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LÁNY — EXIL

Polská mládež
jaká je

obnovená idea lidského soužití; zatím
v hesle: „Za ideu humanitní demo
kracie!" Je to takového něco jako
heslo ve velkém, které my Češi a
Slováci, spíše než kdo jiný, jsme
slýchali dávno doma: „Demokracie
v národě a mezi národy", nebo další: ,
„Rovnost v národě, rovnost mezi ná- j
rody," Od Masaryka jsme se tomu ;
učili a málem bychom se byli i vy
učili, nebýt atavismu války, již začali
Hitler a Mussolini.
Aby bylo opravdu lépe, po masa
rykovsko lépe, je třeba splnit pod
mínky. Mít charakter a být čestný.
Aby miliony měly charakter a aby
miliony měly čest.
Kdo v budoucnosti bude se chtít
účastnit tvorby nové humánní Ev
ropy, či dokonce celé zeměkoule, ať
si dnes horuje pro anglosaský’ Zá
pad nebo pro mongoloslovanský Vý
chod, všecko čertovské musí být vy
mýceno a zejména Evropu si nesmí
nikdo plést sám se sebou, neboť jsme
tu všichni bílí. Starý materiál do
nových základů se málem nedoporu
čuje. Jen to platónsky nejčistší. Ne
bude to hned stavba vyvážená zá
zračnou spravedlností či ohleduplností;
jednoho národa ke druhému. Nejeden
historický prvek může kazit kýžený
soulad. Ideální pro všechny hned ne
bude, protože Evropa i jako terito
rium je kontinent nesourodý, babylonštější než dnes celý Jihovýchod.
Učili jsme se, a je to nepochybně
pravda, že člověk má rozum a svo
bodnou vůli. Těch musí využívat nej
vydatněji jako činitel a hospodář
občanského pořádku na světě.
(Dokončeni na str. 2, 1. sl. dole)

Odvaha polského tisku je všeobecně
známa, takže nepřekvapuje, že dva
polské časopisy se nebojácně poku
sily rozhrnout oponu nad skutečným
míněním mládeže Polska. První byl
deník mládeže, Standart Mlodých,
který již na počátku roku vypsal
anonymní anketu, nazvanou „My,
mládež atomového věku". Její pře
kvapující výsledky, které také Stan
dart Mlodých v plném znění — jak
se alespoň zdá — uveřejnil, potvr
zuji, že to byla první svobodná an
keta o mládeži v jedné ze zemi za
železnou oponou. Redakce Standartu
mlodých pozvala k anketě všechny
své čtenáře — čtenáři měli odpově
dět na 16 různých otázek. Výsledkem
bylo 510 dopisů z celého Polska, z
nichž jich 420 přišlo od chlapců a 90
od děvčat. Nejvíce odpovědi zaslali
mládi lidé ve věku od 17 do 25 let.

V 1948 hrál T.G.M. „významnou úlohu" v 1957 „pseudofašista"

Proč

komunisté znesvěcují Masaryka

T. G. Masaryk měl za života mnoho nepřátel.
Měl odpůrce, protože vystoupil proti nábožen
ské nesnášenlivosti. Potíral rasové předsudky a
proto byl zi určitých skupin obyvatelstva ne
Po druhé světové válce se vlk na
čas schoval do beránci kůže a před
stíral nejlepší úmysly. V březnu 1946
zasedal v Praze VIII. sjedz KSC a
Václav Kopecký, mluvě na thema
„Ideová výchova a kulturní politika
strany" tvrdil, že „komunisté na Ma
saryka navazují a přejímají všechny
živé hodnoty jeho díla". Bylo to tři
měsíce před volbami — a co tedy
komunistovi typu Kopeckého záleželo
na troše pokrytectví.
Pokračovali v něm dokonce ještě
dva roky po únorovém puči. Upev
ňování mocenských posic, kterému se
v té dobé věnovali především, bylo
předehrou k útokům a osočováni. Za
60 let své vědecké a politické čin
nosti vychoval Masaryk desetitisíce
žáků: milionům našich lidí se stal
symbolem lepšiho, demokratického
pořádku. Komunisté, než přešli k hru
bostem a lžím, museli jednat opatrně.
Čtrnáct dni po puči, dne 7. března
1948, dovolili (na přiklad) Lidové de
mokracii otisknout článek o Masa
rykových spisech, recensi Pražákovy
knihy o T. G. M. a inserát Orbisu,
vyzývající ke koupi Masarykových
knih. — V květnu 1949 se konal IX.
sjezd čs. komunistů a o ideologických
věcech mluvil opět Kopecký: „Posi
tivně hodnotíme dílo K. H. Borov
ského, Palackého a Masaryka, byť i
jejich činnost spadala do rámce měšťácké éry ... Pokud Masaryk sehrál
svoji významnou úlohu v boji o po
krok v naší vlasti, oceníme jeho zá
sluhy v příštím roce 1950."
Rok 1950 byl stým výročím naro
zení T. G. M. Jak dopadlo slibované
„oceněni"
Masarykových
zásluh?
Tvorba, ideologický orgán KSČ, při
nesla dne 8. března 1950 vedle dvou
článků k 60. narozeninám V. M. Molotova i redakční článek, nadepsaný
„Odkaz století — K stému výročí na
rozenin Tomáše G. Masaryka". Byla
to zajímavá stať; takový bědný po
kus dostat se ze skutečnosti komu
nistickou dialektikou. První odstavce
byly nadepsány: „Myslitel a bojovník
proti středověkému temnu"; „Veliký
drvoštěp, klestící cestu českému ži
votu". A pak ovšem následovala
tvrzení, že Masaryk „nebojoval ve
jménu dělnické třídy", že „bral v
odíránu kapitalisty" — a zjištění, že
prý „využil revisionistů všedi mastí,
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OPTIMUS

Třebas jenom v duchu, ale můžeme
tam putovat svobodné!
Čtrnáctého dne měsíce září 1937,
před úsvitem dne, rozloučil se posled
ním výdechem, se vším, co ho milo
valo a co sám miloval, muž, o němž
se bude na světě ještě mnoho mluvit
a psát. Na těchto místech vracíme se
častěji k Tomáši Garriquovi Masa
rykovi. Byl také exulantem a byl
vojevůdcem v jedné z nejslavnějších
bitev, k níž se po třista letech český
a slovenský lid zhotoval t. j. duchov
ně vyzbrojil a tělesně odvážil. Z té
bitvy potom — z mírových konferencí
— vyšel obnovený, samostatný česko
slovenský stát. Republika. To je pro
nás daný stav, status quo. Říkáváme
Masarykova republika. To je pro nás
tolik, jako bychom řekli Platonova
ideální republika, bez tyrana. Tak si
totiž obnovený český stát, republiku
— navíc s bratrským Slovenskem —
Masaryk představoval. Měla demo
kratickou ústavu, již takřka do po
sledního dechu, pokud mohl sám,
střehl intensivními vnitropolitickými
i zahraničně politickými zárukami.
Ale je také pravda, už za jeho života
srocovalo se dost pappenheimských
proti jeho obezřelosti. Dokud žil a
byl v kontaktu s rozhodujícími drži
teli světových a evropských politic
kých sil, ať to byly osoby nebo stra
ny nebo vlády, nikdo si na Masa
ryka netroufal. Toť fakta bez dis
kuse! Aie osmdesátisedmiletý presi
dent shasl; a když si ho národ ukládal
na lánském hřbitůvku do země jako
do vaty, byl přece jen umlčen. Vy
vstaly zlé předtuchy, a říkejme si co
chceme, Evropa v patách smrti TGM
střemhlav se začala měnit. Atavismus lidského krveprolévání byl tu. A
Edvard Beneš, ačkoliv se zdálo, že
jde pevně ve šlépějích svého, ve všem
všudy, učitele, nemohl zdolat už ani
vnitropolitický, ani potom zahranič
něpolitický nápor, ani na česko-slovenskou samostatnost, ani na republi
ku, natož na ideály, z nichž, podle
obrozeneckých tradic, český stát byl
obnoven. A pak se zdá, že nás pře
padlo a zdolalo stranické íuriantství.
Avšak nemusíme si proto myslel nebo
broukat „Pryč, ach pryč je všecko ..."
Masaryk i po těch dvaceti letech zů
stává pro nás zdrojem lakové du
chovní síly, že když nám demokratic
ký svět jenom trochu pomůže, dosta
neme se opět rovní k rovným.
Tato idea má však předpoklady.
Zahledíme-li se trochu znalecky,
studijně na mapu Evropy, a uvážímeli, kolik národů ji obývá a v jakých
hranicích jsou ve svých státech sklí
čeny, chce se nám ven z té stísně
nosti. Zejména při pomyšlení, že už
tolik lidské krve vyteklo, když ně
který národ byl podnícen, aby se se
svým sousedem porval o kus země,
aby se tam se svými právy mohl roz
ložit on, jako větší nebo silnější.
Dělo se tek, jak učí dějepis, se stří
davým štěstím. Někdy to nebylo za
potřebí vůbec. Pudila je k tomu alavistická fúrie, či zveličená domýšli
vost silnějšího a pod. Ať to byli
králové nebo diktátoři. Prozatím, ať
bralo lidstvo na sebe kůži beránčí
nebo vlčí došlo vždy k válce, k safraporlskému
„královskému
sportu".
Právem polepšených, mohli bychom se
zeptal — čím jesl válka dnes?
Avšak od lé doby, co je v lidských
rukou hrozivý duch atomu, o nějž
tolik bylo a je stále přitažlivěji usi
lováno, přece jenom v lidském myš
lení se něco hýbe, jak se říká, navíc.
Člověku byly tyto probuzené síly
ponuknuly, podstrčeny, ovšem ve vě
decké formě, aby se nad nimi za
myslel a pak sám sebe shledal tak
trochu směšným a ubohým, neboť
nutně musí teď myslet na to, kde ty
síly — maje je v moci — má uplat
ňovat, v jakých formách a dávkách.
Zatím je tu vodíková bomba a všeli
jaké ty rakety. A znamenají spíše,
jah by se opět mohlo říci, mythus
budoucnosti než stav přítomnosti.
Opět právem polepšených můžeme se
otázat, co by bylo s námi, kdybychom
si takové bomby házeli na hlavu.
Věřme však s Masarykem a nikoli
v H. G. Welsem. Oba si o tomto
předmětu porozprávěli kdysi pod
lipami v Lánech. Vedle surové, obna
žené síly visí ve vzduchu i něco zase
dobrého — ale varovného. Párou,
elektřinou, střelným prachem a nyní
rozbitým atomem zmodernisovanému
člověku přichází vstříc a na pomoc

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

oblíben. Laciné vlastenčení obhájců Rukopisů
neschvaloval a byl proto napadán. Jako jeden
z prvních vyložil, co je podstatou komunismu
— a proto je komunisty nenáviděn.

aby zcela nemasarykovsky potřel
Marxovu pravdu". (Bylo potíráni podivných „pravd" o Hilsnerovi, na
přiklad, a o Rukopisech, také „nemasarykovské"?) Komentář Tvorby

DUCH T.G. MASARYKA STÁLE
ŽIJE
Četl jsem před několika týdny
knihu právě vydanou „Otázky české
tradice" z pera mladého spisovatele
v exilu, Jana Kolára. Je možné, že
některé části této knihy budou předmělem živých kritik. Znamenám tuto
positivní stránku! — Hle, mladík,
který je si vědom naléhavé potřeby
vážnýdi úvah o minulosti, chceme-li
připravili lepší budoucnost. Jeho zá
věry, ačkoli často přísné, dají tušit
podstatu trvalé naděje pro národ.
Vliv T. G. M. jest zde zřejmý.
Četba „Otázka české tradice" mě
přirozeně připomněla, co napsal v le
tech devadesálýdi T. G. M. na tentýž
námět. Často jsem četl „Českou otáz
ku" jak tomu nasvědčuje četná místa,
podtržená tužkou různých barev. Zase
jsem si přečetl a ještě s větším záj
mem než dříve, protože dnes mi při
padá ještě aktuálnější. „Nehotová
kniha, spíše snůška materiálu", říkal
Masaryk. Možná. Ale vidím v ni po
klad nevyčerpatelný, zdroj cenných
poučení — a také naděje! Myslím, že
v zemích československých i v exilu
mnoho mladých lidí rozjímá o minu
losti po vzoru T. G. M.
„Chceme-li vzdělání, buďme po
zorní, učme se myslit", říkal T. G. M.
Víme, že stálou starostí profesora
Masaryka bylo podněcovali žáky k
přemýšlení. Mládež to ví a nemůže
neporovnali ducha učeni Masarykova
s učením dnešních jejich učitelů. Ne
může připustili, aby se jí zakázalo
myslili.
Útoky, namířené proti Masarykovi
a tak zv. masarykismu, které jsme
četli nějaký čas v pražských novi
nách, přestaly, nemýlim-Ji se, proto,
že si uvědomili, že byly spíše škod
livé než prospěšné.
Duch Masarykův stále žije a vzdo
ruje všem útokům.
Gen. Louis Faučher,
býv. náčelník franc. vojenské misse
v Praze

uzavírala lež: „Bez linutí lidu doma,
podníceného velkou říjnovou revo
lucí a jí vyhlášeným právem na sebeu rčení" by prý T. G. M. nikdy nedo
sáhl samostatnosti pro Českosloven
sko.
tímto článkem bylo zakončeno ob
dobí, ve kterém se komunisté s jakous-takous
objektivitou
zabývali
Masarykem. Od poloviny r. 1950 on
i jeho učeni jsou předmětem nejhrubšiho osočováni a útoků. Tak na př.
již 6. prosince 1950 uveřejnila tatáž
Tvorba článek (Jindřicha Veselého,
ředitele Ústavu dějin KSC), ve kte
rém se tvrdilo, že „Masaryk připra
voval boj proti uvědomělému dě’nickému hnuti" a bylo vyjádřeno polito
váni, že „dělnici se nechali oklamal
Masarykovým .levým' vystupováním".
Jak víte, soudruzi nemohou žít bez
úchylek. Jednou je tlačí „pravicový
oportunismus", jindy zas trápí „levi
cový radikalismus"; včera „dogma
tismus", dnes „revisionismus", atd.
Na jaře 1952 byl nejnebezpečnějši
úchylkou kosmopolitismus. Může vám
bý zcela zamozřejmé, že jedním z „no
sitelů" této úchylky byl v očích ko
munistů i T. G. M. Jménem nejkovanějšich soudruhů to vyjádřil (zase!)
Kopecký a to koncem února 1952 na
t. zv. ideologické konferenci v Brně:
„Pokud jde o Masaryka, jeví se po
celou dobu svého života jako kosmopolita, nejprve německého raženi,
pak francouzského, anglického a po
sléze amerického.”
Jistě vás bude zajímat, že jen ně
kolik dní po projevu tohoto supersoudruha — přesně řečeno dne 7.
března 1952 — zahájil předseda míst
ního národního výboru v Brněnci v
Brněnském kraji, člen KSC, schůzi
pléna MNV vzpomínkou na T. G. M.;
vzpomínkou na „největšího muže
v dějinách českého národa”. Víme to
nikoliv z tajných, ale oficiálních pra
menů — z článku Otakara Fraňka
v Rovnosti z 25. 10. 1952, kterého
tento čin řadového komunisty notně
rozčilil: „Masaryk je ideologem buržoasie, odpovědné za Mnichov, a jeho
názory i činy jsou neslučitelné s
myšlením komunisty.” Tak křičel
tehdy na adresu předsedy MNV
v Brněnci a všedi, kteří jednali a
mysleli jako on.
(Dokončení na straně 2.)

