo.
několika nejlepším z jeho črt zabránily stát since vánoční nadílku s pěkným programem. nikdo nelituje, protože neodešel ani jeden sku Nejcennějším úspěchem byla nerozhodná hra
se povídkami; určitá přecitlivělost, která zde Cs. národní dům byl v pravém slova smyslu tečný politický exulant.
v Praze 3:3 a těsná porážka na světovém
byla překážkou k pevnějšímu ztvárnění lite nabit a každé dítě dostalo bohaté pohoštění a
V Rakousku: Spisovatel Ch. Wassermann, syn mistrovství 3:5 (SSSR prohrál 0:5!!! s Kanadou
rárního materiálu, určitý tón sebelítosti, který hodnotné dárky. — AFCR vydal potřebným ro slavného spisovatele Jakuba Wassermanna, byl a nerozhodná hra B mužstva s národním muž
nahradil vnitřní zákonitost povídky, zdroj je dinám a jednotlivcům první dávku másla z daru 14 dní na návštěvě v Československu. O cestě stvem SSSR v Moskvě 2:2). — Mistrovský titul
zaslal zprávu kanadskému státnímu rozhlasu, získala Rudá Hvězda Brno.
jího napětí. Ale jsme dosud v exilu; je ne americké vlády. V únoru bude vydávat sýr.
V Austrálii: Na koncertu Společnosti pro ko v níž kromě jiného pravil: „Celý národ je úplně
možné žádat už teď odstup od situace, která
KRASOBRUSLENÍ: Na mistrovství Evropy
nás všude obklopuje a proniká — a tak se morní hudbu v Melbourne byla prvně hrána orientován na Západ a nenávidí komunismus.“ obsadil Divín 3. místo, Suchánková s Doležalem
Ve Spojených státech: Český deník Svornost v párech druhé a Náchodská 8., Lerchová 10.,
stalo, že nám tu Vladimír Štědrý místo do Jirákova sonáta pro hoboj s doprovodem kla
konale prokomponovaného literárního útvaru víru. Hrál známý český hobojista Jiří Tancí- v Chicagu se dožil 80-ti let a vydal k výročí Tůmová 18. a Kladrubská 20. místo. Na světo
napsal knihu, ve které se všichni poznáváme. budek a na klavír dirigent symfonického zvláštní jubilejní číslo — Kritika přijala velmi vých championátedi byl Divín 5., Suchánková s
Další čtyři svazky přišly ze Švédská a orchestru v Melbourne, pražský rodák a absol příznivě premiéru nové skladby Bohuslava Doležalem šesti, Lerchová 14. a Náchodská 18.
představuji první část „Sklizně svobodné vent pražské konservatoře Walter Suesskind. Martinů, koncertu pro housle a piano s dopro — Mistři republiky: Lerchová, Divín, Suchántvorby", kterou ve Stockholmu vydává redak Společnost požádala prof. Jiráka v Chicagu o vodem velkého symfonického orchestru. Pre ková-Doležal. — Nejcennější úspěch: 2. místo
miéra se konala 30. listopadu v Carnegie Halí Suchánková s Doležalem na mistrovství Evropy
tor kulturní revue Sklizeň, dr. Robert Vládi nejnovéjší komorní skladby.
V Kanadě: Tisk přinesl nadšené kritiky o v New Yorku. Bohuslav Martinů se dožil 8. a první místo Tůmové, Divína a Suchánkové
Tato edice je zatím rozpočítána na deset
koncertě
v
Torontu,
který
dirigoval
Walter
prosince
65 let. — Československá národní ra s Doležalem (porazili zde mistry Evropy a 3.
svazků, které musely být nejprve objednány
a předplaceny, aby mohly vyjít. Chtěli by- Suesskind. Hudební kritik nejrozšířenějšího da vydala knihu dr. Petra Zenkla „Masarykova z mistrovství světa maďarské sourozence Nachom zde především zdůraznit onu nesmírnou kanadského týdeníku Time napsal, že Suesskind Československá republika“. — Předseda výkon gy) na mezinárodním mistrovství SSSR v Mos
orqanisačni práci, která edici Sklizně umož nejlépe řídil Dvořákovu Čtvrtou symfonii, a že ného výboru křesťansko-demokratické unie kvě.
nila. První výsledky naznačují, že tědito de právě na ní ukázal svůj československý původ národů za Železnou oponou dr. Adolf Procházka
RYCHLOBRUSLENÍ: Čs. rychlobruslaři i rychset svazků bude patrně dosud největším a a pražskou hudební školu. Suesskind, který je přednesl na světovém sjezdu křesťansko-demo- lobruslařky se zúčastnili evropských světových
též klavírním virtuosem, dirigoval až dosud kratických stran v Santiago de Chile referát o championátů, avšak žádný se nekvalifikoval do
nejzáslužnějším literárním činem exilu.
První a třetí svazek knižnice jsou básně, a symfonický orchester v Melbourne v Austrálii, situaci katolíků v Československu. — Prof. dr. finálových bojů. Při závodech v Almě Até bylo
co do hodnoty leží citelně pod úrovní obou v příští sezóně bude stálým dirigentem v To Otakar Machotka byl jmenován na státní uni vytvořeno 7 čs. rekordů: 500 a 1000 m Doubek,
svazků prozaickýdt. Nejplodnější z básníků rontu v Kanadě. — Dirigentem filharmonického versitě v Endicotlu ve státě New York doživot 1.500, 3.000, 5.000 m a olympijský čtyřboj Ko
českého exilu, Pavel Javor, zde předkládá orchestru ve Winnepegu je další pražský rodák ním profesorem sociologie a přednostou socio lář a 10.000 m Jauris. Nejcennéjší je Kolářův
svou v pořadí již čtvrtou exilovou sbírku a absolvent pražské konservatoře Walter Kauf- logické stolice na této universitě. Doživotními rekord na 1.500 m — 2:13,9 min., kterým pře
„Nad plamenem píseň" a na svazku třetím, mann. Když navštívila Winnipeg britská prin profesory na některé z amerických universit konal oficiální světový rekord Nora Engnenazvaném „Věnce", se v exilu poprvé obje cezna Margareta, hrál na jeji počest Kaufmann byli prozatím jmenováni z našich profesorů jen standena.
vujte již z domova známé jméno E. J Popery koncert z Dvořákových skladeb. — Tisk v Mon dr. Odložilík, dr. Hlavatý a dr. Machotka. —
LYŽARSTVÍ: Mistrovství světa se loni ne
Oba autoři jsou osobnosti natolik vyhraněné, trealu si povšiml mimořádných studijních úspě Známý krajanský mecenáš a hudebník, český konalo. Nejcennějším úspěchem bylo vítězství
že jejich nové knihy jsou jen předvídatelným chů 25-letého Oskara Sýkory, syna advokáta advokát z Clevelandu dr. Tomáš Sídlo, který Evy Malé na mezinárodních závodech v ZerSýkory z Náchoda, bývalého člena zemského zemřel před několika měsíci, odkázal podle mattu ve slalomu a její 3. místo v alpské kom
pokračováním jejich dosavadní tvorby.
Literárně daleko zajímavější jsou básnické národního výboru v Cechách. Mladý Sýkora zprávy pozůstalostního soudu půldruhého mi binaci a vítězství Bogclálka v závodě sdruže
prózy Františka Listopada „Umazané povíd pracoval první rok v Kanadě jako dělník v to lionu dolarů clevelandskému symfonickému ném na Velké ceně Slovenska, které se zú
ky". Zde po prvé zážitek exilu kristalisuje y várně, pak se začal učit zubním technikem, za orchestru a stejnou částku clevelandské univer častnili lyžaři ze zahraničí.
čistý literární 1var. Přitom se o exilu nemluví, pouhý rok složil doktorské zkoušky na fran sitě s přáním, aby z fondu udělovala stipendia
TENIS: ČSR porazilo v 1. kole Davis Cupu
povídky mají evokovat ztracenou krajinu do couzské universitě v Montrealu v oboru poli především žákům československého původu. — Portugalsko 5:0 a ve 2. kole prohrálo s Belgií
Sokol v Argentině. V prosinci uspořádala
mova. Ale exil a dálku je cítit ve struktuře tických věd a dosáhl největšího vyznamenání,
0:5.
V mezistátním utkání s Rakouskem pro
každé věty; zřetelně cítíme jakousi sílu, která které universita uděluje nejlepším žákům. Le Sokolská jednota ve Villa Dorainico, ktei*é leží hrálo 1:4. Mistrem republiky se stal Javorský.
tylo věty řadí do odstavců mocného básnic tos dokončil Oskar Sýkora studium jako zubní nedaleko Buenos Aires, veřejné cvičení. V pro — Nejcennější úspěch — vítězství Javorského
kého účinu. Snad je touto poetickou energii technik, opět s nejlepším prospěchem. — Jedna sinci je totiž v Argentině teplo a slunečno, jako na mezinárodním mistrovství ČSR v Praze.
□no úsilí, jímž si všidmi. musíme vybavovat z kanadských rozhlasových stanic přinesla roz v Československu v létě. Při veřejném cvičení
ROHOVÁNÍ: Na mistrovství Evropy si z čs.
polozapomcnutá slova, vůně a barvy oněch hovor s předsedou zemské odbočky křesťansko vystoupilo žactvo, dorost i členstvo z místní
demokratické unie v Kanadě Josefem Brouš- krajanské kolonie, kterou tvoří ponejvíce ze rohovníků nejlépe vedli Koutný, Torma a Nelet.
tuka,
kteří se dělí o 3.—4. místo. Majdloch,
Ale nejdůležitější nakonec. Čtvrtým svaz kem, který jako člen okresního národního mědělci.
Zachara, Ivanuš a Vítovec byli vyřazeni v 1.
kem Sklizně svobodné tvorby jsou „Listy ně
nebo 2. kole. Přeborníci republiky: Majdloch,
mému příteli", svazek filosoficko-politických
Gajdoš, Táhlo, Gold. Ivanuš, Blesák, Straka,
eseji Jana Kolára. Je to první kniha^ toho
Koutný. Torma a Netuka. Nejcennější úspěch
iruhu, která byla plánována a důsledně pro
bylo vítězství ČSR nad nejlepším družstvem
myšlena jako celek; je vedena sympatickou
Evropy Polskem 12:8, zvláště vítězství Koutné
snahou mezi myšlením naším a přátel, které
ho nad mistrem Evropy Pietrzkowsl$ym.
jsme zanechali doma; a v provedení, hodno
A B Ď 0 E F C( H t J K L M N 0 P R S TU
VODOROVNÉ:
VZPÍRÁNÍ: Čs. vzpěrači vybojovali 2 mezi
tu svýdi myšlenek, je to dilo rozhodně prvostátní střetnuti: s Finskem prohráli 2:5 a nad
řídní, srovnáváme-li je s .podobnými pracemi 1. První* část 1
tajenky:
—
2.
Rakouskem
zvítězili 6:1. Na mistrovství světa
□státních českýdi autoru. Filosofie exilu,
obsadil Belza 10. místo, Srstka 17., Pšenička 5.
čhcete-li, ale také filosofie našidi dějin a Horda obr., cesta 2
a Spitzbart 7. Nejcennější úspěch — 5. místo
současné Evropy. Jako většina knih tohoto lat, řeka na Mora
Pšeničky (je na 2. místě v Evropě).
ypu jsou Kolárovy oseje přesnější a důsaž- vě, řím. tisíc mezi
stej.
samohl.,
ná

