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Starověký Aristoteles ve své knize

o politice, pojednávaje o jejích zákla
dech, které jsou v lidech a mezi lidmi,
říká, že je třeba dávat pozor na za
čátky sporu, které mezi lidmi vzni
kají a v důsledku toho vznikají i
strany. Můžeme zůstat při tom, j a k
myslel Aristoteles, nebo jak uvažoval
Plato ve své »Ústavě«, nebo po nich
za několik století Nicolo Machiaveli,
který měl už zase o nějakou tu zku
šenost více. Avšak držel se, jak se
říká podél zdi, to jest původních zá
sad Aristotelových a Platonových.
Masaryk vždy vřele doporučoval Ari
stotelovu »Politiku« každému, kdo po
litikem chce být. A jsou tu souvis
losti i s tím, jak vznikaly politické
strany u nás doma, když jsme měli
demokracii, jak se káže a patří, totiž,
když ty strany se zakládat mohly —
a směly! Někdy to bývaly důvody
malicherné, až dětské, ale ze začátku
— jak se ukázalo později — byly to
důvody dobré i oprávněné. Uvedu
jenom jeden příklad, a u toho zůsta
neme. A použijeme několik citátů
z řeči Petra Zenkla z r. 1947, v níž
věcné údaje o ideových pohnutkách,
proč vzniklo hnutí mezi českým děl
nictvem proti marxistickému inter
nacionalismu jsou vysloveny střízlivě
a pravdivě. Bylo to před deseti lety,
když Československé straně národněsocialistické bylo padesát let. Letos
by jí bylo tedy šedesát.
»Československá strana národně
socialistická vznikla z potřeby ná
roda. To, že si udržela po 50 let v po
litickém životě našeho národa vý
znamné postavení se zřejmou vze
stupnou tendencí, dokazuje, že ji ná
rod potřeboval a že základy její
existence tkvějí hlouběji než pouze
v dočasné konstelaci politických
stran.«
»Již v rescluci, přijaté na památné
maniíestační schůzi na Staroměstské
radnici 4. února 1897, je jasnými slo
vy vyjádřena základní idea tohoto
nového politického hnutí. Praví se v
ní: »Chceme žiti svobodně
jako dělníci, chceme však
také zíti svobodně jako n á r o d.«
Zda to byla pravda, může si ještě
dnes ověřit čtenář »Českého Slova«,
které doma bývalo orgánem této stra
ny, jen střízlivým komentátorem to
ho, co strana sama pro pracující lid
a pro národ vykonala, či konala, kdy
koliv toho byla potřeba. Střízlivost
v politice a v demokracii je vždy ta
správná míra. Avšak i střízlivost, dej
me tomu požadavků, mohu slovy vy
jádřit důrazněji a ohnivěji. To bý
valo, myslím, charakteristikou česko
slovenských národních socialistů.
Ideálem a praktickou snahou této
strany bylo — mít ve státě vliv. Ni
koliv moc! Moci demokratické straně
v demokratickém státě není třeba.
Vliv, to je čestný název pro to, čemu
se jinak říká ctižádost anebo síla
politické strany, která to se všemi
myslí dobře. »Svou životnost měříme
užitkem, který přinášíme svému státu«, tak to naposled vyjádřil Zenkl.
A proto straně, která se zrodila z tak
jasných a čistých dělnických a lido
vých pohnutek, co jiného zbývalo,
než ustavičně verbovat a zpracovávat
schopné lidi-nadšence (to se stále
chtělo) pro odklizování trosek po
všem cizím, hlavně na duchu, a pro
vše nové a pokrokové, podle T. G.
•Masaryka. A ovšem, to byly úkoly
na další desítiletí. Teprve dnes v exi
lu si to uvědomujeme, třebaže tu
drobnou práci jsme už dávno, hlavně
mladší generace, začali. Zenkl mluvě
v tomto směru o Masarykovi, říká,
že Masaryk po světové válce pokra
čoval ve své theoretické práci a vy
vrcholil své geniální dílo — »Svých
obrovských znalostí a praktických
zkušeností užil k tomu, aby pro
nás a pro celý svět vytvořil
pevné ideové základy de
mokratického n a z í r á n í«, a
komentuje dále toto zavazující pro
hlášení: »V rukou tohoto velkého
humanisty se demokracie mění ze
souboru zásad pro uspořádání poli
tických poměrů ve státě v celoživotní
a vše obepínající názor na svět, v
životní a nesmírně životnou filosofii,
která nám dává odpověď na všechny
závažné otázky, před něž nás staví
osud Toto dědictví přejímá naše stra
na za svůj nejvlastnější ideál, za je
hož uskutečnění chce bojoval a pře
devším — po masarykovsko — ne
únavně pracovat."
(Dokončení na 2. str., 1. sloupec)
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Z jihovýchodní Asie

v Pákistánu,
„Volby" bez zájmu a bez přeteapemn Naši
Indii, Burmě
V íieděli 19. kvét?ia se konaly v Česko
slovensku „volby“ do Národních výborů. Zú

kandidáty Národní fronty 8,739.461 hlas, což je
99.06 procenta.

častnilo se jich — podle úřední zprávy —

Komunisté ve všech komunistických i ne-

8,834.042 voličů, což je 99.26 procent. Bylo

komunistických novinách a pochopitelně i v roz
hlase oznamovali tyto výsledky s jásotem.

odevzdáno 8,822.039 platných hlasů, z toho pro
Za těmito procenty a čísly násle
dovaly články, které se předháněly
v nadšením oslavováni „jednoty li
du', „důvěry lidu-ve vládu Národní
fronty“ a „lásky lidu“ k rodné Ko
munistické straně. Bylo to všechno
tak dokonalé, že i néinformovanému
pozorovateli musí být mnohé pode
zřelé — natož pak nám, kteří jsme
většinou zažili ještě „volby" do Ná
rodního shromáždění v květnu 1948
či dokonce i první volby do národ
ních výborů v květnu 1954. Normální
papír snese hodně; papír, na kterém
se tiskne Rudé právo a jeho příbuz
ní, ten vydrží i nepravdy o „jednotě",
„důvěře" a „lásce" našich doma k
režimu.
Zákon o volbách do národního vý
boru, který schválilo Národní shro
máždění 3. března 1954, má hodně
zákrutů, ve kterých lze schovat mno
hé podvůdky a podvody. Tak na př.

§ 55 stanoví, že přípustní- jsou je: • akčněné politické strany a organikandidát Národní fronty. Agitátoi sace a spolky, kterými rozšířili Návysvětlují, že je lepší „netříštit se ; rodní frontu.
v 15 či 20 nebo 30 politických strar
Dnes tomu není nepodobně. Uplykteré měla první republika, ale vy i nulo zas pár let a KSČ má dnes v
brat si jméno kandidáta ze škatulk' Národní frontě už dobře vycvičeného
Národní fronty, jejíž „vedoucí silou poslíčka. Jejím prostřednictvím svolá
(tak je to vždy zdůrazněno) je KSČ veřejné schůze — viz § 55 odst. 2
Opomíjejí se zmínit, že již k volbár volebního zákona — a na nich se
v r. 1946 šly jen strany Národní fron známí přítomné se jmény kandidátů.
ty, bylo jich sedm, a že v této kon A opět na takových sedm komunistů
kurenci dostaly obé komunistick připadnou tři příslušníci povolených
strany slušných 40 procent. Byla Ná stran resp. tak zvaní bezpartijní. Ob
rodní fronta, existovala i jistá sou jednaný „hlas lidu" kandidáta po
téživost stran. Pučem odstranili ko chválí, shromáždění aklamací schválí
muniste nežádoucí kritiky a za a kandidát je zaregistrován. Obyčej
žehnali „nebezpečí', že by se naš ně pro jistotu jen jeden v jednom
republika mohla stát časem státer volebním obvodu. (Výjimku tvoří
demokratickým. Již při příštích vol obce do 400 obyvatel, které tvoří
bách do parlamentu, v květnu 194ř samostatný volební obvod, ve kterém
si soudruzi z ne dost dobře vyjas na 9 míst v národním výboru kandi
něnýčh důvodů přisoudili na 70 pro duje zpravidla 9 kandidátů.)
cent mandátů. Zbytkem podělili vy
(Dokončeni na str. 4.)

Vážné otázky nad hospodářskou budoucností domova

Společný evropský trh a ČSR
Podpis smlouvy o společném evropském trhu je
beze sporu novým mezníkem na cestě ke sjednocené
Evropě — na cestě, která, zdánlivě alespoň, ještě
nevede přes Prahu. A podobně je tomu i se smlou
vou o Euratomu. Je pravděpodobné, že obě tyto
smlouvy projdou úskalím parlamentních debat a že
je nepostihne neblahý osud Evropské armády. Běžně

Podrobnosti o tom, co je společný
trh a Euratom, jaké výhody přinesou
západoevropskému spotřebiteli, se
dají snadno zjistit v každých novi
nách svobodné části Evropy: Odstra
něni cel, možnost výroby ve velkém,
snížení cen, hospodářské a politické
sblíženi evropských národů — to jsou
ve zkratce hlavni důvody společného
trhu a do veliké míry i Euratomu.
Nikdo nepopírá, že existují i určitá
nebezpečí. Náhlé otevření hranic mů
že znamenat rychlý konec nevýkon
ných a až dosud jen uměle udržova
ných hospodářských odvětví v té či
oné zemi, a tím i nezaměstnanost.
Společný trh se však neuskuteční se
dne na den. Smlouva počítá s dva

se dnes předpovídá, že do konce roku 1957 budou
obě smlouvy ratifikovány ve všech šesti sněmovnách
členských států a že rok 1958 bude počátkem údobí,
ve kterém francouzský výrobce ledniček nebo ho
landský pěstitel dobytka budou počítat ne už se
čtyřiačtyřiceti nebo desíti miliony zákazníků, ale se
slosedmdesáli miliony.

nácti až patnáctiletým přechodným kratickou reorientaci dnešní umělé a
údobím a s mnoha opatřeními, která násilné soustavy československého
mají zajistit co nejhladší přeměnu hospodářství.
zkornatělého hospodářství malých
Odpovědět na tuto otázku s urči
národních celků na zdravé a době tostí je ovšem nemožné. Především
přiměřenější hospodářství evropské. nevíme, do jaké míry a jak se spo
Podobné obavy byly pronášeny ostat lečným trhem změní hospodářství
ně i před ratifikací Evropského uhel západoevropské. A ještě méně se
ného a ocelářského společenství. můžeme odvažoval předpovídat, jak
Žádná se neukázala oprávněná. Nás bude vypadat hospodářství česko
ovšem nejvíc zajímá, zda bude exi slovenské v okamžiku, kdy se mu
stence společného trhu (pokud se naskytne příležitost zapojit se do
uskuteční, v což pevně doufáme)
překážkou pro zapojení budoucího svobodné Evropy. Uvažovat můžeme
svobodného Československa do ev jen o pravděpodobnostech a o možropského společenství nebo zda na nostech tak iak vyplývali z dnešního
opak lze počítat s tím, že západo I
(Dokončeni na str. 3.)
evropský společný trh usnadní demo

H. Minc: Americké pomoci nutně potřebujeme

Deset let po Marshollovu plánu
HUBERT RIPKA

Koncem června je tomu právě de
set let, co sovětská vláda odmítnutím
Marshallova plánu utužila rozdělení
Evropy, které trvá dosud. Je pochyb
né, že tehdy sledovala tento úmysl.
Spíše se zdá, že tehdy doufala, že
zmaří zcela Marshallův plán a že
rozšíří svůj vliv na celou západní Ev
ropu — ostatně dosud se nevzdala
naděje, že dosáhne tohoto cíle. Je
vhodné, abychom si připoměli ony
události, které měly dalekosáhlý vý
znam pro Evropu jakož i pro naši
zemi.
Od zimy 1946’47 napětí mezi Zá
padem, zejména Spojenými státy, a
sovětským Ruskem, se rychle zostřo
valo. Tehdy již bylo zcela jasné, že
velká aliance, která dosáhla společ
ného vítězství nad nacisty, se roz
ložila a že světovou politiku bude
ovládat soupeřstvi mezi Západem a
Východem. Sověty, opojené úžasným
vítězstvím, se domnívaly, že není
síly, která by mohla zastavit jejich
vítězný postup po celém prostoru
Evropy a Asie. Zřejmě spoléhaly, že

Spojené státy se opět stáhnou do , hlásil pomoc Řecku a Turecku, které
Ameriky a naváží na tradiční poli , byly ohroženy sovětskou penetrací
tiku isolacionismu. Isolacionistické ’ (v Řecku komunistické partyzánské
sklony nebyly sice (a do jisté míry sbory, podporované Jugoslávií, Bul
nejsou zcela ani dnes) překonány, harskem a Albánií, vedly skutečnou
ale přec ustoupily před velkou od americký kongres schválil pomoc
povědnosti, která náhle připadla Spo 400.000 dolarů oběma těmto zemím.
jeným státům: v důsledku vítězné Díky této americké intervenci Řecko
války staly se nejmocnější velmocí zdolalo komunistickou vzpouru a ob
světa. Naproti tomu západoevropské novilo své síly; Turecko bylo s to,
velmoci byly válkou nesmírně osla aby vybudovalo silnou armádu, nej
beny, a to do té míry, že bez americ silnější v celé této oblasti; později
ké pomoci nebyly s to, aby čelily se obě země staly členy Atlantické
Sovětům, které v Evropě nabyly ne ho společenství, představujíce důle
sporné převahy. Američtí státníci žitou hráz proti sovětské expansi ve
rychle pochopili, že by vlastní bez ’ východním Středomoří. Americká po
pečnost Spojených států i jejich pro litika „containment" dosáhla tu plné
sperita byly vážně ohroženy, kdyby ho úspěchu.
Evropa zcela propadla vlivu sovět
Několik málo měsíců po vyhlášení
skému. Pokládajíce za obtížné, ne-li ! t. zv. Trumanovy doktríny americký
za nemožné za dané situace zvrátit zahraniční ministr Marshall pronesl
nadvládu, které Moskva dosáhla nad 5. června 1947 v Harvardu řeč, v níž
střední a jihovýchodní Evropou, oku nabídl Evropě pomoc za podmínky,
povanou Rudou armádou, rozjiodli se
aspoň zabránit rozšířeni sovětského | že se evropské země mezi sebou do
panství nad dalšími zeměmi. To byl hodnou o společném programu na
smysl l. zv. „containment policy". V
(Dokončení na straně 2.)
březnu 1947 president Truman vy-

JAROSLAV V. ZICH

Čechoslováci mají v jihovýchodní
Asii dobré jméno. Zásluhu o to má
naše první republika a hrstka kra
janů roztroušených po zemích této
části světa. Většina jich jsou zaměst
nanci firmy Bafa.
Mezi Československem a zeměmi
jihovýchodní Asie (pod tento pojem
zahrnujeme Pákistán, Indii, Burmu,
Malajsko, Singapore, Indonésii a Ceylon) byly živé kulturní a hospodářské
styky již v letech dvacátých. Soustře
ďovaly se na dnešní Indii a Pákistán.
Naši vědci, především proi. Lesný a
prof. Pertold, jsou dodnes velmi do
bře známi starší generaci indických
intelektuálů. Nezapomíná se na to,
že jsme byli první zemí střední a vý
chodní Evropy, jež vydala slovník a
učebnici hindustánštiny. Jména Ko
menský, Masaryk a Beneš znamenají
něco nejen pro vzdělance, nýbrž i
pro mnoho prostých lidí (na jedné
malé pohraniční stanici mne zasypal
celník dotazy o dr. Benešovi v oka
mžiku, kdy zjistil, že jsem Cech).
Rada Asiajců ráda vzpomíná na ná
vštěvu Československa, mnoho dnes
vynikajících vědců na Karolinum.. V
jihovýchodní Asii jsou mnozí vyni
kající přátelé Československa. Mezi
ně můžeme s hrdosti zařadit největ
šího indického básníka a filosofa
Rabindranatha Tagore (zemřel 1941),
jediného Asiajce, kterému byla udě
lena Nobelova cena za literaturu, a
dnešního vicepresidenta Indie, Dr. S.
Radhakrišnana, snad největšího žijí
cího asijského filosofa a intelektuála.
Styky kulturní a znalosti naší hi
storie jsou pochopitelně omezeny na
poměrně malý okruh inteligence. Da
leko širší dosah a proto snad též
větší význam pro znalost Českoslo
venska měly styky hospodářské. Zá
klad jim byl dán v roce 1932, kdy
československá loď „Morava" vylo
dila prvou skupinu bafovců. V něko
lika letech bylo vybudováno město
Batanagar nedaleko Kalku ty, jež se
stalo střediskem československého
živlu v této části světa. Hospodářské
styky se vyvíjely neobyčejně přízni
vě až do druhé světové války. Velmi
čilé „Československé spolky" v Kalkutě, Bombaji, Lahore a Sekunderabadě byly tehdy střediskem krajan
ského života a úsilí o osvobozeni
vlasti. Četní krajané bojovali v
československých zahraničních jed
notkách, jiní vstoupili do spojenec
kých útvarů, především australských.
Naši krajani v jihovýchodní Asii zů
stali jako jeden muž věrni čs. státu
a jeho zahraniční representaci v čele
s presidentem Benešem.
Dnes se s balovci setkáváme nejen
v Indii a Pákistánu (střediskem je
Batapur u Lahore), nýbrž též v Djakartě, Singapore, Colombu a jinde.
Za nedávné cesty po Asii jsem měl
možnost s několika hovořit. Ob
zvláště rád vzpomínám na dva večery
s nimi v Djakartě. Využíval jsem též
každé příležitosti, jež se za cesty
naskytla, abych zjistil, jak na ně na
hlížejí domorodci, af už prostí občané
či vládní představitelé. A jsem rád,
že mohu dosvědčit, že Asiajci mluví
o firmě Bafa a jejich čs. zaměstnan
cích v superlativech.
Bafovy podniky jsou většinou re
gistrovány jako domácí společnosti,
což překonává obvyklou nedůvěru k
zahraničním firmám. Výrobky firmy
Bafa jsou neobyčejně populární. Batovy prodejny najdete nejen v cen
trech města a přepychových čtvrtích,
nýbrž především v bazarech a v ne
představitelně přeplněných domo
rodých obchodních střediscích. Viděl
jsem je stálé plné koupěchtivých zá
kazníků. Bafa bude mít pravděpodob
ně hlavní zásluhu o to, že obyvatelé
této části světa poznali a pomalu si
zvykají na výhody, jež dává moderní
obuv. Bosé nohy se pomalu zdají být
už v menšině. V Singapore má Bafa
imposantní budovu ve středu města.
V Indonésii, nedaleko hlavního města
Djakarty, jsou moderní tovární ob
jekty, v nichž pracuje na 4.000 za
městnanců a vyrábí se ročně 6 mi
lionů párů obuvi. A nedaleko továr
ních objektů je překrásná moderní
(Dokončeni na 2. straně,
1. sloupec dole)

Strana 2.