ANKETA „STANDARTU MLODÝCH"
Na první otázku redakce „Je mož
no věřit v ideály?" odpovědělo z 510
účastníků ankety 312 jasným „ano",
další odpověděli bud vyhýbavě, nebo
jasným „ne". Jeden z mladých Polá
ků ke svému „ne" připsal: „Věřil
jsem 12 let. Potom se má víra zhrou
tila."
Druhá otázka zněla „Je možné být
v atomovém věku hrdinou?" 269 mla
dých čtenářů Standartu mlodých —
tedy více jak polovina — odpově
děla „ne", 240 „ano". K této otázce
čtenáři píší: „Hrdina — hm — to je
trochu široký pojem. Když už být
hrdinou, tedy ne vykřičeným hrdinou,
hrdinou v politice. Hrdina XX. sto
letí: to je myslící člověk, který' hledá
smysl svého života nikoli ve slávě,
ale ve svém usilování humanitním!"
Dále se Standart mlodých dotazoval
svých čtenářů: „Jaké knihy chcete
číst?" — Vedou detektivky 156 hlasy
a polský autor Sienkiewicz 148 hlasy.
Následují dobrodružné knihy s 98
hlasy. Z klasické a moderní literatury
by chtělo 61 mladých Poláků číst Balzaca, 53 Hemingwaye, 36 Fr. Saganovu, 20 Viktora Hugo atd. Prostě: ves
měs převažuji západní autoři. V sez
namu žádaných autorů se až na
Alexeje Tolstého a Ilju Ehrenburga
neobjevují žádni další sovětší autoři.
Na otázku „Zajímá tě politika?"
odpovídá 449 mladých Poláků a Polek
„ano", zbytek „ne". Ale také k tomu
„ano" je připojena podmíněná odpo
věď jednoho čtenáře: „Zajímám se o
politiku z nutnosti. Tak či tak jsme
na ni, bohužel, závislí." — V seznamu
hrdinů polské mládeže vedou Gomulka, Kosciuzsko. V dlouhém, mnohořádkovém seznamu figuruje ku př.
náš Švejk se 4 hlasy hned vedle in
dického premiéra Nehru.
Jinými
hrdiny polské mládeže jsou: Jack
London, George Washington, řecký
milionář Onassis, Pablo Picasso, S.
Petofi a Gina Lollobrigida. A teprve
na posledním místě se krčí Lenin s 1
hlasem.
Velké překvapení nachystaly odpo
vědi na otázku „Jaká hudbu odpo
vídá nejspíše našemu století?" 381
mladých Poláků odpovědělo: Jazz!
A jenom 28 mladých Poláků soudí, že
je to vážná hudba. Z poznámek k této
otázce stojí za to citovat: „Miluji
jazz, protože je poblázněný jako náš
svět! Rytmus, tempo, melodie — to
je naše XX. století." — Podle Ein
steina se svět, vlastnící atomovou
bombu, octl na pokraji propasti. Re
dakce St. Mlodých se tázala svých
čtenářů: „Sdílíš Einsteinův pesimis
mus?" — 260 jich odpovídá „ano",
240 „ne". —

ANKETA „PO PROSTU" — KON
FRONTACE
O několik měsíců později se po
kusil o podobný průzkum, o jakousi
kontrolu toho, co bylo anketou Stan
dartu Mlodých konstatováno, známý
týdeník polských studentů a mladé
inteligence Po prostu. Redaktoři Po
prostu volili ovšem jinou cestu ve
výzkumu veřejného mínění polské
mládeže, než jejich kolegové ve Stan
dartu mlodých: Po prostu rozeslal
tištěné dotazníky, v němž byly otáz
ky', které měly odhalit nejen ledví
mladých lidi, ale i ledví režimu, mezi
varšavské studenty a mezi mladé
dělníky a dělnice v t. zv. socialistic
kém městě Nowa Hut. Redaktoři Po
prostu se tedy obrátili přímo na ja
kýsi representativní výběr, který v
průřezu představuje celou dnešní pol-
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skou mládež. Z několika stovek rozeslaných
dotazníků^ se jich však do redakce vrátilo jen
vyplněných; ale i jejich studium poskytuje
obraz, hodný pozornosti.
Na otázku redakce „Po prostu" — „Jaký je
tvůj politický postoj?" 60 procent účastníků
ankety odpovědělo, že se hlásí k socialismu.
Jak však zhodnocovalelé ankety sami doznávaji (výsledky ankety a komentáře k ni vyšly
pravě ve zvláštní brožurce) představy o sociase mezi mladými Poláky rozcházejí.
Většina z nich si socialismus příliš idealisuje,
veskrze jej ztotožňuje se slovy lidskosti, lidství
a dává mu jakýsi silný nádech předmarxistické
utopie. Většina odpovídajících účastníků an
kety — zdůrazňují komentátoři Po prostu —
nevidí v socialismu společenský systém, ale
zidealisovanou myšlenku; skutečnou vládu
lidu, odpor k vládě jedince nebo skupiny
jedinců nad celkem.
Hned za otázkou po politickém postoji ná
sleduje otázka: „Věříš v Boha?" Z 62 účast
níků jich 43 přiznalo, že věří, kdežto 19 účast
níků se vyznalo, že jsou nevěrci.
Odpovědi na otázku „O co bys chtěl v ži
votě nejvíce usilovat?" odhalují, jak se polská
mládež zjevně hlásí k ideálům, které se dia
metrálně rozcházejí s ideály komunistické
strany i se vším, čemu se dosud mladí Poláci
učili ve škole. Jako třeba odpovědi: „Chtěl
bych žít jako člověk a rozumět lidem. Chci se
dočkat plné svobody. Chci se učit pravdě. Chci
žit z pravdy." Nikoho z dotazovaných zřejmě
ani ve snu nenapadlo, jak píší komentátoři
ankety, aby napsal, že chce usilovat o majetek,
nebo o kariéru.
Zajímavé jsou odpovědi na otázku: „Co ti
v životě nejvíce imponuje?" Podle pořadí vede
věda, na druhém místě se umístila moudrost,
na třetím dobrý úsudek lidi a na čtvrtém
důvtip. Na předpodsledních místech skončily:
majetek, cynismus, nihilismus — i na posled
ním: vláda!
Otázku „Čeho se nejvíce bojíš?" zodpovídá
24 polských chlapců a děvčat prostým konsta
továním: „Války!" Další se pak boji osamocení,
ztráty polské samostatnosti a návratu k stali
nismu. Nikdo z mladých Poláků nemá strach
z německého revanšismu, a nikdo z nich se
také nebojí vězení nebo politického proná
sledování.
K otázce „Co myslíš, že budeš dělat za 5
let?" je nejčastěji připsána odpověď: „Budu
pracovat!" — nebo chlapci píší: „Najdu si
ženu!" — a děvčata: „Vdám se!" Dále: „Budu
mít děti. Budu své děti učit lásce k vlasti.
Budu je učit historii a pravdě, jak mě to ne
učili." Některými odpověďmi však přece jen
prosakuje pesimismus: „Nevím, co mám dělat
teď, jak bych to věděl za 5 let!" — Nikdo
neodpovídá: Budu velkým politikem, budu
velkým spisovatelem, nebo velkým vynález
cem _ Tu je možné vystopovat znatelný sklon
polské mládeže k střízlivosti. Jejím ideálem je
normální, ale pulsující život; je to pochopitelná
reakce na přebujelost všech velkých pojmu,,
na inflaci všech velkých slov a velkých ideálu,
a ve všem všudy známka dobré duševní kon
dice mladé polské generace.
Otázka „Považuješ svůj národ za lepši, nez
jiné národy?" stržila jednoznačně odmítavou
odpověď. V odpovědích kladou mladí Poláci
svému vlastenectví jisté hranice, a také po
dřívějším, jak píší komentátoři ankety, pří
slovečném šovinismu není ani stopy.
OTÁZKA I PRO NÁS
Samo polské hodnocení výsledků obou an
ket, jakési prvního skutečně svobodného pro
zkoumání mínění polské mládeže, uznává, že
ačkoliv se dosud i mezi polskou mládeži
objevují radikální názory (jako třeba — a to
je ve vytištěné brožurce Po prostu doslova
uvedeno: „Raději válku, než žít dále bez svo
body!") — v celku mladá polská generace
odmítá radikalismus i fanatismus, a zejména
stalinismu a ortodoxnímu komunismu je mezi
ni odzvoněno. Jejich místo zaujímá vyzná
vání myšlenek svobody! Obě ankety, to se dá
říci, byly skutečně projevem svobodné vůle
mládeže: nebyly řízeny shora, nýbrž naopak:
mladí Poláci i Polky se v nich vyznávali z toho,
co skutečně cítí a co si mysli. Její největší
íacit: Mladí Poláci a mladé Polky nejsou ani
optimisty, ani pesimisty. Jsou to normální lidé,
jejichž největší tužbou je, žít normální lidský
život.
Otázka pro nás: Do jaké míry je podobna
naše mládež — polské mládeži?
F. T. S.

LÁNY A EXIL

(Dokončení se strany 1.)
A nakonec ještě poznámku: Kdykoliv čtu
v Masarykovi, vždy se podivuju, jak téměř
do posledního škrtu pera oněch Božích darů:
rozumu a svobodné vůle, zužíval, a jak i jeho
srdce bylo citlivé k rozumové vyváženosti
všeho, co se mělo prakticky uplatnit v jeho
okolí či v dosahu jeho vlivu nebo dokonce
moci.
Jak myslel filosof a politik Masaryk, myslelo
jen málo vědců; zejména nepatrně z nich tak
moudře hodnotilo lidské věci, jako on, který
s odvahou, nebojácností i odpovědností —
třebaže to bylo po vítězné válce — rozvrátil
velkou říši, aby dal podnět k větší evrop
ské jednotě A když byl presidentem státu,
který ovlivňoval svými zkušenostmi, nezapo
mínal na to, že jednou i tento obrozený stát
bude se muset obětova, a dát se do služeb
ještě pro bližší lidštější soužití se svými sou
sedy a vposled nové Evropě. Jako pravý kra
jan a duchovní potomek Jana Amose Comenia.
Na okraj ideje nové Evropy napsal jeden
z prvých modernistů odvážné poznámky, které
svým časem byly kacířské novum; dnes:
aktuální thema, které se diskutuje na povo
laných místech. A to je ten náš T. G. Masa
ryk, jež nám zůstává po dvaceti letech, a
národu a jeho lidu zůstane do veškeré bu
doucnosti.

slovo

Další emigrace 60.000 uprchlíků do USA

Číslo 8., září 1957

VÝROKY

Chruščovúv návrh na hlubší sloučeni komu
PODLE NOVÝCH PŘEDPISU UMOŽNÉNO ČESKOSLOVENSKU ROCNÉ 2.850 VIS — MÍR- nistického světa zni průměrnému Čechoslo
NÉJS1 ustanovení pro emigraci osob s NEGATIVNÍ TUBERKULOSOU
váku jako špatná zpráva: uvědomuje si, co
udělalo devět let podpory sovětského hospo
Americký kongres schválil v posledních
iminigrační zákonné dodatky umožní znač dářství kdysi prosperujícímu čs. státu.
srpnových dnech několik dodatků k platným
nému počtu čs. uprchlíků podstatně rychlejší K. H. Milks, Chicago Daily Tribune, Chicago
immigračním zákonům, které umožní dalším
emigraci do Spojených států. Další zákonná
Západ musí být spojencem lidu. Nemůžeme
asi 60.000 lidí trvale se usadit ve Spojených
opatření zmírňují dosavadní ostré předpisy
státech. Je to především zákon, který ruší
pro emigraci osob s negativní tuberkulosou. užit sily, protože důsledkem by byla nukleární
válka.
Musíme tudiž povzbuzovat mírové od
s účiností od 1. července t. r. dosavadní
Možno počítat s tím, že dodatkové immiqrač„blokádu” 50 proč, vis, poskytovaných ročně
ní zákony vstoupí po podpisu presidentem umíráni komunismu.
The News Chronicle, Londýn
v rámci t. zv. normální kvóty. Českoslo
Eisenhowerem, v nejbližší době v platnost.
vensku je přiděleno ročně 2.850 vis, která
Číšnici ve velkých hotelích v Praze odhadují
Pokud se týká vládních návrhů na reorqamohou být nyní beze zbytku vybírána. Do
nisaci dosavadních 'vystěhovaleckých před národnost cizinců velmi dobře. Než jsme řekli
savadní preferenční kvóty, to jsou případy
pisů a na vydání zvláštního zákona, umož slovo, měli jsme na stole německý jídelní
osob, na jejichž emigraci má vláda Spoje
T. Herman, Frankenpost, Hof
ňující urychlenou emigraci politických uprch lístek.
ných států mimořádný zájem, dále případy
*
líků, kongres rozhodl, že se těmito otázkami
rodinných příslušníků amerických občanů,
Atlantické společenství je hlavni zdroj na
bude zabývat na svém příštím zasedání děje v obnovu státní svobody ve východní
nebo residentů, však budou i nadále před
v lednu příštího roku.
nostně vyřizovány. Naproti tomu však nové
Evropě.
D. Acheson, The Western World, Paříž

Komunisté znesvěcují Masarykovu památku
(Dokončení se strany 1.)

Už se nemluvilo o „živých hodnotách” Ma
sarykova díla. Soudruzi se cítili v sedle a už
nehráli snášenlivé beránky. Spisy T. G. M.
s koniášovskou důkladností odstraňovány z
knihoven, jeho jméno bylo vyškrtáno z učeb
nic. Masarykova politika byla „protinárodní a
protilidová", tvrdilo se v základním politic
kém semináři Slechtovy socialistické strany.
Jeho ideologie „je zhoubná”, je to „ideologie
nepřátelů lidu”, piše Rudé právo dne 18. 8.
1954. Mottem politického školení Cs. socia
listické strany byl v údobí 1954/55 „boj proti
pozůstatkům buržoasní ideologie, proti masarykismu, buržoasnímu nacionalismu a všem
formám myšlenkového tmářství". (Sv. slovo
11. 9. 1954.)
Prcčítáme-Ii osnovy různých dalších „škole
ni” a sledujeme-li články komunistického tisku
— často, přečasto narazíme na definice režimu
nepřátelského „masarykismu” a na útoky na
osobu T. G. M. „Dodnes mnohý příslušník

Předplatné na„ České
v USA a v Kanadě dva dolary, letecky čtyři.
V Austrálii a na Novém Zélandě 25 sh., ve
Velké Britanii a Irsku 15 sh., v Brasilii a
v J. Americe 400 Cruz., ve Francii a v Ma
roku 700 frs., v Belgii a v Lucemburku
100 bfrs.z v Holandsku 7 Hfl.z ve Švýcarsku
9 sfrs., v Norsku 15 nkr.z ve Švédsku 10 skr.z
v Itálii 1.200 lir, v Rakousku 30 sch.z ve
Španělsku 100 Ptas a v Portugalsku 60 Esc.
v Západním Německu 6.75 DM. V ostatních
zemích částku, rovnající se dvěma US do
larům.
Adresy našich zástupců:
Austrálie, Tasmánie a N. Zéland: Božena
C h a 1 o u p k o v á, 65, Victoria Rd., E.
Hawthorn, Melbourne, Vic.
Belgie a Lucemburk: Emil Sklenář, 69,
rue de Trévires, Luxembourg — Fonnevoie. — Čís. 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, Hechaluz 18, P. O. B. 4923.
Kanada: František H 1 u b u č e k, 627 College Avenue, Winnipeg 4, Manitoba.

