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S novými zkušenostmi

A s větším
odhodláním

Stalinisté v Československu nemají
pevnou půdu pod nohama
-

Čs. dělníci sympatisují s Maďary
V Praze zasedal 5. prosince 1956 ústřední výbor
komunistické strany a jednal o událostech v Maďar
sku a Polsku. Hlavní projev měl první tajemník,
Antonín Novotný, který prohlásil: „Pevná jednota
našeho lidu v zárodku každý sebemenší pokus o ne-

přátelské vystoupení zmařil. Vysokou bojovou po
hotovost, ukázněnosl a pevný revoluční postoj znovu
prokázaly naše lidové milice, které potvrdily, že jsou
důstojnými nositeli slavných bojových tradic vítěz
ného února 1948.''

Vychází měsíčné s výjim
kou prázdnin. Řídí redakční
kruh. Vydává a za redakcí
zodpovídá Josef Pejskař.
Redakce a administrace:

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

Asie
a východní Evropa
JAROSLAV V. ZICH

V zasvěcených politických Kruzích
PETR ZENKL
na západě nabývá stále větší váhy
poznáni, že boj mezi komunismem a
Odcházející rok 1956 byl přímo na
demokraciemi se rozhodne v Asii. Dů
bil významnými událostmi a obdařil
vodů je řada a značně přesvědčivých.
nás mnohými cennými zkušenostmi.
V celé zemi měla policie pohoto- /šech továrnách a podnicích rozsáh- Nadto nabývá toto území stále vět
Těmito výroky Antonín Novotný
Zanechává nás bohatší nadějemi a
šího významu a afro-asijský blok ve
moudiejší mnohou bolestí. Víme víc,. přiznal, že také v Československu do | vost, v Praze, Ostravě, Plzni, Brati ou přesvědčovací kampaň propagač- Spojených národech je dnes v klíčo
šlo ve dnech maďarského národního slavě a v Košicích hlídkovali milicio lich a informačních schůzí. Nebyle
než jsme věděli na jeho počátku.
vém postavení. Mezi oběma hlavními
O nejvýznamnější letošní zkuše-I povstání k protikomunistickým proje náři v modrých uniformách. V Liber ;nad závodu, kde by se o událostech protivníky světové politické arény,
nosti musíme doznat, že není dosud I vům. Do zahraničí se dostaly o tom ci i v severočeském pohraničí zmi f Maďarsku nehovořilo. Řečníkům USA a SSSR, je veden urputný boj
uzavřena a že s napjatou pozorností zprávy až po několika týdnech. Na zely z ulic normální policejní hlídky otiž připadl úkol zabránit panice o získání států nekomunistické Asie,
čekáme na další vývoj a zejména na • mnoha míc<~ ' ’-’’n dokonce k de a vystřídaly je uniformované stráže nezi komunisty, především uklidnit jež se dosud úzkostlivě vyhýbá jaké
a závodní milicionáři vyzbrojení auto iélniky a přesvědčil je, že maďarské
její závěr. Dosavadní stadium není ra monstracím, především na východním
maty. Tyto stráže ještě v půli pro jovstání je dílo fašistů a kontra- mukoliv přímému spojenectví s ktedostné, ač pro nás Čechoslováky není Slovensku. . aďarsk j povstání mělo
since střežily továrny, v Praze mini evolucionářů. Dělníci tomu stejně rýmkoliv z protivníků. Snad pro tuto
žádnou novostí. Nedojde-Ii vývojem v celé zemi, zvláště v . úvodech mezi
nezávislost má míněni Indie a ostat
sterstva a ústřední úřady. Mimořádná
událostí a zejména následkem stup dělníky, neobyčejně živou odezvu a bezpečnostní opatřeni byla obzvláště leuvěřili, neboť znali pravdu z po- ních asijských zemí velký vliv i na
dechu zahraničního rozhlasu. V jistém
ňující se bezmezné bezohlednosti leckde docházelo k slovním potyčkám
řadu států na ostatních kontinentech.
nápadná v severním pohraničí proti
Moskvy k rozhodnému obratu a k ra mezi komunistickými funkcionáři a Polsku a všude, kde jsou vojenské ieveročeském městě na otázku jedBěhem posledních čtyř měsíců pro
loho
dělníka,
jak
silná
je
maďarská
masou
diskutujících
dělníků,
kteří
dikálnímu postupu svobodného světa
objekty, nádraží a důležité silniční contrarevoluce, komunistický řečník cestoval jsem jižní a jihovýchodní
sympatisovali
s
maďarskými
povstal

vůči moskevským násilníkům, bylo
ídpověděi: „Jsou to dvě třetiny oby- Asii křížem krážem. Měl jsem mož
by to jen novým dokladem toho, že ci. V Praze se dokonce pokusili ně mosty.
nost mluvit s řadou čelných politic
V pohotovosti byl rovněž partajní
se svobodný svět od dob Mnichova, kteří odboráři z iniciativy železničářů aparát komunistické strany, který v /■atel.“
kých osobností, s universitními pro
od dob 15. března 1939, od dob Jalty zorganisoval sbírku šatstva a peněz uvedených dnech organisoval ve
fesory a studenty, intelektuály a před
(Dokončení na straně 2.)
ve
prospěch
maďarských
povstalců.
i od roku 1948 vlastně dosud ničemu
staviteli uměleckého a kulturního
nenaučil a zůstává stále stejný. Zů
života, a se stovkami prostých ob
stalo by těžkou obžalobou svobodné
čanů. Měj jsem možnost studovat na
místě nenápadnou, avšak výborně orho světa, kdyby od dosavadních pro
testů a projevů mravního rozhořčení
ganisovanou a nepochybně úspěšnou
propagandu komunistickou, stejně ja
— na něž Moskva zřejmě pranic ne
ko chyby americké politiky v Asii. A
dá — nepřešel konečně k rozhodným
VYHLÍDKY ČS. HOSPODÁŘSTVÍ DO ROKU 1957 NEJSOU RŮŽOVÉ — DŮSLEDEK UDÁLOSTÍ V POLSKU
A V MAĎARSKU NA ŮS. PÉTILETKU
zažil jsem na místě často velmi
činům, jako k odpovědi na bezmezné
bouřlivé reakce obyvatelstva na britkomunistické řádění a násilnosti, pro
Na povrch se zdá, že komunistické: překračování mzdových fondů, za- šířily ze západu, nýbrž se komunistic sko-francouzskou expedici vůči Egyp
hlašované za vnitřní věci postižených
mhouřila
v
dobách
lidového
vření
ve
ké pětiletky otřásají právě proto, že tu, i ohlas sovětské intervence v Ma
hospodářství v Československu — na
států.
Chci snad vyhlašovat válku? Ni rozdíl od ostatních satelitních zemí — východní Evropě raději oko v mzdo byly příliš navzájem zkloubeny a ďarsku.
vých
otázkách
a
smířila
se
s
tím,
že
příliš omezovaly obchod se západem, i Při posuzování asijské reakce na
běží
celkem
bez
poruch.
Vláda
vy

koli. Bojím se války pro svůj národ I
víc než kdo jiný. Avšak ofensiva ne vázla loni s poměrně malými hospo se na odvodu zrsku podniků vybere Třeba československý obchod jak se mezinárodní události nutno si nej
znamená válku, naopak znamená, že dářskými ústupky. Když se sečtou zase méně než rozpočtových 14 a Sovětským svazem, tak obchod se sa dříve uvědomit některé skutečnosti.
k válce nebude muset dojít. Podívej roční účinky dubnového a listopado .čtvrt miliard. Životní úroveň širokých telity, byl dosud větší než obchod se Především to, že historické pozadí a
me se jen na veliký pokrok, který se vého snížení spotřebních cen a mírné> | vrstev tak u nás sice zůstává asi o všemi ostatními zeměmi světa. Česko z něho vyplývající myšlení a reakce
stal v zasedáních Valného shromáždě zvýšení důchodů z národního pojiště I třetinu pod západoevropským průmě slovensko nyní na příklad pravdě asijského obyvatelstva jsou zcela
ní Spojených národů: ještě program ní, vychází, že režim slevil asi 6 mi rem, ale je značně vyšší než v ostat- podobně přijde o několik milionů odlišné od našich. Američané a Evro
minulého zasedání se jen hemžil body liard z toho, co by byl jinak věnoval I nich východoevropských státech včet tun polského uhlí nebo o několik de pané se obvykle dopouštějí kardinál
nepřátelskými západu (Cypr, Maroko, na strategicko-politické účely. Loni ně Polska. Tento náskok Českoslo sítek tun motorového benzinu z Ma ního omylu lim, že aplikují na Asii
Alžír, Jižní Afrika atd.). Proti SSSR byl rozpočet všeobecné obratové da vensko ovšem mělo již dávno před ďarska (přitom SSSR dodává Česko a její národy západní hlediska a mě
a satelitům na programu nebylo pra- ně, která je vlastně monopolistickým komunisty. Do budoucnosti však vlá slovensku jen surovou naftu, a ještě řítka. Celá psychologie, vážení hodric. Celé shromáždění se konalo pod ziskem komunistického státního hos da zelím nepřipravuje žádné podstat ne v dostatečném množs?-^. Vláda sc not osobních i národních jsou naprostí}
heslem slabé obrany svobodného svě podářství, téměř 46 miliard. Lze tedy né snížení strategických hospodářsky sotva vyhne podstatné revisi druhé jiné. As;até jsou vedeni v oos‘oji k
lohtickým problémům — nárjon-m
ta proti výtkám „kolonialismu“. Nosi říci, že se vláda cenovým snížením a I nevýnosných investic a opětovné pře- pětiletky.
Že událostmi v Polsku a Maďarsku i mezinárodním — ryze emocionální
telem praporu svobody, nositelem pla zvýšením starobních důchodů vzdala ! vedení výroby na spotřební zboží,
je
otřeseno
i
československé
hospo

j
jako
to
již
provádí
Polsko
a
jako
to
mi,
jakékoliv logice se obvykle vy
mene volnosti a bratrství ve Spoje asi jedné sedminy zisků komunistic
ných národech nebyla Amerika, ale kého státního kapitalismu. Je pravda, dokonce slibuje i Kádárův režim v dářství je patrno z poklesu kursu pa mykajícími popudy, podloženým? hlu
že loňské dvojí cenové snížení se již Maďarsku. Praha ani nemůže počítat sovaných korunových bankovek ve boce zakořeněnými předsudky a
SSSR!
A podívejme se, jak jinak vypadalo netýkalo jako v předchozích letech . za nynějších poměrů se západním Švýcarsku. Ještě loni v létě se pro podezřeními. Mám dojem, že jediným
zasedán- nýnější, v němž se konečně hlavně jen zboží, které státní obchod úvěrem jako Varšava. Je pravdě dávalo 100 Kčs zhruba za 15 švýcar jasným a okamžitou reakcí vyvoláva
tak jasně a nezvratně se všech stran těžko prodává — jako gramofony a podobné, že komunisté budou vysta ských franků, to je čtvrtinu úředního jícím pojmem jo zde „kolonialismus“.
ukazovalo na pravého vinníka světo fotoaparáty — nýbrž obsáhlo tento veni tlaku veřejného mínění, před devisového kursu. Koncem roku však To proto, že s tímto slovem jsou spo
krát i zboží široké denní spotřeby. V kterým nebude lze utajil polský vý volný kurs klesl jen asi na 11 franků jeny vlastni, bezprostřední a často
vého neklidu!
Západ ukázal znovu v této kritické dubnu byla na přiklad zlevněna mou voj. Avšak komunistické druhé pěti za 100 Kčs. Přitom zvýšením cestov velmi neblahé vzpomínky.
Lidé v nekomunistické Asii, vzdě
a tragické době mnohé světlé strán ka, pečivo a textil, v listopadu byly letce hrozí v jejím letošním druhém ního ruchu mezi západem a východem
ky: malé a ohrožené Rakousko se sníženy ceny masa a uzenin. Mzdové: roku ještě jiné, a již zcela konkrétní stoupá možnost zpětného ilegálního lance nevyjímaje, vědí o Evropě na
východ
od železné opony pramálo. A
dovozu
bankovek,
ceny
v
ČSR
kle

nebezpečí
rozvratu.
Je
skutečně
irochovalo a chová opravdu vzorně a sazby sice loni nebyly úředně zvý
jistě jsme všichni vděčni mnohým šeny — naopak bylo připraveno। nii dějin, že komunisté kdysi odů- sají, a tím vším by měl za normál nelze říci, že by je tato část světa
státům, zejména Americe, za skuteč upevněni pracovních norem - ale ve1 vodňovali isolaci hospodářství od zá ního vývoje volný kurs koruny na nějak zvláště zajímala. Snad ještě
Sovětský svaz, ten však je obvykle
ně velkorysou pomoc mravní a hmot skutečnosti též výplaty slouply. Jed padu tím, že se tak chtějí chránit pro opak spíše stoupat.
Komunistická vláda bude zřejmě počítán spíše k Asii. Navštívil jsem
nou, za rychlé otevření dveří maďar nak asi se uvolnil dozor komunistic ti možnosti krisových výkyvů. Dnes
většinu indických universit, jejich
mít
v
Novém
roce
těžkou
hlavu
i
s
ským uprchlíkům a za projevy sku kých funkcionářů, jednak vláda, přes; skutečně hrozí krisové nárazy v Čes
J.M. úroveň většinou odpovídá evropské
tečné humanity. Nezapíráme si ovšem, stížnosti ve veřejných projevech na koslovensku, ale nikoliv, že by se ryze hospodářskými otázkami.
mu standardu vysokého učení. Sotva
že to není vše, co bychom chtěli a
pět procent těchto indických universit
čeho je třeba především: člověku,
a koleji se v kursech historie vůbec
který bojuje o život za nás všechny,
zmiňuje o našich zemích po prvé svě
nutno pomoci nejen penicilinem a ob
tové válce. Snad jen hrstka studentů,
vazy, když stlučen a v krvi leží na
specialisujících se v některých úsecích
zemi. I jemu je vítězství ideje, pro niž
politických věd pro vyšší akademické
umírá nebo krvácí, útěchou největší.
FELIX GRÁB, TEL AVIV
hodnosti, má dostatečné znalosti po
Píši tyto řádky ve chvíli, kdy Mos
válečného vývoje ve východní Evro
kva a její maďarští sluhové odpoví
V prvních listopadových dnech při
pě. Ovšem i jejich znalosti dnešní si
dají na všechny výzvy většiny členů šlo do Izraele sta a sta telegramů z
tuace a problematiky sovětského
Spojenvcb národů cynicky a provo Československa. Byly od příbuzných
ovládnuti těchto zemí jsou značně
kativně. A píši je ve víře, že před a přátel izraelských občanů českoslo
mlhavé.
stavitelé svobodných národů nesnesou venského původu a zněly skoro jed
Není pak divu, že se setkáváme s
ani další trvání ukrutného znásilňo notně: „Prosíme vás, dejte nám ihned
nejrůznějšími nepodařenými koncep
vání maďarských vlastenců, ani další telegraficky zprávu, jste-li na živu a
cemi pokud jde o dnešní režimy ve
provokativní postup komunistů, ale zdrávi.“
východoevropských zemích a jejich
přikročí k opatřením úměrným situa
Smáli jsme se těmto telegramům.
poměr k SSSR. Jsou to názory komu
ci. Věřím tedy, že dosavadní tragický Pravda — byla válka; ale celý svět
nistům obvykle více méně příznivé.
stav slavné maďarské epochy se zvrá již přece věděl, že egyptští vojáci
Asijské národy, jež samy provedly
tí a neskončí podle přání Moskvy. utíkají před izraelskou armádou tak
úspěšnou revoluci vůči svým bývalým
Proto nás rok 1956 nesmí zanechal rychle, že by je i slavný Zátopek ne
koloniálním panům, mají tendenci za
ubité a neodhodlané. V tomto roce byl dohonil.
měňovat komunistické převraty ve
se splnilo mnohé, več isme věřili, a
Věděl to však skutečně celý svět?
východoevropských zemích za národní
dočkali isme se mnohého, več jsme Jednoho večera jsme poslouchali roz
osvobozovací revoluce. Což pak tyto
doufali. Připomeňme si některé věci hlas z Prahy. Slyšeli jsme: Přístavní
revoluce ve východní Evropě nebyly
aspoň ve zkratce.
město Haifa bylo těžce poškozeno
úspěšně? A jak by se mohl někdo bez
Podzimní vývoj v Polsku a ještě střelbou z děl egyptského torpédo
podpory lidu zmocnil vlády a zdržet
více v Maďarsku ukázal naprosté borce, který hrdinně zajel přímo až
ji po tolik let? A neopírají se režimy
zhroucení komunismu po stránce do přístavu,- město Tel-Aviv leží v
„Egyptská" munice, ukořistěná izraelskou armádou. Střelivo pochází z ve východní Evropě o podporu děl
ideologické, sociální, hospodářské i troskách po skoro nepřetržitém bom
Československa: na bednách jsou ještě nápisy „Výbušné"
nictva, jež — pokud projevilo nespo
politické. Bvlv-F demonstrace v Plzni, bardováni egyptskými letadly. — A
kojenost — pak jen s poměry hospo
ve Východním Německu a v Poznani už jsme se telegramům z Českoslo
dářskými a nikoliv politickými? To
ganda nemohla potřebovat pravdu. I teď ovšem s izraelskou posádkou a
vlaštovkami, věštícími hroucení ko venska nedivili.
jsou obvykle řečnické otázky s nimiž
O několik dnů později jsem se ná Nemohla svým posluchačům přece i pod izraelskou vlajkou. Komunistická se setkáte v debatě s lépe informova
munismu, byly poslední události v
Polsku a v Maďarsku důkazem, že hodou dostal do hovoru s novinářem hlásit, že „hrdinný" egyptský tor- propaganda konečně také nemohla nými kruhy. Lidem, kteří vedli revo
vstupujeme do doby soumraku komu z jedné země za Železnou oponou. pedoborec po vystřelení několika • říci pravdu o egyptském letectvu. Ne luci proti Britům, zachovávajícím
nismu, zejména ve vzdělané Střední Potvrdil mi, že tyto zprávy hlásila ne málo ran (které vesměs padly ne- bot za celé války se nedostalo ani vždy zásady lidskosti, lze těžko vy
Evropě. Právem napsal do americké jenom Praha, nýbrž všechny komu škodně do vody) se vzdal dvěma jediné egytské letadlo do vzdušného světlovat, že dělat revoluci vůči So
ho časopisu komunistický jugosláv nistické rozhlasové stanice a že byly izraelským válečným lodím, které by- prostoru nad izraelským územím. A větům je něco docela jiného.
ly sice menší a slabší, jejichž posád-1 v dobé, kdy pražský rozhlas mluvil o
ský politik — a byl za to ihned Tilem vydány tiskovou agenturou „Tass“.
Za těchto okolností se pak nelze ani
ky však uměly střílet a docílily ně-' stálých egyptských náletech na Tel- divit, že sovětská intervence v Ma
zavřen —, že maďarská revoluce je A přidal poněkud rozpačitě: „Tele
kolika
zásahu.
Celá
věc
vypadala
Aviv,
seděl
jsem
v
hlubokém
míru
u
ďarsku neudělala na veřejné mínění
největší událostí světovýdi dějin od grafoval jsem dementi — nebylo však
spíše jako opereta než jako válka, rozhlasového přijímače a poslouchal nekomunistické Asie valného dojmu.
revoluce ruské. Ne, nejde jen o to, že uveřejněno.“
Komunistická propaganda také ne- jsem^ tyto komunistické pravdy pn Potvrdily to i veřejné schůze, koToho
novináře
jsem
upřímně
lito

