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Zahraniční
politika
KAREL ERBAN
(V minulém čísle jsme přinesli ně
kolik příspěvků na základní thema
„Co chce exil uskutečnili doma". Dnes
přinášíme na úvodním místě úvahu o
tom, jakými zásadami by se řídila bu
doucí zahraniční politika osvoboze
ného Československa.)
*

Co je základem zahraniční politiky
každého státu? Snažit se o utvoření
podmínek, které zaručují jeho bezpeč
nost a jeho nerušený rozvoj jak poli
tický, tak i hospodářský a kulturní.
Při řešení tohoto úkolu musí každá
zodpovědná zahraniční politika vy
cházel z několika předpokladů, které
jsou v podstatě dány předem. Je to
především zeměpisná poloha státu,
jeho obyvatelstvo a rozvržení oby
vatelstva po stránce národnostní, ná
boženské a kulturní, je to povaha
přírodních zdrojů, které má stát k dis
posici a všechno, co vytváří jeho
branný potenciál.
První starostí zahraniční politiky
každého státu by měla být úprava
styků s nejbližšími sousedy, a to ze
jména s těmi, kteří jsou nejzávažnější
s hlediska státní bezpečnosti. Pro
Československo bude vždy základním
zahraničně-politickým problémem vy
řešil problém k Německu a k Sovět
skému svazu. Naše republika je vklí
něna nikoli jenom mezi Západem a
Východem, nýbrž přesně řečeno mezi
Sovětským svazem a Německem. To
ovšem ještě neznamená zanedbávat
péči o dobré vztahy se sousedy ostat
ními, s Polskem, Maďarskem. Rakous
kem a Rumunskem.

Úspěšné řešení těchto otázek nezá
visí a nebude nikdy záviset jen na
nás samých. Ani naše nejlepší vůle by
neodradila Hitlera od plánů na zná
silněni naší země a také ani naše nej
lepší vůle nás neuchránila před násilnictvím sovětským. Proti katastrofám
podobného druhu nemá pochopitelně
žádný menší stát dosti vlastních sil na
zajištění obrany. Co může tedy pod
nikat československá zahraniční poli
tika, aby nás v budoucnosti uchránila
před podobným nebezpečím? Může v
podstatě dělal jenom jedno, podporo
val všechny síly ve světě, jež směřují
k lomu, aby daly světu lepší řád. Náš
stát bude musil brát co možná nej
aktivnější účast ve všech mezinárod
ních akcích, které směřují k zajištění
míru a k tomu, aby se vzájemné sty
ky mezi státy a národy řídily duchem
naší křesťanské civilisace. Naše za
hraniční politika bude musit konkrét
ně řečeno hrál aktivní úlohu v organisaci Spojených národů a bude se
musit zapojit do rámce snah o vybu
dování spojené Evropy.
V době mezi oběma světovými vál
kami jsme se snažili upevnit svou
bezpečnost dvěma směry: účastí na
ženevské Společnosti národu a na
všech jejích snahách o kolektivní bez
pečnost. Společnost národů zůstala
bohužel především jenom torsem, ne
byl v ní zastoupen tak významný
mocenský činitel jako jsou Spojené
stály. Nová organisace Spojených ná
rodů je po této stránce pokrokem ke
skutečné organisaci universální.* Ve
dle toho se naše zahraniční politika
snažila o zajištění státu pomocí spo
jeneckých smluv. Obranná smlouva
s Francií se zdála být pilířem naší
bezpečnosti stejně tak jako naše
smlouvy s Malou dohodou. Ke všem
těmto smlouvám přistoupila ještě
smlouva se Sovětským svazem. Celý
tento systém se však zhroutil, když
přišla první zatěžkávací zkouška —
Mnichov. Tuto zkušenost nemůžeme
pochopitelně přejít bez důsledků. V
našem veřejném mínění nabývá dnes
půdu přání, aby naše republika byla
státem neutrálním. S ohledem na naše
zeměpisné podmínky zdá se, že neu
tralita je opravdu věc, kterou bude
třeba zkoumat s největší vážností.
Ovšem ani neutralita není ještě žád
ným kouzelným lékem. Nové dějiny
znají případy porušení neutrality bez
ohledu na platné mezinárodní smlou
vy. Ale přes všechny reservy, které
zodpovědný politik si bude musit
klást při řešení otázky, jak zajistil
státní bezpečnost, bude pravděpodob
ně neutralita cestou, která —- jak se
zdá — se bude nejspíš vyhýbat nebezpečným krizovátkám.
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Komunističtí hospodáři se nechtějí dát po u č í t

Druhá pětiletka ve starých kolejích
V ČESKOSLOVENSKÉM HOSPODÁŘSTVÍ SE ODBOURÁVANÍ STALINISMU NEPROJEVUJE
Druhá pětiletka, která má skončit
roku 1960, začala 1. ledna letošního
roku. Ale teprve koncem dubna do
končil ústřední výbor KSČ se 4-měsíčním zpožděním směrnice druhého
pětiletého plánu. Zdálo by se, že dů
vodem těchto průtahů by mohla být
nějaká podstatná změna dosavadní
hospodářské politiky. Náznakem toho
byla březnová kritika prvního tajem
níka KSČ Novotného, že se v lido
vých demokraciích nezvyšuje uspo
kojivé životní úroveň a že se u nás
prováděly nepromyšlené velké inve
stice. Kupodivu však směrnice druhé
pětiletky ukazují to, co již naznačo
val dílčí hospodářský plán na rok
1956: v zaklade se druhá pětiletka
nijak zvlášť neliší od první stalinskogotlwaldovské pětiletky. Výroba prů- j
myslového zařízeni a jiných výrob- |
nich prostředků má i nadále stoupali
značně rychleji, než výroba spotřeb-!
ní ho zboží. K rozšíření těžkého prů

myslu se ještě dále zvyšuji investice,
které již za první pětiletky zatěžovaly
rozvoj životni úrovně a byly jedním
z důvodů inflace a komunistické mě
nové reformy. Za první pětiletky
komunisté proinvestovali asi 90 mi
liard Kčs za druhé pětiletky chtějí
proinvestovat 152 a půl miliardy. Zá
kladní cíle druhé pětiletky jsou sta
noveny takto: výrobq investičního za
řízení má sloupnout o 57%, spotřeb
ního průmyslového zboží o 40% a
výroba zemědělská o 30%. Komunisté
slibuji zvýšit do roku 1960 reálné
mzdy o 30%, ačkoli celý národní dů
chod má stoupnout o 48%. Výrobnosl
má tedy stoupat rychleji, než odměna
za práci.
Doznání,
že první pětiletka nebyla splněna
Směrnice stanoví u některých zá
kladních výrobků plánovanou úroveň
výroby roku 1960 ve skutečném
množství, i v procentním vzestupu.

Vycnazi mesicne s výjim
kou prazanm. Řídí redakční
srub Vydává a za redakci
zoapovidá Josef Pejskař.

Z toho lze po prvé, po dlouhé době,
vypočítat zpět, kolik dnes komunisté
skutečně vyrábějí. A tu vycházejí na
jevo zajímavé skutečnosti: první pěti
letka, přes všechna dřívější tvrzeni,
nebyla ve většině průmyslových od
větví do dneška splněna, zvláště u
spotřebního zboží. Tak na př. másla
se mělo vyrobit již podle původní, ne
zvýšené pětiletky, již v roce 1953
48.000 tun, avšak podle výpočtu na
základě nových směrnic, činí ještě ,
dnes výroba másla jen 43 000 tun roč
ně. Cukru se podle první pětiletky
mělo již před dvěma lety vyrábět
790.000 lun ročně, avšak ještě loni
po dalších dvou letech tak zv. hospo
dářského rozvoje, činila skutečná vý
roba jen 650.000 tun. Bot se mělo vy
robit roku 1953 72 a půl milionu párů,
ale ještě loni se vyráběly jen 63 mi
liony. U cukru, textilu, ald. nedosáhla
výroba dosud ani předválečné úrov
ně.
(Dokončeni na str. 2.)

Studenti
protestuií
Jako poslední se ozvali v destalinisačni kampani v Československu vy
sokoškolští studenti. Přišli poslední,
ale ozvali se za to ze všech nejdůraz
něji. Veřejné manifestace a demon
strace musily předcházet poradv v
akademických spolcích a soudime-li
podle veřejných projevů, byly to po
rady silné vzrušené a ostře proti
komunisticky
naladěné.
Postižena
byla zřejmě všechna města s vysoko
školskými učilišti, nejen Praha a Bra
tislava, nýbrž i Brno, Nitra, Báňská
Bystrica, Plzeň a Olomouc.
(Pokračováni na straně 3.)

ministrativnim zákrokem, známe jen
některá: Teige, Hora, Kamil Bednář,
Seifert, Hrubín, Čárek, Stehlík a do
konce i Vančura. Bylo jich jistě mno
hem víc.
Službou „dobré věci" byla také
censura. Na sjezdu jsme slyšeli, že
se vydávalo jen to, co se líbilo sou
druhu ministrovi, co schválil jeho ná
městek, k čemu se kladně vyjádřil
Státní úřad plánovací. Zaslechli jsme
laké, že státní ceny a řády se udělo
vali právě jen těm nejlepším opěvovatelům „kultu osobnosti", kteří teď,
na sjezdu, seděli za oním „pultem
osobností" nebo v jeho blízkosti. A
do zahraničí prý směla jen skupinka
10—12 osob, které se v šuškandě ří
kalo „zájezdová jedenáctka".
Vyšlo najevo, že mezi „dobré věci",
LAVINA KRITIKY ZAVALILA ČESKOSLOVENSKO — ČEP1ČKOVA DEGRADACE —
kterým naši spisovatelé přisluhovali
ŠIROKÝ O PROCESECH SE SLÁNSKÝM A HUSÁKEM
v posledních letech, patřilo na př. za
V Československu, jak vidět z vý závažnější kritiku bylo slyšel na sje obviněním; vůči jugoslávským před kazování knížek Petra Bezruče a
povědi cizinců, kteří v poslední době zdu čs. spisovatelů. Tam byl odsou stavitelům?" Vil Široký odpověděl: „okřikovací a zastrašovací metody"-,
navštívili naši vlast, i ze psaní sa zen režim v základech. Avšak hned „ÚV KSČ dospěl k jednoznačnému patřilo mezi ně „kruté křižácké taže
motného čs. tisku a také z komuni na to bylo již možno pocítit, že režim i závěru, že tyto části procesu třeba ni” starého vedeni Svazu spisovatelů
stického rozhlasu, nesmírně zapůso zasáhl a kritiku přibrzdil. 11. května považovat za nesprávné." To je proti některým mladším básníkům,
bila změna komunistické politiky po hovořil na schůzi ústředního výboru ovšem příliš pohodlné stanovisko, než „inkvisilorské vystupováni" a „upřím
XX. sjezdu KS Sovětského svazu. KS Slovenska předseda vlády Viliam aby mohlo uspokojit nejen postižené ná nenávist“, kterou se projevovali
Zpráva o odsouzení Sta:, .o. r osob Široký’
Ti ta. Musí členové předsednictva, Taufer a Drda,
13. května ulu •! . V'chv. \omun’s?y ale předevG
ik vidíte, .
.
ního kultu byla pro průměrného Kopecký. V Široký se snažil vyložit tu být ještě nějaký „československý
Čecha a Slováka sensaci rozhodně současný stav, jako pokračující „de- Berla". Kdo? Zřejmě se ještě hledá překvapivě mnoho otevřených slov.
daleko většího významu, než se na mokratisaci“ režimu a zaútočil na ty a nejpravděpodobněji bude se metat Nejvíce jich pověděl básník Hrubín,
západě tuší. Především způsobila v stoupence strany, kteří prý nepocho los, jestliže se nepodaří jinak zpro- po jehož projevu prý celé sjezdové
komunistických řadách ideologický pili správně vývoj a podlehli náladě vodit případ „Slánský" ze světa. Ši shromáždění povstalo skoro jako je
zmatek, bezradnost a je dost lako cizí propagandy a řekl, že mnozí kri roký pak hovořil o Husákovi, Cle den muž a nadšeně tleskalo. To bylo
vých komunistů, kteří si kladou otáz tici vedou kritiku nikoliv z hlediska menlisovi a Novomeském, kteří prý vyvrcholeni sjezdu; jakýsi záchvat
ku: ,,Má ještě smysl být komuni strany, nýbrž s posice nepřátelské, s byli souzeni za činnost ohrožující vý upřímnosti mistrů a řemeslníků pera.
stou?" Nejčastěji se ptají „Komu má posice anarchismu, s plátformy bur- dobytky socialismu a nikoli proto, že Inženýři lidských duši se na chvíli za
me věřil?" Ti nejskalnější se ptají: žoasního liberalismu, kde kritika ne měli odlišné ideologické a politické pomněli, dali nemarxisticky průchod
„Kde je záruka, že XX. sjezd KS So dostatků se stala záminkou k útoku názory. Široký dále oznámil, že Novo- svým citům. — O něco později se k
větského svazu má ve všem pravdu, proti samotné existenci režimu. Re meský byl omilostněný a propuštěn slovu přihlásil Zápotocký, který na
když říká, že není pravda z mnoho žim se zřejmě rozhodl tlumit intensitu na svobodu. Projev Václava Kopec vštívil sněmování jako spisovatel
toho, čemu komunisté dříve tak bez kritiky, kterou tisk označoval jako kého na slavnostním zasedání ÚV rudokapsů o „Rudé záři nad Kladnem"
a svých pohádek o tatínkovi („Vsta
mezné věřili?" Současně se dala do obrodný
proces
„demokratisacc" KSČ u příležitosti slavnostního zase
pohybu lavina kritiky všedi nedo Mnohem závažnější však byla prohlá dáni k 35. výročí trvání KSČ zajíma nou noví bojovníci") a o své babičce
(„Rozbřesk") — a řekl: „Zarazila mne
statků a špatností, při čemž tisku i šení V. Širokého o procesu se Slán vý potud, že na rozdíl od A. Novot jedna věc: že celá řada spisovatelů
rozhlasu připadl úkol tuto kritiku ským a společníky a také o Husákovi, ného, který na březnovém zasedání
zde
vystoupila se slibem, že ode dneš
ještě více živila rozdmýchávat, ovšem Clemenlisovi a Novomeském. Znovu ÚV KSČ kritisoval i Gottwaldův kult ka budou vždycky lidem mluvit pra
až do určitých mezí. A tak se krilisuje se snažil svést všecku vinu za násil- osobnosti, V. Kopecký naopak vyzdvi vdu. To tedy znamená, že vždycky
ostře a nebojácně ve vlaku, v tram- nické methody komunistické policie hoval Gottwaldovy zásluhy o stranu pravdu nemluvili!"
waji, v kavárnách a to s takovou ote na Slánského, Tausigovou a Švába, a několikráte mluvil o nezapomenu
To tedy nemluvili — Zápotocký vý
vřeností, jako ještě nikdy před tím ale přioustil, že methody nejhrubšiho telném a milovaném soudruhu Kle- ( jimečně uhodil hřebíček na hlavičku.
za celých osm roků trvání režimu. násilí se ještě uplatňovaly i po smrti mentu Gottwaldovi" a prohlásil, že Delší řada sice, než jsme se my sami
A zdá se, že to byla právě degradace Slánského. To už je jistý ústup, neboť „diskuse pomohla odhalit zmatenost domnívali, ztratila strach, a jak tak
Alexeje Čepičky, která dodala lidem A. Novotný v projevu před ústředním a nepevnost určitých živlů, majících týden byli bez dohledu partajních se
odvahu, takže na komunistických výborem KSČ 30. března svedl vinu vždy sklon ke kolísavosti". Tím také kretářů, mezi svými kolegy z povo
schůzích padly dost ostré výtky na za zvůli a přehmaty komunistických dal jasnou odpověď na otázku, co si lání, nejen že si zabušili v prsa, nýbrž
adresu nejvyšších představitelů reži soudních a policejních orgánů výluč režim sliboval od uvolnění kritiky. i o pravdě si troufli mluvit. A v taj
mu. Tak na přiklad v pražském zá ně na Slánského. Zřejmě se ukázala Pak by ovšem měli pravdu ti, kteří ném hlasování o složení nového
vodě ČKD Sokolovo chtěli odpověď být tato these neudržitelná, neboť k se domnívají, že v sovětském impé ústředního výboru si dokonce dovo
na otázku: „Proč děti některých vy mnoha zločinům došlo za dva, tři riu, ať již v Sovětech, anebo v sate- lili zavrhnout lakové kreatury režimu
sokých komunistických funkcionářů roky po popravě Slánského a jeho
jako Řezáče, Stolla, Taufra, Nečáska
nechodí do školy jako ostatní mládež, skupiny. Vinu na rozchodu s Jugo litních zemích vývoj k liberálnějšímu a jiné.
ale mají zvláštní učitele a vychova slávii měl prý Beria a na otázku, „jak systému pouze předstírají a že je to
Ovšem, jak to celé dopadne?!
tele, jak lomu bývalo za císaře pá se dívat na ty části procesu se sku pouze propagační trik a manévr na
Sjezd byl zahájen 15. dubna čtením
na?! ' Ovšem nejostřejší a také nej pinou Slánského, které souvisely s oklamání západu.
„poselství", které zaslal ústřední vý
bor KSČ. „Dovolte", píše se v něm,
„abychom vás mohli pokládat za
přední pomocníky strany ve velké a
spravedlivé věci při uskutečňováni
socialistické přeměny naší společno
sti." — A sjezd pak končil odesláním
dopisu partaji, jehož obsah byl jedno
myslně schválen, a který přáni KSČ
schválil, „dovolil". Spisovatelé se zase
NEZVAL VYSVĚTLUJE ÓDY NA STALINA — Tfil KOMUNISTIČTÍ SPISOVATELÉ
přihlásili k spolupráci s utlačovatelem
DOHNÁNI K SEBEVRAŽDĚ — PETR BEZRZUČ NA INDEXU
našeho lidu. Skoda. Neměli by zapo
menout,
že největší sympatie u obča
slavský rozhlas vysílal), a poučili se z toho, co o sjezdu
Vracíme se ještě k II. sjezdu Svazu čs. spisovatelů,
napsali někteří komentátoři. Zjistili jsme, že musíme do- nů (a nejvíce sily sami v sobě) cítili
který se skončil v Praze 22. dubna. Pročetli jsme si vý
plni»t některá tvrzení, otištěná v České slově č. 4 z toho tehdy, když se blýskli odvahou, kdy
tahy z některých projevů (pokud byly uveřejněny), podali čtenářům naději, že budou — jak
to roku.
slechli záběry ze zasedání (pokud je pražský nebo bratito u nás vždycky bývalo -- předJaké to byly „dobré věci", to znáte, bojovníky pravdy. Ale oni se dobro
Jaký byl celkový dojem ze sjezdu Demokracii z 21. dubna napsal: „Byla
spisovatelů? Do začátku nám pomůže to léta, v nichž se často dogmaticky pokud jde o celkové poměry v Česko- ■ volné vracejí do chomoutu partajní
s. Holler, který o něm do Mladé přistupovalo k literárním dílům a je Slovensku, z jiných článků našich no-I poslušnosti, který je sice nyní, po
fronty napsal: „Špinavé prádlo naši jich tvůrcům ... Málo vzdělaní nebo vin; připomeňme si jen některé další; stalinské eře, snad trochu lip vycpán
literatury nelze vyprat z jedné vody patolízalšti kritici připomínali někdy z oblasti literární tvorby a jejího oko-' — ale nakonec přece jen zůstává cho
načisto." - - Má pravdu až na to, že spíše drogisty nebo obchodníky střiž li, na které upozornili sami účastníci moutem, a pro ty. kdo si říká ji básníci
tolik, a tak špinavého prádla, se ne-! ním zbožím." Bylfi to doba, končil spisovatelského sjezdu. Tři spisova a spisovatelé, ozdobou nedůstojnou.
❖
může vybílit ani z deset vod, které I svůj článek, kdy bylo velkým pro tele, dokonce komunisté přesvědče
Nyní v červnu mají sjezd česko
nadto zůstávají i po sjezdu zakaleny j blémem „napsat knihu tak, aby pro ním — Biebl, kladenský Kolář a Mikolášek — byli bezpečnostním apa slovenští novináři. Jsrne zvědavi, jak
nečistotou kolaborace s komunistic-1 šla".
kýin režimem.
Vstal jeden z těch, kterému zatím rátem, kterému zdatné pomáhali do io bude vypadat tam. Věřte nám, že
Za předsednickým stolem, kterému vždycky prošlo (vyšlo a bylo zname brovolní spolupracovnic: z řad sou bychom velmi rádi přiznali, že už není
vtipálkové příznačně přezdéli „pult nitě zaplaceno) všecko — Vítězslav druhů spisovatelů — uštváni až k pravdivé naše staré tvrzeni o čs. že
osobností", zasedli, jak jsme vám Nezval — a pravil: ..Oslavujíce ver sebevraždě. Jeden soudruh-básník, Mi nách a mužích pera, křivicích se podle
předpověděli, především tučni lau- i šem Stalina a české vůdčí politické chal Sedloň, se nervově zhroutil. A z každého hnutí KSČ a zamlčujících
reátští řiditelé kultury v uplynulých osobnosti, chtěli naši básnici poslou těch jmen ať už mrtvých nebo živých. pravdu. Byli bychom blíž k svobod
nému Československu
(-osm-)
leledL o nichž Rudolf Kalčík v Lidové ! žit dobré věci."

