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Postoj Čs. mládeže

Dost jsme se toho načítali a naposlouchali ještě doma o památném
dni 28. října 1918, a ještě za tepla,
ježto všichni nechtěli mít o něm jasno.
Ba, po všecka ta léta, co se tento
den podle kalendáře vrací, jsou na
místě nejen články oslavné a prostě
Nedávno bylo v Praze zverejneno vování 404.000 lidí a v dopravě
Je potěšitelné to konstatoval. Ko
Zajímavý komentář ke statistickým
radostné, nýbrž i články sice vzpo několik statistických oat o Českoslo 274.000 osob. Z obyvatel, pracujících údajům z Československa (a z komu nečné to nie je žiadne novum, že
mínkové, zároveň však chuti kaštanu vensku, která budou jisté zajímat v zemědělství, je „asi" 400.000 členy nistického světa vůbec) byl uveřej problém, získat si mládež, komuni
(někdy dokonce octa). Jen tak mimo všechny čs. exulanty. Je to především Jednotných zemědělských družstev.
něn ve Washingtonu, kde nevýděleč stické režimy nielen nevyriešili, ale
chodem položme si dnes v exilu otáz celkový počet obyvatelstva v Česko
naopak, dosiahli právě protichodného
Další statistická data přinesla 10. ná organisace The Populalion Refe účinku, než aký si srubovali. Viděli
ku: Čím to bylo a čím to je?
slovensku, který k 1. červenci letošzáří t. r. bratislavská „Pravda". Podle rence Bureau uveřejnila zprávu o sme to právě před rokom, kcď vy
ného
roku
činil
13,353.104
obyvatel
—
tom,
že
podle
všech
náznaků
obyva

Ještě nedávno jsem četl v nějaké
ní činil průměrný měsíční příjem ro
vědecké publikaci, v níž se snažil 104.4 obyvatel na jednom čtverečném diny v roce 1956 částku 2.113 Kčs telé satelitních zemí omezují počet pukla maďarská národná revolúcia.
autor vysvětlil evropský dnešek od kilometru. Před deseti lety připadali (podle skutečného, poměru kupní síly, členů rodiny. Tak především nedošlo Najprv bolo třeba lámat odpor mla
Adama, a kde mimo jiné píše, že na čtverečný kilometr 94.4 obyvatele. jak jej vyjádřila sama komunistická v satelitních zemích k žádnému vzrů dých Tudi sovietskymi tankami a po
Československo vzniklo prý náhodou Číslice třinácti milionů připomíná rok vláda tak zvaným turistickým kur stu počtu porodů po válce, zatím co krvavom potlačení revolúcle sa mal
a z chaosu, když se bortily vojenské 1923 — také tehdy mělo Českosloven sem, by se tato částka rovnala asi v západní Evropě ano, ačkoli zpra nepoddajný duch mladého .Maďara
ironty „ústředních mocností" a páni sko tento počet obyvatel, tehdy 94 dolarům; podle umělého úředního vidla jsou čísla o přírůstku obyvatel zlomit deportáciami a špeciálnymi,
car Mikuláš II., císař Vilém II. a císař ovšem i s německou a maďarskou kursu by ovšem vycházelo 290 dola stva v západní Evropě nižší. Podle pře mládež osobitne určenými konKarel I. spolu s podveliteli, maršály menšinou. Pokud jde o národnostní rů). Hrubá měsíční mzda dělníka se známých statistických dat lze konsta centrákmi. Pomohla táto drastická
a generály si nevěděli rady. Bodejť složení obyvateltsvo, čísla k 31. pro pohybuje „kolem" 1.200 korun, což tovat, že všechno obyvatelstvo v kúra proti rebelantskému zmýšlaniu
by si rady byli věděli, když ti sku sinci 1955 znějí takto: 8,774.982 Čechů, je asi 51 turistický dolar a 165 dolarů oblasti sedmi satelitních států se Maďarov? Že vóbec nezabrala, to pozmenšilo v letech 1938—1956 o dvě- vedal světu v minulých dňoch Kádátečno bojující měli války už 3,632.094 Slováků, 398.137 Maďarů, úředních.
stě tisíc, kdežto v ostatní Evropě za rov minister Marošan vo svojej řeči
plný žaludek — jinak prázdný. Ře 165.167 Němců, 77.373 Poláků, 73.940
S jedním číslem se komunisté nikdy tutéž dobu (bez Sovětského svazu) po před studentstvem Vysokej školy
čeno zkrátka: pokud šlo o konec a Ukrajinců a Rusů a 39.849 občanů
jiné,
blíže
neudané
národnosti.
Zprá

netajili, naopak vždycky chlubili, ale čet obyvatelstva vzrostl z 280 milio technickej v Budapešti. Jeho přejav
zakončení první světové války, ano,
vysielal aj maďarský rozhlas, klorý
skončila skutečně neobyčejným chao va, ze které citujeme, byla doplněna nyní se chlubit přestali: Jde o údaj nů na 317 milionů.
nemal kedy vypnut mikrofon vo chví
sem, ale z tohoto chaosu, nijak zjištěním, že v letech 1950 až 1955 se počtu členů KSČ. V roce 1949 jich
Přírůstek
obyvatelstva
v
letech
1950
Marošan vyhlásil: ,,Vidím, že
teprve a nebo nějak dodateč- počet Čechů zvýšilo o 4.66 procent a bylo vysoko přes dva miliony, zatím až 1955 činil (na tisíc obyvatel) v Al li, keď
sála stále vyprázdňuje. Tak pro
n ě nevznikla Československá repu počet Slováků o 12.08 procent. Podle co nyní se počet členů i kandidátů bánii 44.5, v Bulharsku 20, Českoslo sa
sím,
keďže
už pánovia nemóžu robit
této
statistiky
z
roku
1955
bylo
tehdy
členství odhaduje na 1,4 milionu.
blika.
v čs. národním hospodářství zaměst Noví členové se hlásí jen spoře, a to vensku 19.8, východním Německu výtržnosti a mna vypískat ako kedy15.7,
Maďarsku
19.5,
Polsku
29
a
v
Ne-!i doslovně, tož aspoň přibližně: náno celkem 5,965.000 osob. Z toho je asi důvod, proč se nyní toto číslo
si, opúštajú miestnost. Ale nech idú
české osvobozování od habsburské pracovalo v průmyslu 1,968.000 (1,5 stalo na rozdíl od jiných přísně stře Rumunsku 23.7. Proti těmto číslům všetci, aspoň uvidíme, ktorí sú to.
nadvlády se připravovalo od chvíle, mil. dělníků, ostatní zaměstnanci ná ženým tajemstvím. Což ovšem nevadí, stojí Brazílie s Egyptem 45, na 40 v Věrné kádre nám zostanú." Teda čo
kdy vešel do zbytku krve našich ležejí do jiných kategorií), v země hlavni je, že jich ubývá.
Indii, 29.6 Sovětský svaz, 24.9 Spo sa vědělo už dávno, nachádzame tu
pobělohorských předků smysl obsa dělství 1,350.000 osob, ve stavebnictví
jené státy, 18.3 Francie, 18.1 Itálie a úradne potvrdené komunistickým mihu „Kšaftu umírající matky Jednoty 435.000, v obchodu a veřejném stra
nistrom. Dnes či před rokom, orien16.1 Velká Britanie.
*
Bratrské", kde čteme pamětihodná a
tácia maďarskéj mládeže sa nezměni
la: je jednoznačné protikomunistická.
inspirující slova, že po přejití vichřic
„zas navrátí se vláda do rukou tvých,
Aký je obraz v Polsku? Stačí
o lide český". To už je tak z rukou
uviest iba jeden přiklad: len čo po
Božích, že vichřice v dějinách malého
volili organizáciu Skaut, dosiahlo
národa řídí se podle zvláštního baro
jeho členstvo ani nie za rok už počtu
metru. Leč za třista let od Bílé hory
jeden a pol milióna! A nakoTko ide
se už dá něco připravit a udělat,
skutočné o dobrovolná organizáciu,
třebaže těch třista let bylo naplněno
komentár k tomu azda netřeba.
různě. Nerodili se hned básníci, spiso
vatelé anebo filosofové takové ráže,
A situácia u nás v Českosloven
LETOS DOSÁHNE CELKOVÁ ZAHRANIČNÍ POMOC ČS. VLÁDY VÝŠE 600 AŽ 700 MILIONŮ DOLARŮ
kteří burcovali a z rodu na rod. by
sku? U nás nenastali žiadne podobné
odkazovali žhavý vnitřní příkaz: Do
změny
akó v Polsku alebo v Maďar
Ať se to zdá jakkoliv neuvěřitel Vietnamem, v květnu tříletou doho 1949 a 1953 připadl na jednoho Ame
stat se ven z nesvobody pod Habs ným, stává se Československo zemi, dou se Sýrií, rozvíjejí se čs. dodávky ričana asi stejný díl zahraniční po sku. Znamená to vari, že u nás pod
burky; byl to po comeniovsku uvě která poskytuje na jednoho svého do Afganistanu, Indie i jiných asij moci jako dnes na jednocho Čecho lahu mladí ludia komuňlstickej indomělý lid, „Bludné duše", jak nám obyvatele nejvyšší zahraniční pomoc. ských zemí. K lomu přistupuje hospo slováka.
doktrinácii? Nuž pozrime sa v krát
je d.o paměti zvěčnil Václav Beneš Podle všech náznaků připadne letos dářská pomoc, kterou Českosloven
kosti, ako sa věci naozaj máju.
Třebízský, které vedly věřící na jednoho Čechoslováka dvakrát sko poskytuje africkým zemím, zvlá
Přitom je důležitým rozdílem mezi
Prvým signálom, klorý naša mládež
podzemí. Prostý selský a řemesl vyšší poskytnutá zahraniční pomoc ště Egyptu. Právě minulý měsíc jed americkou
a československou zahra vyslala do světa ako znamenie svojný lid, jejž dráždila poddanská po než na obyvatele nejbohatší země nala hospodářská delegace čs. vlády niční pomocí,
že každý dolar, který ho protikomunistického posloja, boli
platnost, trval na velkém cíli, na světa, Spojených států.
též s Tunisem. A tak se dá soudit, že ČSR věnuje na tento účel, je mnohem študentské nepokoje v Bratislavě a
příkazu svého posledního biskupa:
Československo sice neposkytuje celková československá hospodářská větším zatížením domácí životní úrov Prahe. Aký obrat zrazu nastal, ako
Pracovat a osvobodit se! A dějiny po
pomoc asijským a africkým státům ně než jeden dolar, věnovaný Spoje komunisti odhalili odrazu svozu pra
učuji, že není tak lehké dosáhnout otevřeně dary, jako zčásti americký letos přesáhne 100 milionů dolarů.
nými státy. Československý vývoz, vá tvář! Pre mládež, klorá ešte deň
třebas i zasloužené svobody. Natož pomocný program, ačkoliv i americká
Hospodářská pomoc evropským ko ať již normální nebo mající formu predtým nazývali nadšenou budovastátní svobody. K tomu je třeba více pomoc se skládá stále z větší části z
zahraniční
pomoci, se totiž provádí
než osobního přání a dobré vůle úvěrů. Avšak dlouhodobý úvěr, po munistickým zemím není asi o nic za světové ceny (někdy i pod světo telkou tzv. socialistickej budácnosti,
jednotlivce. Je třeba všech způsobů skytovaný Československem při níz menší. Maďarsku poskytlo Českoslo vými cenami); naopak domácí spo nevedeli deň nato nájsl žiadny výraz.
boje. Už básník, Jan Kollár, ve druhé ké úrokové sazbě pouhých 2°/o a bez vensko úvěr 100 milionů rublů čili třební ceny jsou v průměru aspoň Mladý člověk sa stal naraz ,,špinavou
pěnou, nespratným elementom, burfázi tohoto boje volá: Třebas cesty jakýchkoliv záruk, nevyvolává ani 25 milionů S, splatný roku 1960. Letos
vyšší než světové ceny podle žoázno-nacionalistickým
prežitkom,
mohou býti rozličné, jenom vůli měj nejmenší pochyby o tom, že nejde o v březnu uzavřelo dohodu o velkém třikrát
me všichni rovnou. A z této ideální, normální zahraniční investice, nýbrž dlouhodobém úvěru Polsku a Jugo úředního devisového kursu (7.20 Kčs zvyškom kapitalizmu, zakukleným neza
dolar).
To
je
patrno
už
z
toho,
že
priatelom". Účast všetkých študentov
ale i dělné „rovné vůle", jež měla o jasně politický pomocný program. slávii, a dodává na úvěr i ostatním
svůj počitek v duších bludných Kromě toho část poskytované vojen zemím sovětského bloku. Poslední ta turistický kurs, stanovený vládou pro (medzi nimi i mnohých registrova
západní
měny,
je
třikrát
vyšší
(21.60
ské
pomoci
Československo
zakrývá
ných komunistov) a nepříjemné prekovouto smlouvu uzavřelo Českoslo
(ovšem podle názoru vlády), rodili se
duchovní junáci, počínaje Bolzanem tím, že dodává zbraně za pouhý zlo vensko v polovici záři s Albánií, Kčs za dolar). Podle toho pak nej kvapenie režimu a jeho zlostná reak— až bychom dospěli k typu bojov mek jejich skutečné ceny.
které poskytlo úvěr do roku 1960. méně 50 dolarů, které připadají z po cia potvrdzujú, že nešlo len o akciu
skytované zahraniční pomoci v prů „troch horácích hláv", ako to písali
níka Miroslava Tyrše, praktika FůgLze odhadnout, že letos připadne Podle přibližného odhadu dosáhne tak
nera, kteří jsou inspirátory už moder na jednoho Čechoslováka v průměru letos celková hospodářská pomoc, po měru ročně na každého Čechoslováka, pravoverní novináři.
ního národního vojáctví, sokolství, už přes 50 dolarů poskytnuté zahraniční skytnutá Československem, kolem 200 odpovídá domácí kupní síle přes
Po tomto majstrovskom kásku na
1.100 Kčs. Československá zahraniční
ne pro cizí služby, nýbrž pro naplnění pomoci, na jednoho Američana asi milionů $.
pomoc na jednoho obyvatele ročně šich študentov vyhlásil režim alarm:
další, snad konečné fáze bojování za 22 dolarů.
Vojenská pomoc, která se ve sta představuje tak asi 26 dní práce prů znovu převychovat mládež. (Na táto
českou a slovenskou svobodu i státní
operáciu sa vrhájá komunisti
Československou zahraniční pomoc tisících neobjevuje, je patrně ještě měrného dělníka. Ve Spojených stá- zúialú
samostatnost.
temer každý rok!) Režim dobře vie,
nutno rozdělit na dvě části: pomoc značně vyšší. Dopisovatel amerického tech představuje zahraniční pomoc, že
sa mládež rada združuje. A preto
Boží mlýny mají zvláštní zařízení. poskytovanou asijským a africkým listu Plain Dealer, John Leacacos, připadající ročně na jednoho obyva
Mlely pomalu, třista let. Při díle byli zemím, a pomoc ostatním komunistic který byl nedávno v Praze, odhaduje, tele, dnes již jen půldruhého dne hlavná úloha v převýchovnej ofen
zívě
mala připadnut jednotnej orgaže
jen
Egypt
dluží
Československu
za
tu stárci, prášci, pomocní mléči, i jen kým státům. Oběma těmto skupinám
práce amerického dělníka.
nizácii, československému svazu mlá
takoví, kteří pomáhali jenom při- dává československá vláda jak hos dodané zbraně 240 milionů S, Sýrie
Spojené
státy
ovšem
přispívají
k
deže — CSM. Týmto staronovým ta
150 milionů S. Československo ovšem
sýpat... Všech bylo zapotřebí; také podářskou tak i vojenskou pomoc.
všichni chtěli svobodněji žít a jíst.
dodává zbraně na nejistý úvěr též rozvoji a obraně nekomunistických žením, touto úlohou zas raz pře
zemí
i
pod
jinými
položkami
než
jen
vychovat mladého člověka, dostali
O
rozsahu
hospodářské
pomoci
asij