se celý maďarský národ hrdinně po
může hlásit, že onen egyptský tor-1 otevřeném a nezatemněném okně...
stavil proti utlačování cizím státem! val. Jeho zprávy nikdy nebyly uve pedoborec již zase pluje na moři — I
(Dokončení na straně 4.)
(Dokončení na straně 3.)
řejněny. Neboť komunistická propa(Dokončení na straně 2.)

Druhé čs. pětiletce hrozí rozvrat
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A s větším
odhodláním
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Jde především také o to, že se v maďarské
revoluci po prvé postavila celá třída dělníků,
všechen pracující lid., proti komunistické lži, a
vykřikla do celého světa nejvýmluvnějším
způsobem, že byl pracující člověk komunismem
podveden a oklamán a že dělník i sedlák i
vzdělanec jej odmítají a definitivně se s ním
rozcházejí.
Namítne někdo, že maďarská revoluce byla
udušena patnácti ozbrojenými divisemi? Byla
udušena, ptám se? Bolševický a stalinský zlo
duch Kadar musí denně prosit dělníky o trochu
práce, musil odstranit krvavé symboly komu
nistů s maďarské vlajky a musil slíbit konec
kolchozování maďarské země. V Polsku se
Gomulka pokorně smiřuje s katolickou církvi,
poněvadž ví, že by bez jejího aspoň trpného
souhlasu byl ztracen. Tohle že je nějaké vítěz
ství ruských tanků? Je stopadesát tisíc maďar
ských uprchlíků důkazem úspěchu komunistic
kého systému? Nikoli! I kdyby Sovětský svaz
zítra dal do Střední Evropy 100 obrněných divisí, rozklad komunismu tam bude pokračo
vat — jak ostatně pokračuje i v Rusku samot
ném.
Události ve Střední Evropě otřásly komu
nistickým impériem ještě jinak. Komunistické
strany po celém světě, ve Francii, v Itálii i ve
Spojených státech, prodělávají těžkou krisi, a
to v době, kdy po tak zvané destalinisaci po
třebovaly klidu víc než jindy. Revoltuje ze
jména inteligence a mládež, jejíž všechna vý
chova už byla v rukou komunistů. Vynikající
osobnosti — jako na př. francouzský spisovatel
Sartre —, kterých komunisté užívali ve stu
dené válce jako intelektuálních harcovníků,
veřejně prohlašují, že s komunismem s krva
výma rukama nechtějí mít nic společného. Nej
důležitější však je, že sověty ztratily své do
savadní nemalé sympatie v Asii a v Africe.
Sám poliacLý □ ICcci-gický vůdce tak zvané
ho neutrálního bloku, indický ministerský
předseda Nehru, po jakémsi váhání veřejně
prohlásil, že bude nutno učinit konec panství
cizinců nad Střední Evropou; a jeho delegace
— také po dlouhém váhání — dokonce ve Spo
jených národech se stala autorem resoluce,
žádající připuštění pozorovatelů Spojených ná
rodů do Maďarska. Konečně polské a maďar
ské lidové povstání učinilo jednou pro vždy
konec legendě, že „pracující lid“ ve střední
Evropě má takovou vládu, jakou chce mít a
že dokonce měl právo voleb. Proto myšlenka
svobodných voleb ve všech státech, podrobe
ných Moskvou, je na nezadržitelném postupu.
Ano, myšlenka svobodných voleb — díky
zejména hrdinství maďarských vlastenců — po
prvé se dostala do resoluce Spojených národů
a vytvořila tak precedens, přes který již mezi
národní veřejnost nepřejde k dennímu pořád
ku. A to ani tehdy, kdyby Moskva resoluce
Spojených národů tentokráte nesplnila. Je to
však prvé mocné zaklepání na její železnou
oponu. A kdo klepe, tomu bude posléze ote
vřeno. Osobně se nepočítám k těm, kdo Spo
jené národy podceňují. Ano, Spojené národy
bez vojska bez jakékoli exekutivy nepomohly
statečným Maďarům v době jejich utrpení a
slávy. Avšak přece byly v době nej těžší mluv
čím celého světa a byly i mocnostem tak veli
kým, jako jsou Spojené státy americké, štítem,
se kterým se šlo proti sovětskému útlaku. Spo
jené národy se staly konečně forem, na kterém
bylo slyšet hlasy světa, které by se jinak ne
byly vůbec slyšely, na př. hlasy států jiho
amerických a zejména hlas Kuby, která zápa
sila za nás všechny v prvních řadách svobody
milovných národů, a hlasy Austrálie a Iránu
a Řecka a Turecka a mnohých jiných a jiných.
Přesvědčili jsme se, že národy Střední Evropy
nejsou tak osamoceny, jak by se na první po
hled zdálo, a že si mezinárodní veřejnost ko
nečně přece jen počíná uvědomovat, že ve
Střední Evropě zeje rána, která musí být za
hojena, aby se mohlo mluvit o opravdovém
míru ve světě. Valné shromáždění Spojených
národů bylo dlouho divadlem útoků Sovětské
ho svazu na svobodný svět a jeho kolonialis
mus. Dnes se konečně situace obrátila a na
soudné stolici světa se ocitl pravý zloděj vola
jící „chyťte zloděje“! Přátelé svobody začali
znovu doufat v lepší budoucnost, když viděli,
že se až 58 státu ze 79 členů Spojených národů
spoj lo v odsouzení Moskvy a že by bylo při
stoupilo jistě alespoň deset dalších, kdyby ne
bylo nešťastné záležitosti suezské, v níž si po
četný arabský blok chce zajišťovat sovětskou
pomoc.
Co dělá komunistická vláda u nás doma?
Možno to říci jednou větou: Strká hlavu do
písku jako pštros. Podle ní se ve Střední Ev
ropě nic neděje — až na trochu těch „povyku
jících fašistů“ v Budapešti. Podle ní jako by
ani nebylo nic shnilého v SSSR, jako by sám
vel ký Stalin ještě kralovat v Kremlu jako vé
vodí ještě Praze. Pražská vláda dělá, jako by
nevěděla, že revoluce proti komunismu je v
plném proudu. Doufá, že ji také v rozhodnou
chvíli zachrání sovětské tanky. Musí přece
doufat apsoň v něco, neboť soumrak komu
nismu je neodvratitelnou skutečností.
Vstupujeme tedy do Nového roku nejen se
zkušeností, že západ není ochoten poskytnout
vojenskou podporu dramatickému svržení ko
munistického režimu u nás, nýbrž i s pevnvm
odhodláním, že nastal čas, abychom komunistic
ké jho postupně a záměrně svrhovali sami
Naše úloha v ex lu je připravovat atmosféru
pro pád komunismu u nás a přesvědčovat mezi
národní veřejné mínění o nezadržitelnosti a
blízkém příchodu takového převratu, aby
intervenci ruských vojsk u nás do nemožnosti
pro Sovětský svaz ztížilo a předem mravně
odsoudilo. Není úkolem exilu nalézt okamžik
kdy k takovému převratu u nás má nebo může
dojít. To si musí rozhodnout naši u nás doma
sami, protože oni budou stát v prvém š ku.
My také musíme drápat, že k takovému pře
vratu ještě nedošlo. Musíme věřit, že se naši
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Čs. dělníci sympatisují s maďarskými povstalci
(Dokončení se strany 1.)
Zajímavě se v těch dnech chovala mládež.
S velkou nelibostí se podrobovala zostřeným
policejným předpisům a různým kontrolám.
Mladíci chodili v hloučcích, v kabátech s vy
hrnutým límcem, jen aby vyhlíželi co nejpodézřeleji. A aby zlobili policii, procházeli se
demonštratívne po silnici, seskupeni v řadě
a snažili se uniknout kontrole, takže tím při
měli policisty, aby je honili. Když se mladici
seskupovali v hloučcích, policie je mnohde
rozháněla obušky. Znovu se potvrdilo, že ko
munistická indoktrinace a všecko násilím pě
stované školení selhalo. Komunistům se nepo
dařilo podmanit mládež, nýbrž naopak, jen
upevnili odpor mládeže k systému.
Avšak všecka rozsáhlá bezpečnostní opatření
režimu v Československu byla spíše známkou
slabosti a strachu, jež se zmocnil komunistic
kých vůdců i ostatních špiček, než projevem
síly a sebevědomí. Také v Československu
stalinisté cítí, že nemají pevnou půdu pod no
hama, mají strach z lidu, především z dělnic
tva, které v uplynulých letech několikráte re
žim varovalo. Plzeňské povstání, ostravské de
monstrace, občas vybuchující stávky a projevy
nespokojenosti v továrnách, jakož i nechuť a
nevůle dělníků pracovat za mzdu, za niž se
dalo koupit málo potravin, to a v neposlední
řadě vytrvalé volání po svobodě, přimělo čs.
režim k některým menším ústupkům sociálněpolilického charakteru. V posledních několika
měsících učinil režim ústupky, které aspoň
zdánlivé přinášejí prospěch obyvatelstvu. Bylo
to zkrácení pracovní doby na 46 hodin týdně,
nová úprava zákona o národním pojištěni,
zvýšení důchodu pensistům, zákon, který má
zvýšit bezpečnost horníků, dále nový bytový
zákon a nejnověji snížení cen spotřebního
zboží.
Od 3. prosince 1956 snížil čs. komunistický
režim maloobchodní ceny asi u 160 druhů
zboží. Režim vyhlašuje, že nejnovějším sníže
ním uspoří spotřebitelé asi 1366 milionů korun
ročně, což činí asi 103 koruny na hlavu oby
vatelstva. Je to šesté „snížení“ od měnové
reformy v roce 1953, která ožebračila čs. oby
vatelstvo, avšak po prvé byla snížena cena
masa, přibližně o 10 až 15% a kvalitnější druhy
masa pouze o 4 až 7%. Pouze podřadnější
druhy masa, jako je výřezkové mleté maso na
karbanátky, játra, ledviny a drštky byly sní
ženy o 20—30%. I po tomto nejnovějším sní
žení cen slojí na příklad 1 kilo vepřového
masa 18.70 Kčs. Čs. dělník s průměrnou mzdou
5 korun za hodinu musí na kilo vepřového
masa pracovat tři hodiny a 24 minul. Kilo
másla stojí 48 Kčs (výběrové) a dělník naň
musí pracovat 9 hodin a 36 minut. Kilo slaniny
stojí 35 korun a aby si jej mohl koupit, musí
dělník pracovat plných sedm hodin. Na kilo
gram chleba pracuje čs. dělník 45 minut a 36
vteřin. Ještě dnes zůstává kvalitní maso v
Československu třikrát dražší než v západním
Německu! Ruské hodinky „Poběda“ byly zlev
něny o 135 korun a slojí 530 korun. To je
částka, kterou si čs. dělník vydělá asi za 106
hodin.
Lidé v Československu říkají, že i za toto
malé snížení se musí poděkovat jen Maďarům
a jejich povstání, neboť šlo o politické gesto
režimu. Svědčí o tom ostatně i la skutečnost,
že snížení bylo provedeno v neobvyklé době
mimo čtvrtletní inventuru. Zprávy z domova
nasvědčuji tomu, že ze snížení není žádná ve
liká radost. To proto, že za nízkou mzdu se od
dělníků vyžaduje práce, která dříve byla jako
rekordní několikanásobně lépe honorována a
která nen. už prací, nýbrž vybičováním po-

slednídi lidských sil. Za těchto okolností může
zaméstnanec počítat s brzkou invaliditou. Nemá proto ještě režim u dělníků vyhráno. Děl
níci žádají, aby byly zavedeny především pev
né hodinové mzdy, aby každý doslal základni
hodinový plat a úkolovou práci honoroval
zvlášť. O tomto požadavku se mluví všeobec
ně a dokud mu nebude vyhověno, neodstraní
nespokojenost žádné snižováni cen. Čs. děl
ník potřebuje především více 'klidu a více
volného času. V tom směru se však čs. komu
nistický režim dělníkům ještě nepřiblížil. Stále
se objevují noví úkoláři s hodinkami v ruce,
aby dělníkům zpevnili normy, čili snížili mzdy.
Bylo proto nejvýš smělé prohlášení prvého
tajemníka KSČ A. Novotného na zasedaní
ústředního výboru, že strana slojí na spolehli
vých základech a že se opírá o dělnickou třídu.
Nač tedy byla nutná všecka ta bezpečnostní
opatření? Proti komu jinému, když ne proti
dělníkům? Ostatně mezi těmi, které vláda dala
ve vzrušujících dnech maďarského povstání v
Československu pozalýkat, je vysoké procento
dělníků. Věříme, že i čs. dělníkům záleží pře
devším na naprosté politické svobodě a že
touží se vy vléct z totalitního rudého cho
moutu!
Do zahraničí došel vzkaz dělníků z mlado
boleslavské Škodovky. Na vnitřní straně jedné
bedny, kterou odeslali Škodováci do Melbour
ne v Austrálii bylo olejovou barvou napsáno:
„Dělníci v Austrálii: Jsme tu jako otroci, vy
děláváme sotva na jídlo a nuzné ošacení. Pryč
s komunistickými vládci! Jsme otroky policej
ního režimu s koncentráky a věznicemi.“

Mezi řadovými komunisty panuje zmatek.
Dokazuje to úvodník Rudého práva ze začátku
prosince, v němž se vyzývali funkcionáři stranv, aby získali pro práci vé straně co nejvíce
členů, aby bylo možno provést decenlralisaci
stranického aparátu. A — aby nedošlo k ne
dorozuměni — praví se hned o kousek dále,
že organisace strany se mají starat o plnění
plánu v továrnách a zemědělských družstvech.
Politické a hospodářské rozhodování, na roz
díl od částečného řešeni v Polsku, zůstává v
ČSR v rukou početně malé skupiny partajních
hodnostářů a tisk, rozhlas i celý veřejný život
jsou podrobeny přísné censuře.
Po celý rok se mluvilo v čs. tisku o úspěších
ve výrobě a teprve v prosinci doznal ministr
financí Duříš, že plán na rok 1956 splněn ne
bude a že vznikly vážné hospodářské problé
my pro příští rok. Plán podle Duriše nebyl
splněn proto, že mezi dělníky je slabá pracov
ní disciplina, změkčené normy. Snížené výrob
ní cíle a nesplněný plán vývozu situaci ještě
priostřily. Průmyslová výroba vzrostla roku
1956 o 7.4% místo o 9% jak to původně stano
vil plán. Ďuriš přiznal, že tento hospodářský
neúspěch režimu ohrožuje druhou pětiletku a
dodal, že se musí najít nové cesty, kterými by
se urychlil vývoj. Tentokrát můžeme s Ďurišem souhlasit — pokud jde o ty nové cesty.
Na hospodářském poli by měly, bereme-li v
úvahu vzor komunistického Polska, především
vést k rovnoprávnosti v zahraničním obchodo
vání s SSSR, k omezení výroby zbraní a váleč
ného materiálu a k rozšíření výroby spotřeb
ních průmyslů. Všechny závody by měly přísně
dbát na rentabilitu a mělo by se skoncoval s
vyrovnáváním jejich ztrát na úkor všech oby
vatel státu a má-li být zvýšena zemědělská vý
roba uskutečnit v praxi zásadu dobrovolného
členství v JZD. To by byly sice jen komu
nistické cesty ke zlepšení hospodářských po
měrů, ale jisté by prospěly občanům ČSR, do
kud si nebudou moci zvolit svobodně a demo
kraticky své vlastní cesty.