Novotný odsuzuje, Kopecký vyzvědá Klementa Gottwald a

Ideologický zmatek a bezradnost čs. komunistů

Špinavé prádlo naší literatury nelze vyprat z jedné vody načisto

Co odhalil sjezd čs. spisovatelů
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Ze života krajanů a exulantů

Druhá pětiletka ve starých kolejích

VE SPOJENÝCH STÁTECH: V Clevelandu se VÝROBA OCELI SE MÁ DO ROKU 196(1 ZVÝŠIT NA TROJNÁSOBEK PŘEDVÁLEČNÉ VÝŠE
konalo dvoudenní zasedáni Československé ná
— o třikrát vetší výroba aut — také traktoru a lokomotiv vlc
rodní rady americké, které připravilo směrnice
pro další politickou práci a vypracovalo ob
(Dokončeni s l.str.)
Zvláště se zdůrazňuje technický výzkum a za
šírné memorandum pro ministerstvo zahranič
vádění nové výroby tam, kde Československo
Podrobnosti
druhé
pětiletky
ních věcí Spojených států. — Opat benediktin
zůstávalo pozadu za Západem. Má se vybudo
Ve
výrobě
těžkého
průmyslu
přesáhli
komu

ského kláštera v Lisle, 111., Ambrož Ondrák
vat první pokusná atomová elektrárna, má se
upozornil telegraficky britského premiéra Ede- nisté sice již značně předválečný stav, ale konečné zahájit výroba lidového automobilu
na, který byl hostitelem Bulganina a Chruščeva ukazuje se. že ani zde nebyla splněna pětiletka a výroba moderních léčiv, zvláště antibiotik,
v Londýně, na komunistickou persekuci církve po zvýšení úkolů, které stanovil ústřední výbor očkovacích látek a vitaminů. Otázkou ovšem
v Československu. — Universita v Chicagu, na KSČ roku 1951. Třeba surové oceli vyráběli je, zda je možno vůbec zvládnout všechny tyto
které přednášeli presidenti Masaryk a Beneš, komunisté ještě loni j en4,4 milionů tun, ačkoli důležité a prospěšné úkoly, když se má záro
vydala obsáhlou Učebnici o současném Česko roční výroba měla již před dvěma lety do veň dále prudce rozšiřovat strategická výroba
slovensku, kterou připravili exulantští studenti sáhnout 4,5 milionů tun. Za poslední dvě léta v těžkém průmyslu.
Jan Hajda, Boris Anderle a Josef Pešek. — výroba oceli patrně dokonce o něco klesla.
Vedle sochy Svobody v N. Yorku se staví mu Přešlo hodlají komunisté do roku 1960 zvýšit
Pracovní výkon a životní úroveň
seum přistěhovalectví. Československým zaklá výrobu oceli na 6 a půl milionu tun, což je
Ačkoliv průmyslová výroba jako celek se
dajícím členem je Jindřich Švanda, iniciátor trojnásobek předválečné výroby. Osobních
má zvýšil o polovinu a zemědělská výroba té
pomníku v Lidicích. — Dr. F. Schwarzenbarg, automobilů se má koncem druhé pětiletky vy měř o třetinu, počítají směrnice se zvýšením
čs. diplomat a nyní profesor Loyolovy univer rábět 55.000 ročně, místo nynějších asi 13.000.
pracovních sil v druhé pětiletce jen o 7.9%.
sity v Chicagu, promluví při oslavách 75. vý Traktorů se má roku 1960 vyrobit 28.300, místo Zvýšení výroby bude tedy záviset především
ročí university v Milwaukee o pronásledováni nynějších 12.000 ještě více má stoupat výroba na vyšším pracovním výkonu a na mechanicírkve za Železnou oponou. — Spolek česko lokomotiv, výroba zařízení pro textilní průmysl saci. Ve směrnicích je sice řada zmínek o meslovenských exulantů v Chicagu Věrni zůstane a výroba speciálních obráběcích strojů Ačkoli chanisaci a automatisaci práce, hlavně se však
me připravuje se spolky polských exulantů a směrnice pro druhou pětiletku vůbec nemluví zde mluví o upevnění pracovní discipliny, o
starousedlíků večer polsko-československého o zahraničním obchodu, je zřejmé, že velká přednostním růstu výdělků kvalifikovaných
přátelství. — Český katolický biskup v Lin část zvýšené výroby je určena na vývoz. Z růz pracovních sil, a též o převedení státních
colnu, Nebr., Ludvik Kučera, byl stižen lehkým ných jiných údajů lze odhadnout, že se má vy úředníků do výroby.
srdečním záchvatem. — Americký odborářský vážet asi 2/3 vyrobených traktorů, asi % vy
Co slibují komunisté za vyšší pracovní vý
časopis Steel Labor uveřejnil článek o sloven robených osobních automobilů, atd.
Zdá se, že plánované velké zvýšeni strate kon? Spotřeba masa má za druhé pětiletky
ském přistěhovalci Josefu Kočkovi z Clairtonu,
Penn., který daroval za 22 let pobytu ve Spo- gické výroby je nerealistické. Zvláště, jestli stoupnout o 35%, sádla o 40%, avšak vlněných
jených státech 16 tisíc knih universitě No tře komunisté skutečně uvolní kritiku, budou se tkanin jen o 7%. Přitom zvýšená spotřeba
Dáme v Pittsburgu. Universita z vděčnosti zří dělníci jisté ptát, zda za požadovaný vyšší vý základních potravin přijde snad konečně k do
dila zvláštní Kočkovo stipendium pro slovenské kon dostávají úměrně vyšší odměnu. V někte bru též pensistům, kteří dosud často skutečně
studenty. — Býv. profesor Karlovy university, rém směru se ovšem komunisté na to ovšem hladověli a kterým se nyní slibuje zvýšeni
Otakar Odložilík, jede do Říma studovat vati trochu připravují. Chtějí na př. zvýšit bytovou starobních důchodů v průměru o 40%. Pod
kánské a quirinálské archivy. — Na kandidát výstavbu asi na dvojnásobek nynějšího stavu. statně se má zvýšit spotřeba fotoaparátů, led
ních listinách pro primární volby do senátu ve Při tom výslovně podotýkají, že se mají sta niček, motocyklů a podobného průmyslového
státě Illinois byla jména Marek, Doležal, Ča- vět nové byly zvláště pro horníky, aby se sta- zboží.
pouch, Fanta, Šťastný a Lukáš. V primárních bilisovaly kádry v dolech. Celková bytová vý
I kdyby se skutečné splnily sliby o zvýšení
volbách v Ohio byli zvoleni krajané J. Bartů- stavba ovšem stále zůstane nedostatečná. Podle spotřeby obyvatelstva, zůstala by v roce 1960
nék„ Fr. Svoboda a Andrej Putka. — Bohuslav směrnic se má průměrně stavět 50.000 bytových životní úroveň u nás stále ještě asi o jednu
Martinů dostal letos již po druhé Guggenhei- jednotek ročně, což není ani tolik, kolik hodlá třetinu pod životní úrovní, kterou dosáhla zá
movo stipendium, aby mohl dokončit operu vystavěl na př. letos Švédsko, které má o padní Evropa již dnes. Tak zvané mírumilovné
Řecké pašije. Martinů odletěl do Evropy, kde polovinu obyvatelstva méně, a kde bytová vý soutěženi komunistů se západem se zřejmě
na podzim nastoupí v Římě na konservatoři stavba nebyla v minulých letech zanedbávána, týká výrobní kapacity a ne životni úrovně. V
hudby jako profesor komposice. — Guggen- jako u nás.
směrnicích druhé pětiletky se ostatně výslovně
heimovo stipendium dostal také býv. velvysla
uvádí mezi základními úkoly, že Českosloven
Větší snaha dohonit západní techniku
nec dr. Josef Korbel, aby mohl dokončit knihu
sko má přispívat k prvenství socialismu ve svě
Vliv sovělsko-německých vztahů na státy
V některých směrech ovšem směrnice pro tě. To je dalším potvrzením, že Československo
Střední Evropy. — Rooseveltova universita v druhou pětiletku nepřímo připouštějí a ditějí má ještě víc dodávat své výrobky nejen do
Chicagu připravila veřejný koncert skladeb napravovat dřívější omyly. Zdůrazňuje se na ostatních zemi sovětského bloku, nýbrž též neu
K. B. Jiráka. — Symfonický orchestr města San př. modernisace a rekonstrukce nynějších pod trálním zemím i na západ tak, jak to vyžadují
Francisco uspořádá v Golden Gale Parku kon niků, místo, aby se investice rozšiřovaly na politické cíle komunistů v období lak zvané
cert české hudby, pod taktovkou Ferd. Divíška. velký počet často nedokončených staveb. koexistence.
— Houslista Otakar Sroubek se stal koncertním
mistrem íilharmonického orchestru v Chicagu.
— Virtuos na flétnu, Viktor Vráz, vnuk slav
ného cestovatele Stanka Vráze, účinkoval s
úspěchem na dvou koncertech komorní hudby
v Chicagu. — Rada žen svobodného Českoslo
venska uspořádala v Chicagu jarní slavnost
mládeže Majales. Výtěžek byl určen na pod
poru uprchlíků v Německu a Rakousku. — V
Tayloru, Tex., obnovili studenti zaniklou so
kolskou jednotu. — V americkém ženském tělo
cvičném družstvu pro olympiádu v Melbourne
jsou dvě členky sokolské jednoty v Chicagu.
Trenerem družstva je člen Sokola z N. Yorku
339 EAST — 75th STREET NEW YORK, N. Y.
Jerry Hardy (Jaroslav Hrdý). — V Chicagu
zemřel český houslista filharmonického orche
stru. Fr. Polesný. — Ve věku 86 let zemřel v
Chicagu soudce Josef Sabalh, který se narodil
v Záhoří u Blatné v Čechách. Jeho bratr, ze
Křížová cesta při obstarávání nových aut
snulý americký poslanec Adolf Sabalh, byl za
první války spolupracovníkem presidenta Ma
saryka.
V KANADĚ: Českoslovenští exulanti v Hamiltonu vypracovali podrobné memorandum o
nebezpečí sovětské koexistenční politiky. Me KDO SE CHCE VOZIT, MUSÍ SI NEJDŘÍVE UBĚHAT NOHY — TAKÉ ZAHRANIČNÍ AUTO
MOBILY KE KOUPI
morandum poslali členům vlád Kanady a Spojenýdi států. — V Montrealu se konalo maniOpatřit si nové auto není v Československui štěstí, že dostali povoleni ke koupi nového auta
íestační shromáždění exulantů, kteří varovali jednoduchá záležitost, jak se mnozí domnívají.. — obdrží potvrzenku oprávňující ke složeni
před lstivou koexistenční politikou Sovětského Je k tom třeba mnoho trpělivosti a pak pro■ kupní ceny vozu předem na zvláštní vkladní
svazu. — Pi. Ludmila Horová přednášela v Klu tekce. Je komické číst nejnovější směrnice pra- knížku Státní spořitelny, a to i na I. pololetí
bu kanadských žen v Ottawě o Československu žského ministerstva dopravy o tom, kdo může> 1956 na II. pololetí do 31. srpna 1956. PolvrMasaryka a o Československu komunistů. — dostat povolení ke koupi. Také letos mohoui ženky budou vydány pouze v počtu naplánoPi. Vlasta Fialová doslala od kanadské federa spotřebitelé žádal prostřednictvím svých závod- váné dodávky osobních aut pro každý kraj,
ce žen studijní stipendium na cesiu do Švédská. ních výborů u svých krajských odborovýchi Složením kupní ceny na zvláštní vkladní
Chce tam v a rdi i vedl studoval staré české svazů. Členové kolchozních družstev, veteri■ knížku ve stanoveném terminu získá zájemce
písemnosti, ukořistěné švédskými vojsky v Če- nární lékaři a veterinární pracovníci dále pak; pořadí dodávky. Jsou tři druhy potvrzenek: Na
chách. — Kanadská rozhlasová společnost v drobní a střední rolníci mohou žádat o povoleníi , vozy domácí výroby, které oprávňuji k odběru
Tcronlu poctila zvláštní oslavou basistu Jana u zemědělské správy rady příslušného, anebo> . vozu Skoda 44Ó v ceně 27.450 Kčs. Na vkladní
Rubeše, který již třetí rok řídí populární pro ústředního národního výboru. Lékaři a ostatníi knížku je nutno předem složit 22.000 Kčs. Na
gram Zpěvy mého lidu. — Československá od pracovníci ve zdravotnictví u zdravotnického> vozy sovětské výroby „Pobedi" se vkládá celá
bočka toiontského rozhlasu vysílala veselohru odboru rady krajského, anebo ústředního ná- kupní cena a'to 34.000 Kčs a konečně na vozy
Viléma Skodia, kterou sehráli členové Čs. ná
Ve všech případech, pravíí ' jiné zahraniční výroby vozů IFA-F9 a Renault
rodního sdruženi v Batavě. — Dr. Boris Čelov- rodního výboru.
směrnice, bude spolu rozhodoval i příslušnýr 4 CV je nutno složit celou kupní cenu — 22.000
ský z Ostravy, který vystudoval v Kanadě hi
krajský oborový svaz. Všichni ostatní spotře-! Kčs. 'Nejzajímavější je, že na vozy Skoda
storii a na kanadské stipendium složil doktorát bitelé mohou uplatnit požadavek u svých záj
■ 440 (Spartak) hledá čs. komunistický režim
v Heidelberku, doslal další stipendium od ka mových organisací a institucí, příslušníci oz
nadského vědeckého a sociálního ústavu, aby brojených sborů u svých útvarů. Přednost v■ kupce v zahraničí pomoci inserce i v západemohl připravit vědeckou práci o Mnichovu a nákupu dostanou občané, kteří se — citujeme' ; německém tisku, přičemž jej prodává za necelé
jeho politických příčinách. — Tenorista Miloš) úřední zprávu ČTK — významným způsobem‘ 4.700 DM. Musí tedy čs. občané zaplatit za své
Jiřička byla angažován do N. Yorku a bude na . podílejí na budovatelském úsilí a nemají dosud• výrobky třikráte více a to. po strasti plném
podzim vystupovat v jednom ze známých divá- í vlastní pojízdné vozidlo. Ale tím to nekonči• | běhání po úřradech a ještě jen někteří mohou
del na Brodwayi. — Vynikající sokolský borec, Určení zájemci na něž se jako v loterii usmálo> ' si jej koupit.
František Grmela z Toronta, zastupuje Kanadu
na americko-kanadských tělocvičných závodech.
— Mistryně Kanady v Krasobruslení, Jana
Pachlová, utrpěla při Irainingu zranění páteře.