Jemenu, Afganistanu a samozřejmě
Zde znamenal život: z práce do práce,
položkou zahraniční pomoci. Na funkcionáři v spiacich organizáciách
z boje do boje. Věrni své rodné ským státům (včetně komunistických) mnohým komunistickým státům. Hru pod
příklad
poskytují
rozsáhlou
technic

nová injekciu. Vytýčili si nové, bupřinesl nepřímo údaje sám Státní bý odhad, že vojenská pomoc, posky
zemi.
úřad statistický. Z úředních čísel to tovaná Československem, se pohybu kou pomoc, udržují své vojenské zá dovatelskejšie úlohy a začali preVraťme se ke konkrétním dějům. tiž vyplývá, že loni činil čs. vývozní je kolem 500 milionů dolarů ročně, kladny v zahraničí, obyvatelům mno vychovávat. Teraz prešiel rok a uká
Den 28. října bude se stále vracet a přebytek do Asie 525 milionů korun
ha zemí dávají zdarma k disposici žu jú sa výsledky.
kulturní a informační službu včetně
bude se kolem tohoto dne dále theo- (podle úředního kursu 73 miliony §). není tedy asi přehnán.
Aby sme sa však vyhli každej výCelková
zahraniční
pomoc
česko

retisovat a bloudit, čím dále do bu Ještě roku 1955 činil čs. vývozní pře
knihoven a pod. Ovšem také nucený čitke „o neobjektivnosti", budeme
doucna, tím mlhavější budou fakta. bytek do Asie jen 52 milionů Kčs slovenské vlády komunistickými i příspěvek československého hospo teraz citovat komunistické pramene.
Protože už nikdo nebude vidět ty lidi, (7 milionů S). Do Asie nemusí Česko neutrálním státům tak letos dosáhne dářství k dosažení komunistických Uvidíme z nich, akého „úspěchu" sa
kteří převrat vskutku řídili a dělali. slovensko platit ani dopravné, ani ná asi 600 nebo 700 milionů dolarů. cílů ve světě není zdaleka vyčerpán dožil CSM po poslednom roku „vý
Jistě to byla souhra vzbouřených hradu za znárodnění, jako na Západ. Československá vláda tedy požaduje výše uvedenou zahraniční pomocí. chovné)" činnosti, do akej miery je
mas s vůdci, totiž opravdovými vůd Rychlý vzestup vývozního přebytku od svých 13 a čtvrt milionu občanů, Stačí se zmínit o četných technických naša mládež „komunistická".
ci. Nebyli to už potentáti, nýbrž do Asie tedy jasné vyjadřuje posky aby věnovali na zahraniční pomoc a jiných tak zv. odborných delega
Tak 14. septembra t. r. ilustruje nám
předsedové demokratických stran a tovanou hospodářskou pomoc. Letos celou pětinu toho, co na zahraniční cích, které vláda vysílá, o výcviku
představitelé národního hnutí. Pře se hospodářská pomoc Asii jisté ještě pomoc věnují v příštím finančním arabských a jiných vojáků v Česko- súdruh V. Havlíček stav, existujúci
dnes v Leninových závodoch (bývalá
vážná většina národa spěla směrem zvýší. Počátkem roku uzavřelo Česko roce Spojené státy, které mají třináct- | Slovensku atd.
J. M. Škodovka). Havlíček praví: „Behom
rovné vůle, jednak za ideálem nad slovensko rozšířené úvěrové dohody krát více obyvatel. Jen v letech nej
roku sa krúžky CSM rozpadli. Také to
časovým, jednak časovým. Kde měli s Činou, Severní Koreou a Severním vyšší americké zahraniční pomoci, (Copyright by the author.)
zistenia sa opakujá už rad rokov." A
telegraf a telefon, došly zprávy, že se
potom,
čo konštatuje, že niet záujmu
zpuchřelá rakousko-uherská monar
o Fučíkov odznak (organizácie komu
chie" poroučí, jsouc dobíjena dohodo
A národ zajásal: Vivat respublica! 1917 v Rusku, nebylo by českosloven ti, kdo tuto svobodu svého lidu zpev nistických pionerov), ani o ostatně
vými armádami. Masarykovi legionáři
nili, byli bezesporu tři hrdinové své formy politicko-výchovnej práce, sú
měli tu velký podíl. Proto bylo i sva- A pozdravil tím také sám ideál demo ského 28. října 1918.
Svoboda a demokracie českého a doby, bojů a práce. T. G. Ma druh Havlíček dodává: „Základná
£u poviností těch, co dleli doma kracie. A v tomto duchu je na štíru
příčina neúspěchu tkvie v tom, že
a národ, pracující lid, vedli se stup n- s dnešními „ovladateli": jako nevěřil, slovenského národa i rusínského lidu saryk, M. R. Štefánik a E. Beneš, a za učebný rok bol akousi popoluškou.“
ků svých stran, aby udělali všecko že 28. říjen 1918 byla posvícenská byly upevněny v Československé re hranicemi přátelé a obdivovatelé čes Teda nik tam nechodil.
nrávě 28 října 1918, na den apoštolů procházka po Václavském náměstí, publice L j. obnoveném Českém kých a slovenských kulturních tradic.
O „trápnych rozhovoroch" sa tiež
Judy-Tadeáše, aby svítající osvo tak nevěří dnes bolševickému polo- státě s osvobozeným Slovenskem a To je syntéza československého 28.
Optimus vyslovuje vedúci tajomník CSM v
dogmatu, že nebýt říjnové revoluce připojivší se Podkarpatskou Rusí. A října — z roku 1918.
bození z a j 1 s 1111-

Na pomoc cizině Čechoslovák 50 dol., Američan 22 dol.