České

Jubileum
(Dokončení se sir. 1.)
Je to pěkná řada jmen mužů a žen, kteří
»české národně dělnické hnutí sociální« za
ložili ideově i organisačně. Bývalo chloubou
strany a mládeže, že takových organisací ne
měla každá politická strana. Musely ji dohá
nět. Zpočátku stačilo několik markantních
hesel, aby se vědělo: to jsou národní dělníci,
to jsou národní socialisté. Ale pod těmi hesly
bylo všecko ostatní, čím celý národ dýchal,
žil — či strádal a trpěl. Ano, to byly začátky,
na něž — podle starověkého mudrce — je nut
no dávat pozor. Národ může žít z obého: z politické jako z kulturní moudrosti.
Je téměř jisté, že mnohé i ze samé stranické
podstaty v budoucích desítiletích se vytratí.
Už se vytratilo nejedno jméno. A svraštíme
čelo nad nejednou nezdařenou půtkou či bit
vou se svými »protivníky« a nebo otevřenými
nepřátely: ba, už se tak stalo. Ale jména jako
Václav K 1 o f á č nebo Karel P ů I p á n anebo
Emil Špatný, ta si budou pamatovat i škol
ští historikové. Takových jmen je dost ještě
dalších. Během těch paidesáti-šedesáti let to
byli oni, kdo — jistě každý svým způsobem —
připravovali půdu, jednak pro novou setbu so
cialistických myšlenek, jednak politický terén
na uplatňování těch nových myšlenek.
Jinými slovy: nepřestává platit historická
hřivna tohoto hnutí. Už dvě diktatury přervaly
jeho přirozený růst. A naši dělníci doma, a
všechen lid, byl by dnes zcela práv manifesto
val na adresu Kremlu: »Chceme zíti svobodně
jako dělníci, chceme však žiti svobodně jako
národ.« — Chceme, aby v samostatném česko
slovenském státě žil jeho lid v duchu zásad
demokracie T. G. Masaryka.
Proto musíme věřit dnes s Petrem Z e n klem, který je tu ještě s námi a je tím nej
věrnějším z té kloíáčovské staré gardy, »že
nemůžeme-li býti pospolu v tyto dny vzpomí
nání svými těly« — jak napsal vídeňskému
»B a r á k u«, který slaví také 60 let od svého
vzniku a býval vždy povětšině, a dodnes je,
národně-sbciální — »nechme splynout svoje
myšlenky a vzpomínky, svoje city a louhy,
které nemohou ovlivnit ani oceány, ani vzdá
lenosti, a kterými neotřese ani sebevětší brutálnost komunistických násilníků. Ta může
udolat lidské životy a podlomit jejich síly, ale
pokud je duše v těle a pokud srdce nepřestane
bít, nepřehluší nic jejich vřelou lásku k ná
rodu a vlasti, jejich touhu po svobodě osobní
i národní, jejich odpor k porobě a jejich od
danost zásadám, jichž uskutečňování věnovali
mnozí svoje životy po příkladu svých otců a
matek. Nátlak Moskvy a jejich sluhů mohou
jejich věrnost jen zocelil.«

Naši v Pakisianu, Indii,
Buřme
(Dokončení se sir. 1.)
kolonie rodinných domků, kde žije asi šedesát
Čechoslováků, tvořících páteř výroby. Několik
bývalých bafovců pracuje na vedoucích mí
stech v domácím gumárenském a kožařském
průmyslu.
Zabývat se problémy našich lidi v jiho
východní Asii by vyžadovalo samostatný člá
nek. Potíží je mnoho a život není vždy lehký.
Pokud o svých starostech vůbec hovoří, pak
si nejčastěji stěžují na nedostatek dobrých
škol pro děti a na obtíže s domorodým dělnic
tvem, jehož negramotnost a tradiční lenost lze
těžko překonávat.
Naši krajané se neisoluji od okolí. Mnoho
jich je zapojeno aktivně do místního společen
ského života, pomáhají v práci sociální i jinak.
Nejsou proto pokládáni za cizince, nýbrž za
vážené a platné členy místního společenství.
V některých státech, především pak v Indii a
Pákistánu, se vládní místa snaží zajistit si je
jich trvalou přítomnost nabídkami státního ob
čanství i jinak. Obzvláště v Pákistánu jsem
slyšel chvalozpěvy na naše krajany pro jejich
sociální práci, a populární ředitel Doležal je
dokonce předsedou Rotary Clubu, jehož členy
jsou čelní představitelé politického, kultur
ního a hospodářského života. Naši krajané ne
dělají otevřenou politickou propagandu. Není
toho snad ani třeba. Svým lidským postojem
k okolí, pohostiností, ochotou pomoci všude,
kde je to třeba, konečně tvrdou prací a dů
kladnými znalostmi si získávají stále nové a
nové přátele. Dovedou při tom nevtíraným
způsobem vštípit do myslí svých nových přátel
a známých, že oni se hlásí k Československu
Masarykovu, a ne k dnešnímu komunistickému
režimu. Jen jim můžeme vděčit za to, že naše
vlast má stálo dobré jméno v této části světa,
a že se dosud nepodařilo nevychovaným a ko
munistickou propagandu na každém kroku
šířícím zástupcům pražského režimu promrhat
vše, co bylo za léta pracně vybudováno.
Slyšel jsem jedinou stížnost, která je pro
nás typická. Za projížďky po výchovných a
sociálních zařízeních kalkutské arcidiecése s
Msgrem Barberem jsem se neopominul zeptat
tohoto poměrně mladého a velmi příjemného
indického preláta na jeho míněni a zkušenosti
s našimi krajany, usazenými v blízkém Balanagaru. Msgre Barbor měl pro ně jen slova
chvály' a uznání, končil však takto: „Víte, ně
kdy je s nimi trápeni a až se skoro na ně
zlobím. Když občas k nim jedu sloužit v ne
děli mši svátou a zapomenu svůj příjezd pře
dem oznámit, je kostel poloprázdný a návštěva
se teprve narychlo shání. Jen na sv. Václava
je nabilo."
To je několik vzpomínek na naše krajany v
jihovýchodní Asii, jak jsem je sám poznal a
jak je vidí jejich spoluobčanu Není pochyby
o tom, že demokratické . Československo je
hodně dlužno těmto roduvěrným synům a dce
rám, zavátým tisíce kilometrů od vlasti. Jsou
živoucím příkladem všech těch ideálů a jejich
uskutečňováni v každodenním životě, pro něž
se Československo stalo před druhou světovou
válkou známým po celým světě.

slovo

Deset let po Marshallovu plánu
(Dokončení se sir. 1.)

obnovu svých hospodářství. Marshall výslovně
prohlásil, že zamýšlená politika je namířena
proti ,,hladu, bídě, zoufalství a chaosu", nikoli
proti vnitřním nebo vnějším nepřátelům zá
konných vlád, které jsou u moci. Nebylo po
chybnosti, že Spojené státy chtěly pomoci
především západní Evropě, ohrožené hospo
dářským a politickým rozvratem, ale vědomě
nabídly pomoc celá Evropě, ledy také Sově
tům a středoevropským státům, které byly pod
sovětským vlivem. Ale sovětská vláda koncem
června na konferenci v Paříži, svolané Fran
couzi a Brity, odmítla americkou nabídku.
Marshallův plán směruje prý k tomu, aby
Spojené státy utvrdily svou hospodářskou a
politickou nadvládu nad Evropou, aby odvrá
tily hospodářskou krisi, která je ohrožuje
doma a aby vybudovaly z Německa vojenskou
základnu pro americký imperialismus. Ve sku
tečnosti sovětská vláda nechtěla připustit, aby
se nahlédlo do jejího hospodářství a aby ame
rická pomoc neodkryla její panství nad střed
ní a jihovýchodní Evropou; mimo to chtěla
zabránit hospodářské rekonstrukci západní Ev
ropy a udržováním bídy západních národů,
způsobeného válkou, připravit si podmínky
pro jejich komunisaci; konečně tehdy v Mos
kvě panovalo dogmatické přesvědčení, že Spo
jené státy brzo propadnou těžké hospodářské
krisi.
Sovětská vláda proto vynaložila veliké úsilí,
aby zmařila americký plán. Především vyko
nala drsný tlak na středoevropské země, které
byly ve sféře jejího vlivu, aby odmítly účast
na Marshallově plánu. Kromě Jugoslávie, která
tehdy provozovala nejradikálnější komunistic
kou politiku, Bulharska a Albánie, ostatní ze
mě ve střední Evropě vítaly americkou nabíd
ku, spatřujíce v ní právem znamenitou pří
ležitost k hospodářské rekonstrukci. Polský
komunistický ministr Hilary Mine, který byl
v červnu na oficiální návštěvě v Praze, vý
slovně mi řekl, že Polsko nutně potřebuje ame
rickou pomoc a že ji přijme, i když ji Moskva
odmítla. Ale polská vláda byla pak donucena
ustoupit Stalinovým hrozbám. K stejnému
ústupu byla donucena vláda rumunská a ko
nečné československá. Československá vláda
původně počátkem července jednomyslně, tedy
i hlasy komunistů, se usnesla přijmout účast
na Marshallovu plánu. Ale za několik dní na
to Stalin pohrozil československé delegaci,
která za vedení Gottwalda a Jana Masaryka
byla v Moskvě,' vypovězením sovětského spo
jenectví se všemi důsledky, z toho vyplývají
cími, kdyby Československo neodvolalo svou
účast. Za dané situace, v niž českoslovenští
demokraté nemohli spoléhat na účinnou po
moc západních mocností, nezbylo než se Sta
linovu ultimátu podrobit. V Praze se ovšem
dobře cítilo, že brutální intervence sovětská
je předzvěstí moskevského záměru, uvrhnout
zemi do úplného područí na sovětském pan-

siví. Řekl jsem tehdy přátelům: ,,Místo spo
jenců se máme stát vasaly ..." Masaryk mi
po návratu z Moskvy řekl, že poslouchaje vývody Stalinovy, měl stále určitější dojem, že
s válkou a že se na ni připravuje. (Vy
líčil jsem podrobné tuto historii ve své knize
o komunistickém puči z února 1948.)
Masarykův dojem nebyl nesprávný: Stalin
pokládal konflikt se Spojenými státy za ne
odvratný, ale jsa si vědom toho, že'Sověty ne
mají ještě atomovou pumu, odkládal začátek
války, a to tím spíše, že se tehdy domníval,
že dosáhne nadvlády nad celou Evropou, roz
vrácenou válkou, ,,mírovou penetraci". Ale
jeho naděje a výpočty selhaly. Diky americké
pomoci podle Marshallova plánu se západní
Evropa hospodářsky rychle zotavila a poměrně
brzo byla s to, aby převýšila svou předváleč
nou výrobu. Komunistické stávky, rozpoutané
z příkazu Moskvy na konci 1947 a v roce
1948 ve Francii a Itálii, byly zdolány, a zá
roveň byl zlomen elán komunistických stran
v celé západní Evropě, i když si zachovaly po
měrně značný počet hlasů ve volbách. Komu
nistický puč v Praze z února 1948 definitivně
pohnul západní svět k organisací sebeobrany,
k níž došlo na jaře 1949 uzavřením Atlantické
aliance. Agresivní Stalinovy podniky v Ber
líně a v Korei byly odraženy. Sověty disponují
sice také atomovými pumami, ale Spojené
státy stále mají nad nimi nespornou převahu
v nukleárních zbraních a v dálkových střelách.
Na druhé straně Stalinova akce proti Mar
shallovu plánu vedla k tomu, že se utužilo roz
dělení Evropy, provedené po válce a že So
věty nabyly úplné nadvlády nad porobenými
zeměmi střední a jihovýchodní Evropy. Ale
ani tu Stalinovy naděje se nesplnily. Jeho zá
stupci mají rostoucí obtíže, jak zachovat pan
ství, které založil v této oblasti. Bezmezná
Stalinova mocichtivost vedla k roztržce s Titem. Nelítostné vykořistovaní porobených zemí
a krutý útlak, jemuž byly vydány, vyvolaly
stav lalentni revolty v celé středoevropské
oblasti. Polská vzpoura a maďarská revoluce
z minulého roku otřásly v základech sovět
ským panstvím jakož i komunistickými reži
my, těmto národům vnucenými. Moskva dnes
nad nimi udržuje nadvládu jen a jen Rudou
armádou, aniž si může být jista spolehlivostí
svých vlastních vojsk ve všech případech ...
Nic neznázorňuje žalostný krach sovětské
politiky jako ta skutečnost, že právě po deseti
létech Polsko, které bylo donuceno odmítnout
účast na Marshallovu plánu, se dnes uchází
o americkou pomoc a že Moskva je nucena,
ovšem s velkou nelibostí, trpět, aby komuni
stická polská vláda hledala u amerických kapi
talistů záchranu před hospodářským zhrouce
ním, na jehož pokraj Polsko bylo vrženo bru
tálním sovětským vykořistováním a zlořády
komunistického režimu. Hilary Mine sám jisté
netušil, jak měl pravdu, když mi v červnu
1947 důrazně opakoval, že „naše země nezbyt
ně potřebují americké pomoci"...
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Odchod Rusů ze Střední Evropy se musí Vy.
rovnat odpovídajícím odchodem Angličanů a
Američanů. Tento odchod by nehvl konec
Atlantického společenství, nýbrž konec roz
dělení Evropy po Joltě na sověty okupované
púsmo s komunistickou^ nadvládou a rápadni
část chráněnou Američany. Postavil by nQ.
utrální Střední Evropu, zaručenou dohodou
mezi Západem a Východem, mezi obě části.
The Observer, Londýn

Budoucí nukleární válka by obrátila Česko
slovensko nebo Rumunsko či východní Ně
mecko zrovna tak ve hřbitov jako západní
Německo.
New ůork Times, New ůork
Těžko můžeme připustit — jak tvrdl LHumanitě — že všichni uprchlíci jsou fašisti nebo
agenti západního imperialismu. Mezi Albánci,
kteří slepě nenásleduji Envera Hodžu, Bulhary,
kteří netleskají Jugovovi a Čechoslováky, kteří
čekají, až zmizí režim, který jim vnucuje Ši
roký, jsou opravdoví demokraté, kteří dbají
právě tak na osvobozeni jednotlivců jako na
osvobození národů.
Le Populaiie, Paříž

Jakmile jednou bude mít západní svět větší
přístup do oblastí za Železnou oponou a Ru
sové nás častěji budou vidět, snad vývoj ke
svobodě za Železnou oponou dostane nový,
nepotlačitelný spád.
M. Higginsová, Herald Tribune, New York
Symbolem nové počínající strašné éry sovět
ské'nadvlády v Maďarsku je vlastenec Szigety, který podle přikladu Jana Masaryka
spáchal sebevraždu skokem s okna. Události
se tragicky opakují.
The Daily Telegraph, Londýn

