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Dotyk nekonečna
PROF. DR. FELIX MIKULA
Už dávno je pre Fudslvo samozrejmosťou, že na Vianoce vyzerá svět
a India inakšie ako inokedy. Bez
daru prorockého móžme uistiť, že aj
na tieto Vianoce a na všetky ďalšie
bude svět inakší, t. j. lepší.
Je to tak přelo, lebo sa všelci sluš
nější 1’udia úprimne snažia, aby V.anoce nezostali dňom všedným. Věru
Fudia, často tak nezaujímav! a mali
cherní, bývajú okolo Vianoc k nepoznaniu. Tí najhorší sa aspoň zahanbia
za svoju ukrutnosf. Přemnohým dal
ším roztaje aspoň na chviTu radová
kóra okolo srdca, keďže srdce, rozohriate citmi niekedy až po bod varu,
hlásí sa na Vianoce mocné k svojmu
právu: Milovat'. V ánočná láska nedá
sa udržať v úzkom priestore vlastného „ja". Zasahuje srdcia vo svojom
okolí: naplní svět skutkami nevída
nými a plodí protilásku.
Vianočná premena duší a světa, čí
že vianočné kúzlo, nebolo by sa stalo
zjavom tak pravidelným, kebv nebola prvá vianočná noc. Akási veFká
skutočnosť musela stáť na začiatku
historie Vianoc. Tálo skutočnosť zasiahla očitých svedkov a lých, čo im
uvěřili, tak mocné, že sa im stala
medzníkom života lepšieho, nového
Casom aj tí, pre ktorých vianočné
tajomstvo zostalo přivdá hlboké a
neobsiahle, dali sa aspoň nakaziť jeho
blahodárnými
účinkami.
HFadajte
dnes člověka tak jednotvárného, aby
v jeho dome nebola žiadna sto^a
Vianoc.
Na začiatku série Vianoc je prvá
vianočná noc. Je skutočným tajomstvom s nedostupnou híbkou krásy a
moci. V prvej vianočnej noci neko
nečný Boh sám prišiel medzi nás v
nasej vlastnej podobě. Nepriviedli ho
k nám naše zásluhy, ale skór opak:
Obohosť, do ktorej sa uvrhol člověk,
keď sa Bohu zprotivil. Len láska ne
konečná mohla prísí na myšlienku
Vianocí prvých. A Fudský tvor, pokiaF ho poznáme, vie odolávat všelkému, prosbě, hrozbě, hněvu, mučeniu, ale láske neodolá. Tí, klorí v
prvej vianočnej noci sklonili před tajomstvom nekonečnej lásky koleno,
zanevřeli na svoju malost a celý ži
vot sa usilovali podobat Tomu, ktorý
ich svojou láskou podmanil. — VšetV pozadí chmurných událostí v Ma
ci, ktorí by dnes vianočné kúzlo najradšie sprevadili zo světa, museli by ďarsku, které ve divili, kdy jdou ty
najprv všetkým do jed.ného vziať to řádky do tisku, nejsou ještě ani
vieru v lajomstvo nekonečnej lásky, ukončený, není třeba vidět jen kata
ktorá sa zjavila Fudstvu v prvej via strofu desítky tisíc zabitých, desítky
tisíc raněných, desítky tisíc deporto
nočnej noci.
Ináč nikdy Vianoce ich moci ne- vaných a desítky tisíc prchajících jsou
pozbavia. Veď člověk, ako vvšiel z arci strašná pohroma pro devíti mi
rúk StvoriteFa, je obdařený rozumom lionový národ, ale není to rána nea vóFou. Rozum je stvořený pre prav odčinitelná. Vždyť naše vlastní ději
du a vola pre dobro bez akéhokoFvek ny poučuji, že národ už takřka zkoobmedzenia. Ak teda duch Fudský po- mírající může se pozvednout a vzcho
mocou týchto schopností vstúpil do pit, má-li vůli přežít a chce-li. A o
styku s pravdou a dokonalosťou ne tom, že ditějí přežit a že se vzchopili,
konečnou, už ho n čím nepridržíme přesvědčili Maďaři celý svět straš
na zemi tak, aby netužil po hodno ným několikanedělním bojem, který
sváděli proti sovětské přesile po ce
tách, kloré nie sú z tohto světa.
Tento poznatok dajme si potvrdit lém území Maďarska.
Nejednou bylo za maďarské kříse
aj ruďmi, ktorých priviedla do styku
s Nedonečnom nie viera, ale pri-. napsáno, že už svět po tomto vzmarodzené poznanie. Máme na mysli chu jednolitého odporu nemůže být
učené hlavy, ktoré celý život zasvá- takový, jako byl. Opravdu nemůže.
tili bádán, u v záhadách vesmíru, pře Není snadné se vmyslit do situace
lidí ve svobodném světě. Ale mezi
svědčivého odlesku Nekonečna.
Učení astronomovia vždy boli Fuďmi zvláštnymi. Vždy tvořili v rodině
Fudstva akúsi zvláštnu, lepšiu skupi
nu. Ako sa to staloí Dnes například
takto: Postavila sa na Mount Palomar
před obrovitý teleskop, s otvorom o
priemere 5.08 melrov. PohFad na
hviezdnatú oblohu im povie, že naša
mliečna dráha má aspoň sto miliard
Dvacátého osmého prosince letoš
hviezd a je dlhá 80.000 sveteFných ního roku uplyne sto let od narození
rokov (jeden světelný rok je 10.000 jednoho z největších presidentů ame
miliard kilometrov). Naše slnko figu rických, Woodrowa Wilsona. Zde ve
ruje ako malý prášok poblíž okraja Spojených státech bylo toto výročí
mliečnej dráhy a točí sa okolo jej příležitosti k soubornému zhodnocení
centra, aj s námi, za 230 miliónov ro jeho politické filosofie a jeho stát
kov jeden raz. Vo vesmíre objavili nického díla. Woodrow Wilson, jako
najmenej dve miliardy mliečnych takřka každý velký president Spojedráh. Pri tom astronóm vie, že mu ných států, byl předmětem kontrodnešný teleskop ukázal iba začiatok versí nejen za svého života, nýbrž ta
ké po své smrti, a teprve pozvolna,
vesmíru ...
Múdremu to stačí. Vesmír mu ne čím více se prohlubovala historická
vysvětluje svoje rozměry a najma perspektiva, dostávalo se mu stále
nie svoju zákonitost sam zo seba. rozhodnějšího uznání. Pro nás Čechy
Musí byť niekto pomimo vesmír, pre a Slováky, jimž Woodrow Wilson tak
koho bolo hračkou vymyslieť plány vynikajícím způsobem pomohl pro
pre miliardy mliečnych dráh, pre měnit ve skutečnost sen státní nezá
veFanásobné miliardy svetov a pre vislosti, nebylo pochybností o jeho
súhru ich atómov, ktorých číslo by velikosti a žádný pokus, ať nacistický
člověk nevedel ani vyslovit. Iloci by či komunistický, naším poměrem k
vedec na konci uvažovania nevyrie- Wilsonovi neotřásl.
Ve Spojených státech byla před
kol slovo „Boh", skloní sa aspoň před
niečiin, čo vo vesmíre nie je, čo však mětem útoků Wilsonova politika do
v sebe ukrývá vysvetlenie pre jeho mácí i zahraniční. První období Wil
závratné rozměry a usporiadanie sonova presidentství, 1912—1916, se
vyznačovalo dalekosáhlými reforma(Dokončení na str. 2.)

Kreslila Gertruda Gruberová

Veselé svátky vánoční všem čs. exulantům

Maďarské oběti nebyly nadarmo
námi, uprchlíky ať už odkudkoli,
vskutku cosi nového vyvstalo v kaž
dém z nás. Neměli jsme všichni stej
ně blízko k událostem, jejichž dě
jištěm byla Budapešť, Miškovec, Ráb
Pětikostelí. Nejsme všichni z jednoho
kadlubu; ale v každém se cosi zlomi
lo, třebaže na jiný způsob.
Nikdo v Maďarsku nezemřel na
darmo a žádný Maďar nepřinesl oběť
marně, bezúčelně. Hrubé násilí sovět
ských vojáků může snad ještě týdny
či měsíce drtit odpor v Maďarsku,
ale už nikdy, nikdy nebude pánem
mysli těchto lidi a čím dál, tím víc
přestane být Moskva magnetem i
pro někdejší vyznavače na Západě.
Maďaři, třebaže snad ještě v poutech, jsou duchovně svobodni. A
myšlenkoví zajatci marx-leninismu
začínají prohlédal, přemýšlet svo
bodně a konce takového myšlení ne
mohou než vyvést je z osidel něk
dejší modly. To bude značné vítěz-

ství.
Také v jiných státech za Železnou
oponou — nedrť lže komunistická
propaganda obratněji či neohraba
něji — je známo vše, co je o ma
ďarské revoluci zapotřebí znát. A
rovněž tam — v Polsku už takřka
bez okolků a jinde ještě opatrnicky
staví se lid jednomyslně za všechny
cíle, za něž Maďaři bojovali a padali.
I tato revoluce je na postupu a nic
ji nemůže zadržet. Snad zpomalit,
snad svádět na scestí, ale ne zadržet.
Za chmurnými mračny nad Maďar
skem je jasná obloha příštích svobod
ných zítřků. Sověty mohou ustupoval
pomaleji — ale tím jen víc zpečetí
svou prohru a na vždy si odradí ná
rody, kterým uměly být jen otrokáři.
Mohou postupovat rychleji, aby za
chránily, co se ještě zachránit dá. Ale
po Maďarsku nemohou už doufat, že
zůstanou pány ve střední a východní
Evropě.

W i I s o n ů v rok
MILOSLAV KOHÁK

mi, které zasáhly hluboce do americ
kého života hospodářského, až dotud
utvářeného neusmérnénou hrou často
divoce soutěžících sil, zvracející ne
jednou v pravý opak smysl hospodář
ské svobody. Několik základních zá
konů prvního období Wilsonova pre
sidentství nastolilo ve Spojených státech vývoj, ve kterém ústřední, fede
rální vláda reguluje rozvoj hospodář
ství tak, aby základní jeho princip,
svobodná soutěž, vykonávala své pů
vodní a užitečné posláni, t.j. dosaho
vání maxima hospodářského prospě
chu při zachováni maxima hospodář
ské svobody všedi. Tato převratná
změna, zpočátku vášnivé napadaná,
byla nejen zachována a uplatňována,
nýbrž dále rozvíjena. Stále více a
více se od dob Wilsonovýdi v praksi
provádí zásada, že svoboda hospodář
sky slabších má být chráněna proti
svobodě hospodářsky silných, že svo
boda lidské práce má být podepřena
proti svobodě podnikatelské a že také
svoboda podnikatelská nemá zůstat
bez ochrany proti nadměrnému, mono-

polítistickému soustřeďování hospo
dářské moci, ohrožující nebo přímo
zvracející svobodu soutěže. Wilson
dal souhrnu svých principů politickohospodářských název „nové svobody"
(New Freedom). Jejich smyslem v
podstatě bylo zajištění hospodářské
svobody v podnikání pomocí ústřed
ní vlády, nikoliv nahrazení svobod
ného podnikáni přímým podnikáním
státním.
A bylo by možno vysledovat, jak v
oblasti politiky zahraniční Woodrow
Wilson uplatňoval v podstatě stejnou
koncepci svobody, t.j. spolupráce a
soutěžení svobodných národů, dobro
volné se podřídivších autoritě nadstátni, nadnárodní, která měla být
uskutečněna v instituci Společnosti
národů. Po první světové válce Wilsonovo úsilí o takovouto organisaci
světa ztroskotalo tragickým selháním
jeho vlastního národa, ale po dvacetipéti letech ožilo novou silou a země
Wilsonova se stala jeho nejmocnéjší
oporou.
(Dokončeni na str. 2.)

V celém světě je celkem přesné
známo, co se dálo koncem října a v
listopadu v Polsku a v Maďarsku.
Méně se už ví, jak probíhaly tyto
dny v Československu. Nevíme to
přesně ani my. Z drobných zpráv,
které se pronikly do světa, jsme se
stavili tento přehled, abychom aspoň
•částečně ukázali, jak se vyvíjí situa
ce v Československu.
*
V polovině října napsal jugosláv
ský list POLITIKA, že se uvažuje o
rehabilitaci bývalého ministra zahra
ničí Clementise. Jugoslávci neskrýva
li nespokojenost s postupem rehabili
tace v Československu. Když Chruščev nepochodil ve Varšavě, ukázala
se v Praze 13-členná sovětská dele
gace, kterou vedl tajemník ÚV KSSS
Aristov. Jistě nešlo o návštěvu ná
hodnou. Blížil se 28. říjen a česko
slovenští komunisté nevěděli, kudy
kam. Proto čs. komunisté zostřili
kontroly na československo-polských
hranicích a za asistence sovětských
oddílů uzavřeli neprodyšně hranice s
Maďarskem. Komunistický tisk a roz
hlas referovaly o událostech v Polsku
a Maďarsku zkresleně, lživě a se tříaž čtyřdenním zpožděním. Když do
šly do Prahy první zprávy o povstá
ní v Budapešti, konaly se v Česko
slovensku schůze nejprve vysokých a
středných funkcionářů a potom členů
strany — a konečně tisíce závodních
schůzí, na nichž byla „odhlasována"
nekonečná řada „resolucí". Souběžně
s tím byla prováděna důsledná „bez
pečnostní opatření" a zatýkání. Kaž
dodenně opakoval tisk a rozhlas pro
hlášení, že vláda je připravena po
tlačit „jakýkoli pokus o vyvoláni ne
pokojů". V této době pronesl zají
mavý výrok předseda odborů Zupka,
který na adresu čs. dělníků řekl, že
se „musí poučit z událostí v Maďar
sku".
28. říjen byl na venek celkem klid
ný. Místy se sice srocovali lidé na
ulicích, vedly se pohnuté debaty, ale
k žádným větším demonstracím ne
došlo. Panoval však neklid. Nákupní
horečka, která silně narušila už i tak
špatný distribuční aparát, nabyla takových rozměrů, že se o ní musel
zmínit sáhodlouze i sám Zápotocký
rozhlasovém projevu 3. listopadu. Ně
kolik dní předtím kritisoval pražský
rozhlas po prvé maďarského mini
sterského předsedu Nagy-e pro úmysl
připustit nekomunistické strany do
vlády tvrzením, že by to prý byl krok
zpět na cestě k socialismu. A když
26. října upozornil varšavský rozhlas
na nedostatečnost zpravodajství čs.
komunistického tisku o říjnových
událostech v Polsku a na to, že v
tisku komunistické CSR takřka vůbec
nelze nalézt tvůrčí diskusi, odpověděl
na to pražský režim tím, že začal ru
šit vysílání varšavského komunistic
kého rozhlasu. V této době se objevil
v měsíčníku Svazu československých
spisovatelů článek „Staré úkoly a
nové cesty", z něhož varšavský roz
hlas citoval doslova: „Je nepříjemné
o lom mluvil, ale skutečností je, že
každý, kdo se domáhá svobody, ne
zbytné pro tuto diskusi, se v Česko
slovensku rázem stává podezřelým
člověkem."
2. listopadu vyzval budapešťský
svobodný rozhlas komunistické listy
v CSR a Rumunsku, které přinášely
nepravdivé zprávy o revoluci v Ma
ďarsku, aby vyslaly dopisovatele,
kteří se mohou přesvědčit na místě
o tom, co se skutečně v Maďarsku
stalo. — Den na to řekl Zápotocký
v projevu, přenášeném rozhlasem, že
prý se v CSR objevili zahraniční pod
vratné živly a agenti a potvrdil, že
bvla zatčena řada osob, aby byla za
ručena „bezpečnost žerně". V týdnu
po Zápotockého řeči byla hlášena za
týkání v Praze, Brně, Plzni, Ostravě
a z dalších míst.
Do bojů v Maďarsku zasáhly so
větské oddíly, které přišly z česko
slovenského území. Slo patrné o jed
notky, které byly dopraveny do Ma
ďarska přes československé území z
Polska nebo sovětské zóny Německa.
Jako za voleb roku 1946, nešlo ani
tentokráte o náhodné přesuny; došlo
k nim ve dnech 23. října až 4. listo
padu a také později za bojů s maďar
skými vlastenci, zajížděly sovětské
tanky pro pohonné látky do CSR.
11. listopadu hlásili britští a fran
couzští diplomaté z Prahy, že je čs.
ministerstvo zahraničí vyzvalo, aby
nejezdili na Slovensko. Panuje prý
tam silná „protizápadní" nálada po
událostech v Egyptě. Diplomaté byli
(Dokončení na str. 3.)
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Wilsonův rok

Nové Bulganinovy mírové návrhy

(Dokončení se str. 1.)