Z ČSR dvakrát větší než z USA

Nieriešitelný
problém
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Pardubiciach. „S našim výborom je to vlastně
tak — vysvetľuje súdruh Kvaček — z 35 zvo
lených súdruhov nám behom roku odpadlo
18 členov. Traja z vážnych dôvodov, ostatní
z nezáujmu a nezodpovedného postoja ku
svojim úlohám. Predovšetkým mladé súdružky
celkom odpadli. Menej potešiteľné je, že i nie
ktorí komunisti nerobili tak, ako sa od nich
čakalo."
Tak isto píše súdruh František Riegl z Libe
recka: „Dobre vieme, že medzi mládežou to
u nás všade škrípe. Co robia organizácie CSM
v závodoch? Naprostý chaos v príspevkovej
morálke a keby sme hovorili o činnosti, museli
by sme za vetou okamžite urobil bodku. Úroveó schôdzí je taká, že nemôžu mladým ľuďom
nič priniesť. Podľa toho vyzerá aj účasť — z
80 mladých príde len 10 percent, včítane vý
boru. A samotný výbor zastáva názor, že s
mládežou sa u nich nedá počítať."
A podľa toho samozrejme vyzerá aj ochota
prijímať funkcie. Pražská ,,Mladá fronta" z
10. septembra t. r. píše: „Treba sa v údive po
zastaviť nad spôsobom, akým určovali skupi
nového vedúceho na Valašsko-Kloboucku: kto
si z prítomných vytiahol zápalku bez hlavičky,
dolta funkciu."
Co dosiahli teda komunisti u našej mládeže?
Vernosť, oddanosť? Aké je vôbec ovocie tejto
činnosti CSM — československej filiálky Kom
somolu? Netreba zas nič vymýšľať, stačí cito
vať časopis komunistickej mládeže: „Sväzácke
organizácie musia oveľa ostrejšie vystupovať
proti porušovaniu pracovnej disciplíny, nezod
povednosti, absencii, ľahostajnému pomeru k
socialistickému majetku ..
Toto konštatovanie nie je ničím iným, ako
vymenovanie rôznych typov odporu, ktorým
mládež oponuje proti režimu. Zaiste v niekto
rých prípadoch tento odpor nie je zdravý. Je
však iba útekom otráveného mladého človeka,
ktorý v zúfalstve vidí únik napríklad v pre
hnanej potápkovčine alebo v alkohole. I keď
tento spôsob nemožno schvaľovať, možno mu
rozumieť.
Ale dialektika komunistov hľadá všade inde
príčiny, len nie vo svojom systéme. Iba pred
pár dňami „Mladá fronta" takto hľadala „ce
stu" a „príčiny": U časti chlapcov a dievčat
sa prejavujú vážne záporné zjavy v práci i v
osobnom živote, ktorých hlavný koreň väzí v
pôsobení prežitkov kapitalizmu." Deväť rokov
je u nás komunizmus pri moci, a preto každé
mu je zjavný nezmysel tohto tvrdenia. Koneč
ne vyvracia to sám tajomník krajského výboru
KSC, súdruh Bélovský, ktorý na zasadaní v
Ostrave (dňa 5. a 6. sept.) vyhlásil: „Dnešná
mládež sa už nepamätá na kapitalizmus." Vy
soký funkcionár teda poukazuje, kde je sku
točná chyba.
Keďže komunistické organizácie mládeže
zlyhali, prakticky sa rozpadli a CSM existuje
už len na papieri a v sporadických akciách pár
funkcionárov, ktorí by neradi prišli o po
hodlný chlebíček, začali sa u nás ozývať hlasy,
obnoviť organizáciu podobnú Skautu. Správne
vychádzajú z predpokladu, že prirodzená ener
gia mladého človeka musí nájsť niekde uplat
nenie a že prirodzený sklon mladých ľudí,
združovať sa, sa musí nejako zdravo usmerniť.
A pretože sa skauting so svojim zdravým pro
gramom u nás už v minulosti osvedčil, tak ako
sa dnes osvedčuje všade v slobodnom svete,
pomýšľajú mnohí u nás na zavedenie skau
tingu. Tento náhľad nielen že prenikol aj do
Ústredného výboru CSM, ale bol natoľko sil
ný, že prerazil aj do komunistickej tlače ako
príspevky do diskusie. Tak „Zlatý máj" č. 5
píše: „Len si poctivo a po pravde priznajme,
koľko sme sa starali o také nevyhnutné po
treby mladého veku, ako je ukojenie fantázie,
túžby po hrdinstve, po dobrodružstve. Zrušili
sme skauting, ale neposkytli sme zaň dosta
točnú náhradu." Témy sa chytili aj „Literárni
noviny": „Naši čitatelia právom poukazujú na
skutočnosť, že sa našej mládeži nedostalo ná
hrady za zrušené organizácie, ktoré pestovali
táborenie vo voľnej prírode." A potom sa v
článku konštatuje, že u mimoškolskej výchovy
mládeže dochádza k dvom extrémom: „na jed
nej strane, dalo by sa povedať, ku skautingu",
a tam, kde podobnej činnosti niet, „ku všed
nosti a nude".
Obľúbenosť skautingu u našej mládeže je
veľká. A keďže je Skaut úradne zakázaný, pre
vádzajú ho naši chlapci improvizované. Často
nájdete na mládež útoky v komunistickej tlači,
že v sobotu a v nedeľu idú „na tramp, ale že
pracovná brigáda im nevonia".
Mladí si teda nachádzajú svoje cestičky. To
vybadali aj režimisti a preto sa teraz ponáhľa
jú v časopise komunistickej mládeže uverej
ňovať aj nepolitické, dobrodružno-cestopisné
romány. (Začína práve séria „Lovci lebiek",
na pokračovanie!) Lenže jeden román situáciu
nezachráni. To, čo treba našej mládeži, je
uvoľniť putá! Putá všemožného druhu, duchov
né i fysické, ktorými režim opriadol mládež,
aby ju pripútal na svoju káru.
Je jasné, že podľa toho bude vyzerať aj ďalší
pokus, ktorý sa teraz v CSR štartuje: zas zvý
šiť politickú výchovu! Ako asi dopadne toto
ťaženie, nepovoliť skauting, ale zostriť poli
tickú otravu, predpovedá komunistický časopis
Odborár: „Mládeži sa vytýka, že nemá záujem
o politické dianie a životne dôležité otázky
vnútornej i zahraničnej politiky... Je pravda,
že prejavuje nechuť, a to plným právom, k ne
vhodným formám a spôsobom, ako jej tieto
otázky predkladáme. Suchými a nezáživnými
prednáškami alebo referátmi, článkami v no
vinách, lepenými s tisíckrát omletých fráz sa
mladí ľudia samozrejme nenadchnú ... Takéto
prípady, ktoré bohužiaľ nie sú ojedinelé, ubí
jajú tvorčiu iniciatívu, dusia jej zápal pre
dobrú vec... a nakoniec vyvolávajú i nechuť
k socialistickému budovaniu, pocit krivdy a
menejcennosti. Podlamujú v nej vieru v lepši,
krajší život."
Sapienti satis. Zdá sa, že viac dokladov o
„komunistickom" zmýšľaní našej mládeže ne
treba. A netreba ani doložiť, že preto je pro
blém našej mládeže komunistickou metódou —
neriešiteľný.

ČESKÉ SLOVO

Změny podle „zářného vzoru"
CS. REŽIM ZVYŠUJE CÍLE DRUHÉ PĚTILETKY — PROMYSL BUDE NOVE ORGANISOVÄN —
VETŠÍ 1NDUSTRIALISACE SLOVENSKA

Cs. komunisté se zase jednou rozhodli reorganisovat a jak tomu už u nich ani jinak
být nemůže, drží se ,.zářného vzoru". Když v
Sovětském svazu přišli s heslem decentralisoval řízení průmyslu, dalo se né,co podobného
dřivé nebo později očekávat i jinde. Nová organisace průmyslu vstoupí v platnost 1. dubna
1958. Předtím ji projedná ÚV KS’C, pravdě
podobně v lednu příštího roku.
Cílem změn ve struktuře státem ovládaného
hospodářství je podobně, jako v Sovětech, decentralisace, což si vyžádá nový způsob plá
nováni a financování, a změnu vztahů mezi
ročními a pětiletými plány. Hlavní správy na
hospodářských ministerstvech mají být zrušeny
a nahraženy systémem komplexních výrobněhospodářských jednotek, které by mohly řešil
otázky výzkumu, výroby, zásobováni i odbytu.
Tím se také těžiště zodpovědnosti za plnění
plánů přenese z ministerstev na podniky nebo
sdružení podniků. Ministerstva mají být znač
ně zmenšena a nebudou prý napříště zasahovat
do chodu podniků. První tajemník KSC to na
plenárním zasedání ÚV řekl celkem jasně:
,,Uskuteční se značné přesuny lidí, kteří pra
cují v různých orgánech a institucích, v nichž
v důsledku nové organisace dojde ke snížení
počtu pracovníků."
O nové organisaci průmyslu Novotný řekl už
předem, že musí hájit celostátní zájmy, pod
řizovat jim zájmy místní a že je nutno ještě
lépe prosazovat a zabezpečovat vedoucí úlohu
komunistické strany. Novotný i další řečník,
předseda vlády Široký, se sice ostýchavě, ale
přece jen dostali k tomu, aby řekli něco o ny
nějších poměrech v čs. hospodářství. Široký si
stěžoval, že vedoucí pracovníci v podnicích i
na ministerstvech si zvykli především „bojovat
za nízký plán, aby ho mohli bezpečně splnit
a bez velké námahy překročit'.. — Novotného
zase nejvíc zlobil ,.rostoucí schodek v černém
uhlí" a „neplnění kvalitativních ukazatelů

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., v Holandsku 7 Hfl., ve Švýcarsku
9 sfrs., v Norsku 15 nkr., ve Švédsku 10 skr.,
v Itálii 1.200 lir, v Rakousku 30 sčh., ve
Španělsku 100 Ptas a v Portugalsku 60 Esc.
v Západním Německu 6.75 DM. V ostatních
zemích částku, rovnající se dvěma US do
larům.
Adresy našich zástupců:
Austrálie, Tasmánie a N. Zéland: Božena
Chaloupková, 65, Victoria Rd., E.
Hawthorn, Melbourne, Vic.
Belgie a Lucemburk: Emil Sklenář, 69,
rue de Trévires, Luxembourq — Ponnevoie. — Cis. šek. konta: 256-79.
Brazílie: Josef J i š a, c/o S. A. Philips do
Brasil, rua Catumbi 715, Sao Paolo, Brasil.
Fr. Maroko: Roman H u b, Villa „La Baraka"
22 bd. de Grande Ceinture, CasablancaAin es Sebaa.
Itálie: Vladimír Vaněk, Roma, Parco Pepoli 4.
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.

VÝROKY
Otázka je, zda si Saudská Arábie plně uvě-.
domuje nebezpečí rostoucího pronikání sovětů
na Středním východě či zda — vzhledem k ne
dostatku zkušenosti s pružnými sovětskými
metodami — je ochotna riskovat, že vystaví
celou oblast témuž osudu, který postihl Česko
slovensko.
The New York Times, New York
Nejlepši důkaz, že jsme se nechtěli vzdát
své moudré posice, je ten, že i ve chvíli, kdy
byl náš nedostatek zbrani nejkriličtější, vy
jednávali jsme s československou hospodář
skou missi, ale problému zbraní jsme se ani
nedotkli.
Tunisský president Habib Bourgiba
v projevu k národu
Dokud mladí lidé v sovětskému impériu bu
dou čist „Dobrého vojáka Švejka", nebudou
moci komunističtí vládci klidně spal.
The Sun, Baltimore
Čechoslováci byli o svou svobodu ošizeni.
Jejich mlčeni na venek tudíž zakrývá vnitřní
odpor. Dvacetiletý český nebo slovenský mla
dík nemůže proto vstupovat do organisace
komunistické mládeže tak šťastně, jako kdysi
jeho otec vstupoval do Sokola.
The Yorkshire Post, Leeds
Sovětský svaz je donucen uvolnit nadvládu
nad svými koloniemi: V zemích, kde nakupo
val za směšně nízké ceny — v Polsku, v Ma
ďarsku a brzy už i v Československu, pod
pisuje skoro normální obchodní smlouvy.
Le Franc-Tireur, Paříž
Titovy noviny zmírnily útoky na stalinisty,
kteří jsou ještě stále u moci ve východní Ev
ropě, protože kritika povzbuzovala maďarský
typ nespokojenosti a jakékoli události tohotodruhu by oslabily Chruščovův boj za reformy.
The News Chronicle, Londýn