Dobře vaří — dobře slouží

V A ŠATA

Auta u nás jen pro budovatele

VELKÁ BRITANNIE: Klub československé
kolonie v Londýně konal 6. května řádnou val
nou hromadu. Zvoleni byli: předsedou K.
Bouška, místopředsedy mjr. J. Bruner a mjr.
K. Vrdlovec, sekretářem V. Vološčák, poklad
níkem J. Hudec. — V neděli 13. května uspořá
dala Česká škola v Londýně velmi zdařilou
oslavu svátku matek v Čs. národním domě.
Každá maminka dostala perníkové srdce a ky
tičku fialek. Velmi pěkné odpoledne, na které
budou účastníci dlouho vzpomínat. — Česko
slovenský pomocný výbor v Londýně uspořádal
14. dubna Společenský večer v Čs. národním
domě. Návštěva byla velmi slušná a finanční
výsledek umožni výboru splnit předsevzatý
úkol — poslat více než 50 čs. dětí na 2 týdenní
pobyt do rekreačního tábora k moři o letošních
prázdninách a 10 děvčat na 7 týdenní pobyt do
Norska. — Sokol Londýn uspořádal 12. května
Májovou taneční zábavu, jejiž výtěžek bude
věnován na sletový fond na zájezd jednoty na
slet svobodného Sokolslva do Vidné.

Číslo 6, červen 1956.

České slovo

Železná opona v pohybu

MIZÍ S RAKOUSKO-MAĎARSKÝCH HRANIC, ALE NE VŮBEC:
NOVÁ ŽELEZNÁ OPONA UVNITŘ MAĎARSKA

Několik dní před parlamentními |
volbami v Rakousku přišel komuni-;
stický poslanec Fischer s návrhem,
aby satelitní režimy v sousedních stá
tech odstranily Železnou oponu na
hranicích s Rakouskem. Podnětu se s
překvapivou rychlostí ujalo Maďar
sko, jehož vláda oznámila, že dala mi
nistrovi vnitra ' příkaz, aby odstranil
technické překážky na hranicích. Za
několik dní — jak ukazuje také náš
obrázek — skutečně byl na některých
místech odstraněn ostnatý drát, pozo
rovací věže a minová pole': Nestalo se
tak ovšem ani podél celé maďarskorakouské hranice, ani ne tak důklad
ně, jak se zdálo. Z Maďarska pronikly
do Rakouska zprávy, že maďarská

komunistická vláda odstraňuje Želez
nou oponu s hranic, ale staví ji znovu
lak hluboko ve vnitrozemí, aby ji ne
bylo s rakouských hranic vidět. Želez
ná opona nebyla tudíž stržena, nýbrž
jenom přestěhována. Podle některých
zpráv hovoří také českoslovenští po
hraniční strážci o tom, že budou od
straněny všechny překážky na hranici
s Rakouskem. Zatím však k tomu ni
kde nedošlo. Styk mezi Českosloven
skem a Rakouskem byl uvolněn jen
potud, že byl zahájen pohraniční styk
na jednom z někdejších desítek hra
ničních přechodů. Železná opona mezi
Československem a Rakouskem zů
stává tedy nadále.

VÝR OKY
ein7nn ČS SPISOVATELŮ
„Kdo je vinen tím, že k nciin lide ztrácejí dů
věru a že na sebe pokřikují bodrou nadávku:
,Ty laureáte!’? — My jsme si tím sami vinni.
Byli jsme svědky toho, že útok na Jaroslava
Seiferta v Tvorbě, útok surový hlavně tím, že
v té době ohrozil i osobni bezpečnost básní
kovu. Lid bral jeho útok na sebe, a opovržení,
které mělo padnout na dílo milovaného básní
ka, padlo na hlavu osnovatelů...
František Hr u bin
nta

„A dnes se ptám vás, kde jsme byli my
všichni, kdvž po roce 1948 zasedal nad českou
literaturou člověk, který neuměl česky a který
rozhodoval o osudu českých spisovatelů a če
ských knih? — Kde isme byli,~ když nejeden
knihovník z opatrnosti, ze zbabělosti, ze zloby
i z nemístného nadšeni vlastni rukou ničil naše
knihovny a s grůnderským nadšením počal bu
dovali knihovny nové a to z knih, které vyšly
až po únoru roku 1948? '
Jaroslav Seifert
„Jen si zajdete do knihoven a vyžádejte si
dlouhý seznam jmen, která byla vyřazována
v minulých letech z českých knihoven. Kdo
odpovídal za činnost v knihovnách, ne nepo
dobnou řádění Koniášovu?"
Zdeněk Slabý

„V tisku, v novinách, na schůzích, v románech
se stále /kráčelo vpřeď, .pochodovalo se do
světlých zítřků', .obětavě se budovalo' a vůbec
se příliš mnoho žvanilo. Lidi, a zejména mladé
lidi, nikdy nestrhne k obětavosti a nezištnosti
vysoký pracovník orgánu či aparátu, který byv
dělnickou třídou povolán, aby ji vládl, si za
peníze této dělnické třídy opatři vilu, a leto
visko a kromě služebních automobilů i vlastní
automobil a zejména opevní-li si ještě k tomu
tuto viiu a opatří ozbrojenci, aby se před děl
nickou třídou patrně chránil."
Alexej Plůdek
„Abychom diváka na divadelní schůze nalá
kali, chytračili jsme alespoň v titulech svých
her. Divák se šel podívat na »Cernou milenku^
a dověděl se, že je to milovaný důl. Byl zvě
dav, jaká to »Boženka« přijede a se vší slávou
mu na jeviště přijela milovaná" míchačka be
tonu."
Miloslav Stehlík

„Byl jsem svědkem toho, jak rolníkovi na
východním Slovensku šli napařit strašnou po
kutu za to, že měl pavučinu na moruši. Když
vstoupí do družstva (kolchozu) pokutu mu pro
minou."
Dominik T a t a r k a

„Těch křivd bylo mnoho více a nejenom na
spisovatelích. Neskonale hůře bylo ukřivděno
malým, prostým lidem, kteří byli za pravdu
šikanováni, obviňováni, existenčně ničeni i za
víráni."
Michal Sed 1 oň
„Slyšel jsem od jednoho ostravského dělníka,
literárního samouka takový příběh: Někdy v
roce 1950 přišel do Svazu čs. spisovatelů s
rukopisem Tam mu ho kdosi pročetl a řekl:
»Synku, máš v lom moc lásky a málo výroby,
předělej to.« Šel a věc přepracoval. V roce
1952 přišel znovu. »No«, řekli mu, „píšeš správ
ně, je to z výroby. Ale, soudruhu, teď je ta
slánština a ty tam nemáš slánštinu, to není
možné; že by u vás nebyla? A kdyby ne, pak
to není typické. Jdi a předělej lo.« Ňa jaře v
roce 1954 přišel znovu. Všechno tenkrát i v
literatuře kvetlo. „Safra, soudruhu^, řekli mu,
jen opatrně s tím Slánským... A pak, je to
samá fabrika a stroj, ztrácí se ti ten člověk.
Měl bys lam dál miň výroby a více lásky.«"
Rudolf K a 1 č i k
zatajovali, že se u nás řekneme, nevinně za
bíralo! Slyšel jsem lakových hlasů dost! A
pioto mi dovolte končil obrazně. Svezme všech
ny ty kádrové dotazníky na Václavské ná
městí, navršme je a tam zapalme a udělejme
ohromnou lidovou slavnost. To se bude jinak
tancovat, než tancovávala naše mládež při organisovaných tancováčkách!"
Ladislav M ň áčko

Čechoslovák v zahraničí, tištěný týdeník ob
sahující přehled domácích i zahraničních udá
losti, lýkajícícch se čs. věcí, vychází v Londýně.
Rccm předplatné £ 1.10 (WDM 18) a možno
je» zasílat letecky do celého světa Příplatek
na letecké zasílání 18 sh (WDM 10.50). Knižní
služba Čechoslováka zasílá knihy českých
autoru do celého světa. Má velký výběr antiárních knih, slovníků, učebnic a světové
cizojazyčné lyeratury o ČSR, zejména angl.
.iifoímacni služba svob. Československa vycava tez týdenní anglické zpravodajství o udáí •’ 50!11'* světského bloku, zejména
CSR. Rocm předplatné £ 2.10 (WDM 30i Zasílá
se tez letecky.
'
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KOMUNISTÉ NA VELETRHU V CASABLANCE |

Také letos uspořádali exulanti demonstrace
proti účasti komunistů na veletrhu

Žádná amnestie v ČSR
V Sovětském svazu oznamují, že zruší koncentrační tábory
nucených prací. V Polsku vláda amnestovala 30.000 odsouze
ných a dalším desítkám tisíců snížila tresty. Maďarský Rakoszi
oznamuje, že byli propuštěni na svobodu všichni žalařovaní
sociální demokraté. Vlna uvolnění táhne komunistickým im
périem. Platí to však i o Československu? Ne docela.

Na letošním veletrhu v Casablance si najalc
komunistické Československo největší slánek,
Polsko a rudá Čína se spokojily menšími expo
sicemi. Ale stejně jako loni, i tentokrát členově
Sokola a ostatní českoslovenští exulanti rozdá
vali jak přímo na veletrhu, lak po Casablance
vůbec obšírné francouzské letáky, v nichž upo
zorňovali na skutečný slav věcí v Českoslo
vensku a varovali před falešnou komunistickou
propagandou. Vypočítali v letácích, které tra
diční průmysly nejsou v čs. exposici vystaveny
a připomněli, že „země šťastných lidí", za kte
rou se Československo na veletrhu vydává, je
vlastně zemí táborů otrocké práce, koncentrá
ků, bídy, strachu . ..

Hledají se svědkové z Československa

Byl Tuchačevský vinen či ne?
Když mluvil Chruščov na XX. sjezdu v Moskvě proti Stali
novi a vypočítával zločiny zesnulého diktátora, kladl mu též
za vinu popravu sovětského maršála Tuchačevského. Spolu
s Tuchačevským se tehdy stalo obětí čistky několik set vyso
kých sovětských důstojníků, kteří byli
popraveni za zradu,
protože prý byli ve stykus nacistickými generály.