SOVÉTY JSOU OCHOTNY UVAŽOVAT O LETECKÉM PRUZKUMU ÚZEMÍ DO HLOUBKY
800 kin PO OBOU STRANÁCH ŽELEZNÉ OPONY

Poměr nás Čechů a Slováků k Woodrowu
Wilsonovi se vyznačoval vroucnosti, jaké se
nedoslalo žádnému ze zahraničních státníků
dob minulých i nedávných. Velcí vůdcové An
glie a Francie za první války světové, Clemcnceau a Lloyd George, nevymizí z paměti ná
roda. Winslon Churchill bude předmětem vy
právění a obdivu, F. D. Roosevelt je nesmaza
telně zapsán na stránkách dějin našeho zápasu
o vysvobozeni z nacistického jha. Nikdo z nich
však nepronikl tak hluboko do srdcí Čechů a
Slováků jako Woodrow Wilson. Pamětníci říjnových dnů roku 1918 nezapomenou, jak obra
zy Masarykův a Wilsonův byly tehdy stejným
symbolem našeho osvobozeni. A nedovolí-li
všudypřítomná veřejná a tajná policie, aby je
jich obrazy dodnes byly ozdobou českých a
slovenských příbytků, nelze pochybovat, že
tyto vzácné relikvie jsou pečlivě uschovány,
aby jednou opět došly své slávy.
V čem tkvi tato zvláštní příchylnost česko
slovenského lidu k Woodrowu Wilsonovi? Ne
jen v tom, že se Wilson na konci první války
světové stal nej význačnějším představitelem
vítězných mocností, s jejichž pomocí jsme do
byli samostatnosti. Nejen v tom, že náš národ
ní vůdce, T. G. Masaryk, mohl diky Wilsonovu
porozumění, tak vynikajícím způsobem přispět
k formulaci válečných cílů spojenců. To samo
by nestačilo na vysvětlení našeho oddaného
vztahu k Woodrowovi Wilsonovi. Myslím, že
se tu především uplatnilo duchovní a politické
zpřiznění mezi oběma vynikajícími představi
teli demokracie americké a československé.
Pravda, Masarykova účast na formulaci míro
vého programu, který Spojený stály nakonec
přijaly, byla veliká. Ale Masaryk se ve Svě
tové revoluci sám brání, aby se jeho přímý
vliv na presidenta Wilsona zveličoval. Kon
krétně Masaryk na př. vyvrací tvrzení obsaže
né v knize prince Sixta, že president Wilson
vypověděl válku Rakousku-Uhersku na usta
vičné naléhání Masarykovo. ,,Já jsem sice pre
sidentu Wilsonovi doporučoval tento krok ně
kterými známými jako logický důsledek války
s Německem, ale pochybuji, že by to v té době
bylo stačilo." V podrobném výčtu svých styků,
ať přímých nebo nepřímých s Wilsonem, se Ma
saryk hlásí k vlivu, který na Wilsona vykoná
val. ,,Tak jsem dosáhl, že president Wilson a
zahraniční ministr Lansing krok za krokem
přijímali náš program. Ale nebyl to jenom
můj vliv osobní; naše věc získávala propagan
dou a prací našich lidí sympatie politické ve
řejnosti a Rakousko-Uhersko je ztrácelo." Ma
saryk podává ve Světové revoluci také počet
ze svých osobních styků s presidentem Wilso
nem: měl s ním celkem čtyři rozhovory, jenom
tři z toho před říjnem 1918 (19. června, 11. září
a 20. září).
Mezi Masarykem a Wilsonem šlo v podstatě
o zpřiznění osobnosti, jejichž postavení v ná
rodě a ve světě v tehdejší situaci bylo souběž
né, dvou osobností velmi blízkých koncepcí
politických a stejného východiska inspiračního.
Oba dva se zabývali filosofií demokracie, Ma
saryk s širších hledisk myšlenkových, s hlubo
kou znalosti myšlenkových proudů evropských,
Wilson s velkou znalosti problémů demokratic
ké vlády, jak se vyvíjela na americkém konti
nentě. Oba se proslavili vynikajícími činy po
litickými, ale oba nebyli politickými profesio
nály. Ve spodu jejich rozhodování bylo nábo
ženské zanícení pro pravdu a spravedlnost.
Wilson pocházel z předků, kteří byli po obou
větvích, otcově i matčině, presbyteriáni, a
elhická přísnost pramenící z tohoto zdroje vy
značovala Wilsonovo pojetí politiky. Masaryk
po revoltě proti církvi, ve které byl pokřtěn,
dospěl k protestantství českobratrskému a
všechno své počínaní politické měřil přísnou
normou mravní. Oba, Wilson i Masaryk, byli
velkými politickými reformátory. Politický
úspěch pro ně měl smysl jen tehdy, byl-li ve
službách pokroku, t. j. pomohl-li posunout ten
kus světa, na nějž mohli působit, směrem k
dokonalejšímu, mravnějšímu, spravedlivějšímu
řádu. Známý je Wilsonův výrok, pronesený na
lodi George Washington, která ho vezla do
Evropy: „Řekněte mně, co je pravda a já za to
budu bojoval!" Je velmi pozoruhodné, že oba
se dostali k politické a státnické činnosti přes
pole vydíovatelské. T. G. Masaryk profesorem
být nepřestal i při své činnosti politické a
Wilson se dostal do praktické politiky až
když mu bylo hodně přes padesát let. Oba
jako universitní profesoři působili obrodně.
T. G. Masaryk vnesl na pražskou universitu dynamism, který školské škamny měnil v tvořivé
dílny ducha. Wilson na Princetonské universitě
provedl reformu studijního systému takového
dosahu, že o něm bylo napsáno, že již svým
působením učitelským si zajistil vynikající
místo v americkém životě. Totéž platí o Masa
rykovi. Kdyby se byl nijak neproslavil v poli
tice, měl by zajištěno vynikající místo v našem
životě národním jako vychovatel a myslitel.
Oba také v politice zůstali vychovateli, pře
svědčovali rozumovými argumenty, vystříhali
se demagogie i v nejlepším smyslu, možno-li
to tak říci. Oba také měli stejnou schopnost
přesvědčivě působit v malém kruhu poslucha
čů.
O Wilsonovi se dlouho tradovalo pod vlivem
jeho profesorské dráhy, že i v politice zůstal
theoretikem, že nebyl politik praktický. Do
konce i T. G. Masaryk o něm podobný soud
pronáší při pokusu o celkové zhodnoceni Wilsonova významu. Masaryk svůj úsudek napsal
v době, kdy Wilson byl doma v politice pora
žen a kdy Společnost národů jen vrávoravě
vstupovala v život. Podrobnější znalost Wilsonova působení a historický odstup usvědčují
toto pojetí z omylu.
Než se Wilson stal presidentem Spojených
států, byl dva roky guvernérem státu New
Jersey a jeho dvouleté působení tam otevřelo
novou kapitolu tohoto státu až do Wilsonovy
éry rdoušeného korupčním systémem politické

Na Středním východě hřměla děla a v Ma
ďarsku sovětské tanky drtily boj dělníků za
svobodu. A tuto chvíli si vybral Nikolaj Bulganin, aby navrhl novou konferenci velmocí
o sovětských plánech na odzbrojení. Moskev
ská mírová nabídka by bezmála nestála za
zmínku. Jako obvykle, pozůstávala ze známých
bodů o snížení stavu armád, zákazu atomových
zbraní, likvidaci vojenských základen na cizím
území... a nad to pozůstávala z devadesáti
pěit procent obvyklé propagandy.
V jednom však nabídka přece jen překva
pila: částečně vzala za svůj loňský návrh pre
sidenta Eisenhowera na vzájemnou kontrolu
zbrojení leteckým průzkumem. Sověty ovšem
Eisenhowerův návrh značně rozředily a při
způsobily svým potřebám. Oznamují, že jsou
ochotny uvažovat o leteckém průzkumu území
do hloubky 800 kilometrů po obou stranách
nynější demarkačni čáry mezi silami obou
stran, to jest od Železné opony.
Na mapě to vypadá tak, že by mohla sovět
ská letadla létat až nad jižní Norsko, jižní
Anglii, střední Francii a na jihu až po Korsiku
a Sicílii. Průzkumná letadla společenství NATO
by se sice mohla z Turecka podívat nad jižní
Rusko až k Charkovu a Slalingradu, ale mu
sela by se otočit ještě před polsko-sovětskými
hranicemi.
S ryze vojenského hlediska není nejmenších
pochyb o tom, že sovětská verse zředěného
Eisenhowerova plánu je řešením bez praktic
kého významu. Kontrola sovětského předpolí
by byla málo zajímavá. Pro účinnou odzbrojovací kontrolu by bylo třeba v první řadě po
zorovat sovětská atomová střediska na Sibiři
a prostor východně od Moskvy, dislokační
oblast ústřední armádní skupiny, t. j. Žukovových strategických armád a záloh.
Jestliže se však Moskva uvolí uvažovat o
kontrole území dosavadních satelitů, není to
sice — jak vidíme — žádný veliký vojenský
ústupek, ale přece by to mohla být událost
většího politického významu. Na jedné straně
není Sovětský svaz ochoten přistoupit na vy
slání několika skromných pozorovatelů Spoje
ných národů — nemluvě již o mezinárodním
pořádkovém sboru — do Maďarska, ale na
druhé straně mluví o návrhu, který by umožnil
letadlům atlantických branných sil létat až na
BUG a na Podkarpatskou Rus. A kdo by se
odvážil popírat, že by přítomnost spojeneckých
letadel nad Maďarskem, Polskem a CeskoSlo-

ho bosovství a zákonodárstvím, o kterém znal
ci americké politiky praví, že bylo nejreakčnější ze všedi států americké Unie. Guvernér
Wilson ve spolupráci s parlamentem sérií zá
konů přeměnil stát New Jersey na nejpokro
čilejší stát Ameriky v oboru práva volebního,
pracovního, práva týkajícího se podnikání ve
řejně prospěšného a práva korporačního. A
podobné, když se Wilson stal presidentem
Spojených států, v prvním svém presidentském
období před vstupem Ameriky do války, pro
sadil v kongresu řadu zákonů, které položily
bezpečné základy dalšímu rozvoji svobodného
hospodářského podnikání. Jeho zásahy do zá
konodárství celního, měnového, a obdiodněpolitického se považují za výjimečný úspěch
politický a jeden z vynikajících znalců ame
rické politiky napsal o Wilsonovi: „Tento muž,
který byl považován za pedagoga a theoretika, dosáhl nanejvýš překvapujicídi praktickýdi výsledků."
Zatím co Wilsonovy úspěchy vnitropolitické
byly okamžité a potřebovaly nedlouhou dobu,
aby přesvědčily i jeho odpůrce do té míry, že
nikdo z jeho nástupců nezměnil už nic na tom,
co Wilson vytvořil, jeho koncepce zahraničně
politická musila čekat dvě desetiletí na plné
uznání. Wilson vyšel jako vítěz z první války
světové a jeho autorita na konci války a v
měsících bezprostředně následujících byla ne
smírná. Wilson si byl vědom, že by vítězství
demokracie ve světě bylo ohroženo, kdyby se
do samé osnovy mírové smlouvy nedostalo vy
tvořeni nadstátní organisace pro řešení mezi

VÝROKY

Všichni lidé, kteří si váži práva národů na
svobodu a na vlastní volbu vlády, musí se
hrozil projevů kolonialismu ve střední Evropě
venskem mohla v porobeném lidu vyvolat vět i na středním východě.
Ceylon Daily News, Colombo
ší touho po svobodě a nezávislosti, než to snad
dokáží vagony pšenice, másla nebo léčiv ze
západu? Kdyby byla taková dohoda v plat Lidé, kteří oponovali Stalinovi, železné kon
nosti již před měsícem, byly by mohly sověti strukci Sovětského svazu, neohrabanému denenápadné přesunovat nejdříve patnáct, pak slalinisačnimu procesu, vnitřním i vnějším
dalších 20 divisí proti maďarským vlastencům, projevům komunismu, tito lidé nikdy nemohli
koncentrovat silné sbory na polských hrani dát souhlas k tomu, co se stalo v Maďarsku.
The National Herald, Lucknow
cích anebo na Slovensku proti oběma bouří
cím se satelitům, nebo posílat další divise
,,Má
Západ tak malou viru ve svobodu, že
tanků a parašutistů do Východního Německa?
Nyní Moskva v notě tvrdí, že všechny zprávy nevidí naději v osvobozeni celé střední Evro
o vojenských přesunech a koncentracích jsou py, ba i Ruska, od komunismu, jestliže se nyní
pustým výmyslem reakce a válečných štváčů, postaví a zabráni vraždě Maďarska?"
Salvador de Madariaga, Oxford
ale pak byly asi také jen výmyslem ony tisíce
tanků, které utopily maďarskou revoluci v
Máme
oprávněné důvody k vire, že Sovětský
ohni a krvi. Letecký průzkum by něčemu ta
kovému asi sotva zabránil, ale Moskva by po svaz draze zaplatil a zaplatí za to, že se uchý
lil k hrubému násilí.
tom nemohla aspoň lhát.
\V. H. Chamberlin, Wall Street Journal,
Sovětský návrh na omezený letecký prů
New York
zkum má ovšem také stinné stránky. Systém
letecké inspekce do hloubky 800 km' podél Vrátila se studená válka s touhou po pomstě.
obou stran železné opony by se mohl vykládat A bezohledný sovětský režim znovu uplatňuje
tak, že západ uznává a potvrzuje dosavadní Stalinovy metody, ne-li přímo stalinismus. Jak
status quo, dnešní situaci komunistické poro- dlouho bude pokračovat tato tende — a k ja
uy milionů lidí střední, východní a jihovýchod kému cíli?
ní Evropy. Opačným směrem šel plán mini
C. L. Sulzberger, New York Times,
sterského předsedy Edena, který na ženevské
New York
konferenci navrhoval rozdělit obě strany na
západě a na východě pásem neutrálných a ne Sovětský svaz nyní v Maďarsku prokázal —
závislých států. Dohoda o tomto návrhu byla jako mnohokrát před tím —, že jeho slib je
však již od samého začátku vyloučena, západ toliko prázdným slovem, jeho písemný záva
Německa, Polska, Československa, Rakouska zek jenom cár papíru.
a Maďarska, Sovětský svaz viděl svůj neutrál
N. Y. Herald Tribune, New York
ní pás na půdě západního Německa, Belgie a
Holandska, a tak Edenův plán upadl do za Po morální stránce se jasně ukazuje, že bitva
pomnění. Přišel staro-nový návrh sovětů, kteří o Maďarsko a odhaleni shnilého, násilnického
by snad chtěli získat systémem 800-kilometro- komunistického systému byla vyhrána. Po tom
vého leteckého průzkumu oficiální uznání hra případné propuštěni uvězněných národů v celé
nic svého impéria a dostat tak čas, aby se vy střední Evropě je tak jisté jako východ slunce.
lízali ze svých ran a nabrali nových sil za
Christian Science Monitor, Boston
zhrází sice vojensky kontrolovaných a bez
cenných, ale přece jen dále politicky a hospo ,,Ještě se neskončil konilikl mezi Sovětským
dářsky porobených satelitů.
svazem a satelity. Je těžké předpovídat, co se
Není možné předvídat, zda by sovětský stane. Ale jasně se zdá, že satelité touží po
souhlas s omezeným leteckým průzkumem byl nezávislosti."
podnětem k dalšímu rozpadu satelitní komu
Erich Ollenhauer k novinářům v Tokiu
nistické říše anebo jen prostředkem ke konso
lidaci sovětských posic. V každém případě je Pocit bezpečnosti Sovětského svazu byl hlu
však jasné, že mírové šalmaje z Moskvy jsou boce otřesen objevem, že komunismus na
za dnešní situace jen pokusem odvrátit pozor prosto selhal a nezískal si mysl středoevrop
nost světa od vlastních těžkostí a od války v ských národů. Ani jedna satelitní armáda není
Maďarsku.
Ivan Jester spolehlivým nástrojem sovětské politiky.
J. Harsch, Christian Science Moniton,
Boston
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Předplatné na „České Slovo" pro rok 1956:
v USA a v Kanadě dva dolary, letecky čtyři.
V Austrálii a na Novém Zélandě 25 sh., ve
Velké Britanii a Irsku 15 sh., v Brasilii a
v J. Americe 400 Cruz., ve Francii a v Ma
roku 700 frs., v Belgii a v Lucemburku
100 bfrs., v Holandsku 7 Hfl., ve Švýcarsku
9 sfrs., v Norsku 15 nkr.z ve Švédsku 10 skr.,
v Itálii 1.200 lir, v Rakousku 30 sch., ve
Španělsku 100 Ptas a v Portugalsku 60 Esc.
v Západním Německu 6.75 DM. V ostatních
zemích částku, rovnající se dvěma US do
larům.
Adresy našich zástupců:
Austrálie, Tasmánie a N. Zéland: Božena
Chaloupková, 65, Victoria Rd., E.
Hawthorn, Melbourne, Vic.
Belgie a Lucemburk: Emil Sklenář, 69,
rue de Trévires, Luxembourq — Bonnevoie. — Cis. šek. konta: 256-79.
Francie: Alois Čížek, Hotel Négra, Gagny
(S. et O.).
Brazílie: Josef J í š a, c/o S. A. Philips do
Brasil, rua Catumbi 715, Sao Paolo, Brasil.
Fr. Maroko: Roman Hub, Villa „La Baraka"
22 bd. de Grande Ceinture, CasablancaAin es Sebaa.
Itálie: Vladimír Vaněk, Roma, Parco Pepoli 4.
Israel: F. Fischer, knihkupectví a prodej
novin, Haifa, Hechaluz 18, P. O. B. 4923.
Kanada: František Hlub uč ek, 627 Col-
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lege Avenue, Winnipeg 4, Manitoba.
Norsko: Josef An dři e, c/o Clausen-Manus,
Hammersborg torg 5 b, Oslo.
Rakousko: Jan T e r b e r, Wien XVI., Haymerlegasse 28/1.
Spojené státy: František Ambrož, 351
East — 74th Street, New York 21., N. Y.
Švédsko: Václav Valoušek, StockholmHagalund, Rásundavágen 43, Sverige.
Švýcarsko: L. V o 1 e k, Žůrich, Meimradstr. 5.
Velká Britanie a Irsko: Josef B r u n e r,
84 D, Warwick Ave, London, W. 9, PředVenezuela: Jiřina Macků, Sabana grande,
Tercera Avenida guaicaipuro Edificio 12,
Herrera apartaimento C a r a c a s.
POZOR! Prosíme vážené čtenáře, aby ze
jména v zemích, které v tomto seznamu ne
uvádíme, hradili předplatné v hodnotě dvou
US dolarů šekem prostřednictvím banky.
Letecký příplatek pro USA, Kanadu, Afriku
a země Blízkého Východu dva dolary, pro
ostatní oblasti tři dolary.
Jednotlivé výtisky: v USA a Kanadě
20 centů, v Austrálii 2 sh., v Rakousku
3 sch. a v Německu 60 Dpi.
Předplatné přijímají naši zástupci v jed
notlivých zemích, kterým oznamujte změnu
adres a nebo na adresu
ČESKÉ SLOVO,
Munchen 27, Postíach 91, Germany.