Většina mladých Čechoslováků má jediný
sen: aby směli cestovat a proto se věnují
našich středních vrstev se nezbavil názoru, že sportu: doufají v účast na nějakém mezinárod
Masaryk byl největším humanistou", psal na ním podniku a tím letmo spatřit zahraniční
Z. McLeod, Courrier-Journal, Louisville
př. Václav Vrabec v Rudém právu ze dne svět.
6. 8. 1957. (Kdo jsou to „střední vrstvy” ve
Statisíce, které přišly na Chruščovovy pro
státě, který zná jen komunisty a pak ty, kteří jevy v Praze, Bratislavě a Ostravě, by se
s nimi nesouhlasí?) Tento Vrabec se pokoušel těžko daly shromáždit ve Varšavě nebo v Bu
dál argumentovat: „Oklamat pracující lid — dapešti.
F. Fejto, Le Combat, Paříž
to byl smysl Masarykovy humanity. Střílení do
Od
zájezdu
do
Indie
nebyl Chruščov tak
hladových a nezaměstnaných bylo pak vy
hovorný jako za návštěvy v Československu —
vrcholením (jeho) pseudohumanity.”
ale zřídka kdy byl dojem z jeho projevů tak
Tomu mají věřit lidé, kteří žili v Masarykově koniusni.
Socialdemokraten, Stockholm
republice? A kteří si na ni vzpomínají, když
čtou o komunistických heydrichiádách?
Československo chce zavést pořádek do
Známe jednu poučku soudružských propa- rozpadávajícího se klubka (komunistických
gandistů, v níž se říká, že se má polemisovat států), než se zhroutí a pohřbí možnost ny
a že má být napadán jen ten nepřítel, jehož nějšího pražského režimu, aby přežil. Jde totiž
myšlenky jsou nebezpečné rozřířeny a ohro o tytéž muže, kteří na Stalinův rozkaz likvi
dovali každého proslulejšího titoistu.
žují komunistický pořádek.
Nejsou citáty, se kterými jsme vás sezná C. Sulzberger, The New York Times, New York
mili, nejlepřím dokladem toho, že Masarykovy
Sovětská návštěva v CSR nepřinesla žádné
ideje neztratily na síle, že náš T. G. M. žije? sensační výsledky. Pražské vedení vyslovilo
osm
souhlas s likvidaci „protistranické" skupiny
a Chruščev se oplátkou zase snažil krýt dneš
nímu vedení v Praze záda a ujišťovat je před
veřejnosti svou důvěrou. Cs. komunisté se
dodatečně — jak žádáno — poklonili před
Slovo" pro rok 1957:
vítěznou skupinou z Kremlu a Chruščev může
nyní v Moskvě na příkladu Československa
Norsko: Josef A n dr 1 e, c/o Clausen-Manus,
ukazovat, že jeho politický kurs naprosto ne
Hammersborg torg 5 b, Oslo.
musí vést k novým otřesům sovětského im
Rakousko: Jan T e r b e r, Wien XVI., Haypéria.
Neue Zúrcher Zeitung, Curych
merlegasse 28/1.
Spojené státy: František Ambrož, 351
East — 74th Street, New York 21., N. Y.
Švýcarsko: L. V o 1 k o v á, Zúrich, MeimradPETR BEZRUČ DEVADESÁTILETÝ
str. 5.
Švédsko: Václav V a 1 o u š e k, StockholmLetos 15. září dožívá se 90. let básník Petr
Hagalund, Rásundavágen 43, Sverige.
Bezruč, ten „od Těšína Bezruč, porobeného
Velká Britanie a Irsko: Josef B r u n e r,
národa bard", občanským jménem Vladimír
84 D, Warwick Ave, London, W. 9. PředVašek, do roku 1920 poštovní ředitel v Brně.
Venezuela: Jiřina Macků, Sabana grande,
Žije teď v Kostelcina Hané. — Narodil se ještě
Tercera Avenida guaicaipuro Edificio 12,
pod čistým slezským nebem, kdy „na Slezské"
Herrera apartaimento C a r a c a s.
t. j. zemi, daleko kolem Opavy, Ostravy a Tě
POZOR! Prosíme vážené čtenáře, aby ze
šína bývalo mezi lidem jako „pod zemí" nebo
jména v zemích, které v tomto seznamu ne
„u vysokých peci", tak dusno a horko. Vždyť
uvádíme, hradili předplatné v hodnotě dvou
bylo tehdy po nedávné prusko-rakouské válce
US dolarů šekem prostřednictvím banky.
(1866) naprosto zbytečné a nespravedlivé. Až
Letecký příplatek pro USA, Kanadu, Afriku
odtud, v duchu rodinné výchovy, vyvěrají beza země Blízkého Východu dva dolary, pro
ručo\rské výkřiky, neboť od těch časů jeho
ostatní oblasti tři dolary.
rodná zem, hluboce zasažená sociální bídou
Jednotlivé výtisky: v USA a Kanadě
jakoby tlela na haldách zvůle majitelů lesů,
20 centů, v Austrálii 2 sh., v Rakousku
dolů, železáren, „markýzů Gérú" a dobových
3 sch. a v Německu 60 Dpi.
sccessnich hejskú. To viděl a to pálilo mladého,
Předplatné přijímají naši zástupci v jed
citlivého českého studenta, který ani nedostunotlivých zemích, kterým oznamujte změnu
doval a šel do státní služby „na poštovního
adres a nebo na adresu
úředníka". Avšak výchova a nadání vydaly
ČESKÉ SLOVO,
„Červený květ". Básníka. Umělce slova. Tako
Miinchen 27, Postfach 91, Germany.
vého, že směl zvolat „Kdo. na moje místo, kdo
zvedne můj štít, až bude růst nade mnou tráva,
až budu hnít...” „Slezské číslo" se jmenovaly
„Slezské písně", když vyšly 1901 v Herbenově
knihovničce Času a byla v něm „čísla" jež
slovem, dikcí fascinovala do poslední bás
1.500 METRŮ ČASEM 3:38,1 MIN. — JUNG- ničky. Třebaže Cas vycházel v Praze a Jan
Herbcn v něm, jako šťastný objevitel, otiskl
KONCI SVÝCH MOŽNOSTÍ
většinu básní, otiskl i „Palackého den". To
Boleslavi (na které bylo už překonáno 15 svě pražskou kritiku mátlo a nevěděla si hned
tových rekordů), byl závod přeložen na příští rady. Ja, kdo jest ten Petr Bezruč? Herben
den, pátek 12. července. Ještě však před mlčel. Musel. — Mythus ze Slezské, ano, bard,
půlnocí ve čtvrtek dostal Jungwirth od ČTK pěvec své země, která se jmenuje, secessní
zprávu, která ho nikterak nepotěšila, a zněla: Praho, Slezsko. Roku 1901 byla Praha právě
„V přímořském finském městě Turku zaběhli tak secessní jako Vídeň, nebo menší moravské
dva Finové — Salsola a Salonen — nový svě předměstí Vidně, Brno. Málo duchů bylo netový rekord na 1.500 m za 3:40,2 min." Nebyl secessních: profesor Masaryk, redaktor Herben,
to pro Standu důvod k pesimismu. Naopak, básník Machar a pár lidí kolem nich. Jisté
prohlásil, že poběží závod za každého počasí. k nim náležel mladý Vladimír Vašek a jeho
Štěstí však tentokráte stálo na jeho straně. otec. Tož tak byl Bezruč shledán a objeven.
Několik hodin před závodem se vyjasnilo, Tak trochu to bylo štěstí danajské. Později
obloha byla bez jediného mráčku, a tak za jediný ostravský profesor a básník „Zahrady"
krásného letního podvečera se sešli na startu Vojtěch Martinek našel skromný způsob, jak
v Houštce Jungwirth, půlkař Liška a jeho starý vypsat, kdo je Petr Bezruč. Zejména studenti
rival Zvolenský. Po startérově výstřelu — moravských a slezských středních škol a mlá
přesné v 17,29 hodin — za přítomnosti 421
dež zanesli Petra Bezruče oficiálně do Prahy.
diváků, se ihned dostal do čela Ludvík Liška, Německý básník Hugo Sonnenschein, Sonka
který ideálním způsobem razil Jungwirthovi
zvaný, ze slováckého Kyjova recitovával Bez
cestu a proběhl prvních 400 metrů za 54,8 vt.;
ruče česky i německy na lidových shromáždě
Jungwirthův čas byl o jednu desetinu vteřiny
horší. Oba spoluzávodníci vydrželi příšerné ních v poválečné Vídni. Přeložil něco sám a
tempo pouze do 800 metrů, které Jungwirth něco tuším Rudolf Fuchs. Nechci polemisovat,
zaběhl za 1:54,2 min.; Liška po 900 metrech ale nelze souhlasil, co se dnes o Bezručovi
vzdal závod, a Jungwirth běžel suverené vzdá piše. Není to prostě pravda. Vždyť nejde o
len několik metrů od Zvolenského. Na 1.000 Bezručovu velikost, nýbrž o význam. A ten
metrů dosáhl Jungwirth krásného mezičasu byl, je a zůstane. Bez epitheta ornans. Něco
2:24 min. a na dvanáctistovku sensačního času absolutního, příkras nepotřebuje. Tomu se po
2:53,4, který ještě nikdy, ani v samostatném celý život Vladimír Vašek bránil a Petr Bez
závodě, nikdo neběžel. Nyní bylo jasné: vy- ruč se v něm ozýval když musel. Ovšem stále
drží-li Jungwirth posledních 300 metrů, bude to vnitř i vně. Je Petrem Bezručem a je mu 90
světový rekord. Standa drží tempo, dosahuje let. Pil vždy víno ze slunných jihomoravských
na posledních 300 metrech času 44,7 vt., a pro vinic. Také exil volá do Kostelce na Hané —
bíhá cílem za 3:38,1, tedy v čase o 2,1 vt. 2ivio!
lepším než měli oba Finové, a 2,5 vt. než je
oficiální světový rekord Maďara Rozsavólgyiho, což znamená na dráze nejméně 19—20
Majitelé umělecké galerie a velkoobchodu
metrový rozdíl. Závod se skončil, ale Junq- s. keramikou v Německu nabízejí práci malí
řům,
grafikům, keramikům, řezbářům a těm,
wirthův vývoj nasvědčuje tomu, že zdaleka
kteří pracovali v uměleckém průmyslu. Nabídky
není ještě na konci svých možnosti.
do Českého Slova, Múnchen 27, Postfach 91.
K. D. M.
pod značkou Krajanský podnik.

Nový rekordní výkon běžce S. Jungwirtha
VYTVOŘIL NOVÝ SVĚTOVÝ REKORD NA
WIRTH ANI ZDALEKA NA
Lehká atletika je v posledních letedi v Česko
slovensku na velkém vzestupu. O její popularisaci se zasloužil zvláště Emil Zátopek, je
hož sportovní kariéra se skončila olympiádou
v Melbourne. V letošní sezóně, která vy
vrcholí v příštích dnech několika mezistátními
utkáními, nadchl příznivce atletiky úžasný
výkon, 271etého Čechoslováka Stanislava Jungwirtha, který zaběhl nový světový rekord na
1.500 m v sensačním čase za 3:38,1 min.
Stanislav Jungwirth upozornil na sebe svě
tovou veřejnost teprve loni, když se na olym
pijských hrách v Melbourne probojoval do
finálového závodu nejoblíbenější a také nejzajímavějši lehkoatletické discipliny, běhu na
1.500 m. Jungwirth sice v tomto závodě ne
zklamal, ale finiš nepatřil k jeho silným zbra
ním a skončil jako šestý. Ve chvíli, kdy na
stupních vítězů stál sympatický irský student,
Delaney, považovala celá československá spor
tovní veřejnost Jungwirthovo umístění za vy
vrcholení jeho sportovní činnosti. Pouze jeho
tréner Dr. Lad. Fišer si byl védom toho, že
Standa ještě neřekl své poslední slovo a že
příznivci lehké atletiky o něm ještě mnoho
uslyší. Proto už po olympijských hrách pilné
s Jungwirthem trénoval a připravoval ho na
letošní sezónu. První ovoce tohoto houževna
tého tréningu přineslo 29. června mezistátní
lehkoatletické utkání CSR—Polsko v Krakově:
Jungwirth časem 3:40,9 min dosáhl letošního
nejlepšího světového výkonu a zůstal jen tři
desetiny vteřiny za světovým rekordem Ma
ďara Rozsavólgyi-ho. Tréner Fišer si tehdy
uvědomil, že přišla vhodná chvíle, aby Junqwirth zaútočil na necelý rok starý světový
rekord. (3. 8. 56 v maďarském Tata.) Ještě
několik dalších tréningových běhů a oba se
shodli na tom, že ohlásí pokus o překonání
světového rekordu na čtvrtek 11. července. Pro
vytrvalý déšř, který poškodil krásně připra
venou dráhu houštéckého stadionu ve Staré
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CESKE SLOVO

Další rudé obchody na Středním východě

Čs. zbraně už i do Jemenu
Československo se Sovětským svazem dodaly v minulých letech
na Střední východ za 370 milionů dolarů zbraní. Hodnota těchto
zbraní je ve skutečnosti ještě vyšší. Po dodávkách válečného
materiálu do Egypta, Sýrie a Afganistanu dodávají teď oba státy
zbraně také do Jemenu. Podle úředních zpráv dodaly tam celkem
sedm lodních nákladů střeliva, tanků, děl a letadel.
A jak už to bývá u komunistů zvykem, objevili se v Jemenu
vedle zbrani i sovětští „technici". Strategický záměr komunistů je prů
hledný; mít za řetězem států Bagdadského paktu — Tureckem, Irákem,
Iránem a Pákistánem —, které brání bezprostřednímu sovětskému
pronikáni do naftových oblastí Arábie a leží v nebezpečné blízkosti
jejich neuralgického bodu Baku, silné, moderně vyzbrojené prosovětské nebo alespoň neutrální armády. Komunisté sice dodávají do
Jemenu zatím zastaralé tanky, ale do Sýrie
posílají už i nejmodernější stihače typu
MIG-19 a nové torpédové čluny. V Egyptě a
Sýrii jde totiž Sovětům o vliv v oblasti Stře
dozemního moře, na Suezu a Dardanelách,
v Jemenu o méně důležitý britský přístav
Aden a jeho zázemí. Při tom postupují velmi
vychytrale: neuzavřeli s žádnou z těchto zemí
vojenský pakt ani dohodu o vzájemné obraně,
a to jen proto, že to není sympatické ani stou
pencům Nasserovým v Egyptě, ani ostatním
Arabům.

ŘÁD MATEK V ČESKOSLOVENSKU

V Československu bude od příštího roku
zaveden Řád matek. V příslušném nařízení
pražské .vlády se praví: Rád matek bude mít
tři třídy. Rád první třídy bude propůjčen
matkám, které daly život více jak 10 dětem,
řád druhé třídy dostanou matky osmi až devíti
děti a řád třetí třídy matky s pěti, šesti nebo
sedmi dětmi. Ukáže-li se být nositelka Rádu
matek tohoto vyznamenání nehodnou, bude jí
řád odňat...
16. prosince 1938 založil Hitler „Křiž matek”.
Toto vyznamenáni mělo mít tři třídy: „Kříž
první třídy bude propůjčen matkám s o^mi
nebo více dětmi, druhé třídy matkám se šesti
nebo sedmi dětmi a třetí třídy matkám se
čtyřmi nebo pěti dětmi. Ukáže-li se nositelka
tohoto vyznamenání nehodnou, může ji být
Kříž matek na návrh říského ministerstva
vnitra odňat..."
Die Zeit 15.8.1957.
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Organisované nadšení - volno v továrnách

Chruščov v Československu
Máme dost nesnadný úkol komentovat událost dva měsíce sta
rou, o které zeširoka a dlouze reíeroval světový tisk. Ve světě
známí kolegové-novináři naštěstí (pro České slovo) museli spěchat
a nestačili sledovat všechny podrobnosti a vhodně jich použít —
a lak nám pro článek o návštěvě Chruščeva a Bulganina v CSR
zbylo dost připomínek, které vás mohou zajímat.

Moskevska dvojčata se původně ohlásila na samý začátek čer
vence, na druhého či třetího. (Jistěže i kvůli tomu bvla odložena
navsleva cs. vládni delegace v Jugoslávii.) Zdrženi se ‘včas vysvět•li10 tím ze Chruščev byl velmi naléhavě zaměstnán likvidaci dalších
clenu „kolektivního vedeni", v jehož spolku nastoupil Stalinovo dě
dictví. Pak teprve se pražští soudruzi stali žádanou společností a
vhodným organisátorem pochodu vítězných gladiátorů.
Díváme se na obrázek, pořízený dne 9.7.
1957 v pohraniční stanici Cierná nad Tisou.
(Velmi nedávno tam vyměnili všechny vedou। ci, protože byli zkorumpovaní a měli nespráv
né názory na stranickou práci.) Hrají se hym
ny, ale Chruščev má slamák na hlavě a salu
tuje. Po jeho levici stoji Bulganin; zdá se ně
jak unaven. Pravé a levé křídlo skupinky tvoři
triumvirát, který — jak se zdá — ovládá dnes
KSC: (Lehko) atletické tělo bývalého skokana
o tyči, dnešního člena politbyra -a ministra
vnitra Baráka. Pak první tajemník KSC No
votný, s pravým ramenem poněkud pokleslým,
snad od nošení stranických akt. Vlevo od Bulganina buržoasné obtlousllý Jiří Hendrych.
(Bacilek, představitel KS Slovenska chyběl —
neomluven — ve vítacim sboru. Účinkoval až
později.)
300 metrů dlouhý zvláštní vlak, ve kterém
se nenašlo místo pro západní novináře, se roz
jel směrem na Košice, Žilinu a Olomouc.
Byly pronášeny přehoušle projevů. Některé
citáty se nám zalíbily. Tak na přiklad onen
z Novotného řeči v Čierné o „velkolepé per
spektivě předehnat v průběhu několika let
Spojené státy americké ve výrobě masa, mléka
a másla na jednoho obyvatele". Pár kilometrů
po něm se s. František Dvorský, vedoucí ta
jemník strany v Košicích, „připojil k hrdin
ným sovětským zemědělcům", kteří si na přání
Začátkem tohoto záři bude v Mnichově (Rauchstr. 22, roh Lamondstr.) slavnostně otevřen soudruha Chruščeva vytýčili úkol „dostihnout
„Dům setkáni", který má sloužit styku uprchlíků ze zemi za železnou oponou s místním a předstihnout Ameriku ve výrobě masa, mlé
obyvatelstvem a s příslušníky spřátelených západních národů. Tato nová instituce, vyvolaná ka a másla". (Dovedeme si představit, jak
v život zásluhou Free Europe Citizen Service, je úředně zanesena jako samostatný spolek, „velkolepou perspektivou" je pro sovětského
jehož předsedou je mnichovský městský rada pro školní a kulturní věci dr. Fingerle. — občana představa, že bude mít masa, mléka a
V „Domě setkání" se budou pořádat pracovní schůzky, konference, přednášky, koncerty a másla dle chuti a výběru — a jakého hrdin
umělecké výstavy. První z těchto výstav ukazuje nejnovější práce českého malíře Miroslava ství bude třeba, aby kolchozy toto přání za
Šaška. Reprodukujeme z ní olej „Hradčany".
daných podmínek, splnily.)
V Žilině řekl Chruščev: „Nic od vás ne
žádáme, nic nechceme než upřímné srdce a
veliké, pevné přátelství.“ Jak tvrdí Rudé prá
vo z 10. července, dostalo se mu za tuto větu
„bouřlivých ovaci". Asi proto, aby napříště
TRAGEDIE ZA ZPRÁVOU, ŽE LETOS V ČERVENCI DOSÁHL SOCIALISTICKÝ SEKTOR
„nic nežádal, nic nechtěl".
NA ZEMÉDÉLSKÉ PÚDŘ V ČESKOSLOVENSKU PADESÁTI PROCENT
„Našim nepřátelům na západě nahání hrůzu
výborů,
aktivisty
a
všechny
složky
komu