Československá komunistická vláda rozumí duchu XX. sjezdu jen
Pro nás Čechoslováky, jde o případ zajímavý lim, že se na stopu
v tom směru, že se mají na svobodu propouštět toliko komunisté, a
Tuchačevského činnosti přišlo v Praze. V americkém magazínu „Life"
z nich zase jenom ti, kteří dávají záruky, že nebudou proti dosavadním
(číslo ze 14. května) je vylíčena historie Tuchačevského v novém, do
držitelům moci brojit. Proto byl vzat na milost Artur London, něk
sud neznámém světle. Autorem článku je Alexandr Orlov, až do roku
dejší náměstek ministra zahraničí, který byl v roce 1952 se skupinou
1938 vysoký důstojník NKDV, který po roce 1938 přešel na západ.
Slánského odsouzen pro zločiny velezrady a vyzvědačstvi do žaláře
Orlov píše o Tuchačevského případu takto: „Obvinění sovětských
na doživotí. Po propuštění na svobodu přijal London skupinu zahraničgenerálů ze zrady bylo směšné, byť už jen proto, že tři ze zavražděných
nich novinářů a pověděl jim toto: K přiznání
byl donucen násilnými metodami, jichž proti
byli židé. Stalinovi se však podařilo během
V Praze na oslavách, v Bratislavě na demonstracích
němu policie v roce 1952 používala. Ještě horši
let přimět víc a víc žurnalistů a historiků, že
než tyto metody bylo však morální a duševní
začali psát o kolaboraci maršála Tuchačevtrýznění, jež spočívalo v tom, že byl obžalován
ského s nacisty, jako by to byla skutečnost.
d odmrštěn komunistickými soudruhy. Původ
Téměř všichni spisovatelé uváděli zesnulého
cem všeho jeho neštěstí nebyl ovšem nikdo STUDENTI VYSOKÝCH SKOL ODMÍTAJÍ SV AZ MLÁDEŽE A ŽÁDAJÍ VLASTNÍ ORGAN1- československého presidenta Beneše jako zdroj
jiný než Lavrentij Beria a jeho žáci v Česko
svých informaci. I tak důvtipný autor memoárů
SACI — PROTI DVOULETÉ VOJENSKÉ POVINNOSTI PRO VYSOKOŠKOLÁKY
slovensku. London — jak vyprávěl —- dlouho
jako Winston Churchill napsal (i když s ně
odolával a po měsíce se obžalobám bránil. Ale
po prvé po osmi letech. Podle zprávy dopiso kterými omezeními), že ... Beneš si uvědomil,
(Dokončení se strany 1.)
po násilných metodách, duševní trýzni a při
Chronologicky se události ve studentstvu vy vatele New York Times, Grusona, studenti v že dochází ke spojení mezi důležitými osob
pomyšlení na napiatou mezinárodní situaci do víjely asi takto: Počátkem dubna se usnesl vý majalesovém průvodu kritisovali starosti s uby nostmi v Rusku a německou vládou, a to pro
spěl k náhledu, že je lépe se doznat k vině bor KS na reformě vysokých škol, v níž — továním, jídlo v mensách, ale nevyhýbali se střednictvím sovětského vyslanectví v Praze.
než obvinit rodnou komunistickou stranu, že mimo jiné — se nevýhodně upravuje student ani ironickým narážkám na politiku komunistů. Byla to část tak zvaného spiknutí vojáků a
sc dopouští chyby. Na dotaz novinářů, zda „ná ská vojenská povinnost. Až doposud mohli V průvodě, který šel podle Stalinova pomníku, staré komunistické gardy na svrženi Stalina
silné metody" znamenají mučení, London odpo vysokoškoláci splnit vojenskou povinnost zá kráčel vysoký student s nápisem: Kult. Za ním a na zavedení nového režimu, který by byl
věděl: „To je totéž." Rozhovoru s novináři byla roveň se studiem na vysokých školách. V bu šel menší student s nápisem: Menší kult a na přátelštěji nakloněn politice spolupráce s Něm
přítomná i pani Londonové. Tatáž paní Londo doucnu však budou musit po studiích nastoupit konec třetí student malé postavy, který znázor ci. President Beneš bez meškání oznámil vše,
nové, která za procesu se Slánským napsala normálně dvouletou vojenskou službu jako ňoval Nejmenší kult. Skupina studentů měla co mohl zjistit, Stalinovi. Na to došlo k bez
soudu, že její manžel je zrádce a že proto žádá, kdokoli jiný. O tomto návrhu, který dosud ne zacpána ústa i uši a představovala redaktory ohledné, ale snad nikoli nepotřebné vojenské
aby byl spravedlivě potrestán. Novinářům vy byl zveřejněn, se dověděli studenti v Praze, a reportéry Mladé Fronty Jedna skupina stu a politické čistce v Rusku a k sérii procesů
světlila, že dopis napsala pod dojmem Londo Posluchači strojního inženýrství v Praze uspo dentů byla oblečena ve fracích a cylindrech a v lednu 1937, v nichž Vyšinský, veřejný žalob
nova doznáni, které slyšela v rozhlase. Až do řádali fakultní schůzi a usnesli se na protestní znázorňovala tak rozdíl mezi teorii a praxí. ce, hrál tak mistrovskou úlohu."
Když Stalinovi nástupci nyní připouštějí, že
chvíle, než slyšela rozhlas, věřila v manželovu resoluci, kterou poslali všem ostatním vysoko Skupina „Praxe" byla oblečena do hadrů. Na
nevinu. Po doznáni v rozhlase se však zhrou školským spolkům. V Bratislavě vyvolala reso- jedné standartě citovali studenti upravený vý generálové Rudé armády nebyli Hitlerovými
špiony,
Churchill se musí divit, jak mohl Beneš
tila a napsala soudu dopis, k němuž ji prý luce takový ohlas, že ve dnech 13. až 15. květ rok Komenského: „Doufáme, že se vláda našich
nikdo nenutil. London dodal: Očekával jsem, na došlo k velkým studentským demonstracím věcí vrátí do našich rukou." Standartou s ná potvrdit to, co Kreml sám označuje za lež. Ná
že tak učiní, až uslyší mé doznáni." Brzy po na ulicích. Policie zakročila a několik studentu pisem: „Odstraňte buržoasni latinu", se studenti hodou vím podrobnou odpověď a věřím, že
rozsudku však zase pani Londonova nabyla zatkla. Přes to však studenti v Bratislavě se vysmívali návrhům, aby se zastavilo vyučování jsou teď ve svobodném světě bývalí česko
víry v manželovu nevinu, když si přečetla v usnesli na dalších resolucích a domáhají se ná latině, jako zbytečnému zbytku buržoasni spo slovenští vysocí úředníci, kteří se rozpomenou
francouzském překladu jeho výpověď (Londo pravy jak materiálních, tak vyučovacích po lečnosti. Za standartou s nápisem: „Chceme — a mohou potvrdit — tato fakta z následu
nova žena je Francouzka) a její víra byla ještě měrů. Vřeni mezi studenty bylo tak značné, že světovou literaturu" nesli studenti přihrádku s jícího vylíčení:
V roce 1936 byl na sovětském velvyslanectví
víc upevněna po odhalení tak zvaného „lékař bratislavské deníky Práca a Pravda mu věno knihami, které jsou na indexu. Studenti si všim
ského spiknuti" v Moskvě a po zprávách o Be- valy články, z nichž je vidět, že se odpor stu li velkého počtu komunistických policistů, v Berlině důstojník NKVD jménem Israelovič.
riově zradě. Obě tyto zprávy přiměly též Lon dentstva projevil i v Nitře a v Báňské Bystrici kteří průvod doprovázeli a upozorňovali na ně Mezi několika výzvědnými úkoly, které měl
dona, aby koncem roku 1954 požádal o revisi
V Praze vzal na sebe protest studentů jinou voláním: „Pražáci, nebojte se, policie jde s ná přiděleny, bylo též udržovat spojení se dvěma
procesu. Asi v téže době požádala o totéž i formu. V neděli 20. května se konaly oslavy mi." A králce poté studenti volali: „Kádroví, informátory, kteří oba byli důležitými důstoj
níky v německém hlavním štábu. Ale protože
jeho manželka, která se po procesu odstěho „Majales" a komunistická vláda je povolila — připravte se, budete mít zítra práci."
schůzky s těmito dvěma cennými muži uvnitř
vala do Francie. Čs. nejvyšší soud se zabýval
nacistického Německa, na dosah všudy přítom
revisí procesu loni a letos 2. února Londona
ného Gestapa, byly příliš riskantní, Israelovič
úplně rehabilitoval. Od loňského července ne
„Blahobyt"
Podkarpatských
Rusínov
pod
rudým
režimom
zařídil věci tak, že se s nimi potkával v urči
byl však už London ve vězeni, nýbrž v sana
tých intervalech v Československu.
toriu, kde si léčil tuberkulosu. Počátkem květ
Jednoho dne roku 1936 je Israelovič potkal
na byl propuštěn na svobodu a dále se léčí.
v jedné kavárně v Praze. Když si vyřídili zá
V komunistickou stranu London nikdy nepře
ležitosti, Němci první odešli z kavárny. Po
stal věřil a již se zase přihlásil do strany.
Nejvyšší soud mu vrátil všechna občanská prá „MATERINSKÝM JAZYKOM HOVORIA LEN UŽ STARŠÍ ĽUDIA, MLÁDEŽ SA UČÍ S OB diskrétní přestávce jejich sovětský zaměstna
vatel nenápadně vyšel ven. Několik minul na
ĽUBOU RUŠTINU"
va i majetek, který mu po rozsudku zkonfisko
to byl zatčen československou policií. Policie
vali. Dostalo se mu též příležitosti, aby se zase
Komunistickú propagačnú centrála v Moskve ktorí po skončení štúdií sú vysielaní na prax u něho našla roličku filmů, které právě dostal
mohl vrátil do normálního života. Byl i finanč
v poslednom čase silne propaguje pomocou do rôznych oblastí SSSR. Samozrejme, že na ich od dvou důstojníků.
ně odškodněn.
„Moji muži vás sledovali", oznámil mu šéf
Jako případ číslo dvě byl propuštěn na svo rozhlasu i tlače sovietsky kultúrny a hospo miesta prichádzajú odtiaľ dobre vyškolení so
policie. „Viděli vás s Němci. Vy tedy špiónu
bodu Laco Novomeský, významný slovenský dársky vývoj na Podkarpatskej Rusi a na vý vietski agenti.
jete
pro nacisty!"
chodnom
Slovensku
—
to
znamená
„blahobyt",
komunista. Nevyváži však tak hladce a pěkně
Mladý komunista O. HRABÁR, študent peda
Israelovič, kterého jsem znal jako pathojako London. Rozsudek nad ním nebyl revido v ktorom sa nachádzajú teraz Rusíni pod komu gogickej fakulty vo článku, uverejnenom v
logického zbabělce, úplné ztratil nervy. Místo
ván, Novomeský nebyl rehabilitován. Někdejší nistickým režimom. Na Podkarpatskej Rusi vraj
časopise „Družno vpred", editovanom v Prepovereník školství, jehož rozsudek z dubna v posledných desiatich rokoch bolo zorganizo šove, ktorý je oficialným orgánom ukrajin aby odmítl mluvit a žádal, aby bylo o jeho
1954 zněl na deset let vězení pro sabotáž zná vaných 1.400 verejných knižníc, 900 klubov, po ských kultúrnych pracovníkov v Českosloven zatčení zpraveno sovětské vyslanectví, začal se
rodněného průmyslu na Slovensku, dostává se čet škôl sa vraj strojnásobil a ako hlavný sku konštatuje, že ruský jazyk silne prevláda sám hájit.
„Já že jsem jejich agent?" prohlásil s profe
na svobodu jen proto, že se v žaláři vzorně efekt uvádza komunistická propaganda, že v ako na Podkarpatskej Rusi, tak i na východnom
choval. A jelikož zákon umožňuje, aby vzorní Užhorode bola zriadená univerzita. V uvede Slovensku a poznamenáva, že materinským ja sionální pýchou. „Je to obráceně — oni jsou mí
aqenti!
A tohle jsou filmy, které jsem od nich
vězni byli propouštěni na svobodu ještě před ných knihovniach se nachádza vraj 3 a pol zykom domorodcov s takzvaným „dialektom"
odpykáním trestu, dopřálo se léto výhody milióna sovietskych spisovateľov v ukrajin hovoria teraz len už starší ľudia a mládež sa dostal, fotografie tajných dokumentů z němec
i Novomeskému. Ministerský předseda Široký skom i ruskom jazyku. Dvojjazyčné sú i učeb učí s obľubou ruštinu. Ako na Podkarpatskej kého hlavního štábu." Československý úředník,
však důrazně připomněl, když mluvil o omilost nice stredných a vysokých škôl. Podobná si Rusi, tak i na východnom Slovensku sú organi zřejmě žádný hlupák, brzy přiměl sovětského
nění Novomeského v ústředním výboru komu tuácia je i na východnom Slovensku, kde vo zované špeciálne jazykové kurzy pre dospe hosta, aby se vychloubal vyzvédačskou prací.
nistické strany Slovenska, že Novomeský byl vyše 200 ukrajinských školách sa učia žiaci lých. Napríklad na východnom Slovensku je Policie sestavila výpověď o tom, co Israelovič
prozradil. Israelovič jí podepsal a byl pro
odsouzen po právu, protože ohrožoval výstavbu dvojjazyčne. Komunistická propaganda neho takých kurzov 193.
puštěn.
socialismu. Jeho názory nebo politické úchyl- vorí však o tom, že učiteľský a profesorský
Celá záležitost bylo přirozeně okamžitě hlá
Komunisti pod záštitou kultúry prevádzajú
kářství — o Novomeském se v žalobě mluvilo sbor na týchto školách tak na Východnom Slo
jako o buržoasním nacionalistovi — nemají s vensku, ako i v Podkarpatskej Rusi sú komu násilnú boľševizáciu. Domorodé obyvateľstvo šena československému ministerstvu zahraničí
a
tak se dostala k Benešovi. Beneš, který zou
sa
však
bráni
týmto
násilnostiam
a
verí,
že
rozsudkem nic společného. Tento dovětek je nisti z rôznych oblastí SSSR, t. j. Ukrajinci ale
důležitý potud, že umožňuje Širokému, aby na bo Rusi, ktorí majú za úlohu previesť sto zachováním starých tradícií, zvykov, piesni, fale usiloval o přátelské styky s komunistickým
dál držel ve vězení dra Gustava Husáka, který percentnú boľševizáciu týchto krajín, pomocou tancov a ľudového folklóru sa môže zachrániť Ruskem vzhledem k stoupajícím hrozbám na
pioti násilnej boľševizácii, tak ako sa zachrá cistů proti Československu, osobně poslal poli
dvojjazyčného vyučovacieho systému.
byl souzen spolu s Novomeským.
Případ číslo 3 se lýká israelského poslance
Podľa našich informácií jedna tretina poslu nilo pred odnárodnením pod tisícročným otroč- cejní raport a Israelovičovu výpověď čs. vy
slanci v Moskvě s příkazem, aby — jestliže to
Mordechaje Orena, který byl 13. května ráno cháčov užhorodskej univerzity sú domorodci,
bude možné — hlásil případ sám osobně Stali
propuštěn z vězení a vyhoštěn ze země, což se
novi a ne-li, zahraničnímu komisařovi Maximu
stalo tím způsobem, že za dvě hodiny po pro
Litvinovovi.
Sovětské ministerstvo zahraničí
puštění z cely byl dopraven do letadla, které
Stalinovým
jménem vřele Benešovi za přátel
letělo do Curychu. Orenovi oznámil vrchní stát
Předplatné
na,,České
Slovo"
pro
rok
1956:
ský čin poděkovalo. Bezradný Israelovič byl
ní zástupce, že rozsudek nad ním — patnáct
odvolán do Moskvy, zatčen a protože šlo zřej
let žaláře za vyzvědačstvi — byl suspendován
lege Avenue, Winnipeg 4, Manitoba.
v USA a v Kanadě dva dolary, letecky ctyri.
mě o případ ztráty a zbabělost, vyvázl s He
a že bude vyhoštěn z Československa. Oren
V Austrálii a na Novém Zélandě 25 sh., ve Rakousko: Ing. J. O h e r a. Salzburg, Masslem pěti let v koncentračním táboře Kem po
ztrávil v čs. vězeních celkem pěl let. Odsouzen
cagnigasse 16, c/o K. Sdíópp.
Velké Britanii a Irsku 15 sh , v Brasilii 150
blíž Bílého moře.
byl v roce 1951 v souvislosti se Slánským, s
Cruz., letecky 400 Cruz, ve Francii a v Ma Spojené státy: František Ambrož, 351
Po roce, když byli generálové Rudé armády
nímž — jak prohlásil po příchodu do Švýcar
East — 74th Street, New York 21., N. Y.
roku 700 frs., v Belgii a v Lucemburku
zlikvidováni, Stalin použil tohoto incidentu,
ska — neměl nic společného. Oren si odpyká
100 bfrs., v Holandsku 7 Hfl., ve Švýcarsku Švédsko: Václav Valoušek, Stockholmaby
důvěrné oznámil Čechoslovákům, že Israeval trest v Leopoldově. Obvinění, že se dopustil
Flagalund, Rásundavágen 43, Sverige.
9 sfrs., v Norsku 15 nkr., ve Švédsku 10 skr.,
lovič ve skutečnosti udržoval styky s němec
velezrady a vyzvědačstvi a že pracoval pro
v Itálii 1.200 lir, v Rakousku 30 sch., ve Švýcarsko: L. V o 1 e k, Zůričh, Meimradstr. 5.
kou vojenskou výzvědnou službou jako pro
britskou lajnou službu, Oren odmítl. V Israeli,
Španělsku 100 Ptas a v Portugalsku 60 Esc Velká Britanie a Irsko: Josef B r u n e r,
středník Tuchačevského. Čechoslováci, ačkoli
kde se nyní zotavuje, chce dál politicky praco
84 D. Warwick Ave, London, W. 9. Před
v Západním Německu 6.75 DM. V ostatnídi
věděli přesně, oč jde, přáli si Stalinovu pomoc
vat jako poslanec krajně levicově strany Maplatné možno zasílat prostřednictvím Po
zemídi částku, rovnající se dvěma US do
proti Hitlerovi ještě víc než před rokem. Roz
pain. Přiznává, že ho čs. policie tak důkladné
stál
order,
event.
money
order,
anebo
larům.
šiřovali prolo Stalinovu falešnou versi o Israe„zpracovávala”, že téměř zapomněl hebrejsky.
cheque, které mají být křižovány.
Adresy našich zástupců:
iovičovu případu jako pravdu."
Musil se učit češtině, aby mohl česky vypoví
Austrálie, Tasmánie a N. Zéland: Božena Venezuela: Jiřina Macků, Sabana grande,
*
dat. Po měsíce žil ve studené, temné cele, která
Tercera Avenida guaicaipuro Edificio 12,
Chaloupko v á, 65, Vicloria Rd., E.
měřila 16 čtverečných metrů. Nesměl odpo
Takto líčí případ Alexandr Orlov. Jestliže
Herrera apartaimento C a r a c a s.
Hawthorn, Melbourne, Vic.
čívat a dostával málo jist. Kdykoli se nechtěl
jsou vskutku ve svobodném světě českosloven
POZOR! Prosíme vážené čtenáře, aby ze
Belgie a Lucemburk: Emil Sklenář, 69,
ští úředníci, kteří vědí o Tuchačevského pří
přiznat, častovali ho antisemitskými nadávka
rue de Trévires, Luxembourq — Bonne- jména v zemích, které v tomto seznamu ne
padu, teď je jistě čas, aby se přihlásili a vy
mi. Za pět let žaláře Oren ztratil sedm kilo.
uvádíme, hradili předplatné v hodnotě dvou
voie. — Čís. šek. konta: 256-79.
V kibucu v Misře, který je jeho domovem,
světlili záhadu z poloviny třicátých let.
Francie: Alois Čížek, Hotel Negra Gagny US dolarů šekem prostřednictvím banky.
Oren sumárně shrnul své zkušenosti z Česko
Letecký příplatek pro USA, Kanadu, Afriku
(S. et O.).
slovenska takto:
Brazílie: Josef J í š a, c/o S. A. Philips do a země Blízkého Východu dva dolary, pro
„Za celou dobu těžké zkoušky v Praze, byl
Už i zedníci proti komunistům. Na stavbě
Brasil, rua Catumbi 715, Sao Paolo. Brasil. ostatní oblasti tři dolary.
isem si vědom toho, že ti, kdo byli odpovědni
Jednotlivé výtisky: v USA a Kanadě
školy v Žlutících pracuje parta zedníků, kteří
Fr. Maroko: Roman H u b, Villa ,,La Baraka"
za mé zatčení a proces proti mně, nesoudili
začínali v úterý a ve čtvrtek nebo v pátek
22 bd. de Grande Ceinture, Casablanca- 20 centů, v Austrálii 2 sh., v Rakousku
mně osobně, nýbrž celé židovstvo, mojí lásku
3 sch. a v Německu 60 Dpi.
končili. Ale tvrdě vyžadovali zaplaceni 50 pra
Ain es Sebaa.
k Siónu a můj druh socialismu. Vracím se nyní
Předplatné
přijímají
naši
zástupci
v
jed

covních hodin po 10 Kčs a ještě cestu vlakem
Itálie: Vladimír Vaněk, Roma, Parco Pes přesvědčením, že jsem byl svědkem rozkladu
notlivých zemích, kterým oznamujte změnu
do svých bydlišť a zpět na stavbu. Když pak
poli 4.
režimu, který obětoval předešlé ideály z opors vyšších míst byl dán zákaz takového okrádání
Israel: F. Fischer, knihkupectví a prodej adres a nebo na adresu
tunistických důvodů. Zažil jsem, jak velký ideál
ČESKÉ SLOVO,
státu, zedníci se rozčiliii a ve svých výlevech
novin, Flaifa, Hechaluz 18, P. O. B. 4923.
socialismu byl pošlapán a moje propuštěni
Miinchen
27,
Postfach
91,
Germany.
použili celé škály urážek — od osobních až
Kanada: František H 1 u b u č e k, 627 Colještě nikterak neznamená rehabilitaci židovk urážkám vlády.
Mladá Fronta.
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Z dopisů, které nám píši čtenáři

Nová komunistická politika ve sportu
SLOUŽILI JSME DOBRe NASlM ZÁKAZNÍKŮM

Kdy, jak a kam se vracet

VE STARÉ VLASTI

Selský rozum měří čs. sport

A SLOUŽÍME DOBŘE V NEW YORKU

V březnovém čísle Českého Slova Václav Zhor uveřejnil
zajímavý dopis, v němž se správně zdůraznila důležitost, kte
rou pro náš národ — a zejména exil — má základní idea
(„ideál") našich národních dějin. Na článek doslala redakce
tento podepsaný dopis od JUDra Jaroslava Jíry z Washingtonu,
který České Slovo uveřejňuje jako další příspěvek do diskuse.