národních sporů mírovými prostředky. Proto
sám odejel do Evropy, aby osobní účasti na
mírovém jednání zajistil prosazení své hlavní
myšlenky, Společnosti národů. Mnozí (i Masa
ryk) pochybovali o správnosti jeho rozhodnutí,
považujíce za důležitější, aby byl president
zůstal doma a připravoval půdu v kongresu
pro konečné schválení mírové smlouvy. Nikdo
se ovšem ani dnes neodvažuje rozhodného
soudu o tom, jak by se byla situace vyvíjela,
kdyby byl president na mírovou konferenci
nejel. Vážné pochybnosti o tom, že by to bylo
nakonec dopadlo jinak, musí mít každý, kdo je
jen trochu obeznámen se zvláštnostmi americké
politiky. Jednou z nich je, že americké veřejné
míněni se vyznačuje vznětlivostí, ve které bez
prostřední potřeby, motivované okamžitým sta
vem mysli a citů, snadno převáži potřebu roz
vážnější úvahy o potřebách déledobých. Ame
rické veřejné mínění se po válce rychle změ
nilo. Rychle se dostavila únava a s ní nechuť
k jakýmkoliv závazkům přesahujícím bezpro
střední potřeby. Do popředí veřejného života
se dostávaly osobnosti, které se těmto náladám
neprotivily, a porážka Wilsonova ve volbách
byla jen zpečetěním této nešťastné situace. V
ochablosti poválečných let Amerika tak zabila
největší naději vítězství, pro které ještě před
několika měsíci v nejlepši tradici svého idea
lismu přinášela oběti na životech i statcích
hmotných. Společnost národů bez účasti Spoje
ných států byla odsouzena k pozvolné smrti,
zpečetěné vypuknutím druhé války světové.
Když potom Spojené státy byly po 25 letech

*

Odvažuji se hádat, že se moskevský vzestup
již skončil. Po současných událostech už ne
bude žádné ústřední komunistické vedeni, a to
ani ne pro ideologii, ani ne pro světovou poli
tiku.
G. Kennan, Saturday Evening Post,
Philadelphia

DOTYK NEKONEČNA
(Dokončení se str. 1.)
Nekonečno sa ho predsa len dotklo. Přelo sa
aj vracia do obyčajného života zušTachtený,
ako pravý opak malichernosti.
*
Bratia vo vyhnanstve: Vianoce budú pre nás
požehnáním, ak sa stanů medzníkom, od klorého začne aj pre náš exil život lepší alebo
život úplné nový. Neboli sme doposial* spo
kojní jeden s druhým, hoci bolo dosť lých, čo
boli spokojní sami so sebou. Boli sme vo svojom ceFku malí v poznaní pravdy a správnej
cesty. Ešte ubohejšie to vyzeralo so vzájem
nou láskou. Tí, čo boli spokojní sami so se
bou, neviděli v spolubratovi onen půvabný
kúsok dokonalosti, ktorý daroval každému z
nás StvoriteF zo svojej dokonalosti nekonečnej. Pri posudzovaní spolublížneho viděli iba
hranice, pri ktorých dokonalost končí, hoci by
mohli vedieť, že nie je možná žiadna stvořená
dokonalost bez hraníc. Tak vznikajú v Fuďoch
malé myšlienky, ktoré plodia malicherné cha
raktery a tvrdé srdcia.

znova postaveny před úkol nového mírového
uspořádání, celý svět, za rozhodného vedeni
Spojených^ států, se vrátil k základní myšlence
Wilsonově. Americký president této doby —
Franklin D. Roosevelt — s obdobnou naléha
vosti jako jeho předchůdce po první válce svě
tové vložil do základu mírové organisace Spo
jené náiody jako nástroj mírového vyřizování
spoiu mezi národy. A poučena tragickou historn prohraného vítězství po první válce světové
Amerika tentokrát bez váhání přijala odpověd
nost na Spojené národy. Wilsonovo vůdcov
ství bylo tak vynikajícím způsobem ospravedl
něno také v tomto sméru.
,
by bylo třeba se zmínit o Wilsonovské
filosofu sebeurceni národů. Mnozí vidi rozpor
mezi touto filosofii, která nám, Cedrům a Slo
vkům, dopomohla k samostatnosti. a mezi
“"i- "adnáyodni organisace, která by
vrtáni:. ■ a Yetsi jednotě. Je to rozpor jenom
určeni
nad
obě myšlenky, sebebíosoL ^adstilni Jednoty, vyrůstají ze stejné
edno t^T?raCÍe’ která respektuje práva
záimům c ’ ,skuP‘n' národů, ale podřizuje je
modernímP ?.Č-nym’ Jedno bez druhého už v
daná nl iinOAe neobst°j‘- jednota světa zakládnech kdv K Z PrinciPecb nutně ztroskotá. Ve
lid oóvsih y y.!yto řádky napsány, maďarský
právo sebenr-Otl- diklatuře. která mu odepřela
nimž se celv
jřlnil tak s pathosem, před
obdivu Kaň sv.°.b°dný svět skláni v pokorném
?eště ž;,Kt.?UZe P? tomt° heroickém vzdoru
určeni národ?b°Va j Že wi,s°novská idea sebe^d- -zákiadni*
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ŽÁDNÁ NÁVŠTĚVNÍ VISA DO ČSR

Jak je spolehlivá československá armáda?

Čs. vojáci nejdou s komunisty
V době maďarského povstání byly silné pancéřové jednotky
čs. armády přesunuty na slovensko-maďarské hranice. Docela
tiše byla provedena částečná mobilisace, při níž nebyly do kasá
ren povolány určité ročníky, jako tomu v podobných případech
bývá, ale především ti, kdo byli v posledních letech zapsáni na
černé listiny, podezřelých z nesympalií k režimu.

Evropští vzdělanci na podporu Maďarska

Zahraniční návštěvníci nesmějí přinést do
Československa pravdu o Maďarsku
1 Československé úřady se snaží zabránit vše| mi možnými prostředky tomu, aby se občani slvo v Československu dovědělo plnou pravdu
' o událostech v Maďarsku. Proto dostaly čs. za
stupitelské úřady příkaz, aby omezily vydává
ni vis návštěvníkům Československa, přede
vším těm, kteří mluví česky nebo slovenský.
Což platí především o krajanech.. Významné
omezilo vydáváni vis čs. vyslanectví ve Vídni,
odkud je největší počet zájemců o čs. visa.
Zatím co dříve byla čekací lhůla několik dní
či týdnů — podle toho, o který případ šlo,
nyní musí žadatelé čekat nejméně dva měsíce
a spíš dva a půl měsíce. Všichni rakouští ob
čané jsou postupem čs. vyslanectví ve Vídni
značné roztrpčeni: vánoční návštěvy jsou zne
možněny a příbuzní se neshledají. A pravda o
Maďarsku je v Československu beztak známa.

Sovětská agrese odsouzena
Reakce světového veřejného mínění na sovětský zákrok
v Maďarsku přešla poměrně rychle od bouřlivých demonstrací
k politicky dalekosáhlejším, protože promyšlenějším a lépe při
praveným akcím. Přehlednou zprávu o všem, co se v této sou
vislosti stalo, děje a připravuje není ještě možno podat.