Cs. ministr zemědělství ohlásil, že letos
výsledky v budování socialismu u nás", kon
statoval vedoucí tajemník krajského výboru
27. července dosáhl podíl socialistického sek nistické strany.
2. K rozbiti jednotného odporu vesnice má strany v Olomouci Hron. Měl pravdu. Jak by
toru na zemědělské půdě padesát procent. Při
bližším rozboru složeni socialistického sektoru pomáhat obnovený boj proti tak zvaným ku na příklad nám, exulantům, a tedy nepřátelům
však shledáváme, že komunistický režim u nás lakům. Ačkoli na vesnici už žádní velcí rolníci komunistického zřízení v CSR, nenahánělo
doma sotva má důvody k mimořádnému já nejsou, režim ještě stále označuje za kulaka hrůzu třeba „budováni" HUKO kombinátu a
sotu. V prosinci 1953 napsal v Rudém Právu každého rolníka, který se těší důvěře sousedů. podobných „socialistických" činů? Jsme Slo
tehdejší ministr zemědělství Uher, že k 30. Toho si vybírá za oběť, aby dokázal ostatním váci a Češi, a hazardováni národním majet
červnu 1953 bylo v Jednotných zemědělských rolníkům, že si nikdo nemůže být jist a že kem nám opravdu nahání hrůzu.
A v podobném tónu se řečnilo mnoho, pře
družstvech II.—IV. typu sdruženo 40 procent každý může být zatčen a odsouzen. Cs. tisk
zemědělské půdy. Dalších devět procent země má plno zpráv o obnově třídního boje, o za- mnoho. Přijeli do Prahy (Chruščev jel od
Hlavního,
dříve Wilsonova nádraží autem
dělské půdy tehdy obhospodařovaly státní bavování majetku obviněných rolníků a o in
OE-69-34) a připíjelo se v Míčovně pražského
statky. Letos v červenci hospodařily státní dividuálním teroru při vynucováni JZD.
3. Stejně bezohledně postupuje režim proli hradu na obědě, pořádaném KSC, a řečnilo se
statky a veřejný sektor (který je nyní po prvé
ve zprávě režimu citován) na 17.2 proč, země malorolníkům, kteří si přivydělávají v prů v CKD Stalingrad a v JZD Chýně na okrese
dělské půdy. Bylo tedy v JZD (a to ve všech myslu nebo v jiném nezemědělském povolání. Praha-západ, a v Bratislavě, Ostravě, Brně,
typech a nikoli pouze v II.—IV.) letošního Režim je oficiálně označil za nejbohatši pří Plzni, Mostu a závěrem v trůnním sále praž
27. července sdruženo pouze 32.8 proč, země slušníky vesnice, což mu dává možnost pou ského hradu. Plýtvalo se vejšplechty všeho
dělské půdy. Až do letošního července se tedy žil proti nim všechny metody třídní nenávisti. druhu. Bulganin pochválil Chruščeva za „od
režimu nepodařilo odčinit rozklad JZD, který Zvýšil jim povinné dodávky, aby tak snížil halení" Malenkova a jeho spolku. Chruščev se
nastal v druhé polovici roku 1953. V JZD bylo výnosnost jejich malých hospodářství a aby vydával za syna dělníka, za horníka, za vojá
lelos v červenci 32.8 proč, zemědělské půdy jim znechutil samostatně hospodařit. V oborech, ka. za státníka — ale nikdy ne za komunistic
proti 40 proč, před čtyřmi roky, neboli o 18 kde pracuji, štve proti nim ostatní spoluzaměst- kého aparátčika. Dával našim lekce v děje
pisu o hoře Vítkově, o Husovi, o příteli a
proč, zemědělské půdy bylo stále ještě v JZD nance a zneužíváním tlaku odborových orgabratru (podškrtnuto námi) Gottwaldovi. Mluvil
méně než 30. června 1953. Podle údajů režimu nisaci je nutí, aby vstoupili do JZD.
4. Hospodářským prostředkem nátlaku jsou tolik, že Cetka i Rudé právo z jeho projevů
bylo počátkem letošního srpna v JZD celkem
raději
vynechávaly.
268.500 členských hospodářství, ale k 30. diskriminační povinné dodávky, které režim
Organisace vítání byla provedena velmi do
červnu 1953 jich bylo 343.911. Začátkem srpna vymáhá i při letošním katastrofálním počasí bře. Máme v ruce letáček, který (nepodepsán!)
bylo tedy v JZD sdruženo o 75.411 členských a jejichž nesplněni trestá ztrátou svobody i byl rozšiřován v kraji Žilina. Přesně napovídá,
hospodářství méně — to jest o celých 22 pro celého majetku. Střední rolnici se často ocitají jak se mají formulovat transparenty dělnic
v bezvýchodné situaci, že se buď dají dobro kých, zemědělských a mládežnických delegací.
cent — než před čtyřmi roky.
Hodný pozoru je však vzrůst zemědělské volně zavřít a nedobrovolně přijdou o used V Ostravě to nevyšlo. Vítal lam prý Chruš
půdy státních statků a veřejného sektoru z 9 lost nebo že ji dobrovolně odevzdají JZD a čeva i transparent zaměstnanců (dosud nepře
proč, na 17.2 proč. Kdyby o totéž procento stanou se jeho nedobrovolným členem.
jmenovaných) Železáren V. M. Molotova v
Nakonec se vynořuje otázka, proč^ čs. režim Třinci. — Školy a továrny dostaly volno; byly
stoupla výroba na tomto úseku, mohli bychom
připustit, že jsou tyto údaje režimu správné. tolik s dokončením kolektivisace spěchá. Není rozdávány praporky, a smíme-li věřit jistému
Zatím je však musíme pokládat za propagandu. pravda, co režim tvrdi, že JZD vyrábějí víc, účastníkovi pražské ceremonie, byla přidělo
levněji a hospodárněji. Není pravda, že zaklá
Situace čs. venkova je však nesmírně vážná, dáni JZD je projevem lásky čs. venkova k so vána i hesla ke skandováni. Ať žije SSSR, Ať
protože nyní režim bezohledně vynucuje za větskému svazu. Zdá se, že pravda je docela žije KSC, Ať žije mír! — tato hesla měla
kládání nových JZD a užívá při tom proti jinde. Cs. režim vydává rok co rok miliardy, přednost před ostatními.
Návštěvníkům z Moskvy a okolí byl přiznán
všem vrstvám zemědělského lidu stalinské aby docílil úspěchů pro socialistický sektor
metody hospodářské diskriminace, individuální zemědělství. Toto zatíženi je trvale pro čs. i jistý „oddech". Na př. dne 14.7. v Lánech.
teror a všechnu mocenskou sílu státního a hospodářství neúnosné. Režim ho však nemůže Výsledkem těchto „oddechů" a přidružených
stranického aparátu. Ministerský předseda zastavit ani podstatné předčasně omezit, pokud recepcí byla různá prohlášeni a závěrem pak
Široký prohlásil 9. srpna v Hradci Králové, že existuje mnoho samostatných rolníků. A tak komuniké o „návštěvě stranické a vládni dele
úplné zkolektivisování čs. zemědělství se má se podle sovětského vzoru rozhodl k rychlému gace" Sovětského svazu v CSR. Jejich obsah
v podstatě dokončit již v letošním a příštím a násilně vynucenému založeni co největšího lze nejstručněji shrnout ve dvou citátech z
Chruščevových projevů v Žilině resp. v Plzni:
roce. Aby mohl režim tento stalinský cíl do počtu JZD a k získání největšího počtu pra
sáhnout, používá proti jednotnému odporu cujících pro kolchozní zemědělství. Kdyby se „Je třeba těsněji spojovat práci našeho a va
venkova v podstatě těchto prostředků a metod: mu tento manévr zdařil, přikročí k omezeni a šeho průmyslu." A pak: „Bezmezné věřime v
komunistickou stranu Československa, v mou
1. Soustřeďuje úsilí na vydupání JZD na postupnému zastavováni výhod. Celou lihu drost jejího ústředního výboru."
určitou, ohraničenou oblast. V ni zmobilisuje nehospodárných JZD nesli by pak jejich čle
Je jasné, že o spolupráci našeho a jejich
M. Rechciql
orgány veřejné správy, činovníky Národních nové ve snížené životní úrovni.
průmyslu se budou sovětští soudruzi starat
velmi pozorně. Doklady o „péči" tohoto druhu
z minulých let jsou velmi dobře známy. A aby
dářské vydírání novým systémem diktovaných tyto obchody doplácí. Přitom rozhoduje Sovět se „moudrost" KSC udržovala na patřičném
ský svaz a Rada pro vzájemnou hospodářskou
cen.
„spolupráci" o tom, kam se má vyvážet zbytek stupni, o to se moskevští starají taky. Když
a za jakých podmínek. I tady nerozhoduji dne 14.8. byl na Leninové stadiu v Lužnikách
Č S R platí krvavou peněžní daň
vítán Chruščev (už bez Bulganina, ale’ s MiZahraničně-obchodní obrat Československa hospodářská hlediska, ale politický prospěch kojanem) z návštěvy ve východním Německu,
dosáhl loni 18 a půl miliardy Kč. Přesto, že světového komunismu, jako je tomu v případě byli mezi prominentními členy uvítacího vý
méně než třetina připadá na Sovětský svaz hospodářsky nevyvinutých zemi. Taktika se boru i Novotný, Barák a Hendrych; oni tři
(v posledních čtyřech letech 32—36%) vzrůstá mění, ale princip zůstává týž. Kdo na obcho králi stalinské * (napříště asi chruščevovské)
i pro Sověty důležitost obchodování z Česko dováni se Sověty už nemůže doplatit ztrátou komunistické strany Československa.
slovenskem, které se nyní podílí na celkovém svobody a nezávislosti platí knravou daň.
fousek
K. B.
zahraničním obratu SSSR 11%, a tím více na finanční.

Z nejnovějších prací exilového malíře M. Šaška

Nejprve zboží, pak zbraně a
nakonec komunismus
vyváží státy východního bloku na Střední
východ. Chrušcov řek! jednou pravdu, když
prohlásil 12. záři roku 1955 ke skupině ame
rických senátorů v Moskvě: „Vážíme si ob
chodu méně z hospodářských důvodů, ale
hlavně pro jeho politický význam." Zahraniční
obchod je sovětům jen jedním z prostředků,
jak dosáhnout konečného cíle, t. j. ovládnutí
celého světa. To ostatně potvrdili i dva bývalí
vysocí exponenti československého zahranič
ního obchodu Richard Sedláček (psal jsem o
něm v článku „Zahraniční obchod — nový ná
stroj komunismu", C. S„ II. roč„ č. 2.), ale
i bývalý náměstek ředitele Dieselová oddě
leni Strójexportu, Dr. Ctirad Šárka, který po
té, co před rokem požádal o asyl v Libanonu,
prohlásil, že „cílem zahraničního obchodováni
komunistických států je politicky ovlád
nout Střední východ a jiné hospodářsky ne
vyvinuté oblasti". Hospodářská ofensiva ko
munistů se začala téměř před pěti lety. Od té
doby poskytly různým státům menši úvěry,
určené z části na nákup vojenského mate
riálu. Půjčky činily ročně asi 300 milionů
dolarů a projevily se v sovětském svazu i
v satelitních státech lepším zásobováním ba
vlnou, rýží, gumou, masem a rybami.
Když se podařil průlom na Středním východě
r v jižní Asii, zkouší teď sověty tutéž politiku
v nových nezávislých státech Afriky. Klasickým
příkladem je Ghana, kde sovětský Svaz koupil
— z ryze propagačních důvodů — celý pře
bytek sklizně kakaa krátce předtím, než se
Ghana stala nezávislou zemi. Obdobně tomu
bylo loni s nákupem rýže v Burmě, zatím co
komunistická Cina zase dodávala rýži Ceylonu
výměnou za surovou gumu. Nezávislost Sú
dánu sebou přinesla rozsáhlé nákupy bavlny.
Podobné obchody chovají v zárodku velká
nebezpečí. Špatná jakost dodávaného zboží,
překračováni dodacích lhůt, přehnané ceny,
neplacení dluhů, užívání výnosu k financování
rozvratné kampaně a místních komunistických
stran, ba dokonce i jednorázové fiktivní „ob
chody", patři k celé řadě stížnosti obchodních
partnerů komunistických států. Ale i to je
součásti „obchodní" politiky sovětského Svazu
a znamením, že tyto státy nejsou ochotny se
podrobit hospodářskému nátlaku a politickému
vydíráni. Za politicky vhodné a obchodně
příznivé situace koupí sověty velké partie
zboží, ale jen jednou. Postižený stát ztratí část
jiných odbytišť, komunisté však zatím pod
poruji podvratné živly. Přišlí rok nekoupí nic
nebo málo — v zemi vzrůstá nespokojenost a
placeni příteličkové komunistů máji připra
venou půdu pro agitaci.
A konečné Sýrie. Nejprve přišly na řadu
výstavy, pak dodávky strojů a automobilů
z SSSR a CSR, polom zbraně a nezbytni „tech
nici“ — následovaly divadelní procesy, teror,
prý Spojenými stály podněcované „spiknuti",
nový náčelník generálního štábu — komunista,
a nyní „vzájemná hospodářská spolupráce".
To je bilance obchodování se státy, které
ovládají komunisté.
Nynější Československo nehraje malou úlohu
v tomto komunistickém „obchodováni". Roku
1956 se zvýšil podíl hospodářsky nevyvinutých
zemí na celkovém československém zahraničně
obchodním obratu na více než sedminu, a do
sáhl hodnoty 2 miliard 600 milionů korun.

Sovětský svaz a satelit i.
Za Stalinské éry vládl Sovětský svaz v ujař
mených státech železnou rukou. Bezohledně je
hospodářsky vydíral. Teprve po Stalinově
smrti došlo k některým změnám — Maďarsko
Polsko zintensivněly obchodní styk se Zá
padem. To v posledních dvou letech platí také
) Československu. SSSR se podílel loni na
zahraničním obchodě Polska 27.5%, Českoslo
venska 31.8%, východního Německa 41%,
Albánie přes 42% a Rumunska dokonce téměř
elou polovinou. I když se nedá mluvit o vel
kých zvratech, přece došlo ve východním bloku
< zásadnějším hospodářským změnám: kornulislé zavrhli dřívější zásadu, že každý stát
nusi být průmyslové soběstačný, SSSR se snaží
ešit vnitropolitická napětí v satelitních zemích
ipíše hospodářskými prostředky než politiccým a vojenským nátlakem a utvořit „sociaistický trh", v němž každý členský stát má
yrábět to, pro co má nejlepší předpoklady,
v tomto případě se má osvědčit především
ovétská zbraň — sešněrovaný zahraniční obbod, — který má nahradit dřívější hospo-
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SLOUŽILI JSME DOBŘE NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM

F. Kupka a Z. Němeček mrtvi

VE STARÉ VLASTI

A SLOUŽÍME DOBŘE V NEW YORKU
Léto 1957 bude zaznamenáno v našich kulturních dějinách
dvěma smutnými daty: 24. června zemčel v Paříží František
Kupka, průkopník abstraktní malby a ve světě snad nejznámější
český malíř. Několik dní na to, 5. července, zemřel náhle
v Mnichově Zdeněk Němeček, spisovatel a diplomat, jehož knihy
náležejí k nejosobitějším v naši moderní literatuře.