STOLNÍ TENIS: Na mistrovství světa zís
icjší v partiídi analytickýdi než tam, kde na
rok
obr.
—
3.
Druh
kali
Andreadis se Štípkem mistrovský titul ve
vrhují řešení. Úvahy o záchraně západní civičtyřhře. Ve dvouhře se žádný z Čechoslováků
isace obrozeným křesťanstvím nezní, všem stromu, slovenský
neprobojoval clo semifinále. Andreadis, Váňa a
Liším stejně přesvědčivě a z odstavců, kde kdo obr., samohl.
Štípek byli vyřazeni Maďary Kocsiánem. Sido
autor shromažďuje své důkazy o probíhající slova théma, druh
pštrosa,
samouk.
—
a Szepeszim, Tereba Francouzem Amourettim a
□brodě křesťanských náboženství je cítit více
7
4.
Umění
francouz.,
Šlár Jugoslávcem Dolinarem. V soutěži muž
vřelého přání než diladné objektivnosti.
jl
útok, popěvek, mo
stev podlehlo ČSR ve finále Japonsku. Nejcen
je obr., první půle
nějším úspěchem je vítězství Andreadise se
zima, mužské jiné
Štipkem na mistrovství světa a 2. místo v sou
SLOVANSKÉ NAKLADATELSTVÍ
ho. zn. síry mezi
těži mužstev.
V MONTREALU
žn. kyslíku, — 5.
VESLAŘSTVÍ: Na mistrovství Evropy se
vydalo v edici „Dobrá kniha“, kterou řídí Pavel Diva, svátý lat.,
umístili mezi prvními jen Kraimer s Reichem ve
Javor, v překrásné úpravě sbírku povídek
místo
německy,
dvojskiffu. Ženy získaly naproti tomu dvě 3.
Vladimíra Štědrého
druh kovu, bájný
a dvě 4. místa.
„V É Ž SVÉDECTVÍ“
pták, obyvatel Vel
KOŠÍKOVÁ: Na mistrovství Evropy mužů
(110 str. Výtisky v celoplátěné vazbě S 3.—, ké Britanie. — 6. Vzácná ruda, společenský no, Dvořákova opera, zkr. tuny. — E. Zn. va zvítězilo Maďarsko, před ČSR, SSSR, Bulhar
dům obr. bez paty, jeden ze sedmi trpaslíků, nadu, obr. znamení na kříži, jas — F. Zkr.
brožované $ 2.40)
důvěra v 5. p. — 7. É P, světadíl. CHNT ja svátý, navaří se bez háč., důkaz neviny. — G. skem a Polskem. Nejcennější úspěch — vítěz
Tato kniha byla odměněna cenou v soutěži kost mouky, EKM, postel obr., polní plevel Španěl, řeka, novozeland. papoušek, hoch. — H. ství ČSR na těchto championátech nad mistry
vypsané Křesťanskou Akademii v Římě a Čes bez hlavy. — 8. Slovenská číslovka obr. (j-i), Strom jižního ovoce, dom. zvířete obr. — I. Evropy Maďary 75:65 a nad bývalým mistrem
kou Kulturní Radou v zahraničí.
polní míra, arabské příjmení, nedaruje, foot- První pád, zlatnická váha, jméno měsíce obr. SSSR 81:74 a vítězství čs. žen na Velké ceně
Objednávky zprostředkuje administrace Čes balový výraz, ruská řeka, zájméno. — 9. Žen — J. Myšlenka, rozhl. zkratka, sever, peníz, Prahy. SSSR obsadilo jen 2 místo.
ODBÍJENÁ: ČSR získalo titul mistrů světa
kého Slova. Zájemci v Kanadě nebo v USA se ské jméno, nátěr, řím. bůh lásky, řím. kruto- EGI. — K. Dóm, CŠ, čistící prostředek, NŠ. —
mohou obrátit přímo na Slovanské nakladatel v’ádce bez paty, ve třech slovenský obr. — 10. L. Hlas osla, vydání cenných papírů obr., obyv. v soutěží mužů i žen.
ství, (Slavonic Publishing House), P. O. Box 615 Zájméno tázací v přesmyčce (4123), patent, Asie. — M. Přisluš. nábož. řádu, turecké jmé
PLAVÁNÍ: Čs. plavci vybojovali 3 mezi
Station B., Montreal, P. Q., Canada.
uzávěr, povzdech, cizí žen. jméno, rival, vnitřní no. — N. Druh pštrosa, konec angl., budova státní utkání; zvítězili nad Rakouskem 138:106
bodům
a nad Rumunskem 188:161 bodům; pod
historických
památek
obr.
—
O.
Zn.
argonu
a
část ruky bez háč. — 11. Valuta, duchovní bez
V RAKOUSKU PŘIJMU jednoho až dva trak- knězs. úřadu, varovné znamení, čidlo sluchu, kyslíku, láska ital., málo. — P. Římská pade lehli naproti tomu polským representantům
toristy. pro všechny tři třídy pro hospodářství Verdiho opera (3. pád). — 12. Čtvrtá část sátka. stát v USA, pytel, určité údobí obr, — 140:149 bodům. Nejcennější výkon je nový cs.
R. Muž. jméno, touží po ní miliony lidí, nicka. rekord Helešicové na 100 m prsa 2:22,4 min.,
Schloss Primmersdorf, Post Droscndorf a. d. tajenky.
SVISLE: A. Třetí část tajenky. — B — S. Táhni meč obr., přírodní vazivo obr., hrad který ji letos řadí na 3 místo v Evropě.
Thaya, Nieder-Osterreich, od 15. II. do 1. III.
VODÁCTVÍ: Na světových championatech
1956 za plat dle kolektivní smlouvy, byt až tři Footbal. klub, proslov. — C. Chtění lid., váha v Cechách. — T. Železná pokladna, bojovný
získalo ČSR 4 první, 1 druhé a dvě třetí místa.
místnosti podle členů rodiny, světlo a otop. obalu, hypnotic. stav media. — D. Ženské jmé- obr. — U. Druhá část tajenky.