Soudě podle toho, co o čs. armádě a jejím duchu víme, bylo to
Chceme zatím referovat jen o lom, jak se k maďarským událostem
opatřeni dost riskantní. O armádě se totiž nedá říci, že jde s komu
staví evropští umělci, spisovatelé a vzdělanci vůbec. Již v neděli
nisty. „Sila naši armády je ve spojeni s lidem" — tak byl nadepsán
4. listopadu poslali prvni spisovatelé, umělci a vědci na západě roz
jeden úvodník Rudého práva letos v květnu. Autor se v něm pokoušel
hlasu a novinám svých zemi prohlášení, žádající přerušení všech kul
namluvit sobě i čtenářům, že s armádou je to v pořádku, že čs. vojá
turních styků se Sovětským svazem. Po několika dnech se však v tomkovi nic není nad lásku ke komunistické straně a Sovětskému svazu.
toto spontánním hnulí objevil moment nejprve národní a pak celo
Mluvil však, domníváme se, jen jménem oněch 65 procent důstojníků,
evropské organisace. Je pozoruhodné, že požadavky předkládané
kteří jsou členy KSČ.
v rámci teto organisovane akce se obracejí
V jedné zprávě z domova, datované letos
ne již na národní vlády, ale přímo na organi
v říjnu, jsme o armádě četli toto: Důstojnický
saci Spojených národů. 12. listopadu uveřej
sbor je vyloženě neschopný; jeho vzdělanost
nila v listu NEW YORK HERALD TRIBUNE
je na nízké úrovni. Nemravný život důstojníků
■J v. । i.iiuiii'-' i.
jiaiu i uvvtjGi.
neposlouchá. Tak psali různi tito znalci ješt první skupina evropských umělců prohlášení,
a jejich manželek lidé silné kritisují. Kastov- ve starém Římě něco pokazili císařští služeb- před dvěma či třemi měsíci a komunislick které žádá okamžitý zákrok organisace Spoje
nictvi, pěstované v armádě, a poloveřejné roz
’ ! nici, svedli vinu na křesťany. Předhodili je tisk tyto odborné posudky s gustem přetiskc ných národů v Maďarsku, které vyzývá ame
krádáni státního majetku jejími představiteli pro radost publiku lvům a reputace panstva val. Ani tito znalci na Západě, ani komunist rickou vládu, aby takový zákrok podporovala
se odsuzuje.
_ . a jeho augurů byla zachráněna. Když se slředo- na Východě ovšem nevysvětlili, proč na při a všem evropským a americkým kulturním
Porovnejme tato tvrzeni se zprávami z ko’ i vékým křižákům nedařily plány jako po má klad resoluce pražských a bratislavských stu pracovníkům doporučuje, aby sekretáři Hammunistických pramenů „Obrana lidu", tiskový sle, tož to svedli na židy. Nějaký malý či vět dentů z května tohoto roku žádaly konec ru marskjoldovi a presidentu Eisenhowerovi ode
orgán ministerstva Národní obrany, přiznala ší pogrom odvedl pozornost věřících od chyr šení zahraničního rozhlasu.
sílaly telegramy stejného znění. Tuto výzvu
29. dubna t. r., že poměry v armádě jsou kri-7 rytířů jiným směrem. A pak už se šlo podle
podepsali: Ignazio Silone, Michael Polanyi,
Pak přišlo překvapení. Promluvila Poznaň
tisovány i na schůzích organisaci Komunistické tohoto receptu několik století. Hitler zdokona události v Polsku a hlavně přišla revoluce • David Rousset, Denis de Rougemont, Raymond
strany. Někdy je prý kritika oprávněná. „Cho lil tuto taktiku do obludnosti.
Maďarsku. Lid Polska a Maďarska ukázal, ja! Aron, Slephen Spender a Carlo Schmidt.
váni některých důstojníků, včetně generálů, a
Podobnou podpisovou akci zahájil ve Fran
Ve studené válce s komunismem jsme svěd- byl nedokonalý obraz, který o situaci v těch
jejich manželek je zarážející", napsala Obrana? ky podobných zamlžovacích manévrů. Stane se to zemích kreslili zapadni koexistencionalistč cii, článkem v listu FRANC TIREUR, spisova
tel
Albert Camus.
lidu, když byla odmítla prý rovněž rozšířený'r něco nepříjemného Kdo je vinen? Svobodná Ale hlavně maďarský dělný lid a studenti pře
Obě tyto akce jsou podporovány Kongresem
názor, že v době koexistence by Českosloven Evropa. Je to rozhlasová stanice, která vy kvapili svými činy celý svět. Kdo byl překva
sko snad nemělo vydávat na armádu tolik sílá do pěti zenu, jež trpí pod patou sovětů. pen nejvíc, byli naši odbornici a některé vlád pro svobodu kultury, jehož pařížská centrála
peněz. A dále můžeme citovat z Čepičkova1 Vysílání nefinancují vlády, nýbrž sbírky mezi ní kruhy. Rachot tanků a pochodně Molotovo pod vedením Francois Bondyho připravuje vy
sebekritického projevu na červnové konferen americkými občany. Je to lidské dílo, které vých cocktailů vyrušily ze sna mnohého novi dání „Bílé knihy evropských vzdělanců o Ma
ci KSČ; i on potvrzuje pravdivost oné zprávy má své přednosti i vady, ale je to dílo poctivé. náře, diplomata, politika i vojáka. Všichn ďarsku". Tato publikace má vedle zpráv oči
z domova. Řekl: „Nároky armády na materiál Zprávy i programy Svobodné Evropy infor stáli a doposud stojí tváří v tvář hrdinství ma tých svědků maďarské revoluce obsahovat
ní zabezpečeni byly přehnány a prostředků ne muji a posilují lid za železnou oponou. Nikoho lého národa, který věří v pomoc, jež zatír prohlášeni jednotlivých umělců o tom, jaké
bylo vždy používáno s největší hospodárnosti. k ničemu nenaváději Svobodná Evropa není přichází jen ve formě papírových resolucí. AI stanovisko k těmto událostem zaujímají.
V Itálii bylo již v druhém listopadovém
To neprospívalo přirozeně upevňováni svazku generální štáb revoluce, ale služebník zraze v Maďarsku teče krev hrdinů a ve veřejnér
týdnu vytvořeno Komité pro pomoc Maďarsku,
armády s iidem."
ného, opuštěného a ujařmeného lidu. Činnost mínění světa se zdvihá odpor a stud. Někd'
v
jehož předsednictvu jsou vedle Ignazia Si
Tři dny po Čepičkovi (17.6.) si Karel Sik-7 Svobodné Evropy není příjemná komunistic- bude volán jednoho dne k odpovědnosti. J
‘anc, redaktor pražského armádního vysílání. kým stranám a vládám, což je pochopitelné. Je nutno svést pozornost veřejného mínění jinýr lone, Alberta Moravii a Guida Piovene snad
stěžoval, že roste počet vojáků, kteří „nemají také nepříjemná leckomu na této straně bari směrem. A proto se hledá, na koho by s všichni význační spisovatelé současné Itálie.
ani trošku pochopení pro vojenské povin kády. To je už méně pochopitelné a bylo by všechno dalo svést. Na koho jiného než Svc Toto Komité vydalo 8. listopadu spolu s nej
větší italskou studentskou organisaci L’Unione
nosti".
zapotřebí další studie, proč tomu tak je. Spo bodnou Evropu? Ta prý štvala a nezodpověc
Zdá se, že úvodník Rudého práva z 3. květ kojím se dnes jen zjištěním léto skutečnosti. ně vyšívala maďarský lid do boje, předer Goliardica Italiana prohlášeni solidarity s ma
na 1956 měl být nadepsán nikoliv „Síla armá’ A právě tato skutečnost dává možnost svést prohraného. I tentokrát přetiskuje komunistic ďarskými revolucionáři, které bylo ve formě
dy je ve spojeni s lidem” — ale správněji, že pozornost veřejného mínění jiným směrem.
ký tisk s gustem tuto legendu, i tentokrát pře plakátů vylepeno v italských městech. Obě
organisace také pořádají peněžní sbírky. Igna
„Slabost naší armády je v tom, že nemá spo
Donedávna byla na příklad zvykem mnohé- jímá komunistický rozhlas s gustem tuto nc zio Silone vyzval telegraficky André Chamjeni s lidmi". Toho se tedy soudruzi dočkali1 ho novináře a politika, kterému se podařilo pravdu. Pravda je ovšem jiná. Maďarský li
kona, předsedu mezinárodního Pen-klubu, aby
po letech pokusů zkomunisovat českosloven dostal visum nebo pozvaní do Prahy, Varšavy totiž nic neprohrál, nýbrž vyhrává jednu
tato spisovatelská organisace oficiálně inter
skou armádu.
či Budapešti, vysvětlovat neúspěch koexisten nejslavnějších bitev, jaké kdy byly sveden} venovala za maďarské kolegy, bojující za svo
*
ce existencí Svobodné Evropy. Podle těchto Není rozhodující, na jak dlouho sovětská vc bodu.
Armádní generál Ludvik Svoboda, první po‘ „znalců" nesla Svobodná Evropa vinu, že jenská okupace v Maďarsku potrvá. Rozhodí
Z individuálních projevů je snad nejzajimaválečný ministr Národní obrany, se sice Sově' Moskva, Praha, Varšava a Budapešt přes jící je, že sověty a komunismus s nimi dostal
tům a pak našim komunistům osvědčil jako5 všechny ženevské a poženevské úsměvy po- ránu, z níž se už nevzpamatují. Není pravd, vějši pělistránkový interview, který pařížské
mu
týdeníku L'Express poskytl filosof a spiso
poslušný nástroj jejich politiky, ale po puči’ kračovaly v intrikách proti Západu všude, kde že Svobodná Evropa někoho štvala do povstc
v únoru 1948 nevyvinul dostatek iniciativy,' se intriky daly provádět. Stačí prý zavřít ústa ní nebo do revoluce. Povstání v Poznani a vši vatel Jean-Paul Sartre. Říká v něm mimo jiné:
. . Odsuzuji naprosto a bez výhrad sovětskou
potřebné pro úplnou sovétisaci čs. armády. A1 Svobodné Evropě a Moskva nebude popicho- co z něho vzešlo, způsobily hlad, bida a v}
tak na jaře 1950 ministerstvo a generálskou] vat národy na Středním. a Dálném východě. kořisťování polských dělníků. Tytéž síly půsc agresí. Sovětská vláda spachala zločin, který
přesahuje stalinismus, teprve nedávno Sověty
uniformu dostal Dr. Alexej Čepička, v té době- Praha nebude dodávat zbraně Nasserovi a ne- bily v Maďarsku. A ty se spojily s nesnesite
už známý sovétisátor vnitřního obchodu, mini‘ bude podbízet anglické a švýcarské firmy. ným pohoršením, které plynulo z toho, že dv odsouzený. Přerušují s lítosti, ale úplně, styky
sterstva spravedlnosti a Státního úřadu pro? Zkrátka bez Svobodné Evropy by duha míru hrdé národy s tisíciletou tradicí po víc jak se svými přáteli — sovětskými spisovateli,
kteří neodsuzují či nemohou odsoudit masakr
věci církevní. A zeť Gottwaldův.
dvanáct let musily trpět na svém území ci;
nedala na sebe dlouho čekat.
v Maďarsku." Podobně mluví i Francois MauO t.zv. sovětské poradce nebyla po válce2
Ostatně, dodávali ti moudři znalci poměrů okupaci, okupaci takové armády, která — ja riac v otevřeném dopise, jímž oznamuje svůj
v ČSR nouze. Ale za Čepičky přicházeli ve2 v zemích za železnou oponou obsah vysílání ví každý, kdo to prožil — představuje praši
větším počtu a rychlejším tempem. V listo‘ dráždí jen komunistické vladaře, kteří jediní vinu na těle národa. Žádné štvaní Svobodn odchod za Sdružení francouzsko-sovětského
padu 1950 už seděli na všech rozhodujících1 poslouchají, co Svobodná Evropa říká. Lid Evropy, ale čest hrdých kulturních národů z přátelství. Také Mauriac ve svých veřejných
místech v jednotlivých vojenských oblastech;: těchto zemi se prý dávno se Svobodnou Evro- železnou oponou káže vyhnat moskevský bol projevech v posledním roce kladl velké nadě
je v kulturní koexistenci.
v lednu 1951 všechna odděleni čs. generálního3 pou rozešel. Nikdo ji nebere vážně, nikdo ji ševismus a cizí okupanty ze země.
Mezi spisovateli, kteří ve Francii veřejně
štábu byla vedena sovětskými důstojníky.
odsoudili sovětské barbarství se objevili i auKrálce poté byly uvedeny v platnost nové
loři-členové komunistické strany Francie, kteří
vojenské řády, které jako by z oka vypadly
jsou překládáni do češtiny a representují v
sovětským. Přizpůsobeny byly i uniformy a
Československu současnou francouzskou litera
označeni hodností. Politický důstojník se
(Dokončení se sir. 1.)
turu: Roger Vailland, Claude Roy, Tristan
prakticky stal nejvyššim pánem u jednotek. zvláště varování před zájezdy do slovenských
Příští den kritisoval zase polský tisk posto; Tzara, Claude Morgan a J.F. Rolland.
Co v Polsku dělal Rokosovskij, to u nás Če hor, protože jim tam vláda nemohla zaručit československých komunistů a ostře odsoudil
Přitom se všechny tylo akce leprve dostá
pička. A zase se jednou ukázalo, že poturče- bezpečnost. Také čtyři západní novináři, kteří že čs. tisk neinformuje obyvatelstvo o situaci
vají z prvního stadia improvisace. Lze očeká
nec je horší Turka.
chtěli odjet z Maďarska před Československo v Polsku. Dopisovatel polského listu „Žyčie vat, že si vybudují pevnou organisaci, které
Armáda se v Československu stala státem byli na hranicích zadrženi, jejich visa uznána Warszawy", který se účastnil oslav „Dne pol
se podaří uvést ve skutek hlavni body výzvy,
ve státě. „Okol unifikovat organisaci, výcvik za neplatná a museli se vrátit na maďarské ské armády" v Bratislavě napsal, že pod vel vydané pařížským vedením Kongresu pro svo
a výzbroj naši armády se sovětskou armádou území. V této souvislosti je zajímavá zpráva, kým portrétem (nyní už zase oficiálně sovět bodnou kulturu: „Potřást rukou západnímu ko
si vyžádal mimořádných opatřeni", prohlásil kterou přinesl rakouský tisk, že v Tatrách vy ského) maršála Rokosovského, ověnčeného po munistovi, který v naprosté svobodě souhlasí
Čepička, už ne ministr Národní obrany, letos hodili partizáni do povětří jeden železniční zlacenými palmami, mluvili českoslovenští dů se zákrokem Sovětského svazu, je zdravit
v červnu. Vyjmenoval některá z nich. Ta, co most a blokovali tak transporty sovětských stojníci o „zrádcích" v polské armádě, o dů spolupachatelé zločinu. Tisknout jeho spisy
stála jen peníze. Armáda doslala svá divadla, jednotek.
stojnících, kteří byli už dávno rehabilitováni znamená šířit intelektuální propagandu Mos
včetně opery; armáda měla v každém vojen
O několik dní později, 15. listopadu, na i Byl překvapen, když v rozhovorech s česko- kvy, která vede k zločinu. Pokračovat v dia
ském okruhu zvláštní umělecké soubory; vy vštívil Široký v doprovodu Plojhara, Šlechty । slovenskými občany zjistil, že všichni dobře logu mezi Evropou a Sovětským svazem zna
dává několik časopisů; kontroluje řadu tová a ministra Kyselého Budapešť. O zájezdu vlád , vědí, co se v Polsku stalo. Na jeho otázky mu mená kopat hroby budoucím obětem. Vítat a
ren, stavební podniky, vojenské statky,- vznik ní delegace přinesl čs. komunistický tisk jed s úsměvem odpovídali: „Máme štěstí, že těch- slavit třeba i líbezné skupiny umělců, které
ly zvláštní vojenské sportovní kluby (mimo notnou úřední zprávu. Jde prý o „vojenský i nická véda je na naši straně. Každý z nás má k nám Moskva posílá, znamená zapomenout
chodem velmi nepopulární u sportovního obe útok kontrarevoluce proti lidové demokracii ! doma rádio."
hlas spisovalelů-mučedniků z Budapeště. Pod
19. listopadu uveřejnily moskevská Pravdě porovat lak zvané uvolněni v mezinárodních
censtva). na ministerstvu národní obrany exi v Maďarsku".
stovalo zvláštní censorni oddělení, se kterým
17. listopadu kritisoval jugoslávský list Poli a pražské Rudé právo shodné útoky na projev vztazích není nic jiného, než zradit poslední
měli potíže i takoví komunističtí autoři jako tika Rudé právo, moskevskou Pravdu a buku- । presidenta Tita, který pronesl 11. listopadu v vůli maďarských spisovatelů ..
na pi. laureát státní ceny Pavel Kohout; Bene rešťskou Scanteiu pro nepravdivé líčeni udá j Pulji. Byl to první útok československých košova technika v Brně byla změněna na Vojen lostí v Maďarsku. Politika napsala doslova, že , munistů na Tita od XX. sjezdu sovětské komuHLEDAJÍ SE: Jiří Makovička z Dobřiska u
skou technickou akademii; lékařská fakulta v čs. tisk popisuje události v Maďarsku podle f nistické strany. — Tentýž den uveřejnil ame Moravského Krumlova, nar. 1912 a J. Herda,
Hradci Králové byla rovněž převzala armá toho, co by si přál a ne podle skutečnosti. rický časopis THE NEW LEADER článek Milo- z Prahy. Miroslav Beránek, 301etý, hudebník z
dou, atd.
Tentýž den uveřejnila Politika také článek, v j vana Džilase, nadepsaný „Bouře ve východní Pardubic. Mají v redakci důležité sděleni.
Mezi „mimořádná opatřeni", učiněná Čepič němž se mluví o rozděleni komunistického I Evropě", v němž Džiias napsal, že „v Česko
,
kou, patřilo i zřízeni Pomocných technických světa. Jako stalinské označil komunistické slovensku pres pokrokovou dělnickou tříduu;
praporů, do kletých byli zařazováni politicky strany Československa, Rumunska, Albánie a 1 zatím k většímu hnutí nedošlo. Ale kdyby kk | SEZNAMY NOVÝCH I ANTIKVÁRN1CH KNIH
o
I
všem
zájemcům
zasílá
INTERPRESS,
Ltd„
nespolehliví rekruti. Po práci na stavbách, ale Francie, do druhé skupiny usilující o demokra- ; němu došlo, je pravděpodobné, že by se šlo c
hlavně v dolech, prodělávali tito vojáci nor lisaci zařadil komunistické strany Jugoslávie. i hodně dále než v Maďarsku."
Ikb]j i 132, George Street, London, W. 1., England.
mální výcvik
Kdekoliv v Německu Vás nezávazně navštívím
„Mimořádným opatřením , o kterém se ne
nechtějí zapojit do politické práce v továrnáchh s nádhernou kolekcí pravých, importovaných
mluví. bylo odstraňováni důstojníku a gene- doslaly nové jméno, „Dukla". Tak zvané „Dny
a
jednotných
zemědělských
družstvech,
dodal.
1 •
perských koberců a předložek
ráiů nekomunistického přesvědčeni. Byla jich letectva", „Dny armády", „Dny dělostřelec
To mu věříme. Komunisté si sice od t. zv.
dlouhá řada a je jich stále ještě mnoho a mno tva", spojené s klaněním se sovětskému vzoru,
politicko-výchovných světnic, zřizovaných v
se
slaví
dál.
Pěstování
kultu
komunismu
po

ho, kteří jsou vězněni v Leopoldově, na MiroTepich-Klinik
ubikacích vojáků, a od přednášek politrukůůí
vé a jinde. Za všechny připomeneme poprave kračuje pod vedením gen. Bohumíra Lomskéslibovali pravý opak, ale zmýlili se. Jak víme,
ného gen. Heliodora Piku. Komunisté tím, že ho, který se z nadporučíka Svobodovy armády
ne
po
prve.
A
taky
ne
naposled.
Podle
našeho
odsoudili několik svých soudruhů, jako na př. (1942) přes sovětské vojenské školy stal gene- názoru jde československá armáda s lidem.
í
hoa$ spezielle nppicH-PHEGrj Orient-Tepiche
Reicina, Kopala, Nováka a j„ kteří patřili k rálem-plukovníkem a náměstkem Cepičkovým
Což znamená, že vojáci nejdou s komunisty.
iniciátorům těchto často i krvavých čistek, se (i. 1954). Od letošního dubna je ministrem Ná
íosm)
rodní obrany a jak z jeho projevů vyplývá,
nezbavili odpovědnosti.
...
Tibor Katrencik
Patřilo k „pokání" vládnoucí komunistické nemá jiný cíl než poslouchat cvrkot z Moskvy.
DOsseldorf, Sdirmerstr. 5-7, Tel. 4434 18.
Přešlo
i
od
něho
se
někdy
dovíme,
jak
to
klikv, že letos v dubnu odvolala Čepičku z
Výstava děl akad. malíře J. Šejnohy. V To- Ve všech zemích svobodného světa hledám spo
ministerstva Národní obrany, svlékla ho z ge- asi v československé armádě vypadá dooprav
onlu v Kanadě byla 9. listopadu zahájena vý jení s Baťovci (jsem ABŠ) a jinými Cechy a
neralské uniformy a poslala dělal předsedu dy. Dne 13. června jsme poslouchali citáty z stava 100 olejomaleb portrétů, krajin a zátiší Slováky k exportní spolupráci se západním
úřadu pro vynálezy. Ale v postavení armády jeho projevu na konferenci komunistů: Mar)d akad. malíře Jaroslava Šejnohy. O zdařilé Německem, kde mám vynikající spojení s prů
w stálé se mnoho nezměnilo. Ubylo jedno di xismus-leninismus slabé pomáhá přetvářet ži
myslem.
vadlo. přibyly jedny noviny. Sportovní kluby vot vojsk, řekl. Vojáci po zakončení služby se výstavě psal i kanadský denní tisk.

Kdo je vinen? Svobodna Evropa
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Vyhledávat v cizině vzory pro domov

Několik receptů, které přijdou vhod

Budoucí program živnostníků

SLOUŽILI JSME DOBRÉ NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM

VE STARÉ VLASTI

Štědrý večer jako byl doma

A SLOUŽÍME DOBŘE V NEW YORKU

Vyhlazení živnostenského stavu v našich zemích těžce postihlo
zájmy všeho lidu, především dělnictva, jehož jménem se tento
zločin prováděl. Jestliže snad může plnit svou funkci postátněný
průmysl, není tomu tak u živnostenského podnikání, které bylo
prostě ubito. Funkci živnostníka nemůže těžkopádná komunistická
byrokracie vůbec nahradit.