plánu”. Zatím co se snažil zvýšenou absenci
omlouvat výši nemocenských dávek, káral
„různé, záporné zjevy", jako projevy nekázně,
zneužívání vymožeností lid.-dem. zřízeni, mrhá
ní, poškozování a rozkrádáni státního majetku.
Na plenárním zasedání ÚV čs. komunisté
také rozhodli zvýšil hrubou průmyslovou vý
robu na konci druhé pětiletky (r. 1960) proti
roku 1955 o 56°/o místo dosud stanovených
5O°/o, osobní spotřeba obyvatelstva však zů
stane na výši, jakou stanovily směrnice. Při
pravovaná reorganisace průmyslu však vychází
na jevo v údajích o objemu státní investiční
výstavby. Pražská vláda chce snížit přímé stát
ní investice v průběhu druhé pětiletky o 15
miliard na 137 miliard Kčs, z čehož má při
padnout nejméně 35,6 miliard korun na Slo
vensko. Ne snad proto, aby poněkud zlepšili
situaci československých občanů, kteří omeze
nou osobni spotřebou platí na investice i ztráty
státního průmyslu už řadu let právě tak jako
vyrovnávají faktický schodek komunistického
zahraničního obchodování. Investice mimo
státní plán se totiž v těchže pěti letech prý
zvýší o 11,1 miliardy korun na celkem 35 mi
liard. ÚV také „zvýšil" počet bytových jedno
tek odevzdaných koncem druhé pětiletky do
užívání o desetinu na celkem 330.000, t. j. prů
měrně 66 000 ročně. Jenomže i kdyby se tolik
bytů postavilo, stačilo by to sotva uhradit roz
díl mezi naslibovanými a postavenými byty od
roku 1948. Antonín Novotný přispěl jednou po
známkou k tomuto problému; řekl: „Je nepří
pustné, (najednou, p. r.) aby se při výstavbě
každého kravinu neodůvodněně přiživovaly
celé skupiny projektantů, komisí a znalců, a
tím zdražovaly výstavbu."
Inu, čísla se počítají, slova se pronášejí.
Československý lid však je na místě a pracuje,
i když ve skrytu, proti snahám komunistů CS. SPISOVATELÉ O POLSKU A MAĎARSKU
sešněrovat hospodářství ještě víc. Plán, neplán, Odklon od Moskvy — Vyjde Kafkův „Proces"
každý chce žit, jíst a bydlet.
— Obdiv pro R. M. Rilkeho
O poměrech mezi čs. spisovateli přinesl člá
nek americký deník New York Times dne
7. října. Zvláštní dopisovatel listu, Harrison
Salisbury, měl za návštěvy v Praze příležitost
ní mládež, starce i vojáky, sklízelo se ve dne promluvit s některými čs. spisovateli a napsal
v noci, v neděli i ve svátek. Největšímu uzná o tom tyto dojmy:
ní se netěšily kombajny, ale staří ženci s vy
Československá literatura se potichu, bez
smívanými kosami.
fanfár a proklamací, prohlásila nezávislou na
Také dodávky obilí váznou. Tisk píše, že Moskvě. Cs. spisovatelé s Moskvou nepolemi„ačkoli se letos začaly žně dříve, dodalo se sují. Hodili přes palubu většinu frází moskev
méně a dodává se pomaleji než loni", a že ského literárního marxismu a jdou dál svou
v „minulém roce k 25. září byl již výkup obilí cestou. Hloubi jejich odklonu od sovětské linie
skončen, zatím co letos nám chybí ještě devět snad nejvíc ilustruje postoj k událostem v Ma
procent". Kdežto Maďarsko zrušilo povinné do ďarsku a v Polsku, jaký projevil asi tucet
dávky a Polsko je ruší postupně, Českosloven spisovatelů, kteří jsou všichni členy strany.
sko je udržuje jako donucovací prostředek při V jejich vysvětleni nebylo ani slova o „cizí
násilném zakládání JZD. Nesplnitelně vysoké intervenci, bělogvardějcích, hortyovcích ani
dodávky byly záminkou k likvidaci větších kontrarevolučních živlech". Místo toho spatřo
rolníků a soustavně zvyšované dodávky mají vali příčiny v historickém antagonismu mezi
znechutit samostatné hospodařeni i středním a Ruskem a polským a maďarským národem.
Ladislav Fikar, ředitel nakladatleství „Cs.
malým rolníkům. Proto vláda ve žních vyhlá
sila na příští rok vyšší dodávky pro všechny spisovatel", sám básník, řekl: „V zemi lze vy
tvořit
hospodářskou základnu. Továrny se dají
samostatné, i nejmenši zemědělce. Vláda a KSČ
tím vyhlásily třídní boj i domkářům. Ohroženi vystavět. Ale jestliže to není provázeno při
se bráni a proto ode dne tohoto vyhlášeni re měřenou změnou v myslích lidu, může to vést
žimu povinné dodávky i státní nákup obilí k tragedii. Jestliže — jako za Stalina — se
klade důraz na věci hospodářské a sociální a
váznou.
zanedbává se poměr k lidem, jako v Maďar
Státní nákup obilí zavedl kdysi režim s odů sku, vede to k tragedii." V Polsku i v Maďar
vodněním, že asi dvojnásobné ceny proti po sku, řekl Fikar, hlavni příčinou neklidu byl
vinným dodávkám mají být pobídkou, aby rol stále se zvětšující rozdíl mezi životní úrovní
níci zvyšovali výrobu, překročovali kontingen a tím, co se o ní říkalo.
ty a zvyšovali si tak příjmy. V celostátním
Československo naproti tomu považovalo
průměru činil státní nákup u pšenice 16%, u podle mínění spisovatelů vždy Rusko za svého
žita 11% a u sladovnického ječmene 21%'. Po velkého bratra a rudá armáda vstoupila do
čtyřech letech provádění však nvní režim ozná Československa jako osvoboditelka. Česko
mil, že „některá velmi výhodná opatření ve slovenský lid má liberální tradici myšlení i li
státním nákupu měla a mají jen přechodný teratury a nikdy tam nevznikly tak veliké hos
ráz a omezenou platnost. Sloužila a slouží jako podářské protiklady jako v Polsku a v Maďar
podnět k vyšší výrobě". Současně režim vý sku. „Tím však nechceme vydávat náš socia
hody státního nákupu omezil a zvýšením po lismus za ráj bez konfliktů", dodal Fikar.
vinných dodávek jej sám pro budoucno omezil „Československo není ráj — ale ani svět není
s odůvodněním, že prý rolníci a zvláště maloráj."
rolnici měli příliš vysoké příjmy.
Fikar oznámil, že kniha Franze Kafky, „Pro
Vlastní přiznání režimistického tisku doka ces", pravděpodobně nejhlubší dílo proti tota
zují, že letos ve žních i malorolnici pochopili, litě, jaké bylo kdy napsáno, je právě v tisku.
že s nimi KSC hrála nepěknou hru. Proto vy Jan Očenášek, tajemník Svazu čs. spisovatelů,
nucená a nenáviděná JZD nepřinesou nikomu se prohlásil za nadšeného obdivovatele Kafky.
požehnání a budoucnost potvrdí, že letošní Řekl: „Nikdo nemůže pochopit Prahu a zejmé
sklizňové obtíže se budou opakovat a zvětšo na život pražského židovstva, jestliže nečetl
Kafku."
vat.
Čeští spisovatelé projevili hluboký obdiv k
Raineru Maria Rilkovi, německému básníku,
narozenému v Praze. „Byl Němec", řekl jeden,
Slovo" pro rok 1957:
„ale bez pražských mostů a krás Prahy, bez
pražského míru a klidu by se byl nikdy nestal
Norsko: Josef Andrle, c/o Clausen-Manus,
tak velkým básníkem, jakým byl. Kameny na
Hammersborg torg 5 b, Oslo.
šich mostů a naše chrámy byly modlitbou
Rakousko: Jan T e r b e r, Wien XVI., Haystředověkého člověka. Rilke tuto modlitbu sly
merlegasse 28/1.
šel a z ní vyjádřil své mystérium života."
Jména Kafky a Rilkeho jsou v Moskvě, která
Spojené státy: František Ambrož, 351
se na ně dívá jako na nejúpadkovéjší z dekaEast — 74th Street, New York 21., N. Y.
dentů, dosud v klatbě.
Švýcarsko: L. V o 1 k o v á, Zúrich, Meimradstr. 5.
Švédsko: Václav Val oušek, StockholmOBNOVENÁ LETECKÁ DOPRAVA
Hagalund, Rásundavägen 43, Sverige.
PRAHA — LONDÝN
Velká Britanie a Irsko: Josef B r u n e r,
Dne 7. října bylo po přestávce šesti let ob
84 D, Warwick Ave, London, W. 9. Přednoveno přímé letecké spojení mezi Prahou a
Venezuela: Jiřina Macků, Sabana grande,
Londýnem. Podle nové dohody bude se létat
Tercera Avenida guaicaipuro Edificio 12,
dvakrát týdně oběma směry. Cestující z Lon
Herrera apartaimento C a r a c a s.
dýna do Moskvy mají přes Prahu výhodnější
POZOR! Prosíme vážené čtenáře, aby ze
spojení, protože touto cestou uspoří na letu do
jména v zemích, které v tomto seznamu ne
Moskvy tři hodiny času.
uvádíme, hradili předplatné v hodnotě dvou
US dolarů šekem prostřednictvím banky.
Letecký příplatek pro USA, Kanadu, Afriku
Československo
a země Blízkého Východu dva dolary, pro
NAHRAZUJE ŠKODY ŠVÉDSKU
ostatní oblasti tři dolary.
Švédské ministerstvo zahraničí oznámilo po
Jednotlivé výtisky: v USA a Kanadě
čátkem října, že byla uzavřena s Českosloven
20 centů, v Austrálii 2 sh., v Rakousku
skem dohoda o náhradě švédským věřitelům.
3 sch. a v Německu 60 Dpi.
Československá vláda se zavázala zaplatit
Předplatné přijímají naši zástupci v jed
švédské vládě částku pěti milionů švédských
notlivých zemích, kterým oznamujte změnu
korun, z niž aspoň čtyři a půl miliony budou
adres a nebo na adresu
použity k uspokojení nároků švédských věři
ČESKÉ SLOVO,
telů, kteří měli v Československu pohledávky.
MUnchen 27, Postfach 91, Germany.
Zbývajících peněz se použije k úhradě někte
rých československých potřeb ve Švédsku.

Veliké obtíže ze sklizní úrody
Toto jsou skutečnosti: 10. září ministr vý
kupu Uher znovu připomněl, že „spotřebu
obilí zajišťujeme jen z poloviny výkupem z
vlastní sklizně". Což znamená, že celou polo
vinu obili musíme i letos dovézt, ačkoli po
slední rok spotřeba obilí na osobu klesla. Pro
porovnání uveďme, že v posledních předváleč
ných letech jsme sami obili vyváželi.
Každá odpovědnosti vědomá vláda usiluje,
aby vytvořila zdravé předpoklady pro rozvoj
hospodářství. Cs. stalinisté se však netají tím,
že usilují o hospodářský zánik všech samostat
ných rolníků a o zkolektivisování zemědělství.
V některých krajích letos vystupňovali teror
proti venkovskému obyvatelstvu v míře, jaké
není obdoby. Vynutili tak založeni přes tří
tisíc JZD a celé týdny jásají, že jich nejvíc
vzniklo v českobudějovickém kraji. Koncem
září však Rudé právo naříkalo, že právě v kraji
České Budějovice není doposud svezeno obilí.
Přírůstek JZD a nezájem o hospodaření jdou
vždycky ruku v ruce.
Již od začátku roku se režim chlubil, jak se
poučil z minulých let a jak je letošní sklizeň
dokonale zajištěna, se kterou si budou kom
bajny. jenom hrát. V prvních žňových týdnech
se psalo jen o výborné úrodě, ale 26. července
se vláda sešla, aby se zabývala „vážnou si
tuací ve žňových pracích". Zase se totiž uká
zalo, že slavné plány nemají ani cenu papíru
a že se sice mohou poslušně oslavovat, ale ne
uplatňovat.
Situace úrody byla opravdu vážná. V JZD
nebylo o sklizeň dostatek zájmu, protože byl
obrovský nedostatek pracovních sil. Samostat
ným rolníkům chyběly stroje. V STS nebylo
dost traktoristů, stroje byly v nepořádku a
kombajny se v nejistém počasí nedaly dobře
upotřebit. Dozrálé obilí nebylo pokoseno, přezrálé obilí zůstávalo v panácích, obilí vypadá
valo z klasů nebo v nich klíčilo. V této hrozivé
chvíli vláda nařídila, že nejméně 20 procent
administrativních zaměstnanců musí jít na několikatýdenní povinné žňové brigády. Závody
a podniky musí dát k disposici polovinu do
pravních prostředků. Národní výbory dostaly
rozkaz zalarmovat každého, kdo měl ruce, škol-
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Sovětská umělá družice obíhá ve vesmíru

Satelit, který je osvobozen
Když se objevily první zprávy o vzletu sovětské umělé dru
žice „Sputnik" do vesmíru, mnoha lidem se zatočila hlava: Ne
nad oběžnici, protože tu nelze prostým okem spatřit, ani ne
z údivu nad tím, že se tou chvílí začal nový věk meziplanetárních
letů (a snad i výbojů), nýbrž prostě nad tím, že se tento význam
ný vědecký a technický úspěch podařil sovětským vědcům prvním.