Radostná zpráva: nové knihy

Čs. sportovní bilance 1955

Ze života krajanů a exulantů

Křížovka «Českého Slova»
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Cislo 1, leden 1956

Čemu se doma smějí

České

slovo

V Československu se neopravuje
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Zrcadlo domova

Doma se také směji práci oněch komisí, jež
NEPŘÍJEMNÉ NÁSLEDKY LIKVIDACE SOUKROMÝCH ŘEMESLNÍKU
Kam uschovat maso. „Nyní v zimním období,
řT
SG tQdy na Západě říká — čistí mozky
kdy jsou povolovány domácí porážky (jako za
bodrých rudoarmějců, kteří se vrací z posádek
Českoslovenští občané si nejnověji stěžují
plným proudem. Ve „Službě domovu" ho od války!), nejsou nikde v našem kraji k dostání
v Rumunsku, východním Německu a teď v pona provádění oprav, jejich drahotu a dlouhou
kázali s opravou na Okresní komunální pod plechové krabice na konservováni masa a jinak
siední době z Rakouska.
dobu. Správka obuvi trvá až šest týdnů, na
niky, ale tam ho odmítli, že prý nemá nárok lze těžko maso uschovat." — J. Dostál, Vidovle,
Přišli před jednu takovou komisi taky vo
opravu punčoch čekají obyvatelé menších
na bezplatnou opravu. Když projevil ochotu o. Zatec ve S. Slově.
jáčci, kteří si zvykli na život ve Vídni a nyní
venkovských měst dva až tři měsíce. Komu-! zaplatit, vymluvili se, že nemají zrovna vol
měli zkoušející soudruhy přesvědčit, že přesto
nální podniky potřebují na prádlo nebo
Nekonečné trampoty s kočárky. „Koupili
nou odbornou sílu, aby šel k soukromému
zůstali dobrými bolševiky.
čištění šatů od dvou do šesti neděl. V čistír
instalatérovi. Protože v místě žádného ne jsme si hluboký osmipérový kočárek. Jednou
Ptali se prvního z nich: „Tak soudruhu, jak
nách často dochází k hádkám — prádlo i šaty
znal — a oni laky ne — poradili mu, aby se jsme jeli s kočárkem k naším rodičům. Cestou
se ti ve Vídni líbilo?"
se ztrácejí nebo opravy jsou špatně prove
obrátil na instalatéra v jiném městě. Posti se šroubky u kočárku uvolnily a několik se
Byl to voják nezkušený, dojmy z města na
deny. Opravy v bytech a domech, správky
žený po dlouhé době konečně uprosil údrž jich ztratilo. Zpět domů jsme již nedojeli. Na
Dunaji byly ještě hodně silné a tak odpověděl:
optických přístrojů nebo hodinek jsou však
báře z nemocnice, který v opuštěném domě stalo shánění šroubků po všech Kovomatech a
„O. bylo to očeň charašó!"
ještě obtížnější. Hodinky jsou opravovány až
odmontoval starý mosazný kohoutek a na všude jsme dostali stejnou odpověď: Nejsou."
A tak se stalo, že byl na deset let poslán do
po několika týdnech, kdo chce opravu do
sadil jej v bytě postiženého. Voda tekla Marie Beránková z Lavičné v čas. Vlasta.
jednoho přeškolovacího tábora na Sibiři.
dvou dnů, musí zaplatit padesátiprocentní
v bytě plným proudem celé dva měsíce!
Ach, ty hračky! „Koupili jsme nejmladší
A potom druhý rudoarmějec dostal stejnou
příplatek. Opravy jsou neodborně provedeny
Na tyto zoufalé zjevy lidově-demokratic- dcerce v obchodním domě Vltavan v Českých
otázku. Prý dobré to bylo, ale i hodně špat
a hodinky často o opravě v horším stavu než
Budějovicích krásnou panenku za 170 Kčs.
ného. těžko může říci, odpověděl. — Byl to leh
před ní. V elektrotechnických obchodech už: kého režimu vtipkují už i komunistické no Když ji manžel z krabice opatrně vyndával,
viny. Lze se v nich dočíst, jak firma vrátila
čí případ, a tak mu soudruzi z čisticí komise
nejsou k disposici elektrotechnikové, nýbrž
vyndal jen tělíčko a hlavička zůstala v kra
jenom děvčata, která oboru nerozumí, nic 1 přístroj, protože patří k opravě firmě B, kde bici.” — M. Kubínová ze Strakonic v čas.
předepsali jen dva roky ideologického výcviku
však žadatele o opravu vyhodili s poukazem
kdesi v Kirgiru, tam někde u Karagandy.
nedovedou ani vysvětlit, ani opravit.
na to, že opravu má provést firma A. Lidé Vlasta.
Další molodčík byl na řadě, mastmi mazaný.
Skoro nepopsatelné jsou svízele s komu
chodí od firmy k firmě, opravovat však ne
Trampoty s postelemi. „Koupili jsme si z UP
nálními podniky při opravách bytů. Nedávno
„Jakpak se ti líbilo v Austrii, továryši?"
chtějí nikde. Projevují se nesporně důsledky závodů v Koryčanech ložnici. Po velmi krátkém
..Ale vůbec ne, soudruzi, za nic to nestálo."
přišedší uprchlík vylíčil, co prodělal s opra
likvidace živnostenského stavu, hlavně drob čase se postele úplně rozviklaly a bylo přímo
vou kohoutku u vodovodu. V bytě se mu
Měli soudruzi komisaři radost, že se konečně
utrpením v nich spát." — Paní Kvasničková
našel jeden moloděc, který odolal pokušením
ukroutil bakelitový kohoutek a voda tekla i ných řemeslníků.
z Litoměřic v pražském rozhlase.
Grinzingu, Pcchtersdoríu a ostatních středisek
zábavy ve Vídni. „Ty továryši, ty komunýsta,
Péče o člověka v praksi. „Státní statek v
ty molodeč spravedlivý, tebe kapitalistický jed
Rumburku nejeví příliš pochopení pro mladé
nezdólal". radovali se členové komise a usnesli
Karlovy Vary. Po několikaleté práci byl ko Dále, má být obnovena kaple sv. Rocha ze 17. brigádníky. V Jiříkově má 40 lidí na umývání
se, že se ho otáži, jakou by chtěl za tu svoji nečně dostavěn pomník Karla IV. před budovou století, socha sv. Sebastiána a hradební bašty. asi 6 umyvadel a jednu vanu. Voda je větši
ideologickou výdrž odměnu.
Lázně I. Na pomníku je český, ruský a latinský
České Budějovice plánují stavbu t. zv. před- nou studená. V některých pokojích se nedá
„Nu molodčík, na Sibiř nemusíš, ty krasivoj nápis: Karel IV., král český a císař římský, pjatého mostu bez pilířů přes Vltavu na cestě topit a brigádníci si nemají kde usušit pro
čelověk. Skaži ty nám sve želanie, my je zakladatel Karlových Var. — Pomník navrhl z Krumlovských aleji. Má sloužit autobusové močený oděv a boty."
Dikobraz
splníme."
akad. sochař O. Švec.
dopravě na Planou.
Zase mění názvy obchodů. Různé Kovomaty,
„Soudruzi, továryši", celý šťastný povídá bý
Praha. Pod Letenskou strání se pokračuje na
Uherské Hradiště, kterému se také říkává
valý člen vídeňské posádky slavné sovětské rozsáhlých a rozlehlých podzemních stavbách. „Zahrada Moravy", oslaví v příštím roce 700. Technomaty, Tepy a Jasy mizí a obchody do
armády, „když by to bylo možné, já bych chtěl Je to celý komplex podzemných labyrintů se výročí založení. Do té doby má být obnovena stávají původní tradiční název, pod nímž byl
zpátky do Rakouska."
stávajících z kilometrů chodeb i velkých pod fasáda krajského soudu, postaveny nové domy obchod znám — ovšem majiteli se obchod ne
A my opravdu nevíme, jak celá věc dopadla. zemních sálů a hal. Mají prý sloužit k even na Lázeňské ulici a upraveno náměstí Rudé vrací.
*
tuelnímu obýváni, jiné pak jsou upraveny jako armády.
To bvlo ještě v době, kdy v komunistickém kancelářské místnosti s telefonem, s potrubní
Plzeň. V Doudlevcích, v blízkosti Škodovky
Československu byla populární mandelínka poštou a s nějrůznějším signálním zařízením. — dnes Leninových závodů — byly zahájeny
JAK TO TAM U NÁS DOMA CHODÍ...
bramborová, které komunisti říkali americký Centrum této části je pod Hanavským pavilo práce na zřízení nového parku o rozloze osmi
brouk, a organisovali brigády na jeho sbírání. nem. Část dohotovených tunelů je přísně od hektarů.
Rozkrádají znárodněný majetek. „Mnoho to
A tenkrát se potkali dva přátele.
dělena od okolí a stále střežena. Jeden z tu
Olomouc. Ještě v tomto roce má být vybu mu napomáhá i šosácká shovívavost některých
„Jak se máš, kamaráde", povídá Josef Pepí nelů končí v zahradě za stadionem Sparty a dováno nové koupaliště u obce Chomutova. našich vedoucích pracovníků, ředitelů závodů,
kovi.
jiný ústí přímo do budovy ministerstva vnitra Sportovní a rekreační střediska mají být, podle mistrů a pod. domnívajících se, že ,je to v po
„Ale. mám se jako mandelinka", odpověděl na Lelné. Další takový tunel se dokončuje v Je plánu, zřízena i u Plumlcvské přehrady.
vaze člověka', že rozkrádání nelze zamezit. Li
Pepíček. „Okusuju brambory a čekám až mě lením příkopu, odkud se vyvážejí ohromné
Jablonec nad Nisou. Adaptací budovy býva berálně dovoluji, aby se z továrny nebo jed
seberou."
spousty stavebního materiálu. Před ukončením lého celního úřadu dostal Jablonec nové auto notlivého provozu stal holubník, v němž se
*
je též východ tunelu v prostoru hradčanského busové nádraží, které velmi nutně potřeboval. denně v taškách nebo pod kabátem a mnohdy
Odernik Koroptvička plnil normy, překračo druhého nádvoří.
Plzeň. Na řece Radbuze, mezi Liticemi a li i v daleko větší míře ztrácejí součástky, mate