VOJTA MALÍK
klenotník a hodinař

Ryby máme jíst prý proto, že mají maso se značným obsahem
plnohodnotných bílkovin a důležitých nerostných látek. Mořské
ryby nad to mají i vitaminy. Ale v našem případě budeme jíst
o Štědrém dnu ryby hlavně proto, že jsme to tak dělávali doma
— bez smaženého kapra by nebyla štědrovečerní večeře mysli
telná. A tu je několik receptů, jak si počínat:

24:20, Steinway Street,
Životní úroveň, která je výslednicí všech činitelů kulturního a
SMAŽENÝ KAPR: Chutnější je kapr s jikrami, také praktičtějši,
hospodářského života, klesla za komunistického režimu v našich
protože lze jiker s druhými vnitřnostmi použiti pro výbornou rvbí
zemi proto tak rychle a tak hluboko, že byla zruinována a smetena
polévku. Kapra zabijete prostým klepnutím do hlavy (nad tlamou).
jedna z nej důležitějších složek národa, střední podnikatelská vrstva,
L. I. Citv 3. New 1 ork
Rozříznete středem břicha od ocasu k hlavé. Dobře očistíte od krve.
živnostnictvo a obchodnictvo.
Vnitřností použijeme pro polévku. Rozřežeme na porce, oddělivš.
Cs. pracovníci měli vždy ve světě dobrý zvuk a čs. řemeslníci
hlavu a ocas, které přidáme také do polévky. Porce osolíme, obalíme
v některých oborech byli nejpřednější z celé Evropy.
v mouce, nak v rozkloktaném vejci a obalíme v jemné strouhané
Z vlasti vyhnaní živnostníci si vzali za úkol
. houstce. Na ohni rozpálíme pánev, pak dáme
obnovili doma — až lam opět zavládne svobo
■dostatečné množství másla, vložíme porce kada — střední podnikatelský stav, živnostnictvo
‘ pra a smažíme do zlala. Po usmaženi podáváa obchodnictvo. Pojali své poslání opravdu
l me na mísu, kterou jsme obložili citronem na
vážně, jak toho osudová doba vyžaduje a čs.
i kolečka neb šestimky rozkrájeným. Dekorace
živnostenská strana v exilu vtělila požadavky Petr a Pavla Zenklovi posílají všem přátelům Blahopřání všem známým a přátelům
I mísy zlepší položené lístky hlávkového (zelev exilu vánoční a novoroční pozdrav.
rodina Vyternova. tného) salátu. Jako přílohu podáváme brambo
čs. živnostnictva do „PROGRAMU SOCIÁLNÍ
OBRODY“. Tento program byl již v r. 1949 Zdraví, spokojenost a stálou důvěru ve vítěz
rový salát (s mayonaisou) nebo bramborovou
Všem přátelům přeje vše nejlepší
zveřejněn a pokud je mi známo, zůstal dodnes ství pravdy přeje všem čtenářům Českého Slova
kaši, i křen je vhodnou pochoutkou.
Jan Petlička, USA
jediným veřejně publikovaným programem čs.
Růžena Pelantová, New York, USA.
Rodina Maliva z Flushing, USA.
KAPR NA ČERNO: Kapra silně udeříme do
exilové strany.
Již název „Program sociální obrody“ doka Všem známým i neznámým Čechoslovákům ve Svaz čs. řemeslníků, Vídeň 1., Drachengasse 3. temena hlavy, aby rychle zahynul. Pak jej zba
víme šupin a rozřízneme. Vnitřnosti vyjmeme
zuje, že není záměrem mechanické obnovení světě přeje vše nejlepši
a krev z prázdných útrob vylijeme do koNiku
Va brzkou shledanou doma
bývalého stavu. Je jisté, že vývoj stále pře
Petr Žáček,
a ještě buď trochou octa nebo vody vyplách
konává bývalá zařízení a je třeba jít vpřed a
Váš Vokoun.
425 East 75 Street, New York, USA.
neme.
Pak jej rozsekáme na díly a dáme do
nikoli zpět. Cs. živnostníci také takto chtějí
nádoby,
v níž se vaří sladké pivo! Nemáme-li
Cs.
jednota
,,
Barák",
ústředí
ve
Vídni
XV.,
I
^ozdrav
všem
známým
EVW
své vlasti a jejímu lidu sloužit. Vyslovili v
sladkého (černého), použijeme piva obyčejné
Váš Sandy
úvodu svého programu, že nutně musí dojít Turnergasse 9, a veškeré okresní odbory.
173-09 91 Ave Jamaica, N. Y., USA. ho s přísadou vody a vína. Na koláčky roz
k nápravě sociálních a hospodářských nesrov Karel Hansmann, ústřední tajemník Cs. jedno
krájený kus očištěného celeru, mrkve, petržele
nalostí — obrozením sociálního života národ ty „Barák" a tajemník Menšinové rady české
Všem známým a přátelům v celém světě přeje a cibule současné pak v pivě vaříme.• Okoře
ního společenství. Jejich cíl není ani sobecký, a slovenské větve v Rakousku, s chotí.
rše nejlepší Váš
níme I bobkovým listem, kouskem thymiánu,
ani stranický a program to vyjadřuje slovy:
Vladimír Kladenský. 6 pepři (zrnkový), 3 zrnky nového kření, soli
„Blaha vrstev, které zastupujeme, může být
Všem příslušníkům svobodného Sokolstva
a 3 hřebíčky. Pozor, aby ryba nerozvařila!
docíleno pouze tenkrát, bude-li docíleno blaha
v zahraničí přeje radostné Vánoce a mnoho 3ohuš HLADKÝ, výrobce nábytku
Po uvaření ji vyndáme a naklademe pozorně
všedi občanů. Z této základny nekompromisně
štěstí v Novém roce
'48 Auburg Rd., East Hawthorn, Melbourne,
do hluboké porcelánové mísy. Omáčku ne
vycházíme." Program rovněž jasné vyjadřuje,
VÁCLAV VALOUSEK
^ustralia
cháme ještě důkladně povařit. Mezi tím si na
že „po osvobození jedině národ sám má právo
starosta Evropské Oblasti a Evropského
strouháme několik tabulek žlutého perníku a
rozhodovali a rozhodnouti ve svobodných vol
okrsku Československého Sokolstva v za Všech známých vzpomíná a vše nejlepší všem do červena rozpálíme kousek cukru (upálíme)
>řeje
bách o budoucnosti ve všech úsecích svého ži
hraničí.
Pak do malého hrnka slijeme trochu omáčky
Míla Pecka,
vota. Tehdy bude předním úkolem odčinění
Tělocvičná Jednota Sokol
221 East 70 Street, New York, USA. a vsypeme do ní perník. Pečlivě rozklokláme,
spáchanýdi křivd.“
aby se nedělaly chuchvalce. Pak vlijeme do
162, bd. Mohamed V. Casablanca
Úkoly exilu
rybí omáčky, přidáme několik kostek cukru,
LBRANC, c. o. Baťa,
kousek čerstvého másla, trochu vinného octa,
cm 4, routs de Camp-Boulhaut, Casablanca
Poněvadž doma nikdo nesmí veřejné projevit Národní dům, Vídeň XV., Turnergasse 9.
ustrouhané citrónové kůry, páleného cukru a
SKALA, dent. techn. lab.
touhu „po nápravě sociálních a hospodářských Roman HUB,
;
uschovanou rybí krev. Ochutnáme, je-li omáč
>.43 High Str., Prahran, Melbourne, Australia
nesrovnalostí“, jichž komunistický režim na místostarosta Tělocvičné Jednoty Sokol,
ka
dosti sladká, slaná a kyselá. Dobře rozklokvršil nedozírně, musíme o budoucnosti pře Casablanca
^í. CHRPA, Oplical Service
táme, necháme povařiti, je-li řídká přidáme
mýšlet a diskutovat my, ve svobodném světě.
ještě perníku, a pak ji na rybu přecedíme
Exiloví živnostníci to činí velmi svědomitě.
Sokolská župa vídeňská, Vídeň I., Drachen !9 Elizabeth Street, Melbourne, Australia
Hrozinek, ořechů a mandlí do omáčky přidá
Řekli jsme v úvodu, že živnostníci chtějí do gasse 3, a veškeré jednoty.
SUGAR AND SPÍCE (D. a M. Košťáloví)
vali netřeba, neboť podstatné chuti nepřidají
ma obnovit svobodu a demokracii hospodář
U5
Toorak
Rd.
Sth.
Yarra,
Melbourne.
Vic.
Dobře učiníme, vaříme-li rybu na černo den
skou. — Tento stručný pojem má široký obsah. Své přátele, bratry a sestry, ve svobodném
Xustralia.
před
upotřebením. Je pak mnohem chutnější.
Předně se tím rozumí svoboda podnikání. Jsme světě a ve vlasti zdraví František Ambrož,
To je starý, osvědčený český recept, jak va
samozřejmě zástanci soukromého podnikáni, 351 East — 74th Street, NEW YORK 21, N.Y. JAFÉ MORAVIA
které během tisíciletí prokázalo, že je-li mu
>95 Elizabeth Street, Melbourne, Vic. Australia. řily naše maminky.
poskytnula možnost svobodné soutěže, je ne Vše nejlepší přátelům od Vyškova
RYBÍ POLÉVKA: Ze zabitého kapra vyjme
Zešov
A. GROSSMAN,
překonatelné a nejlepší zárukou, že svoboda
me vnitřnosti. Střívka rozřízneme a vyčistíme,
iccountant and registered inc. tax agent.
jednotlivce i celku nebude znásilňována a že
žluč odstraníme. Rozkrájíme na drobňoučké
kulturní i sociální pokrok neustrne. Chceme, Známým a přátelům v celém světě přeje vše 16 Woodwille Av., Glenhuntly, Australia.
částky kousek celeru, mrkve, petržele a jeden
aby mzdy pracujících byly co nej vyšší, proto nejlepší
pór. Tuto zeleninu vaříme s rybími vnitřnost
Vvdavatelé, redakce a administrace
rodina Sýkorova
že to nabádá k vyššímu výkonu a je to zá
mi. Podle potřeby osolíme. Když je polévka
333 E 13 Street, New York. USA.
ČESKÉHO SLOVA v Mnichově
kladna pro vyšší potřebu a stoupající životní
vařena, rozkloktáme do ní kousek máslově
úroveň. Vysoké mzdy jsou hlavní podmínkou
jíšky, přidáme na špičku nože květu, necháme
americké prosperity. Za nezbytnost považuje
ještě povařit a posléze přidáme sekané petr
me stanovení lidsky důstojné minimální mzdy.
želové nati. K této polévce podáme na tenké
Aby bylo zajištěno stálé zvyšování národního
nudličky nakrájenou a na másle v troubě osu
produktu, musí veškerá výroba, také přede
šenou žemličku.
vším živnostenská, ale též obchod a administra
RYBA SMAŽENÁ V TĚSTÍČKU. Jedno vejce
tiva stále zlepšovat své methody a hledat nové
pět lžic bílého vína, sůl, asi 5 dkg mouky, pěl
způsoby, zdokonalovat investice a hledat nové
porcí ryby (ať sladkovodní nebo mořské fillé)
a nové trhy. S tím souvisejí i dobré methody
Rybu očistíme po případě stáhneme, nakrájíme
pro výchovu dorostu pro podniky a živnosti.
na
menší kousky.. Vejce rozšleháme s vínem a
Ve svobodné cizině lze se mnohému přiučit, co
se solí, přidáme mouku a šleháme, až vznikne
bude prospěšné domovu, až bude svobody.
hustší těsto asi jako na kapání. V tomto těstě
Svobodná soutěž
rybu namáčíme a hned klademe do rozpálené
ho luku. Smažíme prudce po obou stranách
Podnikání budiž co nejsvobodnější za před
pak podáváme s bramborovou kaší a salátem.
pokladu odborných znalostí. Požadujeme svo
KAPR MAR1NOVANÝ. Jedna větší cibule,
bodnou soutěž, jejíž význam pro zdravý hospo
celer, petržel, mrkev, pepř, bobkový list, dydářský život je nenahraditelný, při čemž je to
mián, sůl, ocet, olej, citron, jeden menší, na
339 EAST 75th STREET
NEW YORK 21, N. Y.
funkce zcela bez nákladů a samočinná. Chceme
porce nakrájený kapr. Na kousky rozdělanou
podporovat zejména zdravé soutěžení ve smy
rybu osolíme a omočíme v mouce, až vysušíme
slu sociálním, t. j. platit co nejvyšší mzdy, za
všechnu vlhkost. Pak ji prudce v rozpáleném
vádět dokonalejší sociální a podniková zaříze
oleji po obou stranách opečeme a srovnáme
ni. Jsme proti mamutím podnikům, které zpra
na hlubokou mísu. Do zbylého omastku nakrá
vidla usilují o monopolní postavení. Každý
jíme cibuil a osmažíme. Zvlášť svaříme ocet s
monopol je škodlivý, protože právě znemož
kořením a na nudličky nakrájenou kořenovou
ňuje zdravou soutěž. Chceme se zasazoval o
zeleninou a když je zelenina měkká, vlijeme
sociální mír a kladný vztah podnikatele ke
na rybu. Ryba se musí proležet v marinádě
Vodorovně: A. Dozorce na stavbě, výdiodospolupracovníkům. Nedopustíme, aby zaměst
i asi dva až tři dny, pak ji podáváme s citronem
nanec se stal pouhým číslem nebo předmětem charvátské město — B. Španělský tanec, ve
! a slanými rohlíky. Je to dobrá studená večeře
středověku ražená plovina denáru — C. Chém.
pracovního trhu a spekulace.
o svátcích nebo předkrm, který si můžeme naznačka sodíku, slovenský „jdeme“, druh barvy,
Co „odnárodnit"?
■ před připravil.
fonetické 1 — D. Latinsky „miluji!“, dlouho
|A jeden recept p o s i 1 vestro vskv
Bylo by zbytečné se šířit o tom, co se má trvající vojenské tažení, pytlácká nástrahy —
„odnárodnit“, t. j. vrátil soukromému podniká E. Květenství šeříku, horský národ na Kavka
| DRŠTKOVÁ POLÉVKA: Dršlky se operou
ní. Všechno, co ve statním provozu pracuje ze, v dětské mluvě otec — F. Pravoslavný po
i posypou moukou, v ní dobře vymnou, vyperou
nehospodárně, zdlouhavé, draho a špatně — svátný obraz, italská číslovka, polní plodina —
' ve studené vodě, pak se vymnou v soli, opět
protože právě není podrobeno soutěži. Mám za G. Starořímský nevěstinec, starořecká bohyně
vyperou, po té se spaří a pak zase ve studené
odplaty
—
H.
Tlouci,
africký
veletok
—
I.
Dra

lo, že podle těchto zásad mnoho „znárodně
vodě vyperou a dají vařit. Za půl hodiny vodu
vá
mořská,
ryba,
žijící
též
ve
sladkovodních
ných“ podniků se neudrží. Ve stručném náčrtu
slijeme, na dršlky nalijeme čistou studenou
nebylo možno objasnit, že za skutečné „zná tocídi, pololidský netvor v Shakespearově dra
vodu, osolíme je a uvaříme do měkká. Mezí
rodnění" nelze považovat sestátnění nýbrž roz matické básni „Bouře“ — J. Lehký vlněný šat
vařením k nim přidáme na kolečka nakrájenou
dělení podílů jakéhokoli podniku mezi co nej římský, nejvyšší karty, kladná elektroda —
kořennou zeleninu a uzené maso. Měkké drštvětší počet občanů, jak zaměstnanců podniku, K. Veselé zvolání, část divadelního zařízení,
ky se nakrájí na nudličky a uzené maso na
tak i jiných. To sice komunisté nazvou „kapi studniční nádoba — L. Obr. zdvojený zápor,
kostečky. Procezenou polévku zahustíme žlu
talismus", ale ono na jméno nezáleží, nýbrž na kůň plavé barvy, osob, zájméno obr. — M. Bás
tou jíškou, přidáme do ní kousek česneku,
jeho skutečném významu. Jedna americká nický zápor, imperativ slov, obrátí, pravoslav
utřeného se solí, nakrájené drštky, uzené ma
elektrárenská společnost uveřejnila statistiku, ní knéží, ID. — N. Základní stupnice tónů, zá
so, pepř, majoránku, strouhaný zázvor, seka
podle které 68% jejich akcií je v majetku nět duhovky — O. Přenášet, val.
nou petrželku a polévku ještě dobře povaříme
tisíců drobných akcionářů. Tomu lze tedy prá
Rozpočet pro pět osob: půl kila drštek, sůl.
Svisle: 1. Naplnil tekutinou, duchovní s dru
vem říkat „národní podnik", kdežto to, co takto hým stupněm vyššího svěcení — 2. Důležitá
8 dkg zeleniny, 6 dkg másla, 8 dkg mouky,
nazývají komunisté, není než státní monopolní stanice v Horní Senegambii, převulkanisovaný
2 zrnka pepře, na špičku kulatého nože zá
)br., jihošpanělské městečko v provincii Mala- zvoru, stroužek česneku, petržel, majoránka.
podnikání — z čehož národ má leda škodu jak tvrdý kaučuk — 3. Italská řeka, palivo, použí obr.,
hospodářskou, tak sociální. Dělnictvo — podle vá sůl, osob, zájméno. — 4. OLI, populární se ja — H- Divadelní úloha, mele, staroegyptský 12 dkg uzeného masa.
sociálistických theroií „vlastník podniků" — je renáda R. L. Vašaty, osob, zájméno střed, rodu josvátný býk — 12. Lid. ženské jméno, jméno
zotročeno tak, jak by nikdy nesmělo být v — 5. Spojka připouštěcí, ženské křest, jméno, talského zbojníka, konec mše — 13. Zde, kosoukromém podnikání. Naopak je už všemu staroegyptský posvátný pták — 6. Žen. křest, úe, části těla, řecké písmeno obr. — 14. Tvar KONTINENTÁLNÍ SALÁMY VŠECH DRUHÉ
rozumnému světu jasné, že blahobyt pracují jméno, starořecká bohyně mámící ke zločinu, c „sekati“, miláček Afroditin — 15. Latinsky
VYRÁBÍ A DODÁVÁ
cích je nejlepší základnou hospodářské prospe mladé obilí — 7. Ovčí sýr, opravná zkouška — cámen, poučení k upotřebení.
rity. A to je, k čemu směřuje úsilí exilových 8. Angl. mužské jméno, severský paroháč —
LUDVÍK UHLÍŘ
Pomůcka: A. Pirot — E. Ademi — G. Lupaživnostníků.
22—30 Metcalf Street
9. Zlámán, tenká vydělaná kůže — 10. Posvát iar — I. Caliban — J. Abola — 6. Até —
Kirkstall Road, Leeds, 4, Yorks
Josef Kučera ní ptáci u starých Egypťanů, umíněný zápor ). Canepin — 10. Alora.
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Dobře vaří — dobře slouží