KULTURNÍ KOEXISTENCE V PRAXI
Pražské
Literární noviny
zaútočily ne
dávno na literárního historika Jiřího Pistoria:
Prý ve výboru dopisů F X. Saldy falšoval Saldův odkaz a prý v něm tendenčně potlačil
všechny doklady o Šaldově lak zvané pokro
kovosti. Režim' hledá alibi pro své vlastní
penězokazectvi. — Nyní mají komunisté další
důvod k útokům: V pařížském nakladatelství
Les Iles d Or > vyšla právě Pistoriova kniha
o Československo - francouzských kulturních
stycích v letech 1948—1956. (»Destin de la Culture Frangaise dans une Démocratie Populaire , studie a dokumenty, předmluva Marc
Blancpain, str. 292, cena 600 Frs.) Jiří Pistorius
je bývalý spolupracovník romanisty profesora
Dr. Václava Černého a jeho Kritického měsíč
níku, spolupořadatel Šaldových sebraných spi
sů a autor šaldovské bibliografie. Žije v Paří
ži a spolupracuje s francouzským vysíláním
pro ČSR a s RFE. — Pistoriova kniha je velmi
aktuální ve chvíli, kdy režim obnovuje hesla
o kulturní výměně a koexistenci, o uměleckém
soutěženi a dokonce i o umělecké agresi na
západ. Autor v ní pečlivě utřídil množství zá
sadních i detailních a vždycky typických do
kladů o tom, jak komunisté v uplynulých de
víti letech záměrně a barbarsky potlačovali
tradiční československo-francouzské kulturní
styky.
Přejeme autoru i sobě, aby jeho kniha
KRAJANÉ V USA PROTI KOEXISTENCI S KOMUNISTY
pomohla lak trochu klepnout přes prsty komu
Ve dnech 4.—5. května konala se ve Wa okolností přijmout appeasement s mezinárod nistické cestující s kulturní koexistencí, kteří
shingtone celonárodní konference Čs. Národní ním komunismem, který vystupuje v ovčí své dřívější fráze o Francii, kolonii americ
rady v Americe, která je vrcholnou organisací masce koexistence. Sjezd, jehož se účastnilo kého imperialismu.: nyní nahrazuji licoměrným
Američanů čs. původu. Význam sjezdu se pro několik set delegátů, pozorovatelů a hostí té
jevil i v účasti vládních činitelů; byli přítom měř ze všech států americké unie, schválil
ni: vedoucí čs. oddělení státního departementu resoluce a memoranda, v nichž vytýčil postoj
KRUTÉ TRESTY NAVRÁTILCŮM
Thomas Donovan, zástupci americké vládni in Američanů čs. původu k současným politickým
Deset let žaláře v Leopoldově
formační služby (Hlas Ameriky) a z členů událostem a vznesl apel na americká vládni
S opožděním se dovídáme, že v minulém
Kongresu senátor Roman Hruška z Omahy, místa, aby uplatnila v zahraniční politice zá
který je českého původu a kongresník Charles sadu, že plné obnovení svobody ve střední ai roce v létě přibyl do trestnice v Leopoldově
Vanik z Clevelandu, který náleží již do čtvrté východní Evropě by se mělo prosazovat sou■ na Slovensku transport desíti vězňů-navrátilců.
generace Američanů čs. původu. Jeho projev časně s uskutečňováním jiných americkýchi Byli to navrátilci ze Západního Německa, Anbyl tím významnější, že byl jakousi politickou cílů v této oblasti. Sjezd dále varoval zástupcej glie a Švédska, kteří po návratu do CSR prazpovědí. Poslanec Vanik zdůraznil, že jako státního departementu, že komunisté zneuží■ covali v továrnách a přednášeli na závodních
americký politik vždy hledal inspirace v tra vají kulturní výměnu k prosazování svýchi schůzích a jiných příležitostech o svých špatdici a kultuře země svých prarodičů a u osob cílů, hlavně mezi cizojazyčnými skupinami v- ných zkušenostech na západě. Když se však
nosti, které z Československa přicházely a při Americe. Za Radu Svobodného Českosloven. po, několika měsících seznámili s pravými pocházejí do Spojených států. Vanik prohlásil, že ska pozdravil americké krajany předseda Za. měry v CSR, ochabli v propagační kampani
považuje za povinnost, aby se i politicky za stupitelstva dr. Juraj Slavik, který vyslovil। proti západu a počínali si tak neopatrně, že je
býval osudem porobeného lidu v Českosloven
komunistická policie zatkla. Soud je pak od
sku. Předseda Čs. Národní rady v Americe plk. přesvědčení, že Čs. Národní rada a RSČ se soudil k několikaletému, některé až desíti
Josef Triner pravil, že Spojené státy potřebují budou navzájem doplňovat v boji za osvobo letému žaláři, když vzal v úvahu jejich dří
rpalkličfpíší nolitiku a že nesmi za žádnvch zení Československa.
vější činnost a styky v zahraničí. V Leopol
dově jsou oddělení od ostatních vězňů a pra। cují při dráni peří a výrobě provazů. Byli to
i snad jediní vězňové, ktervm jejich osud ostatní
trestanci přáli.
Předplatné na,, České Slovo" pro rok 1957 :

Čs. národní pouť do Washingtonu

v USA a v Kanadě dva dolary, letecky čtyři.
V Austrálii a na Novém Zélandě 25 sh., ve
Velké Britanií 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 sdí., ve
Španělsku 100 Ptas a v Portugalsku 60 Esc.
v Západním Německu 6.75 DM. V ostatních
zemídr částku, rovnající se dvěma US do
larům.
Adresy našidi zástupců:
Austrálie, Tasmánie a N. Zéland: Božena
Chaloupko v á, 65, Victoria Rd., E.
Hawthorn, Melbourne, Vic.
Belgie a Lucemburk: Emil Sklenář, 69,
rue de Trévires, Luxembourg — Bonnevoie. — Cis. šek. konta: 256-79.
Brazílie: Josef J í š a, c/o S. A. Philips do
Brasil, rua Catumbi 715, Sao Paolo, Brasil.
Fr. Maroko: Roman Hub, Villa ,,La Baraka"
22 bd. de Grande Ceinture, CasablancaAin es Sebaa.
Itálie: Vladimír Vaněk, Roma, Parco Pepoli 4.
Israel: F. Fischer, knihkupectví a prodej
novin, Haifa, Hečhaluz 18, P. O. B. 4923.
Kanada: František H 1 u b u č e k, 627 College Avenue, Winnipeg 4, Manitoba.

Norsko: Josef An dri e, c/o Clausen-Manus,
Hammersborg torg 5 b, Oslo.
Rakousko: Jan Terber, Wien XVI., Haymerlegasse 28 I.
Spojené státy: František Ambrož, 351
East — 74th Street, New York 21., N. Y.
Švýcarsko: L. V o 1 k o v i, Zúrich, Meimradstr. 5.
Švédsko: Václav Valoušek, StockholmHagalund, Rásundavägen -43, Sverige.
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,
Míinchen 27, Postfadi 9t, Germany.

Nechápu opatrenia strany. Objektívne pôso
biace zákony socialistickej výstavby vyžadujú
od strany a vlády aj také opatrenia, ktorá ,.na
I prvý pohľad" každý pracujúci človek hned
i nepochopí, najmä keď ide oňho, keď sa jemu
[spevňujú normy, keď on má prejsť z adminiI stratil y do výroby, keď práve v jeho závode
| neprípustné prekračujú mzdové fondy, ked on
[ma pnspiet k rýchlejšiemu rastu produktivity
[ prace ceď jeho prichytia ako si krmi svoje
, Kras icky z družstevného krmiva, ked od neho
žiadajú, aby odovzdal štátu mäso za výkupné
ceny, ked ho môže na čierno predať drahšie,
'dľn-'?obci
tohto roku nezavedu
0Jektricky prúd a nepostavia kultúrny dom,
v'ľj. ° krai zaostal pri industrializácii, atď"!ez nevtd>eí, že v ľuďoch sú mnohé
nab°ženské, nacionálne, súkromnohivťht-1C'7
ktoré nemôžeme nebrať do
V 31000 obchádzať ich pri styku s občanPravda (Bratislava)
visnkt-8’Z devíli projektovaných teleLábem ?Vllaců zaháji činnost v Ústi nad
Přibudou r V roce I959- Do konce Pé,neíy
Hradci tr uPlzni, Českých Budějovicích,
cieli Á „dlc!ve' Brně, Banské Bystrici, Kosi, Českomoravské Ty^očfnyUd neuííeném ”
’ n JmXin^en
se ®‘avba nového nádraží,
ocmcjsiho y ostravském kraji.

Číslo 6., červen 1957

České

Pouť po místech zrodu české reformace

500 let Jednoty bratrské
Letos v červnu se konají v Praze okázalé oslavy založení
Jednoty Bratrské. K oslavám jsou sezváni zástupci zahraničních
církví a četné delegace náboženských denominací ze zámoří. Na
pořadu oslav podílí se Ekumenická Rada všech protestantských
církví v CSR. Avšak je třeba připomenout, že církve v CSR jsou
port kontrolou režimu.

slovo

CS. OBCHODNÍ ZÁSTUPCE V CASABLANCE
ZATČEN PRO ŠPIONÁŽ
V Casablance byl zatčen obchodní atašé čs
vyslanectví v Paříži František Vlček v oka
mžiku, kdy odevzdával jistému Marokánci vět
ší peněžitou částku za důležité špionážní doku
menty. Vlček přijel do Casablancy u příleži
tosti loňského veletrhu a usadil se tam jako
lak zvaný šéf čs. obchodní misse v Maroku.
Vlčkova činnost se neomezila jen na obchodní
záležitosti, zakrátko se mu podařilo navázat
bližší styky s některými členy krajanského
'Sdružení Čechoslováku v Maroku«, od nichž
pak získával důležité zprávy pro svou špio
nážní činnost ve prospěch čs. komunistického
režimu. Zatčení Františka Vlčka vyvolalo mezi
čs. krajany v Maroku značný rozruch. T. Jed
nota »Sokol« v Casablance vydala zvláštní
číslo /Sokolského oběžníkuv němž vyzvala
čs. krajany v severní Africe, aby se oprostili
od jakýchkoliv styků a spolupráce s komuni
stickými kolaboranty.
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Rokování porobených evropských národů

Nové naděje ve Štrasburku
(ta) Ve Štrasburku, v sídle Evropské Rady, se letos opět konalo
jarní sněmovaní evropských národů. Výsledek zasedání přesvěd
čivé ukazuje, ze letošní porady znamenají další významný krok
na cestě za sjednocením Evropy, jež si získává stále větší ohlas
v evropské veřejnosti. Přinášíme o průběhu porad ve Štrasburku
zprávu z pera našeho spolupracovníka:

Bez svolení vlády se nesmějí podobné oslavy nebo manifestace
První důležitou události byla schůze zahraničních ministrů zemí,
konat. Proto se ptáme, jaký cil sleduje dnešní režim v ČSR tím, že
zastoupených y Evropské radě. Schůze se konala 29. dubna a vyvrcho
tuto oslavu povolil. Co chce zahraničním zástupcům jednotlivých
lila slavnostním podpisem smlouvy, kterou se zúčastněné země za
křesťanských evangelických církvi ukázat a jaký bude účel všech
vazují vyřizovat napříště své spory buď před zvláštní smírčí komisí
proslovů a zájezdů na památná místa, kde se česká reformace rodila?
nebo před Mezinárodním soudem v Haagu. Kdo se zamyslil nad
Tradiční datum vzniku Jednoty Bratrské slavivalo se jenom u tak
krvavou
historii Evropy a pohlédl na podpisy někdejších spojenců
řečených Moravians, zinzendorfské skupiny a německé větve Jednoty.
a nepřátel, ten nemohl nevidět, že mír a přátelství* mezi svobodnými
Čeští evangelíci se dívali na dobu reformačníi
। evropskými zeměmi se upevňuje. Neboť úmlu
jako na snahu, již by duchovně navázali na
vu podepsali Francie, Velká Britanie, Němec
první Církev Kristovu, jak o ní čteme v No
ko, Itálie, Belgie, Holandsko, Lucembursko,
vém Zákoně. Reformační hnuti bylo spočátku
Dánsko, Norsko, Švédsko, Irsko a Island. Ra
v Cechách a na Moravě hnutím očistným. Re
(Dokončení se str. 1.)
-pasem volných obchodních styků" (zone kousko a Turecko podpíší smlouvu dodatečně,
formátoři se zříkali ceremonialismu a vraceli vývoje u nás a z ducha, ve kterém byla
jakmile
budou vyřízeny formality, které před
cle
libře
échange),
to
jest
systém
jakéhosi
ne

se k živému slovu a k živému Kristu. Tento smlouva o společném trhu podepsána.
úplného společného trhu. Každý stát má mož pisují zákony těchto zemí.
prvek byl znatelný už v činosti Husově. V Hu
Podívejme se nejprve na důvody, svědčící
Vlastním jádrem sněmování byly jako do
sově kapli, kam se vešlo tři tisíce lidí nebylo spíše o nesnázích, které by mohly Česko nost přičlenit se dříve či později ke společ
ani oltáře, byla tam jen kazatelna. Náboženská slovensku jednou vzejít z existence západo nému trhu se zvláštním statutem, který mu sud plenární schůze Poradního shromáždění
Rady,
v němž zasedají delegáti parlamentů
umožni
těžit
z
některých
jeho
výhod
a
poočista děla se hlavně horlivostí kazatelskou. evropského společného trhu.
<
h?1 s* PH tom možnosti ,,ochranářské poli jednotlivých členských států, a to jak poslanci
Češti a moravští evangelíci nepovažovali proto
Společný trh povede nutně k rozšíření vý
odchod skupin Jana Rokycany, Petra Chelčic- měny zboží a služeb mezi šesti smluvními stá tiky v určitých předem vymezených odvětvích. vládní, tak i zástupci oposice. Vedle několika
kého, Štěpána z Kroměříže a jiných, do kun- ly. Je pravděpodobné, že toto rozšířeni zahra ' elká Britanie na přiklad uvažuje o tom, že otázek méně důležitých se Poradní shromáždě
zabývalo dvěma hlavními předměty. První
waldských samot za děj osamělý. Odloučení ničního obchodu (který de facto přestane být se zapojí do společného trhu co nejvíce v prů ní
nich byla otázka nových institucí, které bude
se od církve utrakvistické vždy bylo považo zahraničním obchodem) přinese i rozšíření cel myslové oblasti a zůstane stranou v zeměděl znutno
vytvořit, až budou ratifikovány smlouvy
ství.
Je
nasnadě,
že
tento
systém
neúplného
váno jen za část vývoje náboženského, za je kové výroby a tím také dovozu z ostatního
bude otevřen jednou i Českosloven o společném evropském trhu a společném vy
den z článků onoho řetězu, jímž se reformace světa. Kdyby však k této všeobecné expansi členství
atomové energie. V lom ohledu politická
poznenáhla dostávala do reformačního hnuti nedošlo, mohlo by mít rozšíření obchodních sku. Západní státy jistě uznají, že několikaletá užití
československého hospodářství se komise navrhla koordinaci a racionalisaci do
světového. Kunvaldští teprve až po desíti le styků uvnitř západní Evropy za následek sovětisace
může odstranit jen postupně. Společný trh savadních institucí, jakož i instituci, které mají
tech dali si své kněze vysvětit od italských zmenšeni styků s ostatní Evropou. Jinými slo může tak v budoucnosti přispět k vvřešeni vzniknout na základě nových dohod. Pro ilu
^Valdenských. Bratři nezůstali v odloučení, vy, země, která není členem společného trhu, mnohých
nesnází, které by demokratické straci uvádíme, že existují tři instituce, z nichž
vraceli se pomalu do života národa. Jednota bude stát před novou antarktickou oblastí, do Československo jinak těžko překonávalo.
každá má své shromážděni: Evropská Rada,
by se byla nemohla tak rychle šířit, kdyby lid které vyvážet nebude nejsnadší. Jak chcete,
z nás si položil na příklad už otázku, která má 15 členských států, Společenství uhlí
i šlechta s učením jejím nesympatisovali a ne aby Československo s výrobou - asi 20 tisíc coKaždý
se jednou v Československu stane a má a ocele, které sdružuje šest států a Západo
souhlasili. Ale její vznik byl považován za automobilů ročně konkurovalo na belgickém stát s přeexponováným těžkým průmyslem a evropská unie, v níž jsou zastoupeny země
vývin celonárodního obrodného náboženského trhu Francii, kde jediná značka (Renault-Dau- se zanedbaným průmyslem spotřebním.'Systém Společenství uhlí a ocele (Francie, Itálie, Ně
snažení. Proto češti evangelíci nikdy neříkali: phine) vyrábí už dnes, tedy ještě před zavede ,,volného pásma" může přinést odpověď: Česko mecko, Belgie, Holandsko a Lucembursko) a
»Zde to je, tady se počala Jednota«, a proto ním společného trhu, asi 800 vozů denně? Dum slovensko může svůj těžký průmysl zařadit do Velká Britanie. Ideálem, k němuž se evropské
také nelze toto hnutí vyjádřit jen několika vě ping, který Československo provozuje v ex společného trhu a ponechat si alespoň dočasně hnutí přibližuje, je splynutí všedi těchto insti
tami. Tak jako řeka než vyústí v mocný proud, portu automobilů, je dobře znám a situace ochranu nad průmyslem lehkým a nad země tucí v jednu jedinou, která by měla na starosti
načerpává své vody z mnoha studánek a po bude pro výrobky „made in Czechoslovakia" dělstvím. Mohlo by tak vyvážet své stroje všechny problémy, společné evropským náro
tůčků, lak také české reformační hnuti tvořilo ještě horší, až cena renaultky klesne odstra bezcelně nejen do západní Evropy, nýbrž i do dům.
se z celonárodního života.
něním cel uvnitř společného trhu o dalších francouzské a belgické Afriky, která je sou
Druhou důležitou otázkou, kterou se zabý
Byli to však Zinzendorfšíí Bratří v Německu, 20 procent.
částí společného trhu. Otevřeíy by se mu tím valo Poradní shromáždění Evropské rady, byla
u nichž se tradiční den i rok založení Jednoty
zpráva
politické komise. Tato zpráva upozor
Tento argument proti společnému trhu se nejen odbytové možnosti, o jakých se dosud
Bratrské dochoval. Do Ochranova — Herrennikomu ani nesnilo, ale naskytla by se záro ňuje zejména na snahu Sovětů rozložit spole
hutu — odcházeli povětšině Němci z českého netýká ovšem jen Československa, nýbrž všedi veň i možnost, jak získat prostředky pro ná čenstvo západoevropských národů, jednak
pohraničí. Tam byl jejich náboženský život nečlenů. Pro nás, tak jako pro ostatní středo- kup spotřebního zboží a kapitál pro rekon hrozbou, jednak námluvami a mírovou oíenovlivněn Jednotou. Zatím co se stará česká a východoevropské státy pod komunistickou strukci spotřebního průmyslu. Skutečnost, že sivou. Zpráva politické komise uzavírá svůj
Jednota klonila víc ke kalvinismu (Komenský nadvládou, však může mít mnohem větší dů obrovská území v Africe budou začleněna do rozbor tím, že si Moskva nepřeje nic jiného,
sám studoval na kalvinistických universitách) ležitost. Anglie nebo Dánsko se již ode dneška společného trhu, se tak stává jedinečnou pří než aby západní Evropa spáchala sebevraždu.
a k světovému presbylerianismu, zinzendorf- přizpůsobuji budoucí existenci společného trhu. ležitostí, jak se zbavit přebytků těžkého prů Za těchto okolností považuje zpráva za nepo
šti Bratři byli ovlivňováni, přirozeně, luter- Osvobozené Československo se naopak před myslu, který čs. občanům zamezuje zvýšení stradatelné, aby členové Evropské rady vy
slvím a pietismem Spenerovým. Zřizovali ko realitou společného trhu jednou ocitne zcela životní úrovně.
pracovali program společné zahraniční poli
munální farmy, sbory a církve byly rozděleny bez přípravy. Tím, že Československo neni
Posléze otevírá společný trh ještě jinou per tiky a dohodli se na společném postupu jak
na chóry: jinoši museli bydlet zvlášť, mladé členem společného trhu, ztrácí tedy na dvou
tento
program provádět. Není pochyby o lom,
ženy rovněž a vdovy taktéž. Podobně byly frontách: je připraveno o výhody odbytiště se spektivu: Není pochyby o tom, že i komuni že zpráva politické komise Poradního shro
upravovány hřbitovy. To všechno u zinzen- stosedmdesáti miliony spotřebiteli (a tím o stické Československo bude muset brát na máždění Evropské Rady značně ovlivní vlády
dorfských Moravians, jak jsou známy v cizi možnost modernisace a snížení cen) a bude větší váhu 170ti milionový hospodářský kolos, jednotlivých členských států v diplomatickém
ně, má ducha německého, není v tom té rodin dříve nebo později postaveno před situaci, kdy který vzniká na jeho hranicích, než jeho dneš souboji se Sovětským svazem.
né pospolitosti a soudružnosti starých bratr jeho export do Západní Evropy bude nesmírně ní isolované složky. Ředitelé národních pod
Netřeba zvlášť zdůrazňovat, že jarní sněmo
ských rodů. Čeští exulanti se neradi podřizo ztížen. A také na ostatních světových trzích se niků se budou muset ještě více snažit, aby za vání Evropské Rady ovlivnily politické události
setká
s
novým,
mnohem
silnějším
konkuren