val normy a již loni splnil plán dvacáté pěti
Beroun. Koněpruské krápníkové jeskyně, tickým mostem, na jih od Borů, má vzniknout riál, dříví a pod. V národním podniku Pozemní
letky. A tak bylo docela samozřejmé, že se které byly objeveny ve vápencovém lomu na nové velké umělé jezero. Zatím je ovšem jen stavby v Opavě mnozí zaměstnanci za pomoci
těšil pozornosti všech vůdců lidově demokra Zlatém koni, budou brzo otevřeny Délka cho — plánována.
řidičů a závozníků rozkrádali stavební mate
tické CSR. Jednou z odměn za vzorné pracovní deb a dómů rozsáhlého jeskyňového systému
Holice v Čechách. Má být postaven kulturní riál.”
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výkony jsou dnes v Československu rekreace; dosáhla přes jeden a půl kilometru ve třech dům. Stavební dříví si musí občané obstarat
Napalují jeden druhého. „V létě probíhal
úderník je poslán někam do polských, rumun patrech nad sebou. Dnes už jsou to největší sami účastí na zvláštních lesních brigádách
proces s vedoucími závodu Agrostroj v Pelhři
ských nebo bulharských lázní a píše odtamtud jeskyně v Čechách.
v Krkonoších.
pochvalné dopisy komunistické vládě. Totéž se
Tovačov. Tovačovský zámek, všeobecně zná
Borovany. Barokní radnice byla loni oprave mově, kteří soustavně falšovali čísla o plnění
přihodilo našemu Koroptvičkovi,
mý z písně „Tovačov, Tovačov .. ." byl upra na a zároveň bylo upraveno velké zámecké plánu. Neplněni plánu se maskovalo a falšo
Byl poslán k Černému moři do Bulharska a ven a zřízeno v něm museum, hudební škola a nádvoří, ve kterém mají být v letních měsících valo všemi možnými prostředky. Na příklad
byl veden sklad s více než půlmiliónovou hod
odtamtud dostal Antonín Zápotocký jeho tele zdravotní středisko.
pořádána divadelní představení.
gram: „Všichni lidi se tu prý mají dobře. Ať
Praha-Smíchov.' Za smíchovským hřbitovem,
Teplice nad Bečvou. Byly ukončeny vrty a notou zboží, který však vůbec neexistoval.
žije Bulharsko a Československo."
poblíž Plzeňské třídy provádějí se již po radu zkušební provoz dvou dalších léčivých pramenů. Komunisté na závodě věděli o nepořádcích,
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Překračoval normy i dalším rokem, byl po měsíců vrtby ve skalách Černého vrchu. Buduji Začalo se s generální opravou dvou vodo trpěli je však.”
slán do Polska k moři. A zase poslal telegram: se tam podzemní chodby a prostory, o značných léčeb.
Nedodali ani zrno a přece měli splněny do
„Všichni lidi se tu prý mají dobře. Ať žije rozměrech. Je to vlastně obnovení prací, jak
Praha. Národní dům na Vinohradech zpustl a dávky. „V okrese Rychnov nad Kněžnou měli
Československo a Polsko."
zde byly původně zahájeny již v době druhé zchátral tak, že zvenku ohrožuje bezpečnost kulaci ,splněny' dodávky nejen na sto procent,
A poněvadž to byl vytrvalec, plnil normy i světové války. Třebaže dělníci jsou zavázáni chodců a provoz v něm musel být z bezpeč nýbrž i před stanoveným termínem. Navíc vy
ten třetí rok. A vláda se sešla a ministři na k mlčení o druhu a způsobu prací a staveb, nostních a hygienických důvodů zastaven. kazovali odevzdané obilí seťové i za práci,
vrhli, aby byl poslán na dovolenou zcela mimo proskakují na veřejnost informace, že v roz Krytina střechy padá na ulici, okenní rámy vykonanou na jejich pozemcích strojní trakto
řádnou. Do Ameriky. A tak jel dělník Korop sáhlých moderních podzemních halách má být jsou ztrouchnivělé. S hlediska požární bezpeč rovou stanicí. Když se šlo věci na kloub, uká
tvička do Ameriky. Poslal i odtamtud telegram postupně umístěna výroba leteckých motorů nosti je v domě tolik závad, že jen stavební zalo se, že ve výkupním skladě .působil' a byl
— citujeme vám jeho obsah:
odbor rady ONV Prahy 12 je vyjmenoval ve řádně zaměstnán kulak Kopecký. Kopecký
podniku Walter.
„Všichni lidi se tu mají prima. Af žije Ame
uzavřel komplot s dalšími kulaky a podvodné
Rožmitál. Na rozloze několika desítek ha 22 řádcích.
rika a svobodné Československo."
mezi Rožmitálem pod Třemšínem a BřezOstrava. Město se na několika místech pro vyplňoval listy o převze.tí dodávky, ačkoliv
Ale z téhle dovolené se už nevrátil.
nicí se kácí celé rozsáhlé lesní plochy pro padává, hodně domů, ba ulic je sesutých a oby jeho kumpáni nedodali ani zrno."
nové vojenské letiště. Prostor je uzavřen ost vatelstvo je z ohrožených částí města stěhováno
Rudé Právo
*
JEN KDYŽ MAJÍ PAPÍR NA »HLAS DOMO- natým plotem a průchody přísně střeží vojen cio nových sídlišť. To platí především o KarZnamení blahobytu. „Před senátem krajského
vinné,
Slezské
Ostravě,
Mariánských
Horách,
ské
hlídky.
VA«, „V »Bílé labuti« jsem si vyhlédl hezkou
Poprad. Nedaleko obce Horka v popradském avšak ani nový Stalingrad II. u Fryštálu nezů soudu v Ostravě byla souzena skupina 14
zástěru pro manželku. U výdejního pultu se
osob, které rozkrádaly národní majetek z
však podivuji: »Koupil jsem velmi pěknou zá okrese byl objeven nový pramen minerální stal ušetřen této zkázy. Také v Karvinné jsou krnovských jatek a prodejen n. p. Pramen.
stěru, ale dostávám nevzhledný balíček." Otr vody, jíž lze léčit žaludeční potíže, choroby sesuty celé skupiny domů, mezi nimi i pivovar Pod šatstvem, ale i v automobilech odcizili
a uzavřen byl i katolický kostel. Ve Stalinhaný papír ani nezakrývá celý dárek. Vedoucí žluče a močového měchýře.
Plzeň. Mezi obcemi Lnáře a Bělčice bylo vy gradu II u Fryštátu, postaveném teprve v po- dohromady pět tisíc kilogramů masa a masných
na „vysvětlenou" pokrčí rameny. Za pár dní
výrobků v ceně 140,814 Kčs. Překupník Schwiekupuji na Václavském náměstí plnící pero. Za budováno nové civilní letiště. Má rozměrné sledních letech, praskají zdi novostaveb.
Havířov. Na východ od Ostravy, po obou dernočh byl odsouzen ke ztrátě svobody na 17
balili mi je do papíru, který byl potištěn žárov betonové přistávací plochy nemodernějšího pro
let, Vrtal na 10 let, Cevela, Vilám a Vlček na
kami a značkou Tesla. Proti nádraží Praha-střed vedení. Na témže místě bývalo vojenské vý stranách silnice od Šenova k Šumbarku, vzniklo 15 let, Topolánek na 14 let, Lasák a Chmelař
nové město, které dostalo jméno Havířov. Je
mají hezkou hedvábnou bluzku. U výdejního cvikové letiště.
Ostrava. Loni 4. prosince byla dána do pro to sídliště pro horníky z ostravských dolů, kte na 13 let. Jendryka na 10 let, Malér a Siranko
pultu jsem obdržel nepěkný baliček z hnědého
na 8 let, Geryk na 7 let, Klimunda na 6 let a
balicího papíru. Půl radosti je pryč ... V tom vozu Kružberská přehrada na řece Moravici, ré má dnes skoro 20.000 obyvatel.
Jelenové na 5 let. Obžalovaní před soudem ar
Dunajská Středa. Obyvatelé Žitného ostrova gumentovali malými platy.”
však přichází prodavačka, která si za rohem která má zásobovat pitnou vodou oblast Ostra
v lahůdkářství koupila chleba a hádejte y čem vy. Dokončení stavby bylo původně plánováno z okresu Dunajská Středa měli dosud nejbližši
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na prosinec 1954.
nemocnici až v Bratislavě. Koncem prosince
bvl zabalen? V ozdobném vánočním papíru."
Záluží. Záluží má mít také svůj vlastní zimní m. r. byl proveden slavnostní výkop k zahá
Ani těch brambor nemají dost. „V Doubra
Rudé Právo stadion. Na jeho dokončení pracují hlavně do
vě, okres Aš, při soupisu brambor pro usklad
jení stavby nemocnice přímo v městě.
brovolné brigády.
Liberec. S dokončením stavby libereckého něni na zimu objednali naši občané a mateř
Třeboň. V historických domech čp. 1, 2 a 146
ská
školka celkem 130 metráků brambor. Ale
zimního stadionu se počítá příští podzim.
bylo vybudováno kulturní středisko.
Most. Ulice města značně zchátraly a na prodejna Pramen dostala pouze 33 metráků
Pelhřimov. Podle „Lidové Demokracie" mění
předměstích nelze rozpoznat chodník od ulice. brambor, což ovšem nestačilo uspokojit
Olomouc. Ve věznici na Mírově odpykává starobylý Pelhřimov soustavnou výstavbou no Také kdysi krásný zámecký park spustí. Obecni všechny spotřebitele. Rodiny na které se ne
dlouholetý žalář šedesátiletý rolník František vých budov svou původní tvářnost. Koncem domy jsou pobourané, střechy roznáší vítr a dostalo i mateřská škola nemají ani kilo
Stampacher, bývalý poslanec čs. strany lidové listopadu byla zahájena stavba nové poštovní lidem teče do bytu.
brambor. Všechny naše urgence na národním
podniku Pramen a na zásobovacím odboru
a zasloužilý veřejný pracovník z Velkých budovy.
Vranov
nad
Dyjí.
Začátkem
ledna
bylo
za

