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Významné porady Anthony Edena ve Washingtonu

Sovětské námluvy ve Spojených státech

Sovětská moc se dočasně zastavila
WASHINGTONSKÁ DEKLARACE TRVÁ NA PRÁVECH UJAŘMENÝCH NÁRODU, ABY Si SAMY VLÁDLY
v Evropě a pokračuje v Asii. Světoví
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ SE NEDAJÍ ODLOUČIT OD OSTATNÍHO SVOBODNÉHO SVÉTA
politikové se scházejí, by proti této
nové expansi našli obranu. Je chyba
Přes neúspěch listopadové konfe hlavních cílů americké politiky, Eisem bude nadále pokračovat ve snahách
— říkám ve vší skromnosti —, jestli rence čtyř zahraničních ministrů se howerovou odpovědí Bulganinovi a o posílení svobodného světa vojensky
že opouštějí evropské záležitosti a zřejmě sovětským vládcům v ženev „washingtonskou deklarací", která ne i hospodářsky. Nás při tom musí po
staví otázku osvobození evroských ské proceduře zalíbilo; Bulganinovy se podpisy Edena a Eisenhowera, to těšit, že se záležitost našich ujařme
národů do pozadí. Proč pořád přene dopisy americkému presidentu Eisen- bylo znovu potvrzeno A tak manévr, ných zemi při této politice dostává
chávat nepříteli rozhodnutí, kde se s howerovi jsou konec konců jenom po kterým sověty chtěly problém pod víc a víc do popředí a byť není řešeni
ním máme střetnout? Neznamená již kusem pokračovat v ženevských po- maněné střední a východní Evropy v dohledu, přece jen se stává problém
sám fakt, že se sověty v Evropě za radách, třebaže jinou formou. Jako v obeplout a zamaskovat, byl dík jejich satelitních států naléhavější a prvo
stavily, skutečnost, že se tam necítí Ženevě, tak i v těchto dopisech se iniciativě naopak opět ostře zdůraz řadější než před osmi či pěti lety.
tak silné jako v Asii? Nemá Západ Bulqanin snaží přimet Spojené státy, něn a zase v celém rozsahu předestřen
V Praze se koncem ledna sešli zá
právě proto přikročit k oíensivě? Bez aby se dohodly se sovětským svazem na mezinárodním fóru. Problém sate stupci komunistických satelitních re
pomoci vyspělého československého, a rozdělily si vzájemné sféry vlivu a litních států nebyl ovšem jediný, kte žimů, aby pod dohledem ministra Mopolského a východoněmeckého prů zájmů. Ale co se zdařilo jednou, ne rému se chtěl Bulganin vyhnout: ne lotova.a sovětského maršála Koněva
myslu by se sověty nikdy nemohly podaří se již po druhé: Eisenhower chtěl slyšet ani o Eisenhowerovu ná přijali do svazku „varšavské smlou
vydat na dobrodružnou cestu za do jednak v odpovědi, jednak později v vrhu na vzájemný letecký průzkum a vy" také východoněmeckou komuni
bytím Asie, aí už to bylo přímo vo prohlášeni, jež podepsal také britský na obapolnou výměnu vojenských dat, stickou armádu. Projevy řečníků řin
jensky jako v Koreji nebo v Indo- ministerský předseda Eden, dal sovět a protože tento návrh pokládá ame čely zbraněmi a zároveň zase mlu
číně, nebo prostřednictvím tak zvané ským předákům zřetelně na jevo, že rický president za výchozí bod k vily o míru, obvyklá nelogická smě
hospodářské pomoci, kterou nyní na Spojené státy se nedají odtrnout od úspěšným poradám o světovém od sice komunistických řeči. Západní
bízejí. Je přímá souvislost mezi po ostatního svobodného světa a — což zbrojení, je Bulganinovo záporné sta svět, který měl dostat úctu z veli
robením Československa a umíráním je pro nás nejdůležitější — že se ani novisko zároveň umíráčkem všech na kosti a odhodlanosti organisace „var
amerických hochů na Koreji. Je přímá nedají odvrátit od zápasu za osvobo ději na nějakou odzbrojovací dohodu. šavské smlouvyr" se však omezil na
souvislost mezi zničením lidských zení střední a východní Evropy ze so Amerika ztratila trpělivost hovořit o to, že parádní zasedáni v Černínském
práv v sovětské říši a tak zvanou větského jha. Jestliže bylo po váno míru a o svobodě národů, dokud so paláci i s recepcemi na Hradě označil
hospodářskou pomocí Asii.
cích řečeno, že osvobození států za větský svaz neposkytne doklady o za loutkovou hru, která je známá od
(Dokončeni na str. 3.)
To není argument do větru: V Železnou oponou zůstává jedním z vůli k míru a k osvobození národů A roku 1948.
Československu je nejméně 350.000
lidí v koncentračních táborech nuceaých prácí. V ostatních porobených
středoevropských zemích je tomu po
dobně. V Sovětském svazu je 10 mi
lionů těchto moderních otroků. Sovět
ská pomoc Číně, Jugoslávii či Asii je
placena krví a potem těchto vězňů:
není na tom vidět přímá souvislost
mezi svobodou a aktuální politikou,
Československo je velkododavatelem zbraní pro střední a blízký východ
mezi osvobozením ujařmených národů
^BRANÉ PRODÁVÁNY ZA CENU, KTERÁ JE NIŽŠÍ NEŽ CENA VÝROBNÍ
a prvořadým americkým zájmem?
Stále se opakuje, že se svět každým
Israelské letectvo dodnes používá I venska a jiných východoevropských koNa Blízám Východě řinčí zbraně.
dnem zmenšuje pokrokem techniky. Od břehů -^Středozemního moře, přes opravených Spitfiri, k?ré, když v i munistickýčh států, aby pomohli při
To pak ovšem znamená, že lidé v poušť Ac^^až po"8Ťa9šký"výbňžek květnu roku 1948 vyp.kle válka v . montáži zbraní. Nejprve přes Štětin a
československých nebo v ruských
Israele stojí proti sobě armády dvou Palestině, českoslovenští komunisté později přes jugoslávskou Rjeku tajně
koncentračních táborech nejsou už států, vojáci drží prsty na spouštích prodali Israeli. Původně je čs armáda proudily a proudí do Egypta česko
nějací vzdálení cizinci, po kterých
pušek a kulometů, hlavně děl se vy- dostala darem od britské vlády. Teh slovenská děla a tanky. Jiné dodávky
Americe nic není, ale že jsou to bra hrůžné tyčí k nebesům a pásy tanků dy ještě v Praze existovala kancelář, zbrani jdou po Dunaji přes Maďarsko
tři! Zač Spojené státy bojovaly ve víří písek negebské pouště, zbrocený která prováděla nábor dobrovolníků do Černého moře a dále na Blízký
dvou světových válkádi? Za dvanact krví prvních obětí — israelských a do israelské armády. Na čs. letištích Východ. Z maďarských a rumunských
milionů lidí v koncentračních tábo egyptských vojáků i civilistů.
se zaučovali israelští piloti. Tak tomu letišť jsou do Egypta dodávána trys
rech? Ale vždyť ty trvají dál! Komu
O 300 kilometrů dále na sever na bylo dříve. Když v Kremlu viděli, že ková letadla značky MIG 15 a lehké
nismus je pokračováním Hitlera. A hranicích Sýrie a Israele padly rov komunismus v Israeli nikdy nepokve- dvoumolorové tryskové bombardéry.
jestliže dvakrát ukřižovaná českoslo něž první desítky vojínů. Každou te, přehodili výhybku. Co udělá Kreml ! Tato letadla jsou řízena z části komuvenská demokracie může nějak varo chvílí hrozí vypuknout válka, která dnes, musí udělat pražští komunisté i nistickými a z části egyptskými, v
vat svět, pak nevěřte, že se to u nás by pro desetitisíce lidí znamenala nejpozději zítra.
Československu narychlo vycvičenýnikdy nemůže stát! Nemůže se Aune- ožebračení nebo smrt. A ty pušky,
i mi piloty Lehký válečný materiál je
A tak v druhé polovině ledna t. r. do Egypta dopravován v bednách lerice lépe odměnit za asyl, který po- kulomety v rukou israelských i egypt
skytuje, než tím, že varuje a že varu- ských vojínů, tanky a letadla, děla a přijelo do Plzně přes jugoslávskou (tadly přes Rakousko. A v Terstu se
je před tím, aby Američané nemyslili,
Rjeku 300 důstojníků egyptské armá I několik vysokých úředníků Čechominomety mají značku „Made in
že jde jen o nás, o naše zájmy. Aby Czechoslovakia". Ne všechny, ale dy Sovětští a českoslovenští armádní frachtu snaží pronajmout větší loď,
nemyslili, že mohou počítat s míro mnohé. A má jich být brzy ještě o i odborníci je budou cvičit v užíváni která by sloužila výlučně dopravě
vou koexistencí s komunismem.
hodně více — těch československých zbraní, dodávaných Egyptu Česko l zbraní.
Z nejpovolanějších úst se prohla zbraní — v Egyptě, Sýrii a dokonce i slovenskem Do Egypta přijede asi
šuje, že Amerika neuzavře žádnou v Afganistanu.
(Dokončení na straně 3 )
I 150 technických poradců z Českoslosmlouvu, ani nepodepíše žádnou do
hodu, která by potvrdila zotročení
satelitů, která by na trvalo prodlou
žila dnešní smutný stav. Jsme nesko
nale vděčni za taková prohlášení, ale
v mysli jsme smutni, že se přes to
přiházcjí věci, které nemůžeme pochopit. Na příklad, že se připouštějí
další satelitní státy do Spojených ná
DIPLOMATICKÉ NOTY, PROTESTY, ROZHLASOVÁ A TISKOVÁ KAMPAŇ SOVĚTŮ A VŠECH SATELITNÍCH
rodů.
REŽIMŮ PROTI LETÁKŮM ZE ZÁPADU
Je chyba být stále v deíensivě.
Oíensive ovšem neznamená válku, ba
Nedávno explodoval v obci Drienov prý americká letadla shazovala po je ponejvíce ve výši kolem dvou
naopak znamená, že k válce nemusí na Prešovsku balon Svobodné Evropy, blíž čs.-rakouských hranic letáky. Aby lišíc metrů. Proto také belgická „Sadojít. Vizme na příklad program mi při čemž podle komunistických infor propagační kampaň proti balonům vy bena" nedala nic na varování z Prahy
nulého zasedání Valného shromáždě maci kromě materiálních škod na stupňovala, omezili v Československu a pokračuje v letech. Jen v jediné veči
ní Spojených národů. Hemžil se body, domku byl údajně zraněn chlapec. i leteckou dopravu a zastavili noční měly komunistické komentáře pravdu.
nepřátelskými Západu: Záležitosti Cy Příhoda se stala pro čs. komunistický lety na lince Praha—Brno—Bratislava. To když uváděly, že vypouštěni ba
pru, Alžíru, Maroka, Jižní Afriky, • režim záminkou k prudké tiskové a Přitom se čs. komunistický režim sna lonů se stupňuje a že je jich nad
kdežto proti sovětskému svazu a sa- 1 rozhlasové kampani proti balonové žil přimět zahraniční letecké společ Československem více a více! Deník
(elitním režimům nebylo na programu operaci Svobodné Evropy. Od roku nosti, jako na příklad belgickou „Sa- „Práce" z 22. ledna 1956 měl o tom do
nic! Celé shromáždění se konalo pod 1951, kdy se balony Svobodné Evropy benu", tím, že ji varoval před nebez konce fingovanou reportáž. Uvedl, že
heslem slabé obrany svobodného svě prvně objevily nad Československem, pečím letu, k protestům u Mezinárod nad Českými Budějovicemi bylo zji
ta proti výtkám kolonialismu a útisku podala čs. komunistická vláda několik ní organisace pro civilní letectví. Sou štěno na 60 takových balonů a v so
Dva státy svobodného světa odešly protestních diplomatických not, jež běžné s těmito akcemi čs. komunistic botu nad Českým Krumlovem na sto
ze zasedání, poněvadž se Valné shro byly všechny ve Washingtonu zamít ké vlády uveřejnil sovětský tisk útoč balonů.
máždění vměšovalo do jejich vnitř nuty. Vláda Spojených států by se né články proti balonové akci Svo
V těch dnech přinášely balony
ních záležitostí. Ale proč se svobodný | doslala do rozporů se zásadami ame bodné Evropy. Moskevská „Pravda*’
svět konečně nezačne starat o to, co , rické svobody a demokracie, kdyby v článku „Nové provokace stoupenců Svobodné Evropy do Československa
text
vánočního poselství presidenta
se děje* za Železnou oponou? Což tam bránila soukromé organisaci rozšiřo studené války" poznamenala, že so
nejsou lidská práva šlapána ’v prach vali svobodné informace. Tyto diplo větská vláda už při jednání s vládni Eisenhowera porobeným národům ve
jako v Africe? Není tam kolonialis matické zákroky čs. komunistického delegací Německé spolkové republiky střední a východní Evropě. Snad prá
mus nejhoršího druhu? Proč by se na režimu komentoval komunistický tisk za pobytu kancléře Adenauera v Mos vě proto je reakce komunistického
příštím Valném shromáždění nemohlo a rozhlas vždy jen stručné, i když kvě upozorňovala, že tyto balony režimu v Praze i v ostatních satelit
mluvit o zničení svobodných dělnic podrážděně. Avšak nikdy nebyly ko vážné ohrožují leteckou dopravu ce ních státech na balonovou operaci
kých organisací v Československu, o munistické komentáře tak útočné a stujících i posádek letadel, avšak zá- Svobodné Evropy tak prudká, až di
náboženském útisku v Maďarsku, o obsáhlé, jako tentokráte po explosi padoněmecké úřady dosud nic nepod voká. V lednu bylo nad Českosloven
zničení tisku v Rumunsku — proč by balonu ve východoslovenské obci. Lze nikly na zastaveni balonové akce. V skem shozeno celkem deset milionů
se tam nemohlo jednat o svobodných z toho usoudit, že jde o promyšlenou tomto duchu jsou psány veškeré ko letáků a výtisků časopisu „Svobodná
Evropa" o váze 40 tisíc kilogramů,
volbách v celé střední Evropě? Proč kampaň proti balonům Svobodné munistické komentáře.
což představuje čtyři vagony papíru.
má z Valného shromáždění odcházet Evropy a že je to Moskva, která tuto
Ředitelství „Free Europe Press" v Až dosud dopravily balony Svobodné
Francie a nikoli komunistické Česko kampaň řídí. Teprve za týden po ex New Yorku však vydalo prohlášeni,
slovensko nebo Polsko? Že by z toho plosi balonu v Drienové se objevily, a že balony Svobodné Evropy nemohou Evropy do Československa 150 milio
byla válka? Nikoli. Ta bude, až se bu to nejen v československém tisku, ohrozit bezpečnost letecké dopravy. nů letáků. Jejich účinek na smýšlení
dou cítit kremelští vládci silnějšími. nýbrž i v komunistickém tisku ostat Letečtí odbornici vylučuji takřka mož československého obyvatelstva je ne
A Západ má udělat všechno, aby se ních zemí, útočné články proti balo nost takové srážky letadla s balony, pochybné značný a způsobuje režimu
vážné starosti, neboť jak jinak si vy
silnějšími cítit nemohli.
nům Svobodné Evropy. Tak na pří které ihned po startu ze svých zákla světlit současnou divokou a podráždě
(Z přednášky pro American klad list rakouských komunistů „Oster- den v západním Německu vystoupí nou kampaň čs. komunistického reži
Legion ve Washingtonu, D C., reichische Volksstimme" přinesl zma do výšky osm až deset tisíc metrů,
tenou a zhola vymyšlenou zprávu, že zatím co letecká doprava se pohybu- mu proti balonům svobody.
počátkem února t. r.)

Zahraniční obchod — nový nástroj komunismu

Po holubicích míru — děla a tanky

k

150 milionů letáků svrženo nad Československo

Tažení komunistů proti balonům Svobody

Pohled na domov

Železná opona
se prohlubuje
Weiden, koncem prosince. Za jas
ného dne můžete stát na západoněmeckých hranicích, nedaleko toho
to bavorského městečka a hledět na
československé území, na typický pás
Železné opony. Vidíte překážky z
ostnatého drátu, pozorovací věže, po
stavené na vysokých kůlech a ozbro
jené komunistické strážce, kteří bed
livě pozorují krajinu.
Domy se srovnávají do základů
Není však neobvyklé, že hranice
jsou zastřeny hustou mlhou, která v
této roční době klesá na tuto krajinu.
Někdy se mlha misi s hustým a tem
ným kouřem, takže to vypadá, jako
by někde v blízkosti bylo průmyslové
středisko. Dým však nestoupá z to
várních komínů. Stoupá na česko
slovenské straně hranic z domů, které
komunisté do základů vypalují, aby
usnadnili pohraničním strážím zadržet
uprchlíky, pokoušející se uprchnout
do Západního Německa.
posledních dnech komunističtí
strážci zapálili v této oblasti při nejmenším šest hospodářských usedlostí.
Hustota a zápach kouře nasvědčoval,
že k tomu použili značného množství
nafty, aby plameny řádně dokonaly
dílo zkázy.

Traktory dokončují dílo zkázy
Mnoho jiných stavení za zdánlivě
nekonečným pásem ostnatého drátu
čeká podobný osud. Červené značky
na nich znamenají, že jsou určeny ke
zničení. Jistý počet staveni byl již
částečně zničen, takže trosky mohou
odstranit traktory.
Většina budov na československé
straně hranic byla již před delší dooou stržena, avšak pražští komunisté
zřejmě nyní nařídili, aby zkáza byla
dokončena úplně.
Nová pásma drátěných překážek
Českoslovenští komunisté učinili
podle sovětských příkazů další krok,
aby zesílili Železnou oponu. Hlouběji
na československém území, za ostna
tým drátem, který je natažen při hra
nicích, vybudovali po obou stranách
hlavních drátěných zábran nová pás
ma drátěných překážek.
To je Železná opona — ohromný
komplex hrozného zařízení, které
dělá z Československa jediný velký
koncentrační tábor. Stejně tak ovšem
z Východního Německa, Maďarska a
všech ostatních komunistických států,
které jí používají k ..ochraně' svých
hranic.