západní
devisy
prodali
nějaký
ten
Spartak
vali autoritě pana hraběte a bylo mnoho ne
v Polsku a Maďarsku. Zejména revoluce ma
shod, než česká družina exulantů v Německu tem, než někdejší samotná Belgie, samotné Ně nebo traktor. To může ovšem znamenal ještě ďarského lidu, na níž měli tak vynikající podíl
mecko ald.
větší dumping a ochuzování československých
vyhynula a splynula s německou většinou.
maďarští dělníci tanula na mysli každému, kdo
Zdá se nám však, že toto ,,nebezpečí společ spotřebitelů — bude to však také znamenat přišel do Strassburgu. Nezapomeňme, že se
Zinzendorfšti Moravians mají své sbory ne
jen v Německu, nýbrž i v Anglii, Holandsku, ného trhu je vyváženo velikými možnostmi, nutnost častějších cest do ciziny, častější zvaní podzimní zasedání Evropské Rady rozcházelo
v Americe, Kanadě a v čelných misijních obla které se jeho existencí budoucímu Českoslo cizinců do Československa — a tedy menší iza zvuku palby na budapešťských, ulicích, a že
stech, polích. Do Ameriky přistěhovali se jako vensku otevírají. Zdůrazňujeme tu slovo ,,bu isolaci. Krátce řečeno, společný trh bude nut- :se Evropská Rada scházela tentokráte poučená
Němci, ačkoliv jsou místa, kde na hřbitovech, doucí". V daném okamžiku totiž Českosloven ně vykonávat na ostatní státy nejen hospodář- •brutálním zásahem sovětských, tanků a cynic
na náhrobních kamenech, zachovala se jejich sko svou nepřítomností ve společném trhu skou, nýbrž i politickou přitažlivost. Maďar kým postojem vlády sovětů vůči maďarskému
Leská nebo lužickosrbská jména. Byli to lidé beze sporu ztrácí. Vyčíslit tuto ztrátu by bylo ské i polské události ukázaly, že často stačí ;lidu a jeho tužbám. A své pocity rozhořčení a
'božní a pracovití a misijně neobyčejně způ úkolem právě lak těžkým, jako zjistit, oč jen málo pootevřít okno, aby se vyvrátily i sympatie vyjádřili zástupci Evropské Rady na
sobilí a obětaví. V misii nevysílali jen kaza- československý občan přichází lim, že musí žít dveře.
Shromáždění evropských porobených
Na otázku, kterou jsme si spočátku položili, zasedáni
•
komunistickým režimem. Pro budoucnost
ele a učitele nýbrž také řemeslníky a země- pod
:
národů,
které již po třetí zasedalo současně ve
;
však zdá nejdůležitéjším duch, v jakém odpovídáme tedy kladně: Přes určitá nebez- Strassburgu.
iělce, aby učili ručním práčem. Jejich křesťan- se
•
Stalo se tentokráte poprvé,_ že
:
;ké dílo mezi americkými divochy, Indiány, je byla smlouva o společném trhu podepsána a péči je . společný trh velikou možnosti i pro Evropská
Rada vzala jaksi oficiálně na vědo
budoucí
Československo.
A
totéž,
snad
do
míry
J
politická motivace. A v tomto směru je
:ajisté jedinečné. Svou náboženskou opravdi- její
.
mí Shromáždění evropských porobených náro
že společný trh je především nástrojem ještě větší, platí o Euratomu, do kterého bude 1dů tím, že předseda Poradního Shromáždění
/ostí, klidem a modlitbou působili i na jed- jasné,
.
moci
Československo
se
svými
uranovými
lo‘
a
krokem
na
cestě
k
politickému
sjednocení
loho z bratři Wesleyových, jenž se stal za- •
Evropské
Rady holandský poslanec Fernand
1
Je výrazem praktické nutnosti — ně žisky vstupovat jakožto partner velmi silný. Dehouse
dadatelem methodismu. V USA mají dvě stře- Evropy.
1
se ihned po svém zvoleni odebral na
Bylo
by
proto
i
pro
nás
nesmírnou
ztrátou,
J
se začít musí — a ne projevem nějakého
liská: v Pensylvánii a v Severní Karolíně. kde
1
Shromáždění porobených evropských národů,
přesvědčení, omezujícího Evro kdyby smlouvy o společném trhu a Euratomu ‘aby tam vyjádřil sympatie své i, svých kolegů
vlají tam výchovné ústavy, koleje, útulky pro geopolitického
'
mstárlé a památky na komunální farmy. Jejich pu
1 ,na šest států. Společný trh není — lak jako měly být některým ze šesti západoevropských jk osvobozovacím snahám exilových organisad.
není evropské uhelné a ocelářské spole parlamentů zamítnuty.
lomy mají zvláštní sloh. Dnes jsou už všichni jim
.
S předsedou Dehouse přišli i jiní představitelé
— uzavřeným klubem. Jeho členové
O tom, že úspěch a neúspěch západoevrop- jEvropské Rady. Pro nás Čechoslováky byla
joamerikanisováni. Jen v Německu a v Kana- čenství
(
iě mají své, ovšem německé sbory.
1naopak uvítají každého, kdo by chtěl přistou ské politicko-hospodářské i duchovni regene- ,zvlášť povzbudivá řeč předsedy zahraničního
dodatečné. A pro ty, kteří se úplnému race je už dnes také úspěchem a neúspěchem 'politického výboru západoněmecké sněmovny
A nyní se zmíníme o přítomnosti našich Mo- pit
1
z těch či oněch důvodů bráni, exi demokratického Československa, nemůže být 1poslance Kurta Kiesiengera, který pasáží sve
avians. Ačkoliv se ještě i dnešní jejich čle- začlenění
5
(vh) jřeči adresované Cechům a zejména Polákům
a bude stále existovat systém tak zva- už nikdy nejmenších pochyb.
lové chlubí českou reformací — dějiny našeho stuje
J
vyvracel všechny komunistické pomluvy o relároda si vykládají naivně — nikdy se jako _
vanšistické politice německé vlády a němec
iřistéhovalci k němu nehlásili. Byli stranou
irvého i druhého odboje. Zatím co jiné ná- (do USA jako reformovaní nebo luteráni. To svých předků se — stydí. Kulturní styk s< kého lidu. Historické důležitosti toho projevu
dodala skutečnost, že této schůzi Shromážděni
oženské skupiny všemožně našim lidem po- leranční
1
patent Josefa II., z roku 1781, dovolo starou vlasti ustal, když přišel Adolf Hitler.
evropských porobených národů předsedal zá
táhali, Moravian, žel, už zájmu nemají. Ani val
i
totiž kacířům« jen tato dvě náboženství.
Jinak
celá
Amerika
kvapem
roste.
Všude
vy
Betlémě v Pa., kde mají hlavní sídlo a kde A
j byla to hlavně maďarská reformovaná cír růstají nová velká města a už není těch pře stupce Československa Dr. Štefan Osuský. Prá
ijí tisíce potomků našeho národa, nepokusili kev,
1
která tehdy poslala do Cedí a na Moravu kážek, které musely přetěžce překonávat naš vem tedy možno říci, že třetí Shromážděni
e získat mezi sebe nikoho z nových exulantů. své
«
kazatele všude tam, kde se lid k těmto přistěhovalci ještě před padesáti lety. Dálnice evropských porobených národů, na němž ze
otéž platí o sborech na středozápadě. Přistě- dovoleným
(
denominacím hlásil. Reformovaná letecká spojení, televise, nové školy — tc zástupců Československa zasedali dále Josef
ovalec vždycky potřebuje pomoci i trochu církev
c
byla staré bratrské církvi svojí pro dnes spojuje americký národ v jeden celek Lettrich, Hubert Ripka, Maria Tumliřová, Fillo,
isky. U dnešních Moravians už jich není. Ne- stotou
s
i doktrinární tvářností nejbližší a proto Amerika zkrásněla a dala našemu lidu to, čin Bunža, A.Hais a dr. Svoboda se konalo v no
iceme však přísně soudit. Škoda, že si z dě- se
s většina sborů k této církvi přidružila. Tak jej přitahovala: volnost a naprostou svobodu vém duchu a s novými nadějemi, neboť západní
n udělali modlu a zapoměli na živý vztah tomu
t
bývalo až do roku 1919, kdy se obě sku Nové generace tu vyrůstají jako nový lid x Evropa přihlásila se k svým bratřím pod patou
národu, který musel těžce bojovat o svou jpiny spojily na základech a principech wcírkve novém duchu. To je ta americká revoluce Sovětů také tím, že v sídle Evropské, Rady
xistenci ještě i v tomto století, a zapoměli na jBeránkovy , jak Bratří svoji církev kdysi na která ještě dlouho potrvá. Zrodila se z tých; v závěru zasedání Poradního Shromáždění
-\nna Kethylova obdržela evropskou kulturní
ivý vztah k lidu, který — i ty jejich dějiny — zývali.
2
ideálů, z těchže tužeb názorů a náboženské
Do Texasu se začal náš lid stěhovat na svobody, o které usilovala česká reformace zenu, jako uznání za služby, kterou ona a celý
plál svojí krví a slzami.
Ve Spojených státech se však proslavila sklonku
s
minulého století. Hlavně moravští Va před bitvou na Bílé Floře. Je to přímo symbo ňaďarský národ prokázali myšlence Spojené
•ště jiná náboženská skupina našich Němců, laši,
j
reformovaní i luterští to byli, kteří se tu lické, že v době, kdy národ doma jakoby by Evropy.
věnují se Hutteráci, jsou duchovními potom- uusadili, když byl Texas ještě divočinou. Mno kladen do hrobu, do doby Temna, tady v Ame
v Jakuba Huttera, Moravana (1533). V 18. sto- ho
1:
tam vytrpěli než se přizpůsobili a sžili. rice povstává národ nový’ z myšlenek, o je
•ti se vystěhovali do Ruska a v 19. století při- V
A jejich boji o život zanikal pomalu jejich jichž uskutečnění se snažila Jednota Bratrská
Mělník. V posledních lelečh komunistického
zpěvy — jen ze zvyků zbyly koláče,
•li do USA. V Jižní Dakotě v úrodných údo- svéráz,
s
Věru, jak divné jsou to oslavy — založení panství značně zpustly vinice na slunných po
známé po celém Texasu. Těžko se vedlo
di řek James a Missouri mají 15 kvetoucích dosud
d
i jeho kazatelům. Velké vzdálenosti, špat vzniku — Jednoty Bratrské! Velké Boži věc: labských stráních mezi Mělníkem a Litoměři
jmunálních farem. I v Kanadě mají své ušed- lidu
1
sji Dr. Blahoslav Balcar z Kalifornie napsal né
n cesty, vlaková spojení pomalá, hrozná ve se tuším ani nezakládají — ty přicházejí jakc cemi. Teprve od loňska dochází k obnově vinic
a letos vysadí na Mělnicku přes 50 ha nových
nich pěknou knihu.
ddra, sucha se střídala s povodněmi. O nějakém dar, jako zjevení Boží pravdy. Ve jménu tako vinohradů a do konce roku 1960 tuto plochu
na bratrskou církev a minulost, nelze vé pravdy naši předkové vítězili za zpěvu
Jinak se čeští protestanté v severních státech navázání
n
Imžuii v presbyterních a z části i v novo- hhovořit. Dosud tu mají čeští protestanti 32 sbo slavných slov: ...že konečně s Ním vždycky rozšíří na 160 ha.
Klatovy. Dne 16. června bude v Plánici ote
ěneckých sborech; Slováci ve sborech luter- rů
r a sborečků a deset kazatelů. Ale česky se zvítězíte... • Naším národním heslem je:
vch ale reformovaní také ve sborech pres- ttu káže jen jednou za měsíc, jinak je všecko Pravda vitězí« a národ tím míní, že pravda vřeno Křižíkovo museum, v domě, ve kterérn
se český vynálezce narodil.
Mládež už česky neumí a za řeč Páné vítězi. Opět zvítězí!
/terních. Čeští a slovenští protestanté přišli anglické.
a
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Velký pokrok v málo letech

Německý zázrak
Většina uprchlíků nevzpomíná na Ně
mecko, jak je poznali, ráda. Byla to
země okupovaná, země táborů a IRA.
Uprchlici pokládali pobyt v Německu za
přechodný a hněvali se nad každým
týdnem, o nějž se jejich emigrace pro
dloužila. Ale od té doby, co před devíti
či osmi lety z Německa odjeli, všechno
se změnilo. Skoro neuvěřitelně změnilo.
Za procházek ulicemi Mnichova v roce 1948
nebo 1949 zela k nebesům nesčetná zbořeniště.
Potkávali jsme domorodce, kteří přes odstup
několika let měli na tvářích vryto svědectví
o utrpení nebo bolestných ztrátách, odříkání,
ale i zklamané pýše. Ulicemi projížděla jed
notlivě auta — většinou s cizími značkami.
Dnes — po osmi nebo devíti letech — změnil
se Mnichov i západní Německo k nepoznání.
Ve středu Mnichova a na okraji města vyrost
ly desetitisíce obytných domů, mezi nimi i nej
modernější nové čtvrti s dvanácti- až sedm
náctipatrovými domy. V ulicích proudí neko
nečné řady automobilů, na podzim jich bude
jezdit s mnichovskou značkou již 155.000. Kola
vystřídaly tak zvané mopedy a tradiční ně
mecké motocykly scootery. Ňa chodnících je
vidět dobré živené, elegantně oblečené lidi —
na léta odříkání se už zapomnělo. Ve světě
se tomu říká „německý hospodářský zázrak".
V západním Německu vědí, že si to v potu
tváře vydobyli. Ještě před dvěma lety se zde
pracovalo v průmyslu s přesčasy 50 i více
hodin. Ale podle posledních údajů platil již
loni pro 40 procent průmyslových dělníků 45-tihodinový pracovní týden.