Uherské Hradiště. Na náměstí, nazvaném
ONV jsou bezvýsledné. Zdá se nám, že je to
Pavlovic na jižní Moravě. Stampadier byl
hájeno
vvpouštění
vody
z
největší
vodní
pře

začarovaný
okruh kolem brambor/' MNV v
dnes
po
Klementu
Gottwaldovi,
má
být
posta

dlouho starostou a posléze předsedou MNV ve
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Velkých Pavlovicích, známým vinařským druž vena moderní budova nového poštovního úřadu. hrady v Československu ve Vranově nad Dyjí, Doubravě.
Ústí nad Labem. Na podzim 1954 byla zahá aby mohly býti na jaře opraveny přehradní
stevním pracovníkem a zasloužil se o vybu
zdi.
Jezero
bude
vypuštěno
až
na
pouhých
de

dování vzorných vinařských družstevních skle jena stavba nového nádraží. První část stavebpů „Vinopa”. Mimo komunisty umučeného Ing. ních prací se prý nyní dokončuje. V přízemí vět a půl metru u přehradní zdi. Po vypuštěni
Sodiorce náležel poslanec Stampacher k nej- bude odjezdová hala a pokladnami a Stánky; tohoto množství vody, klesne hladina jezera o
Kdo zemřel: V Praze zemřel ve věku 83 let
v prvním patře nádražní restaurace a kulturní třicet metrů.
statečnéjším mužům v čs. straně lidové.
akademik Josef Hanuš, profesor na Českém vy
Příbram. V noci na 7. prosince o 0.20 hodin sokém učení technickém v Praze. — V Olomouci
Brno. Před vojenským soudem se konal loni středisko. Stavba nádraží se má dokončit letos
probudil obyvatelstvo města ze spánku mo V. Nechyba. herec a režisér operety olomouc
v polovici října velký soudní proces proti 42 na podzim.
Rožnov pod Radhoštěm. Místní komunální hutný otřes půdy, který trval pouze několik kého Městského divadla. O týden později ze
bývalým příslušníkům Orla z různýdi krajů
vteřin.
Byl však silný a způsobil kolébání ná mřel operetní komik René Hradecký. — Karel
podniky
zahájily
práce
na
adaptaci
bývalých
Morav v. Byl’ obviněni z velezrady a sabotáže.
Mužík, člen České Filharmonie z Nuslí. — Bo
•Čtyři rozsudky zněly na doživotí, sedm osob lázní, které posledních šest let nesloužily své bytku.
Břeclav. Nedávno se konalo tajné přelíčeni žena Plediatá, chof místopředsedy ústřední rady
bylo odsouzeno na 25 let a ostatní na dobu od mu účelu. Do provozu mají být uvedeny v dru
proti několika příslušníkům Pohraniční stráže, církve československé. — Ředitel Alois Buzek
15 měsíců do deseti let, těžkého žaláře. Případ hé polovině letošního roku.
Poděbrady. Na Riegrově náměstí se dokon protože pašovali z Rakouska různé zboží, jež z Ondřejova. — V Říčanech zemřel Josef Jiří
vyvolal značný rozruch.
čuje úprava budovy okresního národního vý pod rukou rozprodávali. Odsouzeni Jan Král na Mifek. — Boh. Bukovský, řed. v. v. z PrahyJihlava. V krajském vedení tak zv. čs. boru. Nová omítka je zdobena barevnými
12 let, Josef Stýblo na 10, Horký, Kalaš, Franta M. Strany. — Kristina Standacherová, ředitelka
strany socialistické došlo k čistce, při níž
a Sendorfer na sedm let, Martinec a Polach na školy v. v. z Prahy. — František E. Pěta z Prabyla většina funkcionářů zbavena funkcí. Ří freskami.
Pardubice. Byla dokončena oprava starobyle
zení krajského sekretarátu „strany" převzal až brány ze Zámecké ulice na předhradí pardu čtyři a půl roku těžkého žaláře. Z Rakouska do hy-Strašnic. — Marie Vedralová z Prahy. —
Československa se pašují především látky, ny Anna Šimáková, roz. Mílcová z Prahy-Strašnic.
do jmenování nových funkcionářů poslanec
bického
zámku.
lonky, ale také i žvykací guma.
— Profesor PhDr., MUDr. h. c. Oldřich Vilém
Josef Šafařík, který patří k horlivým poslu
Třebíč.
Ze
zámeckého
parku
má
být
vybudo

České Velenice. V jižních Čechách působí Hykeš ve věku 60 let. — Ir.g. Boh. Štěpán, min.
hovačům režimu. Suspendovaní funkcionáři
vána
botanická
zahrada.
rada v. v. z Prahy XIV. — Ing. Miroslav Tá
tlupa
mladých
lidí,
vesměs
příslušníků
komu

bvli obviněni z činnostiproti režimu a bylo proti
Lipník nad Bečvou. V prosinci byly dokon nistického Svazu mládeže, která se specialiso- borský, stavební inženýr ČSD v Nelahozevci
nim zahájeno policejní vyšetřování. Zásah ve
dení vyvolal mezi zbývajícími příslušníky čs. čovány práce na úpravě nových očistných lázní vala na loupežné přepady. Celkem bylo zatčeno n. VI. — V Modřanech zemřela Božena Háková,
učitelka.
v domě, který byl dříve zván „Vinný dům“. — 23 mladých lidí.
socialistické strany značnou nevoli.