Zoraná půda, ale ne pro úrodu
Železná opona se rozprostírá do
hloubky. Začíná se u zmíněných pře
kážek z ostnatého drátu a pokračuji,
na některých místech až do hloubky
téměř 10 km. Zahrnuje zdánlivě ne
vinně vypadající pás čerstvě zorané
půdy, který se táhne souběžně s hra
nicí od severu k jihu. Každý, kdo
přejde přes tuto čerstvě zkypřenou
půdu, zanechá za sebou mnoho říkají
cí stopy, které snadno upoutají po
zornost stále hlídkujících stráži, do
provázených speciálně cvičenými psy.

Stromy vykáceny, pařezy spáleny
Pozorovací věže jsou vzájemně spo
jeny telefonním vedením a jsou ob
sazeny muži, vyzbrojenými mocnými
dalekohledy a kulomety. Hlavni pás
mo překážek, trojnásobný pás změti
drátů, je nabit elektrickým proudem.
Střední pás je asi 2,2 m vysoký, po
stranní asi 1,6 m. A po každé straně
těchto hlavních překážek jsou nyní
zmíněné drátěné zábrany, které jsou
od jednoho až do půldruhého metru
vysoké. Za drátěnými překážkami je
územi se systémem světelných raket,
známé jako „země nikoho".
Stromy tam byly vykáceny a paře
zy spáleny, aby se znemožnil nový
růst. To je další „zlepšení" tohoto
pásma, ve kterém se domy srovnávají
se základy.
Proč po nás nepřicházejí další
Poněvadž se Železná opona neustá
le zdokonaluje, klesá neustále počet
mužů a žen, prchajících na Západ přes
ostře střežené hranice. Osoby, které
hledají útočiště v Západním Německu
a jiných zemích, musí stále více spo
léhat na svůj důvtip, jak projít Želez
nou oponou na normálních hraničních
přechodech.
Benjamin West
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Stejně látky, stejně vzorky, stejný střih

Wickham Steed
V Londýně zemřel 13. ledna ve věku bez
mála 85 let anglický novinář Wickham Steed.
Jeho jméno sotva něco říká mladší česko
slovenské generaci, ale starší si snad vzpome
ne, že ve Steedovi měl T. G. Masaryk za první
světové války v Velké Britannii po Seatonu
Watsonovi nejvýznamnějšího pomocníka.
Wickham Steed se poznal s Masarykem (a
Kramářem) jako dopisovatel londýnských Times
z Vidně, kde pracoval od roku 1902 do roku
1913. Roku 1912 byl v Praze na všesokolském
sletě a slyšel tam sokoly zpívat „Rus je s námi
a kdo proti nám toho Francouz smete”. Steed
předvídal a připravoval britskou veřejnost jak
na první světovou válku, tak na pád RakouskoUherska. Právě ve válečných letech byl Steed
vedoucím redaktorem zahraniční části Times.
Stýkal se v té době nejen s Masarykem, ale i
se zástupci Poláků, Rumunů, Srbů a Steedovi
kolegové nejednou mu žertem prohlíželi stůl,
zda tam nemá schovaného nějakého Středo
evropana. Masaryk pověřoval za války Sleeda
různými významnými úkoly pro českosloven
skou věc: měl k němu naprostou důvěru a po
celé měsíce přicházely peníze na čs. odboj z
Ameriky na Steedovu adresu. Byly to desítky
tisíc dolarů. Když se Masaryk na konci války
vracel z Ameriky přes Londýn do Prahy, byl
na londýnském nádraží slavnostně uvítán.
Mezi těmi, kdož ho přišli pozdravit, byl i Wick
ham Steed. Po oficiálních projevech nasedl Ma
saryk do auta, kde však už pro Steeda nebylo
místa. Masaryk nechtěl bez Steeda odjet. Dlou
ho se nerozmýšlel, posadil si Steeda na kolena
a oficiální suita se dala do pohybu. Osobnosti
a strážníci, kteří nic takového ještě neviděli,
nevycházeli z údivu.
V době mírové konference ve Versaillích byl
Steed šéfredaktorem Times. Někdy v roce 1923
se po třiceti letech novinářské činnosti vzdal
a vydal objemnou dvousvazkovou knihu pa
mětí „Třicet let novinářem”. Byla přeložena
také do češtiny. Novinářsky však Steed praco
vat nepřestal ani v dalších třiceti letech. Vydal
několik menších knih, redigoval „Review of
Review”, za druhé světové války byl spojkou
mezi britskou vládou a exilovými vládami. Ke
kruhu jeho důvěrných přátel náležel Jan Ma
saryk. Steed hovořil také clo BBC a ještě loni
měl v britském rozhlase sérii mnoha přednášek,
které vlastně byly jeho druhými pamětmi —
výčtem činnosti za dalších třicet let novinářské
práce. Na sklonku života byl Steed^ bohužel
spolu s námi svědkem, že Rus zavraždil jeho
Jana Masaryka. Francouz nikoho nesmetává —
Steed však přes to nikdy nepřestal věřit ve
spravedlivou československou věc a byl až do
poslední chvíle s námi a naší oporou. Patři jnu
nejen náš dík, nýbrž i věčná pamět v našich
dějinách.

Rovně a jasně
V mnichovské Kaulbachstrasse u firmy Pachtner a v Salcburku u firmy Lamberg jsme viděli
nový čs, vůz, Škodovku 440, prohlédli jsme si
ji a projeli se v ni. (Jen tak 'mimochodem jsme
si připomněli, že do výroby šel tento vůz pod
názvem „Spartak", názvem, na který soudruzi
jaksi pozapomněli. Musíte je, ale chápat; ne
mají chuť prozrazovat západním kupcum, ze i
při výrobě aut mysli na revoluce!)
Ctyřistačtyřicítka je celkem dobrý vůz. Dvoudveřový čtyřválec o obsahu necelých 1.100 kubiků- 40 koni, maximální rychlost 120 km/hod.
spotřeba prý 7.5 litrů na 100 km. Je to dobry
vůz pokud jde o práci konstruktéra, montérů
a práci dělnických rukou. Dobré je na něm
také to, že osmdesát procent součástek je pře
vzato ze starých škodováckých modelu.
Tady v Rakousku a Německu se blyští Ško
dovky 440 chromém. Máme oprávněné pode
zření, že u nás doma tomu tak není. Sedidla
jsou ovšem i tady pokryta takovým lepším
„vikslajvantem". Vůz jde ale přesto poměrně
dobře na odbyt. Hlavním důvodem je cena. A
tady se musíme pustit do trochy čísel.
V Rakousku se prodává Skoda za 33.850 rakouskýdi Šilinků; přepočítána na čs. koruny
dělá cena 9.400 a v ame- ckých dolarech 1.300;
V Německu slojí „Spartak" 4.650 marek, t. j už
jenom 7 900 Kčs (asi že marka je pevnější měna
než šilink), čili asi 1.100 dol. Nechrne stranou,
jaký vůz a jakých vlastností byste si mohli
koupit za tylo peníze vy, uprchlíci žijící dnes
v USA, Kanadě nebo Austrálii. Ale připomeň
me si, .kolik stoji doma. Především je nutro
říci, že soudruzi plánovate’é cen se o tom
dlouho dohadovali. Škodovka 440 měla stát
původně 22.000 Kčs, pak řekli, že bude stát
24.000 a dnes ji prodávají za 28.000 korun — to je, za 3 888 dolarů. Ne ovšem jen tak každé
mu kdo přijde a osmadvacet tisícovek vysází
— není-liž pravda, soudruzi?! Je třeba zažádat
u závodního výboru komunistických odborů,
prokázal údernictví a lidově demokratickou ।
spolehlivost a pak teprve jde žádost na yyšši
organy a potom až nějaký ten soudružský by
rokrat vůz přiklepne, anebo taky nepřiklepne.
Těch, kdo by tuto částu mohli y dnešním
CSR zaplatit, je nejvýše několik tisícovek, ale
ani na tv se „Škodovka 440", kterou rakouský
a německý kupec dostanou skoro na počkání,
nedostane. Spiš dostane přidělen východo
německý vehikl zvaný IFA, nebo francouzský
Renault, nebo sovětskou Pobédu.
Proč?
Kdyby soudruzi mluvili rovné a jasné, řekli
by asi toto: Nám, holoubkové, nám záleží na
devisách, my kašleme i v téhle věci na domácí
spotřebitele. Nám je těch pár šilinků a marek
milejších než ta naše koruna, za kterou stojí,
fabriky vykrádané vývozem do bratrských bol-1
ševických zemí, a kterou držíme tak-tak nad
vodou jen tím, že zvyšujeme vykořisťování
pracovních sil.
(-osm-) j

Špatná situace na textilním trhu v ČSR
Velký proces v Brně s bývalými textilními podnikateli, kteří prý vyrobili
za 135 milionů Kčs na černo

Před krajským komunistickým soudem v
Brně konal se v druhé polovině ledna
monstre-proces se skupinou bývalých textil
ních podnikatelů, obviněných, že vyráběli na
černo textil a odňali tak komunistickému ří
zenému hospodářství textilií v hodnotě asi
135 milionů Kčs. Odsouzeni: bývalý majitel
textilní továrny Ivan Pánek z Brna na 25 ro
ků, pojišťovací zástupce Richard Božek z Brna
na 21 roků, bývalý vedoucí Horáckých tkal
coven ve Zdírci, Ludvík Máslo, rovněž na 21
let, bývalý vedoucí textilnií továrny Oldřich
Netušil, který se před časem vrátil ze západ
ního Německa, byl odsouzen na 22 roků,
skladník VI. Jakubec z Bošovic na 17 roků,
Eduard Tschdrner z Velkého Rovného, okres
Bytča, na 19 roků, a Metoděj Sedláček, býv.
velkoobchodník z Brna odsouzen na 23 roků.
Skutečnost, že tyto osoby společně s řadou
spolupracovníků mohly vyrobit na černo tex
tilu za 135 milionů korun, svědčí o současné
situaci na trhu textilu v Československu.
Museli mít na desetitisíce zákazníků, kterým
opatřili tisíce km látek za výhodnějších pod
mínek než komunistická distribuce.
Problém oblékání je v CSR stále pal
čivý. I když je dnes možno koupit velmi
pěkné látky i obleky, jsou pro obrovskou
většinu obyvatelstva cenou nedostupné. Kon
fekční oblek dobré kvality stojí 1.200—1.600
korun. Rovněž látkové pláště jsou drahé, od
350 do 1.600 korun. Jinak jsou na trhu pán
ské látky od 40 korun metr, avšak velmi
špatné kvality. Konfekční obleky z podřadné

Číslo 2, únor I9sg

KRAJANŮM V CELÉM SVÉTÉ]

Pošlete jim to NEJLEPŠÍ,
pošlete jim ...
naše dnes již světoznámé dánské balíky s jídlemi
Jsme přímí exportéři,
balíme přímo v Dánsku a nesbíráme pouze objed
návky pro firmy v New Yorku, jako jiní!
LÉKY, cigarety, vlnu a vše, oč si ze staré vlasti
píší, zasíláme po dlouhá léta!
Navštivte naši filiálku „v srdci české čtvrti":
1371 First Avenue, blíže 74 ulice,
NEW YORK 21, N. Y. — Teleí.: LE-5-4944
Dostanete tam též české a slovenské knihy,
slovníky, odbojovou literaturu a „České Slovo1'.
Každý je u nás vítán: navštivte starou a pocti
vou krajanskou firmu:
European Overseas