VOJTA MALÍK
KLENOTNÍK

A

HODINÁŘ

Politické změny, vyvolané tažením proti kultu osobnosti,
projeví se v Československu nepochybně i ve sportu. Je to
zřejmé z historického destalinisačního referátu prvního tajem
níka KSC Novotného. V této obšírné řeči se Novotný zabýval
též sportem a tělesnou výchovou. Přečtěte si, co o nich ve svém
projevu špatnou češtinou řekl:

24:20, Steinway Street,

V březnovém článku „Kdy, jak a kam se vracet" vyslovil autor j
„Dalo by se očekávat zejména v naši tělovýchově a sportu, které
též názor, že touto základní dějinnou ideí je „rozmach dob husit- i
mají u nás tradiční masovou základnu, opírající se o dobrovolnost a
ských, které teprve vytvořily národ z kmenů mluvících společným I
L. I. City 3, New York
aktivitu širokých mas, že tato bude ve vhodných podmínkách lidové
jazykem". S tímto názorem nelze souhlasit. Autor nevyjasnil, zda měl I
demokracie podstatně prohloubena a rozšířena. Místo toho byla na
na mysli toliko národ český anebo Cedry i Slováky; nechť však bylo •
stoupena cesta budování široce rozvětveného a státem placeného
užito pojmu „národ" v tom či onom smyslu, shora citované tvrzení, <
aparátu, což nijak neprospívá rozvoji tělovýchovy a působí spíše
které klade vytvořeni našeho národa teprve do dob husitských, t. j.
naopak, a proto bude nutné tento státem placený aparát snížit. S tímaž do první polovice 15. století, jest mylným, l
1 to stavem, který vede k přílišnému „zestátněni
Přijetí této domněnky by odporovalo historic
' společenského života, je zapotřebí co nejrychkým skutečnostem; bylo by též v rozporu s
I leji skoncovat."
tisíciletou československou národní a státní
Když si tyto řádky přečtěte, napadne vás
tradicí, a s naší státoprávní theorii o historic
* otázka: chce mít pan Novotný lepši sport, který
Z USA LETECKÁ VÝPRAVA — KOMUNISTICKÉ INTRIKY PROTI SLETU — BOHATÝ
kém právu Československa ke všem částem
by lépe representoval československý komuni
SLETOVÝ POŘAD
jeho nedělitelného státního území. Důležitost
stický režim? Nebo je to opačně a sportovci
historických práv Cedrů a Slováků k zemím
Ve vídeňských sokolskýdr jednotách, jakož účasti náležitou odpověď všem svým nepřáte- přinutili komunisty, aby ustoupili a dovolili dědnešního Československa se projevila při mí
1 lat sport po našem? Neboli: Je to, co pan
rových jednánídr po prvni světové válce, a do- i v ostanídr sokolských Jednotách na západě ■ lům!
Pořad sokolského sletu ve Vídni. 29. června Novotný řekl, pro budoucno dobré nebo špat
suci nepominula. Proto je nutno, abychom drá jsou v plném proudu přípravy na slet svobod
né?
pali historicko-právni fakta našidr dějin v je- ného Sokolslva ve Vídni ve dnech 29. června j večer oficielní uvítání hostů. V sobotu 30. červKdo ví? Za ta léta, co jsme pryč, se doma
jidr celkové souvislosti a abychom je* vykládali až 1. července í. r. Ze Spojenýdr států přiletí ! na je dopoledne společná prohlídka Vídně a hodné změnilo. Ale ze všech událostí v poli
výprava 68 sester a bratří, Sokol Paříž oznámil odpoledne zkoušky na nedělní cvičeni. Večer
správně.
tice, hospodářství, v kultuře a sportu člověk
Proces sjednocováni slovanských kmenů v padesátičlennou výpravu a další skupinky So pak slavnostní členská schůze s akademií ve vycifuje, že u nás ty tvrdé palice, měřící všech
zemi české probíhal již od poloviny 9. století kolů jsou hlášeny z Londýna, Bruselu, Stock dvoraně hotelu „Pošla”. Týž den ve 14.30 hodin no zdravým selským rozumem, žiji dál. Není
a byl dovršen za vlády Přemyslovce Bolesla holmu. Zuridru a z jiných míst. Obzvláště se sehrají dramatické soubory „Barák” a „Máj” jich mnoho, ale jejich vliv je velký. Když jsem
va II. tím. že v roce 995 byla zahubena většina horlivě připravují vídeňské jednoty, které sou v Lidovém divadle Langrovu: „Jízdní hlídku”. četl referát pana Novotného, vzpomněl jsem
členu knížecího rodu Slavnikovců, kteří již časně oslaví devadesáté výročí založení Sokola Hlavní sletový den s veřejným svičením bude si na jednu z nich.
byli posledními kmenovými knížaty vedle Pře ve Vídni. Cs. komunistický režim zosnoval na hřišti „Českého srdce” v X. okrese v neděli
Bylo to za války na Štědrý večer v Terezině.
myslovců. Kmenové území Slavnikovců, t. j. vý proti sletu akci, která má zmást veřejnost. 1. července. Večer je na programu sokolská Na světnici byla tma, ale nikdo nespal, protože
chodní Cechy, bylo definitivně včleněno do V časopisu „Československý svět” vydávaný veselice, v Národním domě. Následující dny 2. se každý musel nějak vypořádat se štědro
jednotného Českého státu a poddaní Slavní- komunistickým režimem pro krajany v zahra a. 3. července jsou vyhraženy sněmování ev večerními pocity. Stál jsem v hloučku u za
kovců (Charváti nebo Zličané) se stali bezpro ničí rozšířil falešnou a nepravdivou zprávu, že ropského Sokolstva a valnému sjezdu svobod mřížovaného okna, které — nevím proč — mělo
středními poddanými vítězné ■dynastie Pře na slet přijede delegace „Sokola” z Českoslo ného Sokolslva v zahraničí. Slet bude zakončen kromě silných mříži navíc ještě hustou sít ze
myslovců. Kmenové zřízení bylo vystřídáno zří venska. Sletový výbor svobodného Sokolstva 3. července v Národním domě přátelským ve silného drátu. Naslouchal jsem. Bylo také čemu,
zením hradským; hradští správci (kasteláni) ve Vídni vydal prohlášení, v němž se sděluje, čírkem.
Sokolky z New Yorku do Vídně. V New jako vždy na světnici, kde kromě nás osmi
byli dosazování knížetem (pozdězi králem) a že zpráva časopisu je nepravdivá. Jest možné,
studentů byli mezi desítkami ostatních dva ge
vykonávali správu podle rozkazů ústřední vlá že se připravuje nějaká výprava z CSR do Yorku se připravuje družstvo mladých sester nerálové, několik důstojníků generálního štá
dy. (Srovnej: K. Stloukal: „Zrození idee státu Vídně, tato však má za cíl veřejné cvičení na činnou účast na vídeňském sletu. Nacvičují bu, profesoři, a přes deset členů náčelnictva
českého", „sv. Václav" a „Idea českého státu v komunistických, sokolských jednot „Sokol Ví pro sleteovou akademii cvičeni s míči, které obce sokolské. Ten večer mé silně rozbolela
době Boleslava I. a II.", a G. Skalský: „Břeti deň I. až V.” a „Sokol X.”, které se koná ně složila sestra Provazníkové. Mimo to se zúčast hlava, protože toho bylo na mne moc. Kázáni
slav I." v kompendiu „Idea československého kolik týdnů před sletem svobodného Sokolstva. ní společných cvičení s jedním družstvem, kněze, pak slova energického šedoslavého sta
státu", Praha, Csl. Národní Rada, 1936, redaktor Časopis „Československý svět” však úmyslně slejně jako někteří bratři budou cvičit společná říka, starosty jedné sokolské župy, po nichž
neuvedl datum veřejného cvičení komunistic prostná.
univ. prof. Dr. Jan Kapras, str. 27—39.)
Přihlášky pro ubytování zašlete na adresu: bylo takové hrozné ticho. Kroužek, v němž
Tím bylo dokončeno sjednoceni kmenů v ze kých jednot, aby zmatí veřejnost. K akci ko
jsem stál, mluvil polohlasné o tom, co bude
mi české; sjednoceni všech kmenů a zemi munistického režimu proti svobodnému So- Sokolská župa vídeňská, WIEN L, Drachen- třeba udělat, až bude zase Československo svo
středověkého českého státu a Slovenska ovšem kolstvu patří i anonýmní leták, který obsahuje gasse 3. Ubytovací odbor má své stálé sídlo bodné. Nahlas se ani o Štědrý večer mluvit
bylo procesem značně složitějším. Teprve po nesmyslné štvaní proti účasti jednotlivých či po dobu sletových dnů ve Vídni XV., Turner- nesmělo. Pak jeden po druhém z kroužku od
rozkladu říše Karlovců (t. j. říše Francké), a nitelů Sokola na sletu svobodného Sokolstva. qasse 9.
cházel a já nakonec stál sám se svým přítelem,
Sokolská výstava ve Vídni. Po všechny sle
oslabení říše Byzantské v 9. století se započala Bylo přitom dokonce podvodným způsobem
starým sokolem. Ten mne najednou uchopil za
prvni a rozhodující fáze sjednocení početných použito znaku župy vídeňské. Avšak žádné po tově dny bude ve Slovanské besedě Vídeň L. loket, zacloumal se mnou a povídá- „Nám se
kmenů západoslovenských, t. j. Cedrů, Mora kusy nepřátel svobodného Sokolstva nemohou Drachengasse 3, v době od 10 do 16 hodin to tu mluví, ale všechno záleží na vás mladých.
vanů, Slezanů a Slováků ve společný stát sletu ublížit. Svobodní Sokolové daji početnou otevřena sokolská výstava.
Budete-li chtít jenom vydělávat peníze a neToto sjednocení probíhalo zhruba mezi 9. a 11.
budete-li ochotni pracovat pro ostatní také za
stoletím, v době říše Velkomoravské (822—908),
darmo, pak je s námi konec. Tenhle přepych si
a pak za prvních Přemyslovců (895—1055). Enmohou dovolit jen velké země."
demickými podmínkami sjednoceni národa a
Uplynulo několik let, bylo po válce. Nastaly
vzniku společného národního státu Cechů a Vodorovné: 1. Město na Sicílii,
krásné doby naději a UNŘRy. Jednou, dvakrát
Slováků byly hlavně tyto okolnosti: západo- hl. město státu New Jersey. —
do měsíce jsem jezdil ze zaměstnání domů. Při
slovanské kmeny měly společný ethnický pů 2. Žen. jméno, stát v USA. tvar
jel jsem pozdě v sobotu večer, ale to mne ne
vod, společnou pravlast, a řeč jim všem srozu slovesa jiti. — 3. Obruba, dvojomlouvalo Máma sice říkala — proč toho klu
mitelnou; měly společná nebo sousedící trvalá zpěv, osob, zájméno obr., ná
ka nenecháš vyspat, ale otec mé budil o půl
sídliště a stejné historické, kulturní, právní a kaza, nicka mezi zkr. tuny. —
páté ráno a ještě za šera jsme vždy vyrazili.
ethické tradice; společné nebo velmi podobné 4. Koncovka žen. jmen, zápor
Chodili jsme s tátou pomahat stavět novou
zvykové právo; obdobné správní, vojenské, obr., muž. jméno. — 5. Povz
sokolovnu, protože stará už nestačila provozu.
sociální a hospodářské zřízeni; obdobné sociál dech. zn. síry, ukaž, zájméno
Chodil jsem s tátou rád. Než se člověk nadál,
ní zvyklosti a náboženství; počínajíc 9. a 10. — 6. Nicka, zn. kyslíku, zn.
dostal kávu s čerstvým pečivem, o desáté při
stoletím západoslovanské kmeny přijaly kře draslíku, řím. padesát, spojka.
šla dršfková polévka, v poledne vepřová, zelí,
nebo řízek. Kávu, pečivo, maso, mouku dodá
sťanství a přiklonivše se k západnímu, latin — 7. Řím. 555, řecké písmeno
vali obchodnici zadarmo. Sestry vařily zadar
skému ritu, včlenily se na trvalo do západo obr., franc. duchovní. — 8. Do
mo, stavební materiál byl za režijní cenu a do
evropské křesťanské civilisace. Jejidr území prav. prostředek, lihový nápoj
váželi jej „bráškové" také zadarmo. Nálada
sice tvořilo celek uzavřený nesnadno přestup z rýže, kulečníková hůl. — 9.
byla báječná, však to jistě znáte, jak jde práce
nými hranicemi, avšak bylo soustavně ohrožo Zn. jodu mezi kane, zkratkou,
od ruky, když ji lidé dělají rádi. Naši sokolovnu
váno mocnými společnými nepřáteli, Franky a druh zpěv, ptáka, moje — ital
stavělo celé město.
Němci na západě, Avary a pak Maďary na sky. — 10. Tady, zn. vanadu,
Jednu neděli nás vyrušila skupina návštěv
jihovýdrodě. Za těchto okolnosti postupný pře oč. — 11. Spojka, posled. hlás
níků z Prahy, z náčelnictva se přijeli podívat,
chod od kmenového partikularismu k vyššímu ka v abecedě, lat. spojka, zn.
jak
to děláme. Přišli zrovna, když jsem tlačil
dusíku,
samohláska.
—
12.
politickému celku a vytvoření společného státu
' plný vozík na rumiště. Práskl jsem s vozíkem
Zvrat, zájméno, zn. argonu, asi.
bylo přirozené a politicky nutné.
a běžel jsem k nim. Znal jsem je téměř všech
Za tědrto podmínek se u nás postupně vy — 13. Barvivo, spojka, město v
ny, ale hlavně jednoho z nich — svého přítele
tvářelo nejen vědomí politické státní jednoty, Itálii. — 14. Japonský přístav,
z
Terezína.
ale též vědomí ethnické a kulturní sounáleži souhl. noty, nápoj v sedmém
Po obědě jsme my „brigádníci" seděli s hosty
pádě,
řím.
tisíc.
—
15.
Řím.
55,
tosti, neboli „národnosti". Středověké státy
u piva a vykládali o Sokole. Slyšeli jsme, co
byly ovšem převážně útvary dynastickými, a druh listovní zásilky, karetní
se ‘chystá nového, jak Sokol bude věnovat
pojem věrnosti poddaného k jednotné vládě, výraz. — 16. Město v CSR, li
stále větší pozornost sportům, hlavně lehké at
později ke „koruně“, t. j. ke státu samotnému, dojed. — Svisle: A. Přístavní
letice,
košíkové, odbíjené. Hlavní slovo vedl
ká
řeka.
—
M.
Zkr.
anonyma,
moje
obr.,
mezi

převažoval nad ethnickýni pojmem národnosti. hráz, předložka, předložka, město v Norsku. —
Pojmy národnosti a národního státu tak jak je B. Franc, žák, druh psa obr., sport, zkratka, národní řeč obr. — N. Tuna, hora v CSR, zn. můj přítel. Referát zakončil slovy: „Nemůžeme
chápe naše doba, se vytvořily teprve z ideí řím. 45. — C. Sykavka, jezero v CSR, zn. kys boru. — O. Litina, anglická letecká spol., ital. se zastavit, vývoj jde dál a my tomu vývoji
francouzské revoluce. Ú nás se však počalo líku. — D. SW, popěvek, směr. — E. IAD, nic souhlas, egypt. Bůh slunce. — P. Atlant, pakl, klidné stačíme. Budeme mu klidně stačit i dál"
vyhraňovati vědomí české národní sounáleži ka. souhlas. — F. Zn. německých motorek, zn. kane, zkratka, zn. mouky, tvar slovesa mleti. -- a teď se odmlčel a pak v zamyšleni pokračo
val — „dokud budeme mít nejen v Sokole, ale
tosti již od vlády prvních Přemyslovců, a to síry, KEU. — G. Citoslovec. lehký kov, ACC.
Magické quadráty: 1. Město v Holandsku,
vlivem odporu českého živlu vůči rozpínavosti — H. Ženské jméno, řeka na Slovensku, Spo paní, dává pozor na milence, planeta. — 2. Zn. všude jinde lidi, ochotné dělat práci, i když
německých misionářů, hierarchů a kolonistů, jené národy obr. — I. Franc, zápor, část pánsk. čs. motorek, strom, dekor, předmět, útok. — se za ni neplatí."
Nevím, zda měl pan Novotný totéž na mysli,
jak je patrno z historických a literárních pa úboru, zvuk zvonku. — J. Zkratka státníka, 3. Vlastnost, muž. jméno, prvek, nápor. — 4.
když ve svém referátu přednášel odstavec,
mátek oné doby (sr. Kroniky Kosmovu a Da kohouti slabika, součást jména slavného čes
kého rodu, — K. US služba v Německu, zn. Řecké písmeno, útočiště, krev stromů, ruský týkající se sportu a tělovýchovy. Nevím také,
limilovu).
zda nový komunistický postoj ke sportu jo dal
Počáteční vývojové fáze, až po dobu husit draslíku, něm. děda. — L. EOR, zkr. tuny, rus nápoj.
ším krokem kupředu v komunistickém tažení,
skou, můžeme stručně popsati takto: Samova
a nebo zda je zákrokem, nebo úkrokem před
říše ze 7. století byla ještě pouhým obranným
ethnický. kulturní a politický celek. V do
tichým, houževnatým tažením našich lidí.
seskupením kmenovým. Avšak již o dvě století nepodařilo trvale získati. Zůstával zde ovšem husitské tedy český národ nebojoval za sjedn
Můj přítel zůstal doma. Nedávno jsem četl,
později Mojmírovci vytvořili říši Velkomorav vliv kulturní, vytvářející alespoň ideové sou cení svých původnch kmenů, neboť kmeny
že byl mezi oficiálními vedoucími výpravy,
skou, která spojovala v jediný státní celek žití, a vždy ve chvílích nebezpečí dovedl český dávno neexistovaly; tehdy český národ, by i
živel
posílili
Slováky,
aby
neztratili
vědomí
která representovala Československo v jednom
území a lid zďpadoslovanskýdr kmenů, včetně
své osobitosti a přináležitosti k národnímu rozdělen na politicko-sociálni a nábožens
utkání na Západě. Ke které straně teď můj
Nitranská a valné části Slovenska; tato říše
frakce, usiloval o to, aby se ubránil zásahová
celku."
přítel
náleží? Nevím — ale jsem přesvědčen,
byla též význačným celkem kulturním, který
ciziny do vnitrních věcí českého státu, a at
Z
těchto
historických
kořenů
vyrostl
náš
že
jsou u nás doma stále ještě tvrdé palice,
trval i po jejím zániku. Proto lze souhlasili se
jako
celek,
si
uhájil
náboženskou
svobodu
měřící všechno, co se kolem děje, zdravým selslovy historika K. Stloukala (ibidem, str. 27), středověký stát; z kmenových svazků se po národní prvenství ve vlastní zemi.
I ským rozumem.
Vavřín
že „idea jednotného státu Cedrů a Slováků stupně vytvořily ethnický vyhraněné, ale těsně
byla již více než před tisíci lety ztělesněna ve spřízněné národy Cedrů a Slováků. Idea poli
tické
a
národní
sounáležitosti
obou
těchto
ná