Zprávy z měst a krajů

České Slovo

Stát který ponížil člověka, aby ho učinil povolným nástrojem své vůle
a svých záměrů, pozná brzo, že s tímto malým člověkem žádný ze svých

velkých plánů neuskuteční.

Admirál Dufek

Kdo si zapálí cigaretu
KARL K R O L O W :
Kdo si zapálí cigaretu,
už není sám.
Ten malý oheň poblíž retů
nestravuje se nadarmo.
A to spalování
je sladší vůně měsíce
nad sklenicí vody.
Nezadržitelně míjí krátké obláčky
obličej
a mizejí při doteku
s grácií okamžiku

Kdo si cigaleru zapálí,
musí počítat,
že popel se nahromadí
a kyslík-nepřítel
pronikne,
i kdvž po další sáhne: —
L

Samoto, tmavé místo
na*věčném roentgenu.

r

Přeložil -jr-

Případ z vesnice
Mnoho a zle se mluví o tom. jak se český
sedlák špatně zapojuje do pokrokového hospo
dářství. Že skoro neplní plány, že neodvádí
kontingenty a že odmítá nové budovatelské
myšlenky.
Ale já vám řeknu, soudruzi, není to lak
zlé. Nelamte hůl nad naším sedlákem! Přece
jen se pokračuje. Máme i na vsích mnoho uvě
domělých soudruhů. Vezměte na příklad he
roický život kolchozníka Vény Kunďaby.
To se ví, jméno Véna Kunďaba není zrovna
příhodné pro růst hrdiny. Je zvláštní, nebudí
úctu a hlupáci se mu asi budou posmívat. Leč
kronikářská svědomitost nás nuti zachoval i
jméno nezměněné, byť bylo ponižující.
Véna Kunďaba nemohl za lo, že se tak jme
noval. Nemohl do toho tenkrát mluvil. Byl pa
sivní v té době. Ostatně pasivita byla jeho
údělem. Až do února.
Byl od mládí proletářem. Otec, příliš měšťácky založený, ho vydědil. Dal v novinách
otisknout zprávu, že za Vénu žádné dluhy ne
platí. Mohl je sice zaplatil lehce, jednou rukou.
Měl přece velký statek, ale byl zaostalý. Ne
věděl, že se starý pořádek zvolna přežívá.
Umanul si, že Véna nesmí hrát karty. Měl
by se prý raději věnovat polím a statku. To
říkal otec Kunďaba a přehlížel důvody, pro
které se Véna s takovou zálibou věnoval ne
vinné zábavě. Hrál většinou s podělkáři a ná
deníky, které otec Kunďaba vykořistovaL
Vénovi se hned od mládí zželelo vykořisťo
vaných. Věděl, že otcovy peníze jsou krvavé
a nepožehnané. Byly vydřeny na ubohých deputátnících. Véna netušil, že jeho otec je vy
kořisťovatelem, jak stojí v knize. Pouze in
stinktivně cílil, že je tu cosi shnilého. A umínil
si. že se nestane sedlákem; nechtěl vykořisťo
val. Proto hiál karty. Snad také ze žalu nad
nehodným otcem. Prohrával. Statečně, ba rád
snášel prohry. Penize se stěhovaly do kapes
jeho spoluhráčů, ledy na správné místo, kam
už dávno patřily.
Zajisté — přiznávám — mohl Véna Kunďaba
napravovat hříchy otcovy jinak, ale Véna byl
mladý a nezkušený. Hořel pro ideál vrátit
chudákům jejich peníze. Sám revoluci dělat
nemohl. Byl pasivní a netušil ani, že by se měl
zapojil do strany. Úkol však plnil. Hlavní je
úmysl. A ten byl svátý.
Slatkář Kunďaba neměl pro tyto myšlenky
pochopeni. Vénu vydědil a ten se nebránil.
Zůstal pasivní a nežaloval. Taková byla jeho
povaha. Rozhodl se, že se otce zřekne. Odešel
do světa a setkal se tam s podobnými idealisty
jako byl sám. Ti ho seznámili s vědou o pro
kletém kapitálu. Mezi nimi se třídně uvědomit
Vstoupil do strany, nikoli z oportunity, nýbrž
z přesvědčení.
Není dost známo, čím se v té době živil. Ví
se toliko, že byl nezaměstnaný. Býval častým
hostem na čtyřce. Kladlo se mu za vinu, že
hiaje falešně. Že hraje hazardní hry. Výmysl,
samozřejmě. Falešně nikdy nehrál. To mu,
soudruzi, musíte dosvědčit. Společnost se o
něj neuměla postarat. Byl ji na obtíž. Poslala
na něj policii. A měšťáckému policajtovi je
všechno dobré, jde-li o to zbavit se buřičského
nezaměstnaného. Véna byl zle pronásledován.
Jednou pro Gotyska, jindy jako skořápkář.
Pokaždé však nevinně. Ve vězení ho zastihl i
příchod Němců. Do podzemní práce se neza
pojil — měl příliš pasivní povahu, než aby se
bouřil. Nad to předvídal, že v boji proti oku
pantům mnoho lidí zahyne. Někdo musil zůstal.
Někdo poctivý, kdo pod maskou přítele zadírá
ní národ. Véna Kunďaba neviděl pro tento
úkol nikoho příhodnějšího nad sebe. Dotáhl to
až na trojhendra zarisovaného podniku. Byly by
nesprávné předstírat, že rozuměl výrobě. Ale
podnik se mu líbil. Kromě toho pokládal dosa
vadního majitele za kapitalistu. Vymohl, aby
byl odsunut do Terezína. Bystrozrace viděl do
předu a zadiraňoval národní majetek ještě
před revolucí.
Nikdo není ve své době prorokem. Lid dobré
průkopnické činy Vénovy neocenil. Byl lapen
právě ve divili, když 9. května vylézal z proti
leteckého krytu, hodlaje se zúčastnit boje na
barikádách. Zavřeli ho a předhazovali mu ne
účast na odboji, trojhendrovslví a alibismus,
nevědouce nic o jeho ušlechtilých pohnutkách.
Ani lidoví soudci o nich nechtěli nic vědět a
odsoudili ho na osm let do vězení.
Pomalu dokončoval třetí rok, když i přes
mříže, zdi a zámky k němu pronikla zpráva
u únorovém vítězství lidu. A jeho proletářské
srdce se rozvzpomnělo na dny soudružského
zápoleni při božím božehnáni, na soudruhy,
z nichž někteří — jak se doslechl — zaujali po
únoru vysoká, nejvyšší místa. Napsal jim, vy
ložil svou nevinu a zdůraznil čisté úmysly. A
také vůli budovat nový řád.
Nezmýlil se ve své naději. I soudruzi se
upamatovali na příjemné večery u plakátu.
Zželelo se jim odborníka, jenž úpěl pod botou