bavlněné látky a nevkusného střihu dosta
nete za 920 korun, což je u mnohých jednoměsiční plat. Vzory panských látek jsou vel
mi střízlivě a nenápadné. Ostatně i nepatrně
pestré barvy považují se za výstřelky v oblé
kání. Zeny mají výběr látek pro dámskou
garderobu podstatně větší, než muži. Avšak
i dámská móda je střízlivá, a to nejen v
barvách, ale i ve střizích. Ostatně trvá strach
z nápadnosti, aby lépe oblečená žena ne
upadla v podezření ze západnických sklonů.
Na rozdíl od mužů kupují ženy v konfekci
velmi málo a ponejvíce si dávají šaty šít na
1580 Amsterdam Avenue, New York 31, N. Y.
černo k švadlenám, které ještě po zaměstnání
1371 FIRST AVE, BLÍŽE 7-1 ULICE,
v komunálním podniku pracují pro zákaz
NEW YORK 21, N. Y.
nice. Také existuji soukromí krejčí. Je jich
málo. Účtují podle třídy od 200 korun do
tisíce za ušití obleku. Ty poslední — je jich
jen hrstka — si režim pěstuje, aby rudé pan
stvo mělo kde šít a nemuselo také chodit v
Nikdo se domnívá, že země pod sovětskou
konfekci.
nadvládou od Prahy po Štětin, od Sofie po
Vcelku je garderoba českých občanů Varšavu, jsou dnes pod komunistickým koman
velmi chudá, neboť lidé si nemohou dovolit dem, protože to mají rády. Kdyby tomu tak
ze svých malých výdělků kupovat kvalitní bylo, proč by uniklo za loňský rok přes čtvrt
oblečení. Co nejvíce však čs. občany popu milionu uprchlíků z východního Německa na
Anthony EDEN v projevu
zuje, je uniformita v oblékání, která vzniká západ?
k americkému senátu
lim, že čs. textilní průmysl hodí na trh deseti
tisíce km látek, potištěných pouhými šesti
Masaryk a Beneš si příliš pozdě uvědomili,
anebo sedmi vzory, které je pak vidět v kaž že stát si nemůže vykoupit bezpečnost ústupky,
dé textilní prodejně. Lidé proto nosí šaty poskytnutými totalitární mocnosti; příliš pozdě
stejné barvy i shodných vzorků a často i si Fierlinger uvědomil, že demokratická strana,
stejných střihů. Na vkus zákazníků není vů která se spojuje s totalitní skupinou, se do
pouští sebevraždy; příliš pozdě si Slánský a
bec brán žádný zřetel.
Clementis uvědomili, že i životy komunistic
kých politiků jsou mnohem bezpečnější v de
mokracii než v diktatuře.
Americký velvyslanec Dr. CONANT
Předplatné na „České Slovo" pro rok 1956:
v přednášce
Washingtonská deklarace je náš způsob, ja
v USA a v Kanadě dva dolary, letecky čtyři Rakousko: Ing, J. O h e r a. Salzburg, Maským zaznamenvááme palčivý iakl, že bitva
V Austrálii a na Novém Zéíandě 25 sh , ve
cagnigasse 16, c/o K. Schópp.
zájmů, politika ideálů mezi svobodným zápaVelké Britanii a Irsku 15 sh., v Brasilii 150 Spojené státy: František Ambrož, 351
bitvě
jsme pro zásady, které mnohem lépe vyCruz., letecky 400 Cruz , ve Francii a v Ma
East — 74th Street, New York 21., N. Y.
dem a totalitním východem pokračuje. V této
roku 700 frs, v Belgii a v Lucemburku Švédsko: Václav V a 1 o u š e k, Stockholmhovují tužbám lidstva než zásady komunismu
100 bfrs., v Holandsku 7 Hfl, ve Švýcarsku
Hagalund, Rásundavágen 43, Sverige.
(či — stejně tak — pravocivého totalismu).
I
9 sfrs., v Norsku 15 nkr., ve Švédsku 10 skr., Švýcarsko: L. V o 1 e k, Žúrich, Meimradstr. 5.
NEW YORK TIMES
v Itálii 1 200 lir, v Rakousku 13 sch, ve Velká Britanie a Irsko: Josef B r u n e r,
Washingtonská deklarace, jak se zdá, nej
Španělsku 100 Plas a v Portugalsku 60 Esc
84 D, Warwick Ave, London, W. 9. Před
lépe vystihuje západní strategii a taktiku proti
v Západním Německu 6.75 DM. V ostatních
platné možno zasílat prostřednictvím Po
světovému komunismu pro příštích několik let.
zemích částku, rovnající se dvěma US do
stál order, event. money order, anebo
Doufáme jen, že britská a americká vláda bu
larům.
cheque, které mají být křižovány.
dou se této ohlášené politiky přidržovat.
Adresy našich zástupců:
Venezuela: Jiřina Macků, Sabana grande,
NEW YORK DAILY NEWS
Austrálie, Tasmaine a N. Zéland: Božena
Tercera Avenida guaicaipuro Edificio 12,
Washingtonská deklarace staví konflikt mezi
Herrera apartaimento C a r a c a s.
C h a 1 o u p k o v á, 65, Victoria Rd., E.
Západem a Východem do oblasti myšlenek. O
Hawthorn, Melbourne, Vic.
POZOR! Prosíme vážené čtenáře, aby ze
praktickém výsledku se dá debatovat, ale zaBelgie a Lucemburk: Emil Sklenář, 69, jména v zemích, které v tomto seznamu ne
staví-li některé lidi v Asii a v Evropě v jejich
rue de Trévires, Luxembourq — Bonne- uvádíme, hradili předplatné v hodnotě dvou
hře s komunismem anebo jestliže pronikne, byť
US dolarů šekem prostřednictvím banky.
voie. — Cis. šek. konta: 256-79.
sebe slaběji, do vědomí Kremlu, bude to úspěš
Francie: Alois Čížek, Hotel Négra, Gagny Letecký příplatek pro USA, Kanadu, Afriku
ná propaganda.
WALL STREET JOURNAL
a země Blízkého Východu dva dolary, pro
(S. et O.).
Washingtonská deklarace není prohlášením
ostatní
oblasti
tři
dolary.
národní nezávislosti, nýbrž mezinárodním pro
Brazílie: Josef J í š a, c/o S. A. Philips do
Jednotlivé výtisky: v USA a Kanadě
hlášením zásad svobodného světa. Psychologic
Brasil, rua Catumbi 715, Sao Paolo, Brasil.
ky je důležitější než komuniké o poradách
Fr. Maroko: Roman H u b, Villa „La Baraka" 20 centů, v Austrálii 2 sh., v Rakousku
Eisenhowera s Edenem.
•
22 bd. de Grande Ceinture, Casablanca- 3 sch. a v Německu 60 Dpf.
Předplatné přijímají naši zástupci v jed
CHRISTIAN SCIENCE MONITOR, Boston
Ain es Sebaa.
Itálie: Vladimír Vaněk, Roma, Parco Pe- notlivých zemích, kterým oznamujte změnu
Bulganin ujišťuje, že se sověty nevměšují do
adres a nebo na adresu
poli 4.
domácích záležitostí satelitních zemi. To není
ČESKÉ SLOVO,
Kanada: J. B. Antony, 1490 Mackay Str.,
pravda, ale snad by se to mohlo stát více méně
Miinchen 27, Postfach 91, Germany.
Montreal, P. Q.
pravdou.
LE PEUPLE, Brusel
Jestli chce Molotov vědět, proč nezávislé
státy nechtějí uzavírat se sovětským medvědem
přátelské smlouvy, nechť se zeptá po důvodu
Lotyšska, Litvy, Estonska nebo Polska nebo
ještě půl tuctu jiných zemí. Ty přijaly přá’elské smlouvy s Moskvou — a hleďte, co se s
rnimi stalo!
Neal STANFORD v Christian
Science Monitor, Boston
Především něco o jejich počtu. Praha si štábe ’ hodinky a dokonce i barevnou košili, kterou si
ešlě netroufá vyrukovat s přesným číslem , v USA koupil někde u Woolworthe — jinému
iraje si na tajnůstkářku. Prý nechce hrát lůz - sebrali všechno až na to, co právě měl na
ZPRÁVA ADMINISTRACE
tým zrádcům v emigraci do ruky, napsal jederi sobě Jméno známe, ale vynecháme.
Čtenářům, kteří dosud nevyrovnali předplat
Pobyl v místnostech t. zv. „Výboru pro zajejích tak zvaných ,,Hlasů domova". Dovede
za rok 1955 jsme zastavili další zasílání
r
ne si představil, s jakou chuti by ale zahrála , bezpečeni osob, které se vrátily na základě né
idyby mohla říci, že jich je deset tisíc, pěl , amnestie", v Praze za Staroměstskou radnicí, CČeského Slova. Obnovíme je okamžitě, jakmile
nebo aspoň tisícovka. A hezky udat jména (i byl jim zpříjemňován sledováním špatných cobdržíme úhradu prostřednictvím zástupce listu,
dresy, aby snad ti další dostali větší chuť. Tc> obrázků pražské televise a návštěvami noví- aanebo přímo na adresu: České Slovo, Múnchen
2 Poslfach 91, Germany. Prosíme naše čtená
e ale nestalo a lak amnestie byla pro velký< nářů. Ovšem, před mikrofon, k novináři, ke 27,
teúspěch prodloužena. Nejsou jich tisícovky , kameramanovi Státního filmu se dostali jen ti řře, aby uhradili aspoň část předplatného na rok
vybraní, kteří se nejrychleji naučili házet špí- 11956. Děkujeme.
>rolo ta nebývalá tajuplnost.
Navrátilců je, počítáno shora dolů, od ne - nou a kálet lží. Skoro všem pak bylo dovoleno
nluvňat až po ty, kdo „uprchli" už v r. 1945 , psát dopisy, zvát k návratu. Ale ať už je psal
olem 550. Jak byli přijati? Jak se jim daří':J Franta nebo Pepík, podobalo se to skoro jako
Česká evportní firma
v
N<' mecku
hledá
Ja to nelze odpovědět jednou větou. Můžemei vejce vejci výpotkům soudružských myslíte ů.
A potom přišel — přišel-li — nástup do práačit zjištěním, že nejsou navrátilci jako „na
spojení po celém svě
'rátilci". Vrátili se domů uprchlíci, kterými ce. Hodně z těch méně šťastných volilo t.zv.
tě za účelem exportu
vešk. druhu zboží,
ylo v době útěku 15—16 let; vrátili se lidé . náhradní brigády v dolech, ocelárnách a zeměhlavně bijouterie,
: nichž důvod k cestě přes kopečky byl vseli - dělstvi — práci, kterou nikdo nechce. Jaksi
skla atd.
aký, jen ne politický — na př. neshoda v ro ■ Um splácejí blahovolnost komunisťckých úřa'ině, nebo prostá touha po cizině. (Tato tvrzen í dů. Těm „šťastnějším" bylo dovoleno zůstat v
„O
M N I P O L",
láme z pražského Hlasu domova!) A pak sei Praze nebo jiných velkých městech; ty si^ pak
Majitel:
roba laky „vrátil" pan Ervín Páleš a několitc Výbor pravidelně svolává na zvláštní schůzky,
'olších, a to už někdy v r. 1952 — viz Hlat5 ná kterých navrátilci dávají dohromady karto<om ing B. Horáček,
omova z 2. srpna m. r. —, který podle vlast-■ teku adres uprchlíků kterým se no tom píši poStuttgart,
iho přiznání sběhl z francouzských legií již vr zvánky do soudružského ráje. Několik propaRathenaustrasse 46
. 1949 a pak na straně Ho-Ci-Minha bojoval zci gandisticky nejvhodnějšich navrátilců ob iždi
omunismus. Vrátil se Pára nebo Hora, kteř í příbuzné a známé uprchlíků a diktuie jim do
yli v exilu známi pod různými jmény, kléreí pera něco podobného. Těm posledním se daří sSEZNAMY NOVÝCH I ANT’KVÁRN’CH KNIH
i
lěnili asi podle toho jak. koho, kdy a o kolikí poměrně dobře.
všem zájemcům zasílá INTERPRESS, Lid.,
Z řadových navrátilců se ozval jeden pařižkradli. A konečně se navrátilci děli na ty, kte
)
skému
pomocnému
výboru:
udělal
prý,
tím
že
1132, George Street, London, W. 1., Éng»and.
i se soudruhům .agitpropům nehodí a ty, kd:
sou ochotni si umně vymyslet nějaké nové na - se vrátil, největší hloupost svého života. Po- České a slovenské knihy
dobné dopisy došly už i od jiných, podobná
'ávky na své bývalé hostitelské země
kupuje a levně prodává
Jak vidíte, skutečně není navrátilec jako na - varování lze často čist, mezi řádky, i v těch
rátilcc, a je samozřejmé, že se podle toho :; dopisech, které zvou k návratu.
A. C 1 2 E K
Do Rakouska přišel jeden unrchlík. který na
ednotlivci zachází. Pokusíme se vám říci, jak
Hotel Négra, Gagny (S. et O.)
Někteří uprchlici se vrátili ze Západ i už v' dotaz, jak se vede navráttilcům (on dva nebo
France.
etech 1949 až 1953. Ti to měli jasné. Pie!> tři znal), odpověděl: „Prozatím se jim nic nešechny opačné sliby byli souzeni pro špioná:í stalo." A přišel jiný, dávný kamarád jednoho
BALÍČKY DO ČESKOSLOVENSKA
z dobrovolníků návratu, se kterým se ještě DÁRKOVÉ
E
dostali v průměru 12 až 20 let Jáchymova
BALÍČEK HODNOTNÝCH POTRAVIN
Navrátilci na amnestii byli na hranicích při - před odchodem za hranice sešel. A ten pak,
Odeslání vám se zárukou zprostředkuje
ímáni většinou vlídně. Pohraniční stráž mélei tázán co si mysli, že navrátilce čeká, řekl
RUDOLF VOREL
' tomto směru přísné rozkazy. Pak pro ně ná ■ stručně: „Basa."
Věříme
tomu.
Až
komunisty
přestane
bavit
224 East 70th Street
ledovalo 14 dní, Iři neděle „péče". Už v po
i
ta
hra
na
milosrdné
bratry
exulantů
—
a
na
NEW
YORK 21, N.Y., USA
raničnich městech byli prohlédnuti, nenesou-1
Vyžádejte si ceník a informace všeobecné
sebou nakažlivou nemoc nebo mandelinkt i to stačí jen malý pokyn z Moskvy — pak těm,
i důvěrné. Objednávka potravin do Česko
ramborovou. Potom přišlo prověřováni, kleni kdo se navrátili, ukáže zač je toho loket. Ale
slovenska můžete učinit z kterékoli země
e v jednotlivostech od sebe lišilo. Jednomu :z to už tak je v životě, že každý z nás ji, co si
(osm)
etné rodiny Duchoňů nediali švýcarské zlatí? uvařil.
ve svobodném světě.

Jak se daří navrátilcům
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Amerika jde do presidentských voleb
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Varujeme

Dopis přítele z New Yorku
Milý příteli, už asi před čtrnácti dny jsem četl v jednom
z vedoucích amerických deníku, že „jsme už v plném proudu
volební kampaně". A to máme do presidentských voleb ještě
plných dosel měsíců a do sjezdů stran, lak zvaných konvencí,
které zvolí presidenlské kandidáty, aspoň dobrých. šest mě
síců!

I

Čs. zastupitelské úřady, vyslanectví a konsuláty, oznamují od několika týdnů, žc jsou
ochotny vydával československým uprchlíkům
v cizině řádné československé pasy. Poskytnou
je i těm uprchlíkům, kteří se nechtějí vrátit
domů. Je to zřejmá snaha režimu získat exu
lanty pod dozor alespoň touto formou, když se
lákce „Návrat" nedaří. Nejnovějši výmysl ko
munistů je ovšem velmi nebezpečný a varu
jeme před ním co nejrozhodněji: přijeti čs. pasu
znamená nejen okamžitou ztrátu statutu uprch
líka, nýbrž možná i ztrátu mezinárodni ochra
ny a v některých případech dříve nebo po
zději i ztrátu pobytu ve svobodném světě. Kdo
se přihlásí o komunistický pas, přihlásí se ke
komunistickému režimu a je mnoho zemí na
světě, které se před komunisty chrání. Proto
ještě jednou: varujeme!

Zahraniční obchod, nástroj komunismu

Po holubicích míru děla tanky
(Dokončení se strany 1.) Ale v Československu, v tak zva
ném Národním shromáždění, zahraniční ministr Václav David
mluví o „hrdinné bilanci úspěchů mírumilovné čs. zahranič
ní politiky . Dne 14. ledna prohlásil komunistický rozhlas
mimo jiné toto: Základem čs. zahraniční politiky je uplatňo
vání myšlenky mírového soužití.