VAŠATA

Křížovka „Českého Slova
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ČESKÉ SLOVO

Čemu se doma smějí

Čs. nemocnice ve zbědovaném stavu

zpracovaná na Poklad Werichovi, který v nově
umělerk í m .Caesarovl charakterisuje některé
Fvn,
Smery a Íeí‘^ vyznavače.
jak věc^l'0' '° ÍC ,nalÍř'' k,e'Ý ma,U'e ,ak"

NA NEMOCNICI V DÉCÍNE VZPOMÍNAJÍ PACIENTI JEN s HRŮZOU — NEMOCNÍ MAJÍ
DOJEM, ŽE JSOU V TRESTNICI ANEBO V CHUDOBINCI — NEČISTOTA A NEPOŘÁDEK
ZTRPČUJÍ NEMOCNÝM POBYT

Íaknc'ůS'On‘S,a íe un|élec, který maluje tak

realista je „umělec", který
Wnri„t lak, řo S^’k' od komunistů. Zná prý
mm • 1 lGíinoko hluchého kumštýře — a len
práví^ P°dle toho, jak je to napsáno v Rudém
v .. .
*
J.e °bci, kde to v kolchoze jde od desíti
seveřejné schůzi pokoušel řečník
ysvellit, že vším jsou vinni jen a jen kulaci,
° 0°
'řeba proli nim vkročil.
Rozhorlil se: „Soudruzi a občané! Kdo za
vinil, že nebyl splněn osevní plán?!" Udělal
pauzičku, rozhlédl se po přítomných a pak vy
křikl do sálu: „Kulaci!" Chvilku bylo ticho, pak
se z pozadí ozvalo slabé: „A listonoši."
Soudruh referent se poněkud zarazil, ale
hned zase pokračoval druhou řečnickou otáz
kou^ „Ptám se ,soudruzi a občané, kdo zavinil
to, že strojní stanice včas neopravila stroje a
my musili do žni jako za staro?! Kulaci to
byli!" — A v kratičké přestávce po jeho sloved: se zase zezadu ozvalo: „A listonoši!"
Řečník znervózněl, zrudl, ale přece jen po
kračoval v projevu: „A ptám se, kdo má na
svědomí, že naše JZD nesplnilo dodávky ani
na polovinu a že nám pochcipalo tolik dobyt
ka?! Kdo to zavinil? Kulaci!"
A ze sálu nato: „A listonoši!"
Tu už to soudruh nevydržel a zeptal se: „A
proč listonoši?"
„A proč kulaci?" ozvalo se v odpověď.
*
Na jedné Mototechně, prodejně vozidel, se
objevila tato „reklama":
— Motocykl Pionýr — Skoda 1200 —

.
C

Zase se objevila jedna staronová anekdota
■ o Hurvínkovi, o jeho touze poznat rodnou ši
rou Rus a přesvědčit se o jejích krásách a o
lom, jak moudře a spravedlivě lam vládnou
komunisté.
Spejbl Hurvínka od návštěvy Sovětů zrazo
val, nechtěl ho pustit, ale nakonec přece jen
povolil. A Hurvínek tedy do Rusi jel.
Za pár týdnů přišel od něho tento stručný
pozdrav: „Drahý otecko. Mám se dobře. Dobře
mi lak."
*
V Československu se mezi mladými lidmi ujal
nový pozdrav: Už se neříká „Nazdar", „Ahoj"
nebo „Servus", ale zdraví se „Cé Pé" — což
znamená „Cekám převrat".

Zprávy z měst a krajů

i

Na ošetřování a zacházení s pacienty v čs.
nemocnicích jsou stížnosti už léta, avšak ni
kdy nebyly tak povážlivého rázu, jako v po
slední době. Většina nemocnic je přeplněna
a v častých případech leží a spí dvě osoby
na jednom lůžku. V Československu nemá
nemocný právo svobodné volby nemocnice,
nýbrž musí jít tam, kam ho pošle lékař. Jen
ve výjimečných případech, především jedna
li se o komunistického funkcionáře, může
lékař svolit k převozu tam, kam si takový
potentát přeje. Snad nejhorší pověst ze všech
čs. nemocnic má nemocnice v Děčíně. S ne
mocnými se tam jedná tak, že mají dojem,
že jsou buď v trestnici, anebo chudobinci.
Vlídné slovo se strany personálu tam člo
věk neuslyší. Byla tam převezena žena na
operaci slepého střeva, dvě hodiny se žena
svíjela v bolestech, než mohl být přivolán
lékař. Po operaci ji pak ponechali celou noc
na nosítkách, neboť neměli pro ni jedno lůž
ko s čistým prádlem. V tom směru jsou na
tom velmi špatně pacientky v porodnickém
oddělení, neboť až dva týdny jsou ponechá

ny v Jednom ložním prádle a ozve-li se ně
která, dostane se jí neuctivé odpovědi, že
nelíbí-H se jí tam, může jít. Lék, který lékař
předepsal, byl dovezen z hlavního skladu v
Ostí nad Labem až za tři dny, přesto, že je
to nepatrná vzdálenost. Také se nejednou
stalo, že v nemocnici někdo ve večerních
hodinách zemřel. To si obsluha neláme hla
vu, kam s nebožtíkem. Jednoduše mrtvolu
převeze do koupelny. Ráno jdou pacienti se
mýt. Lze si představit jejich pocity, když se
myjí vedle mrtvoly na nosítkách, přikryté
jen dekou. Teprve před hlavní lékařskou
visitou byl nebožtík z koupelny odnesen.
V takovém prostředí nepodlehnout a uzdra
vit se, je pro mnohého pacienta velmi těžké.
Také jídlo je ve srovnání s jinými ústavy
mnohem horší. Proto také mnoho pacientů
opouští nemocnici v Děčíně ještě před uzdra
vením, na vlastní žádost, neboť se jim ne
chce býti déle v nevlídném a špinavém pro
středí. Na nemocnici vzpomínají jen s hrů
zou. Podobně je tomu v mnoha dalších čs.
nemocnicích.

Velhartice. Přes všecko komunistické úsilí
České Budějovice. Byl zde ustaven 50tičlenobyvatelé tohoto šumavského městečka žijí ný Jihočeský symfonický orchestr, který vede
nadále „po stáru“. Pokusy o založení kolchoz dirigent Jihočeského divadla Zdeněk Chochola.
ního družstva až dosud ztroskotaly a v městeč — Po úpravě Samsonova sousoší (postaveno
ku je stále ještě dost soukromých živnosti. r. 1727) na Žižkové náměstí v Čes. Budějovi
Všechny restaurace a hostince jsou dosud v cích byla odstraněna stará dlažba nahražena
rukou soukromých majitelů. Velhartický kostel betonovou.
je také střediskem nábožensky založených lidí
Bílina. Z bývalého městského zámku bude
z celého okolí a v neděli dopoledne proudí do zřízeno museum.
Velhartic procesí lidí z Nemilkova, Halonic,
Plzeň. U Koterova bude postavena nová
Chotěšova, Stojanovic, Radvanic, Kunkovic a lidová hvězdárna. — Na Bílé Hoře v Plzni má
Přestanic a v městečku to vyhlíží na náměstí být postavena mateřská škola. — Na Borech
jako při dřívějších trzích.
se staví lesní park o rozloze 72 hektarů.
Moravské Budějovice. Komunistická policie
Děčín. Ještě dnes, dvanáct let po válce, je
zatkla Luďka Maříka a Františka Mejtského, ve městě mnoho polozbořených domů, při tom
vyzbrojené samopaly, granáty, pistolemi, a vy se nejedná jen o pozůstatky války. Jsou to
sílací stanicí, které prý podle komunistických především následky několikaleté nedbalosti
novin vyslala na čs. území americká výzvědná komunistických úřadů a lidí, kteří se o opravy
centrála s úkolem vyhledal a vyškolit agenta- budov nestaraly. Při tom je ve městě značná
radistu pro zpravodajské účely. Komunistická nouze o byty. Opravy budov brzdí kritický
policie zatkla větší počet osob, které byly ve nedostatek stavebního materiálu. Dělníci musí
spojení s Maříkem a Mejtským. Jsou to: Josef mnohdy týdny čekat, aby mohli pokračovat v
Dědina, Klement a Anna Kapinisova z Jacko- opravách.
va, Otilie Virglová z Moravských Budějovic
Levoča. Do konca druhej páťročnice má byť
a Radomír Mařik z Brna.
vybudované letisko na Kovafovej, betónka z
Slaný. V Klobúkách se za posledních osm hubice do Levoče a velké kasárně v Ruskinovroků vystřídalo šest farářů. Protináboženská ciach. Vojáci nasadení na technickej úpravě
propaganda způsobuje neradostný život kněží priestoru sú zaťial ubytovaní v Ruskinovciach
v této obci. V uplynulém roce bylo několik v kostole a narychlo opravených súkromých
vloupání na faře, krádeže a spáchány ještě domoch.
jiné zlomyslnosti.
Sušice. U obce Malonice, ležící na jedno
Tachov. Obce na Tachovsku, ve kterých oby kolejné železniční trati Sušice—Klatovy bylo
vatelé drží pohromadě a vzájemně pomáhají v postaveno velké seřaďovací nádraží s deseti
práci i v povinných dodávkách a v nichž se kolejnicemi a rampou dlouhou několik set me
komunistům nepodařilo založit kolchozní druž trů. K nádraží byla též postavena nová silnice
stva, jsou čs. lidovou oposicí nazývány „Ame z Jindřichovic. Jelikož v okolí nádraží není
rické vesnice“. Na Tachovsku jsou to obce žádný průmyslový podnik, lze míli za to, že
Trnová a Malý Rapotín.
nové nádraží má výlučné vojenský význam a
Vsetín. V obci Ratiboři nemají obyvatelé na nádraží má sloužit v případě války pro naklá
růžídi ustláno. Kromě normálních těžkostí zá dání tanků a jiných těžkých zbraní.
pasí ještě s dalším zlem — s tuberkulosou.
Liberec. Již před deseti roky rozkopali chod
Takřka 60 procent mladých lidí ve věku od 17 níky, aby udělali příkopy pro vodovodní roury,
do 28 roků je postiženo touto nemocí, ba mož avšak poněvadž dosud nedostalo potřebné rou
no říci, že v každém obydli je někdo vážně ry, nemá dosud vodovod a chodníky jsou trvale
nemocen na plice. Je to zaviněno především v ubohém stavu. Do domů se chodí po dřevě
domáckou výrobou špejlí, neboť lípový prach, ných můstcích. Přesto, že lento stav je veřejné
jenž při výrobě vzniká, je velmi nezdravý. knlisován, náprava nepřichází a město nadále
Touto prací si musí přivydělávat i evangelický poskytuje ponurý obraz.
farář, neboť plat mu nestačí k obživě nemocné
Nový Bydžov. U příležitosti pětistého vý
ženy a jeho dělí. Návštěvník, jenž zavítal na
ročí založení města byla opravena radnice. Na
ratibořskou faru byl velmi udiven, když mu náměstí byl stržen známý hotel „U lva“, ve
farář podával pravici. Svůj údiv vyjádřil slo I kterém byla též jediná kavárna. Do konce
vy: ,,.. . proboha, co to děláte, že máte ruce roku 1960 má být postaven moderní hotel s
plné mozolů?“ — „Strouhám špejle“, odpověděl
i kavárnou.
kněz.
Slaný. Lelošní řepná kampaň v cukrovarech
Liptovský Sv. Mikuláš. V Ilanovské dolině,
v Klobúkách, Kralupech, Hospozíně a v Roudjižně od Lipt. Sv. Mikuláše, byla objevena lo l nici probíhala s velkými těžkostmi, neboť nežiska mramoru a dolomitu.
I bylo dostatek pracovních sil. Musili nastoupit
Praha. Čs. pošty navázaly nové telefonní ' brigádníci z obchodů, nemocnic a úřadů. Cu
spojeni s USA a státy jižní Ameriky před rá krovarům byla dodána z kolchozních polí řepa
dio Linec v Rakousku. Dosavadní spojení přes špinavá a tenká jako mrkev. ONV na Mělníku
Bern bude sloužit jako druhá pravidelná cesta. I a ve Slaném vydaly vyhlášky, že nebude-li
Nižná nad Oravou. V budovách býv. nár. | dosti brigádníků na cukrovku, bude povoláno
podniku Orava, lanárské závody, který nepra ' vojsko a školní mládež, poslední dva ročníky.
coval úspěšné, bude zařízena první výroba
Chlumec nad Cidlinou. Na nechráněném pře
televisorů na Slovensku. Má začít pracovat v
jezdu v Káranicích vjel rychlík do nákladního
r. 1958.
České Budějovice. Čes. Budějovice mají nyní auta, při čemž bylo dvacet osob těžce zraněno.
Příbram. V příbramských uranových dolech
i s předměstími přes 60.000 obyvatel.
Pocínovice. V Pocínovicích na Domažlicku pracují cikáni, kteří páchají v celém kraji vý
tržnosti,
krádeže, rvačky a násilnosti. Nedávno
způsobil požár, zaviněný dětmi, škodu 80.000
( se pokusili vyloupit prodejnu „Arma" ye ZdaKčs na usedlosti J. Kuby.
Liberec. Jsou dokončovány práce na stavbě ‘ boři, byli však přistiženi jejím vedoucím, kte
zimního stadionu, který bude sedmnáctý v ČSR. rého ubili k smrti.