ROČNÍ VÝROBA PŘES MILION AUTOMOBILŮ
Nezaměstnanost prakticky neexistuje. V zá
padním Německu se zvýšila průmyslová vý
roba od roku 1950 do minulého roku o 87.5%.
V roce 1956 bylo vytaveno více oceli, než roku
1938 v celé německé říši a Německá spolková
republika se tak dostala ve výrobě oceli na
třetí místo na světě po USA a Sovětském
svazu. Loni vyrobil automobilový průmysl
1,075.619 automobilů, z nichž bylo téměř půl
milionu prodáno na zahraničních trzích. Tím
se loni západní Německo stalo druhým nej
větším vývozcem automobilů hned po USA.
Jediná továrna Volkswagenwerke ve Wolfsburku vyrobila 360.000 vozidel, a letos výroba
ve všedi továrnách na automobily dále stoupá.
Automobil značky Volkswagen stoji na vnitř
ním trhu 3.700 DM, v exportním provedení
4.500 DM, t. j. v druhém případě asi desetiměsiční výdělek průmyslového dělníka.
JEZDÍ SE DO ZAHRANIČÍ
Motorisovaný občan snáz překonává vzdá
lenosti. V Horním Bavorsku jsou Garmisdi,
Murnau, Tegernsee, Bad Wiessiee, Reichenhall
a jiná místa výletními středisky, která ročně
navštěvují statisíce cizinců. Obyvatelé spol
kové republiky motorisovaní i nemotorisovaní
nejezdí jen po vlastní zemi, ale podnikají ale
spoň jednou do roka cestu do zahraničí. Už po
několik let panuje pravá cestovní horečka.
Rok co rok jezdí před dva miliony Němců do
okolních států, ale i do zámoří na dovolenou.
A je do značné míry také zásluhou spolkové
vlády, že cestující 14 evropských zemí nepo
třebují při zájezdu do zahraničí vstupní visum,
nezůstanou-li v jedné zemi déle než tři mě
síce. Do některých sousedních zemí nepotře
buje západoněmecký občan mít žádný pas,
stačí jeho legitimace.

NEJEN SLASTI —
MNOZÍ MAJÍ JEŠTĚ STAROSTI
Ovšem i dnes nemůže dost dobře každý
jezdit na dovolenou do zahraničí a vozit se
v automobilu. Je stále velký počet těch, kteří
mají starosti třeba o byt. Města rychle rostou,
počet obyvatel na území NSR se od roku 1945
zvýšil o více než pětinu jen přistěhovalectvím.
Miliony Němců z nyní polského území a z
ČSR se usadily
v
západním Německu.
A ze sovětského pásma přicházejí ještě i teď
ročně statisíce uprchlíků. Západoněmecký sta
vební průmysl pracuje na plné obrátky. V letech 1954—56 bylo dáno k užívání průměrně
ročně 550.000 bytů a také letos jich nebude
méně. Jen za minulý rok investovali stát, země
i jednotlivci do bytové výstavby přes 10 mi
liard marek. Staví se prakticky všude. Právě
v posledních týdnech se jednalo o zrušení tá
bora Valka v jehož blízkosti má v příštích
letech vzniknout nové trabantní město Norim
berk a — Langwasser. V Norimberku, kde bylo
v poválečných letech postaveno již 60.000 no
vých bytů, panuje totiž stále ještě bytová
krise, stejně jako v mnoha dalších západoněmeckých městech. Asi třetina bytů v NSR
byla postavena se státní podporou a nájemné
je předem určeno. Tyto byty se přidělují po
stupně nejpotřebnějším. Ostatní byty jsou vol
ně financovány a majitelé domů (také společ
nosti) žádají, aby nájemník zaplatil tak zvaný
Baukostenzuschuss, 2—6.000 marek, u luxusních
bytů i více.
NEJMLADŠÍ TVRDÁ VALUTA
ja západoněmecká marka. Vzpomínáte si třeba
ještě na dobu před měnovou reformou, kdy se
za baliček cigaret platilo i sto marek. Od
června 1948 se vsak všechno rázem změnilo.
Dnes je západoněmecká marka jednou z nej
žádanějších měn. Proč? Spolková republika je
vysoce průmyslovou zemí a podobně jako
Československo, závisí přímo na vývozu. Ještě
před několika lety bylo západní Německo nej
větším dlužníkem Evropské platební unie. Dnes
je jejím daleko největším věřitelem. Jen na

ČESKÉ SLOVO
př. za měsíc březen 1957 převyšoval vývoz
o 536 milionů marek dovoz. (1 americký do
lar = 4.18 DM.) Letos v květnu dosáhly zlaté
a devisové reservy NSR 19 miliard marek, čili
více než 4 a půl miliardy dolarů. Na jednoho
obyvatele spolkové republiky připadá tedy
28 gr ryzího zlata (celkem 8 miliard marek ze
zmíněných 19).

TŘETÍ NEJVĚTŠÍ VÝVOZCE NA SVĚTĚ
je dnes Německá spolková republika. A při
tom je zahraniční obchod liberalisován až na
90%. Západoněmecký průmysl, který je dnes
na čtvrtém místě na světě, vyváží prakticky
všechno a do všech zemí, východoevropské
státy nevyjímaje, i když s nimi nemá klasické
obchodní dohody.

Číslo 6., červen 1957

NĚMCI JSOU PRACOVITÝ NÁROD
I
SPORT
ale i Cesi a Slováci dokázali a částečně i dnes I
dokazuji syou dovednost. Nemůžeme jinak, । Letos se jel po desáté velký mezinárodni
než do Jisté míry závidět, že právě v soused-' cyklistický amatérský závod na trati Praha—
štvi dnes stale ještě těžce zkoušejícího Česko-i Berlin—Varšava, dlouhé 2189 km. který komu
slovenská^ dává svobodný svět nejlepší a nej-' nisté propagačně nazvali: Závod míru. Vítě
markantnější přiklad o tom, jak svobodný a! zem letošního závodu v soutěži jednotlivců je
na státu existenčně nezávislý -člověk může • Bulhar Christov, v soutěži družstev vyšli s
radostně budovat svou budoucnost, i na tros modrým trikotem cyklisté z vých. Německa.
kách. Jsem přesvědčen, že i v Československu, Pro čs. cyklistiku se skončil závod velmi ne
až Lam bude obnovena svoboda, ukážeme svě slavně: po loňském pátém místě se čs. druž
tu, kam může vést poctivá práce svobodných stvo letos umístilo až na dvanáctém a jednot
lidí, jako jsme to ukazovali po dvacet let za livci mezi posledními závodníky.
první republiky. A na tomto radostném díle
Velmi obtížná a těžká trať má dvanáct etap,
se jistě budeme podílet i my, exulanti, kteří z nichž je pét na čs. území; Praha—Brno—Tá
dnes v blízkých i vzdálených zemích nejen pře-1 bor—Praha—Karlovy Vary—Karl - Marx - Stadt,
čkáváme dobu exilu, nýbrž sbíráme také zku-1 měří asi 800 km. Závod se konal ve dnech
šenosti.
g । 2.—18. května za účasti 84 závodníků ze 14 stá
tů. avšak bez Italů a Holanďanů. Čs. representačni družstvo tvořili kapitán 331etý Veselý,
který v roce 1949 byl vítězem tohoto závodu,
dále Kubr, Novák, Nachtigal, Křivka a Růžič
ka, kteří se před závodem několik týdnů při
obcí — na př. takový Svoboda ze Zlína — a pravovali na Vranově a byli také favorisováni,
jiných, kdo z obecních peněz hospodařili do jako takřka jistí vítězové letošního závodu.
vlastní domácnosti, jako na př. bratislavský Tím větší bylo zklamáni a rozčarování čs. spor
primátor Čáp. — Myslíte, že na toto všechno tovní veřejnosti, když došly zprávy, že v sed
voliči v neděli 19. května 1957 zapomněli a mé etapě závodu na silnici do Berlina vzdali
se Veselý a Kubr, dále pak odpadl Křivka,
šli k urnám opravdu jen s nadšením?
Připomeňme si ještě několik údajů z historie takže do Varšavy dojel už jenNovák třicátýnárodních výborů. Měly být podle výzvy lon pátý, Nachtigal (52) a Růžička (55). Jako druž
dýnské exilové vlády z dubna 1944* a podle stvo propadli se čs. representanti hluboko do
příkladu z r. 1918 vytvořeny jako dočasné pole poražených a skončili až na dvanáctém
organy s politickými a správnými právy v místě před Maďarskem a Finskem. V čs. spor
první době po osvobození. Ve vhodné době tovním tisku měl tento neúspěch bouřlivý
měly být nahraženy orgány řádně volenými. ohlas. »Na silnici do Berlina bylo čs. družstvo
Ale ministrem vnitra se stal komunista Nosek, rozbito takovým způsobem, který by měl zů
který za pomoci svých soudruhů ve vládě stat výstrahou čs. tělovýchově., napsala Mladá
demokratisaci lidové správy stále oddaloval. fronta a rozhořčeně pokračovala: >VeseIý se
První národní výbory byly hned v květnu a vzdává další jízdy. Kapitán čs. mužstva, velký
červnu 1945 „voleny" na veřejných shromáždě stratég minulých let, vítěz 16 etap a cyklista,
ních. V květnu 1946 bylo složení národních vý který si jednou udržel žlutý trikot až do ko
borů určeno podle výsledků voleb do Národ nečného cíle závodu končí v jeho jubilejním
ního shromáždění. Během puče komunisté své ročníku způsobem ne důstojným své velké
soupeře „vyakčnili" a až do podzimu 1953 minulosti. Je to osobní a sportovní tragedie
byly obsazení organisace a způsob práce ná muže, který chtěl ještě jednou vést naše muž
stvo do boje. Rovněž na Kubra, který se soli
rodních výborů v rukou ministra vnitra.
V září 1953 si tuto pravomoc přisvojil zvlášt dárně s Veselým vzdal další jízdy v závodě,
ní úřad pro řízení činnosti národních výborů se ostře vrhl čs. sportovní tisk i rozhlas. Pří
při předsednictvu vlády, který ji prakticky padem se zabýval též Ústřední výbor Čs. těles
vykonává doposud. „Volby" jsou jen formální né výchovy, který Veselému, Kubrovi a trené
záležitosti. Pro komunisty je to příležitost ru Zd. Kovandovi zastavil činnost až do ko
„aktivisovat masy", poslat agitátory do každé nečného vyšetření. Nepochybně tyto represen
rodiny, vymáhat závazky k účasti na pracov tanty čs. cyklistického sportu postihne ještě
ních brigádách — a zároveň v tisku a v roz další trest za to, že komunistické vedení v čs.
hlase na jedné straně plýtvat sliby blahobytu tělesné výchově utržilo další neúspěch na mezi
a na druhé házet špínou na první republiku a národním sportovním kolbišti. Bývají tedy
konce sportovních representantů v komunistic
na západní demokracie.
jp
Členové národních výborů měli být podle kých režimech velmi neradostné.
původních plánů vykonavateli práv a povin
nosti lidové správy. Režim z nich udělal slu
OSUDY ČS. DIVADELNICTVÍ
žebníky „místních orgánů státní moci" (Ústavní
V květnovém článku Českého Slova o osu
zákon č. 12-1954). Není divu, že velmi mnozí
z nich neprojevovali v minulých letech žádný dech českého a slovenského divadla autor pře
zvláštní zájem o tuto činnost, ať už byli členy hlédl několik skutečností, které považuji za
strany nebo ne. Vyhýbali se práci v národních tragické mezníky ve vývoji českého divadla za
výborech a to zejména na vesnici, kde je je posledních více jak 10 let. Za prvé je to výnos
jich první povinnosti urychlovat zakládání kol- Zd. Nejedlého z r. 1945, kterým byly zrušeny
soukromé divadelní společnosti. Za druhé zá
chozů.
Domníváme se, že se situace mnoho nezmě kon č. 32 1948 Sb., kterým se vymezuje právní
nila a že i ty dvě stovky tisíc členů národních pojem divadla a stanoví, co je dramatické dílo
výborů, zvolených 19. května, nebudou pro a umění herecké. — Mimoto tímto zákonem
KSČ nějakým ternem.
(osm) se po komunisticku »upravik provoz divadel,
organisace divadelního ochotnictví, loutkového
divadla a pod. Za třetí dekretem pres. dr.
Beneše byla zřízena v r. 1945 Akademie mu
sických umění, která byla postavena na úroveň
universitám — jedna z fakult Akademie je fa
kulta divadelní. V Brně byla otevřena JAMU
(Janáčkova akademie musických umění). Od
r. 1948 je Akademie baštou komunistických
pracovníků v divadle a ve filmu.. Za čtvrté v
historii osudu čs. divadelnictví nesmíme zapo
menout na smutně proslulou Bratislavskou
konferenci (15.—16. ledna 1949), na které byly
vytýčeny hlavní úkoly čs. dramaturgie: 1. Pů
vodní hry se současnou thematikou; 2. pře
hodnocení českého a slovenského dramatického
dědictví; 3. uvádět ruské a sovětské hry a hry
lid. dem. států. Za páté — odrazovým můstkem
pro prosáknutí komunistické ideologie do na
šeho divadelnictví byly dosud všechny ročníky
Divadelní žatvy, kterou vypsalo Kopeckého
^ministerstvo propagandy 7. dubna 1948. Di
vadelní žatva je výroční soutěží stálých diva
del a divadelních pracovníků. Za šesté —
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12. června 1951 se konala na dobřížském zám
ku Celostátní konference divadelníků, která
projednávala o odkazu Tyla a českých klasiků
a jejich zapojeni do boje za socialistickou kul
turu. Bod sedmý, osmý, devátý a desátý uvedu
již jen jednou větou: Přehodnocení a nová
ideová struktura Jiráskova Hronova; Konfe
rence divadelníků o uměleckém odkazu K. S.
Stanislavského (záři 1951); Spolupráce se so
větskými divadly a zkomunisování českoslo
venského loutkářství.
Každý z deseti bodů by vyžadoval podrob
nějšího rozboru, který snad autor časem do
plní. Několik poznámek bych měl i ke komu
nistickým dramatikům, uvedeným ve Vašem
článku o historii divadla — Jariš napsal nej
prve 15. březen , uvedla ho Mahenova čino
hra Státního divadla v Brně, tuším 1950 — za
tím co historické veršované drama < Bole
slav I. bylo uvedeno v r. 1952! Vojtěch Cách
dostal státní laureátství a ostatní operetní vy
znamenání za hru nazvanou Duchcovský via
dukt — nikoliv Mostecká stávka.
Dr. Ant. Kratochvíl

„Volby" bez zájmu a bez překvapení
(Dokončení se str. 1.)
Paragraf 66 citovaného volebního zákona
určuje, že hlasovací lístky jsou voliči ode
vzdávány až ve volební místnosti. V ní má
být „prostor určený pro jejich úpravu". Kdo
do tohoto „prostoru" jde, a kdo se tam zdržuje
příliš dlouho, ten se stává automaticky pode
zřelým. A není dobré být podezříván z nesou
hlasu s kandidáty ve státě, jehož policie si
dala za úkol odhalovat každý týden nejméně
jednoho špiona a jehož vedení se stále ještě
přiznává k dědictví Stalinovu.
Jsou přesto stovky tisíc lidí u nás doma,
kteří se nebojí a jdou za tu plentu, třeba i
průhlednou, a škrtají jména vyvolenců režimu.
V jedné obci na Šumavě bylo v květnu 1954
přeškrtáno na 50 procent kandidátů, v jistém
pražském volebním okrsku kolem 25 procent,
jak víme z dobrých pramenů — ale hlasů pro
kandidáty bylo napočítáno tak jako tak přes
90 procent. Jak to? Někdo přeškrtl jméno
kandidáta křížem, jiný vlnovkou, další škrtl
jen vlastní jméno a podobně. A § 72 odst. 3
volebního zákona určuje, že vzniknou-li po
chybnosti o platnosti hlasovacího lístku, roz
hoduje o nich okrsková volební komise.
Jak vidíte, musíte si procenta i čísla voleb
ních výsledků do národního výborů nutné po
opravit. Ta, která jste četli v úvodu, v citátu
úředního hlášení, jsou paragrafy komunistic
kých zákonů silně překroucena a nepravdivá.
Máme ještě jeden důvod pochybovat o tom,
že nadšené komentáře komunistů o volbách
jsou pravdivé. Pamatujeme si a zapsali jsme
si, jak o národních výborech a jejich práci
psali a hovořili, když ještě nešlo o volební
kampaň. „Naše slova byla často v rozporu s
činy, se skutky. Slibovali jsme našemu obyva
telstvu věci, které jsme pak mnohdy nesplni
li", přiznal předseda národního výboru největ
šího kraje (Praha), František Vodsloň. (Rudé
právo 14.6.1956.) — „Eudia sa obracajú na
svojich miestnych funkcionárov, od nich čakajú
nápravu a keď nejde, nedóveruju, sú nespoko
jení. Na naše řeči hovoria: Mlátenie prázdné
slámy", zpovídal se člen jednoho národního
výboru v Pravdě ze 14.8. 1956. — A byla řada
případů, že funkcionáři národních výborů,
najmenovaní KSČ, si hráli na Stalinky svých