Zatím se za kandidáty na presidentský úřad prohlásili dva uchazeči,
Tak takhle si tedy komunisté představuji mírumilovnou zahraniční
oba ze strany demokratické, Adlai E. Stevenson a senátor Estes
politiku, mírové soužití s naježenými bajonety a boj za upevňoKefauer, nikdo zatím ze strany republikánské, a nedá se čekat, že
vání míru pomoci dodávek zbraní. Ze výrobní možnosti čs průmyslu '
by se někdo s této strany za kandidáta prohlásil, dokud nebude de
jsou, rozsáhlé zvláště pokud jde o zbraně, to jsme věděli již dávno.
finitivně známo, jak se rozhodne president Eisenhower. Ale před
Když Sověty nepochodily s Picassovými holubicemi miru, přichá
stavitelé vlády i vedoucí politikové oposice se chovají už tak, aby si
zejí tedy s „mírovými" tanky. — Komunistické Československo
svými výroky a skutky v ničem nezadali u svých voličů. To není
před
očima
celé
světové
veřejnosti
provádí
to,
co
se
vždycky nejlepší podívaná, neboť pravda, i
zdá příliš špinavé a riskantní I Sovětům.
když není přímo popíraná, je často přičesávána
Co Sověty a s nimi jejich satelitské vlády do
pro potřeby politického, volebního boje, Abych
dávkami zbrani zamýšlejí, nikomu záhadou
řekl pravdu, skoro se divím, že tenhle systém
není. Existuje ovšem ještě jiný způsob, jak do
volebního mluvení a jednáni ještě funguje, ne
stat celé národy do sovětského područí Te to
boť každý si tu už odečítá z politických pro MALÝ OHLAS PRAŽSKÉ KONFERENCE ÚČASTN1K0 „VARŠAVSKÉ SMLOUVY" VE SVĚTĚ zahraniční obchod.
NA VASALSKÉM POMĚRU SATELITU K MOSKVĚ SE NIC NEMĚNÍ
jevů, co patří na účet voleb. Komentátoři v
novinách, v radiu, na televisi obvykle začínají
ZAHRANIČNÍ OBCHOD
lína k Moskvě neznamenalo uzavření „varšav
své politické analysy připomínkou, že jdeme
JE NOVÝM NÁSTROJEM KOMUNISMU
ské smlouvy" zhola nic. Co šlo dříve bez pa
do voleb a ať tu začneš politický rozhovor s
Jestliže účastníci „varšavské smlouvy" na píru a bez zasedání, děje se nyní podle papíru i Tam kde Sověty nemohou ukázat svou pra
kýmkoliv, každý Tě napřed poučí, abys dobře
rozlišoval mezi tím, co politikové říkají, aby se vrhují, aby — mezi jiným — byla v Evropě a s konferencemi.
vou tvar, používají iiné taktiky. Dnes je jejich
zřízena
„zvláštní pásma'* s omezenými silami
Mnohem významnější — i pro Českosloven nejpouživanější zbrani zahraniční obchod Zprvu
zalidiotili voličstvu a tím, co říkají jako po
(mělo
byse
tak
stát
dohodou
čtyř
velmocí),
sko
—
byly
však
Edenovy
porady
s
Eisenhoweznanou pravdu.
nemeh rudí s vývozem úspěch. Ale začátkem
Tohleto všechno jsem Ti považoval za dobré, nejde o nic jiného než téma, dávno známé prá- rem v Bílém domě ve Washingtonu, protože se roku 1955 bylo možno pozorovat částečné úspě
napsat, abych Ti dal stejně dobrou radu jako, vě z konference v Ženevě: Sovětský svaz tam dotýkaly choulostivých problémů Středního chy. To už ovšem ceny zboží vyváženého z
mně tady dávají lidé v politice zkušeni: abys měl možnost přistoupit na Edenův návrh v tom východu, Asie, a Afriky. Tam všude usiluji SSSR i satelitů byly značně pod cenami na svě
teď co možná pečlivě rozlišoval mezi tím, co to duchu a kdyby byly Sověty měly dobrou Sověty o expansi, zejména hospodářskou ofen- tovém trhu. Politbyro přikládalo zahraničnímu
se tu bude mluvit a dělat ad usum electionis, vůli k dohodě tehdy, mohla „zvláštní pásma" sivou, která se z valné části provádí na česko obchodu mimořádnou politickou důležitost. Ko
pro potřebu voleb, a tím, co bude otázkou zá již dnes existovat. Jestliže ovšem mají sověty na slovenský účet... a taky na československý munisté kupovali ve zvýšené míře suroviny a
sadní. Vezmi ji jako příklad poslední, velmi mysli, že do „zvláštního pásma" zařadí obě Ně- vrub. V sovětských službách a pro sovětské hlavně potraviny, aby tak čelili rostoucí nespovzrušenou kontroversi, kterou jsme tu měli o, mecka, Belgii a Holandsko, nikoli však všechny cíle je tak Československo zatahováno do ne kojenosti občanů ve vlastních zemích. Tolik po
výrok Johna Fostera Dullese o umění dělat za, podmaněné státy od Bulharska až po Polsko, bezpečných vod s’mnoha nebezpečnými úskalí kud jde o dovoz do komunistických zemi. Ve
hraniční politiku tak, aby nechala zemi dojít pak plýtvají dechem a tiskařskou černí. Ježto mi. Československé zbraně v arabských státech, vývozu je tomu naopak: tam jde o snahy ryze
až na pokraj války, ale do války ji přece jenj o „zvláštních pásmech" nebylo přesněji nic v Afganistanu, v Burmě a po Africe nezname destruktivní povahy.
neuvrhla. Nebudu Ti opakovat, co všechno měl uvedeno a protože propagační návrhy Sovětů nají posilu míru, nýbrž právě naopak ohrožení
Os časopis Statistický obzor, popisuje snahu
tenhle Dullesův výrok za následky. Rozpoutali nikdo na Západě nehodlá už blíže ani^zjišťovat, míru Československo pod sovětskou botou tak Sovětského svazu a jiných komunistických zemi
takové kritické vlnobití, že se k němu vyjádřili zapadla pražská resoluce Varšavanů vlastně pomáhá rozdmýchávat ohníček, z něhož může o infiltraci Středního Východu pomocí hospo
tisk takřka celého světa a tady v Spojených[ bez povšimnutí. Před konferencí jako po ní — vzniknout požár v celém světě. Jméno Prahy dářských dohod i jinými hospodářskými meto
státech vedl až k požadavku litulárního vůdce. ostatně před založením varšavské smlouvy jako padlo za britsko-amerických porad nejednou — dami A dodává: „Účast Československa na
demokratické strany, aby president Eisenhowei ■ po něm. Ve vasalském poměru Prahy, Varšavy, ale málo kdy v této souvislosti za okolností pro této expansi obchodu není řízena jen prak
buďto Dullesuv výrok odmítl nebo propustilI Budapešti, Sofie, Bukurešti a východního Ber- nás příjemných.
tickými úvahami. Je součástí pečlivě vypraco
Dullese ze svých služeb. A proč se to všechno •
vaného plánu v souladu s úvahami politický
stalo? Zřejmě hlavně proto, že novinář, který
mi. Toto překvapivě otevřené prohlášení po
to napsal, chtěl americké veřejnosti, tolik tou
tvrzuje výpověď bývalého čs obchodního attažící po míru, míru opravdovém, ukázat, jak
ché v Damašku a Bejrutu. Richard Sedláček po
Eisenhowerova vláda mír dovedla zachovat ř
žádal v březnu minulého roku o politický asyl
že by bylo dobře, aby si to veřejnost pamato
pro sebe a svou rodinu. V jednom interviewu
UPRCHLICKÉ ORGANISACE VŠECH NÁRODŮ V MAROKU SE SLUČUJÍ
vala, až bude volit presidenta na další obdob:
tehdy prohlásil, že expanse československé
V JEDNOTNÝ VÝBOR
v listopadu. Vlastni úmysl toho výroku, uve
mise i ostatních obchodních misí států východ
řejněného v týdeníku Life, byl tedy zřejmé
ního bloku v zemích Středního Východu je vý
Casablanca. V sobolu 14. ledna přijal maroc- vil naději, že budou i nadále pomáhat při vývnitropolitický, volební. A zatím způsobil, li
sledkem snahy o rozšíření sovětského vlivu v
dově řečeno, velkou melu za hranicemi a domé ký sultán v paláci v Rabatu delegace uprch- stavbě Maroka. Audience se zúčastnil šéf pro- arabském světě a umožňuje Moskvě, aby za
dal účinnou zbraň oposici. Na takovéto inci lických organisací ze středoevropských zemí. V tokolu Si Mammeri a s francouzské strany byl sahovala do vnitřních záležitostí států této
denty, i když nebudou tak ohromného rozsahu čs. delegaci byli dr. Bř. Morávek. Václav Pel- přítomen hrabě Clauzel, zplnomocněný ministr, oblasti.
JO léo OOLfe být plipraven a nodat co jimi nař, dr. J. Černý a Roman Hub. Po zdravici, Byl též přítomen přednosta diplomatické kanceklerou přednesl dr. Morávek, marocký vladař láíe a úřadu pro uprchlíky při francouzské
splést.
RUBLOVÁ DIPLOMACIE
Bude teď jistě dost značný zmatek s americ zdůraznil, že islámská víra přikazuje věřícím residenci.
Jedním ze způsobů, kterými se komunisté
Po audienci vznikl návrh, aby uprchlické
kou pomocí do ciziny. Chruščevova a Bulgani- poskytovat pohostinství potřebným a vyslovil
ovládnout hospodářsky nevyvinuté země,
nova cesta na Východ nesmírně pomohla ame potěšení nad tím, že lidé, kteří touží po svo- organisace vytvořily jednotný výbor politic- snaží
je skupování surovin.
rické vládě i americké veřejnosti, aby si uvě bodě, našli na půdě Maroka druhý domov, kých uprchlíků a tím posílily společnou frontu
Tak na přiklad v Egyptě Československo,
domily nesmírný význam americké hospodář Ujistil zástupce exulantů svou přízní a vyšlo- proti komunistům.
Maďarsko,
Rumunsko
a
SSSR
nakou
ské pomoci nevyvinutým zemím v těch oblas
pí podle obch. dohod uzavřených během roku
tech, kde sovětská politika a propaganda vy
1955 bavlnu v celkové hodnotě 7.5 mil. £. Také
užívá situace pro své politické cíle. Ve Spoje
kontinentální Čína koupí v příštích 3 letech
ných státech je pomoc nevyvinutým zemin
bavlnu za celkem 10 mil. £, výměnou za prů
takřka nerozlučně spjata s demokraticko!,
SOVĚTŠTÍ EXPERTI POMÁHAJÍ CS. KOMUNISTŮM ODHALIT PŮVODCE PROPAGANDY myslové a zemědělské výrobky v hodnotě 2
stranou. President Truman v roce 1947 prosadí
PROTI TITOVI — NOSITELÉ „SLÁNŠTINY" SE VRACEJÍ
mil. £. Československo navíc bude dovážet z
velkorysou pomoc Řecku a Turecku (byl tehd}
Egypta rýži. Z části je dovoz egyptské bavlny
podporován vynikajícím republikánem Vanden
Mezi horními desíti tisíci KSC a dnes už i dětských expertů na sebekritiku, protože oni kryt vývozem průmyslových výrobků, nebo vý
bergem). Bez ní by se tehdy Řecko bylo patrní mezi stranickými plebejčíky koluje velmi vy nic, oni jen muzikanti. A zatím se „odvážili“ vozem zbraní, jako je tomu v případě Česko
stalo kořisti bolševismu. President Truman po trvale pověst, která proklouzla hned několikrát nejvýše toho, že potichounku vrací na vlivná slovenska.
tom začal provádět pomoc nevyvinutým zemím Železnou oponou a byla citována západním místa bývalé tak zvané nositele „slánšliny“ a
Československo ve stále větší míře dodává
známou pod heslem „point four”, bod č. čtyři tiskem. Máme na mysli pověst o tom, že pražští tím tedy i šiřitele titoistických úchylek. Už jicli
stroje a dokonce celá tovární zařízeni nejen do
a byla to zase především strana demokratická komunisté ruku v ruce se sovětskými poradci je hezká řádka.
která lento program prosazovala. Teď by byle už několik měsíců usilovně přemýšlejí o tom,
Na prvním místě můžeme jmenovat soudruha sovětského bloku, ale i do hosp. zaostalých
bývalo přirozené, aby se presidentu Eisenhowe koho by označili za původce protititovské pro Hendrycha, bývalého nejvyššího agitpropa, kte zemi Satelitní země se ve stále větší míře po
rovi v jeho úsilí o zvýšení rozpočtové položky pagandy v Československu. Jedním z vrcholů rý už si zase vysloužil ostruhy tajemníka dílejí na industrialisaci kom. Cíny a napravují
na zahraniční pomoc a ve snaze dát té pomoc této propagandy byl proces proti Slánskému a ústředního výboru komunistické strany a má tak nesplněné sliby Sovětského svazu. Dále
dlouhodobý program, doslalo všestranné po jemu přisouzeným druhům v listopadu 1952, a dnes dobré styky s továryšem Chruščevem. 1 Československo dodává zbraně: mimo jiné i
moci demokratické strany. Ale co se zatín kampaň, vedená proti jeho skutečným a udán- soudruh Gustav Bareš, Slánského ideologický trysková letadla. Egyptu CSR dodala tryskové
stalo? Právě nejvlivnější demokrat na tomt( livým spolupracovníkům. Potíž je y tom, že je poradce číslo jedna, se vrátil na scénu. A Jú- bombardéry, které v osmi minutách po startu
poli, předseda senátního výboru pro zahraničn agitpropové obyčejně označovali hned třemi lius Šefránek, vykřičený jeho slovenský spolu mohou bombardovat israelská města. Podle
věci, senátor George, se postavil proti a do přízvisky: imperialističtí agenti, sionisté a pracovník, se po letech ve stranickém závěti: zprávy z Taipehu uzavřelo Československo s
konce pohrozil, že presidentův požadavek b’ titoisli. Teď jde o to, jak z obžalob vyškrtnout stal rektorem Komenského university v Brati rudou Čínou dohodu, podle níž dodá do Číny
mohl rozbít společnou zahraniční politiku oboi tioismus; jak to udělat, aby se vlk uspokojil a slavě. Laco Novomeský, bývalý velký muž slo 100 bombardérů. Do Sýrie má CSR dodat zbraní
stran. (Právě, co píši tenhle dopis, pozval s koza zůstala celá, jak se u nás říkává.
venské komunistické strany, předloni odsouze za 6 milionů 8. Jejich skutečná hodnota prý
činí 20 milionů dolarů. Také zbraně dodávané
president Eisenhower senátora George k roz
Potíže československých soudruhů začaly ný t. zv. buržoasní nacionalista — buržoasn: do Egypta podle dohody z minulého podzimu,
hovoru do Bílého domu a podle spolehlivýd
nacionalismus
byla
stranická
úchylka
se
silnoi
zpráv ho přesvědčoval o nutnosti zesílené . onoho dne loni v létě, kdy Chruščev a Bulga- titoistickou příchutí — je podle jedné zprávy za celkem 80 milionů S jsou z CSR dodávány
dlouhodobé zahraniční pomoci.) A tady si lid< nin poseděli s Tilem a zkoumali, jak napravit z domova už zase na svobodě. — A lak bychom za čtvrtinu, pětinu nebo i méně jejich skutečné
vysvětlují stanovisko senátora George jenon hříchy, které ve vzájemných stycích nadělal mohli ve výčtu podobných případů pokračovat hodnoty.
Po Bulganinové a Chruščevově návštěvě v
jeho ohledy volebními. Bude totiž znova kan tvrdohlavý Stalin a jeho všeho schopní sou
To jsou ovšem zatím jen náznaky, že česko
didovat do senátu a má obavy, že by mu bez putníci v lidových demokraciích. Co požadoval slovenští komunisté vyhoví požadované nove Burmě roznesla se v prosinci po světě zpráva,
výhradný souhlas s Eisenhowerovým návrhen Tito pokud jde o Československo, to zřetelně generální linii bolševických stran. Ale vinník že SSSR koupi velká množství burmské rýže.
opakoval před mnohatisícovým shromážděním
Ruský mužik nikdy rýži nepojídal, proto Rusko
neposloužil.
v Karlovaci 27. července m. r.: „I když popra československý Beria, asi ještě nebyl nalezen nikdy rýži ani nedováželo. Je tedy nepravdě
Ale už nechrne těchto volebních úvah, jak vené už nelze vzkřísit, měli by českoslovenští
Nu, to konečně není naše věc, nás z lohc podobné, že by i jen část nakoupené rýže šla
koli jsou důležité pro pochopení mnohého, c< vůdci najít v sobě dost odvahy, aby minulé hlava nebolí. Ať se trápí soudruh Salga í
do Sovětského svazu. Snad SSSR dodá část do
se tu teď bude odehrávat. Raději budu citoval chyby přiznali."
ústředního výboru KSC a jeho sovětští napo vezené rýže Severnímu Vietnamu nebo komu
co o americké zahraniční pomoci řekl před
vědové,
kteří
jsou
tímto
úkolem
pověřeni.
My
nistické Číně, kde je rýže nedostatek. Ale nej
Tito poněkud nadsadil: neexistují českoslo
sedá sjednocené americké odborové organisao
jsme jen zvědavi, kdo bude z oněch starýcl pravděpodobnější je, že jde o nákup strategic
George Meany, když mluvil 8. ledna na univer venští „vůdci“ a neexistuje komunistická „od hříchů obviněn.
(osm ký. Komunistická hospodářská ofensiva v Asii
vaha".
Pražští
soudruzi
čekají
dnes
na
radu
sošitě Šeton Halí v South Orange ve státě Nev
je dobře plánovaná zahraničně obchodní opera
Jersey. ,,Neměli bychom nikdy říkat, že bu
ce a nabídka rublů za zásoby rýže je součástí
deme pomáhat druhým tolik, abychom nepo
tohoto plánu. Burma jako vývozce se zbaví ne
kulhávali za pomocí, kterou jim dá Moskva. 7<
prodejných zásob rýže a SSSR si tak utvoří zá
Dewey,
vedle
Jawaharlala
Nehru
Fiorello
Laby v nejlepším případě mohlo znamenat, že ne zakořeněnými předsudky (a často ne neopráv
soby
rýže, které bude moci užívat kdykoli to
Guardia,
vedle
senátora
Tafta
býv.
zahraniční
uděláme skoro nic. To by mohlo znamenat, ž- něnými!) vůči t. zv. Západu.
Nemohu ani dnes neskončit zmínkou o jedné ministr Dean Acheson, atd. atd. A kdo byl mezi ho bude zapotřebí, aby nasytil nebo zásobil
se obrátíme zády k národům, které potřebuj
pomoci ... My Američané jsme právem hrdi n československé maličkosti, ale opět velmi cha nimi také? Jan Masaryk. Ozval se výňatek z rýží Sev. Vietnam, Sev. Koreu nebo rudou Cí
tvořivého ducha pionýrství, průkopnictví. Pro rakteristické. Jedna americká rozhlasová sta-, jeho projevu v New Yorku, když nacisté vtáhli nu, a kdyby se mu dostalo příležitosti, aby tím
posílil svůj politický vliv v jižni Asii nebo
lněme své úsilí pomoci národům dnes ohrože nice, ABC — American Broadcasting Company, do Prahy. Byla to jen krátká ukázka, ale na Japonsku. Jak jsme již uvedli, Sovětský svaz
ných komunistickým podvratnictvím a sovět velmi významná a hodné se věnující otázkám tom nezáleží. Důležité je, že v přehlídce dva zaplatí Burmě za rýži v rublech. S těmi se na
ceti let politických událostí, jak se vtiskly do
skou agresí duchem amerického pionýrství. veřejného zájmu, má každou neděli pořad zva paměti
Američanů, nechybí Čechoslovák, Jan | západních trzích nakupovat nedá. Proto je bude
Meany tu opravdu trefil hřebík na hlavičku ný ,.Městská schůze". Je to rozhlasová obdoba
Masaryk. Pořád tu ještě žijeme ze staré slávy. burmská vláda muset vydat na nákup zboží
v pomoci nevyvinutým zemím musí svobodn’ schůzí občanů, kteří se sejdou a hovoří o svých Let přibývá, nastupuje nová generace, s no v komunistických státech. Další známe z pová
svět vystoupit velkoryse, musí prakticky de místních problémech. V rozhlasovém pořadu vými zkušenostmi, novými problémy, nepama lečné zkušenosti. Sověty nebo dnes i jejich
monstrovat, že cesta svobody je také v hospo ABC se mluví o věcech významu širšího. Na tující již slavných československých součast- satelité začnou dodávat zboží špatnější kvality
dářství úspěšnější než cesta komunistickém prvního ledna tam měli hodinovou přehlídku níků dob zapadajících. Budeme si umět udržet a za vyšší ceny než jaké jsou na světovém trhu
otroctví. Politika pomoci nevyvinutým zemin toho, co se v rozhlasových pořadech Městských dobré jméno své demokratické vlasti? Co za v okamžiku, kdy mají dojem, že „oběť7 je dost
se musí svobodnému světu stát, řekl bych schůzí vysílalo v posledním dvacetiletí. Ze zvu tím cílem podnikáme? Jak k tomu přispíváme? silně hospodářsky závislá a komunistická pátá
praporem jeho víry, jeho přesvědčení o bratr kových záznamů bylo skloubeno pásmo výroků
kolona dosti silná. A to už si pak Sověty za
Mnoho srdečných pozdravů Tvůj
ství a rovnosti lidí, těchto dvou zásadních pnn vynikajících státníků, žurnalistů, filosofů. Vedle
čínají osobovat právo diktovat si podmínky,
cípů moderní demokracie. A to tím spíš, že s< Arnolda Tonbeeho mluvil senátor William F.
Václav.
politické i hospodářské.
tam svobodný svět všude setkává s hluboc. Knowland, vedle Trygve Lieho guvernér Th. E.

Sovětské námluvy ve Spojených státech

Marocký sultán přijal delegaci čs. uprchlíků
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„Prodaná nevěsta“ v Covent Garden

Číslo 2, únor 1956

SOKOLSTVO

České „ř“ v londýnské opeře
Především musím říci, že nejde jen o „ř", tištěné anglickou
tiskárnou pěkně s háčkem, tedy Bedřich Smetana a ne Bedřich
ani no Friedrich. Mařenka je přesně česky nejen napsána na
programu Prodané nevěsty, kterou od minulého podzimu uve
dla britská královská opera Covenl Garden již víc než dvacet
krát, nýbrž také Jeník pěkně vyslovuje „ř" když zpívá.

Zasedání výboru Ústředí čs. Sokolstva v za
hraničí konalo se v new-yorské sokolovně v
prosinci min. roku. Úvodem vzpomněli účast
níci památky zemřelého dlouholetého vzdělava
tele ČOS br. Antonína Krejčího z Brna, který
patřil k nejpřednějším a nejzasloužilejším pra
covníkům. Zprávy činovniků potvrdily bohatou
a úspěšnou činnost čs. Sokolstva v zahraničí.
Starosta evropského okrsku br. Václav Valoušek ze Stockholmu poslal písemnou zprávu o
činnosti evropského okrsku. Nejzávažnějši bylo
sdělení, že se Sokolská župa rakouská se svými
devíti jednotami ve Vídni po zrušení okupace
Rakouska jednomyslně usnesla vstoupit do Cs.
Sokolstva v zahraničí. Výbor ústředí se dále
zabýval přípravami vídeňských Sokolů na slet
svobodného Sokolstva ve Vídni ve dnech 29.
června — 1. července. Přišlí zasedání ústředí
Cs. Sokolstva v zahraničí stanoveno na 14. dub
na t. r.

Jirka a jeho kamarádi z blízka

Srdce za rokokovým hokejem
Snad každému z nás se už v noci zdálo, že se vrátil do
Československa a že ho tam honila policie. Já mám takové
sny ještě zkomplikovány tím, že se vždy s velkými potížemi
dostanu zpátky na hranice a komunističtí policajti mě chytnou
až tam. Na tyhle sny jistě nemám žádný patent a vy s nimi
asi máte podobné zkušenosti s týmiž důsledky.