Praha. Pomník M. J. Husa na Staroměstském
náměstí byl v těchto dnech zbaven silné vrstvy
tmavošedého nánosu, který poškozuje toto
nejznámější dílo sochaře Lad. Šalouna, Rovněž
byly bronzovými čepy zaplněny skuliny v
pomníku po průstřelích z pražského povstání
v roce 1945.
Tábor. Na Trocnově, kde bude vybudován
památník husitskému vojevůdci Janu Žižkovi,
objevili archeologové nové stopy dvorce, který
byl Žižkovým domovem. Na louce při jižní
straně borovanské cesty, těsné na západ od
hájovny byla odkryta nehluboko pod drnem
souvislá kra kamenného ssutí se zbytky cihel,
dlaždic a keramiky a s dvěma mincemi z ob
dobí let 1545 až 1611. Při skrývání této ssutí
byla odrkyla dlažba dvora a podlaží s četnými
stopami spadlých shořelých trámů i něco zbyt
ků původního zdvia. Zbytky keramiky zde na
lezené pak ukázaly, že dvorec tu býval už ve
14. stol., že tedy jde o druhý trocnovský dvůr.
Praha. V parčíku za basilikou sv. Václava
v Praze-Smíchově má být v příštím roce umí
stěna bronzová socha Jakuba Arbesa. Autorem
pomníku je sochař J. Černý.
Hradec Králové. V místní nemocnici zemřel
12. listopadu ve věku 87 let ThDr. Mořic Píchá,
řím.-katolický biskup hradecké diecése. Naro
dil se 18. dubna 1869 v Šebelové u Jevíčka na
Moravě a na biskupský stolec byl povolán v
říjnu 1931. Byl tedy biskupem 25 let. Biskup
dr M Píchá podepsal 19. června 1949 známý
pastýřský list čs. katolických biskupů na obra
nu církve a náboženství proti komunistickému
režimu Pochován za velké účasti věřících v
biskupské hrobce v Chrasti u Chrudimě.
Praha Dr František Kovar byl znovu zvolen
na dalších deset let patriarchou československé
církve.
Ústí nad Labem. Koncem října kapitulní vik •.. Dr g oiiva vysvětil arciděkanský dírám
vdústi nad Labem. Tento chrám, který patří k
nejvzácnějšim památkám vladislavské gotiky,
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byl za války silné poškozen a nyní byla do
končena jeho oprava.
PŘEJE SVÝM PŘÁTELŮM DOMA, V EXILU A CELÉM SVÉTÉ
Praha Hladová zeď. postavena r. 1360 Kar
lem IV., je letos od Ujezda az nahoru kus po
kuse opravována.
......
Most. Uměleckým ředitelem Mosteckého di
224 East 70lh Street
vadla je nyní Lub. Poživil.
New York 21, N. Y.
Telefon: REgent 4-5181
riniovskv Sv. Mikuláš. Zacatkem njna bylo
DÁRKOVÉ ZÁSILKY DO ČESKOSLOVENSKA
NA VÁNOCE A V KAŽDÉ DOBÉ JEN NEJLEPŠÍ ZASÍLÁME ZE SKLADŮ V DÁNSKU

RUDOLF VOREL

SSSSX >a
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POTRAVINY VŠECH DRUHŮ — TEXTILIE — OBUV — LÉKY — AMERICKÉ CIGARETY —
JIŽNÍ OVOCE — ELEKTR. STROJKY NA HOLENÍ A STŘIHÁNÍ VLASŮ A VŠECHNY

Dv^ský byl letos v listopadu zvolen novým
OSTATNÍ POTŘEBY PRO VÝŽIVU, OŠACENÍ A PRO DOMÁCNOST
předsedou Svazu výtvarných umélcu.
NAŠE SPECIÁLNÍ SLUŽBA: zasíláme nové nebo použité TELEVISNÍ a RÁDIO APARÁTY,
.. .
v blízkosti starého cukrovaru
na které ZDARMA opatříme vývozní povolení (Export Licence)
Mohelnice.
práce na zemědělském
mladší doby kamenné. Zvlášť bohaté NA VÁNOCE A VELIKONOCE zasíláme ORANŽE a CITRONY letecky a levně a jiné druhy
nálezy poházejí z^áby 2.500 roků před Kr.
sušeného a konservovaného ovoce po celý rok.

Sušice Začátkem října bylo otevřeno Okres POUŽITÉ ŠATSTVO, PRÁDLO OSOBNÍ A OSTATNÍ odesílá se týdně za nejnižší dopravní
poplatky, desinfikaci a notářské ověření neúčtujeme a každou zásilku pojišťujeme na ob
ní vlastivědné museum.
nos podle přání.
Ktatovv Krajské zájezdové divadlo zahájilo
Napište si o ceníky a o všechny potřebné informace, které obratem zašlu.
v Hjnu " iňnostJTýlovým Janem Husem.
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Zrcadlo domova
Služba zákazníkům. „Ladislav Pospíšil z Hřičic u Kojetína si dal v červenci 1954 do sklenářstvi a rámařství v Kojetíně zarámovat
obraz. Obrazu se dočkal v dubnu 1955.“
„Stráž lidu“, Olomouc
Není hotel jako hotel. „V Chrudimi ... v ho
telu „Central“ u skříně chyběl klíč, to by byla
celkem maličkost, vždyť stačilo jen skříň tro
chu nadzvednout a chvíli s ní houpat — a ote
vřela se hravě sama. Zkuste ale vytáhnout ze
stolu zásuvku, není-li zač, zkuste si ale pověsit
kalhoty, není-li nač. Zkuste si číst, když lam
pičku na stolek nedali a měsíc nesvítí. Voda
netekla, ale za to byl nad umyvadlem výhruž
ný nápis, co se mi všechno stane, nezatáhnu-li
pořádné kohoutek. Klíč neměl číslo, sklenka
byla jako boty...“ Podobným způsobem po■ psal autor dále hotel Central v Dvoře Králo, vé, hotel Moskva v Trutnově, Grandhotel v
Jilemnici a nový hotel Moskva v Ostravě.
„Literární noviny“, Praha
Vzorná obsluha. „Počátkem května jsem si
dala do sklářského podniku v Napajedlích za
rámovat dva obrazy. Prodavačka mne informo
vala, že za tři týdny si mohu pro ně přijít. Při
šla jsem ledy. Zakázka nebyla hotova. První
obraz jsem si se slávou odnesla za pět měsíců.
Snad se v léto pětiletce dočkám i toho druhé
ho. H. Petříková, Napajedla."
„Naše pravda“, Zlín
Stále jim něco neklape. „Na prodejnách není
‘řada druhů zboží ať potravinářského nebo prů
myslového. V koloniálech scházela balená sůl,
lepší druhy rýže, luk se sádlem, ovocné víno,
vícestupňová piva a na venkovských prodej
nách se jedná zase hlavně o potřeby pro do
mácnost, jako elektrické spotřebiče, drobné
nářadí, řadu dřevěných výrobků pro kuchyň a
drobné spotřební zboží, jako laky papír, škrob,
sádra, kvalitní čepelky a řada dalších druhů
zboží.“
„Stráž míru“, K. Vary
Nemají ovoce a zeleninu. „Letošní zásobová
ní ovocem a zeleninou je skutečně poměrně
horší než jiná léta.“
„Jihočeská pravdu", České Budějovice
OZVĚNA UDÁLOSTÍ V MAĎARSKU
V ČS. KOMUNISTICKÉM TISKU
Víme, že i mezi námi, uvnitř naší země, cho
dí lidé, kteří nenávidí lidovou republiku, pro
tože jim vzala jejich fabriky, statky, kšefty,
jejich obrovské zisky. K nim se s důvěrou sta
hují zahraniční agenti. Od nich vycházejí lživé
zprávy. Oni jsou opěrnými body mezinárodní
reakce uvnitř naši země. Tito lidé, kteří z
úkrytu škodí, vystrkují ovšem v každé vzru
šené chvíli hlavu. Zvedají ji i dnes. Ale ať tu
vytvořili pro sebe. Ať křičí o nesvobodě! Pro
sabotéry, špiony a diversanty není u nás svo
body a demokracie!
„Rudé právo“ 3.11.1956
No — zda sa — události v Maďarsku a se
meno zasievané západnými rozhlasovými stanicami nachádzajú živnu pódu u niektorých za
rytých reakcionárov, nepriateíov nášho ludu,
ktorým — i keď velmi nesmelo — akoby
predsa len začali vyrastat rožky. Třeba si uvedomiť, že i keď bola reakcia u nás na hlavu
porazená a zbavená hospodářských pozicií,
jednako len tu zostali jej příslušníci, ktorí sa
nezmierili s naším zriadením a čakajú na svoju příležitost. Niektorí z nich, posmelení udalosťami v Maďarsku, začali sa už aj prejavovať. Prirodzene nie verejne, ale skryte, v
úzkom kruhu dověrně našepkávali svoje informácie. Najma kulaci podlá hlášení z okresov Velké Kapušany, Sečovce a Moldava za
čali otvorenejšie brojit proti naším JRD-vám
a dodávkám.
Bratislavská „Pravda" 1.11.1956
„Bolo by však nesprávné nadzávať sa, že
zahraničný nepriatef a domáce podvratné živ
ly u nás nehladajú možnosti, ako vyliezt z
dier, ako využit pre reakčné záměry naše sla
biny a nedostatky, kolísavcov a oportunislov.
Spomeňme si len, ako si šúchali ruky v -Slobodnej Európe«, keď sa dozvěděli o výrokoch
popletených tiežintelekluálov« ako solidarizo
vali s hlasmi po »akademickej slobodě , navzdajúc sa, že je to prvý krok k návratu buř*
žoaznej slobody, ktorú proletáři pocítili na
vlastných chrbkov.“
„Pravda" 27. 10. 1956
„V poslední době vedoucí činitelé komuni
stické strany u nás i v ostatních socialistic
kých zemích hovoří o nutnosti další demokratisace. Znamená to, že v socialistických státech
demokracie nebyla? Mnohý kavárenský politik
čerpající svoje názory ze známých vln v pás
mech 31, 49 či jiných metrů dá odpověď jas
nou. U nás byla a je diktatura. A ta musí být
odstraněna. Čím? Demokracií. Vypadá to na
pohled jednoduše a srozumitelně a pro mnohé
z nás i pravděpodobné, ale je to nesmysl."
Pražský rozhlas 21.11.1956

★

KDO ZEMŘEL: Ladislav Tůma-Zevloun, feulfetonista a humorista zemřel ve věku 80 let.
— Akademik A. Klobouk z Brna ve věku 71
let. — Alois Mikula, vrch. pošt, tajemník v. v.
ve věku 91 let. — Při horolezeckém výstupu
v Prachovských skalách tragicky zahynul geo
log dr. Miloš Procházka. — Ant. Šloker, zaklá
dající člen AFC Karlín. — Ve věku 64 let
zemřel v Praze Ervín Hirsch, redaktor v. v. —
Josef Barták, řezbář ve věku 73 let. — Karo
lina Ceznerová, bývalá hostinská na Vinohra
dech. — Frant. Stejskal, býv. bankovní před
nosta z Prahy. — JUDr. Josef Lucek, býv. ře
ditel stát, dluhu z Prahy. — Marie JežkováProkšová, literární učitelka v. v. z Prahy. —
Ing. Robert Hrdlička z Prahy. — Fanči Jeřábková-Marková, vdova po zem. konservátoru
dr. Luboši Jeřábkovi zemřela ve věku 78 let.
— Jana Prokopová, ředitelka školy v. v. —
Ing. Petr Stekiv, odb. asistent Českého vyso
kého učení tedi. v Praze.

★

Hledáme pro Maroko odborníky pro novou
přádeinu-tkalcovnu a tiskárnu textilií. Vy
hlídka na dobrou životní existenci. Zapra
cováni ve zdejších továrnách předem. Na
bídky do admin. Cesk. Slova, Můnchen 27,
Postfach 91, Germany.

VÁNOCE NÁM UKAZUJÍ BOHA VE VIDITELNĚ PODOBĚ,

České Slovo

A TAK NÁS POVZNÁŠEJÍ K MILOVÁNÍ HODNOT NEVIDITELNÝCH.
Z vánoční liturgie.

V priestrannej kuchyni ohníček...
FEDERICO GARCÍA LORCA
V priestrannej kuchyni ohníček
maľuje veci zlatom.
— Oj, dedko, aká to smutná rozprávka!
— Dedko, ako bola oblečená,
oná, z rozprávky vašej
tá krásna kmotrička?

aj my jej tajomstvo chcieme znaľ...

V malnom striebre hlavy starca
samo sa usmieva diéta,
na jeho tvári akosi sa rodí:

— A nac to vám, moje deti?...

— So závojom
bolesti len samej,
so závojom veľmi čiernym, veľmi špatným.

Svätvečer
pomaly presvitá v domoch i na uliciach
v ľad oblečený i do tepla lásky,
načúvajúc hlasu dedkovmu.
Sám ide si valach uličkami dedinky
spievajúc Ježiškovi narodenému.

Do hory, do lesa, valasi,
či horí v tom našom salaši;
radosľ veľká sa zjavuje
a tento svet potešuje.

— Deti milé, nechcite vedieľ
čo jedine Boh a ja vieme.
— Ale choď!
len povedz nám, ako sa volala
tá hviezda
čo do neba letela.
— Volala sa Bázeň Úbohých
a žiarila ako vaša detskosť.

A hlas samochodcu radostne zaznieva
v úzkej uličke:
Ježiško duša,
dieťa milované,
ktoré ... človeku
rly...

— Za mojich čias
i ja hviezdu som videl
ako tej noci do neba letí.

„CHRISTOS RAŽDAJEŤSJA! SLAVÍTE JEHO1"

Pod Menčulou
OREST ČERNEK

Slatisíce Podkarpatských Rusínů, jak politic
kých exulantů tak starousedlíků, roztroušených
po celém svobodném světě, jsou duši i srdcem
svázáni se svým národem, nacházejícím se pod
komunistickou nadvládou pod Karpatami i Bes
kydami — na rodné zemi.
Po čas vánočních svátků na křídlech větru
letí blahopřání Rusínů ze všech kontinentů
světa příbuzným, i k těm desetitisícům, jež se
nacházejí v sovětských koncentračních tábo
rech daleko od rodných brázd. Malý statečný
národ, který přežil tisíciletí otroctví a nepro
padl mdlobě, prožívá nyní po dvacetileté svo
bodě nejstrašnějši události svých dějin. Deseti
tisíce se jich obětovalo za pradědovskou víru
i za svobodu národa, statisíce jich trpi ještě
doma, na rodné zemi, a statisíce jsou jich
ještě v cizině. Avšak iáska k národním tradi
cím všechny Rusiny spojuje po celém světě v
jediný celek, který jako vždy, odporuje dik
tatuře a bojuje za svobodu.
*

Vánoce jsou svátky míru, svátky rodiny a
křesťanské lásky. A podkarpatští Ruším vzpo
mínají svých vánoc v rodné zemi. Vzpomínají
(Zo špan. preložil Paco) vánoc pod Popem Ivanem, Menčulou, Okulou,
Hoverlou. A vzpomínají vánoc v Užhorodé,
Mukačevu, Chustu, Rachovom i v Jasině! Tyto
vzpomínky zaměstnávají dnes každého Rusínaexulanta a dodávají mu síly: nepolevit v boji
za svobodu!
*

Tejto noci narodil sa Kristus
pred bránami Betlehema.