Dobře vaří — dobře slouží

VAŠATA
339 EAST 75th STREET

Křížovka Českého Slova
Vodorovně: 1. Ochranný sbor, ital. číslovka,
část Prahy. — 2. Horské jezero, období, muž.
jméno. — 3. Hnus, lokal obr., kladná elektro
da. — 4. Vojenský útvar, francouzský filosof
(bez paty), vodní tok obr. — 5. Sykavka, jemu,
otrok, zn. iodu, uranu a dusíku, EAJ, ruská
řeka (fon.), zn. tuny. — 6. Hlemýžď (bez paty),
kočovník (bez paty), slov, číslovka, angl. po
liček. něm. osob, zájméno. — 7. Bor, spojka,
cizí míra, koncovka muž. jména, lýže. — 8. Mě
sto v Texasu, nicka, zn. patent, uzávěrů. —
9. Tajemná obr., zrod. — 10. Lat. cesta, cito
slovce, sportovec, zn. fosforu a uranu, chem.
prvek. — 11. Stejné samohl., domácí pták, něco
obr., chladno, moje. — 12. Rim. stovka, liti,
zkratka, řadová číslovka, sloves, koncovka,
král pouště, zvuk hodin lbez samohl.). — 13.
Též obr., má svátek v červnu, hud. nástroj
(i y). — 14. Muž. jméno, nikdo (slov.), vytaho
val (se). — 15. Ř. bůh, muž. jméno, výmolná
činnost vody. — 16. Úpis, když (ném.), hora v
Arménii (j = t).
Svisle: A. Hádka, druh ptáka, stát. — B. Idol,
cizí ženské jméno, okape. — C. Planeta, opak
liché, nenasycen. — D. Útulná místnos£ (lid.
bez hlavy), náplň (4. pád), podestýlá. — E. Gól
(v něm.), zn. vanadu, legenda, ukaž, zájm., i
údobí obr. — F. Spojka, role obr., dětský po I
zdrav obr., zn. kyslíku a argonu, zn. baria, žen. i
jméno, zn, síry. — G. Spálíti, bída (bez samo
hl.), oblékla. — H. Noční bohoslužba (v hud
bě), zápis. — 1. Vžiti v odíránu, OZ, ziakové

SLOUŽILI JSME DOBŘE NAS1M ZÁKAZNÍKŮM
VE STARÉ VLASTI
A SLOUŽÍME DOBŘE V NEW YORKU

ústroji obr. — J. Zn. fosforu, jeden z pěti
světadílů, zn. samaria, povel kočího, neznámý
(bez samohl.), angl. půda obr., spojka. — K.
Povzdech. egypt. bůh slunce, anál (bez paty),
zápor obr., keiík. — L. Evropská řeka, hudba
obr., řeka v CSR. — M. Hotel, poslíček obr.,
odlej. cizí žen. jméno obr. — N. Jméno mě
síce, hospodář, nádhera. — O. Carostřelec, mě
sto v USA, sad (j—t).

VOJTA MALÍK
KLENOTNÍK A HODINÁŘ
24:20, Steinway Street,

L. I. City 3, NewYork

2,s1° s" červen 1957

České

—--------------

Čemu se doma smějí
Ma/ý Venoušek si ehtěi • ...
u maminAv ověří/, co S v^
spaní,n
diuha učitele.
• cl x e škole od sou^k, že?<
»A ™ni, Stáná ^bv^,^ UŽ sph:
vyzvídal Véna dál
b} 1 ipatnY člověk, vid?.-,
už nechci^nic^áiv^l0kby[ špa,nÝ člověk. Ale
'^“Venou^a ’j^'m^' '^P^

s Chruščevcm. jŕt^dobrv'n^
’Ě '°
věk?-.
'
aobrv nebo spatný č/o-

vJo°XdXVuTse“

p^

;.Zenrel ,!akýsi komunistický potentát a ve

kv vůdce které reA
. '
' k°nwmsticiy^eš f° nebe- Hybaj doepekíakO!'k
“

up^chkkZada

;“ou bráV neb‘ 0 asY> iak0 po,Hický

slovo

80000 turistů odjede z ČSR do zahraničí
*

JENLÉPESTUDOVANÍSIMOHOU DOPŘÁTI ZÁJEZDY DO CIZINY — PROMINENTI
P
OJEDOU DO EGYPTA A CÍNY — NA ZÁPAD MOHOU JEN PROVĚŘENÍ JEDNOTLIVCI

Českoslovenští občané budou moci letos
cestovat do ciziny ve větším počtu, než mi
nulá léta, a to dokonce i do nekomunistic
kých států, avšak jedině ve skupinách, ni
koliv jednotlivě. Na západ a do Jugoslávie
se dostanou jen ti, které mají čs. komuni
stické úřady náležitě prověřeny a o nichž r
mají jistotu, že se navrátí. Podle smluv, které
uzavřela státní cestovní kancelář »Čedok«
se zahraničními kancelářemi, pojede letos do
zahraničí asi 80 tisíc čs. občanů, což je asi
o třicet tisíc více než loni. Nejvíce jich od
cestuje do východního Německa, asi 22 tisíc
osob, do Sovětského svazu, Polska a Bul
harska sedm tisíc, Rumunska 6200, do Jugo
slávie dva tisíce a další hromadné výpravy
čs. turistů odjedou do Rakouska, Francie a
ostatních zemí. Ceny zájezdů jsou však tak
nesmírně vysoké, takže jen lépe situovaní si
budou moci dopřáli zájezdy do ciziny. Zá-1
jezd do Francie k dvanáctidennímu pobytu |
stojí pět tisíc korun jednu osobu, což před-1

stavuje v CSR průměrný čtyřměsíční výueiek čs. občana. Zřejmě, že už jen pro
komunistické prominenty bude umožněn zájezd do Egypta za 9.500‘Kčs. Za Hdenni letecký zájezd do Albánie musí zaplatit 3.500
Kcs a za dvoutýdenní zájezd do rumunských
přímořských lázní 2.500 Kčs. Také do Cíny
organisuje »Cedok« zájezd, jehož se může
letos zúčastnit dvě stě osob. Cenu lakového
zájezdu však Čedok nezveřejnil, zřejmě pro
to, aby nepodráždil čs. občany, kteří se musí
spokojit s jízdou tramvají do Šárky nebo na
Kníničskou přehradu. Jinak čs. občané mohou
dostat povolení k soukromé cestě do západo
evropských států jen tehdy, když jedou na
pohřeb nebo z jiných vážných důvodů, když
jde o návštěvu blízkých příbuzných. Ovšem
jen ti, kteří mají dobrý kádrový posudek.
Avšak procedura s vystavením cestovního
průkazu i s udělením visa je velmi zdlou
havá a musí býti splněny všechny základní
podmínky, jichž je mnoho.
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Zrcadlo domova
Potíže agitátorů — lidé nadávají na poměry.
Jo, holečku, agitátor, ten musí pracovat jak
je zrovna třeba , řekl by vám dělník kokořinské cihelny v Havlíčkově Brodě, soudruh An
tonín Dajč, předseda uliční organisace strany
č. 1 a vedoucí agitačního střediska v kokořínské čtvrti tohoto okresního města... Z duše
se soudruhu Dajčovi protiví, když někdo začne
argumentovat tím, že všechno není takové,
jak se o tom píše v novinách nebo jak se o
lom hovoří na schůzích. Když, jak se lidové
říká, nadává na poměry. S takovou začal
onehdy i jeho známý. Prý, pořád se na dělní
cích něco chce a nic se jim dohromady nedá.
Jiskra (Jihlava)
Komunistkou jen za poukaz na Spartaka a
byl! ,,Zasedání celozávodniho výboru strany
na dole Nejedlý u Kladna se chýlilo pomalu
ke konci, když jeden člen, předseda základní
organisace, žádal, aby mohl přečíst dopis. Pisa
tel v něm oznamoval své základní organisaci,
že nechce být dál členem strany. A uváděl dů
vody: »Ceny generálních oprav traktorů jsou
drahé, vůbec se špatně hospodaří, jsou různé
nepořádky, po kritice se žádná náprava ne
vidí, kdo prý dostal prémie za splněni celo
ročního plánu, atd.< A on prý se na to nemůže
dál dívat... i mezi komunisty najdeme tako
vé, kteří také pohlížejí na dění kolem sebe »s
rukama v kapsách . Viděl jsem před časem
v Sokolově přesvědčovat soudruha, že i nyní
je nutné, aby ve straně pracoval. Nepodařilo
se to. Když jednání skončilo, upozornil mě nej
starší ze soudruhů, že v okrese mají víc tako
vých komunistů, kteří ne vždy pociťují nutnost
pro stranu pracovat... Proto je také na ně
kterých závodech možné slyšet: -máme tu ko
munisty, kteří ztrácejí se zřetele společenské
zájmy a začínají se víc starat o Spartaky, televisory... Na mnoha závodech upozorňují ko
munisté, že měšťácké elementy proti straně
sice otevřeně nebojují, ale velmi rádi hovoří
o »klidném životěo tom, aby se každý staral
sám o sebe. Nevšímej si ničeho — prohodí
zde i tam — nestrkej prsty do politky... hleď
na sebe a na ostatní se vykašli, bez tebe to
půjde taky... Jedna stranická organisace při
jala za kandidáta členství ve straně doktorku.
Našli se i ručitelé. A ejhle! Paní doktorka si
kladlaj!) podmínku, že dostane poukaz na
»Spartaka« a byt!!..Rudé právo
Co potřebuješ, nenajdeš! „Ve středu mi řekla
manželka: Přivez pět špekáčků, bude bram
borový guláš \ .. Místo do Plzně vyrazil- jsem
do Blovic. Ale ouvej! V první Masně už špe
káčky nemají. V druhé ještě nemají. Ve tře
tí... až zítra odpoledne přivezou zboží...
Rozhlížím se po poloprázdném krámu. Prázdná
mísa od vlašského salátu, nějaká hořčice a
celé dva druhy konserv — to je vše ... Přijdu
do drogerie. Máte dětské mýdlo? Nemají, ne
došlo. A což vata? Tu nepřivezli. Francovku
také nemáme... Vcházím do prodejny obuvi.
Ne, dětské bačkory desítky nemáme. Jenom
osmičky a pak velká čísla. A také menší čísla.
Jdu tedy do Pramenu, kde mají nový mrazící
pult. Ale mrazený okurkový salát nemají. Ob
jednali jej, nepřišel však. Nanuk? Co vás ne
má? Textil a podobně. Tady jistě pochodím.
Úplný obchodní dům. Jistě mají všechno. Ne
mají. Od všeho trochu. To, co potřebuješ, ne
najdeš . .. Blovice jsou středem zemědělského
okresu.“
Pravda (Plzeň)
Lidově-demokratická péče v praksi. „One
mocněla mi dcerka. Měla teplotu 39,3 a proto
jsem 26. III. v 7,30 hodin zašla do dětského
zdravotního střediska na Skřivánek, abydí po
zvala do bytu pani doktorku, která však v tuto
dobu ordinovala. Dcerce horečka stále stou
pala a ve 13,45 ztratila vědomí a dostala silné
křeče, které trvaly půl hodiny. Sla jsem volat
nemocnici v Pardubicích, aby ihned přijel sa
nitní vůz, že mám dítě v bezvědomí. Avšak,
bohužel, sanita prý přijet nemůže, protože na
ni nemám povolení od lékaře. Musela jsem
tedy sehnat nejprve povolení od Dr. Kunce,
poté vůz teprve přijel. Bylo to až za hodinu,
co dcerka ztratila vědomí... Dana Hlaváčková,
Pardubice-Dukla.“
Zář (Pardubice)
To se vůbec nedá vylíčit. ,,V listopadu jsem
donesla do sběrny v Čelákovicích čistou bílou
vlnu, aby ji obarvili na modro podle^ předlože
ného vzorku. Jaké však bylo mé překvapení,
když v lednu přišla vlna zpět bez vzorku a v
takovém stavu, že se to vůbec nedá vylíčit.
Připadalo to jako by ji vymáchali ve špíně.
Samozřejmě jsem vlnu nepřijala a prodavačka
ji s novým, ale stejným vzorkem poslala zpát
ky do Mnichova Hradiště, kde čistírny a bar
vírny jsou. Vlna však přišla zase zpátky bez
vzorku a bez sebemenšího vysvětleni... Dnes
lituji, že jsem si vlnu neobarvila sama.
F. Vimrová — v Mladé frontě

Na melodii „Červené sukýnky* se zpívá tato
casova písnička:
»Ten hákový křižeček
Most. Při rekultivačních pracích u bývalého
Považská Bystrica. Novo otvorená nemocnica
nejradši ze všeho mám,
dolu „Karolina* v Bžanech u Teplic byly na je jednou z najmodernejších na Slovensku. Má
když já chodím po městě,
lezeny dvě sídliště z mladší doby kamenné. 10 oddelení s 290 posteľami.
na klopu hned si ho dám.
Při dalším výzkumu, který provedli členové
Spišská Nová Ves. V okolí bolo objavené
Hákový křižeček vyměnil jsem
archeologického ústavu z Mostu byla prokopá nálezisko mramorovej rudy. Už laňajšieho
za rudou trikolóru,
na
část
sídliště
v
rozloze
5
ha.
Byla
to
vesnice
roku
montážna skupina stavala tu vedenie vy
af žije rodná strana —
nejstarších zemědělců v českých zemích, kteří sokého napätia.
já sedím na vejboru!«
sem přišli ve třetím tisíciletí před Kristem z
Čierna nad Tisou. Do tejto stanice došiel
blízkého východu. Ve vesnici byla nalezena cisternový vagon s etylalkoholom a metylkeramika,
zdobená
rytými
ornamenty,
pazour