Z činnosti českých autorů v cizině. Nezávislý
státě, vybudovaném králem Svatoplukem, t. j.
Vladimír Peroutka mrtev. V Praze skonal západonémecký týdeník „Echo der Zeit" uve
v říši Velkomoravské". Po zániku říše Velko rodů byla tak oprávněná a tak silná, že se
moravské (r. 908) bylo státotvorné úsilí Moj- udržela za tisíciletého odloučení Slováků pod- 18. května ve věku necelých 54 let Vladimír řejňoval v květnu na pokračování překlad no
mírovců převzato českou dynastií Přemyslov maněných po roce 908 Maďary, a že omezila Peroutka, redaktor Melantrichu. Žurnalistickou vely Vladimíra Štědrého „Věž svědectví", kte
ců. Kníže sv. Václav (921—929), Boleslav I. včlenění Slováků do říše Uherské na pouhý dráhu začal Peroutka uprostřed třicátých let rá vyšla ve stejnojmenné sbírce povídek a
(929—972), Boleslav II. (972—999) a Břetislav I. stav faktický, který byl státoprávně napraven vydáváním „Příšerného večerníku", jenž byl novel tohoto autora ve „Slovanském naklada
(1034—1055) vytvořili definitivní národní stát v r. 1918 obnovením společného státu, t. j. satirou na tehdejší Express. V Melantrichu, telství" Jiřího Mikana v Montrealu. V týdeníku
jehož se stal redaktorem, začal Peroutka vydá- „Echo der Zeit" vyšly již dříve povídky a no
český, který sice tvořily hlavně Cedry, Mo zřízením Československé republiky.
rava a Slezsko, avšak byl několikrát rozší
V době husitské tvořily země Koruny české vat „Ahoj", který má jistě mnoho našich čte vely Vladimíra Štědrého, a to „Panenka", „Roz
řen i na značnou část Slovenska. K. Stloukal skutečnou a již dávno mezinárodně uznanou nářů v paměti, redigoval „Kvítko z čertovy za hovor se svědomím" a „Stín". Od téhož autora
(ibidem str. 29) uvádí: „Nechybělo také pokusů státní jednotku (sr. na př. Zlatou Bullu českého hrádky", po válce Zdroj a Sobotu. Peroutka byl vyjde v květnu další sbírka povídek „Jeho Ve
připojili k českému státu slovenské kraje, krále a německého císaře Karla IV. ze 14. činný i ve filmu. Zlatý přítel a kamarád, jehož ličenstvo císař Spojených států". Vydá ji Vla
udrvácené Maďary, tento oprávněný doplněk století); český národ tehdy již dávno existoval skonu s upřímným dojetím lituji přemnozí jeho chova Edice „Sklizně literární tvorby" v Lundu
R..I
Aclafnímn inH AI a ri nm1' cvnli. 4-1. (-jm-)
(lépe řečeno součást) národního státu se však

Svobodné sokolstvo do Vídně

Křížovka „Českého Slova"

Číslo 6, červen 1956

Čemu se doma smějí
acaíke^n května bylo úředně oznámeno, že
soudruh president Zápotocký odjel na měsíční
zotavenou. Nu, jak to bývá' lidé si hned začli
^sehcos vyprávět o jeho zdravo tným stavu a
domyslet, že snad dnes, kdy se odstraňuje kult
osobnosti, proč by taky neměl být odstraněn
ronda, a tak dále. Vyprávělo se taky, že si
udělal výlet až před nebeskou bránu a koumal
nad tím, jak se dostat dovnitř ještě dřív, než
tam bude poslán jaksi „úředně". Jaksi pluje
kolem oblak a na něm sedí Jan Masaryk.
'l l?"1170'

SG Zápotocký, „jak ses sem do-

,,Oknem," povídá mu Jan.
,.A nemoh' bys mně poradit, jak bych se sem
■dostal nejlíp já?", ptá se dále Zápotocký.
_”^o já myslím, že nejspíš přes Moskvu. Ale
já ti sem pošlu ještě Klému. Dimitrova a Bieruta, oni ti řeknou podrobnosti."

A ještě jednou o Zápotockém.
Objednal si v Uherském Hradišti nový ná
bytek. Dostal ho přesně v dodací lhůtě, což se
dneska v Československu hned tak nestane —
cíle nenatřený. Vysvětlení bylo v přiloženém
dopise:
..Vážený soudruhu presidente, posíláme ten
nábytek. Nátěr dostaneš později."
Kolchozník Vendelín Cabadaj měl zorat to
pole za rybníkem. Hezký kus toho byl, ale on
se nelekl. Zapřáh' volky a povídá jim: „Tak,
soudruzi, a ‘de se na to!" A do večera bylo
zoráno. Sám předseda kolchozu se tomu divil
a dal si vysvětlit, jak že se to Cabadajov i
podařilo. Vyslechl si zprávu a hned se rozhodl,
že strejku Cabadaje v rámci socialistické sou
těže předhoní, a udělá si dobré oko na okrese.
Vzal si nejlepší dva koně, vybral ještě větší
pole, začal podle Vendelínova receptu, ale —
skončilo to moc špatně. Koně předsedu pokopali, pole zůstalo nezorané.
„No, předsedo Bulíčku, jak se ti tohle mohlo
stát?" ptá se Cabadaj.
„Copak já vím? Přijdu na pole, povídám ryzákům: Tak soudruzi, do toho, a voní na mě
jak na cizího . . ."
Chytil se strejka Vendelín za hlavu: „No jó,
fodle můžeš říct volům, ale koňům už ne!"
*
Byl pozdní večer, první máj, a jistý občan,
který ten sváteční večer zapil trošku zhluboka,
si to motal k domovu. A jak tak „kráčí", vrazi
do soudruha, ozdobeného odznakem KSC. Sou
druh se nejen rozlobil, ale použil také tuto přísežitost k tomu, aby občanovi udělal kázání,
jak opilství je škodlivé věci socialismu a kdesi
•cosi.
Náš občan ho podle svých možností soustře
děně chvilku poslouchal, pak ukázal na tu jeho
hvězdu na klopě a vyskytl mu:
.Jenže iá se z toho do rána dostanu, mladej
pane, kdežto vy ne."

Zprávy z měst a krajů
Praha. Na vyšehradském blavme konala se
12. května pietní slavnost, na níž bylo vzpo
menuto 72. výročí úmrtí Bedřicha Smetany. U
hrobu předneslo Pěvecké sdružení pražských
učitelů Smetanovy sbory.
Borová. Rodná obec Karla Havlíčka Borov
ského upravila Havlíčkův rodný domek i pa
mátný borovský kostelík.
Praha. Časopis Večerní Praha kritisoval sta
vebníky, kteří zanedbávají pražské domy, v
nichž kdysi žili významní lidé. Tak na příklad
Dvořákův dům v Žitné ulici přečkal v ohavném
stavu celý „Dvořákův rok" a je ostudou ulice
dodnes. Také dům, v němž zemřel K. H. Borov
ský proti Masarykovu nádraží není na jubilejní
Havlíčkovy oslavy v pořádku. Stejně tak i
dům, v němž žil Jan Neruda ve Vladislavově
ulici je v hanebném stavu.
Strážnice. Ve dnech 30. června a 1. července
konají se již po jedenácté národopisné slav
nosti lidových písní a tanců. Vedle dosavad
ních dvou stadionů Bludník a Zámek pro 9.000
diváků buduje se třeli, nazvaný Zahrada pro
šest tisíc návštěvníků. Na letošních slavnostech
vystoupí kromě desítek lidových zpěváků, mu
zikantů a tanečníků téměř 20 souborů, mezi
nimi i soubory’ z Maďarska, Polska, z Vídně a
Londýna V průvodě půjde na pět tisíc krojo
vaných účastníků z Moravského Slovácká.
Praha. 14. května odjel operní soubor Národniho divadla do východního Německa, kde
deset dní hostuje se Smetanovým Daliborem,
Dvořákovou Rusalkou a Krútňavou od sloven
ského skladatele Evžena Sudrone. - Koncem
května jede činohra Národního divadla do Pa
říže kde předvede Čapkova Loupežníka a no
vinku V. Nezvala Dnes ještě zapadá slunce nad
Atlantidou.
Praha. Počátkem dubna byl uveden v urad
novv ředitel Národního musea v Praze Dr.
Denkstein. Vystřídal doc. Gustava Skalskeho
který byl ředitelem po deset let.
Hluboká nad Vltavou. V neděli 15 dubna
byla v Hluboké otevřena Alšova jihočesko

Ve dnech 22. až 24. června uspořádají
národopisné skupiny t. zv. Slovácky rok, který
ml být přehlídkou krojů a starodávných zvyku

"^^^'^Vrleňka Zabylová, sólová tanečnice
divadla v Praze, jehož členkou byla
se v úloze královny v Čajkovskehc
Od,r;
hrnková Růženka 12. dubna rozloučila
baletu SípKo
a nOsitelkou radu
s divadlem. — “
„Za vynikají
? maj( být skončeny práce na
prfžském Zimním stadionu, který m. j. dostane

posuvnou stredniy
května byla v KarKarlovy V V cHvnostné zahájena lazenskc
lových y/^^častníky byly delegace českyd

České slovo

Nové předpisy o dárkových balíčcích
ZA SNÍŽENOU CENU JEN ŠEST BALÍČKŮ DO ROKA — MÉNÉ VLNY NA PLETENÍ,
KOŘENÍ, TABÁKU A ZVÝKACÍ GUMY

Od 1. července budou platit v Českoslo
vensku nové předpisy o dárkových zásilkách
z ciziny. I nadále se bude rozlišovat dvojí
sazba tak zvané náhradní dávky za clo a
všeobecnou daň. Snížená sazba II se bude
platit, jako dosud, jestliže adresát nedostane
v témže kalendářním roce více než 6 balíč
ků, a jestliže tyto balíčky obsahují jen sta
novené nejvýše přípustné množství. Jako do
sud se může za sníženou sazbu zaslat v témže
balíčku nejvýše 1 kg každého druhu potravin,
včetně kávy, čtvrt kg čaje, látka nejvýš na
1 oblek, od každého prádla 1 kus atd. No
vým omezením bude, že se za sníženou sazbu
po 30. červnu smí zaslat jen 750 gramu vlny
na pletení nebo pleteného zboží, nejvýše
čtvrt kilogramu koření (od každého druhu
jen 5 dkg), nejvýše 1 ubrus z plastické hmo
ty, nejvýše 400 gramů žvýkací gumy, a další
nové omezení množství platí pro tabák,
rtěnky, hodinky atd.
Z každého sedmého a dalšího balíčku témuž adresátovi v témže kalendářním roce,
z množství, které přesahuje výše uvedenou
přístupnou váhu, z lihovin atd. se platí ná
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Praha. K protikomunistické demonstraci do-1
šlo na výstavě „Česká kniha ve světě", pořá
dané v polovině dubna v Památníku národního ,
písemnictví. Skupina šesti studentů se pokusili
vystavované exponáty, většinou knihy komu-.
liistických autorů, které byly přeloženy do ci
zích jazyků, přelepil anlikomunistickými letáč
ky, které oznamovaly, že výstava dává jen
zcela neúplný a jednostranně zkreslený obraz
české knihy ve světě a že čs. literaturu ve
světě proslavily především spisy T. G. Masa
ryka, E. Beneše, bratři Čapků, Březiny, Durycha
a některých dalších mnohem více, než tisíce
literárně bezcenných komunistických románů
Zápotockého, Majerové, I. Olbrachta, Pujmanové, Drdy a jinýdi. Zasáhla policie, která stu
denty zatkla.
Pardubice. V Čeperce má být postavena vel
ká elektrárna, která buče zásobovat proudem
Pardubický kraj a částečně Hradecko.
České Velenice. O vzrušení a nervositu to
hoto pohraničního města se starají komuni
stické policejní orgány, které zatýkají obyva
tele, aby je pak zase po bezvýsledném vyšetřo
vání propustily Tak 17. března bylo zatčeno
asi 30 železničářů, a to přímo na pracovištích.
Celkem bylo vyslýcháno asi sto železničních
zaměstnanců pro podezření z pašerátství a z
prolislálních činů. Hromadné zatýkání železničnčh zaměstnanců způsobilo poruchy v železniční
dopravě a vlaky měly až několikahodinová
zpoždění, neboť pro odbavování vlakových sou
prav nebylo dostatek personálu. Výsledek po
licejní akce byl celkem hubený, neboť zůstali
ve vazbě jen dva železniční zřízenci, jeden
měl u sebe několik nylonových punčoch a dru
hý pornografické fotografie.
Praha. Větší počet bývalých funkcionářů so
ciálně demokratické strany podepsalo dopis
zaslaný Zdeňku Fierlingerovi, kterého žádali,
aby zakročil ve prospěch pronásledovaných
sociálních demokratů, kteří jso u ve vězeni.
Skoro všichni, kteří dopis podepsali byli krátce
na to podrobeni přísnému policejnímu výsle
chu a nekteří dokonce i dočasně uvězněni.
Holešov. Před senátem okresního soudu v
Holešově bylo odsouzeno 11 výkupních pra
covníků z Bystřice p. Host, a z Holešova a za
městnanců sladovny v Kroměříži pro sabotáž
a rozkrádání národního majetku k trestům od
pěti do sedmnácti let vězení a k propadnutí
majetku.
Naše Pravda, Zlín
Teplice. Týdeník „Aufbau und Frieden" uve
řejnil 30. března: Ve školním roce 1955/56 bylo
po prvé oficiálně zavedeno vyučování němec
kému jazyku pro děti německy mluvících čs.
státních občanů na zdejších středních školách.
Kde k tomu byla možnost, byli také vybráni
učitelé z německého obyvatelstva. Tak se sta
lo též u nás v Teplickém okrese. Začátek byl
ovšem těžký. Nutné vyučovací moderní pro
středky scházely. Tu nám pomohlo Státní peda
gogické nakladatelství v Praze a vydávalo žá
kovské časopisy „Das role Halsluch" a „Freundschaft" ve zlepšeném sestavení. Oba časopisy
obsahují jazykový koutek a nahrazují nám chy
bějící školní knihy (učebnice). Praxe nám uká
zala, že s těmito pomůckami lze opravdu do
sáhnout velmi dobrých výsledků. Ve školních
knihovnách jsou také knihy pro mládež v ně
mecké řeči, které si žáci mohou vypůjčil...
České Budějovice. Na Žižkově náměstí byl
1. května slavnostně zahájen provoz representační prodejny ryb a rybích lahůdek národního
podniku Pramen.
Jeseník. Chaty a ubytovny v Jeseníkách jsou
ve velmi zanedbaném stavu. Národní podnik
Turista plánuje úpravu některých z nich.
K chatě na Červenohorském sedle má být při
stavena veranda, chata na Rámzové má být vy
bavena vodovodem a ústředním topením, na
Švýcárně bude postavena ochranná hráz proti
sněhovým vánicím. Úpravy se chystají i v Al
frédově chatě, v Zátiší v Račím údolí, v chatě
na Kralickém Sněžníku a na Šeráku.

hradní dávka I, jejíž sazba se prudce zvy
šuje (na příklad u pražené kávy ze 70 Kčs
na 180 Kčs za 1 kg). Kromě toho platí od
1. července nový předpis, že na balíček, kte
rý obsahuje víc než dvojnásobek množství
zboží, přípustného podle nižší sazby II, nebo
jehož celková cena přesahuje 2.000 Kčs, je
potřeba zvláštního dovozního povolení. Podle
vydaných směrnic se soukromníkům toto
povolení nebude vůbec uděloval, a takovéto
balíčky se prostě bez upozornění adresáta
mají vrátit odesílateli.
Doporučujeme proto čtenářům, aby se po
30. červnu řídili předpisy, podle kterých se
vyměřuje nižší náhradní dávkaza clo a vše
obecnou daň, t. j. aby téže osobě nezasílali
víc než 6 balíčků do roka, nezasílali lihoviny
a dodržovali nejvyšší přístupné množství.
Pokud chtějí poslat více vlny na pletení, ta
báku, ubrusů z umělé hmoty a jiného zboží,
pro které bud-e platit nové omezení, nechť
tak učiní před 30. červnem. Ale i pak je
nutno dodržet předpis, že zaslané množství
musí odpovídat normální spotřebě adresáta a
jeho rodiny.

Plzeň. Na Obcizně rovnoběžně od průčelí
Střelnice až za budovu sokolovny zmizela za
prkennou ohradou alej, jdoucí až k soutoku
Mže s Radbuzou.
Brno. Nový hospodářsko-tedinický plán mě
sta na příštích 20 let počítá s rozšířením Brna
o Bystrc. Modříce, Holásky a další přilehlé
obce. Plánuje se stavba dalších průmyslových
objektů na ploše 400 hektarů, takže se před
pokládá, že v roce 1957 bude v Brně bydlet
asi 410.000 občanů a denně bude v městě pří
tomno asi 450 tisíc až půl milionu osob. Do
roku 1957 mají být postaveny byty pro 149.000
občanů a už v druhém pětiletém plánu do roku
1960 bude postaveno deset tisíc bytů. Stavět se
bude především ve čtvrti Úvoz, Černovice,
Černá pole atd. V rámci těchto projektů bude
zvýšena hladina vody ve Svitavě i ve Svratce,
a rozšířena pouliční, vodní, železniční i letecká
doprava. Protože dosavadní rozvod plynu ne
uspokojuje a rozvodnou síť nelze rekonstruo
vat. bude Brno v příštích letech zásobováno
karbonisačním a zemním plynem. Z větších
veřejných staveb v Brně počítá se se zajiště
ním výstavby pěti osmiletých středních škol,
s pěti mateřskými školami, s vybudováním
průmyslové školy strojnické a chemické, žá
kovského domova v Písařkách, se stavbou no
vého státního divadla, s vybudováním hvěz
dárny, výstavbou nemocnice pro tuberkulosní
na Červeném kopci, dobudováním fakultní ne
mocnice v Bohunicích, hudební školy s kon
certním sále aj.
Bruntál. Na „Venušině sopce" a „Uhlířském
vrchu" se začala těžil sopečná vyvřelina, které
se bude používat při výrobě lehčených betono
vých bloků pro suchou montáž zdivá obytných
domů na Ostravsku.
Plzeň. Na Lochotíně je dokončována stavba
přírodního divadla pro několik tisíc diváků.
Autorem projektu je arch. S. Sommer.
Jubilea známých lidí. Rudolf Deyl se v minu
lých dnech dožil 80 let. S obecenstvem se roz
loučil na slavnostním večírku v Městské kni
hovně v Praze. — Vlasta Burian se dožil 9. du
bna 65 let. — Jan Květ, historik a theoretik
umění, se dožil 60 let. — 6. května t. r. se dožila
75 let významná česká herečka Ema Jeřábkova,
známá z Městského divadla v Plzni a z praž
ské Uránie. Nyní žije na odpočinku v Praze.—
65 let se dožili Radím Kettner, profesor geologicko-geografických věd a profesor dr. Otakar
Teyschl, přednosta II dětské kliniky v Brně. —
70 let se dožil univ. prof. dr. Jiří Diviš, před
nosta II. chirurgické kliniky na Karlově univer
sitě. — Známý český herec a režisér Vojta
Záhořík se dožil 75 let. — Václav Amort, vý
tvarník z Domažlic se dožil 65 let.
Kdo zemřel: Josef Kroupa, hudební skladatel
a učitel hudby z Prahy XII. — PhDr. Viktor
Kripner, profesor, básník a spisovatel z Prahy
zemřel za pobytu v Teplicích Lázních na Mo
ravě ve věku 50 let. — Karel Čermák, řídící
učitel v. v. ve věku 84 let. — Karel Koval,
vedoucí redaktor kulturní rubriky Svobodného
Slova a spisovatel ve věku 60 let. — Marie
Bílá, vdova po českobr.-evangelickém duchov
ním správci na Smíchově. — Vojtěch Hodina,
vrchní číšník kavárny Berger. — Marie Hanzlo
vá, vdova po stavbyvedoucím z Prahy. — B.
Čapková-Weinfurlerová. — František Jahoda,
důchodce z Prahy XI. ve věku 76 let. — Ve
Hvězdonicích nad Sázavou zemřel ve věku 92
let Josef Marek. — V Nalžovicích zemřela Fr.
Urbanová ve věku 82 let. — Emma Dražilová,
vdova po přednostovi Hlavního nádraží. —
František Plecatý z Prahy-Hodkoviček. — Vi
lém Wagner, mistr pekař z Prahy-Pankráce. —
V Praze zemřel Fr. Nebovidský.
V Benešově u Prahy zemřel akad. malíř La
dislav S i m a, známý krajinář.
*
HLEDAJÍ SE Erich Schóngut a Josef Pastrňák
z Ostravy. Hledá je: Jaroslav Válek, 258 High
Street, ST. KILDA, Melbourne, Víc. Austrálie.