V úloze Jeníka je britský tenor John Laningan a je radost slyšet
Teď se mi k těm snům přidala ještě dalši nesnáz: když vidím nějaké
ho, když zpivá „1 nevěr shall barier Mařenka”. Vůbec celý ráz londýn
mužstvo z Československa, zdá se mi, že polovinu hráčů znám, ačkoli
ského představení Prodané nevěsty v novém nastudováni Rafaela
se pokaždé ujišťuji, že to nemůže být pravda. Byl jsem se podívat na
Kubelika zachovává český původní ráz, jak je to jen v anglosaském
několik zápasů, které naši hokejisté sehráli na Západě. Je radost
prostředí možné. Především nový anglický překlad Sabinova libreta
jejich hokej sledovat. Znalci sice tvrdí (a mají pravdu), že je to často
k Prodané nevěstě, pořízený Joan Crossovou a Ericem Crozierem, je
neproduktivni hra, že hráči místo střelby kombinují a chtějí puk do
zdařilý, zvláště komické árie Vaška a Kecala. Přitom ořekladatelé
strkat až do branky. Co je to však platné! Když se na to člověk divá,
zachovali česká jména. Jeník zpivá, že jo ,,Tc
hrají mu ti chlapci jako od srdce. Já na bráchu,
niáš Mícháš son”, Kecal je Kecal a Vašek s
brácha na mně, kličky, uličky, je lo takový
na jevišti přestavuje ,1 am Va- Va- Va- Ve
rokokový hokej s líbivě provedenými minia
Vašek”.
turními drobnostmi. Hráči si většinou hraji
Scénický obraz, česká vesnice v prvnin
pio sebe, i když před zápasem dostali v šatně
V
KANADÉ:
Čs.
národní
sdružení
v
Ottawě
slovensku.
—
Na
výroční
schůzi
Českosloven

a třetím dějství i hospoda v druhém jednáni, j
rozkaz porazit kapitalistického soupeře.
výborný a nemohl by být. češtějši ani v našer se zasloužilo o vznik cizojazyčné sekce místní ské národní rady americké promluvila jako
Abych se však vrátil k věci. Když jsem se
veřejné
knihovny.
Z
vlastních
knihoven
a
ná

hlavní
referentka
slečna
Vlasta
Vrázová,
dcera
zase jednou díval na naše mužstvo a viděl v
Národním divadle. To celkem není divu, nebo
kupem ze zvláštní sbírky věnovalo ottawské cestovatele E. S. Vráze, která byla ředitelkou polovině hráčů staré známé, nedalo mi to a po
scénu navrhl Jan Brázda.
knihovně 35 knih Masaryka, Beneše, K. Čapka, americké pomoci v ČSR. — Christian Science
Kdyby snad byl český divák v Londýně při Němcové, Jiráska, Němečka, Raise, Nerudy a j. Monitor uveřejnil dopis Bohuslava Soumara k druhé třetině jsem sešel pod tribunu. Stoupl
jemně překvapen lim, jak svižně britsky sou — Náčelnice ČS. obce sokolské Marie Provaz- Bulganinově a Chruščevově cestě po Asii. Sou jsem si do skupiny asi dvaceti osob, které v
hor zatanči českou polku, nechť se doví, ž niková vedla v povánočním týdnu tělovýchov mar je hlavním redaktorem Revue, vydávané chodbě před šatnou okouněly stejně jako já, a
čekaly, až budou mužstva nastupovat k po
tance k Prodané nastudoval Harold Turner
ný kurs v Norandě v provincii Quebec. Kurs Zemědělskou internacionálou v exilu. — Ten
spolupráci s Vlastou Rudolfem. Také'není diví uspořádaly Kanadská atletická unie a vedení týž list přinesl dopis dr Pavla Korbela, býv. slední třetině. Šatnu našeho mužstva poznáte
že Mařenčino jméno umí v britské královsk tělovýchovných organisaci v Kanadě. M. Pro sekčn. šéfa legislativního .odd. předsednictva snadno. Stoji před ni nejméně jeden pán v ko
opeře nejlépe vyslovit Jeníkův otec Tobiá vazníkové využila této příležitosti, aby sezná vlády, který píše o tom, jak velkým povzbu ženém kabátě.
Pak se otevřely dveře a hráči vycházeli v
Mícha. V této úloze totiž zpivá Otakar Kraus mila kanadské tělovýchovné pracovníky se so zením a posilou pro porobené národy bylo
zástupem dlouhou chodbou směrem k nám.
Nejdůležitéjši ovšem je, že londýnské před kolskými zásadami a sokolským tělocvikem. — vánoční poselství presidenta Eisenhowera. — Když byl zástup asi pět metrů od nás, pocítil
staveni Prodané nevěsty je výbornou interpre Český basista Jan Rubeš odejel na dvouměsíč Dr. Jiří Gibian, profesor slavistiky na Smilhově jsem, že mě někdo sleduje. Přešel kolem nás
tací Smetanovy hudby. Nový hudební ředíte ní koncertní turné po Spojených státech S ka koleji ve státě Massachussetts, napsal do časo první hráč, druhý, třetí, v tom mě někdo
britské královské opery, Rafael Kubelik, s nadským obecenstvem se rozloučil velikým pisu amerických filologů studii o symbolismu v dloubl do žeber. Podívám se nahoru (každý
získal další velké, zásluhy o šířeni české hu koncertem v Torontu Na dva měsíce osiřel Dostojevského románě Bratři Karamazovi. — hokejista v bruslích se zdá civilovi velký) a
jeho rozhlasový program Zpěvy mého lidu, ve Pí. Eleanor Lané zastupovala na konferenci po- slyším: „Nejseš ty Vavřín?" — „To jsem, ježíšdebni tvorby ve světě.
Prodaná nevěsta se v Londýně setkala tento kterém Rubeš tak dokonale zpívá písně jiných mocných organisaci v Bostonu zájmy uprchlíků mařjá, Jirko!" — „Tak drž zobák, já teď jdu
krát skutečně s úspědiem, i když v anglo národů, že ho třeba litevští uprchlici uvítali při z Československa. Pí. Lané, která napsala kni hrát a po zápase mě najdi."
saském prostředí není lak všeobecný zvyl koncertu v New Foundlandu jako Litevce — hu Štědrý večer v Československu, působila
Našel jsem ho. O čem jsme si povídali? O
chodil na operní představeni, jako na evropski Český a slovenský rozhlas v Torontu má za před válkou v ČSR jako sociální pracovnice a všem možném. Nebylo to snadné. Jirka se sice
sebou
první
úspěšný
rok
vysíláni.
Program
byl
president
Masaryk
jí
za
zásluhy
udělil
řád
pevnině. K popularitě Smetanovy opery velm
dovolil vedoucího, zda si se mnou smí poho
přispělo, že se její premiéry pod taktovkoi v poslední době rozšířen i na anglické zprávy, Bílého lva. — Národní svaz českých katolíků v vořil, ale stále byl někdo vedle nás. Dozvěděl
Rafaela Kubelika zúčastnila britská královu. aby i kanadští posluchači byli informováni 'o Americe poslal do Německa a Rakouska dal jsem se kromě jiného, že tam u nás ke hřbito
Alžběta a portugalský president; ovšem mez našich problémech. — Československý výtvar ších 90 balíků šatstva pro uprchlíky. — Frank vu vykáceli ořechovku, a že se tam staví nové
britským lidem se rozšířila historie Mařenčin ník, malíř a sochař Jan Zach, který dnes žije Kubát z Chicaga poslal potřebným rodinám v domy.
žalu a šťastného usmíření s Jeníkem zvlášli ve Viktorii v Britské Kolumbii, na sebe znovu ČSR za uplynulý rok 900 balíků potravin, léků
Jedno mě však zaráželo. Jirka jakoby měl
prolo, že se v té době rozhodovala také krá upozornil v uměleckém světě studiemi o funk- a šatstva v ceně přes 10.000 dolarů. Kubát začal na sobě kůru, tvrdou kůru, která brání člověku
lovnina sestra, princezna Marguerite, zda s cích času a prostoru v sochařství. Zach nyní v Americe jako rozvážeč mléka a dnes je ma udělat radostný pohyb, usmát se, promluvil od
má vzít Petra Townsénda, ačkoliv je rozlouče pracuje na nové architektonické konstrukci s jitelem jedné z největších mlékáren v okolí srdce, nadchnout se pro něco. To nebylo jenom
nv, což je na překážku britskému církevními pohyblivými barevnými plochami. — Mladý Chicaga. — Býv. prof. Karlovy university a tím, že nás snad mohl někdo poslouchat. Po
sňatku. Problémy britské princezny byly ovšen básník Josef Čermák, který byl už poctěn cena vyslanec dr. Vlastimil Kybal vydal životopis deseti minutách jsem měl dojem, že si snad
zcela jiné a závažnější než to, co trápí Mařen mi v literární soutěži rozhlasové stanice Svo Sv. Františka z Assissi a připravuje nyní an nemáme co říci. — Pak se pomalu začínala
ku. Když však Elsie Morisonová, která vedli bodná Evropa a v soutěži Křesťanské akade glickou knihu o Janu Husovi. — Německý no kůra bortil, Jirka se tak nějak dostával k sobě,
Alexandera Younga v úloze Vaška podálí mie v Římě, získal další literární cenu v Ka vinář českého původu Kurt Marek vydal ve začal se mi dívat do očí a ne stranou, a začínal
Mejlepší výkon, procítěně zpívala Mařenčim nadě. Zvítězil v soutěži na nejlepší báseň v Spojených státech pod pseudonymem C. W. Ce- se pomalu rozpalovat.
árii „Ach jaký žal”, jistě si princezna Margue angličtině, kterou vypsala universita v Toron ram knihu ,,Tajemství Hetitů" o práci českého
Přesně před dvěma lety přinesl výborný
rite uvědomila, že v každé době a v každé zem tu. — Týdeník Naše Hlasy v Torontu připomí archeologa prof. B. Hrozného. — Býv. čs. dipl. americký magazín U. S News nnd Wnrirt Re
ná,
kolik
nejlepších
sportovců
dali
Kanadě
zástupce
u
Vatikánu,
Fráni.
Schwarzenberg,
port dlouhý rozhovor s Allanem Dullesem, v
umí milující lidské srdce nédky prudce za
exulanti Československa. Krasobruslařka a nyní profesor Loyolovy university v Chicagu, němž bratr ministra zahraničí jako šéf ústředí
holot.
J«n
mistryně Kanady, Jarmila Pachlová zastupuje . přednášel v spolku Alliance Frangaise o komu amerických zpravodajských služeb mluvil také
Kanadu na zimních olympijských hrách v Cor- ! nistickém puči v ČSR. — Profesor university v o zemích za Železnou oponou. Řekl kromě mno
DVÉ NOVÉ KNIHY
tině. Nejlepší kanadskou tenistkou je manželka i Austinu, Tex., dr. Eduard Míček vydal čtvrtý ha Jobových zvěsti jednu potěšitelnou věc, že
Československá Národní Rada Americká prá Jana Koželuha, paní Hana Sládková, která za díl české čítanky pro doplňovací české školy totiž překvapuje, jak málo je mládež v těchto
vě vydala tyto dvě knihy: „Masarykova Česko tři roky nebyla ani jednou poražena. Slovenský v Spoj, státech a Kanadě. — Sdružení sloven zemích narušená komunistickou doktrínou.
slovenská Republika” a „T. G Masaryk and the exulant Marinko je kanadským mistrem ve ských katolíků v Americe vydalo sborník Zpí
Tehdy jsem v tom viděl těšínské jablíčko.
Idea of European and World Federation". Obě stolním tenisu, Robert Mandl vytvořil kanad vající Slovensko, který sestavili dr. Mazán a Dnes tomu věřím. Můj rozhovor s Jirkou si
jsou z pera bývalého primátora hlavního města ské a světové rekordy v chůzi. Kanadská atle J. Ďuriš ze slovenského ústavu v Clevelandu. mohli komunisté klidně natočit na pás a jsem
Prahy a místopředsedy čs. vlády, dr. Petra tická unie označuje kanadské Sokoly za nej — Orgán svobodných Sokolů Československý přesvědčen, že Jirka by se za něj před kádro
sokol v zahraničí přinesl studii o kázni a vý vou komisi nedostal. Jsou však věci, které pro
lepší tělovýchovnou organisaci.
Zenkía.
chově charakteru, kterou napsal dr. St. VelinPrvní popisuje politický, sociální a kulturní
VE SPOJENÝCH STÁTECH: President Eisen- ský, profesor pedagogiky na Karlově univer zradí více než slova. Jirka a jeho kamarádi
jsou------------takovíhle kluci! Znáte ten pohyb,
život a pokrok demokratické republiky Česko hower poděkoval písemně výboru demokratic
slovenské a její zápas o existenci. Tato určena kých krajanských spolků v Clevelandu za po sitě. — Prof. Jan Procházka, význačný amer. který se při těchto slovech dělá? Pan Allan
chirurg
a
badatel
v
oboru
rakoviny,
přednášel
Dulles
měl pravdu.
Vavřín
je pro informaci krajanské veřejnosti.
zdravný dopis, který dostal při návratu do Bí v Masarykově klubu čs. studentů-exulantů v
Druhá, v jazyce anglickém, podává myšlenky lého domu. — Místopředseda Československé Chicagu o pokrocích americké diirurgie. —
a názory Tomáše G. Masaryka na evropskou národní rady Americké Andrej Valoušek před Matice vyššího vzdělání v Chicagu podporo
a světovou federaci národů. Tato kniha je ložil jménem krajanů a exulantů senátnímu vý vala v minulém roce 32 studentů českého a slo Kohoutem v hlavní úloze. Soubor Jana Snižka
určena hlavně pro informaci politických kruhů boru ve Washingtonu návrhy na reformu při- venského původu. — Naši umělci, krajané i byl pozván do Clevelandu, Toronta a Montrea
a pro naši americkou generaci. Cena těchto stěhovaleckých zákonů. — Guvernér státu Wis- exulanti, jsou stálými hosty na amerických scé-, lu. V N. Yorku a v Chicagu se konaly oslavy
knížek je 50 centů za jeden výtisk, poštou 55 consin vydal Knihu o lidských právech, na je nách. V Clevelandu zahráli sólisté tamější fil 100. výročí prvního českého div. představení na
centů. Možno je objednat v úřadovně Česko jíž přípravě pracovala též česko-americká uči harmonie pod vedením houslisty Otakara americké půdě a 80. výročí div. spolku Záboj.
slovenské Náradní Rady Americké, 4125 W. telka, pani Bartoňová, která je předsedkyní ko Sroubka Dvořákův Americký kvartet. Pianistka Mladá Slovenka Denis Tonkovičová, dcera ma
jora amer. armády, se dostala do semifinále
mise pro lidská práva ve Wisconsinu. — Býv.
26 Sir. Chicago 23, Illinois.
přednosta amerického odd. čs. ministerstva in Karatina Sádlová vystoupila na koncertu v televisní soutěže v Chicagu o nejlepšího zpěNovém
Yorku.
Divad.
spolek
Nová
scéna
uvedl
váka-amatéra.
— Vybraná tělocvičná družstva
formací Rud. Šturm připravuje pro Shromáždění
VÝSTAVA CS. VEDCO A UMĚLCŮ
porobených evropskýchnárodů bibliografii lite v N. Yorku z podnětu býv. posl. J. Kouta z Par Sokolských jednot v N. Yorku a N. Jersey před
VE SVOBODNÉM SVÉTÉ
ratury o puči a vládě komunistů v Česko dubic Jankovcovu operetu Bejvávalo s Járou vedla v televisním vysílání ukázky vzorného
sokolského tělocviku. — Vládní komise ve
Masarykův klub studentů chicagské univei
Washingtonu studuje návrhy na zjednodušení
šity hodlá letos o velikonocích uspořádat n
klávesnic psacích strojů, mezi nimi též systém,
universitě týdenní výstavu prací českoslover
klerý vypracoval profesor August Dvořák z
ských vědců a umělců, žijících ve svobodnér
university ve státě Washington. — Cechosvětě. Výstava chce být přehlídkou práce z
američan okresní soudce Otto Korner v Chica
minulých deset let. Pořadatelé prosí autory
gu
byl zvolen organisaci právníků v státě Illi
Vodorovně:
A.
kteří by mohli k výstavě přispět, aby věnova
nois za nejzasloužilejšího a nejlepšího veřej
publikace svých románů, povídek, eseji, vč První díl tajenky.
ného pracovníka roku 1955. O. Kerner je synem
decké publikace, reprodukce malířských a sc B. Papoušek; klam,vynikajícího českého právníka, který.spolupra
chařských děl, hudební partitury, gramofonov rostlina tepl krajů;
coval s presidentem Masarykem na Washing
desky, umělecké fotografie. Po velikonocíc oděv. C. Podlehne;
tonské deklaraci. — Pí. dr. Marta Parkerová,
chtějí pořadatelé přeměnit výstavu na pulovr spojka; výtok sop
roz. Šimonové, byla jako první žena zvolena
a propůjčovat ji ostatním studentským spolků] ky; b blická osoba
předsedkyni sdružení lékařů v státě Illinois. —
at jiným zájemcům. Dotazy vyřizuje Mr. Paví D. Francouzsky duExulant Jiří Kolaja z Brna byl jmenován mimo
chovní; zakladatel
Kolda. 1414 E 59lh Street, Chicago, 111., USA.
řádným profesorem na universitě Talladega v
města Troje; žen
Alabamě a poslán k sociologickému výzkumu
ské jméno; geo
a universitním přednáškám do Mexika. — Čes
K.B. JIRÁK 65 LET
metrický útvar. E
ký biskup Jan Mořkovský bude 22. února slav
Dne 28. ledna se dožil v Chicagu 65. naroze Srbský
souhlas;
nostně
vysvěcen v katedrále v San Antonio v
nin K.B. Jirák, velký hudebník, skladatel, diri stará střelná zbraň;
Texasu.
gent a teoretik. Cs. krajané a američtí přátelé vesna; zbytek lodě;
V ITALU: V Římě vyšla sbírka česko-americpřišli mu o narozeninách popřát všechno nej- zn. čs. mouky. F.
ké poesie, nazvaná Písně a snění. Jejím auto
lepši a zavzpomínali na Jirákovu bohatou čin Dopravní prostře
rem je český katolický duchovní Monsignore
nost, která je úzce spjata se zlatým věkem čs. dek; značka délky
Václav Hradecký.
rozhlasu. Jirákovy zásluhy o rozvoj hudebního a výšky tonu; dvo
i
jmen;
splátka;
souhlásky
slova
hody.
11.
ItaL
života v Československu a o čs. rozhlas před jice; franc. umění. G. Bratrovrah; dává teplo;
VE FRANCII: Na žádost amerických příbuz
druhou světovou válkou jsou nesmírné. Za Ji německy stůj; vysoce prchavá tekutina. H. ‘ská peněžní jednotka; zábavy. 12 Múza milost ných bylo zavedeno pátrání po nezvěstném
rákova působení čs rozhlas byl oknem do svě Ukrajinská polévka; nedostatečný; prodírá se; ného básnictví; rov. 13. Mořský mlž; italský exulantovi Zdenku Loudovi. Tajemník čs. po
ta, kterým se cizina informovala o nás a my přislíbení. I. Ženské jméno; latinsky člověk; renesanční spisovatel. 14. Přivlastňovací za- mocného komitétu v Paříži B. Jílek zjistil, že
o cizině. Stanice „Praha" patřila tehdy k nej- špice; pár; římská tisícovka. J. Druhá poslední jméno; sila k předsevzetí. 15. Chemická značka Zd. Louda padl jako francouzský voják v boji
vanadu a argonu; kypřiti půdu; předložka proti komunistům v Indočině.
modernéjším rozhlasovým stanicím po hudební část tajenky.
16. Směnečný spoluručitel; velká nádoba. 17
VE VELKÉ BRITANII: V polovině ledna bylo
stránce Jirák dal popud ke vzniku mnoha dél:
Svisle: 1. Bleskové myšlenky; cizí mužské Diuh oříšku; žák. 18. Starořecký peníz; voje- opět zahájeno vyučování na čs. škole Cyriloopera „Veselohra na mostě" od Bohuslava Mar
tinů, která slaví velké úspěchy na západě, jméno. 2. Průvodce boha lásky; zpracovává že I vůdce Hunu. 19. Ruská řeka; hora zákona Si- Metodějské v Londýně. Na pravidelné sobotní
vyučováni dochází 60—80 dětí. — Dramat, od
p{^iuzaz Jirákova podnětu. Profesor Jirák nyní lezo. 3. Opak od „pode"; největší žijící ještěrka. nai. 20. YR; špatný člověk; zájmeno.
bor „J. K. Tyl" předvedl na dvou představeních
působí jako vedoucí profesor skladby a teorie 4. Latinsky hněv,- samet. 5. České město obrác.;
Knižní odměnu dostanou tito vylosovaní Fastrovu hru Vychovatel a připravuje na únor
na Rooseveltově vysokém hudebním učilišti v stát v Asii; chemická značka vodíku a siry.
hru F. Langra Velbloud uchem jehly. — Tělo
Chicagu. Na festivalu v Edinburgu dostal Jirák 6. Zkracuje vzdálenost; udržování dobytka. ' luštitelé vánoční křížovky Českého Slova:
cenu za novou symfonii a jeho cyklus klavír 7. Potřeba v domácnosti obrác.; první sjednoti 1. J. A. M i 11, Schwelzingen/Baden, Německo. cvičná jednota Sokol Londýn konala řádnou
valnou hromadu. COL v exilu uspořádala v
tel
Slovanů.
8.
Dostaveníčko,zbohatlík.
9.
2.
Hel.
Roudnická,
Berlin.
ních skladeb pro děti byl poctěn první cenou
.ondýně veřejnou členskou schůzi.
Hlas hodin; lodě. 10. Koncovka chlapeckých 3. Ant. Kratochvílová, New York.
amerických nakladatelů