VOJTA MALÍK
KLENOTNÍK

A

HODINÁŘ

Djilas proti komunismu
Počátkem srpna vyšla v newyorském nakladatelství Praeger
kniha bývalého jugoslávského vicepresidenta, Milovaná Djilase,
která se jmenuje „Nová třída'’. Vzbuzuje světovou pozornost
jako pronikavé svědectví čelného komunisty a komunistického
teoretika o komunismu. Ještě než kniha vyšla, byla již citována
světovým tiskem, a právem.

Františku Kupkovi by nyní bylo 86 let. Ve 14 letech odešel
Djilas, původem Černohorec, byl od mládi komunistou, bojoval
z domova na řemeslnickou školu v Jaroměři, odtud na pražskou
24:20, Steinway Street,
jako partyzán po boku Titové a dosáhl v poválečné Jugoslávii jako
akademii a potom do Vídně. Grafickými listy a kresbami se sociální
přítel a nejbližší spolupracovník Titův nejvyššich hodnosti ve státě
tematikou brzy vynikl, měl úspěch a dokonce hrozilo nebezpečí, že
a v komunistické straně. Djilase přivedl na cestu kritického myšlení
L. I. City 3, New York
se stane módním kreslířem. V roce 1895 však trvale přesídlil do
rozdíl mezi tim, co od komunismu očekával a čeho se v něm dočkal.
Paříže a začal znovu. Pracoval jako knižní a časopisecký grafik a i
Djilas neodešel do exilu, nýbrž začal projevovat své pochybnosti
tu se brzy dopracoval význačného postavení a uznání. Kolem roku
doma po sjezdu jugoslávské komunistické strany v roce 1952, na
1910 však opět spálil za sebou všechny mosty
němž ještě spoluvytvářel resoluce o nemosa začal znovu po druhé. Jako jeden z prvních
kevské cestě k socialismu. Ztratil krátce na
malířů přešel k abstraktní, bezpředmětné
to své veřejné funkce a vystoupil z jugosláv
malbě. Kupkův směr, zdůrazňující hudebnost
ské komunistické strany. Po kritických článcích
barvy, tvarů a forem, nazval básník Apolliv bělehradské Borbě jej Titův režim odsoudil
naire, otec kubismu a surrealismu, narážkou
SPOJENÉ STÁTY. Hudební skladatel a pro v krojích k národopisné slavnosti v Plzeňském podmíněně k osmnáctimésičnímu vězení. Podna bájného zpěváka Orfea orfismem. V ději fesor na Rooseveltově universitě v Chicagu, parku. — Český starosta města Berwinu u minečnost trestu byla {zrušena, když Djilas
nách moderního umění bývá Kupka označován Karel Boleslav Jirák, tráví po letním semestru Chicaga, Vilém Kříž, jmenoval lékaře doktora uveřejnil loni v listopadu v americkém časo
jako spoluzakladatel absolutní malby. Někteří dovolenou v horádi v Arizoně, kde chce do Odřeje Tomana ředitelem zdravotní služby pise New Statesman and Leader článek,
historikové dokonce soudí, že orfismus a Fran končit partituru nové symfonie. — Předměstí v Berwinu. — V českém opatství sv. Prokopa v němž označil maďarskou revoluci za počátek
tišek Kupka v pozdějších letech příznivě ovliv Chicaga, Cicero, oslavuje v září sté výročí v městě Lisle u Chicaga koná se druhý světový konce komunismu. Předtím již pracoval Djilas
nili vývoj Pabla Picassa. Kubismus se tehdy založení. Předsedou výboru pro přípravu oslav unionistický kongres za účasti vysokých cír na obsáhlém díle, v němž dialektickou meto
dostal do slepé uličky studených konstrukcí a je místopředseda Národní rady americké Alois kevních hodnostářů, jazykozpytců a církevních dou a marxistickým žargonem rozebral pod
chladného rozumářství a snad to byl, mimo Kopecký. Cicero, kde žije mnoho Cediů a Slo dějepisců. Na kongres, svolaný opatem Ondrá- statu komunismu jako dějinného zjevu. Djilas
jiné, též Kupkův příklad, který otevřel Picas- váků, uspořádá při oslavách zvláštní Česko kem, přijeli vicerektor římské koleje Nepo- poslal rukopis ve dvou částech na západ a
sovi cestu k barvě, hudbě a poesii. Pro tyto slovenský den. — Pod záštitou ústřední matice mucenum Msgr. J. Bezdiček, profesor orien vzkázal, když mu hrozilo koncem minulého
věci se Kupka jako jediný z Čechoslováků, školské se konala v Cedar Rapids, lowa, tálního ústavu v Římě dr. Josef Olšr a profesor roku zatčení, aby jeho zahraniční přátelé uve
snad jen vedle Dr. Vincence Kramáře, který v červenci česká letní škola. — Papež Pius XII. harvardské university dr. František Dvorník. řejnili dílo bez ohledu na následky, které by
patří mezi první obdivovatele, vykladače a povýšil na preláty katolické kněze-krajany
to pro něho mohlo mít. Bránil-li se tedy Djilas
sběratele Picassa a Braquea, zapsal mezi velké v Americe: profesora semináře v St. Paul J.
KANADA: Na palubě lodi Arosa Kulm při exilu fysickému, nezbylo mu nakonec, aby
tvůrce a propagátory moderního umění. Za Žižkovského, úřadujícího rektora přípravného jel do Kanady 22-letý Vojtěch Strobach. Při odešel do exilu aspoň publicisticky.
první světové války bojoval Kupka v česko semináře Nazareth Halí James Céčka, a faráře plavbě z brémského přístavu byl Strobach po
Djilas si v „Nové třídě'' klade otázku, proč
slovenské rotě Nazdar a později pracoval pro osady Sv. Václava v Nové Praze Cyrila Po stižen zápalem slepého střeva a byl operován
naši věc propagačně. Po válce byl jmenován pelku. — Zpěvačka Eva Liková vystoupila na lodním lékařem. — Nezávislý československý komunistická vláda všude znamená naprostou
profesorem pražské akademie, ale zůstal v Pa dvou koncertech v Chicagu. Liková nazpívala týdenník „'Naše hlasy" vstoupil do třetího roku tyranii a proč ve všech státech, v nichž komu
říži a stovkám našich mladých výtvarníků tam na gramofonové desky české a slovenské trvání s rozšířeným rozsahem. — V kanadském nisté dosáhli moci, životní úroveň klesala,
pomáhal při prvních krocích v novém prostředí. národní písně. — V letním táboře newyorské městečku Chatmanu byl vysvěcen kostel sv. proč je tak velký rozpor mezi slibovaným děl
Také v druhé světové válce se dal do služeb sokolské župy M. M. Hodži se konal cviči- Antonína, který si postavili krajané a exulanti nickým rájem a skutečnou bídou národa, jimž
národního odboje. — Kupka žil v Paříži 62 let, telský kurs jednoty Sokol ve východní oblasti v Kanadě a z přilehlých oblastí Spojených domněle začala vládnout dělnická třída. Shle
měl ovšem už dávno francouzský pas, ale cítě Spojených států. — Koncem července uspořá Států. V základním kamenu kostela je uložena dává, že chyba není v náhodných okolnostech,
ním, myšlením a v jistém smyslu i svými dali američtí Slováci v mnoha městech vzpo prsť z poutních míst u sv. Antoníčka u Blat nýbrž v systému samém. Zjišťuje, že vedoucí
obrazy zůstal Čechoslovákem. V poslední době mínkové oslavy narozenin generála Milana nice a z posvátného Hostýna. — Českosloven komunisté vytvářejí všude, kde se zmocnili
často vzpomínal na Prahu a vždy s lítostí Rastislava Stefánika. — Zemřel bývalý děkan ský sbor Babtistů ve Windsořu sbírá peníze na státu, novou třídu vykořisťovatelů mnohem
konstatoval, že jeho plátna nyní nevisí v Mo lékařské fakulty university státu Michigan, dokončení stavby kostela. — Českoslovenští horší než byli vykořisťovatelé bývali. Tato
derní galerii, ale že stojí kdesi v jejich skle doktor Bedřich Nový, vynikající bakteriolog a babtisté měli v srpnu konferenci v městě nová třída se od dřívějších vykořisťovatclských
peních. Mnoho let se o něm v Praze mlčelo. poslední žák francouzského vědce Pasteura. — Campbellu, Ohio. — Krajanské footballové tříd liší jen tím, že její moc nad lidmi je
Teprve teď se jeho jméno objevuje y odbor V Plzeňském parku v Chicagu se konal 19. mužstvo Sparta Toronto prohrálo s klubem větší, než byla moc kterékoli třídy předtím.
ných časopisech. Je příznačné, že třeba list Moravský den. Po mši v kostele Blahoslavenné Olympia 4 : 1 a s nejslabším mužstvem kanad Nová třída se zmocňuje všeho vlastnictví,
konfiskovaného bývalým majitelům nebo vzni
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Výtvarná práce napsal, že Kupka „v Paříži A n
ské ligy Canadian hrálo nerozhodné 0 :0.
kajícím námahou lidových mas, a spravuje jej
zemře] ve věku 80 let . Tak daleko jde, nene tak, aby to prospívalo celku, nýbrž tak,
vděčná a zabedněná neznalost věcí, které se
aby to prospívalo jedině jí. Djilas praví do
dají zjistit v každém naučném slovníku.
slova: „Členství ve straně znamená příslušnost
❖
k privilegované kastě. A jádrem strany jsou
Zdeněk Němeček, bývalý ruský legionář,
všemocní vykořisťovatelé a lupiči. Nová třída
pracovník tří čs. odbojů, konsulární úředník
si zajistila lví podíl na hospodářském a jiném
a diplomat, romanopisec, dramatik a cesto
pokroku, vykoupeném oběťmi a prací lidových
vatel a v posledních letech redaktor RFE, se
mas." Komunistické plánované hospodářství
narodil 1894 v Josefově. Z válečných zkušeností
označuje Djilas „největším mrháním statky,
vznikla v roce 1920 jeho prvotina Legionářské
jež dějiny znají". „Diktatura prolelariátu nikdy
povídky. Po ní se Němeček na delší dobu jako
neexistovala — existovala vždy jen totalitní
prosaik odmlčel. Sbíral materiál a zkušenosti,
diktatura" a komunismus se ve východní Ev
poznával lidi a charaktery, prostředí a situace;
ropě rozšířil „mocí sovětské armády, maši
studoval na nejlepší spisovatelské universitě,
nérií násilí a cizáckými bajonety", praví Djilas.
jíž je svět a život. V diplomatických službách
Vnější moc komunismu sice v nedávných le
se dostal do Ruska, Francie, Spojených států a
tech přímými a nepřímými výboji vzrostla,
Španělska. Jiný by s takovou zásobou dojmů
„nová třída" je však myšlenkově u konce,
vystačil na celý život, stáhl by se do klidu
nemá již lidu co říci. Nezbývá jí, než posilovat
pracovny a vydával by pak pravidelně jednu
svou hrubou moc a plenit lid. Její duchovní
dvě knihy za rok. Ne tak Němeček, který zů
dědictví mizí ve tmě. Její metody vlády jsou
stal až do posledního dechu ne na okraji, ale
nejhanebnější stránkou lidských dějin. Až nová
ve středu dění. — V prvních letech svého pu
třída opustí jeviště dějin — a to se stát musí
tování po světě se především naučil dobře se
— bude lidstvo její zánik litovat méně než
339 EAST 75th STREET
NEW YORK 21, N. Y.
dívat a střízlivě hodnotit to, co viděl. V tomto
zánik kterékoli dřívější třídy. Ničíc vše, co se
období vznikla kniha fejetonů Západoindický
jí nehodilo, odsoudila se sama k hanebnému
deník, vydaná později pod názvem Ostrovy
zániku", praví Djilas v závěru hlavní kapitoly
smaragdového růžence, a dějově bohatý román
svého díla. Bývalý jugoslávský vicepresident
New York: zamlženo. V něm sáhl Němeček po
kritisuje ostře také jugoslávskou odrůdu ko
látce, které shodou okolností zůstal věrný až
munismu, a prohlašuje o jugoslávských dělnic
do konce života: líčil v něm krajanské pro
kých radách, že nesplnily očekávání dělníků,
středí v Americe. Svétoobčan, jímž Němeček
neboť režim zneužil. Národní komunismus je
už tehdy byl, se setkal s údělem vystéhovalců,
však podle Djilase příznakem „úpadku komu
často lidí vykolejených, kteří se těžce smiřo
nismu, důkazem, že světové středisko komu
vali s novým prostředím. Sám tehdy mezi ně
nistické ideologie přestalo existovat, že byla
nepatřil, ale dovedl k nim najít jako spisovatel
nezhojitelné porušena jednota světového ko
laskavý poměr a prokázat vždycky přes
munismu, že nastal začátek naprostého roz
všechnu objektivitu své prózy zvláštní smysl
kladu". Nápravu nelze očekávat od obměny
pro jejich otázky, bolesti a zklamáni. Druhý
komunistického systému, od komunismu „ná
Němečkův román, za který dostal státní cenu,
rodního" nebo „liberálního", nýbrž jedině od
Na západ od Panonie, líčil osudy slovanských
obnovy myšlenkové svobody a lidské svobody
horníků v jižní Francii. Po této knize následo
vůbec. „Dějiny komunismu mnoho prominou",
valy rychle za sebou fejetony Vějíř z poled
píše Djilas, „neprommou mu však udušení
níků, kniha Dopisy ze Senegambie a román
každé odlišné myšlenky, výlučný monopol nad
Ďábel mluví Španělsky, nejslavnější Němeč
myšlením, jehož smyslem bylo jen hájit vlastní
kova práce. Z jeho jevištních prací jmenujeme
osobní zájmy nové třídy". Skutečné smýšlení
veselohru Primus tropicus, Zač lidský život,
národů, které si komunismus podrobil, je zdro
Most a Baladu o Kátince. V exilu vydal ro
jem hlavní naděje Djilasovy. Tyranii se sice
mán Tvrdá země o Kanadě. Rada dalších jeho
podařilo udusit vzpoury, nepodařilo se jí však
prací zůstala zatím v rukopise. Jeho spisy
zabránit úplné nespokojenosti podrobených
však nejsou nejdůležitější věcí jeho odkazu.
národů. ,,I národy Sovětského svazu bojují
Němeček svým dílem a životem řekl: Spiso
proti despotismu. Jejich svědomí a jejich duše
vatel nesmí jen na papíře suše popisovat cizí
jsou spoutány, nejsou však zlomeny. Tyto ná
osudy. Spisovatel musí sám žít a vsazovat se.
— V odboji mnohokrát nasadil svůj život.
Vodorovně: 1. První část tajenky. — Horské chaty pasáků, údaje. — 5. Spojka, opak rody, ač porobeny, se nepoddaly", prohlašuje
Dílo a život vytvářely jednotu, tvořily osob 2. Literární dílo, filmovací aparát, idyla, opak staré, žen. jméno, řím. pětka. — 6. DK, před Djilas. Djilas nepřestal myslit v komunistických
nost.
-er
světlé. — 3. Symetrála, těžiště kamene, konsti potopní zvířata, tobě (bez souhl.). — 7. Samo pojmech a nepřestal se v nich vyjadřovat. Uči
tuce, zjištění, hraní, popravčí. — 4. Ukaž, zá hláska se zn. zlata, muž. jméno, žlutý lak. — nil jen nepatrný, pro normálního člověka sa
jmeno, tlačenice, řeka v CSR, evropan, úřady 8. NMSM, muž. jméno. — 9. Příbuzný (5. pád), mozřejmý krok, krok, který je ovšem pro ko
Na veletrhu v Reykjaviku, kteiý byl zahájen spravedlnosti, zn. dusíku a kyslíku. — 5. Zn. jméno psa. — 10. Stát, ísraelité obr. — 11. munistu nejtéžší: vypověděl poslušnost mono
6. července 1957, zaujímala čs. exposice přes iodu, druhá část tajenky, třetí část Nicka, býv. hlav, město Burmy, spojka, zn. polu ředitelů svědomí, stal se opět pánem
tajenky, řím. tisíc. — 6. Lehce fouká, druh iodu, dusíku a uranu. — 12. Sykavky, zn. ar svého myšleni, vzdal se zvrácenosti nepřiznat
polovinu celkové výstavní plochy.
stromu, nebezpečí pro plavce, žaludeční lék. gonu a vanadu, předložka, starořím. peníz. —
— 7. Vysoké karty, údaje, IBE, tělovědec, le 13. Opak dovnitř, spojka, jméno papouška, si výsledky osobní zkušenosti. V tom je význam
Osobní
zn. tuny. — 14. Cizí muž. jméno, postavy. — Djilasovy „Nové třídy" a v tom je také její
Prosím Dr. Třasoně a Dr. D. Veinera, aby se topis, otázka na místo. — 8. Zn. sodíku, pučí, 15. Sundský ostrov, obal. — 16. Ukaž, zá- poslání. Hovoří totiž jazykem srozumitelným
přihlásili „Zděné z Blanska" prostřednictvím dotěrné moudry, víra obr., útulek (y-i), cito jméno (v třetí osobě), smí. — 17. Důkaz (bez
komunistům. Mohla by jim také ukázat výcho
M. Turoňové, 24 Hamilton Road, London SW 19, slovce. _ 9. Spojka, příbuzná, hud. nástroj, samohl.j, noční pták, obydlí. — 18. Hlas osla,
disko z jejich slepé uličky, cestu z neodvratné
imper. slov, tužiti obr., zbojník, zn. dusíku. —
England.
10. Hud. značka, čtvrtá část tajenky, časový úsek, tebe (bez háčku). — 19. Zn. tuny, hrůzy vnější i vnitřní tyranie k lidskosti,
sport, hřiště obr., pohodný (2. pád). — 20. cestu od „třídního uvědomění" k osobnímu
spojka.
Oslovení dámy obr., druh stromu. — 21. Nátěr,
MÁM ZÁJEM O PROPAGACI ČESKÝCH KNIH
svědomí. Mezi oběma konci cesty je vzdálenost
Svisle: 1. Opak, céva, souhláska. — 2. Ranní vady obr., velký kus pole. — 22. Muž. jméno, nekonečná. Djilas ukázal, že k jejímu překro
a hledám spojení s autory, nakladateli a
stát
v
USA,
druhý
pád.
—
23.
Chem.
prvek,
pod. O adresu pište do Českého Slova na vláha, nádoba na květiny, ukaž, zájméno. — konec modlitby, poslední hláska abecedy.
čení stačí právě jen krok.
-Ir3. Žen. jméno, Zolův román, část úst. — 4.
zn. „Český knihkupec v USA".