Předplatné na,, České Slovo" pro rok 1957:
v uoa u v nanane uva uoiary. leiecKy ctyn
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., ve Švédsku 10 skr.,
v Itálii 1.200 lir, v Rakousku 30 sch., ve
Španělsku 100 Plas a v Portugalsku 60 Esc.
v Západním Německu 6.75 DM. V ostatních
zemích částku, rovnající se dvěma US do
larům.
Adresy našich zástupců:
Austrálie, Tasmánie a N. Zéland: Božena
C h a 1 o u p k o v á, 65, Victoria Rd., E.
Hawthorn, Melbourne, Vic.
Belgie a Lucemburk: Emil Sklenář, 69,
rue de Trévires, Luxembourq — Bonnevoie. — Čís. šek. konta: 256-79.
Francie: Alois Čížek, Hotel Négra Gaqny
(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 H u b, Villa „La Baraka“
22 bd. de Grande Ceinture, CasablancaAin es Sebaa.
Itálie: Vladimír Vaněk, Roma, Parco Pepoli 4.
Isracl: F. Fischer, knihkupectví a prodej
novin, Haifa, Hechaluz 18, P. O. B. 4923.
Kanada: František H 1 u b u č e k, 627 Col-

bratři a sestry doma nejen dovědí o krvavém
potlačení slavné maďarské revoluce, nýbrž žc
se i dovědí o nesmírném kapitálu, který si ve
světě Maďaři nastřádali. Že se dovědí o zkomírání komunismu jako dříve vítězné a sebe
vědomé ideologie. Nepochybujeme, že naši
vlastenci doma vědí o pan ckém strachu, kterv
má tak zvaná komunistická vláda před nimi
Tichá protikomunistická práce doma i venku
má dnes větší naději na vítězství než kdy
jindy. Je čas ne na odboj, ale na organisování
odboje. Je také čas konstruktivně myslit na
to, co bude po komunismu. Komunistické stra
šáky v tomto směru na československý lid ne-

lege Avenue, Winnipeg 4, Manitoba.
Norsko: Josef A n d r 1 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 V a 1 o u š e k, 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,
Múnchen 27, Postíach 91, Germany.

působí. Ten ví, že si ve skutečné, ne „lidové“
demokracii a svobodě lid opravdu sám rozhod
ne o svém způsobu života podle své vůle, po
dle svých zkušeností a nikoli podle nějakých
vnucených vzorů.
Proto s novým odhodláním a s novou vírou
že je nám souzeno, abychom tentokráte sam’
zvítězili nad svými nepřáteli, nastupujeme dc
nového zápasu, který musí v sobě spojit sta
tečnost s moudrostí a zásadovost s takt kou
abychom předčasně sice nesahali po nedosaži
telném, abychom však byli aspoň o krok na
před v pochodu k novému a lepšímu světu
1 který se rýsuje na obzoru.

VÝROKY
Neutrální pásmo ív Evropě) je nej lepši ná
hražkou, jakou máme za Železnou oponu, která
se teď ukazuje nikoli ze železa, nýbrž z vysoce
vznětlivého materiálu.
Manchester Guardian, Manchester
Téhož dno. kdy polská delegace ve Spojených
národech hlasovala s ostatním sovětským blo
kem proti zakončení sovětského zákroku v
Maďarsku, zástupci 30.000 polských ocelář
ských dělníků v Poznani hlasovali přesně opač
ně, odsoudili sovětskou akci v Maďarsku a
žádali odchod sovětských trup.
W. H. Chamberlin, Wall Street Journal,
New York
Jediní komunističtí studenti mého ročníku jsou
ti, kteří pocházejí z buržoasnich rodin a ne
byli by se dostali na universitu, kdyby se byli
nedali do strany. My ostatní už ani mnoho ne
předstíráme víru v komunismus.
Bratislavský student v rozhovoru s Florou
Lewis, zpravodajkou Colliers Magazínu,
New York
Skoro bych si troufal hádat, že vzestup Mos
kvy se už skončil. Teď již nebude ústřední ko
munistické vedeni, a to ani ne pro ideologii,
ani ne pro světovou politiku.
George Kenna v rozhovoru s J.Allsopem,
Saturday Evening Post, Philadclphia
Nejdříve Polsko a potom Maďarsko ukázaly
nad jakoukoli možnou pochybnost, že ve východni Evropě jsou snad satelitní vlády, že tam
však nejsou satelitní národy.
W. Lippman, Herald Tribune, New York
Češi, kteří pamatuji Mnichov, jsou tradičně
skeptičtí k projevům přátelství a sympatii ze
zahraničí. Horkokrevní Maďaři, kteří nemají
tuto zkušenost a prozíravé vedení, byli zřejmě
méně opatrní.
P. Wohl, Christian Science Monitor, Boston

PROHLÁŠENÍ
Čtvrtletník SVÉDECTVÍ, jenž právě vyšel v
New Yorku, uvádí v redakční radě také moje
jméno. Stalo se tak politováníhodným nedoro
zuměním: nebyl jsem ani přizván k souhlasu
s oběma redakčními články, ani jsem neměl
nejmenšíčh informací o obsahu a o ideologické
linii časopisu. Všechna moje dosavadní publi
cistická činnost potvrzuje, že můj přátelský
podíl na záhlaví časopisu SVÉDECTVÍ byl
pouze omylem, kterého hluboce litují.
Jan M. Kolár

Osobní zprávy
JAN ŠÍŠA, předseda ústředního výboru Čs.
Jednoty „Barák“ ve Vídni a zasloužilý menši
nový pracovník v Rakousku dožil se 75 let.
Jubilant celý svůj život zasvětil obětavé a ne
náročné práci ve prospěch čs. menšiny ve Víd
ni, zvláště pak ve školském spolku „Komen
ský", který spoluzakládal v „Českém srdci“ a
v národně sociálním „Baráku", jehož je od
roku 1949 ústředním předsedou. Na oslavném
večeru v Národním domě ve Vidu i jej pozdra
vili zástupci všedi krajanských organisaci a
přáli jubilantovi do dalších let hodně zdraví a
sily. K mnoha blahopřáním se připojuje naše
redakce.
JARMILA ŽÁČKOVA, bývala členka čs. par
lamentu, významná ženská pracovnice, která
nyní žije jako exulantka v Chicagu oslavuje
16. ledna 1957 svých 55 let. Jubilantka je stále
agilní a horlivě se účastní práce ve prospěch
československé věci. V Chicagu pracuje hlav
ně v krajanských ženských organisacích jako
je Dobročinná Dámská společnost, v Bohemian
Civie clubu, v Čs. Jednotě amerických spolků
a v Oblastním výboru Československé Národ
ní Rady Americké. Je také horlivou dopisova
telkou do krajanských listů, kde se její články
těší oblibě čtenářů. Přejeme jubilantce ještě
hodně síly a zdrávi do dalších let.
NAŠE ROVY. V Montrealu v Kanadě zemřel
náhle 3. prosince 1956 čs. exulant Štěpán Otru
ba, starosta T. J. Sokol Masaryk v Montrealu,
bývalý řídící učitel v Březové u Karlových
Varů. Zesnulý byl příkladným sokolským či
novníkem, kulturním, sociálním a školským
pracovníkem a pro věrnost k masarykovským
ideám odešel v roce 1948 do exilu. Pro svou
milou povahu a spartanský život měl mnoho
přátel, kteří želí jeho náhlého odchodu. Rodi
ně zesnulého vyslovujeme nejhlubší soustrast.
VÝZVA. Všichni bývalí příslušníci francouz
ské cizinecké legie, nechť se přihlásí za úče
lem ustaveni organisace na adresu Josef Vorlík, Erding/Obb., Germany.
Hledá se Dr. Maxián z Bratislavy, který
bydlí někde ve Spojených státech. Kdo by z
naších čtenářů věděl o jeho adrese, nechť nám
ji laskavé sdělí.
Redakce obdržela větší počet vánočních a
novoročních gratulaci, za které všem gratulantům děkuje.
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Neklamná známka vážných obav režimu

Nová úroda špionů a agentů
Již ١■ několika c Lincích jsme psali o tom, jak události V Polsku
a revoluce V Maďarsku zapůsobily na naše komunisty a jak na
naše spoluobčany. ٦ minulých týdnech jsme dostali ještě jeden
námět, který - domníváme se - vás nebude nezajímat. Je to
příběh o propagandistoch od Prašné brány a anglo-amerických
špionech. A tu je tedy příběh sám:

DEMONSTRACE V Československu
K několika výbuchům nespokojenosti
:Československu V minulých týdnech přece
jenom došlo, stalo 5 to ١٩٦ prod vánočními
svátky, za nákupů. Zeny, klerc staly ve ironach pied obchody a
na kokosovou
! moučku - ta je ^zacnosti, která se led vyskytuje jenom pred vánocemi — se znenadání
, do děl2 , •؛؛bude prestávka d aby pfisly ještě
jednou pro moučku později Zeny
však nedaly. Z dlouhé (ionty se l ed krámem vytvoiil shluk, který zatarasil všechnu dopravu a do
křiku •žen se přidal klinkot dlouhé rady elektrik, trumpety autobusu a klaxony několika
aut. Zádně domluvy nepomohly a musila přijet
policie. Demonslranlky se však nedaly ani
policii a vynutily si, že 58 V prodeji kokosové
rnoucky musilo ihned ٢ bez přestávky - pokracovat. Podobná scéna se opakovala před
módním závodem ٧ Praze, který dal do prodeje - po prvé od konce války — kašmírské
šály.

Slrana 3.

Nenadály konec komunistické amnestie

Praha již nechce navrátilce
Dne 30. listopadu 1956 oznámil 5. rozhlas, že kancelár presidenta republiky byla zmocněna oznámit, ze všechny žádostí o navrát byly už vyřízeny a že se napříště bude s navrátilci jednat
podle zákonných předpisu. — Konec amnestie přišel poněkud
neočekávaně. Ještě loni koncem záři se Výbor pro navrátilce
dušoval, že se bude pokračovat V práci.