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ VZKAZY
DOMOVU
Prostřednictvím Hlasu Svobodného Česko
slovenska, Rozhlasové stanice Svobodná Evropa
Jako každý rok, připravuje i letos rozhlasová
stanice Svobodná Evropa vysílání vánočních a
novoročních vzkazů domovu. Každý exulant
má tu příležitost poslal do vlasti prostřednic
tvím Svobodné Evropy pozdravy a přáni pří
buzným nebo známým. Vzkazy musí mít osobni
obsah, být nepolitické a co možno nejkralši,
čtyři až pět řádek. Ve vzkazech nelze uváděl
jména ani adresy exulantů a je proto nejlépe
je podepsat heslem nebo značkou. Doporučuje
se uvést poznávací slova, rodinné přezdívky,
poukazy na místa a události, podle kterých
posluchač ve vlasti odesilatele pozná. Pozdra
vy se budou zařazovat v poradí, jak dojdou.
Pošlete je proto co nejdříve, nejpozdéji do
5. prosince. Adresujte na Rádio Free Európe,
Czechoslovak Desk, Múnchen, Englischer Garten 1.
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V Praze je prý víc Arabů než v Bejrutu

Egypťani v Československu
Počet Egypťanů v Československu se zjistit nedá, je to ob
chodní a vojenské tajemství. Podle odhadu jde však počet do
tisíců. Pražané si už navzájem říkají, že je v Praze víc Arabů
než v Bejrutu, a mluvíce o Arabech, mají na mysli Egypťany. Po
dle nedávného článku bostonského deníku Christian Science Mo-nilor přicházejí Egypťané do Československa z těchto důvodů:

Všichni lidé v západním světě přiřkli totiž v podvědomí prvenství
Mnozí z nich jsou obchodní poverenci egyptské nebo syrské vlády,
v umělém satelitu Američanům, kteří Eisenhowerovými ústy před dvě
kteří vyjednávají o doávkách československých zbraní nebo strojíren
ma roky oznámili, že se chystají umělou družici do vesmíru vystřelit.
ských výrobků výměnou zaegyptskou bavlnu nebo syrskou pšenici. _
Zatím je ovšem výsledek len, že Američani mají tiskovou konferenci a
Sýrie, která měla potíže s odbytem pšenice od zostřeni vztahů k Fran
Sovětský svaz satelita ve vzduchu. Projevy toho druhu, že Spojené
cii pro její nepřátelství s Egyptem koncem loňského roku, uzavřela
státy nezávodily se sověty, kdo první uskuteční vzlet umělé družice,
nyní třístranný obchod s Egyptem a Československem. Svrie dodá
jsou jen doprovodným zjevem skutečnosti, že nejen Spojené státy,
Egyptu pšenici. Náhradou poskytne Egypt Sýrii možnost využít jeho
nýbrž celý západní svět sověty po této stránce
rozsáhlých pohledávek v Československu za
podceňoval. Jestliže se sovětské družici podaří
prodej bavlny. Československo pak dodá Sýrii
vyburcovat veřejné mínění svobodného světa
žádané zbraně. Do roku 1955 šlo pouze 14°/o
k vědomí, že je třeba s podceňováním přestat,
egyptské sklizně bavlny do východní Evropy.
že je třeba jak ve védě, tak i v politice a v
Roku 1955 se však vývoz bavlny do komuni
propagandě nasadit ostřejší a větší tempo a ÚPRAVA EMIGRACE NEVLASTNÍCH DÉTÍ — REVISE ODMÍTNUTÝCH PŘÍPADŮ RODIN stických zemi zvýšil na 25—27%, když došlo
jestliže se to projeví v nových dalších výko NÝCH ČLENŮ — PŘÍPADY NEGATIVNÍ TUBERKULOSY NEBUDOU NA ZÁVADU — VÉTŠÍ mezi Egyptem a ČSR k výměnnému obchodu
nech, pak snad — aniž se chceme rouhat —
POČET VIS PRO UPRCHLÍKY
(bavlna za zbraně). Československo hrálo roli
diky za to, že sovětský satelit létá ve vesmíru
prostředníka Sovětského svazu. — Koncem ro
Dne
11.
září
vstoupil
v
platnost
zákon,
první.
uprchlíci mohou nyní použít výhod tohoto ku 1956 putovala už více než polovina celé
kterým se mění některá ustanovení americ
Není žádné tajemství, že americkým věd
zákona a nemusí čekat, až na ně přijde řada egyptské sklizně bavlny do států sovětského
kého přistěhovaleckého zákona z roku 1952.
cům byl úspěch odepřen ne proto, že na tento
v „normální kvótě". Protože však zmíněných bloku, hlavně Československa, výměnou za čs.
Podle tohoto nového zákona se usnadňuje
úkol nestačili, nýbrž pro typické demokratické
14.556 vis mohou použít uprchlíci z mnoha zbraně a jiné výrobky, hlavně ocel, stroje, do
přistěhování nevlastních, nezletilých nebo
spory, rozpory a žárlivosti: Americká armáda
zemí, nelze počítal, že by na čs. uprchlíky pravní prostředky, sklo, stíhačky M1G a něco
adoptovaných
dětí.
Dále
se
v
některých
pří

nevěděla, zda popřát čest úspěchu s umělým
připadl značnější počet. Pro ty, kteří uprchli keramiky.
padech, kde jeden z manželů nebo dětí byly
satelitem sobě či americkému námořnictvu a
v nedávné době, již neplatí požadavek dvou
Mnohé nasvědčuje tomu, že československé
odmítnuly, dává možnost revise takového
tak se oběma, armádě i námořnictvu, podařilo
letého pobytu ve svobodném světě. Zůstávají praktiky vzbuzují v Egyptě nepokoj a zlobu —
rozhodnutí. Nemocní tuberkulosou, kteří mají
upřít tuto čest Spojeným státům a dopřát ji
ovšem v platnosti bezpečnostní a zdravotní ČSR prodává egyptskou bavlnu na některých
příbuzné ve Spojených státech, budou nyní
Sovětskému svazu. A američtí kongresmani,
předpisy. Očekává se, že prováděcí nařízení dřívějších egyptských trzích — na příklad v Ně
připuštěni za určitých podmínek, které budou
kteří nyní volají po parlamentním vyšetřování
k těmto dodatkům imigračního zákona bude mecké spolkové republice — za ceny nižší, než
přesně vymezeny prováděcím nařízením k to
vydáno v krátké době.
příčin amerického zpoždění, udělali by nejlíp,
nabízí Egypt.
muto zákonu — půjde však velmi pravdě
kdyby především začali vyšetřovat své vlastní
Otázkou světového uprchlického problému
Většina Egypťanů, kteří jsou na návštěvě v
podobně jen o případy negativní tuberkusvědomí: Kolikrát hlasovali proti rozpočtovým
se v září také zabývala 46. výročí mezilosy.
položkám na vědu a kolikrát pro nižší daně.
parlamentární konference v Londýně, které Československu, jsou „studenti". Téměř každé
letadlo
z Kahýry, které přistane v Praze, má na
Velmi
důležité
je
ustanovení
zákona,
kte