Ze života krajanů a exulantů

Dobře vaří — dobře slouží

VAŠATA

Křížovka Českého Slova s tajenkou

Číslo 8., září 1957

Čemu se doma smějí
„Slyšela jste soudružko Úderníkově, že ten
vobčan Vonásek vod vedle je asi impérialistickej agent?"
„Ale děte, soudružko Novátorové, ale děle?!
Jak pak se to vodhalilo?"
„No náš soudruh domovní důvěrník byl tak
bdělej a vostražitej. Představě) si, že zjistil,
že von ten Vonásek, jak tudle stál na rohu
Normový ulice a Zmetkovýho trhu, že von pliv
směrem k Náměstí sovětských hrdinů a pak
se dal Molotovou ulici — a to je přece bejvalá Rooseveltova ještě k tomu ..."
*
Na československo-polské hranici běží proti
dva psi. Ten, co utíká z Prahy, ptá se dru
hého, který pospíchá od Varšavy:
„Tam kam, soudruhu, kam?"
„Ale k vám do Prahy, chci si tam koupit
nějaké nylonky. A kam ty?" Odpověděl mu
pes z Prahy:
„K vám do Varšavy. Chci se zase po letech
jednou trochu svobodně vyštěkat!"

Zprávy z měst a krajů
Praha. Na Palackého mostě obnoveno sou
soší J. V. Mysl beka „Přemysl a Libuše", které
bylo při náletu v únoru 1945 zničeno. — Co
nejříve se má začít se stavbou budov pro
•České vysoké učení tedinické v Praze-Dejví
cích na náměstí Říjnové revoluce (náměstí
Mírové). V nových budovádi budou umístěny
fakulty strojního, elektrotechnického a staveb
ního inženýrství. — V Podolí se staví nová
komunikace podél břehu Vltavy a dostavuje
se nová vodárna, která bude největší v CSR.
— Po úpravě otevřen pro návštěvníky „Jelení
příkop" na pražském hradě a nově vybudo
vaná terasa vedle jízdárny. Terasa je součástí
výstavních ploch „Jízdárny" a otvírá se z ní
dosud neznámý pohled na svatovítskou kate
drálu, pražský hrad i ostatní hradčanské histo
rické památky. — Svarcenberský ostrov, pře
jmenovaný na „Veslařský ostrov", se zvyšuje
navážkou a připojuje betonovým mostem
vltavskému břehu. — Koncem letoška zmizí
z ulic populární poštovní koně. Poštu budou
rozvážet specielní automobily „Garant 32",
dovážené z vých. Německa.
Bratislava. Do Bratislavy přeložen Výzkumný
ústav pro hutní keramiku.
Ústí nad Labem. Kolem Klínů a Flájí zřízena
representační honitba pro zahraniční hosty.
Rozkládá se na ploše 2.500 hektarů.
Jindřichův Hradec. Letos uplynulo 150 let od
znovuotevřeni gymnasia, které bylo původně
založeno r. 1595, ale v r 1775 zrušeno. Obno
veno bylo v r. 1807 zásluhou místního rodáka
faráře P. Jandery.
Plzeň. Leninovy závody (Škodovka) dodaly
do SSSR elektrické lokomotivy, které váží 84
tun a mají výkon 2400 kW. S vlakovou sou
pravou vyvinou rychlost až 120 km. — V Lochotínském parku vybudováno přírodní divadlo
pro 13.000 osob.
M. Ostrava. Gottwaldova třída bude rozší
řena na velké representační náměstí, 450 metrů
dlouhé a 90 metrů široké. — Vypracován plán
na rekonstrukci staré hornické kolonie Šala
mouny a její přeměnu na nové moderní město.
— Na velkodole „Jan Sverma" v Mariánských
Horách pracuje 3.500 lidí a z toho je plných
62 procent brigádníků!
Brno. Známá výhlidková věž na brněnském
výstavišti bude dána u příležitosti letošní III.
strojírenské výstavy opět do provozu.
Liberec. Asi 1.000 hektarů horské trávy bylo
zhoubně napadeno žravou housenkou můry
luční. — Dokončuje se adaptace čtvrté haly
libereckého výstaviště na hlavni sportovní halu
tohoto krajského města.
Jihlava. Pokračuje se v opravách historické
zasedací síně v zadním traktu radnice. Zase
dací síň bude znovu otevřena koncem příštího
roku. — V Březových sadech se zakládá zoo
logická zahrada. — V Jihla vě-Bedřichově se
dokončuje stavba skladů potravin, která prý
patři k nejmodernějším v CSR. Do skladů se
vejde 150 vagonů zboží.
Strakonice. Na základě starých záznamů,
uložených v zámku, je prý hrob dudáka Švandy
umístěn v háječku nad strážním domkem nad
tratí u letiště v Lipkádi.
Louny. V městě se staví nejmodernější závod
masného průmyslu v Československu.
Karlovy Vary. Téměř s ročním spožděním
zahájí provoz podzemní lanovka z Leninova
náměstí k hotelu Imperiál. — Pro mezinárodní
cestovní rudí odevzdány „Čedoku" další ho
tely: Central, Atlantic, Washington a Horník.
Choceň. V závodě Orličan se vyrábí letoun
„L-60-Brigadýr". Je určen hlavně pro země
dělství.
Česká Skalice. Museum Boženy Němcové
soustřeďuje literaturu z knihovny B. Němcové,
která obsahuje několik set svazků.
Železná Ruda. Staví se nová továrna na
hračky.
Chlumec nad Cidlinou. Vlastivědné museum
zřizuje galerii slavnýdi rodáků, a vystavuje
vzácnou korespondenci s Jar. Vrchlickým, E.
Krásnohorskou, A. Heydukem a AI. Jiráskem.
Kopřivnice. Před šedesáti léty vyjel z ko
přivnické továrny první automobil vyrobený
v Rakousko-Uhersku. Byl pojmenován „Pre
sident".
Tatranská Lomnice. U Jamského plesa v zá
padní části Vysokýdi Tater založen živý pa
mátník hrdinů slovenského národního povstání
„Limbový háj" na ploše 2.5 hektarů.
Dobruška. Opravuje se městská radnice,
která bude uvolněna, pro městský archiv s hi
storickými dokumenty od r. 1320, kdy byla
Dobruška založena.
Rtyně v Podkrkonoší. Letos vzpomíná 230.
výročí narození rodáka Antonína Nývlta, před
sedy selského gubernia a vůdce selského po
vstání v r. 1775, které bylo jedním z největších
pozdvižení lidu.
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Absence a krádeže národního majetku
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Zrcadlo domova

Niet nad plánovanie! Město Bardejov na
DENNĚ CHYBĚJÍ NA PRACOVIŠTÍCH 272.000 DÉLN1K0 — KRÁDEŽE V ROCE 1956 NA Slovensku je známe ako centrum výroby la
POL MILIARDY KORUN
nového plátna a povrazov. V meste je modemá
trepáreň. V trepárni sa demontujú všetky stroje
tomuto thematu byly věnovány i obsáhlé a v tejto budově sa usídli nové „řemeslo"
V Československu už delší čas trvají
části projevů vedoucích komunistů — tak obuvnické. Nová továreň bude vyrábať obuv
vážné potíže ve výrobě a nefunguje to ani
zjistéme, že se krade snad všude. V JZD, prevažne pro export do Sovietskeho svazu.
v distribuci. Proto nejdůležitějši místa v no
na státních statcích, ve výrobních družstvech, Okrem toho trepáreň, ktorú teraz demontujú,
vinách byla uvolněna pro slohová cvičení
v restauračních podnicích a zejména pak ve navrátia svojmu účelu, vtedy, keď sa vystaví
na námět absence a rozkrádání národního
stavebním průmyslu a jiných národních pod nová páťposchodová budova. Nová továreň sa
majetku. A taky pro zprávy o procesech.
nicích. „Kilometry látek" se ztratily z n. p. celá presíahuje do tejto budovy a v trepárni
V r. 1956 bylo zameškáno 74.3 milionu pra
Sukno v Humpolci; o pohonné látky v ceně začnú opat normálnu prevádzku. A tak zaměst
covních dní, oznámilo Rudé právo dne 3.
13 milionů Kčs okradly „organisované sku nanci trepárni budú na prácu čakať až bude
srpna. To znamená, že denně chybělo prů
piny zlodějů" n. p. Chema, atd. atd. Jsou to postavená nová budova a až tam, zo starej
měrně 241.300 pracovníků; v prvním čtvrt
dnes už ne desítky, ale stovky menších i vel třepáme budú namontované stroje. So stav
letí 1957 stoupl tento denní průměr na
kých případů. Je to nemoc, která v r. 1956 bou budovy pre novů trepáreň sa začne ešte
272.000. Největší procento absence je zazna
stála stát půl miliardy korun, která se roz tohto roku ... Tomu sa hovoří plánovanie!
menáváno ve stavebnictví a na dolech.
šířila tak, že se o ní musí mluvit. A když
V ostravsko-karvínském revíru, největším a
Jaký je zájem o „Soutěž tvořivosti" mládeže?
už se o této chorobě, připisované drahná léta
nejdůležitějším u nás, nechodilo letos v čer
jen kapitalistické společnosti, hovořit musí, Při závěrečném průvodu Ostravou v rámci
venci do práce denně skoro čtvrtina havířů.
pokoušejí se soudruzi spojit nutné s užiteč ústředního kola zmíněné soutěže volaly děti
Kromě modrého pondělí se začala slavit i
v neděli dopoledne své zdravice Ostravě a
ným.
modrá sobota.
jejím pracujícím v prázdných ulicích do zavře
Absencí se letos v květnu zabývala
Pro přiklad si můžeme zajít zase do Ostra ných oken! — Ve Frenštátě pod Radhoštěm se
Ústřední rada odborů a vydala „usnesení",
vy. Tam už si občané dlouho stěžovali na ve velkém sále kina „Družba" objevil jediný
jehož obsah lze shrnout do 3 bodů. V prvním
špatnou kvalitu pečivá. Mnoho měsíců se na platící divák, kterého za oponou očekávala půl
se odborovým složkám nařizuje „jednat o
stížnosti odpovídalo výmluvami o přechodné stovka krojovaných děcek z Ježova a další
příčinách absence na schůzích". Tento příkaz
vadě v distribuci mouky a pod. Pak najed sólisté, všichni se těšící na bratrské shledání
je nepochybně horlivě plněn. Výsledkem
nou byla zatčena a minulý měsíc odsouzena s Frenštátskými. — Na stavbě mládeže čekaly
jednání jsou pak návrhy podobné onomu
celá skupina zaměstnanců komunálních pe děti zase půl druhé hodiny než se sešla ale
z Mladé fronty z 8. srpna; autor v něm
káren; prý se obohacovali okrádáním pracu spoň trochu větší hrstka brigádníků; tak to na
žádal „důsledné zásahy v podobě snížení
jících o kvalitní pečivo. Komunističtí poli psaly Literární noviny z 6. 7. 1957.
nebo úplného odejmutí nemocenských dávek
cajti ve spolku s agitpropčíky zabili hned
K nedostatku punčoch píše Tvorba. Ne samým
nebo krácení dovolené".
tři mouchy jednou ranou: Uklidnili na čas
spotřebitele, našli „vinníky" — a co víc, ob chlebem živ je člověk — potřebuje i punčochy!
Další bod usnesení URO předpisuje odbo
Kulturní aktuality. Československá akademie
jevili v nich, bývalých živnostnících, „tříd
rářským funkcionářům, aby se „energicky
véd má 154 členy, z nichž 64 jsou akademikové,
ního nepřítele".
dožadovali na hospodářských orgánech do
90
členi dopisující. Akademie má celkem 85
držování zdravotních, hygienických a bez
Jak to řekl náměstek ministra vnitra, plk. pracovišť, z čehož je 29 ústavů, 29 laboratoří,
pečnostních podmínek". Jak dalece je v tom
Kotál, dne 28. 6. v Praze Vysočanech? „Roz 11 kabinetů a 6 poboček. — Loni studovalo
to směru užíváno „energie", o tom se bohu
krádání je součást třídního boje, který po v Československu .na vysokých školách 1.400
žel mnoho nedočtete. Víc, mnohem víc je jí
mocí domácích zrádců a práce se štítících posluchačů ze 34 zahraničních států. — Na čs.
plýtváno na plnění příkazu číslo 3: „Odha
lidí vedou proti nám imperialisté. Když po školáčtí propadá v celostátním měřítku 4.5
lovat nesvědomité jedince před kolektivem."
znali, že sami nemají dost sil k tomu, aby proč, žactva, ale na některých školách propadá
S názorným příkladem se můžete seznámit
ohrozili naši zemi, používají těchto method až 40 procent žáků. Nejobtížnějšími před
v Nové svobodě z 21. 7. 1957. V závodním
jak narušovat pokojnou výstavbu země." měty jsou čeština, matematika a ruština. —
klubu ROH zasedal 18. 7. ostravský lidový
„Pravdivost" páně esenbákových tvrzení V Československu je 100.000 televisorů a od
soud a odsoudil dva brigádníky z heřmanicmají doložit autoři článků v komunistických srpna do prosince se má dovézt ze sovětského
kého dolu Stalin jako „nenapravitelné bunovinách. Z jejich reportáží se pak skutečně svazu dalších 78.000 televisorů. — V roce 1955
lače" k 18, resp. 12 měsícům vězení.
dovídáte, že všichni rozkradači mají kapi navštívily tři miliony čs. občanů 143 státní
*
talistickou minulost nebo aspoň kulacké hrady a zámky a 40 městských reservaci. —
„Ekonomickou sílu republiky" poškozují
předky — tedy předpoklady k imperialistic Cs. státní filmový archiv, založený roku 1945,
kým sklonům. Mouřenín byl nalezen. A nej má na tři tisíce filmů. Vlastní vzácné původní
také „rozkradači národního majetku", na
větší zloději národního majetku sedí ve filmy arch. Křiženeckého z roku 1898 a m. j. též
psal Život strany v č. 12/1957. Když listu
vládních křeslech a jejich blízkém okolí a nacistický film o vyhlazení Lidic. — Cs. orienjeme novinami z posledních asi 6—8 měsíců,
dál křičí „Chyťte zloděje!" Kdy asi přijdou talista Dr. Poucha dli právě na návštěvě v Pekdy se o korupčničtí aférách a zlodějnách
všeho druhu už psalo i v úvodnících a ve 1 na to, že bičem a lží problémy nevyřeší?
kinu. Zdrží se v Číně rok a věnuje se výzku
fejetonech a zprávách ze soudní síně a kdy
ín) mu v západních částech země a navštíví i Tibet.