 اهjisté doby, můžeme říci, že lak od podzimka 1953 čí jara
A ještě 13. listopadu minulého roku ujišťoval „Hlas domova" nenásledujícího roku, se pražští soudruzi o špiony skoro nezajímali. Měli
známého čtenáře V Austrálii, že může klidné uvažovat o návratu, že
především starosti s tím, jak se vypořádat pokud možno V klidu se
je ještě čas... První zprávu o průběhů amnestie jsme přinesli V Ceském Šlové loni V únoru ve článku pod nadpisem „Jak se daří navrátilStalinovým a Gottwaldovým dědictvím. Jak přežit.
cům". Ukončeni amnestie je zajisté vhodnou příležitostí, abychom
Loni V létě o špionech a agentech psali. Popisovali je jako lidi,
někdejší údaje doplnili a zeptali se, kdo to vyhřál, zda soudruzi
kající se z hříchů, kteří když zahledli frontu na cibuli, mluvili s majiV Praze nebo my, exulanti.
lelem aula domácí výroby, pokusili se sehnal žárovku nebo náhodou
Cílem amnestie cilem, 0 kterém nemusí nidostali jidloněkteré závodní kuchyni — a
kdo pochybovat, bylo rozbit exil. Ukázat i
hlavně ovšem potkali esenbdka, tak se roz■
našim
doma i Západu, že li, kdo z Ceskoslovenplakali a nechleli nic jiného, než zůstal V CSR
ska po únoru 1948 utikali, prchali z nerozumu
jako poddaní Antonína Zápotockého.
a z louhy po neznámých dobrodružstvích; že
To bylo V létě. V říjnu 1956 to začloPol١
Hodně se loni mluvilo o československých
byli svedeni blíže neurčenou skupinou „prosku vřít d V .Maďarsku hněv občanů rozehrá
a ruských zbraních, dodávaných Egyptu, o sku- ؛
minentů٠'-reakcionářů a dnes netouží po ničem
komunisty na nejvyšší mini. Ceskoslovenst
tečných
rozměrech
těchto
dodavek
si
vsak
ا
jiném,
než se vrátit do lůna státu, komandostalinisté zalistovali V učebnicích komunistickí
نرراثرنية
váného komunistickou stranou.
může udělat predslavu jenom ten, kdo na i
propagandy a nasii heslo ,,bdělost". A začli j(
50.000 lidi uprchlo a !9,900 se jich vrátilo vlastni oči viděl válečnou kořist izraelské ar- أ
pouzivat. A hledali dál a oprasili říkačky (
mády. Je pochopitelné, že z důvodů jak vojen- I
lak si soudruzi predstavovali, že bude znit
anglo-amerických imperialistech, kterých
skych, tak i politických nemohu zde uvést po-؛
závěrečná zprava o průběhů amnestie. Ale nehoufně používá! i „Vaterchen" Hitler, i ,,bá
vyšlo jim to.
drobnosti. Nebol největší část ukořistěného
fuška" Stalin; o imperialistech, kteří jsou V n
Poměry, které vládnou V komunistickém nomateriálu
nyní
používá
izraelská
armáda
a
névším, čeho se mohou obávat diktátoři.
vinařství, dovoluji, aby soudruh redaktor lhal
které z těchto ukořistěných zbrani jsou typu
Minulého října začlo se ledy ,,odhalováni'
skoro podle svého gusta - jen když je to v
zcela nového, světu ještě neznámého.
agentů ve velkém. Našli se také, pravdě
linii stranické propagandy. Domácí čtenáři si
Z politického hlediska je pak zde otázka
podobně z důvodů poučných a výchovných, ta
t. zv. ruských „instruktoru". Izraelská vláda o
mohou jen nesnadno ověřit čísla a údaje, které
kovi „špioni", kteří si špiónování V CSR roz
tom
nerada
mluvi,
nebol
zcela
pochopitelně
při
jim jsou předkládány. My V exilu jsme na tom
myslili (jak říkalo Rudé právo) a spěchali tc
lip — a tak kancelář soudruha Zápotockého
říci komunistickým redaktorům. Tak na pr. ja Obal arabského vydá dnešní politické konstelaci nechce oficiálně Jiný obal arabskéh
vydání Hitlerova
volila raději výrazy všeobecné a vyvarovala
kvsi Rudolf ٦/ ازse „čestně rozhodl" skoncova ní Hitlerova „Mein zrušit veškeré vztahy k SSSR. Je vsak bezse přesných čísel. Nechtěla oznámit, že k zírás' britskou Intelligence Service V Hamburku Kampíu", vydaného v pečně zjištěno, že při tankových bitvách jakož ,! !زهKampiu", a
1 při delostreleckých akcích byly na egyptské z roku 1955
lám, způsobeným komunistickými plánovateli
ohlásilo Rudé právo někdy kolem 25. říjn< roce 1952
přibyly i výdaje na „akci návrat", která se,
straně dávaný povely ٧ ruské řeči. Ve dvou
1955. Podobně učinil Jan Voráč z Prahy-Vvso
čan začátkem listopadu; ten prý zase pracova případech se rusky mluvicí velitel izraelské lionu dolaru a jednu přenosnou radarovou sta- jako mnoho jiných komunistických produktů
— nevydařila.
tankové jednotky zapojil do rozhlasového nici československé ال.
s americkou špionáží ve Vídní. —
Ale jinak to šlo jako na drátku. Jak to vy okruhu egyptských tanku a mluvil přímo s nePro návrat do Československa, které se
I laiku musí být jasno, že tolik materiál
pada, cstébácí meli co dělat, aby schytal přátelským velitelem - V ruské řeči! Mezi
špiony, a soudruzi novináři si nestačili na vice než 5.000 egyptskými zajatci V Izraeli se nikdy nemohlo být určeno jen pro egyptsko udánlívě zbavovalo všech neřesti totalitního
máčet pera, aby je popisovali. Přišlo jim t( vsak nyní nenachází ani jediný voják jiné armádu Je spíše pravděpodobné, že SSSR  ؛státu, se agitovalo již dávno pred amnestii.
V Sinajské poušti chtěl vybudovat vojensko „Neznámi" psavci rozšiřovali už V [٠ 19541 mezi
jistě vhod. Pravdu psát — to jim censoři zasi než egyptské státní příslušností.
základnu. Značná část těchto zbrani byla úplň exulanty řetězové dopisy, ve kterých se viazatrhli, a lady se najednou naskytl námět —
nova a nebyla z nich vystřelena jediná rám stenčilo o stosest. Pak vznikl plátek „Hnuti
tak starý a tak dobře obehraný námět o špio
Vráťme
se
vsak
k
vojenským
otázkám.
So لděl, V motorových vozidlech, V tancích a p؛
exulantů pro návrat domů - HEPND", na klenech a agentech.
„Vrah ve službách americké rozvědky" — větská vláda V diplomatické notě žádala izrael- radarové stanici byly české nebo ruské nápis rý se opět skládali známí-neznámí „dobrobyl nadepsán článek o Josefu Kunlcsdrovi skou vládu, aby Egyptu zaplatila odškodné. a instrukce - skoro vzdy bez arabského pn dinci" z Prahy a československýdi diplomatici
Němci z Liberecka, který se prý snažil obrátí Je to, z ruského stanoviska, zcela pochopitel- kladu. Čímž je vysvětlen neúměrně ostrý pc kých zastoupení. Dělali to lak tajuplné a hlouné. Nebol' diktátor Nasser asi stěží zaplatí za stoj Moskvy proli Izraeli, neboť tento mal pě, že z toho komunistická propagační mašina
Československo naruby (viz Rudé právo
24. 10. !956). - „24-tiletý zločinec Adolf Kess něco, co již nemá — a co mu snad skutečně štát včasným a úspěšným vojenským zákrc byla citit na sto honů.
Teprve polom, po přípravných procedurách,
ler" dostal za špionáž doživotí a jeho 27-tilet nikdy ani nepatřilo. Vojenští experti jsou to- kem odhalil pravou tvář sovětských plánů n
přišla 9. kvélna 1955 amnestie soudruha Zápopomocník, Zdeněk Haugvic z Prahy, jeden ، liž toho názoru, 23 sama egyptská armáda ni- Středním východě.
Koho na středním východe komunisté z Mo: tockého. Jeji článek VII. sice sliboval bezpůl roku. Taky to byli američtí špioni, smime kdy nemohla potřebovat ani spotřebovat tolik
li věřit Rudému právu z !.listopadu m. 1 materiálu. Nemůže se zde činit rozdíl mezi kvy a z Prahy podporuji, se ukázalo také 1 . trestnost jen těm, kdo opustili Československo
materiálem,
dodaným
Sovětským
svazem.
Cena
I Eduard Vondráček, zaměstnanec ministerslv.
jme věci. Při útěku pied vítěznou izraelsko 1 „pod vlivem nepřátelské propagandy", ale již
zahraničního obchodu byl „spolupracovníken všech ukořistěných zbrani přesahuje částku armádou odhodili egyptští vojáci vše, co ji I o měsíc později slíbilo Rudé Právo beztrestný
americké rozvědky" a lo již od 1. 1951 (vi; 50 milionu dolaru.
bránilo V rychlém běhu. Arabové, pokud n - návrat i kolaborantům, kteří utekli V r. 1945.
Uveďme aspoň několik málo podrobnosti o žijí V městech, často nejsou zvykli na obu
Byl vytvořen Výbor pro navrátilce pod předRudé právo z 10.11.1956). Ani ne týden po
tom,
co
Československo
a
SSSR
,,dodaly"
zději, dno 16.11., byla souzena deviličlenm
zuli si proto boty, neboť se jim V pisku pous  اsednictvim kolaboranta Klingra; bylo zabráno
izraelské
armádě:
skupina Radomíra Marika. Taky členové „ame
utíkalo lepe bez nich. Viděl jsem po cesta« ! sanatorium ١ Sadské, kde bylo prvni středisko
rické rozvědky". Dne 28. listopadu m. r. byli
přes 50 českých a ruských tanku (hlavně typu ٧ Sinaji tisíce a lišíce zahozených a ještě sk, - pro přešetřování navrátilců; byl vydáván Hlas
domova. Nejdříve jako týdeník, od března 1956
„odhalena skupina pracovníků americké špio T-34 a Stalin); jedno tryskové stihaci letadlo ro nových bot.
nážní služby V západním Německu, kterou řídi typu ,,Mig-17"; přes 500 motorových vozidel
A zahodili ještě něco: Arabský překlč  اčtrnáctideník. Už tehdy přišli asi soudruzi na
Vladimír Matička, bývalý student mcdiciny rovněž českého nebo ruského původu; 200 děl knihy Adolfa Hitlera „Mein Kampf". Bylo 11 - to, ze náklady na akci návrat nejsou úměrné
pocházející z Dvora Králové". Pak, začatken (včetně protileladlových) různých velikosti. lezeno několik set výtisků. Jsou dvě vydán . výsledkům.
Kdyby soudruzi V Praze uměli říkat pravdu,
prosince, přišlo (asi pro změnu) odhaleni čly Mezi těmito děly vzbudilo pozornost česko- obě tištěná V Bejrutu, jedno V roce 1952, drul ,
pověděli by dnes asi toto: Výdaje na řetězové
agentů britské špionáže, vedených zameslnan slovenské protileladlove dělo s novým, dopo- dokonce až V roce 1955! Výlisky této knih
cem (. plavby labsko-oderske. Kutnohorským sud úplně neznámým řešením zpětného narazil; byly rovněž nalezeny V zavazadlech několik I dopisy a honoráře na jejich autory dělaly tolik
„Odkryti" byli i Jaroslav Malý a Ján Ha munice pro pusky, kulomety a děla (v původ- námořních důstojníků na egyptském torpedi . a tolik tisíc Kčs. Plátky HEPND a prémie, vyrusčák, „notoričtí fluktuanti ze Sokolova' nich československých bednách) V ceně pres borci, klerý se vzdal (jak nahoře uveden«  اplácené agentům V táborech, činí dohromady
. tolik s tolik desítek tisic korun; výdaje na
kteří ؛e po krátkém pobytu V táboře Va k 5 milionů dolarů; náhradní součástky k uve- Izraelčanom přeď Haifou.
tisk a distribuci Hlasu domova, platy členům
rozhodli vrátit do Československa. Přišli všal děným zbraním a vozidlům V ceně přes 10 miJe zapotřebí dalšího komentáře?
a spolupracovníkům Výboru pro navrátilce, inV ■nevhodně době. Praha už nechtěla navrátilce
seráty v I zahraničních novinách, vybízející k
ale potrebovala šlágry o špionech. A tak SI
návratu, náklady na střediska pro navrátilce
i Malý i líarusčák jimi Stali. Jejich „řídicín
—
to všechno nás stálo tolik a tolik set tisic
orgánem" byl — podle komunistického tisku —
korun. Spoustu peněz, o které jsme okradli
jistý úředník kanceláře organisacc USEP, kteří
Dnem 31. prosince 1956 se skončila platnost , Sdruženi československých politických uprch- stát, protože se lo ukázalo být špatnou mvednes V Německu pracuje místo IRO. Jisté ted١
muž ve „špionáži" velmi skoleny. — Malý ، zvláštního amerického immigracniho zákona  اliku, které po eta sdružovalo ١’šechi٦y demo- stici. Vrátilo se ani ne tisic lidi.
Tak by to měli říci, kdyby směli mluvit OteHariísčák neměli snadný úkol. Nesli maleria pro politické uprchlíky, jehož zásluhou se po- kraticky smýšlející uprchlíky české, slovenské
vřené. A my bychom mohli dodat: Ano, za
na zapalováni stohů, kolchozu a státních stat dařilo problém čs. politických uprchlíků V 218 měsíců trvání amnestie se vrátila ani ne
ků; měli fotoaparáty (a filmy jisté také, proto padnim Německu podstatně zlikvidoval. Tento
že V ('SR nejsou) na fotografováni vojenskýd zákon umožnil, že přes tisic Čechů, Slováků a ,vzal od l.listo؟adu؟koslovensk';uprchli ký tisícovka lidi. A toni počítáme i cizinecké
objektů. A navíc ještě meli výbušniny, polrcb Podkarpatských Rusínů odjelo do Spojených  ؛výbor, který hlavni činnost zaměřuje na prácí legionaře-zajatce, které jste mezi navrátilce
né na ničeni silnic a mostů.-Jak vidíte, nemi států a založilo si lam novou existenci. ٦/ Ně-  ؛osvětovou a školskou. Při tom však nezapomí- vešvindlovaii; počítáme V ni i několik desítek
takový „agent" snadnou službu. Autem jist« mecku zůstává již jen asi dva tisíce naších ná na činnost sociálni a hledá prostředky u manželek cizího původu, které provázely své
do ( SR nemůže a na zádech všechen ten ma uprchlíků. ٦7 minulem roce vyemigroval totiž všech krajanských spolku. ٦7 polovině upiv- muze-navrátilce, a i tu vice než stovku dětí,
t f11 i á 1 neunes«,. Ale hlavni je nakonec lo, že ١٦ ještě menší počet uprchlíku do Velké Britanie i nulého roku vytvořilo Sdruženi za velké fi- které přišly s rodiči, i ty podivné existence,
(hlavně přestárlí a nemocni), do Norska (luber-  ؛naneni pomoci amerických přátel systém česko- které utíkaly užlelech 1945—1948 a po amlži unese komunistický tisk . . .
Když tuk ty jeho výplody čteme nebo sly kulosni), do Kanady odjeli příslušníci nekte-  ؛slovenských doplňovacích skol V Zapadnim Ně- nestii se rozhodly věřit Tondovi ze Zákolan —
šíme, musíme 5 vždycky položil několik 013 rvch speciálních povoláni, další emigrace vedla mecku. Prozatím byly otevřeny školy V uprch- a nakonec počítáme V tu tisícovku i oněch
líckém táboře Valka u Norimberka s exposi- několik desítek kriminálníků, kteří byli repazek: Věří komunistický novinař tomu, co říká do Austrálie a do zemi latinské Ameriky.
Tento emigrační pohyb znamená, že na prahu  ؛turou V Ingolstadte, V Ludwigsburku a V Mni- triováni cestou milosti, přesněji řečeno cestou
Ncumi než lhát? Dělá lo ze strachu? Vi o tom
ž(٠ ieho zaměstnavatele z KSČ, dávajíce mi nového roku vzniklaNěmecku zcela jiná ’ chove. Ve vétšídi uprdrlických Centrech se při- spolupráce Cs. a německého červeného kříže.
jednu týdně psát o „amerických rozvědkách' situace, než pied niž stáli čs. sociálni pracov- pravuje otevřeni škol dalsich. Jejich hlavním
• „britských špionech", a nutíce ho ledy hra nici ještě pied rokem. Značná část Cedio- úkolem je naučit naše děti, žijící V cizím proSkoro desitka z těch. Kteří se vrátili na 2písničky, obehrané již V dobách Slánského ، Slováků, kteří ve Spolkové republice zůstávají, : středí, mateřskému jazyku a seznámit je s 1- klade amnestie, zase už ulekla na Západ. Něčasech stalinských
٦1 o lom, že se zas« rozhodli se ٦ Německu trvale usadit. USEP ؛jinami svého národa a doplnit tak vzdělání, kteří . nich, jak jsme slyšeli, se přiznali k tojim věnoval do začátků od 2.000 až do 4.000  ؛kterého se jim dostane na německých školád٦. mu že Š11 domu proste z toho důvodu,  ءzajednou pietou V účincích svých argumentů?!
marek na zařízení bytu, živnosti čí obchodu a .Naráží se pri tom na značné potíže, jako je toužili po vlasti. A když ji viděli, neutěšenou,
Celo jimi dociluji?
Gcsk !«)venští komunisté se snažili vzbudi nad to jim ještě uprchlická banka ٦ Bad Go- nedostatek učebních pomůcek, které musi být •S' udruhv rozvracenou, hledali cestu •٤٠ Měli
dojem, že maďarské povstání vyvolali „impe desbergu poskytuje nízko zúrocitelnou půjčku upraveny pro pomery V exilu, ٥ na nedostatek šlěstí, 28 ji našli. Ujišťují, že většina navrátilridlisličti agenti". Jejich články na námě jako začáteční kapitál na novou existenci. odborných pedagogických sil: Přesto se dělají  متby zase šla na Západ - kdyby mohla. Nechycených špionů maji podpořit tuto jejicl Mnoho našim uprchlíkům se podařilo začlenit velké pokroky.
jsou tam sice ideálni pomery, říkají, ale vzdycthesi. Dobiáš Ale 50111151* tisk čtou, jal se do německého pracovního procesu a zbaviti
Dálková škola souslieduje prozatím činnost ky lepší, zdravější než ty V Československu.
vime i z komunistických pramenu, jen li sto se tak provisorního života V dřevěných bará- na Zapadni Německo, kdo se dělem, které neMezi těmito navrátivšími se navrátilci jsou
prorenlní soudruzi. Mys lim ovšem sou cich uprchlických táborů. Nejvíc se 111 usadilo žijí V uprchlických celcídr, posílají úkoly, které i takoví, kteří byli na Západ posláni. Ukázalo
hlásím«?, aby se jim tvrdilo, ž(٠ jejich okoli s( na Slutlgartsku <1 V průmyslovém Porýní.
děti po vypracováni vracejí 211. z cizích se, že akce návrat neměla jen cíle ideálni, neAle pres tylo kladné výsledky zůstává ještě zemi se zatim přihlásili zájemci z USA, Fran- byla jen „socialisticko-humanistickým činem",
jen hemží špiony, kteří s nimi jednoho dm
náloži tak, jako maďarský lid naložil se všem V Německu - většinou V táborech — pres 100 cie, Norska, Anglie, Jižní Afriky, Italie a Ra- jak tvrdila Praha - ale dohlíželo na ni českopravovernými komunisty. (Obrázky 104 Rud( dětí, pres sto přestárlých a invalidů, přes kouska. Tyto děti jsou vyučovány buď přímo, slovenské ministerstvo vnitra. My exulanti
120 rekonvalescentů po tuberkulose a pres nebo prostřednictvím organisací, kler«? jsou jsme to věděli od počátků.
 • »نرzvláštní výstava, pořádanáPraze.)
Našim spoluobčanům doma s podobnou pro 40 tuberkulosnich, kteří se léči V sanatoriích. ochotny řídit dálkovou školu V té či oné zemi.
A byli jsme také přesvědčení, že se skončí
Všechny
tylo osoby jsou odkázány na podporu Kromě vyučování mateřskému jazyku, děje- funusem bez muziky.
pagandou ovšem strach nenazenou. Nic jinéhí
nakonec agitprop a policejní aparát nechtěl - německých úřadů, která je při stále se zvysu- pisu, zemepisu se nezapomíná na náboženskou
Spálili si, soudruzi, prst'؛. Snad bychom jim
než nahnat strach. A nepovedlo se to. Ani ne jících žívolních nákladech naprosto nedostacu- výchovu. Spoluprací katolických a evangelic- měli ještě jednou povědět, nevěřícím, že jsme
jící. Jsou sice různé československé a mezi- kych duchovních V Německu jsou vydávány
po onom únoru 1948 volili svobodu ne náhodPO/CCrečí ٥ článků o „agentech", špionech" národní sociálni instituce, které jim hledí jespolečné náboženské oběžníky. Dálková škola né, ne z dobrodružství. Snad bychom je měli
..rozvědkách" a podobných hesel Výplývá za jidi těžký úděl zlepšit, ale to vsedmo pro ome-  خزsmělý a odpovědný projekt. Děti, jež rodiče ,ujistit, že se do Československa vrátime - až
tím jen to, že se čehosi boji sami komunisté zené finanční prostředky nestáčí. Je proto na k dálkovému vyučování přihlásí, budou vi- |to bude možné. Ovšem, nikdy n na amnestii
٨ protože se jim zdá, že jdori takovým tina zámožnějších krajanedr a krajanskýdr spolcidi tány. Přihlášky adresujte na: Tschechoslowakiا. neb؟ ؟pecným lesem, piskají si. - Mal po celém světě, aby nezapomínali na tyto
8 : مأlide e špatnym svedomini to také tak méně šťastné a hleděli jim odlehčit jejidi sches FlUchtlngskommittee in Deutsdiland, 'اkomunistického klanu. Vrátime se až na pozváni svobodného domova.
(osm)
Munchen 2, Karlstr. 42/11, Germany.
drlaji.
(93 břímě.
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Drobné zprávy o činnosti exulantů

Fikotová, prekvapení z Melbourne
SLOUŽILI JSME DOBŘE NAŠIM ZÁKAZNÍKOM

Život krajanů a exulantů

Hubená bilance Olympiády

VE STARÉ VLASTI
A SLOUŽÍME DOBŘE V NEW YORKU

Události v sousedství Československa vyvolaly pochopitelný
zájem krajanských a exulantských kruhu o život doma — a začíná
se to projevovat větším ruchem v exulantském životě. Pokusíme
se postupně všechny tyto nové a radostné zjevy zachycoval a podávat o nich v Českém Slově zprávy. Zatím přinášíme jen namát
kou zprávy z denního života exilu „křížem krážem".

VOJTA MALÍK
KLENOTNÍK

A

HODINAŘ

Bilance československých sporlovců-olympionikú v roce 1956
není nejlepší. Už sedmé zimní olympijské hry v italské Cortině
byly pro československé sportovce neúspěšné: musili jsme se
spokojit dvěma pátými místy (v ledním hokeji a Karol DiVín
y krasobruslení) a jedním šestým, které získala ženská lyžařská
štafeta na 3X5 km. Pro čs. representanty je to opravdu málo.