DÁRKOVÉ BALIČKY DO ČESKOSLOVENSKA

RUDOLFVOREL
224 East 70lh Street, NEW YORK, N. Y., Telefon: REgent 4-5181

POTRAVINY jsou čerstvé, plnohodnotné, nikde v Evropě po léta neuskladňované a z plecho
vek nevybalované. LÉKY hotové i na lékařský předpis zhotovované se posílají denně za pů
vodní, nezvýšené ceny. AMERICKÉ CIGARETY ve zdejším balení 400 kusů i s poštovným za
4.25 dolarů, 200 kusů za 2.50 dolarů. LÁTKY americké a anglické ze skladů v Dánsku jen
prvotřídní jakosti. VLNA N APLETENI, zaručeně lOO°/o, žádná nylonová vlákna. KŮŽE I
HOTOVÁ OBUV moderních vzorů.
Napište si o ceníky a všechny informace, které potřebujete. Konám poctivou službu krajanům
a upřímně s nimi spolupracuji na jejich šlechetné pomoci všem drahým v naší staré vlasti.
CO SRDCE POJÍ — MORE NERROZDVOJl!
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Zrcadlo domova
Asi ti dnešní vykořisťovatelé jsou horší.
„Obec Lískovec na Frýdecku-Místecku byla již
v dobách, kdy v naši republice vládli vykořis
ťovatelé, pokládána za baštu komunistů. Po
divil by se však každý, kdo by přišel na člen
skou schůzi KSC. Ze čtyř set komunistů se se
šlo jen 49."
Nová Svoboda, Ostrava
Darmo prý mluvit, lidé raději jdou spát!
„Jak často se organisace — v Hrobičanečh na
Novobydžovsku — schází? Darmo prý mluvit.
Copak někdo na schůzi přijde? Lidé nemají zá
jem. Zveš je rozhlasem na schůzi a můžeš po
zorovat, jak ve čtvrthodince pohasnou světla
v chalupách. Všude rychle „spr a schůze se ne
sejde. Co můžeme délat? Je to v lidech sou
druhu!"
Rudé Právo
A to len pře mizerného šimla. „Vyrábame
nádherné stroje. Zariaďujeme cementárně v Afganistane, cukrovary v Turecku a Argentině,
a len pře mizerného šimTa, ktorý nevie správné
odhadnúí spotřebu, je v našich dědinských obchodov ešte aj dnes často nedostatek takých
jednoduchých a přitom pre každodenný život
nášho rolníka potřebných věci, ako sú pily,
motyky, rýle, hrable, vidly, kosy, ráfy na vozy
alebo čuduj sa svete, podkovy či klínce."
Bratislavský rozhlas
Prší jim do školy. „Zatím co v Praze a v ji
ných městech se postavily nákladné budovy
s nevkusným přepychem, do školy v obci Bře
žany, nedaleko Plaňan prší, protože není možno,
aby byly uvolněny prostředky pro generální
opravu místní školy. A takových příkladů je
více."
Svobodné Slovo
Co zakazují fotografovat. „Naši fotoreportéři
nesmí fotografovat koně, který táhne v Praze
poštovní vůz."
L. Mach v časopisu „Československý Novinář".
Praha. Listovní zásilky do ciziny, jak ozna
muje věstník' ministerstva spojů (pošt) se mo
hou podávat k dopravě též vložením do poštov
ních schránek a ruší se povinnost předkládat
při podávání zásilek osobní průkaz odesilatele,
ale musí se na nich uvést jeho adresa.
Co všecko chtějí vědět. „V závodě CKD.So
kolovo žádají vysvětleni, proč členové ústřed
ního výboru strany a vedoucí pracovníci ne
chodí mezi členy strany s výjimkou slavnost
ních schůzí a projevů, proč vyšší funkcionáři
mají tolik nedělních „úředních cest" s auty a
plýtvají národním majetkem, proč děli někte
rých z nich nechodí do školy jako ostatní mlá
dež, ale mají zvláštní učitele a vychovatele, jak
tomu bývalo za císaře pána?"
„Svoboda", Praha.
Všecko zavinil Stalin a Beria. „Mnozí lidé se
ptají: .Proč o těchto věcech mluvíte až dnes,
po smrti Stalina? Což se o tom nevědělo dříve?'
Vznikla taková situace, za které nemohl člo
věk projeviti svou vůli. Za každým názorem,
jenž nebyl shodný s rozhodnutím Stalina, byl
viděm nepřítel lidu. A Beria, který získal plnou
důvěru Stalina, se se svou bandou již postaral
o to. aby tento hlas byl umlčen .. . I u nás na
kterémkoliv úseku hospodářské či veřejné
činnosti vyrostla celá řada .samovládců' a ,diktátůrků', kteří nevidí a mnohdy ani nechtí vidět
potřeby a zájmy lidu."
Cesta Míru (Liberec).
Zedníci vzpomínají na první republiku. „Naši
zedníci nosí v náprsních taškách kolektivní
smlouvy uzvařené s kapitalistickými podnika
teli v první republice, kdy hodinové platy se
pohybovaly ve výši 5.40 až 6 Kč. Projevují-li
řemeslnici nespokojenost s platnou sousta
vou tím. že se těmito smlouvami ohání a pře
vádí si poměr výdělku dříve a nyní v nepro
spěch našeho stavebnictví, jak jsou asi s od
měnou za práci spokojeni stavební technici,
kterým mzda činí pouze 1.28 násobek platu
průměrného dělníka."
Stráž Míru, Karlovy Vary
Nejsou tkaničky do bot. „Valtičtí občané
mají řadu drobných starosti, které jim ztrp
čují život. Co říci na příklad tomu, že v míst
ních obchodech jsou téžko k dostání vázanky a
košile potřebných čišel. Lidé nemohou pochopit
proč nejsou k dostáni ani hnědé tkaničky do
bot. Lihu na páleni je také nedostatek, těžko
se sežene žlutá pasta na ošetření semišových
bot a o nedostatku některých druhů potravin,
jako je jogurt, je zbytečné mluvit.
Rovnost, Brno.
Podivná péče o pracující. ..Na stavbě Tepelné
elektrárny v Tisové s péči o pracující není
všechno v pořádku. Zaostává zásobování, stra
vování nevyhovuje a kulturní život není té
měř vůbec žádný. Jídelna národního podniku
.Restaurace a jídelny' nevyhovuje. Podávané
jídlo není chutné, jo nedostatek nádobí, čistota
v jídelně ani zdaleka neodpovídá základním
požadavkům hygieny."
Stráž míru, Karlovy Vary
Nechtějte zasklít rozbité okno. Ani tomu ne
budete chtít věřit, ale je to pravda. V Holešově
dostanete koupit všechno možné, ale prosím
vás, jenom nechtějte zasklít rozbité okno. Ono
totiž normální okni sklo není, a kdoví, zda
li prý v nejbližší době bude.
Naše Pravda, Zlín
Kde nic není ani čert nebere. V poslední
době si lámou kolchoznici v Krakově na Ra
kovnicku hlavu na tom, kde vzít kůži na opra
vu vadných řemenů a postrojů. Zajeli do Prahy
na Krajský svaz spotřebních družstev, že o kůži
požádají a zakoupí ji. V Praze však chtěli rozdělovník z ONV. ONV v Rakovníku říká, že
žádný rozdělovník nedává. Tak nemají druž
stevníci kůže na řemeny a na postroje. Že jsou
jarní práce a postrojů bude třeba? To někteří
pracovníci asi nevědí.
Rudé Právo
Na čo sú odbory? Na mnohých miestech ne
dívali sa na odborová organizáciu ako na organizáciu, ktorú si roboti.íci a ostatní zaměst
nanci dobrovolné vytvořili na ochranu svojich
záujmov... Nie zriedka bolo počuť otázku: na
čc mám byť vlastně členem odborovej organizácie? Čo tým dosiahnem? K čomu slúži? Táto
otázka ozývala sa o to častejšie, o čo viac
odborové organizácie přestávali byň organizáciami, ktoré ochraůujú záujmy pracujúcich a
dostávali sa do postavenia závěsného vozíka
hospodářských orgánov, alebo ich jednotlivých
pracovníkov ...
Práca

České Slovo

„Milovat národ a uctívat národnost znamená milovat a uctívat mystérium naděje a vykoupení,

hrdinství a krásy — a to přímo vyžaduje: nenávidět všecku dnešní malost, bídu a nízkost, cítil
k nim vášnivý hněv a odpor, odvrátil se od samého dnešního běžného cítění a pojímání národaosti"
F. X. Salda

MODLIDBA
LUDVIK SLÁMA
Ptákům dej let
o letu lehkost větru
i modro nad horami.
Stromu dej květ
a kvetu píli včelí
a všem, kdož osaměli
pověz, že nejsou sami.

Ztraceným hvězdu dej
a srdce, která hoří
do noci bezedných

— a v bouřích cizích moří
dej cestám cíl,
poutníkům vlídný jih.

Krov zachovej
návratu ptáků z jara
a vůni jabloni
a bělost kvetu sadu.
Zoufalým věřit dej,
že pláli pravda stará,

že. čas se nakloní,
že hněv Tvůj zhubí zradu.
ílece dej proud,
životu vír a vláni,
dej peřej řece mé,
zni stříbrem snům
— a mně dej, Pane, plout
proti všem proudům,
vzhůru k pramenům.

Věci kolem nás
KAREL

KLIKA
Přišel jsem onehdy potmě do světnice, ve
které mi bylo kdysi strávili mnoho let. S ne
klamnou jistotou jsem se vyhnul potmě své
někdejší posteli, přesně a jasnozřivé jsem obe
šel svůj někdejší stůl a jediným neomylným
vztažením ruky sem nahmátl vypínač a roz
svítil. Jenže nebyla tam ani má někdejší postel
ani můj bývalý stůl, nýbrž jiný stůl na jiném
místě a jiná postel v docela opačném rohu.
Nemohu vám říci, jak jsem se lekl. Bylo v tom
něco příšerného.
„Cílit se někde doma” je cil náramné složitý
a nelze ani vypočítat, co v něm všecko vězí:
morální důvěra a tělesné pohodli, poetické zku
šenosti i praktické motivy, zvyk i nějaký po
hanský mysticismus; ale ve zkratce bych řekl,
že „cítil se někde doma” znamená nalézti po
tmě kliku na první hmátnutí. Nemyslím tu jen
na různé fysické a prostorové výhody, že si na
přiklad přitom nerozbijete koleno o židli, ne
porazíte sloupkové hodiny a nenaběhnete če
lem na roh skříně; myslím na slepou a mystic' kou důvěru, že klika je tam, kde je, že je do
konce tam, kde má být; že je na svém místě
a ve zvláště příznivém směru; že není ani příliš
vysoko, ani příliš nízko, že je právě tam, kam
vztáhnete dlaň; že na vás zrovna čeká a hor
livě vám podává ruku; že vás bezpečně vede
a nenechá vás tápat v propasti nejistot; že se
neoctnete náhle v kosmické prázdnotě, kde na
vás číhá nekonečno a nepoznalelno a jiná stra
šidla temnot. Je to zkrátka dobrá a spolehlivá
klika, klika oddaná a neselhávající, jedinečná
klika domácí.
Jsem, lak jako staří Gallové. přítelem novot;
ale ani nejzuřivější Gall a novotář by si ne
přál, aby jeho kliky a řekněme jeho postel a
pět nebo šest jiných základních věcí života mě
nily denně z vlastní iniciativy nebo ďábelské
zvůle místo. Něco lakového se asi děje v pekle
a patří to k nejtěžším mukám. Jsme všichni
strašně konservativní v ohledu klik a několika
jiných věcí, jež jaksi nevyhnutelně patři k nám.
Pokoj, ve kterém se vyznám potmě, je stejně
tak obsažen ve mně, jako jsem já obsažen v
něm; ale, při všech bozích, snazší je přemístit
židli nežli přemístit představu židle v mozku;
židle se totiž příliš nebráni, ale mozek se brání.
Mozek chce míli židli na jejím starém místě,
předně proto, že je na to zvyklý, a za druhé
proto, že se chce zabývat něčím jiným než
židlí nebo klikou. Věci fungují hladčeji a
úsporněji, jsou-li na svém místě. Po jisté strán
ce je snadnější chtít přeměnit společenský sy
stém nebo světový řád, nežli pokusit se pře
měnit pořádek nebo nepořádek na svém psacím
stole. Co se mně týče, raději bych reorganisoval Svaz národů, o němž nemám ponětí, než
obsah svých zásuvek, o němž mám ponětí je
nom nejasné. A musím se přiznat, kdekoli jsem
ve světě byl, že jsem vždy potmě hledal kliku
svého domova; hmátl jsem navlas přesně, ale
nebyla tam, jako tam nebylo mnoho jiných
dobrých věcí.
Tedy člověk se cíli doma, je-li obklopen
věcmi, jež jsou ve zvláště podstatném smyslu,
zažraně a ustáleně na svém místě; nebo mám-li
to říci jinak, idea domova je nevyhnutelně a
nenapravitelně konservativní. Troufám si do
konce tvrdit, že bez jisté konservativnosti není
vůbec domova; nejste doma tam, kdo vám nic
nestojí za to, aby to zůstalo na svém místě.
Tvrdím dále, že všichni lidé jsou konec konců
v jádře vlastenečtí, poněvadž jsou v jádře konservativní, poněvadž dejme lomu nehlásají, že
Vltava není na svém místě a že Prašná brána
se musí přestěhovat tam, co je žižkovský via
dukt; neboř teprve tyto strašné názory by roz
vrátily ideu domova. Myslím, že v jistých konservativních představách by se mohli všichni
lidé náramně dobře srozumět, a sblížit. Budou
se jistě na nůž hádat, pokud si budou vyměňo
vat názory, co má být v budoucnosti nového;
ale kdyby se pokusili formuloval, co v budouc
nosti zůstane starého a dnešního, mám zato,
že by si během řeči zapálili dýmku míru, aby
se jim lépe mluvilo.
Ale především by bylo třeba, aby se každý
člověk cílil co možná doma tam, kdo je: aby
se mu aspoň některé nevyhnutelné věci života
zdály být na svém místě. Celý vtip tendencí,
jimž se pak říká podvratné, je ten, že pořád
a pořád opakují, že nic ale zhola nic není na
svém místě. Což je jediné opravdu podvratné
a nenormální tvrzení na tomto světě. (1924)
KNIGGE U TELEFONU
Starý Knigge, který vychovával naše bab čky
a maminky, patrně ještě neměl dostatečných
styků s telefonem; proto zůstal telefon věci
nevychovanou a nezdvořilou, která dosud ne
vytvořila svých pravidel chování. Zejména
automatický telefon právě tím, že je tak po
hodlný, se chová přímo nezkrotné; pokud ,bylo
nutno se dovolat slečny v centrále, bylo tele
fonování spojeno s takovými potížemi a zábra

Karla Čapka komunisté znovu „objevili” ně
kdy v roce 1953. Od tě doby přišla na trh nová
vydání i knižné dosud nezveřejněné soubory
novinových fejetonu. Mezi ně patři též „Věci
kolem nás”, obsahující drobné črty o předmě
tech z člověkova nejdůvěrnějšiho okolí, o vy
nálezech, o zálibách a malých vášních, a květi
nách a knihách. Knížka, z které přinášíme tři
ukázky, je doplněna Karlovými fotografiemi a
několika pérovkami obou bratři a její úprava
je takřka normální a „mírová”. Jen v doslovu
a ve vysvětlivkách se objevuje několik poklon
před dnešními penáty. „Klasikové marxismu”,
říká, se tu mimo jiné, „psali o fetišisaci před
mětů za kapitalismu, vedoucí nakonec k tomu,
že věci ovládají lidi. Karel Čapek se staví s
veškerým svým vtipem proti tomuto poměru
mezi člověkem a věci vytvořeném buržoasii ..Kdyby žil, s veškerým svým vtipem
by se Karel Čapek postavil proti svým dneš
ním komunistickým vydavatelům.
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Čapek