Jindřichův Hradec. Upravuje se průjezd
Bohdaneč. Letos uplynuho 60 let od založení
staré radnice a zároveň jsou prováděny restau lázní.
Žilina. V oravských lesích u vesničky Párrátorské práce na Nežárecké bráně.
nica u Dolního Kubína shořelo 15 ha vzrost
Pardubice. Dne 25. července senát lidového
lého lesa. V lesích kolem Malužiné sežehly
soudu soudil čtyry zaměstnance Továrny mlýn
plameny 6 ha lesa.
ských strojů, kteří — prý „hrubou nedbalostí"
Manětín, okr. Plasy. V kostele se opravují
— zavinili v dubnu t. r. požár v továrně.
staré Brandlovy obrazy.
Pomocný dělník J. Skoda byl jako hlavní vinChrudim. Před 95 léty založena v Chrudimi
nik odsouzen na dva a půl roku, bývalý velitel
závodní stráže V. Vaněk na 15 měsíců, F. zemědělská škola. Je jednou z nejstaTŠích
v
republice.
Nechvíle na dva roky a J. Janů na šest měsíců.
Strážnice. V zámku zřízena stálá galerie
Praha. Jsou dokončovány restaurátorské Joži Úprky.
práce na Schwarzenberském paláci na HradOpava. Ve studijní knihovně při Slezském
čanech, ve kterém je dnes umístěno Vojenské
ústavu je umístěn 280 stránkový celopergahistorické museum.
menový foliant mariánských hymnů a mešních
Plasy. Jedno z nejmenších měst v Evropě. formulářů k mariánským svátkům. Pochází
Rabštejn nad Střelou, slaví letos 620. výročí z roku 1424.
povýšení na město.
Moravská Třebová. Oslavuje letos 700. vý
Těšín. Byl obnoven 350 let starý zámek ročí založeni města.
v Horničtí Tošanovicídi, bývalé sídlo těšín
Ronov nad Doubravou. Městečko oslaví letos
ských knížat.
650 let od založení.
Praha. Dne 28. července byla znovu otevřena
Strážnice. Na domě čp. 133 byla odhalena
kavárna Demínka ve Skrétové ulici. V Depamětní deska Janu Amosů Komenskému,
mínce byla dne 9. června 1894 založena A. C.
který v letech 1604 a 1605 navštěvoval ve
Sparta.
Strážnici vyšší bratrskou školu.
Štramberk. Staví se zde nová cementárna a
Svatava. Těžbu zahájil první velkolom v so
vápenka.
kolovském revíru „Medard-II". Má těžit ročně
Praha. Brigádníci mají postavit letní kino tři a půl milionů uhlí.
v Petrovickém údolí v Hostivaři. V Praze je
Všebořice u Dol. Královic. Fibichův rodný
t. č. 82 biografů.
byt je po úpravě přístupný veřejnosti.
Hradec Králové. V r. 1959 mají být dosta
Hluboká nad Vltavou. Alšova galerie za
věny nejmodernější čs. mrazírny masa v Březkoupila od rodiny spisovatele F. Heritesa
hradě.
z Vodňan čtyři kolorované a dvě pérové
Praha. Červencového nízkého stavu vody ve kresby Mikoláše Alše.
Vltavě bylo využito k opravě jezu u Jiráskova
Třeboň. Před 370 lety byla dokončena stavba
mostu.
největšího rybníka v CSR — Rožmberka.
Praha. V Palackého ulici byl otevřen podnik Rybník byl budován tři roky, pracovalo na
zahraničního obchodu „TUZEX", kde je možno něm 2.000 lidí a zaplavuje plochu 722 ha.
nakupovat drobné zboží za cizozemská pla
Valtice na Moravě. Roku 1872 založena vi
tidla. Zboží se prodává na odběrní poukazy, nařská škola, která je nejstarší školou svého
vydávané Státní bankou nebo Živnostenskou
druhu v Evropě. Patří k ní statek, laboratoř a
bankou.
vinné sklepy.
Olomouc. Olomoucká Universitní knihovna
Dvůr Králové. Opravuje se barokní kostel
vznikla jako knihovna koleje jesuitského řádu sv. Kříže z roku 1752, na jehož místě stála
v r. 1566. Má přes půl milionů svazků.
podle pověsti už v 9. století dřevěná kaple,
Věšín na Blatensku. Zemřela nejstarší ob kterou dal postavit kníže Bořivoj, který prý
čanka, 1031etá Františka Sourková.
při lovu v hlubokých lesích zabloudil a sloup
Nový Bor. Nejznámější středisko sklářské dýmu z milíře ho přivedl do těchto míst, kde
mu uhlíř poskytl přístřeší.
výroby, povýšen před 200 lety na město.

CO SRDCE POJÍ — MORE NEROZDVOJÍ
Proto nezapomínejte na své drahé ve staré vlasti a zašlete jím skutečně hodnotný
balíček.
Zašlete jím to nejlepší.
Budou Vám za to vděčni.

Míla Pecka a Karel Rada
majitelé firmy

MANHATTAN FOREIGN TRADING Co.,
400 East 72nd Street
Telephone: REgent 4-4700
NEW YORK 21, N. Y., USA
Vám zaručují, že Vámi zaslané dárkové balíčky od jejich firmy z Vidně budou nejlepší,
které kdy dosud dostali.
Zkuste a přesvědčíte se sami.
Pište si o ceníky a informace.
Zasíláme také léky.
Převzali jsme zasílání dárkových balíčků z Dánska po zemřelém p. Rudolfu Vorlovi.

Několik statistických dat z Československa.
Za první čtvrtletí 1957 vzniklo v CSR. 1149
požárů, při nichž zahynulo 30 osob a 117 bylo
těžce raněnýdi. Hmotná škoda činí dvacet dva
milionů Kčs. — Proti obrně bylo v CSR očko
váno 2,289.539 dětí, což je 18 procent všeho
obyvatelstva. Tato největší očkovací akce byla
umožněna jedině tím, že největší část očko
vacích látek byla dovezena z ciziny. — Ke
konci roku 1956 činil v CSR počet pracujících
důchodové pojištěných 5,444.138 osob, t. j. 41
procent všeho obyvatelstva. Z toho 44.7 pro
cent starobních a invalidních důchodů se vy
plácí osobám mladším 65 let. Nejčastější pří
činy invalidity jsou nemoci srdce a cév, tuberkulosa plic a nemoci pohybového ústrojí. ■—
Železniční doprava má v CSR rozhodující
význam. Po železnicích se přepravuje z celko
vého objemu nákladů 64 pročet a u osob 75
procent. — V r. 1956 činil obrat zahraničního
obchodu SSSR s CSR přes tři miliardy rublů.
Pozoruhodné je, že se oproti roku 1946 zvýšil
více než dvanáctkrát. — V letech 1951 až 1955
bylo z SSSR dovezeno- 252.718 vagonů obilí,
2.508 vagonů masa, 2.691 vagonů másla, 8.818
vagonů tuků a tukových surovin, 11.512 vagonu
textilních surovin, 616.9120 vagonů rud. 8.560
vagonů barevných kovů, 4.803 vagonu ferroslitin a 92.530 vagonů surové nafty. O tom, jak
draze bylo toto zboží zaplaceno, se zprava ne
zmiňuje. — V českobudějovickém kraji je
zaměstnáno 38.5 procent žen. Z toho ve zdra
votnictví 72 procent, v potravinářství 7o pro
cent a ve školství 66 procent.
Škola pro porcelánské návrhářství. Česko
slovensko, země tradičné kvalitního porcelánu,
nemělo od r. 1945 žádnou školu, kde by se
vychovával dorost pro porcelánové návrhářství.
Nyní se zahajuje první ročník a „namahave
budeme budovat, co jsme snadno zrušili", pise
Tvorba 20. 6. 1957.

KDO ZEMŘEL: Dr. Šíba, bývalý místopřed
seda S. K. Slavie. — Ladislav Zelenka, poslední
člen slavného Českého kvarteta ve věku 76
let. — Univ. prof. Josef Frejka z Brna. — Lu
děk Marold, čestný předseda Spolku výtvar
níků, syn malíře Luďka Marolda. — Básník,
novinář a spisovatel Zikmund Skyba ve věku
48 let. — JUDr. František Polanský z Dolní
Bečvy. — Skladatel a hudební spisovatel Fer
dinand Bachtík ve věku 92 let. — Paní Zdeňka
Koldínská, roz. Táborová z Chožova u Loun.—
PhMr. Kliment Růžička z Prahy-Dej vic. —
Univ. prof. JUDq. Ladislav Vošta z Prahy.
— František Tomiško, vedoucí projektant sta
vebního podniku hl. města Prahy. — Paní
Eleonora Holubová z Prahy, ředitelka školy
v. v. — Ředitel školy v. v. Václav Profous
z Chrudimi. — František Eitel, úředník bývalé
Úrazové pojišťovny. — Rudolf Bélohubý, pra
covník krajského sekretariátu Cs. strany socia
listické v Praze. — Richard Růzha, 77tiletý
pracovník Cs. strany socialistické v Chrudimi.
— Paní Jarmila Mentlová-Mardešič ze Zadní
Třebáně. — Josef Mužik, 81 letý býv. kabaretní
humorista, zemřel v Praze dne 14. července. —
Ak. malíř PhDr. František Kršňak, ředitel Náprstkova musea v Praze. -- Paní Marie Faltysová, herečka. — Ridící učitelka v. v. Marie
Hegenbartová z Prahy III. — Akad. malíř Jiří
Bauer. — Ing. Dr. Jaroslav Hruda z Prahy II.
Paní Marie Ostrčilovď, vdova po zemském
zdravot, ref. v Praze.

České Slovo

V EVROPÉ JSME ZRALEJŠÍ pro pronikavé sociální reformy a nepotřebujeme
K TOMU REVOLUCE BRANNÉ, TÍM MÉNĚ

RUSKÉM.

Několik citátů z knihy K. Čapka
,,Hovory s T. G. M."

J1R1 MAHEN

Když zmlknou zvony, zhasnou dýmy řeči,
vždy nad něčím se ještě zastavíme,
o velkých věcech svět když kolem svědčí,
cos nového jak odkaz v duši dřime.

jit před jinými rovnou pro zásluhu,
již nevyrve ti nikdo potom z dlaně —
ty musíš zrát jak jiní v lidském kruhu
a pro ten kruh vše nést víc odhodlaně.

Jak nám to psali v paměť v čase dávném,
co nechápala mladá mysl naše?
Af všichni jednou nad vším rukou mávnem:
svá tajemství má čas i Mesiáše.

Když uvnitř planeš tesknou, lidskou
tu Hospodář se k tobě časem vrací
a všechno se ti potom také zdaří,
že v ruce tvé On svojí žehná práci.

Na velký úděl je nás tady málo
a z povolaných vyvolen jen jeden —
to není kismet, jak by se snad zdálo,
a touto pravdou nesmíš býti sveden

1 stojí lid, v bezhlasém tichu čeká,
pro tebe doufá, klidně vzhůru hledí,
a kdyby půlnoc padla na člověka,
On ví, že z ni se dočká odpovědi.

září,

(Záři 1937)

Výstup na Matterhorn
ZORKA VĚRNÁ

je tomu jiz par Jet, co jsem prožívala dny
a měsíce ve vězení. Když večer zhaslo světlo
v naši cele, prosily mě spoluvězenkyně, abych
jim vyprávěla o horách. A tak jsem jim po
pisovala horské tůry, které jsem již sama vy
konala i ty, o kterých jsem pouze slyšela nebo
četla. Všechny pozorně naslouchaly, zajímaly
se o podrobnosti a naučily se znát nejen názvy
hor, nýbrž seznámily se také s hlavními zása
dami horolezectví: idealismem a solidaritou.
Zapomínaly jsme tak na chvíli na těžkou pří
tomnost a přenášely se v myšlenkách a ve
vzpomínkách z naší tísnivé cely do volnosti
horských týšin. Pro tyto naše besedy jsem
vyrobila také několik jednoduchých obrázků
hor a mezi nimi byl i smělý jehlan Matterhornu, jehož ostré hřebeny jsou horolezeckými
cestami k vrcholu, odkud lze přehlédnou ti to
lik nespoutané zemské krásy.
Před útěkem z vězeni jsem pod obrázek této
hory připsala, že se budu moci opět vrátit
domů, až vystoupím na její vrchol.
Bylo tim vyjádřeno moje veliké přáni do
stali se z pout do závratné, vzdušné volnosti,
byl to však také slib, že nezapomenu na do
mov, i když se moje osobní touhy a sny splní
a byla to určitá povinnost, kterou jsem si
uložila.
První léta emigrace nebyla nijak příznivá
uskutečněni tak vysokého plánu, letos jsem se
však konečně dostala do švýcarského Zermattu
a přiblížila se Matterhornu na dosah ruky.
. Při našem příjezdu se mí objevily obrysy
Matterhornu, zahalené ve večemich mracích,
jako živá připomínka. Druhého dne zářil v
plném slunci a s jeho hřebenů vlály sněhové
a mlžné praporce jako na pozdrav. Pro mne
byl tento majestátní obraz spise výzvou a za
čala jsem ihned zkoumat možnosti výstupu.
Ale na hoře leželo mnoho sněhu, skála byla
pokryta ledem a počasí bylo příliš nestálé.
Tůra tedy nebyla s počátku proveditelná a
musela jsem vyčkávat až se podmínky zlepší.
Trénovala jsem zatím nohy i dech a udělala
si malou „rozcvičku" na Riffelhomu. Po pře
konáni skalního kominku s převislými balvany
(Thermomether culoir) jsem sice získala větší
důvěru ve své bývalé horolezecké schopnosti,
nezbavila se však určitých pochyb, zda fysicky
vydržím tak dlouhou a únavnou tůru a z.da
překonám potíže, které způsobuje výška 4.000
metrů. Také počasí se značně staralo o drama
tické napjetí. Dole se sice na nás sluníčko
přívětivě usmívalo, ale ve výškách sněhová
pokrývka roztávala jen zvolna. Jednoho dne
se po dešti hodně ochladilo, utěšovala jsem se
tedy předpovědi domorodců, že ochlazení při
náší obvykle jasné a stálé počasí. Ráno jsem
však při pohledu z okna musela řádně protřít
oči než jsem rozpoznala, že ta bělost, která na
mě mlhou prokukuje, je hluboce zasněžená
protější skalní stráň. Ochladilo se tak důkladně
a sníh napadl tak nízko, že to málem zmrazilo
i mou naději na tůru. Předpověď nelhala a
počasí se pak zlepšilo, jenže sluníčko pnhs
pomalu okousávalo tu zimní nádheru. Pro mne
začal závod s časem, protože se neodvratně
blížil náš odjezd a nervosně jsem počítala,
kolik dnů mi ještě zbývá. Pro výstup na Matterhorn je potřeba dvou dní a slušného počasí.
Chytala jsem proto každičkou zprávu o poku
sech o výstup, dosud se však všichni museli
z nástupu vrátit. Konečně jsem se doslechla,
že se několika horolezcům výstup podařil, dru
hého dne však vál opět prudký vítr a zdálo
se, že se počasí zhorši. Večer se údolím při
hnaly mlhy a celou noc vydatně pršelo. Vlahé
ráno na štěstí ukázalo, že to byl dobrý, teplý
déšť a sluníčko brzy,.opět prorazilo mraky.

Po rychlé domluvě se svým průvodcem jsem
se rozhodla pokusit se o výstup. Nemohla
jsem již čekat, nechtěla-li jsem odjet s nepo
řízenou a proto jsem byla ochotna raději se
smířit s větší obtížnosti tůry než se ji vzdát.
Vydali jsme se tedy na cestu a večer jsme
došli k horskému hotelu Belvedere. Odtud jsem
mohla s výšky 3.000 metrů obdivovat překrásný
západ slunce. Mohutné ledovce Monte Rosy,
Lyskamu a Breithornu se zbarvily rudé, z bez
mračné oblohy na nás začly mrkat hvězdičky
a dole v údolí blikala vzdálená světla Zermattu. Posílala jsem tam svoje pozdravy svým
drahým a věděla jsem, že příštího dne budu
muset být opatrná při každičkém kroku, abych
se s nimi opět mohla ve zdraví shledat. Matter-

horn stál těžce a temně před okny mého po
koje jako obtížný úkol, jehož špiněním jsem
si měla vykoupit naději na návrat domů. Po
slouchala jsem vyprávění horských vůdců o
neštěstí, které se stalo před dvěma dny, o
ledovém větru, zlelovatělé skále a odhadovala
jsem své síly. Vydržím? Dojdu? Musím! Vždyť
dici s vrcholu přinést poselství svobody a vol
nosti těm, jejichž životy jsou zastíněny dosud
vězeňskou mříží.