— Hovor, hovor, dedko,
tú historku,

Vánoce v Praze před stoletím
PROKOP TOMAN
Vzpomínám nejstarších vánoc, na něž se pa
matuji. Vzpomínky z dětství, blednoucí obráz
ky stínů osob, jež dávno nejsou mezi námi, de
filují ve vnímavé duši a vyhledávají souhlasný
akord u jiných, stejně cítících. Ano, šfastné,
přešťastně vánoce, které nám vracejí iluse z
dob našeho mládí a dětství! Mohu obsáhnouti
vánoční vzpomínky asi od roku 1880, ale
vmýšlím se bezděky ještě dále do minulosti,
jak jsem o tom četl nebo slyšel od těch, kteří
náleželi věkem starší generaci. I kouzlo a ná
lady oněch dávných vánoc ve staré Praze
možno takto vytušili.
Mám před sebou barevnou reprodukci obra
zu z romantické doby českého malířství: Josefa
Koruny „Mikulášský trh na Staroměstském
náměstí z roku 1840. Jest podán tak realistic
ky, že vidíte tak mnohou typickou postavu ze
staré Prahy: pány v cylindrech, důstojnika-pensistu se psem, pražské měšťanské dámy, ženu
s nůší nebo putnou, několik dětí v popředí,
starý íiakr, nebo spíše soukromý povoz se za
sněženou střechou. U osvětlených zasněžených
vánočních Stánků tísni se v hustých řadách
mládež, jejíž bujné veselí a radost tušíte z na
črtnutých postaviček.
Radniční věž a okolní budovy, Mariánský
sloup i vysoký dům z levé strany náměstí
ohraničují veselý shluk množství figurek, z
nichž v každé vidíme rozkošný žánrový obrá
zek. Nálada večera i doby mikulášského trhu,
jenž vždy trval až přes vánoce, jest znamenitě
zachycena kreslířsky i koloristicky.
Tak vypadaly asi vánoce před sto lety! Ale
kdo byl malíř Koruna, jenž tehdy procházel
starou Prahou a tak bedlivě pozoroval život
kolem sebe, aby výjevy a zajímavé postavy
staropražské zachoval budoucím Pražanům?
Víme jen, že byl syn obchodníka s vínem v
Olomouci. V době vytvoření obrazu mu bylo
třiatřicet let. Bydlil tehdy v Celetné ulici v
domě lahůdkářské firmy Martin a Riegel, Pra
žanům ještě před nějakým desetiletím známé.
Dodávala své produkty na vánoční stoly sta
rých Pražanů, právě jako ještě starší firma J. B.
Chlumeckého v Železné ulici. Je známo, že
vinný sklep Chlumeckého navštěvoval také
malíř Josef Navrátil. Scéna z tohoto vinného
sklepa je skvěle zachycena v jeho obraze, jenž
znázorňuje několik známých osobností z teh
dejšího pražského života, mezi nimi elegána
Chlumeckého, malíře Navrátila a Dominika
Kottulu; všichni jsou veselí, se sklenkami v ru
kou ... Také velký vývěsní štít s vánočními
lahůdkami vymaloval Josef Navrátil: ústřice,
sledě, kaviár, šampaňská vína, jižní ovoce atd.
Navrátil tehdy netušil, jak smutné bude míti
jednou vánoce. Roku 1859, právě v den před
Štědrým večerem, zemřel mu nadějný syn An
tonín, malíř a fotograf.
Vzezřeni Prahy před stoletím bylo ovšem
skromné, odpovídalo jejímu idylickému životu.
Malé kupecké kiámy s imitovanými citrony a
zelenými listy nad vchodem, byly o vánocích
přiměřené vyzdobeny a zásobeny jižním ovo
cem, ovšem ne jako v nynější honosné míře
(může mil redakce námitky? P. r.). Pomeranče,
datle a fíky
to stačilo na tehdejší idylické
poměry. Nebylo přemíry nádherných světel, ve
výkladních skříních nebylo světelných reklam.
Jen jednoduché plynové hořáky a někde i jen
svíčky osvětlovaly matné zboží a spokojené
tváře návštěvníků. Zdá se však, že bylo ve
vánoční staré Praze více vnitřního světla a
žáru spokojenosti.
Ale největší právo na kouzlo vánoc měla a
má dodnes naše mládež. Její pohádkový vá
noční svět a kouzlo hraček bylo vždy stejné.
Erbenova kouzelná slova v ,,Kytici": Hoj, ty
Štědrý večere, ty tajemný svátku ... byla v
minulém století komponována k době a podle
skutečnosti, jak ji básník procítil.
Takový hračkářský krám, jak jej popisuje
Dickens ve vánoční povídce „Cvrček u hrbu",
měli jsme před sto lety také. Jistě ovšem
skromnější nežli onen velký obchodní dům „U

města Panze , jenž byl zaiozen v Praze roku
1852. A byl-li tento dům plný hraček zaslíbe
ným místem mládeže z let osmdesátých minu
lého století, tím spíše oslňoval mládež z let
padesátých, jež žila v době tak starosvětské a
idylické. V Anglii, na příklad v Londýně, sla
vily se vánoce zejména od dob Dickensových
zvlášť okázalým způsobem. A je zajímavé, že
vlna těchto Dickensových vánoc byla zanesena
i do Prahy.
Díckensův osobitý humanismus přichází i k
nám do Cech. Zejména jeho povídka „Štědrý
večer" s jeho zušlechťovací tendencí čte se u
nás s týmž pochopením jako v Anglii. Vždyť
i ta nesmrtelná figurka Skrooga zůstala v ce
lém světě typická a jevila se vždy potřeba
vymýtili ducha lakoty a bezcitnosti vůči chu
dým, mládeži a vůči všem radostem životal
Vylíčil jsem shora obraz vánočního života
na Staroměstském rynku, kde bylo srdce Pra
hy. Velmi živý byl ruch ovšem také na při
lehlém Malém rynečku a v Jesuitské (Karlově)
ulici; odtud proudily davy přes Karlův most na
Malostranské náměstí. Ale byrokratická Malá
Strana nebyla lak živá čtvrť jako Staré Město.
I život v kavárnách, kamž se o vánočních dnech
muži uchylovali, byl klidnější. Na příklad o
Steinitzové „kafírně" v Mostecké ulici píše
Tyl 1837, že „podobá se spíše sněmovně dvouclihodných veteránů nežli místu určenému k
obveselení; sedají tu šediví úředníci a vyslou
žili důstojníci při novinách, při partii šachu a
šálečku kávy".
Jiný dav proudil ze Staroměstského náměstí
ulicí Železnou do frekventované Rytířské ulice
a na Ovocný trh do Kolců, kde všude pouliční
prodavači nabízeli své drobné zboží vánoční,
jak vidíme na starých rytinách. Odtud bylo pár
kroků na promenádu na Koňský trh, doleva
pak dó Kolowratské třídy (Příkopy) anebo do
prava do Nových alejí (dnešní Národní třída).
Ale staří Pražané byli většinou pobožní. O
svátcích vánočních spěli k jesličkám do Emaus,
k dominikánům, k svátému Josefu a do jiných
pražských kostelů.
Vánoční náladu ovšem značně zvyšovaly již
před stoletím vánoční stromky. Ale tento oby
čej byl u nás tehdy novotou, importovanou z
Německa, Anglie a severských zemí. V „Ba
bičce” píše Božena Němcová 1855: „To byl
shon, to bylo radosti, když děti viděly osvět
lený okrášlený strom a pod ním krásných darů!
Babička sice neznala toho způsobu, mezi lidem
se to nedělalo, ale líbil se jí... V Nise a Klad
sku panuje vesměs len způsob . . .”
Z pohádek Andersenových i z povídek
Dickensových dočítala se uvědomělá Praha
mnohé o vánočním stromku, o oslavě vánoc a
podělování dárky. Potkávající se osoby podá
valy si aspoň kousek jmelí nebo větévky vá
nočního smrku nebo jedle, což bylo odedávna
symbolem vánoc ve všedi snad zemídi.
Rušno bylo na vrchním poštovním úřadě, od
roku 1791 v Karmelitské ulici na Malé Straně
i v hlavním celním úřadě na Novém Městě.
Odtud v dobách vánočních vyjížděly povozy s
přemnohými vánočními zásilkami. Byly ' io
hlavně naturalie, zvěřina a drůbež, vánoční
krocani, vánočky a jiné poživatiny pro labuž
nické Pražany. A navzájem se Pražané odvděčovali svým přátelům i příbuzným na ven
kově, a tak byl vánoční i novoroční rudí tím
značnější.
Jak v knihách našich buditelů čteme, na pří
klad v povídkádi Tylových, pila se již tehdy
mělničina, punč a kouřila se pravá havanská.
Vánoční a novoroční lístky byly v užíváni
již v první polovici minulého století. Oblíbe
nými jejich autory byli mědirytci Josef Bergler
a později Jiří Dóbler. Zmínky o těchto grafickýdi aktualitách přinášel v letech čtyřicátých
časopis „Prag", příloha „Ost und West”. — jen
letmo a jaksi namátkou jsem zachytil skuteč
nosti a náladu staré vánoční Prahy před sto
letím.
Praha zatím zmohutněla a zmodernisovala se
úměrné k jiným velkoměstům. Ale vánoce, po-

Slovíčko nejmenších
STAROČESKÉ VÁNOCE
Nejstarší doklad o starocesxycn vanocnich
zábavách máme z roku 1357. Je to svědectví
arcibiskupa Arnošta z Pardubic, že Cechové
ve XIV. století dlouho do noci bděli a Štědrý
večer oslavovali hrou v kostky.
Přestrojování za maškary bývalo velmi ob
líbeno zvláště v XVI. století. Maškary běhaly
dům od domu a strašivaly děti, které se ne
modlily nebo nepostily. Postit se musel na Ště
drý večer každý velký nebo malý, aby večer
uviděl zlaté prasátko. Protože děti obyčejné
něco potajmu smlsly jablíčko nebo koláč, hroz
ně se bály maškar a stalo se toiik neštěstí, že
nakonec musely být maškary zakázány rych
tářem nebo vrchností: ale přestrojovat se na
Štědrý večer za strašidlo bylo zvykem v hor
ských vesnicích ještě koncem minulého sto
letí.
Až do první světové války se zachoval oby
čej chodit na Štědrý večer koledovat s jeslič
kami. Obyčejně se seskupili tři nebo čtyři
chlapci nosili papírový Betlem a zpívali kole
dy. Chodili po celé vesnici, sbírajíce koledu.
Koleda je všeslovanský název a byl od jazykozpytců různě vykládán.
Za starodávna chodili koledovat nejen malé
děti, ale také žáci, studenti a venkovští pa
cholci. V XV. a XVII. století byia koleda důle
žitým zdrojem výživy žákům i studentům. Ve
dle koled žáků a studentů neblaze prosluly
také koledy chasniků, kteří si za vykoledované
peníze koupili společné pivo a o svátcích se
opíjeli. Tito dospěli koiednici vymáhali koledy
urputně a odemslívali se každému hospodáři,
který se neukázal dost štědrý.

Malá huculská vesnička lepí se na mohutné
Ale pravý význam vánoc byl ode dávna jin
horské stráně Menčuly jako hnízdo ptačí. de. U nás kotvil více v rodině než v kterékoliv
Drobné dřevěné domky kupí se okolo dřevě jiné zemi. O Štědrém večeru se scházela rodi
ného kostelíka jako děti okolo matky. A řeka na kolem vánočního stolu, aby společně v sou
Tisa jako pohádkový had vine se s hor do kromí prožila radostné svátky.
údolí. Věčně zelené lesy šumí jí na cestu a
vyprávějí o minulosti.
ZVYKY,
Bývalo kdysi.. . Zasvitla na nebi prvá hvěz
OBYČEJE A ŠTĚDROVEČERNÍ POVĚRY
da a na křídlech větru nesl se hlas malého
Na Štědrý večer třásla venkovská děvčata
zvonu . . . Bělostný snih, coby sváteční kobe
bezem a říkala:
rec pokrýval cely kraj. V domcích se objevila
„Třesu, třesu bez, ozvi se mi pes, kde můj
prvá světla. Ve sváteční tiši utápěly se denní milý bývá dnes."
starosti. Roždětstvo na Podkarpatské Rusi...
Odkud se ozval psi štěkov, v tu stranu do
*
toho statku nebo dědiny se děvče vdálo.
Několik chlapců se objevuje na ulici a ne
*
sou osvětlené jesličky, další skupinka nese
osvětlenou hvězdu, procházejí vesničkou, u i Jablka se překrajovala vpůli, kdo měl uvnitř
každého domu koledují . . . staroslavjanská pí hvězdu, len bude po celý rok zdráv, kdo našel
seň, koleda grécko-katolického lidu „Boh v jablku křiž, toho čekalo zklamání, nemoc a
Predvičnyj narodilsja ...” rozhléhá se mezi neštěstí v příštím roce.
*
domky přinášejíc do každého z nich radost a
Po večeři házela děvčata střevícem přes hla
klid.
V domech rodina připravila svátou večeři. vu, obrátil-h se střevíc špičkou ke dveřím, vdá
Před lim ještě na chvíli zajde hospodář clo se děvce do roka, obrálil-li se špičkou dovnitř
stáje a nakrmí hojně dobytek, neboť stará po do světnice, zůstane ještě celý rok doma.
*
věst praví, že o Štědrém večeřu zvířata hovoří.
Když by nebyla sytá, hospodář by toho roku
Vlašské ořechy patřivaly odedávna k štědro
neměl štěstí. Zatím hospodyně připravila stůl, večerním pochoutkám. Věštily lidský osud jako
na němž jsou tradiční jídla, dvanáctero druhů. jablka, odle zákrutů jádra se soudilo, co čeká
I zde, před večeři, zazpívá rodina „Roždětstvo v příštím roce člověka, který ořech rozlouskl.
Tvoje..." a navzájem si popřeje radostných Ořechové skořápky s rozsvěcenou svíčkou se
svátků. Pokoj je vystlán slámou a smrčím ... pouštěly po vodě v umývadle. Božena Něm
Na slámě jsou jablka, ořechy a jiné sladkosti cová o tom krásně píše v „Babičce". Vy, děti,
pro nejmenší.
které mále „Babičku", vyhledejte si tu kapi
O půlnoci hlas zvonu sezve všechny do ko tolu a přečtěte si ji. Ořechy se zlatívaly a zdostelíka. Na Všenočnoje je celá vesnice. Nikdo byly se jimi stromečky.
nechybí. Duchovní se připravuje za IkonostaTaké se o ořechy hrával „Černý Petr”, neboť
nem ke Mši svaté, zatím co před Ikonostanem na Štědrý večer po večeři se v mnoha rodinách
lid rusínský zpívá překrásnou píseň proroka hrávaly karty, ale nikdy ne o peníze. To se v
Izaiáše „Z námi Boh, razumijte jazycy, i pod- len den nepatřilo. V Jiráskově kronice ,,U nás”
karjajtesja, jako s námi Boh ...”
v příběhu malého Hilmy je moc pěkný popis
*
takových staročeských vánoc v chudé tkalcov
ské rodině na Orlických horách.
„Christos Raždajeťsja! Slavíte Jeho!" to je
A ještě jednu pěknou zkazku vám povím o
tradiční pozdrav našeho rusinského lidu. A i ořechách, ale tentokráte o lískových. Podle
tento pozdrav rozlétává se dnes po různých staré pověsti pocházel bájeslovný Přemysl,
kontinentech světa, do domu pod Karpatami a manžel české kněžny Libuše, ze Stadic. StaBeskydami, ale i do dalekých oblastí sovět dičtí občané byli potom za přemyslovců osvo
ského impéria do koncentračních táborů, kde bozeni ode všech dávek, ale měli za povinnost
desetitisíce Rusínů trpi za svou viru a za svůj podarovat českého krále o Štědrém dni ošatnárod. Nyní už nekoledují o Štědrém dni ne kou ořechů, které vyrostly na lísce, jež prý
vinní chlapci a děvčata od domu k domu, ale vypučela z Přemyslovy otky.
vesnice obcházejí komunističtí agenti, aby dru
Nevím, jest-li přesně vile, čemu se říká otká.
hého dne podali zprávy svým nadřízeným se
seznamem těch Rusínů, kteří se neodřekli To byl lískový prut, jimž Přemysl poháněl voly
starých národních tradic ani nezradili viru při oráni, kydž k němu přišli Libušini poslové
a oznámili mu vůli kněžny, aby se stal jejich
svých praotců.
knížetem.
„Z námi Boh" — zpívají celým srdcem RuO všech těchto bájích a pověstech se do
síni o vánocích a věří, že Všemohoucí Bůh je
jich volání vyslyší a vrátí se čas, kdy bude čtete v Jiráskových „Starých pověstech čes
kých",
které si můžete koupit i v exilu. Měli
nad jejich vlasti opět zářit slunce svobody.
Skončí vláda komunistů jako skončily jiné byste je mít ve své knihovně a měli byste je
nadvlády, kdy musel rusínský lid otročit, a znát.
*
tito svobodní Rusini spoji se v bratrstvo tři
slovanských národů Cechů, Slováků a Rusinů
Štědrý večer je nemyslitelný bez koled. Vy
na Podkarpatské Rusi ve státní celek od Aše hledali jsme pro vás několik méně známých
koled.
až k Jasině!

KOLEDY MORAVSKÉ

KOLEDY SLEZSKÉ
Chodil Ščepan po koledě celu noc
a vzal sobě Pana Krista na pomoc.

Na nebesích hvězdička vychází,
že se nám narodil Syn Boží.

Pana Boha i Panenku Mariji,
je-li doma ten hospodoř či něni?

Narodil se ve velkej chudobě,
neměl než dva anjeličky při sobě.

O hospodoři, čo děloš či čuješ,
ešli ty nom koledničku hotuješ?

T. andělé překrásně zpivaii,
to malé děťátko vítali.

hádkové ovzduší svaté noci zůtává nezměněno
a my epigoni, stejně jako starší Pražané, na
sloucháme ohlasu starých koled, slyšíme vá
noční zvony z kathedrály svatovítské stejné,
jako je slyšeli naši předkové před stoletím.
VZPOMÍNKY Prokopa Tomana na pražské
vánoce přetiskujeme z jeho knížky „Vánoční
povídky”, jež byly vydány „Klubem 777 biblíofilů” 1946 v Praze.

Spiš-li hospodáři, čili nespíš,
také-li nám koledy udělíš?

Panenka Maria kázala,
aby se nám koleda dávala.
Udělte nám vaši štědrý koledy,
šak vám to zas Pán Bůh nadělí.
Narodil se Ježíšek,
kópime mo kožíšek;
hodně dlóhé chlopaté,
abe mo bel po pate.