Bitva portrétů a soch

nami, že kdo zrovna nemusel nutně telefonovat,
raději toho nedral a bylo dobře.
Nerad bych poučoval lidi, neboť je to vět
šinou marné; ale drtěl bych telefonu samotné
mu položit na srdce několikero dobrýdi pravi
del, zejména:
1. Aby nás nevolal zbytečně. Až dosud za
drnčí telefon obyčejně, když jsme zrovna ve
vaně, když se holíme nebo sedíme u polévky
nebo jsme jinak, jak se říká, momentálně za
neprázdněni. Zlaté pravidlo telefonu je: zazvo
nit jenom tehdy, má-li pro nás nějakou radost
nou zprávu — ty druhé si může nechat.
2. Když už volá, aby měl drobet trpělivosti.
Stane se vám třeba, že zrovna stojíte na žebiíku a zatloukáte do stěny hřebík; vtom za
drnčí telefon. I pustíte kladívko na zem, sle
zete se štaflí a pádíte k aparátu; ale než do
běhnete, omrzí telefon čekání a na vaše udý
chané „haló, kdo tam” vám odpoví jen ironický
tón telefonu už zase zavěšeného. Tedy toho by
nám telefon dělat neměl; jsou životní situace,
kdy člověk není s to být v pěli vteřinách u
aparátu, i kdyby se rozkrájel; a když konečně
může popadnout sluchátko a zjistí, že přes vše
chen jeho kalup se už nikdo neozývá, tu řekne
i nejmírnější člověk sakra nebo něco jiného,
co se nemá říkat, a má po několik minut ná
ramný dopal na celý svět.
3. Telefon neslouží kratochvíli, nýbrž úspoře
času; má být stručný jako depeše. Někdy vám
to ze sluchátka mluvi celou hodinu, až se vám
zapaří ucho. Styl telefonu je brachylogie; patři
to už k jeho strojové povaze. Mimo to nic
vám nezhořčí život víc, než když dvacetkrát po
sobě voláte nějaké číslo a ono je pořád obsa
zeno nějakým bezbřehým hovorem. V takovém
případě počnete klnout způsobem, který ne
slouží lidskému rodu ke cli. Největší ctností
telefonu je stručnost. Znám muže, který si tele
fonicky umlouvá schůzku vždycky jen na^ pět
hodin; když se ho ptali, proč zrovna v pěl, a
ne ve čtyři, prohlásil: Pět jo telefonem kratší
než čtyři.
4. Subtilnější je tolo pravidlo: Volá-li vás
telefon, má nejprve říci, kdo vás volá, a ne
spustit: Haló, kdo lam? — Žádáme zdvořile od
každého slušného telefonu, aby zahájil své je
dnání takto: Haló, zde rada Ňečásek; je tam
firma Novák a Novotný? — Zatvrdil jsem své
srdce už tak dalece, že volá-li mne někdo slo
vy: Haló, kdo tam? řeknu mu duchapřítomně:
Co vám je po lom, — Stávalo se mi, že mne
zavolal telefon a řekl: „Haló, kdo tam?” —
„Tady Čapek.” — „Kdo-o?” — „Ča-pek!” —
„Jaký Čapek?” — „Já nevím, jakého si pře
jete. Tady je obyčejný Čapek.” — „Kdože?”
—,, No Čapek. Č jako Čeljabinsk, /\ jako aspidistra, P jako polygamie —” — „Haló, je tam
porodnice?” — „Není. Tady je jenom doktor
Čapek.” — „Z porodnice?” - „Ne, ze svého
bytu.” — „Sakra, já volám porodnici”, prote
stuje telefon. — „To je asi omyl”, chlácholím
jej; a slyším vzteklé zavěšení sluchátka.
Tedy nemá-li být telefon jenom pro zlost,
má říci nejprve jméno volajícího; a stane-li se
už omyl, mohl by říci promiňte — je to za stej
né peníze a tak trochu to pohladí toho, kdo byl
zbytečně volán. (1931)

S vervou pro Stalina,
opatrně od něho

KVĚTINY V LIDSKÝCH OKNECH
Nejvíc mě dojaly květiny v oknech na seve
ru: na skotských Hebridách, kde okna kamen
ných domků přímo přetékala anglickými pelargoniemi; na norském Lofotenu, kde v oknech
dřevěných baráčků kvetly begónie tak veliké
a šarlatové, že jsem lakových ještě neviděl;
a až nahoře v Hammerfestu, kde už není ani
stromečku, kde v zimě trvá po šest neděl po
lární noc a kde přesto nebylo okénka, aby se
za ním dužnaté nenadýmal ježalý meloun Ethinopsis nebo vzpřímený Cereus. Tak vidíte,
když tak daleko na severu, kde už je skoro
konec života, mají lidé lak náruživou potřebu
obohatit své bylí tichým a zázračným životem
květin ...
Není u nás omluvy za okno, které nekvete
vegetačním životem. U chudých lidí, v nej
skromnějších okénkách, kvetou kytky nejkrás
něji. Ničím se nedá omluvil okno městského
činžáku, které ničím nekvele a nežije: leda se
to může vysvětlil chudobou mravní.
A neříkejte, že květina za oknem je živořící
vězeň. Vénujete-li jí trochu rozumné péče, na
jdete v ni radostného a optimistického druha
pro život. Jenom si vzpomeňte na okna svÝch
babiček. 1 ty květiny za oknem jsou kus naši
národní tradice.
Radost z. květin. Není to jenom radost z lé
krasy a něžnosti, ale také radosl z úspěchu.
Jako by ty květiny, které živíme, bylv kus na
šeho já, jako by jejich květ by! květem naší
lásky. Proto dáváme květiny do oken, aby
každý viděl: tam za lim oknem se žije plným
lidských životem.
Pak tedy: ať vám to ve vašem okně dobře a
bohatě roste!
(1938)
*

ŽIVOT V SOUČASNÉM ČESKOSLOVENSKU
V ZRCADLE SVOBODNÉHO TISKU
Pomníky ,busty a podobizny komunistických
vůdců, které je dnes vidět v Praze, jsou lep
šími, tichými průvodci divočinou českosloven
ské politiky, než všedmo papouškováni stranic
kých projevů a tisku.
Nejvýznamnější z tědilo pomníků je samo
zřejmě gigantická Stalinova postava, která ční
nad hlavním městem jen o něco málo méně než
přilehlé Hradčany.
Češi a Slováci jsou umínění, opatrní lidé, a
stejný je jejich komunistický charakter. Je iro
nické, že tak opatrný národ se dopustil tak
gigantického omylu právě v jediném iniciativ
ním činu z posledních let — v rozhodnuti pře
konat všechny ostatní satelity ve Stalinovu
kultu. Tento pomník o váze 80 tisíc tun, který
je nejhoršim symbolem lísavého podilebnictvi
ze všech zemi za Železnou oponou, byl dosta
věn právě před rokem — tedy právě v době,
kdy se už stal nemoderní.
Českoslovenští komunisté si nyní toužebně
přejí, aby všech lédi 80 tisíc tun se jedné noci
svezlo do Vltavy, která proudí nedaleko jeho
ornamentálního podstavce. Je skutečně možné,
že se dokonce pokusí tomuto procesu napomá
hat. Nepohodlný kolos je příliš velký, aby se
dal odstranit dynamitem, a je příliš křiklavým
příkladem kultu osobnosti, aby se dal přebudo
vat. Jednomu řešení z nouze nasvědčují opako
vané výstrahy pražským školním dětem, aby si
nehrály nedaleko pomníku, protože jeho zá
klady jsou nejisté.
Snad právě proto řeší Češi a Slováci problém
„destalinisace" s lakovou reservou, když se
jejich jediný pokus předhonil ostatní satelity
skončil takovou pohromou. Ještě větší úlohu
však hrají zvláštnosti československého poli
tického jeviště, které má navenek nejvíc západnídi znaků ze všech komunistických států.
Rozdíl začíná již od hlavy, v úřadě česko
slovenského presidenta. V politických zvratech,
které se započaly v Praze, to vypadá tak, jako
by měli být oba dosavadní komunističtí presi
denti ušetřeni. Zachován bude i velký česko
slovenský památník na Žižkové, který dnešni
režim přebudoval, aby oslavoval předcházejí
cího presidenta Gottwalda.
Busty a portréty stranických představitelů,
vyvěšené v úřadech a v pražských výkladních
-křiních, potvrzují další. Češi a Slováci si tentokrál počkali na všechny ostatní satelity, aby se
vypořádali s „kultem osobnosti" a pak v dubnu
přišli s velmi chytrým řešením: smějí se # vy
stavoval busly všech zemřelých komunistů, al
už československých nebo cizích — a mezi nimi
je i Stalin. Žijící komunisté se směji objevovat
jen na podobiznách, a na nich je vidět téměř
výlučně jen presidenta Zápotockého.
Otázka oslavováni sama sebe má hodně spo
lečného s opatrnými čistkami, jimiž se v Česko
slovensku provádí „destalinisace". Jejich jedi
nou prominentní obětí byl až dosud bývalý
místopředseda vlády a ministr obrany Alexej
Čepička, Gottwaldův zeť a nejnenáviděnější a
nejbezohlednější osoba, která se dostala k moci
po puči v roce 1948. Jednou z hlavních zámi
nek, pro které byl odstraněn, byla jeho slabost
pio své portréty, které musely viset v každé
vojenské úřadovně po celé zemi.
Československo se však vzdává Stalinova
dědictví daleko opatrněji než je budovalo. Do
konce ani hlavni oběti mamutích politických
procesů — jako bývalý generální tajemník Ru
dolf Slánský a bývalý ministr zahraničí Vladi
mír Clementis, popravení v roce 1952 — nemají
být rehabilitováni týmž způsobem jako ostatní
komunističtí „mučednici". Zůstávají odsouzenci
pres to, že se odvolaly různé „omyly", jako na
přiklad obvinění ze semitismu a titoismu.
Druhá možnost, >eré Praha využívá s ještě
včlši chutí, je současná komunistická kampaň
„více potravin a spotřebního zboží pro všech
ny". V pražských obchodech je neporovnatelně
víc zboží, než v nich bylo před půl rokem, a
srovnával Stalinovo údobí s dneškem znamená
srovnávat noc a den. Nedá se pochybovat o
, tom, že Československo jako průmyslový stát
má prostředky k tomu, aby udržovalo nebo do
konce zvyšovalo vítaný přiliv základních život
ních potřeb.
Bude-li dovoleno v tom pokračovat, v tomto
údobí tak zvané komunistické „renesance", bu; dou západní propaganda a západní politici stál
před novým, vážným nebezpečím. Neboť v
i Československu, stejně jako jinde za Železnou
1 oponou, taková protikomunistická oposico, jaká
! je lam teď, nemusí být vyhlazena. Může být
i prostě vykrmena a ošacena k smrti
(Ze článku Christian Science Monitor,
9. května)

Slovíčko nejmenších
Chlapci a děvčata, otiskujeme další příspěv
ky z naší soutéže o Československu. Doufáme,
že se vám budou líbit a že vás podnítí, abyste
nám i vy poslali vzpomínky na naši krásnou
vlast. Kde nestačí vaše vlastni pamět, snad
pomůže tatínek nebo maminka, kteří vám jisté
o Československu doma vypravují.

Krátce před odchodem z vlasti byla jsem
s maminkou a malou sestřičkou na výletě na
Slovensku. Bylo to o prázdninách roku 1949.
Byly jsme ve Strečně. Jely jsme na vorech přes
řeku Váh. Šly jsme se podíval na zříceniny sta
rého hradu. Jsou tam ve skutečnosti dva hrady.
Jeden od druhého je vzdálený asi hodinu cesty.
Pod nimi teče řeka Váh. Z toho, co stojí v dě
dině zbyla jenom věž. Druhý stojí na skále
osamělý mezi horami a je dosti Zachovalý.
Pověst vypráví, že bílé malé růžičky mohou
nalézti pouze mezi oběma hrady, které vyrostly
z nevinné krve slovenské. Byly jsme také
v hospodě v níž je umístěn starý dubový stůl
u něhož sedával prý Janošík se svými druhy.
Ze strečenského hradu jsme v dálce viděly
vrcholky zasněžených Tater a Lomnický štít. —
Na památku jsem si natrhala několik těch bí
lých růžiček, které mám ještě do dnes- uscho
vané zde jako upomínku na svou, naší a vaši
milovanou vlasf. Bádá bych se ještě jednou
vrátila na tato známá místa. — Na školu si
íaké vzpomínám, ačkoliv jsem byla ještě malá.
Z toho co jsem se učila, z toho si již skoro nic
nepamatuji, protože místo vyučování za pěk
ného počasí jsme s učitelem chodili sbírat mandelinku bramborovou a z polí kde rostla řepa
vytrhávat trávu, která byla velice ostrá lakr
že mi tekla z rukou krev co jsem měla celé
pořezané od tej trávy. — Na stěně ve škole
v samém předu visel velký kruh pětka, to zna
menalo (pětiletka).
Museli jsme sbírat, také starý papír, kosti a
hadry. Soudruh učitel na to velice dbal, takže
každý z nás musel odevzdal stanovené množ
ství. Zrovna si vzpomínám jak jeden z mých
spolužáků zabalil do starého sáčku z cementu
kámen dosti velký, aby měl určité kilogramy,
bylo toho však více nad plán, učitel na to ne
přišel a tak milý kluk stal se úderníkem ve
sběru starého papíru, protože nejvíce nasbíral.
Naučila jsem se též několik našich národních
písniček, které mi nejvíce připomínají domov.
A pak přišel den, kdy za pozdní noci jsme
se rozloučily s naší vlasti a šly s Bohem do
neznáma
Zde chodím do Francouské školy; mluvím
francouzský a česky. Cist a psát se učím doma.
S krajanský pozdravem
Lydie.

RÁDA BYCH DO PRAHY
Oggelshausen, dne 11. února 1956.
Tatínek mé dal přečisti vaši soutěž a proto
také já Vám chci něco napsali. Nepamatuji si
na náš domov v Praze ale tatínek a maminka
mě často večer vypravují o naší zlaté Praze.
Škoda že lam nemůžeme ještě bydleti. Musí to
tam býti krásné. Můj tatínek byl úředníkem u
města Prahy a často si s maminkou vypravuji
o panu Zenklovi, pani Pelantové a o paní Mi
ladě Horákové, kterou dobře znal. Já bych
chtěla ráda zase opět do naši Prahy ale tatínek
říká, dokud" tam jsou komunisté, že tam nepojedein Já chodím do německé školy ale doma
mluvíme jenom česky a latinek a maminka mě
učí česky čísli a psáti. Až jednou přijedu do
Prahy, lak budu uměř česky a pak se všude
podívám. Maminka mě vypravovala o Hradča
nech a o jelením příkopě, kde byly medvědi,
které si přivezl pan president Masaryk z Rus
ka. Také ty opičky' v Tróji bych ráda viděla.
Tatínek se vždycky směje a iiká „oříšky pro
opičky”. Já bych ráda již jela dnes do Prahy.
Zde se mé nelíbí proto, že když mluvím s ma
minkou na ulici česky tak se mě diuhé děti
smějí a říkají že jsme cikáni. Mě to ale nevadí.
Jsme Češi a budeme mluvili dále česky. Také
jsem se již naučila českou hymnu „Kde domov
můj”. Chodím již od 1. třídy do německé školy
v Oggelshausen ani Federsee, Kreis Saulgau,
Posl uber Riedlingen, Sůdwúrltemberg, kde
bydlíme. Dnes chodím do 5. třídy. Narodila
jsem se 24. prosince 1944.
Zdraví Vás Vaše
Edith
LANOVKA NA PETŘÍNĚ
Měl jsem 4 roky, když jsem odejel z Prahy.
Znal jsem tenkrát naši adresu abych se neztra
til: Jiří, Praha 3, Valdštýnské náměstí číslo 2.
Tak jsem to každému říkal. Chodil jsem denně
s tetou Janou na procházky a pamatuju si na
Prahu kolem nás. Ze všeho nejvíce si pamatuji
na lanovku na Petřín. Chtěl jsem dělat konduk
téra. Mnohokrát jsem mu řekl a on mně ten
condukter nechal zmačknout knoflík a ono to
jelo. Ješte dnes vim že jeden byl zelený na
rozjeti i jeden červený na zastaveni. Jinak se
ješte pamatuji na náměstí, kde staly aula a tam
na rohu byla hospoda, kam jsem s Jajou cho
dili tatínkovi pro pivo. To náměstí se jmeno
valo Malostanské. Na procházkách, se pamatuji,
že jsem viděl na hradě svátého Jiří jak pich
draka. Teta mi říkala že se menoval jako já.
Vím že v tom hradě bydlel pan president Be
neš. Velmi dobře se pamatuji na bludiště na
Petříně a lež. na zvonky, které hrály. Maminka
mi vykladala nějakou smutnou povídku o ma
mince a dětičkách a těch zvonkách. Už se na ni
moc nepamatuji ale byla smutná. Pamatuji se
lez že v letě jsem býval u babičky v Mukařoyě kde jsem ji pomahal sázet květiny a ža
lejvat. Do školy jsem chodil do irancouzské
v Paříži pak ve Švýcarech v Couveta, pak zase
y Paříži v Saint-German en Lay, kde je lež.
s česká tíída^ a teď jsem ve irancouzské škole
i Y Mnichově. Česky jsem se učil psát doma v
i české škole v Paříži a v Sainl Germain en Lay.
I Jsem starý deset let
Na Zdar Slovíčko
i Jiří Hrstka, Mnichov 27, Gebelestrasse 11.