Šla jsem brzy spát, ale spaní v této výši
není každému dáno. Dřevěná konstrukce chaty
propouštěla každý šelest, přesto však noční
ticho nebylo rušeno žádným dlouhotrvajícím
chrápáním. Časný budíček mi přišel docela
vhod. Po krátké snídani jsme vyšli ve 4 hod.
do chladné tmy. Údolí pod námi byla vyplněna
lehkou mlhou, jen hory se temně odrážely od
oblohy jako by byl ostatní svět zmizel. Přešli
jsme sněhové pole a horolezecký výstup za
počal. Již první dotek skály mě poučil o obtí
žích, které nás čekaly. Ruka v rukavici klou
zala po zledovatělém povrchu a proto jsem
raději rukavici sundala a mrzla, jen abych
mohla lépe vycítit drsnější chyty. Když jsme
přecházeli sněhové úseky ve východní stěně,
zívaly na nás — hluboko pod námi — ledov
cové trhliny, ale stupy ve ztvrdlém sněhu
držely pevně jako schody. Noc se nepozoro
vaně měnila v den a slunce náhle bronzově
osvítilo vrchol Matterhornu. Stoupali jsme
klidně a jistě. Skála mi nečinila obtíže, začla
jsem však pociťovat účinky výšky. Pozorovala
jsem s úzkostí, že se mi nedostává dechu,'
zpomalovala jsem tempo, stávala jsem se ne
jistou. Burcovala jsem se z únavné apatičnosti
tím, že jsem se snažila dávat bedlivě pozor na
technicky správné lezení. Zdálo se mi však, že
nestoupám, ale vleču se vzhůru. V tomto kri
tickém okamžiku jsme předešli dvojici mladých,
zdatných horolezců, z nichž jeden se pro dečhové potíže musel vzdát tůry a odpočíval
proto před sestupem. Říkala jsem si: Těm je
hej, ti se mohou vrátit a příští nebo přepříští
rok přijít znovu, ale budu mít já ještě někdy
tuto možnost? Nevzdám se tím této tůry jed
nou pro vždy? Význam, který’ jsem ji přiklá
dala, vzbuzoval ve mě pocit zodpovědnosti,
jakobych se měla něčím provinit, kdybych pro
slabost selhala.
Odpočívající horolezci však nešetřili uzná
ním a jejich pochvala mě povzbudila a rozptý
lila trochu moje starosti. Za chvíli jsem ke své
radosti zjistila, že jsem krisi překonala a o
svůj dech se již nemusela starat. Po hodinách
zajímavého skalního lezení jsme vyšli po
příkrých stupech v ledu na vrchol. Stáli jsme
nad mořem mraků, prozářeným sluncem, z ně
hož čněly do jasné oblohy vrcholy hor od Mont
Blancu až po Monch. ‘Nebýt studeného větru,
bylo by mi to připadalo jako sen. Ve vězení
jsme si každá zvolila svou horu a nyní jsem
jim jednotlivě vyřizovala pozdravy děvčat.
Nemohli jsme se však dlouho zdržet, čekal nás
ještě nebezpečný sestup a nad Itálii se ku
pily mraky.
Po krátkém oddechu jsme si navlékli „mač
ky" (železné hroty připevněné pod podrážkou
boty) a pozorně začli sestupovat. Většina ne
štěstí se totiž stává při sestupu, kdy jsou
horolezci již unaveni. Sníh, změklý nyní slun
cem se nám sesouval při každém kroku,, drolily se a padaly kameny a v posledním úseku
nás zahalila mlha. Došli jsme však bezpečně a
když jsme stanuli nad chatou, byla bych nejraději úlevou, štěstím i únavou plakala. V mlž
ných mracích se jevil Malterhorn jako slabé
črty mojí kresby a z mého přání se stala
jistota. Ano, půjdu domů. Ale návrat mi ne
bude lehce darován, musím si jej vysloužit.

Ponechám-li rovnítko mezi Matterhornem a
domovem s obecnou platnosti, nemohu se ubrá
nit i dalším logickými přirovnáním. Náš cil musí
být vysoký a čistý, musíme jej mít jasně před
očima a snažit se ze všech sil o jeho splnění.
Vytrvalost a víra se dočkají úspěchu, musíme
být však ochotni přinést určité oběti. Všichni
jsme spojeni lanem společného osudu, ti zku
šenější nechť jsou ukazovateli cesty, každý
však musí spoléhat jen na sebe a ručit za své
činy, aby lehkomyslně neohrozil druhé. Každý
pak ať myslí tak vysoko, kam jeho schopnosti
stačí a je pamětliv horolezeckého hesla: chi
va piano, va sáno — česky: Pomalu, ale jistě
— což platí j pro náš návrat domů.
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Masarykovy myšlenky

Písmákovo poučení

REVOLUCE

Pravda, je několik pragmatismů; ale rek
bych, že je také pragmatismus český. Na při
klad typičtí češti myslitelé: Komenský, Pa
lacký, Havlíček — i Havlíček je iilosoi. Jc
vím, že jich nelze strkat do jednoho pytle
ale to bije do oči, jak ti tři pořád obracej,
své myšlení k praktickým věcem života, k ži
votním věcem národa. Všichni tři jsou politi
kové. Typická česká iilosoiie je vlastně poli
tická — snad proto, že malý národ si nemůže
dovolit luxus myšlení pro myšlení. Tedy torní,
bych řekl český pragmatismus nebo praktické
tradice české filosofie.
Tož pravda, na ty tři můžete ukázal: učili
ale také prakticky vedli; a jejich politika —
to bylo úsilí obrodit lidi vzděláním a huma
nitou, osvobodit národ politicky j duchovně
A je příznačné, že všichni tři 'měli koncepc.
světovou. Ten Komenský, typický Cech a dud.
už dost novodobý: byl člověk náboženský c
své náboženství žil i jako vychovatel a po
litik. Apoštol humanity, hlasatel harmonie ve
všem a všude. Pracoval pro národ prací prc
celý svět a ten svět celý zchodil. Je uznaným
učitelem národů — pravý a vědomý Panevropan.
Palacký — vhroužil se do historie našehc
národa a podal nám zdůvodněnou filosofii naši
historie; z ní čerpal zásady naší politiky a té
politiky se činně účastnil. Na něm se pěkně
ověřuje staré „historia vitae magistra".
A Havlíček — duch moderní, energický, ale
vždycky opatrný, kritický, vědomý si své ná
rodní odpovědnosti; zkrátka vzor demokratic
kého žurnalisty. Šel za Palackým, nějaký čas
také poslancoval; dal takto živý příklad, jak
souvisí žurnalistika a politika, Pravdu máte,
že byl také filosof — přece nejsou filosofy jen
profesoři, každý myslící člověk má nějakou
filosofii, metafysiku, pokus o postižení smyslu
života a světa. A u Havlíčka každé slovo,
každý novinářský článek je projev uceleného
světového názoru.

Positivista — ne-, ale realista ano, ve filo
sofii i v politice. Prosím vás, vždyť mně kdysi
vyčítali mysticism — když jsem dokazoval
našim liberálům, že náboženství není věc od
bytá. Nemohl jsem prostě a nemohu z kultury
vyškrtnout náboženství, zejména ne z naší
kultury národní. Myslím, že můj konkretism je
až dost racionální ale nevidím plnost duchov
ního života a snažení jenom v rozumu, vidím
ji také v citu a vůli. Běží o to, harmonisovat
celý a plný duchovní život člověka — i ná
roda. Náš národ silně žil nábožensky; vemte
si: Svatý Václav, Hus, Chelčický, Komenský!
Ale stejně usiloval o vzdělání. Komenský nám
ukázaly cestu, jak hledat a najít souladnost
všeho duchovního života, jak najit, podle jeho
slov, hlubinu bezpečnosti. O tu souladnost se
na poli poznání pokouši i konkrétism. To je
všecko.
Pojímám stát, státní život, politiku, jako celý
život, opravdu sub specie aeternitatis. Demo
kracie pravá, založená na lásce a úctě k bliž
nímu a bližním všem, je uskutečňováním božího
řádu na zemi. Demokracie není jen formou
státní, není jen tím, co je napsané v ústa
vách; demokracie je názor na -život; spočívá
v důvěře v lidi, v lidskost a v lidství, a není
důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry. Řekl
jsem jednou, že demokracie je diskuse. Ale
pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé
navzájem důvěřuji a poctivě hledají pravdu.
Demokracie, to je hovor mezi rovnými, ořemýšleni svobodných občanů před celou veřej
nosti. — Slovo ,,parlament" má krásný smysl,
jen je učinit tělem!
Demokratický ideál není jen politický, je i
sociální a hospodářský. Komunism odmítám.
Bez individualismu, bez nadaných a vynaléza
vých jedinců, bez schopných vůdců, bez geniů
práce pro společnost se nedá rozumně a spra
vedlivě organisovat. Demokracie po stránce
sociální znamená překonání degradující bědnosti; v republice, v demokracii nesmi být
možné, aby jednotlivci nebo stavy vykořisťo
vali své spoluobčany — v demokracii člověk
člověku nesmi být prostředkem. Ta přirozená
rozmanitost musí být uspořádána dělbou práce
a hierarchii funkci a práce. Není možná organisace lidí bez nadřaděných a podřaděných, ale
musí to být organisace a ne privilej, ne ari
stokratické panováni, ale vzájemná služba.
Demokracie potřebuje vůdců, ne pánů.

*

Pokud běži o národní náš program, řekl jsem
už, že musíme dělat politiku světovou, tedy
být v živém a přátelském styku s ostatními
národy. Naše národní probuzení je dítě osví
cenství a pozdějšího romantismu, zrodilo se
z humanitních ideálů osmnáctého a devate
náctého stoleti, hlásaných ve Francii, v Ně
mecku, všude. Humanita, toť náš národní pro
gram, program Dobrovského, Kollára, Palackého, Havlíčka a už Komenského, králů Jiříka
i Karla a Svatého Václava.
Humanita nevylučuje ani neoslabuje lásku
k národu. Mohu ba musím milovat národ svůj
positivně, ale nemusím proto nenávidět národy
jiné. Pravá láska se nedokazuje nenávisti,
nýbrž jen láskou. Lidskost ovšem není v tom,
že horujeme o celém lidstvu, nýbrž v tom, že
jednáme vždy lidsky. 2ádám-li od politiky, aby
sloužila člověčenstvu, neříkám tím, aby nebvla
národní, ale aby byla spravedlivá a slušná.
To je všecko.
Ani jako jedinci, ani jako národy nejsme
tu proto, abychom naplňovali své účely so
becké. Národ, který by žil jen pro sebe, byl
by stejně ubohý jako člověk, který by žil jen
pro sebe.

Slovíčko nejmenších
Dnes, děti, si budeme vyprávět o panu pre
sidentovi Masarykovi. Čtrnáctého září je tomu
dvacet let, co vydechl naposledy. Dvacet let
je dlouhá doba. Před dvaceti lety byly vaše
maminky ještě děvčátky a vaší tatínkové cho
dili do školy, ale na něco z té doby se budou
ještě pamatovat. Někteří třeba viděli i pohřeb
páně presidentův nebo byli s tatínkem a ma
minkou se podívat na Hradě, kde byla vysta
vena rakev s ostatky pana presidenta. Zeptejte
se jich a oni vám o tom povědí. My dnes ne
cháme vyprávět Hanu Sklíbovou, ať ona vylíčí,
jaké to tehdy bylo, když na svém sídle v Lá
nech zemřel pan president ve věku osmdesáti
sedmi let.
Hana Š k 1 i b o v á :
VZPOMÍNKA
Sedmdesát osm let je požehnaný věk, ale
my, dospěli lidé z první republiky jsme si
tehdy v denním spěchu, v jakém jsme žili, ne
uvědomovali, že pan president stárne. Nepo
čítali jsme jeho léta a neuvažovali, že fysické
možnosti člověka mají své hranice.
V ten yečer, kdy se Prahou roznesla smutná
zpráva, že život ,,starého pána" je odměřen už
jen na hodiny, seděla jsem zamyšleně u okna
a pozorovala, jak těžký podzimní soumrak pa
dá na město. Bylo mi smutno jako by mně
umíral vlastní tatínek. Ani. nevím, jak se to
stalo,že jsem vytáhla z knihovny „Babičku"
a začala číst závěrečnou kapitolu: „Lidé ani
nevěděli, jak babička stárne a schází, jen ona
sama to cítila. Říkávala, ukazujíc na starou
jabloň: „My jsme si rovny, půjdeme asi zá
roveň spát."
A jednou z jara se všechny stromy zazele
naly, jen stará jabloň smutně stála bez lístků.
Babička to jaro velice pokašlávala, ruce jí
víc a více schly, hlava byla jako sníh a hlas
slabší a slabší.
A právě tomu tak bylo se starým panem
presidentem. To poslední léto už hodně schá
zel. Nosil pravou ruku na černé pásce, málo
viděl a on, vysoký a štíhlý až do pozdních
let, se najednou shrbil v ramenou. Vyjížděl
zřídka a jen do lánské obory. Ale přece ještě
jednou jsme ho spatřili. Objevil se v Praze na
Strahově ve výročí bitvy u Zborova. Přijel se
rozloučit se svými nejmilejšími, se svými
„brášky", legionáři z první světové války.
Přišel se rozloučit, nikdo z nás však tomu lou
čení nechtěl rozuměl. Nevěřili jsme, že ho
vidíme naposledy. Vždyť jsem už řekla, že
jsme téměř o tom neuvažovali, že by nás pan
president mohl opustit. A přece se to stalo,
tak tiše jako popisuje smrt Božena Němcová.
„Bylo to druhý den po návratu děti, když
babička tiše skonávala. Plamínek jejího života
shasl jako shasíná světlo v dohořivajícim kahánku, v němž palivo bylo stráveno."
Právě tak tiše a klině zemřel o půl čtvrté
ráno na rozbřesku dne 14. září 1937 Tomáš
G. Masaryk. Odešel ve výročí narozenin svého
nejmladšího syna Jana. Myslíc na Masarykův
skon ještě dnes mně vylané na mysli srov
náni s knihou Boženy Němcové: „Když zazněl
umíráček hlásaje všemu lidu, že není babičky
více, zaplakalo celé údolíčko."
Když se rozneslo po republice, že zemřel její
zakladatel, president Osvoboditel, roztruchlilo
se celé Československo hlubokým smutkem.
Hrany, které tehdy zněly Masarykovi, odzváněly také demokracii a humanitě.

Herbert R e v i 11 i o d :
POSLEDNÍ VYJÍŽĎKA

Oslavovalo se dvacáté výročí bitvy u Zbo
rova, jedné z největších vítězných bitev na
ruské frontě za první světové války, která
byla vybojována hrdinstvím československých
legionářů. Na letenském stadionu byla velká
vojenská přehlídka. Masaryk trávil léto v Lá
nech, zámečku nedaleko Prahy. Necítil se dosti
zdráv. Jeho pravá ruka byla ochrnuta, nosil ji
na černé pásce. Také zrak mu nesloužil a cel
kově se cítil velmi unaven.
Onoho dne se o zborovských oslavách vůbec
nemluvilo. Nikdo si netroufal Masarykovi je
připomenout, protože bylo vyloučeno, aby se
jich zúčastnil. Masaryk sám se nezmiňoval.
Seděl v křesle a dival se mlčky před sebe.
Bylo po obědě a v celém zámku panoval klid
a ticho.
V tu dobu v Praze začala legionářská slav
nost. Najednou se Masaryk vzpřímil a řekl
stručně, jak míval ve zvyku: „Jedu!"
V první chvíli nikdo nepromluvil ani jediného
slova, tak byli všichni přítomni překvapeni.
Potom se kdosi s presidentova okolí pokusil o
slabou odmluvu. Několika váhamými větami
snažil se poukázat na nepříjemnou cestu, na
horký den a nebezpečnou únavu. Masaryk
neodmlouval, ale zas jen lak stručně řekl:
„Já jedu! Cítím se naprosto zdráv."
To bylo jako přímý rozkaz, kterému se ni
kdo neopovážil odmlouvat. Všichni věděli jak
Masaryk má své legionáře rád. Byl jsem na
stadionu, když uprostřed vojenských cvičení
se ozvala z tlampačů žádost o okamžik ticha
a pozornosti. Vojáci jakoby zkameněli a hle
diště se proměnilo v jedno jediné obrovské
ucho. Dvě stě tisíc přítomných vyčkávalo v na
pjatém tichu slíbenou zprávu. A tu se z am
plionů ozvalo: „Máme pro vás radostnou no
vinu. Právě přijel na slavnost president Osvo
boditel.' Ještě několik vteřin panovalo hlu
boké ticho, neboť zpráva byla příliš ohromující.
Potom se ozvalo z jednoho rohu stadionu
radostné provoláváni slávy. Vůz s presiden
tem se pozvolna pohyboval a volání se šířilo
až jako požár zachvátilo celé prostranství.
Jásotu nebylo konce. To bylo Masarykovo po
slední nejslavnějši objeveni se mezi lidem."