Ze života krajanů a exulantů

Křížovka: „Českého Slova"

Číslo 2, únor 1956

CESKB SlOVO

Čemu se doma smějí

Cikáni postrachem čs. pohraniči

O vtipech se doma říká, že jsou trojího
druhu.
Do první skupiny patří vtipy dobré, ale ne
slušné. Ve druhé skupině jsou vtipy špatné, to
jest slušné. A pak existuji vtipy,' kterým se
tiká radioaktivní — to jsou ty, za které se vy
pravěč dostane do jáchymovských uranových
dolů.
*
V pražské tramvaji číslo 14, která si to právě
šine z Karlova náměstí dolů k Nuslím do Jaromírky, sedí dva občané. Ten živější se pokouší
zapříst hovor a když se mu to konečně podaří,
hned se vytasí s hádankou:
„Víte-li pak, jaký je rozdíl mezi rohožkou a
převratem?"
„To teda nevím", povídá ten druhý^
„No přece vůbec žádný. Obojí je přede dveř
mi."
„Tak ted vám dám hádanku já", rozpovídal
se takto poučený občan.
,
r .
„Jestli-pak víte, jaký je rozdíl mezi vanu,
milej pane, a tou elektrikou, kterou právě je
deme?!"
„Na mou duši nevím, dám se poddat."
„Taky žádný. Tramvaj i vy máte namířeno
na Pankrác."
*
Když se naposled sbíraly podpisy pod resoluci, volající po komunistickém míru, přišli agi
tátoři taky k občanu Vykukovi a aby se prý
honem rychle podepsal.
„A to tedy zase ne, já to nepodepíšu", resolutně prohlásil pan Vykuk.
Soudruhy toto prohlášení velice zneklidnilo
a už se pomalu dohadovali, kdo z nich poběží
pro esenbáky. Pak si však vzpomněli, že teď
je ve straně moderní vychovávat občany do
mluvami a tak se ještě pana Vykuka zeptali
na důvod jeho odmítnuti.
„Já chci válku, páni soudruzi. Vy se pořád
jen vytahujete a já chci tedy vidět, jak to těm
Amerikánům nandáte."
*
Mladý cikán se ucházel o přijetí do strany.
Pozvali ho na schůzi a prověřovali jeho minu
lost.
„Tak nám pověz, soudruhu, u kterépak stra
ny byl tvůj otec?"
„Soudruzi výboři, on byl stoprocentní komunista."
aý „A copak byl dědeček, u které ten byl stra
ny?", ptá se už dost nedůvěřivě jeden pro
věřovalo!.
„Ten byl taky velký komunista", horlivě
tvrdí cikán-kandidát KSC.
„Co nám tady cigáníš", rozčilovali se vejboři.
„Snad nám nechceš tvrdit, že i tvůj pradědeček
byl komunista?!"
„Poníženě prosím, byl", zněla odpověď.
„Ale vždyí přece za tvého pradědečka a dě
dečka komunisti ieště vůbec nebyli!", rozhorlili
se soudruzi prověřovatelé.
„No jo, ale kradlo se!"

ROZBÍJEJÍ OPUŠTĚNÉ DOMKY V POHRANIČNÍCH VESNICÍCH, PŘEPADÁVAJÍ CS. OBČA
NY A OLUPUJÍ JE O PENÍZE

Zprávy z měst a krajů
DÍK ČESKÉ MATCE ... — Potěšilo nás, když
jsme si přečetli dopis, jehož pisatelem je ve
doucí mládežnické organisace Pionýr, jež má
za úkol odloudit nejmladší z mladých rodičům
a zavést je do „jejich" (rozuměj rudého) tábora.
V dopise se m. j. praví: „... na kytaru ted
hrávám málo, ale začínám na ni hrát v Pioný
ru. A to jsem u kamene úrazu. Maminka je
.1,poslední dobou velmi nervosní, když jsem jí
\ řekl, že vedu Pionýra. Řekla, že už nemusím
ř jezdit vůbec domů!" — Stalo se v lednu 1956
nedaleko malebné České Skalice, v kraji Bo
ženy Němcové. ..
Kutná Hora. Rodný dům J. K. Tyla je upravo
ván na jeho památník.
Brno. V Kobližné ulici, v domě č. 4, bude od
halena pamětní deska W. A. Mozartovi. O vá
nocích r. 1776 tam Mozart přechodně bydlil.
Holešov. Místní kostel, postavený již na za
čátku 18. sloleti ve slohu ranného baroka, je
nyní opravován.
Praha. V různých částech města provádí se
stavba protiatomických krytů. Nové činžovní
domy jsou již vybudovány tak, aby skýtaly
cchranu proti atomickým zbraním. Do takových
budov se stěhuji převážně komunističtí promi
nenti z národního výboru, okresního výboru
KSC a policie. Rovněž v civilním sektoru se
horečně dokončují opravy starých veřejných
protileteckých úkrytů. Nově byl vybaven proti
letecký kryt na dětském hřišti v Praze IV-Hradčany pod školou na Hladnově, pod Chotkovými sády v Praze IV a kryt ve vrchu pod KarloV<Opava Koncem minulého roku bylo zatčeno
deset příslušníků pravoslavné církve, jelikož
rezšiřovali letáky proti režimu.
Kviov V okolních obcích bvlo postiženo epi
demickou nemocí asi 150 osob. Ani po náležiiém bakteriologickém a serologickem vyšetřo
vání se nepodařilo zjisťt o jakou nemoc slo
Ani uřivolani odborníci z Brna nevysetrilr druh
Z
Mezitím byla kyjovská nemocnice zanFnána padenty z celého kraje. Dokonce neP. " “ JI vystupňovala V otevřený konflikt s
jistota se V
lékaři, kterým se podařilo
komunisti
{jm ip fadu osob ozná.
un'írct „piirii' v polovici prosince m;n. roku
m" n Kv ově zatčeno osm osob a obviněny,
'VJ zneužil mimořádného případu epide
mie k
vojenské nePraba-Str
všed]ny prominentní
mocnící, v
é sovětské vojenské mise a
osobnosti.
.
& ja dokončena stavba podqenerálnino
Železobetonové chodby světiemních cňo“ ■
tfj metry spojuji všechny
Josti asi cty_
jce Mají vlastni klimatisacm
pavilony n'íi7,.n; 8 z diodeb odbočuji místa filtrační
jsou tain , operační sály,
nosti pí o P
polovině prosince minulého
Karlovy YarY;Infm nestésti v jáchymovských
roku bylo pn du ™rmcen0 pět horníku Dve
uranových dolechHerman Kalus a Abraoběti z teto skupiny
hibeni na ^dovskem
ham Rezmovic bý
^aredl pfi pohrbu došlo
•hřbitově v Karlo y

Cs. občané mají veliké nesnáze s cikány,
a to zejména v pohraničí. Komunistický re
žim nutí cikány k trvalému pobytu a do
mnívá se, že je tím přinutí i k práci. Jenže v
cikánech zůstala kočovná krev a nemohou-li
táhnout od vesnice k vesnici, chodí aspoň v
pohraničí od jednoho neobydleného domku
ke druhému a ničí v nich, nač přijdou: spa
lují dveře a okna, rozbíjejí nábytek a přičiňují se tak o to, aby zubožený obraz po
hraničí byl ještě smutnější.
Ve městech — třeba v Mostě a v Liberci —
cikánské tlupy přepadají pokojné občany a
olupují je o peníze. Cikáni z přepadacích tlup
nosí nenápadné vycházkové hole s ostrými,
špičatými bodci na konci, kterými oběti pobodávají. Policie proti cikánům celkem nezakročuje a chová se k nim shovívavě, hlav

k incidentu, který skončil zatčením řečníka,
který uvedl ve své řeči, že Kalus a Rezmovič
byli brutálními dozorci vehnáni do zkázy. In
cident vyvolal v židovských kruzích rozruch
Skořice. Skořické rybníky v Brdech, které
byly zničeny velkými dešti v r. 1949, byly nyní
oba obnoveny. Obhospodařuje je místní kolchoz.
Hradec Králové. Dokončuje se výstavba nové
čtvrti, Orlické kotliny. Ještě pokračuje stavba
komunikací, byla zahájena stavba mateřské
školky, kterou bude zdobit freska, již navrhl
akad. malíř Břetislav Jůngling.
Opava. Na místě, kde stál rodný domek Petra
Bezruče v Ostrožné ulici, byl letos vystavěn
dům, ve kterém bude zřízen t. zv. Památník
Petra Bezruče. Má být otevřen 22. dubna.
Brno. Byla vypsána soutěž na ideový návrh
novostavby Státního divadla v Brně.
Slapy. Dne 2. ledna byla uvedena do provo
zu poslední turbina na místní hydrocentrále.
Lučina. Tak se jmenuje nová obec na Ostrav
sku, která vznikla ze sídliště dělníků, pracují
cích na stavbě přehrady na řece Lučině. Má
zde být usídleno na tisíc lidí.
Plzeň. Plzeňští architekti pracují na architek
tonickém dotvoření Slovanské aleje a jejím
prodloužení ke Koterovské třídě. Dálo byla vy
projektována sídliště zvaná Slovany I, Slova
ny II a III.
Brno. Na Nový rok byla ustavena Státní fil
harmonie v Brně, která vznikla z brněnského
rozhlasového orchestru, doplněného nejlepšími
hudebníky Státniho symfonického orchestru
kraje Brno. Brněnská filharmonie bude mít 112
členů. Vedoucím byl jmenován Břetislav Bakala.
Praha. U příležitosti oslav 80. narozenin Wilhelma Piecka, presidenta t. zv. Německé demo
kratické republiky, byla smíchovská Škodovka
přejmenována na Strojírny W. Piecka. Rovněž
pražská Korunní třida byla přejmenována jeho
jménem.
Ostrava. Dne 31. prosince 1955 zahájil ostrav
ský televisní vysilač provoz celovečerního pro
gramu. Ostravská televise je prý dva a půlkrát
výkonnější než pražská. Od poloviny roku má
být zahájeno vyměňování pořadů s Prahou.
Karlovy Vary. Druhého ledna byl přímo ve
středu lázeňské čtvrti otevřen nový lázeňský
dům, zvaný „Rozkvět". Je v něm 94 lůžek pro
pacienty a je prý velmi moderně vybaven.
Slavičín na Valašská oslaví v letě 1956 700.
výročí založení.
Pardubice. 170 metru dlouhý a 24 m široký
má být most přes Labe, který bude spojovat
Pardubice s novým sídlištěm pro 25.000 lidí,
jehož stavba je plánována ve druhé pětiletce.
Chlumec nad Cidlinou. Zámek Karlova Koru
na, který vyhořel v r. 1943, byl po skoro deseti
leté práci znovu obnoven. Karlova Koruna je
nyní tak zvaným státním zámkem.
Olomouc. Do provozu byla dána třetí traf
elektrické pouliční dráhy, která spojuje město,
hlavni nádraží a budovu okresního národního
výboru Olomouc-venkov s autobusovým nádra
žím a tržnicí.
Úsií nad Labem. S pomocí brigádníků se staví
nový zimní stadion s tribunami pro 12.C00 di
váků. — Další zimní stadiony jsou v Chomu
tově a Litvínově.
Choceň. Ve středu města je dokončována
stavba nového biografu.
Nudvojovice. V Nudvojovicích u Turnova je
opravován hostelík, který pochází z 13. století.
Je plánována oprava barokních domů v průčelí
hradu Hrubý Rohozec.
Losovice. Na ploše mezi Labnm a zámkem
začnou ra jaře „dob ovolní" b :gád íci upravo
vat t zv. park kultury a oddechu.
PRAHA. Na Václavském náměstí dostali v
nevídaném „tempu" pod střechu nový hotel
„Jalta". Ve skutečnosti se jim konečně s nad
lidskou námahou podařilo zacpat jednu ze tri
mezer, jež ostouzely hlavni třídu hlavního
města Prahy skoro jedenáct roků — od květ
nové revoluce v máji 1945!
Duchcov. V honbě za uhlím, jehož je stále
nedostatek, byl nedávno otevřen další povrcho
vý důl „Pokrok". S dobýváním se započalo v
první polovině ledna t. r.
Svitavy. Při opravě vodovodů objevili insta
latéři tři dřevěné soudky, v nichž bylo skoro
2 000 kusů stříbrných mincí. Poklad, vážící
23 kg, tvořily rakouské, saské a belgické min
ce, ražené v letech 1700—1830.
Slovenská Lupča. Továrna „Biotika" na vý
robu penicilinu byla dána 19. prosince do zku
šebního provozu.
Liberec. Stavba druhé koleje pouliční d áhy
v úseku viadukt—Vápenka pokračuje jen vel
mi pomalu. Práce budou skončeny nejdříve
napřesrok.
Nýřany. Koncem roku byla zahájena stavba
dětského koupal.ště. Nejtěžší práce si musí
místní občané dělat sami, na „brigádách".
Střen. Ve Střeni na Hané si občané své
pomocí staví kulturní dům se sálem pro 300
osob.

ně proto, že se obává jejich msty. Obyvatel
stvo samo proto s cikány nic nesvede. Odpor
veřejnosti proti nim je však veliký. Svědčí
o tom zpráva, kterou před vánocemi vydaly
komunistciké úřady v Liberci. Píše se v ní:
„V posledních dnech jsou v našem kraji roz
šiřovány nepravdivé zprávy, že v určitém
okresu našeho kraje zavraždily osoby cikán
ského původu jednu ženu a že manžel za
vražděné odvetou prý nákladním autem de
moloval vůz těchto osob, při čemž usmrtil
několik lidí. Tyto zprávy jsou nepravdivé a
rozšiřují je nepřátelské živly s úmyslem roz
rušovat život občanů.“

Skutečností však zůstává, že cikáni roz
rušují život obyvatel v pohraničí a že pokus
komunistů cikány usadit se až dosud potkal
v Československu s naprostým nezdarem.