Za méně peněz se umělý satelit do vzduchu nese zúčastnilo na 500 delegátů ze 49 zemí.
rým se s účinností od 1. července t. r. od
Vysoký komisař Spojených národů pro uprch palubě jednoho nebo dva, často i tucet mladých
vystřeluje.
Tragedie, za jakou mnozí sovětského satelita
straňuje dosavadní „blokáda" 50% vis, po
lické záležitosti, Auguste Linot, na ní ape Egypťanů. Přijíždějí za „vzděláním". Hodně
pokládají, se ovšem nestala. Až Spojené státy
skytovaných ročně v rámci t. zv. normální
loval na všechny státy, aby pomohly vyřešil jich nepochybně přijíždí, aby prodělalo letecký
kvóty. Československu je přiděleno ročně
na jaře (a teď patrně dřív) vystřelí do vesmíru
obtížný uprchlický problém v Evropě dříve, výcvik. Nedávno přinesly zpravodajské agen
umělou družici, která bude podle zpráv po ně
2.850 vis, která nyní budou beze zbytku
než se uprchlíci dlouhým pobytem v táborech tury zprávu o jednom egyptském pilotovi,
kterých stránkách dokonalejší než sovětská, do
uvolňována. Tím se podstatně urychlí celé
nalomí zdravotně nebo duševně. Oznámil, že který zabloudil s československým letadlem a
sáhnou také velikého úspěchu. Nebude to sice
emigrační řízení a čekací doba bude pod
v Rakousku, Záp. Německu, Itálii a Řecku nechtě přistál v Rakousku. Rakouští úředníci,
už oběžnice čísla jedna, ba ani ne dvě a nej
statně zkrácena. V důsledku tohoto ustano
doposud žije pod ochranou Spojených národů kteří ho vyslýchali, nechtěli napřed věřit, že je
spíš až tři, ale její vědecký význam a prospěch
vení přichází nyní na řadu každý čs. žadatel,
na 45.000 uprchlíků různých národností. Do Egypťan. Na všechny otázky totiž odpovídal —
nemusí být proto o nic menší.
konce příštího roku budou zlikvidovány česky.
který si podal žádost o emigraci do 31. pro
Z důvěryhodných pramenů jsem se dověděl,
Sovětský satelit je beze sporu úžasným vý
všechny uprchlické tábory v Itálii a Řecku a
since 1953 a vyhovuje ostatním podmínkám
konem sovětské vědy, nikoli sovětského sy
přistěhovaleckého zákona. S hlediska uprch
tábory v Záp. Německu a Rakousku mají být že někteří egyptští studenti mají visa a pasy
stému. A v tomto úspěchu je snad i zárodek
rozpuštěny do konce roku 1960. Americký vystavené tak, aby mohli zajel třeba do Sovět
líků je také velmi důležité ustanovení, podle
odrazu, který se projeví v Sovětech vnitro
delegát, senátor Keating na konferenci ob ského svazu, aniž se to dalo zjistit v jejich
něhož bude uděleno 14.556 vis uprchlíkům,
politicky. Ruští vědci, kteří v minulých týdnech
vinil zástupce komunistických zemí, že se cestovních dokladech.
jejich manželkám a dětem, kteří uprchli z ko
ileli na západě a viděli, jak svobodný svět
různými hrozbami snaží přiměl uprchlíky, a
munistických zemí nebo ze zemí Blizského
I při náhodné procházce stále překrásnými
přijal zprávy o vystřelení satelita, sotva se
východu a kteří se z obavy před pronásledo
to hlavně ruské a maďarské národnosti, k ulicemi Prahy, lemovanými staletou barokní a
zrátí domů s pocity, že by měli víc poslouchat
návratu do vlasti.
váním nemohou vrátit do své vlasti. Tito
středověkou architekturou, potkáte četné stu
istřední výbor sovětské komunistické strany,
denty z komunistické Číny, Severního Vietfako se už projevuje touha po větší svobodě
naum, Severní Koreje a hodně z Egypta. Velký
nezi umělci, zejména literáty, začne se projepočet Číňanů a Severokorejčanů studuje tech
/ovat i ve vědě. A po úspěchu satelita těžko
niku a jiné vědy, někteří dějiny umění.
pude Chruščovovi tuto svobodu vědcům upírat.
V přepychovém Palace hotelu, ve kterém
Je proto možné, že i tento satelit — podle
V Ibadanu (Nigerie v Západní Africe) konala rušením charty lidských práv. Komise jedno
/tipu jediný, s nímž sovětská vláda neměla se ve dnech 11. až 22. září 7. mezinárodní stu myslně doporučila, aby RIC (Mezinárodní vy jsem bydlel a kde pilné české pokojské udržo
>taŤosti a obtíže — ukáže se stejně málo po dentská konference za účasti více než 300 dele šetřovací komise, fungující jako stálý orgán valy lesk nákladných křišťálových lustrů mi
kušným jako třeba Polsko.
gátů ze sedmdesáti zemí. Z exilových organi- konference) vyšetřila poměry v Českosloven nulé éry, tvořili vysoké procento mála hostí
Sovětská družice se dnes klidně prohání nad sací zemí za železnou oponou byly na konfe sku a podala zprávu příští Mezinárodní kon Indové. Za dobu kratší půl hodiny jich halou
Amerikou a americká se jí bude za pár měsíců renci zastoupeny Svaz svobodného maďarské ferenci, která se má konat počátkem roku 1959 prošlo osm. Většina Indů se zdrží tři měsíce,
evanžovat. Z Londýna do Moskvy je pro tento ho studentstva, Světová federace lotyšského v Brazílii. Konference rozhodla vyslal pětičlen- někteří déle, aby se seznámili na příklad s pro
iový „dopravní prostředek“ stejně daleko jako studentslva a Ústřední svaz československého nou mezinárodní delegaci do Československa, vozem oceláren. Podstatnou část nákladů hradí
pro lokálku z Horní Dobrouče do Dolní. Jak si studentstva v exilu. Mezinárodní studentská Maďarska, Polska a Sovětského svazu. Dele
ještě někdo může myslel, že ve věku, který už konference (ISC) je vrcholným orgánem stu gace má zjistit poměry studentů v těchto ze
Má studovat bankovnictví...
přichází, dokáže zabarikádoval sám sebe a celé dentstva celého světa. Kromě organisaci komu mích a zjistit, zda v nich existují svobodné
V případů Egypťanů jsou však finanční po
národy za pár kilometrů ostnatého drátu?
nistických zemí jsou v ní zastoupeny národní studentské organisace. V resoluci jednající o
této delegaci do východoevropských zemí bylo měry poněkud odlišné. Když jsem nedávno
organisace studentů z celého světa.
Konference mohla přehlédnout s uspokoje ustanoveni, že členové delegace musí ovládat letěl letadlem z Kahýry do Prahy, jelo se mnou
PROJEVY PRO OSVOBOZENÍ
ním neobyčejně bohatou činnost v minulém jazyk země, aby bylo možno hovořit s jednot do Československa dvanáct Egypťanů. Jednoho
SATELITNÍCH ZEMÍ
roce a další zvýšení počtu přidružených orga- livými studenty a aby delegace nebyla od z nich jsem poznal u snídaně v restauraci na
V minulých týdnech došlo k mnoha proje nisací. Obzvláště potěšující je skutečnost, že kázána jen na styk s oficiálními „studentský kahýrském letišti. Choval se velmi přátelsky.
Ve skutečnosti mi velmi pomohl, když přeložil
vům pro osvobozeni satelitních zemi. Řečníci veškeré národní svazy asijských a afrických mi" představiteli.
se většinou vyslovují pro osvobození států za zemí jsou dnes členy ISČ. Komunistický mezi
Kromě toho přijala konference zprávu RIC našemu vrchnímu mé přání, aby mi donesl vol
Železnou oponou cestou neutralisace střední a národní svaz studentstva, mající sídlo v Praze, (Mezinárodní vyšetřující komise) o potlačování ské oka. Předtím jsem se vrchnímu marné snavýchodní Evropy. V tom smyslu se několikrát je dnes již nesporné pouhou troskou bývalé akademických svobod a universitní autonomie žil vysvětlit co chci, i když jsem opětovně uka
vyjádřil předák západoněmecké sociální demo- organisace a její členství je omezeno na t. zv. v Maďarsku a odsoudila velmi ostře poměry zoval na vedlejší stůl, kde volská oka právě
kraticie Ollenhauer, britský labourista Bevan, studentské organisace zemí komunistického v Maďarsku, persekuci studentů a profesorů, jedli.
který v tom směru mluvil i na sjezdu britské bloku a několik studentských frakcí komuni a sovětské zásahy do vnitřních věci Maďarska.
Během snídaně mi egyptský „student" řekl,
Labour Party v Brightonu a jiní.
Podrobná zpráva RIC, doložená dokumentár že je zaměstnán u jedné egyptské banky. Do
stických stran.
*
Pro nás je zajímavé, že konference věnovala ním materiálem, a resoluce konference bude Prahy jel na rok, aby se seznámil bankovnic
3. a 4. října 1957 konala se v New Yorku značnou pozornost východoevropské problema předložena SN a všem vládám světa (včetně tvím. Protože asi šedesát britských a francouz
řádná schůze shromáždění ujařmených národů, tice. Hlavni komise konference se zabývala komunistických zemí). Zároveň se v resoluci ských bank se v Kahýře rychle převádí do ru
za účasti delegace československé, polské, ma podrobně poměry studentů a universit v Česko apeluje na SN, aby se postaraly o propuštění kou Egypťanů, panuje nedostatek zkušeného
ďarské, bulharské, rumunské, albánské a za slovensku. Po podrobné debatě komise došla studentů a profesorů, kteří byli uvězněni po personálu. Řekl mi, že zaměstnavatel mu bude
účasti delegací z Baltických států. Zasedání k názoru, že v Československu jsou porušo říjnové revoluci, neboť, jak se zdůrazňuje, se vyplácet plat po celou dobu jeho nepřitomtéto významné exilové organisace bylo pře vány akademické svobody a autonomie vyso nedopustili žádných přečinů nýbrž se jen do nosti, že egyptská vláda bude přispívat na jeho
vážně věnováno poměrům ve státech za Želez kých škol, a že nedávné dekrety upravující máhali práv, jež jsou zaručena deklarací lid výdaje a že ho bude částečně podporovat i
nou oponou. Shromáždění ujařmených národů přijímání na vysoké školy jsou zřejmým po- ských práv SN, již Maďarsko ratifikovalo.
československá vláda. Měl pocit, že je finančně
jednomyslné přijalo resoluci, ve které se žá
dobře zajištěn, chtěl však vědět Jak vysoké
dají Spojené národy, aby daly na program
jsou životní náklady na novém působišti. Po
Valného shromážděni situaci ve státech střední
prvé opouštěl území Egypta. Se svou rodinou
a východní Evropy, vyvolanou sovětskou agre
se můj egyptský spolucestující rozloučil poně
sí a intervencí do vnitřních záležitostí těchto
kud prchle a trochu nejistě. — Zeptal jsem se
CS. ZÁSTUPCE DR. WINKLER ZVOLEN NA ROK PŘEDSEDOU SPRÁVNÍ RADY
jej jak dlouho zůstane v Československu. „Ur
států. V resoluci, která už byla rozeslána
MEZINÁRODNÍHO ÚRADU PRO ATOMOVOU ENERGII
jednotlivým členským státům Spojených náro
čitě rok", odpověděl. A napjatě a radostne do
dů, se mimo jiné hovoří, že poměry ve státech
Při založení mezinárodního úřadu pro mírové Tento úřad bude jistě jednou z nejdůležitějšich dal: „možná dva, možná i tři roky".
za Železnou oponou jsou nejenom překážkou
Zatim co egyptští „sutdenti" _ přijíždějí do
speciálních organisaci Spojených národů.
na cestě vedoucí k trvalému míru, ale že po využití atomové energie má pražská delegace
Kromě původní nabídky Spojených států, že Prahv. přichází do Egypta ješte vetší P°cet
měry v těchto státech představuji stále nebez významnou úlohu. Trvalo sice dva roky, než poskytnou mezinárodnímu úřadu 5000 kg štěpi- techniků ze Sovětského svazu a jeho satelitu.
pečí nové války. V rámci rozpravy o resoluci se po nabídce presidenta Eisenhowera ve Spo telného materiálu, oznámilo již také Portugal Informovaný pramen v Kahyře odhadl počet
promluvil za československou delegaci bývalý jených Národech v prosince 1953 poskytnout sko, že je ochotno dodat 100.000 kg surového komunistických techniků a ostatního personálu
ministr Dr. Hubert Ripka. Dr. Ripka se při štěpitelný jnateriál k mezinárodnímu mírovému kysličníku uranu, z čehož lze vyrobit 700 kg v Egyptě na 5.000. Můj informátor, jehož jméno
mlouval za formulaci přesného politického využití atomové energie dva komunistické re štěpitelného materiálu. Zatim není známo, ko nemohu samozřejmě uvést, dodal, ze když po
programu pro státy střední a východní Evropy žimy, SSSR a ČSR připojily ke skupině západ lik atomových surovin je CSR ochotna dodat moc Spojených států Řecku z prostředku Mara to ve smyslu návrhů a ideí, které svět poznal ních států, která připravovala návrh stanov ve prospěch mezinárodního mírového využití shaHova plánu a v ^mci Jiných pomocných
atomového úřadu. Od té doby
Za bouřlivých událostí v Polsku a za boje mezinárodního
programů dosáhla vrcholu, bylo v Řecku 1.200
však ČSR, jako jedna z nejbohatších zemí na atomu.
maďarského lidu o svoji svobodu.
Američanů.
uran, a často též jako mluvčí celého sovětské
ho bloku, patří k důležitým partnerům při JIŽNÍ AMERIKA VYPOVÍDÁ ČS. DIPLOMATY
* Armády „techniků"
mezinárodním jednání o atomové energii. Praž
Peruánská vláda vypověděla počátkem října
„U Sovětů můžete zpravidla v programech
mäm zájem o propagaci Českých knih ská vláda zvolila též svého zkušeného diplo
a hledám spojeni s autory, nakladateli a mata, mluvícího dobrou angličtinou, velvy československého chargé d'affaires v Limé, Jo- j zahraniční pomoci, násobit počet amerického
pod. O adresu pište do Českého Slova na slance Pavla Winklera, aby vedl čs. delegaci. sefa Rutse a obvinila ho, že se vměšoval do personálu čtyřmi. Rusové posílají vždycky více
Vídeňská první konference mezinárodního ato vnitřních záležitostí země. Peruánská vláda po- lidí než Američané", řekl mi.
zn. „Český knihkupec v USA".
mového úřadu, která potrvá od konce října, žádala československého chargé d’affaires, aby
♦
uzavřel československou diplomatickou misi v | Zprostředkovatelé nemovitostí a bytů mi v
Majitelé umělecké galerie a velkoobchodu probíhá ve znamení kompromisu mezi západem Limé a opustil s jejími zaměstnanci co nejdříve . Kahýře řekli, že mnohé z bytů a domků v kas keramikou v Německu nabízejí práci malí a východem. To se projevilo též tim, že Wink-, peruánské území. Nedávno byla též vypově hýrské čtvrti Zamalke, opuštěné loni britskými
řům, grafikům, keramikům, řezbářům a těm, ler byl zvolen na jeden rok předsedou správní zena čs. diplomatická misse z Quita, hlavního j a francouzskými občany, obývají nyní technici
kteří pracovali v uměleckém průmyslu. Nabídky rady, zatím co americký poslanec Sterling Cole města Ecuadoru. Důvody byly tytéž jaka v pří-, států sovětského bloku. — Dopisovatel sovět
do Českého Slova, Múnchen 27, Postfach 91, byl zvolen na čtyři léta generálním ředitelem pádě Peru.
ské tiskové kanceláře TASS jezdí po Kahýře
mezinárodního úřadu pro atomovou energii.
pod značkou Krajanský podnik.
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Ze života krajanů a exulantů