kapitalistického soudnictví. Véna Kunďaba byl
za krátký čas propuštěn na svobodu.
Byl vděčen a snažil se to prokázat. Jedině ve
svých starých ideálech mohl zvítězit. Odešel do
svého rodného kraje. Město ho tísnilo. Za
mýšlel oddat se bukolickému životu. Leč shle
dal, že ty tam jsou idylické časy Publia Oviclia
Nasona, ten tam že je pohodlný život Tityrův.
O zbylkářích ani nemluvě. I do jeho vsi zava
nul nový život. Život práce, kontigentů, plánů,
družstev, kolchozů. Véna přišel právě ve chvíli,
kdy byl statek jeho otce združstevňován. Otec
s potupným (avšak spravedlivým) nápisem
„Byl jsem nepřítel lidu" opouštěl v Zeleném
Antonu podruhy a depulátníky. Véna byl při
jat s jásotem. U vína z otcovského sklepa za
vzpomínal na zašlé doby hrdinského odporu
proti otci. Pak přišly na světlo karty a Véna
naučil rodáky půvabné hře „moje teta — tvoje
teta". Hra se jim hned na poprvé zalíbila a
ráno se rozcházeli, plačíce dojetím, chudší o
několik stovek. Viděli však, že se Véna přece
jen něčemu ve světě naučil. Den poté ho zvolili
předsedou Jednotného zemědělského družstva
A pak nastaly Kunďabovi heroické dny. Mu
sil si zvykat na práci. Nikdy, ani za svého mlá
di, nedělal na poli. Koní se bál. Okolo krav
chodil po špičkách. Nutno ocenit jeho snahu.
Vstával o půl desáté. Tím rychleji však vysko
čil z postele a svěže posnídal. Pak se vydal na
společné role obhlédnout, jak kdo pracuje.
Pochválil ty se sklonem k údernictví, povzbudil
znavené a pokáral ty se špatnou pracovní mo
rálkou. Nad absenčníky se zachmuřil. Pak na
vštívil sekretariát strany, kde míval vysilu
jící rozhovory o organisací práce. Nezřídka se
přetáhly do odpoledních hodin, takže zmeškal
společný oběd a nic na něj nezbylo. I bývala
zabita slípka nebo kuřátko, jež upečeno, bylo
mu i s přílohou předloženo. Snědl obé na po
sezení. Posíliv se po namáhavém dopoledni
důkladným spánkem, vyřizoval v kanceláři
předsednickou práci a nadiktoval sekretářce
několik dopisů, většinou milostných. Na to
povzbudil umdlévající síly několika kelímky
vodky a opět se odebral na pole, aby přehlédl
vykonanou práci. S družstevníky se vracel za
zpěvu údernických hymen domů až k večeři.
Na kolchozů zavedl zvláštní prémiový systém.
Nejlepší pracovnici dne směli s ním zůstat
sedět po večeři při víně v družné zábavě o
hospodářských problémech.
To byl Vénův úřední den. Dost práce, řek
nete si. Víc než dost, povídám vám. A lo ani
nemluvíme o banketech, jidiž se musil ve své
přcdsednické funkci nejméně dvakrát do týdne
zúčastnit. Být předsedou JZD není žádná
legrace. Je to funkce jen pro muže silných
nervů. Véna je osvědčil.
Soudruhům družstevníkům se pilný předseda
Véna Kunďaba líbil. Věděli z jeho vyprávění,
že i v noci uvažuje, aniž spí, jak zlepšit pro
duktivitu. Ctili ho. Udivilo je, že se v krátké
době naučil, že se koně krmí ovsem, že se
kravám nesmí dávat mokrý jetel a že srp exi
stuje i ve skutečnosti, nejen jako odznak stra
ny. Nežádali na něm, aby rozeznal oves od
žita, stačilo jim, že dovedl rozlišit samohonku
od kupované žitné. A v tom bylo na Vénu
spolehnutí.
Pravda, jen zřídka kdy přiložil ruku k tě
lesné práci. Ale kolchozy — jak už Vladimír
Iljič o lom psal — nejsou možné bez práce
hlavou. Jak lo však vštípit do hlav zakukle
ným nepřátelům lidu, kteří zatvrzele opakovali,
že by moh' taky jednou zamakat a nejen po
řád mlít papulou a utrácet kolchozní peníze.
Vénu tyto řeči hnětly a umínil si, že se
obeznámí s ruční prací. A tohle rozhodnutí,
jakkoli ušlechtilé, bylo Vénovi osudné.
Počal se sečením obilí. Okolní družstevníci
říkali, že to bylo žilo. Jemu lo bylo jedno. Dal
se do toho s takovou vervou, že v půlhodině
zlomil čtyři kosy a znechucené prohlásil sečeni
kosou za zastaralé. Obrátil se ke kombajnu, ale
i tu musil záhy přerušit nadšenou práci, když
hrozilo nebezpečí, že pokosí, sváže a vymlátí
děti kolchozníků, jež na lánu paběrkovaly.
Véna se vrátil z pole, kde neměl zdaru, domů.
Šel navštívit dvě prasnice, které právě vrhly
mladé. Nic zlého netuše, ditěl je Véna pohladil
za údernický výkon. Prasnice, zdivočelé bolesti,
v něm nepoznali předsedu družstva a svého
nadřízeného. Nerespektovaly jeho postaveni,
vrhly se na něj a sežraly ho. Beze zbytku,
poctivě se o něj rozdělivše. Jenom odznak
strany uelivě vyplivly. Véna Kunďaba stačil —
mizeje v útrobách sviní — napsat svou krvi na
hřbet jedné z nich: Umírám za stranu.
Tak zemřel hrdina práce, Véna Kunďaba. Byl
oplakáván družstevníky a celým národem. I
reakci zvlhly oči, když zvěděla o jeho skonů.
Zemřel, ale jeho práce žije. Zločinné svině byly
oběšeny pro výstrahu na návsi, jsouce odsou
zeny Státním soudem k trestu smrti provazem.