Jaroměř. Mezi Jaroměří a Českou Skalicí
protéká nyní Úpa novým korytem. Stavba byla
nedávno dokončena.
Praha. V Korunní třídě v Praze VII dokon
čují výměnu plynového osvětlení za světla
elektrická. Letos bude nahrazeno asi tisíc ply
nových luceren elektrickým osvětlením. Podle
dlouhodobého plánu mají všechny plynové sví
tilny zmizet ze všech ulic Prahy — mimo histo
rické obvody — do deseti let.
Levoča. V horách, asi 12 km od vesnice Torysky se zřítilo civilní dopravní letadlo OK—
VOZ. Z trosek byli vyproštěni čtyři těžce zra
nění a 22 mrtvých cestujících a členů posádky.
Hluboká nad Vltavou. Alšova jihočeská ga
lerie byla doplněna obrazy Maxe Švabinského a řadou dalších obrazů a plastik z národní
galerie v Praze. Na stálé výstavě jihočeské
gotiky je vystavena soška svátého Bartoloměje
ze 14. století, objevená v Drkolné u Vyššího
Brodu.
Užhorod. V nové nemocnici provádějí sovět
ští specialisté experimenty na 326 nemocných,
postižených rakovinou. Na celé Podkarpatské
Rusi je citelný nedostatek vhodných léků.
Hustopeče u Brna. Okres s úspěchem vzdo
ruje komunistickým plánům na kolektivisaci.
Brněnská Rovnost o tom napsala: „Na Hustopečsku nebylo založeno žádné nové Jednotné
zemědělské družstvo a členská základna stáva
jících družstev byla posílena jen o 41 nových
členů s 30 hektary půdy. Stranické organisace
na Hustopečsku nebojovaly proti kulakům v
Blučině, v Němčičkách i v jiných obcích a ne
dokázaly z jejich vlivu vymanit malé a střední
rolníky."
Karlovy Vary. V lednu t. r. byla v t. zv. Par
ku kultury uspořádána výstava, jejíž exponáty
jasně ukázaly, v jakém ovzduší nyní žijí čs.
občané. Název výstavy je dosti výmluvný: Ci
vilní obrana buduje a brání...
Mariánské Lázně. Obydlí v celém okolí stále
více chátrají a v napolo vylidněných vesnicích
se nacházejí už jen příslušníci pohraniční strá
že, vojáci, menší počet starousedlíků německé
národnosti a novoosidlenci, ponejvíce cikáni.
V celém kraji stoupá kriminalita a krádeže,
nřepady a vloupání jsou běžnou věcí V červnu
1955 v Bečově nad Teplou podřezal neznámý
pachatel jistého pocestného a oloupil. Při loň
ských vojenských manévrech zabloudilo několik
střel a granátů na hřbitov v Grunu, při čemž
rozmetaly hroby. Stále tam zejí díry, kolem
kterých se válejí lidské kosti a lebky Náhrob
ky a kříže jsou zpřelámány a rozhozeny bez
ladu a skladu po celém hřbitově.
Hořice. V lomu se známým hořickým pískov
cem byla opět zahájena těžba. Kámen z tohoto
lomu byl užit na mnohé známé historické stav
by. Byl používán na př. při stavbě chrámu sv.
Víla v Praze, použili jej i stavitelé Národního
divadla a pražského Musea.
Tlumačov. V Tlumačově na Chodsku natáčeli
manželé Jackie a Charles Wassermannovi, pra
covnici rozhlasové a televisní společnosti v
Torontu, Kanada — vystoupení místních lido
vých souborů.
Roudnice nad Labem. Po úpravě, která trvala
přes šest měsíců, byl opět dán do provozu
most v Roudnici. Byla zpevněna jeho konstruk
ce a rozšířena vozovka.
Komárno. V pálek 23. prosince m. r. byl dán
do provozu nový silniční most, který spojuje
státní silnici z Bratislavy přes Komárno na
Nitru.
JAK JSOU UBOZÍ ... — Vzkaz z Táborská:
.. já to stále tluču u zedníků, přestože jsem
měl již slíbeno několik lepších míst. Páni kádrováci mne však nikdy neprověřili. Pak že u
nás nevládne diskriminace. Musím je jedině
politovat, jak jsou nesmírně špatní a ubozí.
Jak se máš tam na Západě? Napiš. Někteří
lidé se vrátili na amnestii. Tak kdybys chtěl
nřiiei také, nezapomeň, že bys mohl pracoval na
Jáchymovská nebo v Příbrami; mohl by ses
mít třeba tak dobřc(?) jako se mám já ...1"
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Zrcadlo domova
Chystají se na ozbrojeny převrat. List kraj
ského vedení KSC v Plzni „Pravda" 20. prosin
ce minulého roku napsal: „Ve výkladní skříni
Oděvního obchodu na Stalinové třídě v Plzni
byly vystaveny zbraně, zabavené kulaku Ka
rasovi a jeho společníkům v obci Strýčkovy na
Blatensku. Tito »věrní posluchači Svobodná
Evropy* se marně pokoušeli zastavit vývoj v
družstvu. Jmenovaní vyvrhelové, kteří měli
plná ústa čisté demokracie a horovali pro za
vedení předmnichovských poměrů, spekulovali
na ozbrojený převrat. K tomu účelu přechová
vali lehký kulomet, dvě pušky, čtyři auto
maty a větší množství pistolí všech druhů a
střelivo. Proti komu? Proti komunistům a vůbec
proti všem, kteří souhlasí s dneškem, prohlásil
po zatčení kulak Karas. On, člověk s gymnasijním vzděláním se nedočkavě těšil na den, kdy
uchopí do rukou automat a postřílí každého,
kdo souhlasí s dneškem. Podobně i bývalý sou
kromý podnikatel Janoušek. K přípravě zlo-,
činu svedli i reakčné založeného Sulivara. Tyto'
zrůdy stihne přísný trest."
Ani komunisté jim nechodí na schůze. „Co jo
platné, že je v Gruně, okres Moravská Třebová
33 komunistů, když na schůze chodí deset až
dvanáct lidi. 21. listopadu se z celé organisace
sešli na školeni jen tři soudruzi; předseda orqanisace soudruh Chaloupka, člen výboru s7
Špaček a tajemník MNV a propagandista s.
Srostlík."
„Rovnost"
Deíraudace a nedostatky v komunistických
obchodech. „Ještě stále se množí případy, že
v prodejnách nejsou i několik dnů k dostáni
nejzákladnější potřeby. Zemědělci si právem
stěžují, že není dostatek drobného nářadí , a
potřeb. V průběhu roku se projevovaly velmi
vážné zjevy nepoctivosti. Několik desítek pří
padů vysokého stavu mank ukazuje na nedo
statečnou kontrolní a revisní činnost, a chyby
v obchodním provozu, nepořádky v administra
tivě i na špatný kádrový výběr obchodních za
městnanců "
Jihočeská Pravda
Tuhý život zakázaných organisací. Česko
budějovický krajinský list „Jihočeská Pravda"
uveřejnila 6. prosince minulého roku tuto zprá
vu: „Víte, že ve Veselí máme ještě Svaz bran
nosti, Hasičský sbor i Československou stranu
národně-socialistickou?"
Mladí lidé se vzpírají. „Na dole Fierlinger ve
Vinařících u Kladna nepřišlo ve třetím čtvrtletí
do práce průměrně měsíčně sto mladých hor
níků, kteří společné rukou svornou a neroz
dílnou okradli republiku 0-2253 hodin. Absence
a konečně i útěky mladých havířů na Fierlingeru I. velkou měrou zavinily, že důl neplnil
plán a vedoucí závodu se s tím netají."
Mladá Fronta
TO JSOU ALE NEVDĚČNÍCI... — .. nej
víc se mne dotkne, když někdy i docela
rozumní lidé vážně tvrdí, že špatnými zjevy v
chování dnešní mládeže je vinen náš lidově
demokratický řád. Je to neuvěřitelné, ale bohu
žel jsem se s tím setkal i v projevu funkcio
náře ROH(!). Nejvíc mě při tom urazil potlesk
posluchačů, kteří ho za tuto nehoráznost od
měnili", postěžoval si V. Fiala z Plzně v dopise
pražskému rozhlasu ...
Chybí jim nadšení. „Pozoruji netečnost obča
nů i funkcionářů k nějakému dění u nás na
vesnici nebo k veřejnému životu vůbec. Byla
jsem na příklad na schůzi, konané na ukončení
Měsíce přátelství se SSSR Schůze byla nudná
jako by tam ani živí lidé neseděli. Nějak chybí
nadšení. V roce 1953 u nás vyhořela Sokolovna,
jediné středisko kulturního života. Po dvou le
tech jsme začali stavět nový kulturní dům.
Bylo smutné, jak málo zájmu měli občané o tuto
záležitost. Zdá se, jako by u nás z téměř 500
obyvatel žilo a pracovalo asi 30 lidí. Jak je
možné, že hlavně mladí lidé u nás to nechápou?"
T Hutárková z Pravice v čas. „Vlasta"
U brašnáře mu opravili konvici. „Začátkem
prosince zanesl jsem k panu Sumovi do Komu
nálních podniků v Kroměříži do opravy konvici
na vodu, v níž si připravuji čaj. Pan Sum od
pověděl: „Máme takový nával plánované prá
ce, že si na opravu budete muset počkat tak
řekněme půl roku." Zaskočil jsem k brašnáři
panu Kubitovi, který za třicet vteřin nýt opra
vil. Za opravu mně účtoval padesát haléřů."
Zlínská „Naše Pravda"
Tři měsíce čekají na opravu přezůvek. „V
opravnách Obnovy v brněnském kraji leží dám
ských gumových galoší čekajících na opravy na
tři tisíce párů. Některé tam jsou už i tři mě
síce. Lidé hubují, urgují osobné i písemně. Na
diuhé straně jsou rozhořčeni také pracovníci
Obnovy, protože nemohou zákazníkům vyho
vět Nemají prý přezuvky čím opravovat. Ta
ková situace není však jen v Brněnském kraji,
ale i jinde."
Rudé Právo
Na všecko normy. „Neměli jsme radost, že
ředitel trustu státních statků soudruh Vacek
slíbil brigádníkům v Batelové snížit normu
při nakládání hnoje, ale když se toho brigád
níci při výplatě dožadovali, s Vacek řekl, že o
tom v Batelové s nikým nemluvil."
Jiskra
Trampoty brigádníků. „Již po tři měsíce mají
brigádníci v Jersicích k svačině pouze chléb s
marmeládou. Špatné je to s mlékem. Mléko od
svých dojnic odvádějí do mlékárny a chtějí-li
si uvařit kávu, musí jit mléko koupit do místa
;strach z nejisté budoucnosti."
Z. Náchodská

KDO ZEMŘEL: Hraběnka Marie Waldštejnová, rozená Ruhmkirchová, ve věku 104 let. —
MUDr. Josef Šrámek, emer. primář nemocnice,
CO Plši Z DOMOVA
po těžkém úrazu. — V Praze zemřela ve věku
S pensí to není k životu ani k smrti. „S ohle
64 let PhDr. Julie Moschelesová, docentka geo- ।dem na zdravotní stav jsem se přihlásil do
grafie na geologicko-geofické fakultě Karlovy ipense. Ale moc jsem si nepomohl. Po dvacetiuniversity. — V Lučanech nad Nisou zemřel ■péti letech služby mám pouze 650 korun měsičDr. Dalibor Kruis z Prahy. — V pře-ovské ne- ;ně. Velmi málo pro celou rodinu, takže mám
mocnící zemřel ve věku 66 let malíř-krajinář strach
<
z nejisté budoucnosti."
Z Nádochska
Ferdinand H. Herink. — V Hostivicích zemřela | O bídě se těžko píše. „Píšeš, jak je u vás la
učitelka náboženství Marie Poláčková. — Vpcino a vše k dostání. Zapomněls nám však na
Praze PhMr. Josef Kunovský. — Jaroslav Zle- ]psat, kolik asi si tam u vás průměrně dělník
sák. bankovní úředník z Bližňovic. — Josef vvdélá
a zda na to má, i když je tak lacino.
Veleta z Prahy. — Marie Bohlíková z Prahy II ]Můj plat je 1 200 Kčs netto. To je asi průměr
ve věku 85 let. — Josef Kysela z Prahy XIV, ■všech platů Brambory u nás stály 62 Kčs me
Dačického 8. — Antonie Brandejsová z Prahy I ‘;trák Banány stojí kilo 30 Kčs, to je tak jedno
ve věku 84 let. — V Praze-Karlíně zemřel Jan <denní mzda, pomeranče 14 Kčs a jablka 5 ko
Binler, mistr lakýrnický. — Ve věku 56 let.]run. Káva, kterou máme tolik rádi a máme ji
zemřela Josefa Trošková, roz. Žaludová. — Ve jen tehdy, když nám ji pošlete — stojí 220 ko
věku 60 let zemřel Jiří Flos ze Spořilova, býv. .;run kilo. Kdybych si chtěl koupit pořádné šaty,
kapitán čs. armády. — V Praze zemřela Božena itak to bych na to musel dát celý svůj plat.
Hocková, vdova po lékaři.
| <Opravdu o bídě se těžko píše."
Z Prahy

České Slovo

M1R NIKDY NEBUDE TRVALY, DOKUD MALE CIVILISOVANÉ NÁRODY
NEBUDOU CHRÁNĚNY PŘED ÚTLAKEM A POROBOU.

THEODOR ROOSEVELT'

Devatenáct set padesáttři
HELGA SCHUBERTOVÁ
Fici
Na předměstích v blátě
rouhají se paty bosých
Někdo nese na poštu
zhnisanou ránu:
,.Zahojte ji!" — Jen aby došla . . .
Vítr zdvih'
hesla z třpytivých celofánů
a smrt je žene
zástupem Škodováků
v pozdvižených očích
v sevřených dlaních
cestou mraku

„KILL!

Prší
Bláto se jako poliček
připláclo na zeď úřední budovy
Mládenec s knihou na Letně
rozplakal Juliena Sorela
deštovou kapkou
na stránce cent vingt huit
Za jedním oknem v ulici
v světle svých očí
čtou naše vzdušné dopisy
ty, které došly k cíli
Ani je nesmíme podepsat
abychom nezabili

KILL!"

FRANTIŠEK VÁVRA
Když jsem se před několika dny vrátil pozdě
večer z práce, našel jsem na stole pod vázou
s květinami malou, šedomodrou obálku. Mezi
kontinentální bezdrátový telegram. Stálo v
něm: UDEJTE CENU FILMU RODINY ŽIVOT
LVU TELEGRAFICKY STOP ODPOVED ZA
PLACENA STOP VLOŽKY PRO FILM TARZAN
VLADCE LVU STOP. Podpis: známá filmová
společnost, Hollywood, Calif.
Tento příběh má začátek v okamžiku, kdy
jsem se já, Homo Sapiens, stal při přeletu
rovníku Homo Converticator Solaris Empyrus
„Všem pozemským tvorům se na vědomost dá
vá, že níže jmenovaná osoba přestává být kry
sou pozemskou a jako Converticator Solaris
Empyrus má být chráněná před zlým zubem
žraloka, lva, všech šelem, jakož i lidojedů. Pře
stupek tohoto zákona se trestá smrtí. K výko
nu trestu budou povoláni lovci lidští, zvířecí,
živlové, nebo sám největší ničitel, trestající
čas.” Tak nějak to stálo v diplomu, který mně
odevzdal kapitán letadla, když severka líbala
vzdálený horizont.
Po dlouhém letu nad jezery, pralesy, horami
a ledovci jsme přistáli u Nairobi, hlavního
města Kenye. Vyzbrojen svým glejtem, zava
zadly, kamerou, aparáty, exposimetry a filmy
jsem se vypravil taxíkem do města. Překvapilo
mě velkým stavebním ruchem. Lidé se zdáli
být usměvaví, veselí a úslužní. Ale neměl jsem
se čeho obávat. Můj diplom mě měl chránit, i
kdyby to byli sami lidojedi.
Hned první den jsem se při vyřizování obchodních věcí seznámil s krajanem, který má
na hlavní třídě vzkvétající fotoateliér. Myslím,
že největším zdrojem jeho příjmů jsou foto
grafie divoké zveře. Řekl mi, že bohatí lovci z
Ameriky i z Evropy, kteří se nechtějí vrátit z
Afriky domů s nepořízenou, kupují od něho
fotografie lvů, tygrů, pardálů i příslušníků divošských kmenů, aby se po celý zbytek života
mohli doma chlubit „autentickými” svědectví
mi o svých afrických dobrodružstvích. Za slušný
poplatek prováděl též příslušné retuše a foto
montáže, které ani odborník, opatřený nejlepši
lupou, nedovedl odhalit jako padělek. Jak zná
mo, naši lidé jsou velcí podnikavci.
Otázal se mě se smíchem: „Nechcete si také
koupit sérii? Jako krajan dostanete slevu!” Vý
směšně jsem se na něho podíval a poklepal jsem
význame na svou kameru. „Drahý příteli”, řekl
jsem zvýšeným hlasem, „všechny své snímky
jsem bral vlastnoručně. Doufám, že by mnohé
z nicii mohly směle konkurovat s vaší produk
cí, ačkoli jsem pouhý amatér a tak říkajíc
jenom nedělní fotograf.”
Druhého dne zastavil můj nový přítel foto
graf svou fordku před malou hospůdkou. Před
vstupem do národního parku se prý musíme
posilnit. Hospodský nás uvítal hlučným „Na
zdar, boys!” a bez dlouhých řečí servíroval
uzeného lososa, langusly s majonézou, vejce
se šunkou a správné chlazený prazdroj. V tom
horku nebylo třeba mnoho pít, jazyky se nám
brzo rozvázaly. Slovo dalo slovo a také mysli
vecká latina si zanedlouho přišla na své. Na
konec se náš rozhovor zatočil na naši společ
nou velikou lásku. „Zpropadená Afrika”, říkali
jsme jeden přes druhého. „Co ta nás už stála
peněz, potu, krve, nevděku a dřiny! A kolik
nenávratných mladých let jsme tu už ztratili!”
Potom jsme opět vyjeli a brzy jsme narazili
na stáda gazel a antilop. Přítel mé varoval:
„Neplýtvejte filmem.” Ale já jsem si nedal říci
a vypotřeboval jsem pěkných pár metrů prvo
třídního barevného materiálu. A také na opice,
žirafy a pštrosy jsem obětoval větší sérii obráz
ků v leice. Pak se objevilo stádo gazel mpala,
které jsou opravdu velice legrační, když jsou
na útěku. Bral jsem do ruky filmovací kameru,
ale přítel mé zadržel: „To jsou úplné bez
významné věci. Škoda filmu! Víle, to je tak:
Tisíce fotografií a kilometry filmů mě zmlsaly.
Lvy stojící nebo běžící už vůbec nefotografuji.
Zajímám se pouze o speciality. Viděl jste ně
kdy Iva, jak čichá k jízdnímu kolu? Nuže, ta
kovou věcičku jsem nafilmoval a byly z toho
slušné peníze. Jedna továrna na kola s tím
dělala hroznou reklamu. Bylo to tak: Jakýsi
Mao-mao, myslím, že Kikujec, zaměstnanec
zdejšího národního parku, jel z práce domů.
Najednou uviděl několik metrů od cesty lva.
Dostal strach a utekl. Kolo se válelo na silnici.
Pozoroval jsem tu scénu z auta, popojel jsem
dopředu a připravil jsem si kameru. Pak se lev
líně přikolébal ke kolu a začal si je prohlížet.
Bylo to k popukáni.”
Nemohl jsem zůstat pozadu a proto jsem vy
právěl o dobrodružství, které jsem spolu se