24:20, Steinway Street,
KANADA: Prední kanadský jist „Ottawa Citizen” uveřejnil obráz
V minulosti totiž — aspoň pokud šlo o lyžaře — naši sportovci
kovou reportáž, jak česka ředitelka unilářské pomoci dr. Hitschmanse vždy umístili na předních místečtí v soutěžích běžeckých, skokan
nová, absolventka Karlovy university, organisuje na kanadských
ských i sjezdových. Vzpomeňme jen Minaláka, který na olympiádě
L. L Ci ty 3. New York
školách sbírky na pomoc maďarským uprchlíkům. Tentýž list v jiném
v roce 1936 byl prvým středoevropanem v běhu na Í8 km, ihned za
článku vyzdvihuje činnost paní Javorské na oltawském letišti. Pani
seveřany, a na Cyrila Musila z SK Nové Město na Moravě, dnes
Javorská je žena bývalého primáře nemocnice v Nové Páce a při
exulanta v Kanadě, který v padesátce obsadil velmi čestné deváté
hlásila se dobrovolné jako tlumočnice. Je první ženou se kterou se
místo. V Cortině ukázali v lyžařských disciplinách nadějné výkony
každý maďarský uprchlík setká po vystoupení
i dobré umístěni pouze tři mladí jedinci: Maz letadla. — V kanadském vydání týdeníku
ouš, Prokeš a Čermák. Ale naprosto zklamali
„Time” vyšel zajímavý článek o českém emi
lokejisté. Skončili až na pátém místě, což je
grantovi, který uprchl do Kanady roku 1939
ostuda, uvážíme-li, že jsme bývali dvakráte
před Hitlerem. Je to dr. Jan Selye, který vy
nistry světa a devětkrát držiteli titulu mistra
(Dokončení se strany 1.)
studoval lékařství na Karlové universitě a usa
samostatnosti. A tento boj se bude rozhodoval Evropy. Znovu se ukázalo, že ani vtip ve hře,
dil se v Montrealu, kde náleží mezi vynikající nané na podporu Egyptu a Maďarska v někte ne v Evropě, nýbrž v Asii a Africe. Myslím, že ini všelijaké ty zázraky s holi a pukem neprofesory lékařské fakulty. — Na světovém rých větších městech. Manifestace proti Anglii můžeme hodně pomoci v tomto zápase. A po- itačí, neni-li mužstvo prodchnuto nadšením,
kongresu botaniků, který se má konat v roce a Francii a na podporu Egypta měly statisíco kládáme-li se skutečně za mluvčí lidu doma bojovností a nastupuje-li na hřiště s obavami,
1959 ve Vancouveru bude mít jeden z hlav vé návštěvy a v předsednictvech měly nej- ve svobodném světě, pak se nemůžeme klidně :o se stane, když prohraje.
ních referáiů prof. doc. dr. Krajina. Prof. Vla přednější osobnosti veřejného života. Ojedině díval na lo, jak představitelé komunistických
O nic lépe neskončili čs. representanti na
dimír Krajina byl od Nového roku 1957 jmeno lé veřejné schůze na podporu Maďarska byly režimů jsou stále více a více přijímáni za sku
ván řádným a doživotním profesorem na uni organisovány osobnostmi třetího řádu a zúčast tečné mluvčí našeho lidu. A my, Čechoslováci, 16. letních olympijských hrách v Melbourne.
versitě ve Vancouveru. — Krajan Vojtěch nily se jich obvykle desítky lidí, většinou z máme v tomto ohledu vůči Asii obzvláště vel Účastnilo se jich 65 čs. sportovců, avšak domů
Kesel z Rosetown v Kanadě byl na mezinárod řad studentů. A tuto situaci nelze přičítat ně ké závazky. Mám na mysli jednak naše staré oři vezli jen jednu zlatou, čtyři stříbrné a jednu
ni výstavě v Chicagu vyznamenán první cenou, jaké komunistické propagaci či organisaci. Ko dobré styky s Indii a některými jinými asij oronzovou medaili. Co je to proti Helsinkám
jako nejlepši pěstitel lnu. — Cleny příprav munisté sami byli sovětskou intervenci v Ma skými zeměmi, jednak skutečnost, že mezi ořed čtyřmi roky, kdy jsme získali sedm zlaného výboru Kanadské federace protikomu ďarsku přivedeni více z rovnováhy než ne- národní komunismus používá Československa ých! Jedinou zlatou medaili získala, a to zcela
nistických bojovníků se stali básník Jiří Škvor komúnisté.
nejvíce ke své kulturní a hospodářské expansi leočekavaně, diskařka dosud neznámá, stua dr. Ivan Bujná. — Náčelník nejmladší sokol
do Asie (vedle rudé Číny). Po Asii cestují ne ientka medicíny, Olga Fikotová. Porazila obé
1
když
okamžitý
vliv
maďarského
povstání
ské jednoty v Norandě br. Orlík byl zvolen
jen četné československé hospodářské mise, sovětské diskařky a výkonem 53.69 m vytvopředsedou tělocvičného výboru Amatérské a s ním souvisejícího vření ve východní Evro ohánějící se výrobky Skoda, ČZ, Jawa, atd., ila nový olympijský rekord. Oceněni si za
atletické Unie v Kanadě. V této funkci bude pě na smýšlení nekomunistické Asie není vel nýbrž i mise kulturní, zaplavující ministerstva slouží Skoblovo třetí místo ve vrhu koulí. Výbr. Orlík zastupovat Kanadu v Olympijském ký, jeho dlouhodobé perspektivy jsou velmi školství nabídkami stipendií ke studiu na uni \onem 17.65 m se Skobla umístil před jedním
výboru a ,3 »ýuo;a ^ro Panamerické hry. příznivé. Denní tisk přinášel obsáhlé zprávy versitách v Československu. V těchto dnech i favoritů stříbrné medaile, Američanem Bano situaci v Maďarsku a řada listů též otiskla cestuje po Indii, Indonésii a jinde českosloven umem, který letos dosáhl 18.30 m. Cenné je
SPOJENÉ STÁTY: Na výstavě písemností a rozbory výochdoevropské situace z pera brit ský soubor lidových tanců a písní. A o pravé
Řehákovo páté místo v trojskoku, kde vyobrazového materiálu z pozůstalosti presidenta ských a amerických komentátorů. Již to samo podstatě režimu v Československu se nebude vořil nový čs. rekord výkonem 15.85 m. V
znamená,
že
se
čtenářům
doslalo
nových
infor

Wilsona, kterou uspořádala knihovna americ
již pomalu vůbec nic vědět. Není zde důleži ednom z nejzajímávějších závodů v Melkého kongresu ve Washingtone se nachází maci o léto části vEropy a u řady byl nepo tější úkol pro náš exil než spory o pomyslné journe, v běhu na 1500 metrů se umístil Čecho
také originál listu ze 7. září 1918, kterým T. G. chybně vzbuzen zájem. V indickém parlamentě funkce a pocty?
slovák Stanislav Jungwirt na šestém místě.
Masaryk děkuje Wilsonovi za to, že Spojené byla o situaci ve východní Evropě několika
Uznání zaslouží cyklisté a gymnastky. Eva Bo
denní
zahraničně
politická
debata,
v
níž
po

státy už počátkem záři 1918 uznaly Masarykem
sákova za stříbrnou medaili, dále Fouček, který
stoj
Nehrův
a
Krišny
Menona
ve
SN
byly
krivedenou Cs. národní radu za vládu nového
liskal dvě stříbrné a společně s Machkem v
„DESTALINISACE"
státu. — Cs. sdružení při universitě v Austinu tisovany. A Asiaté si uvědomili, že komunisté
andemu na 2 tisíce metrů a v závodě na
v Texasu uspořádalo výstavu obrazů, z Česko sice formálně podepsali podporu zásad pančV československém rozhlasu došlo ke zvlášt 1000 metrů ve sprintu. Ve sportovní střelbě
slovenska, originály, reprodukce i fotografie, šily (všeobecně uznávaný koncept pěti politic ní změně na Boží hod vánoční. Od toho dne nalorážkou měl Otto Hořinek smůlu, když při
vesměs obrazy znázorňující přírodní krásy kých principů: víra v boha, humanita, sociální se totiž přestala o půlnoci hrát na ukončení stejném počtu bodů se sovětským representanČeskoslovenska. Jedno menší oddělení této spravedlivost, národní uvědomění a nezávis programu sovětská hymna, která od února em Bogdanovem musel se spokojit s druhým
výstavy je věnováno obrazům připomínajícím lost, demokracie), avšak jejich podpora je jen 1948 se hrála zcela pravidelně spolu s čs. hym místem. Jinak čs. sportovci representanti v
dílo a život skladatele Antonína Dvořáka. Ně papírová. Debata o Maďarsku se točila kolem nami. Je to první velký, skoro by se dalo říci Melbourne zklamali. Nejhůře skončili vodáci
které listy v Austinu otiskly z této výstavy jasného porušení čtvrté zásady pančšily (im hmatatelný důkaz deslalinisace v Českosloven i chodci. V kanoích je neúspěch nej bolestnější,
fotografie čs. hradů a zámků. — Jedním z před plikuje nevměšováni se do vnitřních záleži sku. Vzhledem k tomu však, že se sovětská neboť tam jsme s určitostí očekávali nějakou
sedů nové organisace ustavené presidentem tostí jiných států), což bylo pro asijské veřej hymna hrála o půlnoci až po skončení ostat zlatou.
Eisenhowerem pod názvem „Od lidu k lidu” né mínění důležitější než pravá podstata ma ních rozhlasových pořadů, kdy tedy sotva kdo
Účast čtyřnásobného olympijského vítěze
se stal plukovník Jan Slezák, ze Staré Turej ďarského povstání.
čekal ještě na hymny, není to příliš veliký Emila Zátopka v Melbourne byla už více méně
na Slovensku, bývalý státní podtajemník v
Myslím, že by exilové organisace měly vě destalinisační pokrok. A vůbec: čeho je v en symbolická. Přesto však v maralhonském
americkém ministerstvu národní obrany. — noval asijské problematice více pozornosti. Československu zapotřebí, je víc projevů ne něhu, v úmorném vedru, umístil se Zátopek
cagu sehraje k oslavě narozenin presidenta Naším úkolem je boj proti komunismu, neboť závislosti na sovětském svazu za jasného, bílé 'estně — šestý. Uzavíráme-li bilanci čs. olymMasaryka Jiráskovu hru „Lucerna”. — V No jen jeho porážka může znamenat obnoveni čs. ho dne — žádné deslalinisace o půlnoci.
nioniků v loňském roce, pak musíme, ač nevém Yorku zemřel nejstarši čs. emigrant Jin
adi přiznat, že čs. sport ztratil dřívější světo
dřich Eisner, který se dožil 104 let. Býval maji
vou posici. A příčina? Cortina a posléze Meltelem zlatnického obchodu v Praze a jeho syn
nourne dokazují, že s čs. sportem není všechno
Pavel byl známým pražským advokátem a syn
v pořádku. Neustálá reorganisace, přeskupo
Robert majitelem konfekčního závodu v Jin
vání, slučování a zase rozlučování, hlavně však
dřišské ulici. „Dědeček Eisner” jak mu říkali
comandování komunistů čs. sportu neprospívá.
krajané narodil se v Kalistech u Humpolce a
:<de není svobody, naprostá volnost pro tělo
do Spojených států uprchl před Hitlerem roku
duši člověka, tam také není ani sportovních
1939. — Na universitě v Chicagu obdrželi další
áspěchů. Znovu se přesvědčujeme, že zásahy
dva Cechoslováci-exulanti stipendium, o něž se
KSČ do sportu, dobré jméno čs. sportu poškopřičinila Cs. národní rada americká Masary
lují. Ukazuje se, že výběr odborného aparátu
kův klub založený čs. studenty při universitě
aení vždy řízen sportovními hledisky.
v Chicagu. — Ve vesnici českých vystéhovalPepa Maleček
ců, která se jmenuje Bechyně, ve státu Severní
Dakola vyhořel nejstarší katolický kostel z
roku 1886, který si tam postavili první vyslěOLYMPIÁDA, KANADSKÝ HOCKEY
hovalci z Cech.
A MOSKVA

Asie a východní Evropa

Dobře vaří — dobře slouží

VAŠATA

AUSTRÁLIE: Na valném sjezdu Ústředí čs.
demokratických organisaci v Austrálii, který
se konal 24. a 25. listopadu v Melbourne byli
na příští dvouleté funkční období zvoleni:
František Nový předsedou, J. Viola místopřed
sedou, O. Mikulčák a J. Sýkora jednateli,
T. Sladký pokladníkem, H. Kadlčík organisačním referentem, M. Volný tisk, referentem,
J. Protivinský sociál, referentem, Bran-Pejša
kult. ref. a do výboru: R. Plachý, V. Janšta, Bo
žena Chaloupková, A. Trávníček, Marie Maš
ková, M. Zlámal, Z. Šatánek, K. Hašek, J. Saltman a J. Utékal.
VELKÁ BRITANIE: Československý pomoc
ný výbor v Londýně řešil na poslední schůzi
otázku dětských prázdninových rekreačních vý
prav \ ruce 1957. Připravuje se otevření
další školy pro čs. děti ve Wimbledonu. —
Evcning Sland -rd uveřejnil fotografii „Miss
Israel” Riny Wcissové, narozené v Českoslo
vensku. Její rodiče zahynuli v koncenbačnim
táboře
O čs.-bulharských kulturních stycích
přednášel v Ůtd\ě Dr. E. Beneše \ Londýně
Jodam V. P. Peyev, člen bulharské sekce evrop
ského v\síláni. Vzpomněl zejména zaslouži
lých čs. občanů, jako Jirečka, Mrkvičky, Škorpila. Buieše, Pro.ška a dalších, kleíí se zaslou
žili o vybudování bulharského školství, cukrovarnictví, lesnictví, obchodu, pivovarnictví a
jiných závodů. - Na tiskové konferenci účast
níků z..sedáni Socialistické internacionály v
Kodani byla býv. poslanci Václavu Holubovi
položena otázka: „Čemu se dá přičítat, že čs
dělnici kladou malý odpor pražskému režimu?”
V. Holub odpověděl: „V pražském komunistic
kém politbyru jsou menší rozpory, jelikož v
CSR není sovětských vojsk a také životní úro
veň dělnictva je mnohem vyšší než v j ných
satelitních zemích.” — Jan Cep, Rudolf Firkušný, Egon Hostovský, Rafael Kubelík, dr. Jan
Mládek, Jarmila Novotná a prof. dr. Jar. Strán
ský podapsali výzvu ke krajanům, aby pod
pořili sbírku na pomoc Maďarsku. Výtěžek
sbírky byl odevzdán prostřednictvím Červe
ného kříže.

Šedesáté Olympijské hry jsou za námi a
mistrovství ledního hockeye 1956/57 v Moskvě
před námi. Američané letos prohráli Olym
piádu tím, že na ni vyslali skutečné čestné,
opravdové amatéry. Sovětští sportovci oprav
dovými amatéry nejsou. Sportovci v sovětech
se vybírají takto: Objeví-li se v Rusku spor
tovní talent, uvědomí se o tom ministerstvo
pro sport, které nadějného sportovce pozve
339 EAST 75th STREET
NEW YORK 21, N. Y.
do příslušného sportovního tábora. Každé od
větví od hockeye až po košíkovou má vlastní
sportovní tábor. V táborech sportovci dostá
vají výcvik, training, šaty, jídlo i kapesné. Po
roce se konají zkoušky a kdo je s úspěchem
složí, může zůstat v táboře nadále a zdokona
lovat se. Kdo propadne, je vyloučen a vrácen
do civilního života. A sovětští sportovci podle
toho i mají příjmy, amatéry rozhodně nejsou.
Vodorovně: 1. Čtyřruký ssavec, ženské záProto mohli sovětští hockeyislé loni v Cortině
méno, český hudební skladatel, včelí domeporazit Kanaďany, protože ti vyslali do sou:ek. 2. Zabalení, obyvatel pouště. 3. První část
, tchener, skutečné amatéry. Ra
.ajonky.
4. Ssavec, latinsky „kost", pták,
dil jsem před Cortinou, aby Kanaďané byli po
j. Solmisační slabika, zasypaná sněhem, spojsíleni aspoň poloprofesionály, ale Kanadský
<a. 6. Básnicky „asi", písmeno, druhá část iahockeyový svaz to odmítl. Nyní uvažuje Mr.
jenky, třetí část tajenky, výkřik. 7. Důl na
Cumpbod. president Kanadské hock. yové ligy,
cámen, solmisační slabika, potřeba skauta.
o noxe sestavě Kanaďanů píj mesk • ké
>. Tohoto roku, řecká bohyně lovu. 9. Soused
m “.ircv^tvi. Jestliže v sobě překoná odpor
Indie, předložka,
trhej,
řím. pětistovka.
proti profesionálům nebo polov.čním profesio10. Koncovka ruských muž. jmen, písmeno,
i??am a vyš!e-li do Moskvy (proti nesporným
napa, spojka, daruje. 11. Hrob, písmeno, staro
•;jvě!skóm profesionálům) mužstvo Montreal
české vzlož, zájmeno, předložka, domácí zvíře.
Canadian stane s? opět Kanada mistrem svě
[2. Čtvrtá část tajenky. 13. Německý ostrot
ta a napraví si reputaci. Proti tomuto mužstvu
Severním moři, voják. 14. Část obličeje,
prohrají sověty rozdílem tuctu branek, ne-li
očna. Franc, člen, určitý.
tuctu a půl. Vzpomínám na sezónu 1945—1946,
Svisle: A. Chem. zn. kyslíku, hmyz, člen
My LTC Praha s Trojákcm. Roz ňákem, Trousever, národa, přední část vozu. B. Chem. zn
e.kum, bratry Zábrodskými a jiným; byl poo.íoru, epická báseň, česká obec, spojka
ít do Moskvy k exhibičnim zápasům. Sovět
3. Obdělal pole, lepidlo, malá obec. D. Síští rvdilobruslaři tenkíát po prvé dostali kajliště, advokát, potomek. E. Něco naleznutého
rndské hole. Před lim měli hockeyky jako z
škodlivý motýlek, průhledná hmota. F. Spojoozemního hockeye. Čechoslováci tehdy Rusy
;a, polní míra, předložka, písmeno, řadová
porazili rozdílem tuctu branek. Od té doby načíslovka obr. G. Dej vůli, ne mnoho obr
hnalv sověty do sportovních táborů mnoho
H. Japonské město, možná obr. I. Polská řeka, ' no, záporná spojka, ukazovací zájméno. M. Pís- talentů a udělaly z n ch hockeyisly. Ovšem,
ukazovací zájmeno, písmeno, zn. dusíku, olou i mono, žen. křesl, jméno, příbytek, řím. padc- ne z lásky ke sportu, jako tomu má být v pří
peni. J. Sklizeň, anglický titul, část vozu. sál. N. Písmeno, luk, něco darovaného, zvrat. padě amatérů.
Luděk Jánský, New York
K. Nápoj, dělá dům, opevnění. Řecké pisme- 1 zájméno.