alkoholom, na ktorom bolo zreteľne označené,
z měst
krajů
kové nožíky, čepelky a škrabadla, hlazené ka že jde o jed. Niektorí zo zamestnancov stanice
menné nástroje, sekerky, klíny i motyky, které si však mysleli, že označenie je klamné a od
Litomyšl. Už po deváté budou v prvních spolu s četnými nálezy kamenných drtidel cudzili z cisterny niekoľko desiatok litrov te
červencových dnech uspořádány tradiční osla na obilí a zvířecích kostí ukazují způsob ob kutiny. Následky jej použitia, i keď bola zrie
vy Bedřicha Smetany a letos na nich vystoupí živy tehdejších lidí. O sEavebním důmyslu dená, bolí strašné. Zomrelo sedem osôb a ďal
brněnská opera s »Čertovou stěnou«, »Dalibo- obyvatel pravěké osady u Bžan svědčí také ších deväť odviezli do nemocnice a 45 prišlo
rem a »Prodanou nevěstou«. Letošní program objev pece, postavené do jámy na svahu, obrá do ambulantného liečenia.
bude obohacen symfonickou tvorbou.
ceném k západu tak, aby častější západní větry
Valašské Klobouky. Mezi stanicemi Bylnice
Praha. Několik budov na Hradčanském ná podporovaly hořeni.
—Brumov došlo v neděli 28. dubna ke srážce
městí má být upraveno pro účely Národní ga
Levice. U obce Santovka byl při hydro motorového vlaku s nákladním vagonem. Bylo
lerie. Jde zejména o úpravy a rekonstrukci geologickém průzkumu odkryt v hloubce 65 m usmrceno 10 cestujících, sedm těžce a tři lehce
Šternberského paláce, kanovnických domů, zdroj termální uhličité vody, teplé 27 stupňů zraněni.
Martimckého, Toskánského a Trčkova paláce. Celsia.
Brno. Ulicemi města bloudí neobvyklé množ
Praha. Vedle Betlémské kaple je dům kra
Soběslav. V Budislavi přestali vybubnová- ství cikánů, kteří na místo práce vysedávají v
máře Kříže, známé postavy z Jiráskovy tri- vat zprávy; občané si svépomocí zařídili vlast hospodách a dělají ostudu, vyvolávají rvačky
Icgie »Mezi proudy«. Při rekonstrukci domu ní místní rozhlas.
a nepříjemnosti. Obzvláště velký počet cikánů
jsou odkrývány vzácné zbytky románského a
Plzeň. Historická budova plzeňské radnice se sjel do Brna u příležitosti loňské výstavy
gotického zdivá. Po dokončení obnovy bude v vystavěné r. 1558 je nyní opravována.
čs. strojírenství, presto, že na nejdůležitějších
domě instalováno museum a památná budova
Bečov nad Teplou. V místním gotickém hra komunikačních místech několik desítek stráž
bude opět spojena s rekonstruovanou visutou dě má být zřízeno museum českého cínu.
níků se snažilo zabránit cikánské invasi. V po
chodbou s Betlémskou kaplí.
Kadaň. Ještě letos se zahájí práce na rekon slední době došlo k velké cikánské bitce >U
Kolín. Oslavy 700. výročí založení města strukci Žalecké brány.
Formánkům proti novému Zemskému domu.
byly zahájeny slavnostním koncertem z děl
Pardubice. Místní Východočeské divadlo V lokále, přeplněném cikány, došlo k ostré
skladatelů, kteří měli nebo mají vztah k mě slaví letos 50. výročí založení. Divadelní bu půtce, při níž soupeřící cikánské rody vytáhly
stu, jako František Kmoch, Jiří Jaroch a Be dova, dílo architekta Balšánka, již naprosto proti sobě nože, revolvery i šavli. Než stráž
dřich Blažek. Připravuje se několik dalších kul nevyhovuje potřebám.
níci rvačku udusili, leželi na zemi dva mrtví
turních podniků.
Brno. Od r. 1958 zde mají být pořádány cikáni, jeden smrtelně zraněný a kolik pobo
Karlovy Vary. Na hřbitově v Drahovicích mezinárodní vzorkové veletrhy. Pro cizí ná daných. či jinak zraněných — to nikdo ne
byl odhalen pomátnik 205 obětem, umučených vštěvníky bude postaven mezinárodní hotel spočítal.
nacisty na pochodu smrti, jejichž pozůstatky mezi ulicemi Veselou, Husovou, Kasárenskou
jsou tam uloženy. Na hrubém žulovém kvádru, a Panenskou.
*
vytvořeném podle návrhu akad. malíře Bílého,
Polička. Bývalý majitel místního obchodu se
je deska s nápisem: »Synům všech národů Ev sklem a porcelánem, F. Trojller, který byl
KDO ZEMŘEL: Ve věku 68 let zemřel ve
ropy, umučeným na pochodu smrti.«
před osmi lety vyvlastněn, byl nyní zatčen, vinohradské nemocnici na srdeční záchvat Ed
Náchod. Po* pravé straně trati od hlavního protože prý při odevzdávání odchodu zatajil mund Konrád, dramaturg, spisovatel a kritik,
nádraží asi 400 m dále směrem ke stanici Ná- určitou část zboží, nyní nalezeného.
autor několika společenských komedií. — Jan
chod-zastávka je rozestavěn protiatomický kryt
Olomouc. V Holicích bude postavena v nej- Hubáček, provozní ředitel Divadla Spejbla a
pro několik tisíc lidí. V krytu bude i menší bližších
Hurvínka,
dlouholetý spolupracovník nedávno
dvou letech automatická přádelna
nemocnice.
,
.
.
zesnulého prof. Josefa Skupy, ve věku 68 let.
konopí.
Vizovice. Bylo zatčeno několik občanu pro
Těšín. Obec Košařiska má nyní dostat elek — B. M. Eliášová, prof., spisovatelka a cesto
rozšiřování esperantských letáčků s protikomu
vatelka, v Praze ve věku 82 let. — Marie Leitnistickým obsahem. Ve Vizovicích existovalo trický proud.
nerová-Ondříčková, sestra slavného českého
Liberec. Je plánována elektrifikáce úseku houslisty Fr. Ondříčka. V letech 1906—1950 vy
menší esperantské museum a do roku 1948 vy
železniční trati mezi Tanvaldem a Polubným— učovala v USA hře na klavír. — Markéta Letcházel tam i esperantstký časopis »Aurora<,
Košice. Lesní robotníci, ktorí pracujú v od- Kořenovém.
nianská-Seemanová, býv. členka Opery Národ
Náchod. Letos mají být opraveny pískovcové ního divadla. — Ladislav Havlík, člen opeiy
lahlých polesiach, majú často možnost' stret
núť sa s ľuďmi, skrývajúcemi sa v lesoch. portály místního hradu, dějiště Jiráskova ro Stát, divadl v Ostravě, ve věku 68 let. — Fran
Budú to zrejme osoby, ktoré sa uchýlili do mánu »Na dvoře vévodském .
tišek Knotek z Karlových Var ve věku 52 let.
Liberec. Místní Severočeské divadlo bude — František Láska, zaměstnanec Melantričha,
lesov pred terorom komunistickej polície. \
přejmenováno
na
Divadlo
F.
X.
Šaldy.
V
libe

posledných troch mesiacoch v košickom kiaji
ve věku 61 let. — Jan Pavelka, veř. pracovník
Ldo hlásených desať takýchto prípadov. Do recké galerii bude zřízena Šaldova pamětní z Prahy, ve věku 58 let. — V Jičíně zemřel
znal to istý} delegát na sjazde zamestnancov síň. Město tím uctívá památku svého rodáka.
Otakar Pašek. býv. knihkupec. — Jaromír
Strakonice. Pod Kuřidlem, Holým a Šibenič Klika, profesor Karlovy university. —~Josef
lesníctva v Bratislave.
ním vrchem vzniklo nové sídliště, ve kterém Nováček, sběratel a knihovník, ve věku 76 let.
bydlí převážně zaměstnanci motocyklových zá — JUDr. Leopold Haman, advokát z Prahy. —
vodů. Trať městské dopravy se prodlouží do Bělinka Kubánkové, profesorka z Prahy. — Ing.
Dražova, který byl připojen ke Strakonicům.
Jan Batrla, z Kamenice ve věku 58 let. ■— Vác
Olomouc. Již oď r. 1952 se na náměstí Repu lav Brožek, rodák ze Žiželic u N. Bydžova ve
P'rou^
kritický 'nedostatek Žárovek blik v upravuje budova prvního vlastivědného věku 85 let. — JUDr. Adolf Konečný z Jaro
ľ.n v mnoha domácnostech petrolejem. musea v CSR, které bude mít 10 exposičních měře. — Anna Fahalová, vdova po řed. nár.
Wnk am tô není jednoduché, neboť na ven- sálů; první tři máji být zpřístupněny letos v škol v. v. ve věku 58 let. — PhMr. Karel Vogel, lékárník na Smíchově. — V Ústi n. Lab.
kové se často nedostanou koupit cylindry na létě.
Domažlice. Obnovuje se restaurace bývalého
,
t.ké neisou takové drobnosti jako ly- hotelu Koruna. V Babylóně, na Valše a na Vý zemřel Ing. Aug. Nejedlý. — Ing. Richard Kla
/ampu. Také
J
. Na nádvoh svetotovský, sekční šéf min. železnic v. v. z Prahy.
žak, vata, vlásenky
1
Melichar , dnes hledech jsou adaptovány čtyři velké hotely.
— V Praze-Dejvicídi zemřela Julie Rosslerová,
České Budějovice. V Hroznové ul. č. 8 bylo vdova po řed. průmyslové školy v Kladně.
zřízeno stále přednáškové středisko.
Antonín Bartoš, býv. hostinsky z Prahy IL,
Prešov. Na Lomnickém štítě má být vybudo Rejskova 13 ve věku 55 let. — Josef Hodač,
vána retranslační televisní stanice.
sekční šéf v. v. z Prahy. — V Karlových Va
jsou stroje neupoliebitc i1L
a na dně
Prostějov. V Cechádi pod Kosiřem má být rech zemřela paní Marie Suchá, choť bývalého Rád bvch se seznámil s děvčetem kolem 30 až
Blansko. V P^^'^nÝ úpravne práce. ještě letos otevřena pamětní síň J. Mánesa.
35 *let, ne vyšší 160 cm, mající vazné
ředitele a vrchního číšníka městské zahradní
úmvsly a zájem o emigraci do zámořL NaMacochy byly d°
spojen se spodním pnBrno. V Modřících je dokončována stavba restaurace Panorama . — V Jindřichově Hrad
bidky pod zn. Nový život; do Ceske
Reidienbadiuv dom by 1 ^.jtěvníci mohou největší čistící stanice v CSR, která bude za ci zemřel hudební skladatel a dirigent Alois
Slovo, Můnchen 27, Postfach 91.
rodním tunelem,
a, . museij procházet chycovat kal z brněnských odpadových vod.
Praveček.
*
shlédnout vodní domy a
who se pr0.
ČECHOSLOVÁK v zahraničí, nezávislý tý
nezajímavou cas i J
.
u pravěkého vyhlubuje a rozámu/e pnstavrst
deník, ie zasílán letecky anebo lodní poštou
do osmdesáti zemí. Predplatné Š 5, DM 18,
loku Punkvy.
-sta získal v poslední
CO SRDCE POJÍ — MOfiE NEROZDVOJÍ
£ 1.10.— (letecký příplatek N 2, i 1).
Dobruška. Vzhled
uljc_ parku a stro-.i Proto nezapomínejte na své drahé ve staré vlasti a zašlete jím skutečně hodnotný
*
dobé některými upra
d ud namest vy-,
balíčekmořadi. Ze ^padlých Ma m.slnos|i. upraveny [i Zašlete jim to nejlepší.
KNIŽNÍ SLUŽBA ČECHOSLOVÁKA má na
Budou Vám za to vdecnn
skladě nové i antikvárni české, anglické a
lostly moderní 0
město pripravuje st< j
francouzské knihy, technickou a vědeckou
fasády školní*^ Byly
obnoveny
Karel Rada
literaturu, velký výběr slovníků, učebnic a
i,u nove sKoni‘
,.,„Ts
pod. Vyžádejte si seznamy.
majitelé firmy
tradiční týdenní tihfé
smaUovna, která
Svobodná československá tisková společ
Chotěboř. Stáy v příštím roce.
MANHATTAN FOREIGN TRADING Co.,
nost, 4, Holland Rd., London W. 14. Telef.:
má zahájit piov
jgôo niajj Marian- 400 Easl 72nd Street
Telephone: REgent 4-4700
NEW YORK 21, N.Y. USA
WEStern 2259, 9021. (Navštivte dům čs. svo
Mariánské Lázně. Do ^oíni provoz. potrubí Vím zaručují, že Vámi zaslané dárkové balíčky od jejich firmy z Vidné budou nejlepsí,
bodného tisku v Londýně.)
Varn zaručuj
dQsud dostalL

Zprávy

a

- “■*

Míla Pecka a

léčivých pramenu v

kde nezamrzne. Pote

Zkuste a přesvědčíte se sami.
.
-i
j-c
Zasíláme také leky.
Pište si o ceníky’ a informace.
Převzali jsme zasílání dárkových balíčků z Dánská po zemřelém p. Rudolfu Vorlovi.

SEZNAMY NOVÝCH I ANTIKVÁRNÍCH KNIH
všem zájemcům zasílá INTERPRESS, Lid.,
132, George Street, London, W. 1., England.

České Slovo
Pohlednice z Chicaga

Člověk si ledaco myslí o národech, a nejsou (o vždycky věci, které by si ten národ mohl
dál za rámeček, to už je takový zvyk, že člověk jaksi ztotožňuje zemi a národ s jeho poli
tikou, režimem, vládou, veřejným míněním nebo jak se tomu říká.