SPOJENÉ STÁTY: Dělnická beseda J. V. Fric | cagu sopranistka městské opery v New Yorku
v Chicagu oslavila 50 let trvání. Z řad jejích I Eya Prchlíková, vystupující pod jménem Eva
členů vyšli čelní představitelé amerického od । Liková.
V opatství českých benediktinů
boje proti habsburské monarchii v době první sv. Prokopa y Lisle u Chicaga skončil 1. září
světové války, jako Tvržický, Štěpina a jiní. druhý mezinárodni unionistický sjezd. _ Na
Hodně členů Besedy Fric sloužilo dobrovolné kladatelství new-yorské university vydalo ob
KLENOTNÍK A HODINÁŘ
v československých legiích ve Francii a od jemné vědecké dílo, knihu „Heinrich Heine —
roku 1917 v americké armádě. — Rada pro za umělec v levoltě , jejímž autorem je pražský
hraniční styky ve státě Illinois uspořádala v básník a umělec Max Brod, který překládal
Chicagu přednáškový cyklus pod názvem: českou poesii do němčiny. — Jednota česko
„Večery různých národů". Cyklus byl zahájen slovenského Orla v Chicagu uspořádala veřej
24:20, Steinway Street,
přednáškou o ČSR. Při té příležitosti předvedla nou přednášku, na které promluvil profesor
taneční skupina spolku Moravan národní tan papežského orientálního ústavu při Gregoriánce.
Rada žen svobodného Československa ské universitě v Římě dr. Josef Olšr. _ Plu
L. I. City 3, New York
uspořádala v přednáškové síni výstavku krojů kovník generálního štábu Oskar Pejša promlu
a ručních prací. — Dr. Petru Zenklovi byl udě vil na první podzimní veřejné schůzi největ
I..
! len klíč k hlavnímu městu Spojených států šího spolku čs. exulantů „Věrni zůstaneme"
Washingtonu, což je pocta, která se rovná udí v Chicagu na thema: „Federace polsko-českovozem s diplomatickým číslem, a to jako je lení čestného občanství. Podobné pocty se do slovenská". — Dr. Mojmír Povolný, exulant
stalo dr. Zenklovi a jeho choti před několika z Brna, se stal profesorem politických věd na
diný ze všedi zahraničnídi novinářů.
Na snímku je jedna z dvaceti budov, které
Jedním z důvodů proč je tolik obdiodních týdny v městě San Franciscu. Předseda sboru universitě v Chicagu.
zástupců egyptské vlády v Československu je, washingtonské správy Mr. McLaughlin požádal
KANADA: Odbočka Československého ná má Czech Refugee Trust Fund v Londýně pro
dr.
Zenkla
o
projev
v
poradním
sboru
pro
že oba státy uzavírají stále rozsáhlejší obchod
rodního sdružení v Ottawě Dožádala v ob čs. politické uprchlíky. Autorem této kresby
ní dohody. Československo nedávno prodalo plánování washingtonské oblasti, aby jako po sáhlém memorandu nového kanadského mini je skoro 83 letý graiik Václav Bílina, jenž je
slední
demokraticky
zvolený
primátor
hlavní

Egyptu kompletně zařízenou továrnu na obuv
sterského předsedu Johna Diefenbakera, aby zároveň nejstarším Sokolem-exulantem. Bílina
a před několika měsíci tam postavilo továrnu ho města Prahy vyložil, jak po mnohaletém nový vládní program obsahoval jasné prohlá byl r. 1949 z politických důvodů odsouzen na
na výrobu nádobí. Do jiného státu na Blízkém úsilí vznikla ve dvacátých letech tak zv. Velká šení, že Kanada bude všemi mírovými pro deset let nucených prací. V r. 1952 se mu však
Praha. — Pennsylvanská města Hazleton a St. středky usilovat o osvobození Československa
HnrlÁ
Vnmnlplní rafinprii rnkrii
Clair oslavovala v září 50. rok založení dvou a ostatních zemí za železnou oponou. — Na podařilo uprchnout do Záp. Německa, odkud
významných slovenských církevních osad — všech českých a slovenských doplňovacích ško vyemigroval do Londýna, kde nyní žije. Bílina
ČSR rozšiřuje prodej celých továren
Do Indonézie prodala továrnu na výrobt katolické osady v hornickém městě Hazleton lách v Kanadě začalo vyučování. Největší z je i při svém stáří velmi čilý a kreslí bez brýlí.
obuvi i s techniky. Indická vláda kupuje oc a evangelické osady v St. Clair. — V městě nich je Masarykova doplňovací škola v To V r. 1953 — při korunovaci — zhotovil portrét
pilných a obratných Čechoslováků nějaké loko Passaica u New Yorku zemřel ve věku 95 let rontu.^
Sokolská jednota v Torontu konala anglické královny, za nějž dostal z Buckingmotivy. Na indickém velvyslanectví v Praze horlivý slovenský spolkový pracovník Michal mimořádnou schůzi, na které bylo s konečnou hamského paláce písemné poděkování.
Jakub,
rodák
z
obce
Sobrance
u
Zemplína.
—
platností rozhodnuto postavit ve městě vlastní
mi řekli, že jde o poslední nákup lokomotiv
v zahraničí. Indové totiž již dokončili stavbe Ve všech 32 českých evangelických kostelech sokolovnu, která bude první samostatnou so mu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiKiiiiiiniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiitiiiniiuiiiiuii iiuitiiiiuiiiiiiiniii
továrny na lokomotivy, která bude pro vnitřní v Texasu se l.září vzpomínalo 500-letého vý kolovnou v Kanadě. — Dr. Petr Zenkl před
potřebu vyrábět 240 lokomotiv ročně. Nedávne ročí založení Českobratrské jednoty v Kunval- nášel na universitě a v Rotary Clubu ve VanUmění a exil
postavili Češi nedaleko New Delhi rafinerii dě. — Ve městě Fort Worth se konalo úspěšné couveru a v kanadském rozhlase a televisi o
cukru (cukrovar). Za všechny dodávky platili vystoupení sokolských jednot z Texasu. — situaci v Československu a východní Evropě.
i.
Indové Československu v hotovosti. „Nedáme Mladá česká zpěvačka Soňa Stolinová z New — Docent dr. Vladimír Krajina, profesor bota
Je to malá a řekl bych uzounká kapitola a
na obchodní úvěry", řekl mi úředník indického Yorku se stala členkou opery v Chicagu. — niky a ekologie na universitě ve Vancouveru
Předseda Československé národní rady ame provedl úspěšné vědecké výzkumy v oboru měla by to být kapitola hlavní. Kapitola, to
velvyslanectví.
Turecko, které je silně protikomunistické, rické, plukovník Josef Triner, zaslal vedoucí zalesňování. Jeho přednášky na nedávném je pořádný odstavec, dokončený, celistvý, kte
ale po celá desítiletí obchodovalo s východní mu delegátovi USA u Spojených národů Cáho sjezdu amerických biologů a v americké eko rý už něco vyslovuje; a ten, kdo si jej přečte,
Evropou ještě než se dostala pod sovětskou tu Lodgovi telegram, ve kterém uvítal jeho logické společnosti ve Stamfordu v Kalifornii něco se dozví. Umění a exil, bez hry na slo
nadvládu, objednalo nedávno v Českosloven nedávné novinářské interview, v němž ame považují odborníci za největší vědecký přínos víčka, je kapitolou pro sebe. Avšak není tak
sku 200 autobusů značky Skoda. První polo rický delegát upozornil americkou veřejnost obou sjezdů. — Virtuos Rudolf Firkušňý bude bezobsažná. Třebas dost merkantilni, totiž mervina z nich už jezdí ulicemi Istanbulu. Dodávka na problém Maďarska a ostatních ujařmených mít začátkem ledna samostatný koncert v kantilistčtější — aniž kdokoliv by se musel
národů za železnou oponou. — Krajanský tisk Ottawě. — Montreálský stavitel Štefan Sura, urážet, kdo nějaké uměníčko dělá — než by se
dalšího sta autobusů bude následovat.
Továrny, které Československo v mnoha ze a veřejnost ve Spojených státech okázale rodák z Báňské Bystrice, patří mezi největší ti ostatní mohli domýšlet.
Kdybychom si my Češi měli vzít přiklad z
mích postavilo, byly nabízeny za podstatně niž vzpomněly dvacátého výročí smrti Presidenta stavitele residenčních čtvrtí tohoto velkoměsta.
ší ceny než jaké žádaly západní státy, a to Osvoboditele Tomáše G. Masaryka. — Ředitel Jeho firma postavila v Montreálu celé ulice a Poláků nebo Maďarů (zejména), nemohli by
britské
královské
opery
Covent
Garden
v
Lon