Křížovko: „Českého Slova"
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Čemu se doma směji
, . nsla k Zápotockému na Hrad deputace et
anu se žádostí, že prý by jako taky rádi moli
7.ustoupcni ve vládě. 'Zápotocký se divili roz
mysle., přece jenom nelze dát cikánům zašlouP^ní ■ve '7^^ bez úvahy, a pak, aby poznal,
zda jsou cikáni vůbec k něčemu dobři, jim po
loz; 1 tří otázky:
Jak vyřešit bytovou krisi?, ptal se Zápotonda.
„Otevřte hranice na Západ a bude po byto
vé krisi', odpověděli cikáni.
~ Cim to, že ač zvyšujeme produkci, máme
pořád nedostatek zboží? Co se s tím dá dělat?,
chtěl vědět Zápotocký potom.
„Zavřete hranice na Východ a bude všeho
dost", mínili cikáni.
— Co udělal, aby lidé věděli, že to s nimi
vláda mysli dobře?, ptal se Zápotocký' na zá
věr.
„Zavřít komunisty a nás dát do vlády", po
radili cikáni. A jak je všem známo, dodnes ve
vládě zastoupeni nejsou.
*
Soudruh ministr Školství vyběhl prudce z
kanceláře, posadil se do čekajícího auta a po
ručil stručně řidiči: „Do svatovítského chrá
mu!" Dojeli na Hrad, ministr vyběhl do kate
drály, ale ani ne za dvě minuty byl už zase
zpátky. A zase pospíchal a velel: „Do betlém
ské kaple!" A tam zase: za dvě minuty byl
zpět a jeli k Týnu. Takhle ministr a řidič ob
jeli ještě několik kostelů a posléze navštívili
staroměstskou radnici. Ale soudruh ministr se
ani tam nezdržel, taky se na obrátku vrátil a
v rozpacích potřásal hlavou.
„Soudruhu ministře", dodal si kuráž řidič,
„co to vlastně děláme?"
Soudruh ministr mu to hned vysvětlil: „Ale
byl jsem pozván na svatbu ňákyho Figara a
teď nemohu najít, kdo to je."
*
Za Malou Vsí, tam co se jde do Velké Lho
ty, stoji stále ještě boží muka. Klečí u nich
stará babička a modli se:
„Panenko Maria, ty' víš, že se nám nevede
dobře. A já bych potřebovala sto korun aspoň
na to nejnutnějši. Panenko Maria, pošli mně
nějak sto korun ..."
Jde kolem babičky předseda místního kol
chozu, horlivý propagátor nového pořádku v
našich zemích.
„Matko, nemodlete se, nemá to žádnou cenu.
Není Pán Bůh, nejsou žádní svati... Tady
.máte padesát korun a přestaňte se modlit."
Babička si těch padesát korun vzala, strčila
do kapsáře — a v modlitbě pokračovala:
„Panenko Maria, já věděla, že mi pomůžeš.
Mockrát ti děkuju. Jenom prosím tě, neposílej
příště nic po komunistovi. Ti lumpi vždycky
ukradnou nejmíň polovičku z toho, co nám
natři."

Zprávy z měsí a krajů
Praha. Ve věku 93 let zemřel v Praze národ
ní umělec Ludvik Kuba, který obsáhl všechny
druhy malby, včetně krajin, genrů, figurálních
komposic, portrétů, zátiší, motivů, lidových i
městských. O Ludviku Kubovi lze říci, že to
byl jeden z nejpozoruhodnějšich zjevů naší
kultury, národopisec, malíř, hudebník, sběratel
lidových písní a spisovatel v jedné osobě.
Český Brod. Památník bitvy u Lipan musel
býti opraven, neboř povětrnostními vlivy a
častými blesky byl značně poškozen. Staré
pamětní desky na mohyle byly vyměněny za
nové a uloženy v českobrodském museu.
Havlíčkův Brod. Známý želivský kláštěr na
soutoku Želivky a Trnávky, který byl podle
pověstí založen knížetem Soběslavem v roce
1131, byl proměněn v psychiatrickou léčebnu.
V ústavě je 250 lůžek pro pacienty, kteří trpí
neurosou.
Praha. Pokračuje generální oprava pražské
ho Klementina, rozvržená na pét let. Loni byly
opraveny fasády směrem do Křižovnické a
Karlovy ulice. Letos se opraví fasáda v t. zv.
studentském nádvoří.
Liberec. Přes dvanáct let neměl Liberec žád
né zvony. Nyní byly dva nové restituční zvo
ny zavěšeny na věž arciděkanského chrámu sv.
Antonína. — Botanická zahrada v Liberci roz
šiřuje skleníky a vodní bazén pro tropické
květiny.
Lounv V Citolibech byly opraveny u starého
hřbitova barokní sochy, dílo Matyáše Brauna,
které představují „Boha času" a „Život".
Brno V druhé polovině října byly u mnoha
bývalých sokolských pracovníků v Brně i v
okolí ' provedenv domovní prohlídky, které
měly bývalé čelné funkcionáře Sokola odradit
od podzemní činnosti proti režimu
Bratislava. V prvých dnoch maďarského ná
rodného povstania mnohým československým
občanom maďarskej národnosti sa podarilo
uHect do Maďarska. Jednako pn pokuse o pre, , „ipkolío osôb bolo Z.istrelenych na hraS a mnoho dalších zatknutých. Bratislavt ■
Unica ie preplnená cs. obeamm maďarSv i tľrÓdnosh ktorí v celýdi skupinách sa
sk?J.. n dostat do Maďarska.
pokúšali dosta
irenskán, zavodě ve Stětí
?í>Udk‘hádkám mezi komunist ckými a ne
došlo k• h
dělníky. Zasáhla komunistická
komunistickým.|vf| d(,lniky a j^nu tépohcie, Kte . •
sdiva!ovali postup maďarhotnou zenu, jv
skýdt povstacm^^ j týjdňoch bolu nemocKosme. \ L óbefami maďarského národnénica piepmc ■
^jadaro\, zvačša
ho P0?'5!3"' komunistickej tajnej policie bolo
prislusniko
j]epšidi izbách, slovenskí paumieslenyd v dJodbóch od začiatku novemcienti lézali I
nemocnici pnsne zabra m. r. boli návštěvy
kázané.
Lmvs!né drancováni lesů v přeTurnov.
Českém ráji narušuje
krásném a pum.né b,ologickou rovnopozvolna, ale s
jo podmínky pudní a kliváhou kraj>ny. zh
.kají značné hospodárske
matické a tak
škody-
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Cikáni postrachem severních Čech
Cikáni v Československu nejsou už jen
postrachem venkova, ale i měst, zvláště v
severních Čechách, kde „pracují" především
v průmyslů a jen málo jich pracovní úřady
umístily v zemědělství. V Ústí nad Labem,
Děčíně a jinde je několik set cikánských ro
din, které však přes všecko úsilí úřadů udě
lat z nich řádné členy lidské společnosti do
konale postavily komunistickou teorii na
hlavu; všude ruší klid, kradou, sousedům
ztrpčují život a komunistickému hospodář
skému plánování napáchají více škody, než
užitku. Komunistický režim je v rozpacích,
nebof nemohl cikány nazvat reakcionáři, ani
kapitalisty, jsou jistě nejproletářštější a pře
ce; nejvíce poškozují a ruší výrobu a tak
zv. „lidově demokratický" pořádek. Nejvíce
cikánů je v Ústí nad Labem, kde, jak místní
lidé říkají, je cikány vidět všude, jen ne u
práce. V Děčínské ulici byl cikánům vyhra
zen velký obytný dům, ale je z něho ruina.
Okna vytlučena a potřebují-Ii kus dřeva,
jednoduše vytrhnou lať z plotu zahrádky,
anebo prkno z podlahy. Cikáni neznají zá
clony a dost často musela policie zakročovat

a začleňovat okna. Nic s nima však nepoří
dili a odpověď byla: „Ve svém bytě si mů
žeme dělat co chceme!" Cikánské bitky jsou
na denním pořádku a policie je bezradná a
pokud' není nutné volal záchrannou stanici,
nezakročí. „Však si to cikáni vyřídí mezi
sebou!" je obvyklá odpověď policejního
úředníka. V Ústí nad Labem byl cikánům za
kázán přístup do všech restaurací, kaváren a
výčepů a ponechána jim jen jediná hospoda,
pod mostem a několik malých výčepů, kamž
se však nikdo jiný, než cikán neodváží. Ve
městě se ještě nikdy tak nekradlo, jako v
současné době. V obchodech se samoobslu
hou jsou mezi nepoctivými především ciká
ni. Dnes už se jeví snahy je co nejvíce iso
lovat od ostatního obyvatelstva, jako na pří
klad v nemocnicích, to však cikáni nemile
pociťují, jsou roztrpčeni a rozezleni, dělají
vše schválně — říkají, že dané sliby jim ne
byly dodržený a že prý byli podvedeni. Čs.
komunistickému režimu se nepodařilo úspěš
ně vyřešit cikánský problém, naopak, cikán
ský problém se stal pro čs. obyvatele nej
větším současným zlem.

Komárno. Rakúska tlač uveřejnila zprávy o
ostreľovaní čs. vojenského motorového činu,
ktorý je nasadený na úseku blízko Komárna
k podpore pohraničnej stráže. Hliadka člnu
bola ostreľovaná z maďarského brehu puškami
a automatmi, načo hliadka streľbu opakovala.
K incidentu došlo 1. decembra m. r. a prestrel
ka trvala od odpoludňajších hodín do zotme
nia. V dobe maďarského národného povstania
bolo medzi Bratislavou a Ostrihomom nie
koľko podobných incidentov.
Praha. Ústav pro duševné choré v Bohnicích
je ze dvou třetin zabrán vojskem, oddílem
protileteckého dělostřelectva. Ve zbývajících
17 pavilonech jsou i nadále ošetřovny „Státní
psychiatrické nervové léčebny. Jeden z pavi
lonů patří komunistické státní bezpečnosti.
Jsou tam na léčení lidé, kteří se buď při výslešíčh u státní bezpečnosti nervově zhroutili,
nebo jinak jsou nervově narušeni. Komunistic
ká lajná policie drží v pavilonu oběti, které se
ve vazbě anebo již ve vězení zbláznili.
Nové Strašecí. Kolchozní družstvo v Kačici,
které ještě do nedávna bylo vzorným kolchozem v Československu, vzniklo tím, že většina
zemědělců byla označena za tak zvané „kuláky", vesnické boháče, a jejich majetky zaba
veny. Násilím vzata půda i tak zv. kovozemědělcům, kteří se raději vzdali pozemků a po
nechali si svá zaměstnání, než aby vstoupili
do kolchozu. Kolchoz postupně zabral i statky
v sousedních Honících, Srbech a asi 10 malorolniků ze Stochova vstoupilo do družstva ze
strachu. Vyhnaní sedláci pracují dnes jako hor
níci v Tuchlovicích a v Rynholci, nebo jako
stavební dělníci na stavbě obytné čtvrti ve
Stochově.
Brno. Nedaleko světoznámé propasti Maco
chy u Blanska je mohutný skalní masiv Koň
ský spád. Tam prozkoumává málo známé jeskyňky pracovní skupina speleologického klubu
vedená Fr. Musilem. Ve starém, vodami opu
štěném řečišti Punkvy, zbaveném nánosů, byla
objevena skupina dosud neznámých krápníko
vých prostor. Stěny jsou pokryty zkamenělými
vodopády. S nej krásnějšími partiemi morav
ských jeskyň může soutěžit pátá prostora na
zvaná „Sloupová síň'» pro svůj jedinečný, osm
metrů vysoký krápníkový sloup, patrně nej
mohutnější v celém Moravském Krasu.
Slaný. V poslední době bylo nedaleko města
objeveno několik ložisek uranové rudy. Geo
logický průzkum se provádí v různých místech
okresu i v sousedních okresech, kde se v minu
losti o výskytu uhlí, případně rud vážně po
chybovalo. V současné době se provádějí četné
vrt v v prostoru mezi obcemi Lány—Tuchlovice—Kamenné Žehrovice—Žilina a na polích
měrem k Berounce. Také nedaleko Rakovníka
bylo v minulém roce objeveno několik náležišť
uranové rudy.
Stody. V posledních měsících zmizely v městě
i v okolních obcích fronty na maso. V prodej
nách je nyní masa dostatek, avšak je to maso
převážně z nucených porážek, anebo mražené.
Čerstvé maso je výjimkou a do prodejen se
dostane jen nepatrné množství, které je ihned
vyprodáno.
Hradec Králové je městem, kde si obyvatelé
stále ještě chodí pro pilnou vodu k pumpám
na ulici. Nyní se hledají vhodné prameny do
bré pilné vody na loukách u Březhradu.
Olomouc. Od 1. ledna je obec Dlouhomilov
odloučena z dosavadního okresu Zábřeh a při
pojena k správě okresnímu národnímu výboru
v Šumperku. — Od téhož dne se samostatnou
obcí stala dosavadní osada Nové Dvory u Lip
níka nad Bečvou. Rovněž od 1. ledna 1957
byla od obce Velké Losiny odloučena část,
zvaná Kolonie, která byla připojena k obci
Loučná nad Děsnou.
Ústí nad Labem. V poslední době byl monto
ván nový železniční most, který překlene Labe
na trati ze západního nádraží v Ústí nad La
bem do Streková a dále do Nymburka. Je
dlouhý dvě stě metrů.
Rokycany. Po několikaleté stavbě byla v
prosinci minulého roku konečně otevřena nová
nemocnice. Zatím byl zahájen provoz ve člyředi odděleních s 350 lůžky.

Trutnov. Na pravém břehu Úpy v Poříčí
byla vedle staré elektrárny postavena nová
tepelná elektrárna.
Trenčín. V minulom mesiaci bol daný do pre
vádzky nový železobetonový most, ktorý pre
klenul brehy Váhu. Svojou dĺžkou 350 metrov
a 15 metrovou šírkou je najväčším mostom na
Slovensku.
Prešov. Odborníci odhadli, že v oblasti pod
Slánskými vrchami sú pod zemou zásoby soľ
ného roztoku, ktoré vo výrobe predstavujú
250 miliónov tún najkvalitnejšej jedlej soli.
Jihlava. Začátkem listopadu byl dán do pro
vozu nový most přes Jihlávku. Dosavadní most
pod Brněnským kopcem již nestačil provozu.
Litoměřice. Letos má být v Litoměřicích zří
zena krajská galerie.
Lázně Bohdaneč. Lázně Bohdaneč u Pardubic
přebrala 1. lednem státní správa.
České Budějovice. Místní šroubárny budou
ještě letos zrušeny a převezmou je České zá
vody motocyklové', které tam budou vyráběl
skútry.
Břeclav. Začátkem prosince byly dokončeny
práce na největším moravském jezu na řece
Dyji u Břeclavi.
Liberec. Z 310 km ulic v Liberci je jen
96 km osvětlených. V ostatních se teprve při
pravuje výstavba světelných zdrojů.
Skalnaté Pleso. Ještě letos prý bude dána do
provozu nová lanovka, spojující Skalnaté pleso
s Lomnickým štítem.
Jevíčko. Městská věž, která do dálky svítí
bělostí a její báň jakoby objímala žírné lány
severního cípu Malé Hané je v opravě. Dávají
se do pořádku ramenáty a zabednění báně, vy
měňuje stojíř. Báň bude znova pokryta ple
chem.
Liberec. Ve staré textilce v nově vybudo
vaném sklářském závodě v Jablonném v Podještědí zvaném „Jablonecká bižuterie" byl ob
noven provoz světoznámých sklářských vý
robků.
Boskovice. Stavba nových lázní má být do
končena V druhém čtvrtletí příštího roku. Vy
bavení bude vanové, sprchové a bazén, s roční
kapacitou 168 tisíc koupelí. Stavba se vyžádá
nákladu přes dva miliony korun.
Židlodiovice. V polovině prosince přijela
dvanáctičlenná skupina francouzských a an
glických lovců do známé bažantnice na hon
zajíců a bažantů. Zájezd zahraničních lovců
zorganisoval Čedok.
Praha. Pod žižkovským vrchem Vítkovem,
do obou stranách tunelu pro pěší jenž spojuje
Žižkov s Karlínem byly vybudovány proti
letecké kryty. V krytech, které jsou velmi
účelně vybaveny osvětlením, plynem a vodou
byl umístěn větší počet polních lůžek. Pod
Vítkovem má být vybudována i nemocnice. V
roce 1957 bude Dostaven na žižkovském Vít
kově další tunel pro motorová vozidla.