svou rodinou zažil před dvěma roky v Habeši
na jezeře Awasa. Lev, poraněný svátečním
střelcem, přišel do našeho tábora a začal očichávat stan, kde spala naše čtyřletá dcerka.
Zdálo se mně, že jsem trumf svého přítele pře
bil ještě vyšším. Ale ten mému vyprávění ne
věnoval tu pozornost, které by si bylo zaslou
žilo, jak jsem byl pevně přesvědčen. Místo
toho jen zvolal: „Tam je kill!” A pak nadšeně
strhl volant, takže jsem měl co dělat, abych
znovu uspořádal své rozházené fotografické
rekvisity. Kill? Co to mělo znamenat? Anglicky
„to kill” je tolik, co zabit. Přece mě snad můj
nový přítel fotograf — a k tomu ještě náš kra
jan a nadto člpyěk roztomilý, i když poněkud
chlubivý, jak se mně zdálo — nevezl do národ
ního parku jen proto, aby mě tam zabil v
automobilu? Takovou všední smrtí bych mohl
zahynout stejně dobře doma a nepotřeboval
jsem cestovat až do srdce černé Afriky. „Tam
ji kill", slyšel jsem nový jásot, „tam si teprve
zafilmujeme!” Teď se mí rozsvítilo. Kill zna
mená také porážet dobytče.
Přiblížili jsme se k tomu divadlu na nějakých
osm metrů. Lví rodina dohonila a porazila ze
bru a lační supi pozorovali s výšky s neskrý
vanou závistí, zda by šťastnějším nemohli v
nestřeženém okamžiku ukrást aspoň kousek
kořisti. Naše kamery začaly spokojeně bzučet
Když to už trvalo delší dobu a když jsem byl
celý rudý vzrušením, poznamenal můj přítel
jakoby nic: „Máte ještě dost filmu? Tolik jste
ho přece vyplýtval na ty gazely. Měl byste se
podívat.” Měl pravdu. Musel jsem přestat,
abych vyměnil film.
Hrůzou jsem ustrnul. Kamera byla prázdná.
Myslel jsem v prvním okamžiku, že mě hrom
musí trefit. Ale nestalo se nic takového. A jak
se zdálo, ani můj přítel nic nezpozoroval
Předstíral jsem tedy, že jsem z kamery vyňal
spotřebovaný kotouč filmu. Musel jsem jednat
rychle. Doufal jsem, že až nasadím nový film,
budu mocí nahradit alespoň část kořisti, o níž
mé připravila trestuhodná lehkomyslnost. Ale
lví rodina odtáhla zbytek zebry clo křoví a vět
vičky, které se za ní zavíraly, byly neprosto
nedostatečnou potravou pro mou, nyní už
opravdu znamenitým barevným materiálem na
bitou kameru. Ale nedal jsem na sobě nic znát.

Když jsme se vrátili do Nairobi, nabízel se
mi přítel, že okamžitě vyvolá můj film i sním
ky z leicy. Příští večer bychom mohli uspořádal
na oslavu toho krásného výletu menší hostinu.
Pozval by známé a předvedli bychom jim své
barevné úlovky. A nestranná porota prý roz
hodne, kdo lépe nafilmoval rodinný život lvů
Našel jsem tisíce vymluv, proč musím proti
původnímu plánu okamžitě odcestoval.
Tak, a teď jsem držel v ruce len radiogram.
Jak se o tom dověděli? Můj přilel asi ne
mlčel, snad se pochlubil, že jsme udělali zají
mavé snímky. Možná, že se to doslalo do míst
ních novin. Objevili to lidé od filmu ... Zkrát
ka a dobře, má fantasie pracovala na plné
obrátky. Ale konec konců tu byl ještě ten
radiogram. A to nebyla žádná fatamorgana,
nýbrž skutečný šedomodrý obdélník s přísluš
ným textem, z kterého jsem mohl mít radost
i prospěch, kdyby ... Šel jsem na poštu a vy
žádal jsem si formulář. Napsal jsem adresu a
pak tato slova: „TARZAN CINEMASCOPE
OTAZNÍK RODINNÝ ŽIVOT LVU NORMÁLNÍ
SORRY STOP.” Byla to sice hloupá výmluva,
ale byla lepší než přiznání, že jsem si zapom
něl dát do kamery film.
Jak laskavý čtenář jistě uhodne, chtěl jsem
těmito slovy stručně vyjádřit, že nepochybuji
o tom, že film „Tarzan vládce lvů” se jistě na
táčí pro široké plátno. Kdežto můj film o ro
dinném lvů, ten že je natočen pro normální,
necinemascopové plátno. Rozhodně to tedy ne
mělo znamenat, že lvi vedou normální rodinný
život. Necinemascopové plátno! Já, hlava sko
pová!
Úředník počítal a pak mně sdělil sumu. Řekl
jsem vítězně: „Ale já posilám telegram, který
je předem zaplacen!” Úředník nedůvěřivě po
kývl hlavou a pak mě vyzval, abych mu uká
zal zprávu, kterou jsem dostal. Dal jsem mu
tedy ten radiogram. Úředník se na ten kus pa
píru znalecky podíval a pak poznamenal: „Ten
telegram ale není odeslán z Hollywoodu. A
kromě toho. Kromě toho odpověď zaplacena
není. Ten telegram přišel...” „Z Nairobi!” do
plnil jsem jeho vélu zsinalými rty. Pak jsem
procedil mezi zuby „Kill” a myslel jsem tím
tentokrát spíše „zabít” než „porážet”. Úředník
se na mě kradmo podíval.

Exulantské osudy a příhody

Moje Afrika
JIŘÍ SKÁLA JIČÍNSKÝ.
Z Československa jsem odešel v dubnu 1948
s diplomem inženýra chemie, prázdnýma ru
kama a s pevnou vůlí, že se ve světě nedám.
Po třech měsících obvyklých uprchlických tou
lek mě osud zavál přes Rakousko, Německo a
Holandsko clo Velké Britanie. Zakotvil jsem
tam jako dělník na statku v Devonu. Přijal
jsem smlouvu jako ,.evropský dobrovolný děl
ník — European Voluntary Worker", zkrá
ceně ivídabljú, ale ještě dřív, než jsem
se na devonském statku okoukal, začal jsem
psát kostrbatým slohem začátečníka v angličině dopisy britským chemickým firmám, zda
by nemohli potřebovat odbornou silu, že bych
o jedné věděl. Nepsal jsem nadarmo. Jedna
firma projevila zájem a nad to sí s mým pří
padem dala tolik práce, že mě u příslušných
pracovních úřadů „vysekala" z tříletého smluv
ního závazku. A tak nikoli až po třech letech,
ale už po třech měsících jsem zase přestal být
ivídabljú. rozloučil se na vždycky se země
dělstvím a vrátil do chemické laboratoře. Na
stoupil jsem místo odborné sily pro výzkum
hliníku. V novém působišti jsem pracoval tři
léta. Brzy po nástupu do laboratoře jsem si
uvědomil, že moje vědomosti v chemii nejsou
všechno, že — zejména v Britanii — je za
potřebí vědět ještě mnohé mimo chemii. Ne
dělal jsem proto se sebou dlouhé okolky a
rozhodl se, že si k běžné denní práci na hli
níku naložím ještě přesčasovou práci večerní
a pustil se do studia národního hospodářství a
obchodního řízení podniků. Než jsem z těchto
předmětů složil závěrečné zkoušky, pracoval
jsem takto „přes čas" celá čtyři léta.
Ještě než jsem večerní studium skončil, změ
nil jsem opět zaměstnavatele. Dostal jsem no
vou nabídku, finančně mnohem výhodnější.
Znamenalo to rozloučit se s hliníkem a přejít
na zcela jiný odbor, v němž jsem „nebyl
doma", ale nebál jsem se, místo přijal a dal se
š chutí do toho. Zase to pochopitelně vyžado
valo víc studia, protože i do nového oboru
jsem potřeboval vniknout co nejrychleji. Kradl
jsem volné chvíle přes den a věnoval je méně
známým stránkám chemie, kdežto večery pa
třily výhradně národnímu hospodářství a ob
chodnímu řízení podniků. U nové firmy jsem
pracoval dvanáct měsíců — byl jsem tam vý
zkumným inženýrem — načež jsem dostal na
bídku, abych přešel na nové působiště. Tento
krát v tomtéž oboru A nešlo již o žádnou
firmu, nýbrž mé požádala londýnská univer
sita, abych v jejích laboratořích pokračoval ve
výzkumnictví. Přešel jsem tedy na universitu.
Tyto řádky však neposílám ani z university, ba
ani ne z Londýna, nýbrž z Afriky a stalo se to
takto:
V Ugandě ve východní Africe byla objevena
ložiska některých kovů, které umožňují, aby se
v těchto končinách založil mohutný průmysl.
Jde právě o kovy, na jejichž výzkumu jsem
pracoval na universitě a které se v mém pří
padě ukázaly pro mne osobně zlatém. Firma,
která naleziště odkryla a zpracovává, potřebo
vala odborné síly. Jedr ik pro výzkum, jednak
pro obchodní vedení zakládaných podniků. Při
hledání vhodných kandidátů požádala firma o
spolupráci také londýnskou universitu, a ta
byla patrně s mou prací spokojena, protože mě
doporučila jako jednoho kandidáta. Když se na
mně firma obrátila, brzy jsme dojednali smlou
vu a bez dlouhých průtahů jsem byl ve vzduchu
— na nové působiště v Africe jsem totiž při
letěl.
V těchto končinách Ugandy jsem jediný Čech.
Afrika, označovaná přídomky tajemná a ne
bezpečná, nijak tajemně a nebezpečně se mi
neprojevila. O lvech a tygrech nic nevím, ač
koli si chodím střílet zvěřinu sám. A zažil jsem
tu všudy jenom jedno dobrodružství — na vý
letě. Vyjeli jsme si s manželkou a dvěma brit
skými přáteli motorovým člunem po řece Nilu
k vodopádu Murchison. Asi po deseti kilo
metrech jízdy jsme narazili na mělčinu a ne
mohli s místa. Nezbývalo, než přestoupit na
malý záchranný člun a veslovat zpátky — na
Štěstí po proudu. Byla to únavná cesta. Ne
proto, že trvala úmorných pět hodin, nýbrž
proto, že se řeka hemžila krokodýli a hrochy.
Nebezpečí bylo v tom, že některý hroch — ne
úmyslně, jsou to dobráci, ale ze žertu — mohl
převrátit náš člun a vydat nás na pospas kro
kodýlům. Ti nejsou dobráci. Ale hroši snad
měli toho dne špatnou náladu, nežertovali a
dodnes jim to přičítám k dobrému a nedám na
ně dopustit. Byli jsme nevýslovně rádi, když
jsme zase měli pevnou půdu pod nohama.
Životv Ugandě se mi velmi líbí. Ačkoli jsme
téměř na rovníku, není tu nepříjemně: žijeme
ve výši 1800 metrů a tropická vedra ne
existují, třebaže o teploučko je dokonale po
staráno i v zimě. Mně osobně trochu horka
v práci nevadí. Vysoké teploty mě však přes
to daly co proto, poněvadž měly vliv na vý
robní proces. Ale už jsme si s tím poradili.
Práce v podniku není nebezpečná za předpokla
du, že si každý počíná opatrně. V povolání
jsem docela spokojen. Vedu výzkum jako hlav
ní inženýr a k platu, jaký bych v Českoslo
vensku zcela určitě neměl, ani kdybych byl
členem komunistické strany, mám ještě zaří
zený dům, tři služebníky a auto. Se služebníky
a s domorodými dělníky mluvím řečí swahili,
podobnou arabštině, které jsem se tu musil
naučit. Šlo to snadno: za tři měsíce jsem se
běžně dohovořil o všem. Za čas, až se závod
rozvine, postoupím na místo technického ře
ditele a pak snad později ještě výš. Ale na
budoucnost mnoho nemyslím, není na to času.
Mám v plánu, že tu zůstanu deset let — to
znamená, že ted již jen devět — našetřím si
nějaké peníze a pak se vrátím domů. Do Česko
slovenska, bude-li svobodné nebo do Velké
Britanie, která se mi stala druhou vlasti.

Slovíčko nejmenších
Milí mladí přátelé,
redakce Slovíčka děkuje malé Anicce zadoDi Jisté že ti. Aničko, rádi vyhovíme a Ihutu
k napsání článku do soutěže Slovíčka prodlou
žíme Anička nám totiž napsala ze se teprve
Mo dny o naši soutěži dozvěděla, ze by se p
Xh zúčastnila, ale musí se teď učil ke zkouš
íš a nemá čas psát článek do Slovíčka. Boji
se že později už projde námi stanovená lhůta
a její příspěvek pak přijde nazmar.
Mvslím, že se vám všem zavděčíme, když
lhůtu posuneme až do konce března a výsled
ky soutěže oznámíme v květnovém čísle. Ale
neotálejte se psaním, protože příspěvky se nam
schází, už jsme dostali několik hezkých psaní
ček.

„BABIČKA" BOŽENY NĚMCOVÉ
Jan T ý ml

V únoru si vzpomínáme na spisovatelku Bo
ženu Němcovou. Narodila se ve Vídni 4. únoru
1820 Přečtěte si její Babičku. Je dosažitelná i
v exilu, vyšla ve Spojených státech. Týmlovč
básničce se naučte nazpaměť.
Čteme, čteme od maličko
v nejkrásnějších pohádkách
o slepici, kohoutkovi,
o neposlušných kozlátkách —
Vrznou jedny, druhé dveře,
kdo to vyšel v prostém šátku?
Sultán s Tyrlem — nezbedové —
vyskakují na ošatku.
Ti dostanou! Za kačátka!
,,Je vám toho líto?
Tak se stává nezdárnikům!
Pamatujte si to!"

Byl Smoliček pacholiček —
ta je, lidé zlatí!
„Babička" nás učívala
vlast svou milovali.

Čteme příběh o Viktorce,
a tak dále a tak dál...
Jako kdyby z každé stránky
milý člověk promlouval,

Otiskujeme obrázek ze života Boženy Něm
cové, je z knihy Václava Tille. Němec, o němž
se v článku píše, byl její manžel.

ŠEST STŘÍBRNÝCH LŽIČEK
BOŽENY NÉMCOVÉ
Dne 25. dubna 1856 šel si Němec vyzvednout
pensi, ale u pokladny mu řekli, že po tři mě
síce nedostane nic. Nesložil předepsané zkouš
ky, jeho žádosti o slíbené místo byly zamít
nuty a pokladna dostala rozkaz, aby mu nic
nevyplácela. Rodina zůstala bez chleba.
Jedinou nadějí Němcové byla hraběnka Eleo
nora Kounicová. Poslala jí „Babičku" a čekala,
že ji hraběnka dá peníze. Hraběnka poslal
Němcové šest stříbrných lžiček. Němcová /ej
ukazovala svému příteli Josefu Fričovi a na *
bízela mu je se slzami v očích ke koupi. Ne
měli již co jíst.
Konečně se odhodlala jít k hraběnce osobně.
Neprosila, ale její chatrné šaty a její horečně
se lesknoucí oči mluvily za ni. Kounicová ji
vlídně přijala, doprovodila ji do piedpokoje a
tam jí dala šetrně patnáct zlatých, nevědouc v
jaké bídě se Němcovi octli.
Večer však vyprávěl vychovatel Sulc, že
Němcovi nemají z čeho žít. Poslala tedy Kou
nicová Němcové ještě padesát zlatých a slíbila,
_e zařídí, aby za každý tištěný arch, který na
píše, dostávala dvacet zlatých stálého hono
ráře.
Němcová byla touto laskavostí hluboce do
jata a napsala ve svém dopise přátelům: „To
je žena, která umí dávat, aniž člověka ponížila
Á řo není dáno každému. Nic, pranic, žádné
odříkání, žádné strádání nebylo mi oběti, ale
když jsem mnohdy takové ponížení snést mu
sela, že jsem, prosíc za rodinu, jako žebračka
byla posuzována, to mi bylo trpkou obětí a do
sud ve mně krev vře, když si na to vzpomenu.'
Božena Němcová zažila mnoho pokořováni
a ústrků a bídy ve svém životě a přece vždy
nenáročně a ráda rozdávala ze svého velkého
duchovního bohatství. Byla to štědrá dárkyně
Nezapomeňte na ni a shánějte se po knížkách,
které napsala. Jejich čteni várn bude velkou
radosti.
O STAVBÉ KARLOVA MOSTU
ALOIS JIRÁSEK
Ze
je Karlův most v Praze nejpevnějši, jak lidé vypravuji, protože při jeho
stavbě měli vápno vejci rozdělané. Bylo jich
potřebu, nepočítaných kop na jeho šestnáct
mohutných oblouků, na tolik pilířů, na tolik
ohromného zdivá. V Praze tolik vajec ani ne
sehnali a okolí jich nemělo tolik, kolik jich
bylo třeba. Proto Karel IV nařídil všem městům
v Českém království, aky každé poslalo určitý
počet kop vajec na stavbu mostu.
Poslali je. Vůz za vozem přijížděl, ze všedi
stran skládali vejce a rozbíjeli je. Také z velvar jich poslali plný vůz, odiotně, rádi a Čekali,
jak budou pochváleni. Kdvž zednici roztloukli
první, druhé, třetí vejce z velvarského vozu,
nechtěli věřit očím. Ale když rozbili čtvrté,
páté, pak celou kopu, dali se do smíchu. Smáli
se zedníci, smál se stavitel a všichni při stavbě,
smála se celá Praha a všude si vesele vypra
vovali, že Velvaršti přivezli na stavbu plný
vůz vajec na tvrdo uvařených.