John Stuart Míli

Slovíčko nejmenších

Chlapci a děvčata, doufám, že jste pěkné
užili vánočních prázdnin a že jste nezapomněli
na soutéž Slovíčka. Raději vám ještě jednou
zopakujeme, co jsme už napsali ve vánočním
čísle, abyste se nemohli vymlouvat, že jste o
naší soutěži nevěděli.
Naši milí krajané ze Spojených států nám
poslali několik pěkných věci, o které budete
soutěžili. Pan Vojtěch Malík nám poslal n áramkové hodinky Omega pro chlapce,
kdyby vyhrál první cenu. Vyhraje-li děvče,
vymění nám je na pěkné dívčí náramko
vé hodinky. Pan Karel Pěkný nám poslal
dva stříbrné ručně tepané indiánské náramky
z Peru. Od paní Plátenkové jsme dostali
zlatý prstýnek a pozlacený křížek. Paní Emilie
Potůčková nám dala knihy. Od různých
nejmenovaných dárců jsme dostali: krásný
chodský malovaný talíř, deset gramofonových
desek s osobním projevem Tomáše G. Masa
ryka k desítiletému výročí republiky a deset
gramofonových desek s projevem T. G. M. k dě
Bývalý americký šéi námořních operaci, admi tem u příležitosti desátého výročí českosloven
rál Robert B. Carney (vlevo) připíná admirálské ské republiky. Dále tady máme obraz dr. Mi
hvězdy rear-admirálovi ve výslužbě George-ovi lady Horákové od českého grafika Jaroslava
J. Dufkovi (vpravo) na slavnosti v Pentagonu Šejnohy. A jako další cenu můžete získat ko
ve Washingtonu, D. C. Uprostřed rear-admirál ženou dámskou kabelku, stříbrné pouzdro na
Richard E. Byrd.
voňavku a dámskou peněženku italské práce.
Od dělnické tělocvičné jednoty Sokol jsme
V polovině listopadu opustila vody Spo dostali příspěvek, abychom mohli zakoupil
jených států skupina lodi, vyzbrojených na české nebo slovenské knihy.
dlouhý pobyl v mrazivých prostorách oblasti
Jak vidíte, máme mnoho pěkných věci, kte
jižní točny. Od třetího prosincového týdne ré vám udělají radost. A teď dávejte dobrý
pracují už všechny lodi na místě určení, v An pozor na to, co budete číst.
tarktidě. Tvoří součást čtvrté výpravy admirála
Jaké jsou podmínky soutěže Slovíčka:
Byrda k jižní točně; Byrdova výprava sama je
Máte napsat nějakou osobní vzpomínku na
pak článkem, jímž Spojené státy přispívají Československo. Na koho nebo na co se ještě
k Mezinárodnímu geofysikálnímu roku. Tento pamatujete, na co si nejraději vzpomínáte. Na
rok je věnován vědeckému pozorování země pište příběhy ze školy nebo popište město,
ve světovém měřítku v letech 1957—1958.
v němž jste s rodiči žili. Někteří znáte Prahu,
Mezi vůdci Byrdovy výpravy k jižni točně 1 Brno nebo Bratislavu, napište nám, jak tato
se často vyskytuje jméno admirála George města na vás zapůsobila a co si o nich pama
Dufka. Tento velitel je odpověden za všech tujete.
no zásobování výpravy, za zřízení letišť v toč
Vy, děti z Cech, si připomeňte Krkonoše,
nové oblasti a za stavbu základen nejen u již Šumavu nebo jiný kraj, který se vám nejvíce
ního pólu, nýbrž dokonce přímo na něm. Admi líbil a napište, proč se vám tolik líbil a proč
rál George Dufek je Američan českého původu. na ta místa vzpomínáte.
Zpravodaji Hlasu Ameriky, který s nim měl o
Vy, chlapci a děvčata ze Slovenska, se roz
této věci rozhovor, admíral Dufek řekl:
pomeňte na Tatry, na Váh a na všechny krásné
„Narodil jsem se už v Americe, v Rockfordu kouty Slovenska. Také dětem z Moravy mu
ve státě Illinois, roku 1903. Ale můj tatínek i síme trošinku pomoci. Kdo z vás byl na Ma
maminka byli z -Cecil. Tatínek pochází z Prahy coše? — nebo na pouti u svátého Anloníčka —
a přišel do Ameriky někdy v letech devadesá nebo na Velehradě a na Hostýnku?
Jsou však mezi vámi také mladší děti, které
tých Byl povoláním tesař. Maminka byla ro
zená Wachutová. Proto se u nás v rodině mlu se na domov jen málo pamatují. Ty přece ne
vilo česky. Ovšem od roku 1921, kdy jsem můžeme vyloučit z naší soutěže. Vymyslili
odešel z domova a vstoupil do námořní aka jsme pro ně zas něco jiného. Vy, kteří se na
demie, měl jsem už jen málo příležitosti slyšet Československo nepamatujete, napište nám,
a mluvit česky a dnes bych se už těžko do jak si je představujete. Jistě vám rodiče nebo
známí vyprávěli, jak to v Československu vy
mluvil.
Námořní akademii jsem absolvoval v roce padalo, tak podle jejich vyprávění nám vypra
1925 a začal jsem kariéru námořního důstoj cujte příspěvek pro soutěž.
A ještě jedna podmínka, a ta je důležitá.
níka na ponorkách. Ztrávil jsem tam čtyři roky.
Pak jsem přešel k námořnímu letectvu. V roce Musí to být vaše samostatná práce, ne aby ji
1939 jsem se zúčastnil první výpravy do An za vás psali rodiče nebo aby vám pomáhali.
Soutěž jsme prodloužili až do poloviny února,
tarktidy. Byla lo třetí Byrdova výprava do
oněch končin a já byl navigátorem na lodi ale to je poslední zvonění. Příspěvky posílejte
do
redakce Českého slova s poznámkou: Sou
Bear. Později jsem se stal velitelem výcvikové
letecké skvadrony na letecké základně v Jack- těž Slovíčka. Ke každému příspěvku napište
sonville na Floridě. Pak přišel Pearl Harbour a své jméno, rok narození, adresu a stručné vy
druhá světová válka. Byl jsem nějaký čas světlení, do jaké školy chodíte a v jakém cizím
v Londýně a pak jsem se zúčastnil invase do jazyce se ve škole vzděláváte.
severní Afriky, na Sicílii a do Itálie. V roce
1944 jsem byl přidělen k protiponorkové obrané
JOSEF SVATOPLUK MACHAR
jako kapitán lodi Bogue. Této lodi a jejím le
MORAVA
tadlům, jakož i provázejícím ji šesti torpédo
Mám rád tu zemi... Koně třesou hřívou
borcům se dostalo cti, že potopila poslední po
a kořár letí. Požehnanou nivou
norku kterou Němci za minulé války ztratili.
se oko toulá ... V žita střibrošedá
Když se skončila válka v Evropě, byl jsem
a pšenky zamodralé vítr leh'
odvelen do Tichomoří. Po válce jsem se dostal
a čtverácky se noří v ně a zvedá
na trvalo ke službě v polárních končinách. Nej
a široce se valí po klasech,
prve lo byla v roce 1946 výprava do severních
kde rudé máky června k oslavě
polárních krajin, kde chtělo americké minister
jak praporečky plynou do široka
stvo námořnictví zřídit stálé povětrnostní sta
a chrpy patři na svět jímavě
nice. Na známé letecké základné v Grónsku —
pohledem modrým oddaného oka.
Thule — jsem pomáhal budovat první přistávací
Mám rád tu zemi... Duše otvírá se,
plochy. Odtamtud jsem byl přikázán přímo k
jsi se vším smířen; odhodláš se zase
operačnímu podniku na opačném konci světa.
žít ochotně — neb život těší, hřeje.
Byla to akce „Highjump" v Antarktidě. Odjel
A krásné je, že takhle skřivan pěje,
jsem tam téhož roku 1946 s admirálem Byrdem
že slunce plá, že vzduté mráčky jdou
a s výpravou třinácti lodí, z nichž východní
tak lenivě a lehce nad hlavou.
skupina byla pod mým velením. Podnikl jsem
ANTAL
STASEKlam mnoho polárních letů. Při jednom lakovém
NÁROD SOBÉ.
lotu se zřítilo letadlo mého přítele, kapitána
Caldwella. Šest mužů z devítičlenné posádky,
Na vltavském nábřeží v Praze se vypíná
kteří katastrofu přežili, se nám podařilo zachrá krásná budova Národního divadla. Nad je
nit až za deset dní. Kapitán Caldwell byl mezi vištěm má nápis „Národ sobě!“ Vždyť se v ce
zachráněnými.
lém národě sbíraly příspěvky na jeho stavbu.
Polárního výzkumnictví musil kapitán Dufek A lidé je dávali rádi, z vlastenecké lásky.
zanechat, když vypukla korejská válka a Dufek
Vzpomínám na jednu událost ze svých mla
odjel do Koreje jako velitel mateřské letadlové dých let.
lodi Antietam. Letadla této lodi podnikla skoro
Bylo to nedělního odpoledne roku 1875 v ho
šest tisíc leteckých bojových akcí, při čemž stinci blízko mého domova, kde jsem byl na
admirál Dufek ztratil jen tři piloty. K polárním prázdninách. Můj přítel Karel Zeman uspořádal
problémům mohl se admirál Dufek vrátit až po mezi přítomnými hosty sbírku na Národní di
přiměří na Koreji, kdy už se začala připravovat vadlo.
čtvrtá Byrdova výprava k jižní točné. O tomto
Naši horáci rádi žertují. Volali naň: „Vypo
podniku řekl admirál Dufek zpravodaji Hlasu čítejte, co stojí jedna cihla — " Myslím, že
Ameriky toto:
určil cenu na tři krejcary. A potom se ozývaly
j Naše operace, pojmenovaná Deepfreeze a hlasy: „Dávám na pět cihel, dávám na šest, na
| svěřená americkému námořnictvu, bude trvat sedm!” — podle toho, co jednotlivci chtěli dát.
čtyři roky. Je to pouhá součást — i když roz
Nějaký zámožnější rolník hodil několik krej
sahem největší — několika obdobných podniků carů na stůl se slovy: „Dávám na deset!"
v Antarktidě, na nichž se účastní několik dal
Sotva to vyřkl, zdvihl se od stolu, jenž stál
ší cli států, mezi nimi i Japonsko a Sovětský v dolním konci světnice u dveří, starší muž
svaz. Spojené státy vybudují v oblasti jižní v černých koženkách a v modré kazajce. Měl
točny mnoho základen, z nichž jedna bude zří vráskami rozoraný a sluncem neobyčejně do
zena v roce 1956 přímo na jižní točné. Má v ní snědá opálený obličej. Přiblížil se těžkým kro
přezimovat patnáct lidí, většinou vědců. Já kem k sběrateli, vyňal s kapsy sáček, vysypal
sám jsem velitelem pomocné námořní výpravy, z něho do pokladničky své krejcárky a pravil
která má za úkol vybudovat základny a letiště čtverácky: „Když dal můj hospodář na deset,
v Antaktidé a dodávat účastníkům výpravy to já dávám na jedenáct cihel!”
všechny zásoby.
Občané se dali do smíchu. Ale nezdálo se, že
Admirál Dufek je už dva měsíce v polárních by hospodář byl uražen. Smál se s nimi, hodil
končinách a jméno jeho vlajkové lodi — Arneb opět příspěvek a volal na čeledína: „Jožko,
— je denné na stránkách světového tisku, nepřetrumfneš mě, dávám ještě deset."
protože s paluby Arnebu se odesílají do světa
Z takových krejcárků bylo zbudováno naše
zprávy o postupu Byrdovy výpravy.
Národní divadlo.