KDO ZEMŘEL: Dr. Janko Vodrážka, konsul
z Prahy ve věku 80 let. — V Borovnici u Po
ličky byl pohřben Mojmír Soukup, generál v. v.
— V Kunvaldé na Žamberecku zemřel akad.
malíř Ludvík Vacátko ve věku 83 let. Spolu
pracoval s Luďkem Maroldem na panoramu
„Bitva u Lipan". — V Praze zemřela MUDr.
Anna Lankašová-Burianová, jedna z prvních čs.
lékařek. — Dr. Václav Dědina, autor díla „Čs.
vlastivěda" zemřel ve věku 86 let. — Václav
Mašek, lesní rada v. v. z Plzně ve věku 91 let.
— Spisovatel Břetislav Ludvík z Prahy zemřel
ve věku 74 let. — V Praze zemřel krajinář a
portrétista prof. Josef Boháč-Heřmanský. —
JUDr. Karel Štros, advokát v Praze-Vršovicích.
— Anna Nouzovská, roz. Pilná, profesorka hud
by. — Amálie Bobková-Votrubová, známá vy
nikající pěvkyně, která v prvém desetiletí na
šeho století vytvořila v Národním divadle přes
60 rolí a zasloužila se zejména o díla Smeta
nova a Dvořákova a stala se spolu s O. Mařákem sloupem Kovařovicovy obrozené smetanovské reprodukce. — V Praze zemřel Fran
tišek Ransdorf, ředitel v. v. — Ella Domsová,
vdova pp řediteli škol. — Josef Brettl, stroj
vůdce v. v. v Říčanech ve věku 74 let.

RUDOLF VOREL
224 East 70th Street
New York 21, N. Y.
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DÁRKOVÉ ZÁSILKY DO ČESKOSLOVENSKA
' V KAŽDÉ DOBÉ JEN NEJLEPŠI ZASÍLÁME ZE SKLADŮ V DÁNSKU

POTRAVINY VŠECH DRUHŮ — TEXTILIE — OBUV — LÉKY — AMERICKÉ CIGARETY —
EIEKTR. STROJKY NA HOLENÍ
A VŠECHNY OSTATNÍ POTREBY PRO VÝŽIVU, OŠACEN! A PRO DOMÁCNOST
VYŽÁDEJTE SI CENÍKY A PODROBNÉ INFORMACE

Zrcadlo domova
Odsuzují odpůrce režimu k smrti. V Břeclavi
odsoudil komunistický soud 59letého důchodce,
býv. železničáře a malorolníka Antonína Stankoviče z Týnce k trestu smrti. Brněnská komu
nistická Rovnost odůvodnila rozsudek takto:
„Ne alkohol, jak se Stankovič před soudem
vymlouval ..., ale li, kteří vedli ruce vrahů
v Babicích, zrádcové národa, utečenci na Zá
padě, vyvihelové ze >Svobodné Evropy stáli
i tentokrát v pozadí, stržili jidášský groš za
krvavé dílo vraha Stankoviče."
Solidarita s maďarskými povstalci. „Ve dnech
kontrarevolučního puče v Maďarsku objevil se
v jedné dílně Východočeských chemických zá
vodů v Rybitví provokativní nápis. Nepřítel si
tu vylil potají své srdce — provolával slávu
těm, kteří beštiálne vraždili maďarské vlasten
ce (komunisty p. r.).
„Rudé právo"
V zemi plánovalelů. „V červnu byla na trati
Čižkovice—Obrnice dána do provozu řada ná
věstidel a předvěstí, což stálo 400 lišíc korun.
V září se na této trati zavedla zjednodušená
dopravní služba a všechna tato zařízeni se zase
odstraní."
„Dikobraz", Praha
Levná uranová ruda. „Co dostáváme za ura
novou rudu? Dostáváme za ni víc než světovou
cenu — dostáváme za ni bezpečnost republiky
i možnost rychlého rozmachu čs. védy, dostá
váme za ni především dar míru pro nás i pro
jiné, pro všechno lidstvo. Náš uran pomohl
zlomil atomový monopol amerických imperia
listů."
„Rudé právo"
Ať puknou zlostí... „Ať puknou zlostí všich
ni hurávlastenci, všichni ti vyznavači demo
kracie , po niž dnes a denně volá Svobodná
Evropa ... A nedopustíme, aby byt i sebeméně
byla ohrožená vláda lidu, nebo naše bratrské
spojení se Sovětským svazem. Vždyť to jsou
záruky, že návrat té staré t. zv. té pravé demo
kracie zůstane jenom zbožným přáním těch,
kteří po tom volají, že starý život se k nám
nikdy nevrátí." M. Krausová z Mor. Ostravy.
„Nová svoboda", Ostrava
Metlu nedostať, lebo „splnili plán". „Som
domovníčka dvoch domov a márne po Brati
slave už tri mesiace zháňam metlu. Vari sa u
nás na Slovensku metly nevyrábajú? Alebo
majú už v drogériách splnený plán v predaji
metiel? Na ulici je plno a lístia a ja nemôžem
zamiesť ani chodník. A potom že čistota mesta
je naše zrkadlo. Kto za to zrkadlo zodpovedá?
O jeleniciach na čistenie okien ani nehovorím.
Tie dostali toho roku v drogériách iba raz a aj
to iba pár kusov. Tak isto už mesiace nemô
žem dosiať toaletný papier. Náhodou som po
čula hovotit predavačky z papiernictva, že na
sklade je ho dosť, ale načo ho vraj dať do
predajni, keď plán už majú splnený?"
„Večerník", Bratislava
...anebo také nepřijedou. „Ve 140 nedosidlených obcích Karlovarského kraje nejsou na
příklad stálé prodejny. Zásobuje je jedenáct
pojízdných prodejen družstevního a státního
obchodu, které se vždy týdně přeptají na po
ptávku, aby zboží v malé odlehlé obci zbyteč
ně neleželo a za týden přijedou —- anebo také
nepřijedou."
„Práce", Praha
Vlaky jezdí zásadně se zpožděním. „Zpoždě
ní vlaků se nám už vůbec stalo věcí s níž kaž
dý počítá jako se samozřejmosti. Celá třetina
vlaků v republice nejezdí včas. To se ví, že
lidé hubují."
Pražský rozhlas
Nemají žárovky. „Nejen v Lanškroune, ale
i v Pardubicích, ba také v Praze v poslední
době aby žárovky pohledal. V Pardubicích
přijdou jednou za 14 dní a za dva, tři dny jsou
vyprodány ..."
Zemědělské noviny"
V Praze fronty na burské oříšky. „Posluchač
ka Trousilová z Hradce u Kadaně nám poslala
stížnost: Hovoříte v pražském rozhlase stále
o tom, co jo všechno před vánoci v Praze k
dostání. Ale že ty různé dobroty na přiklad
u nás v pohraničí nedostaneme, to už ne
říkáte! Ministerstvo vnitřního obchodu odpo
vědělo: »To že v našem pohraničí nekoupíte
všelijaké ty dobroty, mají na svědomí britští
a francouzšti agresoři, kteří zatarasili suezský
průplav. Lodě nemohou plout Suezem s naftou
a lodě nemohou plout Suezem ani s jižním
ovocem pro Československo. Proto jsme dnes
v Praze svědky front na burské oříšky.."
Čs. komunistický rozhlas, Praha
Skrýval se šest let v kozím chlívku. „Vitula
se rozhodl prchnout. Byl však dopaden. Od
pykal si kratičký tresl... Jenže přišla opět
společnost lidi, kteří našemu životu nepřáli.
Nedosludovaný filosof nevěděl, kudy kam.
Uzavřel se a propadl vidinám, hlásaným /Svo
bodnou Evropou a podobnými lháři. Zmaten,
ukryl se v bývalém krmniku — jak jinak jeho
skrýš nazvat? A ztrávil lam šest Jet. Nechal o
!sebe pečoval osmdesátiletého otce, bývalého
majitele betonářského závodu, nyní důchodce.
Vitula se s nikým nestýkal, vycházel ven jen
v noci na několik doušků z cigarety. Obecně
se soudilo, že prchl za hranice. Jediným směro
datným zdrojem jeho informací byla Svobod
ná Evropa , kterou ve své skrýš: poslouchal.
Čekal na onen den, kdy dojde k zvratu. Zvratu
se nedočkal. Zato však přišla před několika
dny návštěva orgánů státní bezpečnosti. Ne
čekal je. Právě si opékal kozu. Soudruzi jej
pozvali do svých úřadoven, případ prošetřili
a Vitulu poslali domů. Za dobu svého dobro
družného skrýváni se naučil — jak soudí —
několika jazykům, několikrát přečetl bibli a
jmé náboženské spisy, šestkrát Tři mušketý
ry ve francouzském jazyce a jiné drobnosti...
Domácnosti bez ub»í. .V červnu jsem si ob
jednal pět centů hnědého uhlí a deset centů
mosteckého koksu. Do. tanu prý to brzy, slí
bili. A po mnoha urgencich dovezli sedm cen
tů hnědého... Co bude s koksem? ptám se
na rosickém nádraží? — Možná bude, možná
ne , odpověděli..."
„Rovnost", Brno
Za žebravé dopisy dostala žalář. Komunistic
ký soud v Praze odsoudil Marii Neželkovou z
Davlí za žebravé dopisy, které psala do kra
janského časopisu „Hospodář" k 18 měsícům
žaláře, za „ostouzení státu za hranicemi".
„Večerní Praha"

MUSÍME OPRAVDU VŠICHNI SPOLEČNÉ TÁHNOUT ZA JEDEN PROVAZ, NEBO —

České Slovo

ROZDĚLENI — BUDEME VŠICHNI NA PROVAZE VISET.

BENJAMIN FRANKLIN

Vzpomínka z nacistických vězni*

Marné setkání

Moji přátelé Češi

MARIE MAŠKOVÁ

Na pusté ulici jsme se sním setkali,
stál v stínu arkýře.
Kdesi s výšky věží na dlažbu padaly
dutých hran hmoždýře.

klekali jsme u božích muk pro útěchu
večer při klekáni.
Dokořán se otevřely okenice
nehybné před chvíli,
bílé záclony zavlály do ulice
jak křidla motýlí.

Nadzdvihl klobouk a pousmál se málo,
vítr měl ve vlasech.
V ncjhorejšim okně slunce zablýskalo
jak meče v zápasech.

Chtěli jsme setřít prach stesku na opánku
třesoucími prsty
a čistou vodu pit z kouzelného džbánku
žíznivými ústy.

Vyplašený vrabec zmizel v nedohlednu.
Na čelo vláha měkká
padá, padá, prohlubuje se až ke dnu
vzlykající — čeká ...

Když v bledém světle stoupající závratě
vztáhli jsme ruku vstříc,
tu náhle otočil se hbitě na patě
a rozplynul se v nic.

Rodné lesy zavoněly v jeho dechu —
sladké vzpomínáni —

Povídka Zlatého Havrana
V

Náš Zlatý Havran měl doma jiné občanské•
jméno, ale jednoho dne mu poradili, aby je;
odložil a přijal takovéto: Goldraven. Křestní
jméno Michael si mohl ponechat. A už doma
nerad slyšel, když ho volali kluci Milo. Ná
ležel ke generaci, která nesměla dostudovat.
střední školu. Vyučil se tedy elektrikářem.
Protože tahle generace Zlatého Havrana měla
smůlu, nezbylo mu — po pochodu na Hrad
roku 1948 v Praze — než aby přešel kopečky,
jak se hned spočátku říkalo a rozbil svůj stan
až v Itálii. Odtamtud později, snad vůbec první
lodí, která s československými exulanty vy
plula do vod Tichého oceánu, se dostal na
australské břehy. V anglickém dokladu měl
zapsáno, že je rodem z Klecan, metrsedmdesátpět vysoký, vlasů světlejších lnu, a kupodivu,
očí temně hnědých... někdy ty oči bývaly
hrozně smutné, ale jindy veselejší opic.
*

Michael Goldraven, už člověk třicetiletý —
1956 — sedí na skalisku malého australského
ostrůvku a proniká svýma hnědelovýma očima
hloubku moře pod sebou. Zajel si sem vlastně
odpočinout a může si to dovolit. Má dovolenou.
Objel už třikráte celou zeměkouli u rozvodo
vé desky na lodi ,,S...y". Krajané už jej ne
poznávají, neboť má hlavu jako šišku, zlatá
havraní péra jsou upravena na strnisko a na
zdejší podnebí.
A dnes má Michael Goldraven v těch svých
očích nějaký stesk, proto hledí na ty kraby a
ježovky a jinou žoužel tak skepticky.'.. Ne,
"ne, má sice právo podle smlouvy, aby už za
razil kotvy, aby si otevřel obchod elektro
technickými potřebami, aby ... ale to nic není,
mít kus země pod sebou a plahočil se... totiž
jaképak plahočení?.-.. Ale přece jen na lodi
je na lodi, a se světem se stejně domlouvají.
Tady na tom ostrůvku, dne 26. června 1956, se
Micheal Goldraven rozhodl, že podepíše „mou
drou smlouvu" na další tři roky; tak tomuhle
českému hochovi vpilo moře do krve a země
koule vlezla do hlavy. — Ano, vzpomíná na
Klecany, na klecanskou školu, na Vltavu, k niž
si tu a tam zaběhl a hledíval po jejím toku
ku Praze a do ohbí k Levému Hradci a snad
polom dál, ale nikdy, nikdy by si byl nepo
myslil, že by se jeho pohled — kluka z Kle
can — zamiloval do oceánských dálav a mohl
hodiny, dny a týdny i měsíce postávat a po
sedávat u radiotelegraíického přijímače takové
„kocábky" jakou je ,,S ... y”. Byly všelijaké
časy u těch světýlek, která skákala jako blu
dičky v tajemném rákosí drátků, mezi bublin
kami žárovek, žároviček a žárovčiček, ale ty
časy minuly — jen bouřky se tu a lam vysky
tuji — a nějaký ten mořský hrb a úles — ale
tomu všemu je možno se vyhnout — zaplať
Pán Bůh za radar! Ale zato Jižní Nebe nad
mořem!? Michael čítával rád i básníky,- divili
byste se, že jednou v Petrově antikvariátě v
Liliové uličce v Praze objevil ve staré Ollově
světovče Vasco de Camoens „Lusovce", pře
ložil Jaroslav Vrchlický ... ale takové nebes
Jižním Křížem — vidět, vidět, chápat ... to
ovšem pochopi jen skaut Zlatý Havran. A to
zůstalo i Michaelovi Goldravenovi, jak zní dnes
všecky jeho dokumenty. Nevidět ten Jižní
Kíiz! Nebyl na tomto ostrůvku... Goldraven
jakoby /tratil všecka znamení exulanta. Komu
dávat vinu za tukové štéslí?
*