Karel Čapek: Obrázky z domova

Úspěchy v Římě a v Neapoli

Umělkyně z Capri

Slovíčko nejmenších

VLÁĎA WILLIAMSOVÁ
Chlapci a děvčata, dnes věnujeme Slovíčko
mladším žákům. Vybrali jsme pro ně pěknou
Chicago, lidičky, je město obrovské, a co vozíky. Tady plyne život klidněji a pomaleji,
MILENA KRAUSKOPFOVÁ _
básničku od Karla Václava Raise 'Pohádka o
je hlavni, to prostředni o v něm se nečte e, cihlové domky postrádají sice skleněnou nád
MALÍŘKA NA SKLE
Krakonoši a pohádku od Karla Jaromíra Er
nýbrž opravdu a.
heru hotelových paláců, ale také drtivou nuTak se začínal popis města Chicaga, který zotu zbidačelýdi čtvrtí několik minut od
Na Capri žije již po léta naše krajanka bena Hrnéčku vař! .
Předpokládám, že se aspoň doma učíte po
jsem kdesi četla. Ale to už je dávno, snad Loopu.
Milena Krauskopiová, akademická sochařka ze
deset let či víc a tehdy mi pramálo záleželo
Znenadání dotkla se srdce měkká dlaň. Ně školy proi. Španiela. Několik let před poslední drobné zeměpisu Československa a že vám ne
na tom, jak se Chicago vyslovuje; spíše mi kolik kroků od nás visi našedlý nápis: J. Sou válkou začala svůj stěhovavý život v Paříži, musím vykládat, kde jsou Krkonoše. Byla by
šlo o to, zdali se do té Ameriky vůbec jednou kal, Řeznictví a Uzenářství. Ejhle, krajanský pak pracovala v Athénách, na to ji lákala Si to veliká ostuda, kdybyste neznali horopis,
podívám. Nemožné však se někdy stane mož podnik! Náš úžas, naše radost stupňují se při cílie; pak přišla do Říma a konečně se odstě vodopis, zeměpisnou polohu a místopis své
ným a já jsem se jednoho dne skutečně octla pohledu na další známá jména, která vyska hovala do Neapole. Ale ani lam necítila, že by vlasti.
Na Krkonoších, na tomto najvyšším českém
v té fantastické zemi, Americe. V Chicagu sice kuji před našima očima: Sekera, Dvořák' Ko to bylo místo, kde by chtěla zůstat. Osud ji
pohoří, sídlel podle lidových vyprávění mocný
ne, naopak, hezký kousek cesty od mého vy hout, Toman, Pavlík, Novotný, Chudoba —
horský duch Krakonoš s dcerou Kačenkou. Byl
touženého města, až dole v jižním cípu Spo
Je nám jako dětem, které na květnaté louce
panem hor a jeho dobré i špatné nálady se
jených států amerických. Avšak vzdálenost, objevily trs čtyřlistků. Plesej, srdce české, ne
projevovaly v střídavém počasí. Když byla
která by se Evropanu zdála nepřekročitelnou, boť jsi objevilo sídlo krajanské větve ame
poradna sněhová metelice a fukéř, říkávaly
pro Američana je hračkou. Tisíc mil? Malič rické!
babky v Podkrkonoší: Copak asi Krakonoše
kost.
Říká se tu česká Kalifornie, snad proto, že
rozlobilo, že se tak čertí?« a litovaly hodnou
Jednoho rána sbalili jsme několik nejnut pro přistěhovalce, kteři sem přijeli před lety
Kačenku, ze s mm mnoho zkusí. Ale Krakonoš
nějších zavazadel, nasedli do auta a vyjeli na s nepatrnými hmotnými prostředky, znamenal
nebýval vždycky špatně naladěn, dovedl se
sever za polárkou.
tento kousek Chicaga zemi zaslíbenou. Usadili
vlídně usmívat a jeho úsměv rozjasnil celý
Naše cesta vedla státy Georgií, Tennessee, se po obou stranách Šestadvacáté třídy a za
kraj.
Kentucky a Indianou. Podle jednotlivých pá stavěli okolí dvou- a třípatrovými cihlovými
Někdy si vyšel mocný pán hor mezi lidi a
sem, kterými jsme projížděli, měnila krajina domky s úhlednými obdélníčky dvorků a za
vyprávělo se o něm, že zná všechny lidi v celé
tvářnost. Georgie zaplavila nás bílým oblakem hrádek. To už je ale hodně dávno, od těch dob
horské oblasti. O každém, že ví, jak žije a jak
bavlníkových plantáží, které místy vystřídala Česká Kalifornie sešla a schátrala, řada zá
se chová, podle lidských skutků pak jednot
zelená nať burských oříšků. Ve státech Tennes možnějších krajanů vystěhovala se dál na zá
livce odměňuje nebo trestá. A na této pověsti
see a Kentucky kývaly nám na pozdrav široké pad do novějších a modernějších čtvrtí a na
je založena Raisova básnička, které se všichni
plachty tabáku a vzpřímené stvoly kukuřice; jejich místa nastěhovaly se rodiny jinonáronaučte zpaměti.
Indiana probudila v nás vzpomínku na domov dovcú. Avšak český živel tu zůstal doposud,
nasládlou vůní jabloňových sadů a nepřehled i když ne v takovém měřítku jako před ně
POHÁDKA O KRAKONOŠOVI
nými lány obilí. Také venkovské usedlosti mě kolika desítkami let. Ještě dnes setkáte se na
Karel Václav Rais
nily pozvolna podobu. Čím výše na sever set Šestadvacáté s českými babičkami, které si za
Kmotr s dětmi z lesa kráčí —
kávali jsme se s úhlednějšími a výstavnějšími celá léta pobytu v Americe neosvojily ani ně
ach, tu vidi divnou sluj:
kolik nejnutnějších slov anglické řeči.
příbytky.
Následujícího dne kolem polední hodiny do
Krakonoš tam čelo mračí,
Pečeť českého ducha je vtisknuta do širšího
ruku zdvíhá, volá: »Stůj!«
jeli jsme k městu Hammond, sousedícímu s okruhu města Chicaga. Mnoho ulic a veřejných
^Achich, pane Krakonoši,
Chicagem. To už byl na každém kroku zjevný budov nese jména českých velikánů, najdete
jsem já jenom chudý brach,
vliv a blízkost milionového velkoměsta. Ojedi tu výstavnou třídu Čermákovu ulici Komen
trochu hub si nesu v koši,
nělé ulice rozrostly se v nepřehledné obytné ského, školy Masarykovu, Havlíčkovu a Vojty
teď je bída na horách!«
čtvrtě, drobné obchůdky nabyly majestátného Náprstka. Dokonce dva přední americké pivo vedl na Capri, ostrov císaře Tiberia, který byl
>Znám tě dobře, milý brachu,
rázu, dokonce i ceny zboží patřičné stouply.
vary pyšni se výrobky českých jmen. A když až do nedávna poetickým a klidným útočištěm
chodívám kol vašich vrat,
Pak přišlo Chicago.
jsme u potřeb praktických, nesmíme zapome umělců.
I Mileně Krauskopíové se tam dobře dařilo,
pomohu ti za to trochu,
Chňaplo nás chapadly svých ulic a zatáhlo nout na množství hospůdek a přepychových
že máš tak své děti rád.«
do chvátavé vřavy velkoměsta, do zmatené restauraci, ve kterých možno ukojit hlad čes dělala portrétní busty a jemně propracované
• Zaplať Pán Bůh, Krakonoši«,
sítě aut, lidí a hřmotu, který se nezačíná ani kými pochoutkami, jako jsou vepřová s kned basreliéiy. Jako absolventka keramické školy
šťasten volá pantáta.
nekončí, ale bez ustání hlučí jako neúmorná líkem a zelím, svíčková nebo ovocné knedlíky, v Teplicích-Sanově zaujala ji barvitost staro
Přinesli si domů v koši
tepna lidského srdce. Hned při vstupu vítá jídla, o jejichž existenci nemají usedlíci ame bylých kachlových dlaždiček, jaké jsou od nevšecky houby ze zlata.
paměti vyráběny v neapolském zálivu. Praco
Chicago kontrasty, jimiž je veskrz prostoupe rického jihu ani potuchy.
no. Na jedné straně modrá se klidná hladina
Ale abychom se vrátili k udivujícímu a ohro vala na velikých keramických vlysech s námě
HRNÉČKU VAŘ!
ty
obvykle
z
mytologie,
vesele
barevných,
vždy
nepředhledného jezera Michiganského, na dru mujícímu městu Chicagu. Podle nepsaného zá
hé tyčí se závratné hory mrakodrapů a na je kona turistů navštívili jsme všechny význam s přídechem humoru neb karikatury. Zdobí
Karel Jaromír Erben
jich úpatí hemží se lidské mraveniště.
né budovy, parky a musea, shlédli výstavnou patia a terasy mnoha vil, domů a hotelů na
V jedné vsi žila chudá vdova s dcerou. Zů
Auta kolem nás zběsile uhánějí kupředu, de třídu Michiganskou, nejživější tepnu chicag Capri.
stávaly v staré chalupě s doškovou střediou.
Milena Krauskopiová se pak na Capri pro Stará chodila v zimě do lesa na dříví, v létě
sítky, stovky aut ženou se širokou asfaltovou ských ulic, State Street, největší a nejpřepy
třídou, střemhlav do jícnu rozběsněných ulic. chovější obchodní palác, Marshall Field. V par vdala za barona Cottrau a bydlí s ním v malém na jahody a na podzim na pole sbírat klasy.
Na jedné straně tatáž uklidňující hladina je ku u jezera oddali jsme se hudebnímu požitku domě na samotě na cestě k »Arco Naturale«; Mladá pracovala na poli i doma, nosila do mě
zera válí se líně sem a tam, protože jí nezá místní lilharmonie, později prošli doupaty a dům nelze nazvali vilou ani vilkou. Bývala to sta na prodej vejce od čtyř slepic, které měly
leží na čase; na druhé vyrůstají mrakodrapy, putykami s oplzlými burlesque-shows pověstné poustevna; z klenutých světnic vedou najed doma. A tak spolu žily.
každý o něco vyšší, než ten předchozí a s nimi Wabash Street. O kousek dál narazili jsme na nou úzké schody pro jednu osobu do jiných
Jednou v létě šla mladá sama clo lesa na
hluk,'auta a lidé, kteří spěchají, každý tu spě starobylou vodní věž, která tu zůstala jako klenutých světniček nebo na vyhlídkové jahody. Když měla plný hrnek jahod, sedla si
chá, každému záleží na čase, protože čas se smutná památka zhoubného požáru v r. 1871. povláčky a terasy; z nich zase se přijde do u studánky, vyňala ze zástěry kousek černého
Smíme-li věřit pověstem, zavinila prý tuto klikatých chodeb, kterými vejděme do patria chleba a začala obědvat.
zde měří na dolary.
Rádi bychom odbočili nebo zastavili, nabrali katastrofální nehodu kráva šenkýřky OLeary, s goticky řezanými okny beze skel, vydláždě
Najednou kde se vzala tu se vzala stařena,
dechu a rozhlédli se, avšak nekonečná, šňůra která převrhla petrolejovou lampu a způsobila ného prastarými plastickými kachlíky ve dvpu která držela v ruce hrnéček. Mladá se na ni
aut nese nás kupředu, nikde postranní ulice tak jeden z největších požárů v dějinách Ame modrých
usmála, a žebračka jí řekla: »Má zlatá panen
Milenu jako keramičku stále . inspirovaly ko, mám veliký hlad. Od včerejška jsem ne
ani parkoviště pro znavené motoristy. Ženeme riky.
Vedle nepřehledné stavebnice mrakodrapů barvy a vedle sochařiny ráda malovala. A tak měla sousto chleba v ústech. Nedala bys mně
se tedy vpřed, Bože, vždyť už musíme být ně
si
zamanula studovali staré techniky malby na kousek chleba?«
kde na druhé straně Chicaga, vždyť už tak zaujme nás pohádkový palác, odvážný výtvor
jedeme patnáct, dvacet minut rychlostí pade moderní architektury. Osmnáct pater skla tyči skle, která kvetla v neapolském zálivu od dob
I pročpak ne, babičko^, řeklo děvče s úsmě
sáti mil za hodinu! Ale ne, Chicago je stále se před námi do nebe, podpíraných a přerušo Luca Giordaniho ze 17. století. Koncem minu vem, chcete-Ii, vezměte si chleba třeba celý,
ještě vedle nás, před námi a za námi, stále vaných jen úzkými železnými sloupky. Tady lého století tyto :>vetri dipinti« doznívaly již však já dojdu domů bez oběda, jedla jsem
nové a nové hory budov a mrakodrapů, až má by se špatně vedlo chlapci s mičudou, napad jen mezi lidovými malíři s jejich Madonnami včera večer a dnes ráno také. Vy musíte mít
člověk nepříjemný pocit, že se dostal do za ne turistovi, pošetilá myšlenka, ale ihned ji a archanděl i
jistě větší hlad..
Výsledkem tohoto studia bylo, že Milena se
zavrhne. Kde by se v této fantastické směsi
jetí bludného kruhu, z něhož není východu.
Žebračka se usmívala a řekla: Pán Bůh ti
Konečně nás zastavil červený signál, několik aut, lidí a mrakodrapů vzal kluk s mičudou! pustila do malby obrázků na skle. Nebyla to to zaplať, zlatá panenko. Je viděl, že máš do
okamžiků oddechu a zatáčíme doleva. Za námi Neboť pro děti, starce a mladé maminky s ko lehká práce najiti si složeni barev, jež odpo bré srdce a že tě maminka pěkně vychovala.
se ještě jednou zaleskla modravá hladina je čárky není v hlučném a uspěchaném Loopu vídá léto technice a zapracovali se do zcela Když jsi taková hodná panenka, tak ti musím
nového oboru umění. Tyto obrázky na skle dát něco na památku. Vezmi si můj hrnéček.
zera a pak nás asfaltová třída a nekonečná místa.
Ještě jeden zázrak upoutá naši pozornost. jsou malovány s rubu silným nánosem barvy; Kdykoliv ho postavíš doma na stůl a řekneš:
šňůra aut vyplivla uprostřed nepopsatelné
změti ulic a 'mrakodrapů, barevných proudů Merchandiše Mart, neboli Tržnice jmenuje se práci je neustále nutno kontrolovali na líců ,,Hrnéčku vař!”, navaří ti tolik kaše, kolik
lidí, tramvají, vlaků a autobusů. Tak nás uví mrakodrap, který je vystavěn nad kolejnicemi a každá chyba znamená smazali kus malby. budeš chtít. Když budeš mít kaše dost, řekni:
talo Chicago, metropole amerického severo nádraží a podle výroku Američanů visi prý Jemný vkus, bohatý a živý talent a hluboký ,,Hrnéčku, přestaň!” a hned přestane vařit.«
ve vzduchu. Čítá dvacetčtyři poschodí, tento smysl pro barvy pomohly Mileně Cottrau ob
Děvče vzalo hrnéček, ale než se mohlo sta
východu a čtvrté největší město na světě.
Chicago je město čtyřicetipatrovýdi mrako vratký domeček a statistiky tvrdí, že zaměst novili slávu tohoto starého způsobu malby, a řeně poděkovat, žebračka zmizela. Děvče vzalo
to
tak,
že
v
krátku
mohla
již
uspořádali
první
hrnek s jahodami do jedné ruky a do druhé
drapů a nízkých domečků na předměstí naku nává 27.000 osob. Což je docela možné, připených vedle sobe jako krabičky od zápalek. hlédneme-li k množství kanceláři a obchodních výstavu obrázků v Neapoli a koncem dubna ten čarovný hrnéček a pospíchalo domů. Doma
letos
velkou
výstavu
v
galerii
La
Feluca
v
podniků
zakletých
v
jeho
útrobách.
hned matce dcera pověděla, co se jí přihodilo
Je zoufale velké a hlučné, hřmotné a uspě
Mnoho zázraků skrývá se v bezedném kap Římě, kde vystavila 36 originálních maleb v v lese, postavily hrnéček na stůl a mladá
chané, je krásné a ošklivé, upravené a schá
tralé. Je majestátné v milionových budovách, sáři Chicaga. Poznali jsme celou stupnici jeho často neméně originálních rámech vlastního řekla: Hrnéčku vař! V tom okamžiku se za
parcích a musejích, je ubohé v obytných bará nádhery a bohatství, márnivý lesk, který svádí návrhu. Bohaté kritiky neapolského i římského čala v hrnéčku ode dna vařit kaše a pořád jí
bylo víc a víc, a co by deset napočítal, byl jí
cích s páchnoucími dvorky a našedlými šňůra turistu k úvaze téměř sváteční. Avšak před tisku vyjadřovaly se‘o ni velmi pochvalně.
Výrazná a bohatá iantasie Mileny Cottrau plný hrnéček.
mi na prádlo nataženými mezi okny dvou sou odjezdem ukázalo nám Chicago rub svých
čerpá
podvědomě
inspiraci
ze
starých
byzant

plných
kapes
a
tento
poznatek,
snad
proto,
že
Potom řekla dcera: Hrnéčku přestaň!.- a
sedících domů. Je bohaté pestrou nádherou vý
kladních skříni a gigantických obchodních do byl poslední, setřel všechen kouzelný pel před ských ikon, z miniatur v kodexech z 11. století hrnéček přestal vařit. Obé se s chutí najedly.
a z barvitosti slovanských maleb a vytváří při Kaše byla jako mandle a sladká jakoby samý
mů, zasklených kaváren a tančíren na střechách chozí nádhery.
Nadzemní dráha odvážela nás zadními vrát tom svůj vlastni styl, někdy prodchnutý^ mo cukr jedly. Potom odešla dcera do města pro
mrakodrapů; je nekonečné chudé smradlavými
uličkami s výpary nedalekých továren, otrha ky zbohatlického města. Za okny vlaku, nad derním duchem, někdy kariku jící, ale vždy s dat vejce. Když se dlouho nevracela, dostala
nými dětmi a opilci polehávajícími i za dne střechami nízkých baráčků otevíralo se Chi úsměvem, někdy plný vlídného humoru, jindy matka hlad a řekla si, že si uvaří trochu té
dobré kaše.
na dlažbách zanedbaných ulic. Za noci plane cago druhé, bez lesku neonových reklam, bez laskavě lidský a dojemný.
Groteska ji přitahuje, maluje lety čarodějnic
Musím si také trochu schovat do misky
město pohádkovým diadémem neonových re okrasných trávníků a pyšných fasád. Černá
klam a narudlým kouřem obrovských oceláren políčka dvorků zanesená trouchnivou veteší nad Capri, cirkusová představeni, lidová diva povídá stará a běží do komory pro misku a
poháněných uzlovitými pažemi bílých a čer a pohozeným harampádím ukrývaly se styd délka, maškary. Události ze Starého a Nového pro lžíci. Když se za chvilku vrátila, zůstala
ných dělníků. Chicago je země a svět, domov livé v záhybech důstojných domů. Na dřevě zákona, z řecké mythologie, ze života svátých, leknutím jako omráčena. Kaše se valila z
ných schůdkách seděly teskně sešlé babičky; ilagelantů, tance démonů a divožen, scény ko hrnéčku na stůl, se stolu na lavici a s lavice
a útočiště emigrantů ze všedi končin světa.
Nejrušnéjší částí města je obdiodní čtvrť, bezvýrazné ženy bez nátěru líčidel věšely okny mické, strašidelné, satanické, asketické, apo- na zem.
Stará zapomněla, co má říci, aby hrnéček
zvaná ; Loop'. Sestává z množství ulic syme široké plachty zažloutlého prádla. V slunci kaliptické nebo rozkošnické, Milena maluje
přestal vařit. Přiskočila a přikryla hrnéček
tricky se křižujících a paprskovitě rozbíhají blýskala se tmavá těla černošských mláďat vše s timže nadšením a gustem.
Stojíme před jejími vetři dipinti-, jež na miskou. Myslila, že tím kaši zastaví. Miska
cích clo tří světových stran. Všechny ulice jsou hrajících v kostky na dlažbě chodníků. Vzduch
si podobny, každá jakoby vyšla z běžícího pásu čpěl výpary kuchyňských jídel, odpadků a mo první pohled vyhlížejí jako limožské emaily však spadla na zem, rozbila se a kaše se valila
nebo
votívni obrázky a jsme překvapení směsi dal. Byla jí plná světnice a tak stará honem
některé z mamutích amerických továren. Tady krých plen, plísní dvorků a potem bučících
veselé ironie, realismu i surrealismu, apoka utekla do siné zavřela za sebou dveře.
obchod, vedle kavárna, vinárna, biograf, hotel, telátek odvážených na jatka.
Za chvilku tekla kaše ze světničky, vyrazila
Nahlédli jsme do oken mrakodrapů — vy lyptických viděni a dětinské víry. Kuriosní je
všechno úměrné nahromaděno a stěsnáno do
malé plochy několika čtverečních kilometrů. padaly zevnitř všedné a samozřejmě, jako obraz: Ž Konec atomické éry : atomická bomba dveře a valila se po síni. Bylo jí čím dál víc,
Jakoby čísi ruka rozhodila obrovské lano a do kterýkoliv jiný dům v kterékoli jiné zemi. To trhá svět, Bůh-Olec, držící v ruce symbol země a stará už nevěděla kudy kam, i vylezla v úz
smyčky zatáhla nejdůležitějši a nejvýstavnější jenom zvenčí leskne se beton chladnou krásou koule, jež byla jeho dílem, hněvivě přihlíží, kosti na půdu, nepřestávajíc bědovat, co to ta
podniky. Tady jsou, všechny potřeby civiliso- mramoru. Za okny míhají se hbité prsty písa jak lidstvo ničí, co on stvořil, ve zpupné pýše nešťastná dcera přinesla.
Zatím bylo kaše pořád víc a víc a netrvalo
vaného člověka nahromaděny na moderním řek a shrbených švadlen, ostré nástroje blyští rovnali se Bohu a jak se řiti do věčné záhuby.
Podle italských kritiků je dnes Milena Kraus- dlouho, valila se už dveřmi i oknem na náves,
tržišti a teď, člověče, vyber si! Turistovi z po se v zručných rukou dělníků, skleněné zku
klidného jižního městečka se až hlava zatočí mavky tajemně bublají v alchymistických dil- kopiová-Cottrau v Itálii jediná, která dokonale na silnici a kdo ví, jaký by to bylo vzalo
vystihla starou techniku a barvy toho způsobu konec, kdyby se byla dcera právě na štěstí
z toho bezuzdného Babylonu. Raději zamíří dál, nách laborantů.
Takové Chicago zahlédli jsme z vlaku nad malby, oživila genre, ale vtiskla mu při tom nevrátila a nevykřikla: Hrnečku, přestaň!«
na západ, kde se město přelévá do ulic užších
Na návsi zatím už byl takový kopec kaše,
svůj
vlastní osobitý ráz.
a méně zalidněných, se. střídnými konstrukce zemní dráhy. Prosté a přesvědčivé ve své na
Přišlí výstavy bude mít Milena Cottrau ve že sedláci, když tudy jeli sedláci domů z polí,
mi úhledných domečků vroubených trávníky a hotě, bez líbivé šminky a vyumelkovane krásy,
ojedinělým stromem, s hrajícími dětmi a hos drtivě pravdivé a kruté, ale lidštější a proto Weidenu v Německu a velkou výstavu chystá nemohli projeti a museli se sladkou kaší pro
pro Londýn.
'
Máša B. kousali.
podyňkami táhnoucími z nákupu dvoukolé bližší. A takovým už pro nás zůstalo.