„Kluci, já bych za to nedal nic, kdyby se ta
holka z lono zbláznila. Ona ti furt běhá kolem
tý vody." —
„Ale Míla je fiajer, bronzový jelito, to vidíš
na tý jeho šišce. Nevykládal ti? Jeho tála byl
vorai na Vltavě, tak co může být jeho kluk?
Jenomže ho chtěli mít šludovanýho, no a za
Heydricha to nešlo, tak se vyučil tomu drátenictví — ale má parchant stejně štěstí. Vlast
ně z nás, skoro bych řekl, nejlepší... Ale to
v ňom je ... No a ta holka? Vona je to prý
presbyteriánka, ta se k vůli němu neutopí, ta
si na něho počká. Ty sou na lo zvyklý. Ta si
ti na frajera počká až do vousů!”
A teď se teprve všichni krajánci zasmáli.
Zprvu byli posmutnělí, protože se dověděli, že
Goldraven — a oni mu stále říkali Míťa, aby
ho pozlobili — podepsal v přístavu další tří
roky.
„A já ti řeknu, že je v tom taky zvyk —
holt zvyk’ si. Tak jako 'sine si zvykli už i my.
To víš, echt fatrlant to není..., aleco li chy
bí?" — Takového mínění je Fricek, který se
nedávno vrátil z pouště. Pochází odněkud od
Litoměřic. Už si v Austrálii svoje užil. Dovede
devatero řemesel a trochu na to hřeší. Casio
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odpočívá, ale když v práci zabere, v hodině
slojí půl tuctu sloupů. Dnes přišel navštívit
kamaráda do přístavu a tahle zpráva ho pře
kvapuje, protože slyšel od jiných kamarádů,
že Zlatý Havran se bude ženit a že na vodu už
nepůjde.
„A víš, že bych málem uvěřil, že spiš jemu
muselo něco v kebuli přeskočit", odvážil se
rozhodnout Horymír, Frickův hostitel.
„Mně to u toho kluka připadá jako vodvaz",
ještě prohodil třetí, kterému říkali Krab, ale
jinak Jiří. Ten se totiž od počátku začal živil
chytáním všelijakých mořských pichlavců a měl
v lom dokonce takovou zručnost, že domorodci
nechtěli věřit, že je v řemesle laikem. „Tak
řekni mi, či řeknete mi, pokud jde o tu dívku;
tak přijede po čertově čase, znova se na ni
nalepí, nikoho nezná, tady mezi námi se sotva
ukáže, v krčmě ho neuvidíš leda až zase od
jíždí, lo se narumuje, zablýská těma svýma zá
hadnýma očima — ale já vám, kluci, říkám, to
sou čislý vodácký oči — vleze na plť... a
jede si. Tak to udělal ve velkým už třikrát
a v malým kdoví kolikrát Poznal jsem ho v
Itálii. Ten vám na pltě dovedl čumět celé dny.
Jednou mi jen řekl: „To bych rád věděl, jak
to vypadá v útrobách takové lodi." — Teď to
už jistě ví. Ale prolože to ví, přesto to má za
tajemství, má to v sobě... Copak nám už
někdy něco doopravdy vypravoval z toho své
ho cestování? — až se Krab téměř hněval.
„Jsou takoví mezi námi, že své krajany ne
chtějí ani viděl."
„To chceš říci, že jako potom je jen s tou
holkou?"
„No tak, co by měl na příklad z tebe?"
Krab dal Frickovi štulec.
Ale ještě při téhle řeči se u nich objevil
Michael Goldraven.
„Hoši, neviděli jste Dory?", tak se jmeno
vala dcera presbyteriána Flyna.
„Myslím, že lě hledala. Před půlhodinkou ji
tu bylo viděl. Na molo nešla, ale kamsi tímhle
směrem”, ukazoval na sever Krab.
„A nešel nikdo za ní?” ptal se jako mimo
děk Michael.
„Nikdo z nás za ní nešel, jak vidíš”, povídá
Fricek.
„V tuto dobu nemá nikdo čas chodit po
schůzkách", dodal takřka nepřátelsky Horymír.
„A tak to já hoši nemyslím, lo je jinak,
trochu jinak ..."
„Jak ledy?", jakoby chtěli říci všichni na
jednou. Neřekli.
„Musel jsem tu smlouvu se svou první polo
vicí zrušit... škoda. Ona ta pevná půda pod
nohama přece jen sloji víc... ale hoši, lo
bude česká veselka, jakoby to bylo u nás v
Klecanech."
Žádný z Michaelových krajanů nemohl za
vřít ústa. Připadali si jako bláhové drbny.
„My už jsme mysleli, že ta holka bude muset
čekal dál... a že ti to vodácký srdce zledo
vatělo”, povídá upřímně Horymír.
„No, hoši, podívejte se, vidíte lo sami na
sobě, přišli jsme sem lak trochu každý z nás
za dobrodružstvím. Proč zrovna až sem, do
Austrálie? Sám Pán Bůh ví, k čemu to jednou
bude dobré. Každý jsme se chytili, čeho jsme
mohli. Měl jsem trochu více odvahy než ostat
ní, abych to, co jsem už umůl a znal, proměnil
ve zkušenost méně mezi námi zvyklou. Avšak
zase ne tak docela zvláštní. Exil tentokrát je
pro naše lidi osud, jak bych řekl, stoprocentní.
Já o tom přemýšlel celé tři roky daleko od
vás, daleko od prostředí, daleko od domova;
ani jméno nemám své. Trochu skautského do
brodružství, řekl by ten, kdo by mne dobře
poznal. Doma jsem byl „Zlatý Havran”. Ne
víte proč? Snad to bylo v Klecanech u Prahy,
kde kněz a spisovatel Václav Beneš psal své
smutné české povídky, které potom nazval
„Havraním perem”. Ani nevím, jak se to stalo,
že mne kluci v našem oddílu začali nazývat
Havranem, a později Zlatým Havranem. Snad,
snad proto, že jsem je při vatře někdy „otra
voval" těmi Třebizského povídkami. Žádné
vlastnosti zlatého člověka nemám, ale měl jsem
místo vlasů slámu na hlavě, proto mne ti naši
vtipálci z oddílu začali říkal Zlatý Havran. Nos
mám trochu větší. Nikdy jsem se ničeho nebál.
Jak vite, s elektřinou umím zacházet. Toto
všeho jsem chtěl v plné míre užit. Moře mně
to dalo! — Ale hned vám, hoši, také prozradím
to. jak je těžké z takového dobrodružství sko
čit rovnou do něčeho takového, jako je man
želství s Dory Flyn, a vejít do styku s jejími
rodiči. Na to opravdu musí být člověk námoř
ník." —

(Příteli Dr. Ing. V. B.)
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Slovíčko nejmenších
Chlapci a děvčata, přejeme vám Šťastný
Nový rok, který začínáme soutěži o pěknou
knihu. Je lo zábavná soutěž a dávejte pozor,
oč jde! Vy, děti československých exulantů,
jste roztroušeny po celém světě. Někteří z vás
žiji ve Spojených státech, jiní v Austrálii, v
západním Německu nebo v Argentině, ve Fran
cii, Norsku, Čile, Velké Britannii a co já vím,
kde všude. Chodíte do anglických, španělských,
francouzských a německých škol. Viděli jste
mnoho, co jiní neznají. Bude proto zajímavé,
když nám napíšete, jak žijete, čemu se učíte
a když popíšete prostředí, ve kterém vyrůstáte,
aby děti, které žiji jinde, uměly si udělat před
stavu, jak to vypadá u vás. Všechny zaslané
práce odmění redakce Slovíčka knihou a nejlepši otiskneme ve Slovíčku a odměníme ještě
zvlášť. Tak se čiňte!
*
PROČ PAVOUČEK NOSÍ ŠTĚSTÍ

Psal se rok 1944. Jako voják polské armády
। ve Francii jsem se protloukal od bojů v roce
| 1940 po zajateckých táborech. Nakonec jsem
se musel obeznámit i s věznicemi. A tam se
stalo jaksi už pravidlem, že jsem se setkával
s Cechy.
Jeden z prvních Cechů, které jsem potkal, a
na něhož nikdy nezapomenu, byl Karel D. Po
několik týdnů dělili jsme se o celu; opustil ji,
když byl odsouzen k trestu smrti. Z dlouhých,
často celonočních rozmluv jsem se od něho
dověděl, že byl zemědělským dělníkem a po
cházel od Jihlavy, že byl zatčen pro členství
v podzemní organisaci a odseděl si za to už
mnoho měsíců v koncentráku. Po oznámení
rozsudku psal dopis na rozloučenou své ženě,
s kterou žil společně ani ne dva roky, a
chlapci, kterého vlastně neznal. Kohosi z pří
PAVEL SNÍŽEK
buzných, kterému dopis posílal prosil, aby se
Pavouček
nosí
štěstí, to je staře pořekadlo.
jeho chlapec nedověděl o osudu svého otce
dřív, než bude plnoletý. Když těžkou, upraco Ale jak vzniklo? Bylo to takto:
Je tomu už velmi dlouho, co žila v chudé
vanou rukou dělníka se podepsal ... „Tvůj ta
tínek”, viděl jsem v jeho očích po prvé slzy, chaloupce na kopečku maminka se svým syn
kem.
slzy člověka, který hodně trpěl a hodně pře
Její hošík, Petřík, nebyl jako jiné děti. Celý
mýšlel. Neplakal nad sebou, plakal nad trpkým
den ležel v postýlce a když z venku zaslechl
osudem svého osiřelého dítěte.
hlasy hrajících si děti, smutné se usmál.
O něco později, na jiném místě, sousedila
Petřík byl nemocný, velmi nemocný. Nemohl
moje samotka s celou Franty. „Grypsem" mi hýbat ani ručkama, ani nožkama. A pan dok
řekl, že pochází z Plzně a že za odboj proti tor, který se přicházel každý večer na Petříka
nacistům dostal trest smrti. Franta byl opti podívat, jen smutné potřásal hlavou.
mista a těch bylo v tehdejší době a za tehdejBylo před vánocemi. Maminka přinesla z
ších poměrů pořídku. Na Štědrý večer roku lesa malý smrček. Bude jej muset letos sama,
1944, když hučely siřeny a kdesi vysoko, vy za Petříka, ozdobit.
soko nad našim , člením přelétávala spojenec
Prázdný stromek stál ve světnici. Ale nebyl
ká letadla, klepal Franta do zdi, že kdesi v tak docela prázdný. Byl na něm malý lesní
široširém světě jsou osvětlena města a domy, pavouček. Rozhlížel se po světnici a líbilo se
jsou lidé, kteří se těší v kruhu rodin z vánoč mu v teple. Upředl si pavučinku a seznamoval
ního stromku a nemyslí na ty, kteří tak straš se s okolím. Brzy si povšiml Petříka a bylo mu
ně draze platí za svobodu i pro ně. — „Dobrá
divné, že neběhá a nehraje si jako jiné děti.
věc zvítězí!", klepal mi den jak den Franta na
I toho si všiml, že je Petřík stále smutný.
dobrou noc.
I řekl si pavouček, že musí Petříka nějak
Skutečné přátelství mne spojilo s doktorem
pobavit. Vylezl proto na strop, přímo nad Pe
inženýrem Vlastou B. Pro něj jsem byl Jindra,
tříkovu postýlku; a spustil se se stropu a začal
děje. Za dlouhých dnů a nocí transportů, byli
se houpat sem a tam, tam a sem ...
jsme vždy vedle sebe, i když ne vždycky spou
V tom si ho Petřík povšiml a očka mu za
táni jedním želízkem. Z celé skupiny Cechů — zářila.
byli tam důstojníci, úředníci, studenti i dělníci
Potom každý den na pavoučka čekal a pa
— Vlastu jsem si oblíbil nejvíc. Ne snad jenom vouček mu ukazoval, co všechno umí. Visel
proto, že se o mne, nejslabšího z celého trans nad Petříkem a natáhl jednu nožičku. Skrčil
portu, staral jako o svého rodného bratra, že ji a natáhl druhou; opět ji skrčil — natáhl —
bojoval o více místa pro mne na betonové skrčil — natáhl — a po každé to opakoval
podlaze neba na podlaze tmavého vagonu, ne rychleji a rychleji se všemi svými nožičkami.
jen proto, že mi přinášel lžíci vězeňského jídla, A Petřík ho najednou chtěl napodobit a začal
že mi kdysi dokonce přinesl i cigaretu, kterou svýma nehybnýma ručičkama pomalu hýbat.
jsme kouřili... v šestnácti. Ne! Vlasta mi byl
Každý den už od rána visel pavouček nad
ze všech nejmilejší proto, že jsem s ním mohl Petříkem a hráli si a cvičili. Petřík natahoval
sdílet myšlenky o budoucnosti (ne už naší — po pavoučkovi ručky. Ale pavouček se schvál
protože jsme se s osudem k smrti odsouzených ně vyšplhal ještě výš. Jednoho dne se Petřík
už vyrovnali), o budoucnosti Evropy a našich v postýlce posadil. A pavouček překvapením
národů v ní.
spráskl všedi osm ruček nač hlavičkou!
Vlasta patřil k lidem tehdy dosti vzácným,
„Vida, — řekl si — bude-li tělíčko takhle
kterým výstřelky hitlerismu nezacláněly hroz cvičit, jistě s.e hošíček uzdraví.”
by svět prostupujícího bolševismu. Věděl, že
A pavouček pak začal ukazovat všechny své'
se Evropa buď sjednotí nebo zahyne. V únoru kousky.
roku 1945 líčil už Vlasta těžkosti poválečné
Petříkovo tělíčko se rozhýbalo, sílilo a očka
Evropy, jako by o nich četl v otevřené knize. mu zářila. Nožičky už neměl po celý den pod
Za léta, která strávil v diplomatických služ přikrývkou, nýbrž nad ní.... a cvičily se a
bách, nashromáždil hodně zkušeností. Věděli hýbaly jako nožičky pavoučkovy.
jsme už tehdy, že se celá střední a východní
„Už se brzy bude moci postavit — řekl si
Evropa dostala do područí bolševismu, a že se pavouček — musím k tomu dni připravit ně
ten dobrovolně nikdy nevzdá lehce nabytého jaké překvapení, zvláštní překvapení.”
lupu. Před našimi národy — říkal Vlasta —
A ten den se blížil a blíži':...
jsou dlouhé roky boje s komunismem. Budou
Jednoho dne pavouček poznal, že len den
se musel hodné naučit: pro sebe, svou budouc přišel.
nost, pro Evropu i pro klid ve světě. Až budou
Napial nad Petříkovou postýlkou osm pavunaše národy úplně svobodné, pravil, budou činek; rozhoupal jednu, pustil se a přeletěl
muset společně s jinými národy pracovat na vzduchem na druhou a třeli a čtvrtou... až
výstavbě světa, avšak na jiných zásadách než na osmou... a zase nazpět. Petříkovi oči.a jen
lomu bylo dosud. Drobné politikařeni, slepý a zářila! Dělal to, co dělal pavouček. Natahoval
tupý hitlerovský nacismus, nebo krvavý a se po něm, lezl v postýlce s jednoho konce
obludný ruský komunismus — musí nahradil na drahý, aby pavoučka lépe viděl. A chtěl
západní socialismus, skutečný, humanistický na něj dosáhnout. Pavouček to vycítil a
který vyrostl z pokladů křesťanské civilisace úmyslně mu unikal.
a tradice. Vzájemná nenávist, která už tolikrát
Konečně... najednou se stalo, co si milý
změnila Evropu v doutnající bitevní pole po pavouček přál. Petřík klečel na kolenou a byl
kryté mrtvolami, musí být jednou pro vždy by už pavoučka chytil, ale len se rychle vy
vyhnána ze srdci a duší evropských národů, soukal výš a Petřík se napínal a napínal — až
musí se skoncoval s nadvládou silnějších ev najednou povstal. Petřík stál na nohou! Pa
ropských národů nad slabšími a menšími.. vouček si výskl a vysoukal se ještě výše a
Společně s celou skupinou svých krajanů rozhoupal se nad stojícím Petříkem jako zvo
vrátil se Vlasta do své vlasti, do Českosloven nek, jako — zvoneček... A Petřík dělal krůč
ska, které nebylo zcela svobodné a změnilo ky v postýlce tím směrem jako pavouček. I
jenom okupanta. Možná, že musel ještě jednou začal se radostně smát. Jakmile pavouček
platit pobytem ve vězení za své názory, možná uslyšel Petříkův smích, zaslavil se a jakoby
že poslední roky ztrávil v komunistických chtěl Petříka odměnit — spustil se do jeho
žalářích... Nevím. Chtěl bych jen, aby těch ručky.
několik slov mých vzpomínek našlo cestu k
Maminka slyšela Petříkův smích a přiběhla
němu, aby věděl, že jsem zůstal věrný naším k němu.
společným ideálům, aby věděl, že jsem nikdy
„Maminko, maminko", volal Petřík a vysko
a proti nikomu nehlásal slova pomsty nebo čil z postýlky.
nenávisti. Chtěl bych, aby se dověděl, že sou
Maminka překvapením zůstala stál ve dve
časně s fotografií jeho malé milované dce řích. Petřík k ní doběhl a otevřel dlaň.
rušky, kterou — ač to pro něho byla památka
„Podívej se, maminko, takový hezoučký pa
ze všech nejdražší — mi daroval na rozchod- vouček a sám se mi spustil do ruky. A kdybys
nou, zachoval jsem si na něho dodnes srdeč viděla, co všechno umí a čemu mne naučil“
nou a přátelskou vzpomínku. — Vzpomínám a teď mamince všechno vypravoval ...
všech těch, s kterými jsem se jako s nim loučil,
Maminka všecka šťastna svého synáčka Pe
když se pěšky vraceli do vlasti, vychrtlí, chu
raví, lidské kostry v kusech oděvů, nesoucí tříčka objala a pak mu vzala pavoučka s ruky
a
řekla se slzami v očích:
v srdcích nejdražší břemeno nadějí .. ., že
. Přinesl nám štěstí. Teď pavoučkovi podě
život bude lepší, že dobrá věc zvítězí. Vzpo
mínám na Jaromíra, Ladislava. Bohumila a kujeme a dáme ho opět do pavučinky. Až bude
všechny ostatní, kteří mi při loučení tiskli chtít, však on si zase udělá sám cestu ven!"
A na Štědrý den Petřík běhal okolo stro
dlaň.
Také já, i když mám za sebou těžká léta mečku. Už zdravýma nožkama a zdravýma
emigrantských potulek, jsem nepřestal věřit v ručkama strojil stromeček, zdobě jej stříbr
to, že dobrá věc nakonec zvítězí, že nikdy už nými nitěmi, zrovna tak, jak to viděl u pa- .
na zdech vězeňských cel, ať již hnědých nebo voučka — stříbrnou pavučinkoví, po níž se
rudých, nebudu číst ,,Praha — Moravská pavouček procházel...
Ostrava — Bratislava, narozen — odsouzen —
A od té doby říkáme, že pavouček nosí
směle a bez bažně smrti vstříc". —
štěstí. Opravdu Petříkovi a jeho mamince
K. A. Róžankowski tehdy štěstí přinesl.