chom
se s nimi porovnat. Snad mnohý ze čte
právě dokončuje novostavbu representačního
prosté proto, že pražská vláda doplácela ceno
vý rozdíl z politických důvodů, — aby získala dýne Rafael Kubelík bude jako host dirigovat Slovenského kulturního domu. — Známý so nářů viděl jejich časopisy i publikace, které
politický a hospodářský vliv v zemi, kam chce v únoru a březnu celkem sedm koncertů v kolský přeborník, slovenský exulant Max Ma- vydávají a když je porovnal s našimi, zná-li
New Yorku. — V závodech motorových člunů rinko, se stal opět mistrem Kanady ve stolním ty naše vůbec: tisíc ku jedné.
proniknout.
na jezeře Tahoe na hranicích Kalifornie a Ne tenisu.
Avšak ne, že bychom byli bez exilového
vady vyhrál zlatý pohár československý exu
umění v exilu. Jenže je liknavé. Není bez in
lant Miro Slovák, jeden z čs. letců, který
spirace, ale snad nemá čas a snad nemá od
LETNÍ ŠKOLA ČS. UPRCHLICKÉHO VÝBORU uprchl, na svobodný Západ letadlem. — Pro zá
NOVÍ UPRCHLÍCI Z ČESKOSLOVENSKA
vahu. Samo trčí někde v exilu. Takový umoc
V NEMECKU
štitou Československé národní rady americké
Koncem prvního říjnového týdna přibyli do něný exil, to je hrozné — a zejména pro uměni
Vysoko na stožáru v Zámečku Zápolí v se 15. září konal v new-yorském přístavu na Rakouska noví uprchlíci z Československa. je to neštěstí.
Hůttelfeldu u Heidelberku vlála 14 dní česko plachetnici Mayflower II ,,Československý Byla to rodina 4Iletého Antonína Lišky, řidiče
je tu otázka, dostat se z toho „neštěstí"
slovenská státní vlajka — a den co den za den". Místopředseda rady Valušek vyzdvihl ve | z Brna, který s manželkou Jarmilou a dvěma v Tak
uvozovkách. Neboli: dal do kopy to, co se
znívaly velkou zámeckou zahradou i celou svém projevu zásluhy českých a slovenských syny po marných pokusech opustit Českoslo dosud
do kopy nemohli dát z různých příčin.
vesničkou české a slovenské národní písničky. přistěhovalců o rozvoj Ameriky a připomněl, vensko normální cestou na pas se rozhodl pro
Bylo to po prvé v historii našeho exilu, co se že oslava se koná ve dnech 20. výročí smrti útěk ilegální. Když se Liškovým hodila příleži
II.
podařila uspořádat letní školu a tábor česko presidenta Masaryka. — Krajanská veřejnost tost, vlezli do cisternového nákladního vago
Ve „Sklizni svobodné tvorby" vyšlo několik
slovenské mládeže. Rozebírat pedagogický, ná v Americe vzpomněla v září stého výročí na nu, určeného pro Rakousko, a vystoupili z vla knížek, které stojí za záznam. Na prvém mrště
rodní a mravní úspěch této školy vedené stult- rozenin slovenského novináře a spisovatele ku, když slyšeli německý hovor. Před výpary jsou to „Otázky české tradice” Jana M. Ko
gartským vysokoškolským pracovníkem dr. Jo Antona Bieleka. — 14. září se provdala v Chi- ve voze se chránili plynovými maskami.
lára. Je to snad mladý člověk, kterému domov
sefem Kratochvílem — daleko přesahuje rámec
i exil leží na srdci. Je to katolický křesťan,
našeho článku. Z desítek dopisů rodičů a dětí
který se v exilu evropský vzdělal a dívá se
— otiskujeme úryvek z dopisu jedné prosté
na otázku českých tradic sub speciae nového
české mámy z Cách: „Když se děti vrátily z
mladého kulturníka, který by rád všecko viděl
letní školy, nemohla jsem je poznat. Ani pro
v našem budoucnu ujednocené. Tak, aby to
mluvit nemohly a pak se rozplakaly a šeptaly
mělo vskutku křesťanský, ne-li katolický
mi: »Něco tak krásného jsme doposud v životě
smysl. Neboť jenom co má jistý, určitý smysl,
neprožily« — a nyní každý večer vyprávějí mi
stQji za to, abychom za tím stáli. A tedy mladý
o české škole, o naši vlasti a pak si všichni
Kolár zda se být v tomto všem dosti důsledný,
zazpíváme české písničky. Pozoruji své děti a
ale i útočný. Avšak na četných místech mu
šeptám si — je to to největší, co jsme zde v
chybí objektivita, ona objektivita, která se
cizině dětem dosud dali..."
nedá nastudovat a musí se jen vidět a jen
Letní škola byla provedena v rámci vyučo
prožít, aby to byla objektivita spravedlivá.
vání Čs. dálkové školy, která si vzala za úkol
Masarykova železná postel, na které umřel, je
zachytit každou českou či slovenskou rodinu
Masarykův životní styl. To, co se dálo kolem
v exilu a podati jí pomocnou ruku, aby jej
něho jako kolem starého člověka, a presiden
děti nezapomněly a nezanedbávaly mateřskou
ta, za to do míry 88% nemohl, a těch 12% rádi
řeč. Redakce našeho listu je ochotna odevzdat
bychom mu měli odpustit, protože tolik, tolik
žádosti našich čtenářů a zapojení do Čs. dál
toho dobrého, positivního pro národ udělal.
kové školy v exilu Čs. uprchlickému výboru.
Strhávat příkladem je křesťanštější, než strhá
vat intelektem. Jinak je knížka dobrý pole
ZMAŘENÉ POKUSY O PODLOUDNÉ ZÁSILKY
mický esej, čili pokus. I „Listy němému pří
DO ČESKOSLOVENSKA
teli", které vydal 1955 jsou příbuzného význa
339 EAST 75th STREET
NEW YORK 21, N. Y.
mu.
Ale neustrnout tímto směrem, bude pro
Stály za Železnou oponou se pokoušejí získat
Kolárovo nadání ještě nadějnější.
na západě strategické zboží
Dánský večerník Berlínske Aftenavia přinesl
III.
nedávno zajímavý článek o podloudnickém po
Zlomek „Knihy o životě zvířat" od profesora
kusu čs. komunistického režimu. Do svobod
Josefa Kratochvíla je roztomilý poznatek a do
ného pásma přístavu v Kodani došly nedávno
klad (opravdu ve zlomku), že nejsme takoví
dvě zásilky pro Československo. V průvodních
jenom my lidé, ale že jsou taková i zvířata a
papírech bylo vyznačeno, že jde o zařízení
zvířátka Zejména psychologie je u všeho živé
Vodorovně: 1. Psací potřeba, místnost, mě
dvou vysílaček, které byly zapůjčeny do Spoho zcela podobná „psychologii" lidské. Člověk
jených států a vracejí se do Československa. sto v Cchách. — 2. Franc, umění, tropická bou
je
však korunován duší a touto duši velmi
Ačkoli papíry byly v pořádku, zásilka vzbudi ře, český spisovatel, zn. fosforu. — 3. Ukaž,
často kryje prostý pud sebezáchovy, když už
la pozornost dánských celníků, kteří ji otevřili zájméno, spánek, město v Cechách, zn. draslíku
se dostal na Boži světlo. Kdežto zvířata svírají
a zjistili, že obsahuje úplné zařízení pro řízení a argonu. — 4. Spojka, opak člověku (lidově),
ještě ty „nízké stupně vývoje" nebo-li prosté
těžkého bombardovacího letadla na dálku. jednaz dcer Krokových. — 6. Zolúv román, dů
je
zvířatem a pro člověka zajímavým objek
Dánští celníci zásilku zabavili a při dalším vy kaz neviny, nejvyšší hlava církve. — 7. Zn.
tem pro pozorování v džungli vědomí tohoto
šetřování shledali, že podobnou cestou již iodu, síry a argonu, výmolná činnost vody,
světa. Kus pěkného, poučného přírodopisu,
Československo propašovalo téměř 400 zásilek šlechtický titul, předložka. — 8. Zn. vodíku a
zejména, je-li psán vědcem a srdcem. Knížku
s podobným zařízením. Jak Sovětský svaz, tak zkr. tuny, šlépěje, hloupé zvíře, ukaž, zájméno.
rovněž letos vydala „Sklizeň svobodné tvor
Československo se ze všeho nejvíc zajímají o — 9. Spojka, část obilniny, zbouzet, dobytek. —
by".
radarová zařízení na západě. Tak byla nedávno 10. Ťuká, Ostravák — ne právě lichotivě, mě
IV.
v Kodani zadržena bedna, určená přes Švédsko síc. — 11. Druh stromu, chlapík, cizí muž. jmé
pro Sovětský svaz. Mezi skleněnými výrobky no. — 12. Čistící prášek, nejúžasnější vynález
Pohádky v exilu — úniková literatura? A
v bedně se našlo i 36 radarových lamp. I do techniky, opak žalosti, řím. pětistovka. — 13.
přece ne. Těch „Sedm pohádek od sedmi au
Československa šly zásilky tohoto druhu. Ještě Italský souhlas, pohovka (lidově), řež (2. pád),
torů" přečtete na zapřenou jedním dechem, už
ukaž,
zájméno.
—
14.
Zkr.
tuny,
lupičský
ná

před několika lety se ve velkém pašovaly z
proto, že každá má jiný charakter. Každý z
stroj,
nerost
(obři),
druh
stromu.
Dánska do Československa kuličková ložiska.
autorů si pohádku představuje, a to, zdá se
mně, proto, že je v exilu a mohl tedy tou po
Jedna dánská firma zaslala za rok do Česko
Svisle: 1. Část nohy, kulturní předmět, poklá
hádkou něco říci. Někdy pohádky vymyslíme
slovenska třikrát tolik kuličkových ložisek, dat. — 2. Letadlo (lid.), rodná země, odliti, zn.
a napíšeme, když si nevíme rady: kam s citem
než činí celý roční dánský export. Majitel fir vodíku. — 3. RT, osolená, nevidoucí, ruský sou
a s jemností (Dostojevský: Vánoční stromeček
my byl za to odsouzen na několik let do žaláře hlas. — 4. Zn. mouky, druh divadelní hry, úsek,
nebo Jemná) a jindy, že nás v nitru překvapují
a pokutován částkou 64.000 dánských korun.
dravé lesní zvíře (i = y). — 5. Opak levé, diádi, středia světa, známá obuvní firma. — všelijaká smíření se životem a se světem, jež
vůné, ostrov v Indickém oceáně. — 6. Část po 11. Provazy, zlatnická váha, vodní plavidla (2. bychom jinak vyjádřit nedovedli. Že Dagmar
pád). — 12 ZIE, opak kladu, legendární místo
Prostějov. Ve středu 11. září vjel v želez koje, řecký bůh (obr.), ubožák. — 7. Zn. dras u Hronova, souhláska. — 13. Písmeno (fon.), Cibulková? Nebo Baby — mu stačí jeho pří
niční stanici ve Vrbátkách, okres Prostějov, líku, argonu a iodu, akta, jižní ovoce, sou ukáznénost, město v Africe, zde. — 14. Zn. du rodověda jako věda? Zaskotačí si ještě v po
osobní vlak na kolej obsazenou nákladním hláska. — 8. Osobní zájméno, přísahy, druh síku, město ve Francii, sladkovodní ryba, po hádkách. Není to knížečka bez významu. V
vlakem. Při srážce bylo 15 osob usmrceno, 17 zákusků, hlas ovce. — 9. Zn. jodu, hoši, druh děkování.
exilu.
zbraně, opak války (obr.). — 10. Město v Cetěžce a devět lehce zraněno.
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Dobře vaří — dobře slouží
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Čemu se doma smějí

Američtí návštěvníci v ČSR

Přijel krajan z Detroitu do Mladé Boleslavi
a protože byl od Forda, brzy ho zavedli mezi
dělníky z * mladoboleslavské automobilky.
Američan jim vyprávěl, jak se teď dělají fordky „tákhle" veliké, oni zase jemu povídali
o tom, jak dobře se škodovky prodávají i za
hranicemi. Slovo dalo slovo a druhý den se
šel krajan do automobilky podívat. Choval se
zdvořile, nešetřil chválou, uznale pokyvoval
hlavou a mladoboleslavští komunisté z vedeni
továrny si to ihned vysvětlili jako projev údi
vu a snad i strachu. Chtěli proto hbitě návště
vy využit taky trochu k propagandě.
„Vidíte, krajane, tohle je práce našeho ko
lektivu. Není vám lito, že dřete v Americe na
Forda a jeho miliony a sám z toho nic ne
máte? Tady, podívejte se, celá tahle fabrika
patři nám, dělníkům. Nepracujeme pro cizího,
ale pro sebe!"
Krajan neodpovídal, chvíli přemítal a pak se
zeptal: „Komu patří těch pár aut támhle na
dvoře?"
„Ne přeci nám, lidem z vedeni", vysvětlovali
mu překvapení soudruzi.
„Nu vidíte. U nás v Detroitu jsou celé dvory
a všechna prostranství kolem továren plná aut.
Fabrika patři sice Fordovi, ale ta auta, ta
patří nám, dělníkům. A proto mi není lito nic!"

PO HUBENÝCH LETECH LETOS PO PRVÉ SILNÉJSl VLNA TURISTICKÉHO RUCHU — JAKÉ
JSOU TURISTICKÉ CENY PRO ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNÍKY

Zprávy z měst a krajů
Praha. Pod Starými zámeckými schody se
staví již několik měsíců velký protiletecký
kryt, vybavený nejmodernějším zařízením s
kompletní nemocnicí. — Na podzim budou za
hájeny zemní práce na výstavbu plaveckého
stadionu v Podolí nedaleko bývalé cementárny.
— Provádí se rekonstrukce pražské výrobny
umělého ledu na Zimním stadioně. Po rekon
strukci se bude za 24 hodin vyrábět šest va
gonů ledu.
Brno. Druhá kolej na trati Brno—Havlíčkův
Brod byla dokončena do Křižanova. Spojuje
Cechy s Moravou přes Českomoravskou vyso
činu. Úsek je dlouhý 61 kilometrů. Zbývající
část z Křižanova do Havlíčkova Brodu se má
dokončit ještě letos. — V roce 1958 bude v
Brně uspořádán „Brněnský vzorkový veletrh".
— V městě bylo otevřeno několik nových ka
váren a opraveno hlavní nádraží, zničené bom
bardováním za uplynulé války. Na tř. kpt. Ja
roše, byla nově adaptována kavárna „Legie".
— Mezi ulicemi Husovou a Veselou se bude
stavět velký hotel, který bude mít 150 dvoulůžkových, 80 jednolůžkových pokojů a deset
apartementů. — Půvabný barokní zámeček v
parčíku na Křížkovského ulici, postavený v
roce 1779, byl upraven na mateřskou školu. Zá
meček byl majetkem hrabat Mitrovských a v
době slavkovské bitvy se v něm konal na po
čest Napoleona veliký ples. Od té doby se
také letohrádku říkalo „Napoleonský záme
ček". — V nově upravených místnostech spole
čenského střediska „Rozmarýn", bylo v polo
vině září otevřeno „Mezinárodní varieté". —
V Rosicích u Brna se objevily protistátní letá
ky. Většina těchto letáků byla rozeslána pošlou
jako příloha k prospektům národního podniku
„Kniha".
Bratislava. V zátoce Dunaje zvané „Vlčí
hrdlo" se začalo se stavbou nejmodernější a
největší rafinerie minerálních olejů v Česko
slovensku. Kombinát bude vyrábět i syntetický
kaučuk a plastické hmoty.
Praha. Zahájena úprava Císařské louky pro
mistrovství světa v kanoistice, které se bude
konat v Praze v r. 1958. Na jižní části Císař
ské louky mají vyrůst nasypané tribuny pro
10.000 diváků.
Ostrava. Od počátku roku se událo v oblasti
Ostravské dráhy 15 nehod na železničních přejezdech. Dvě z nich si vyžádaly lidské životy.
— V ostravské radnici a před její budovou za
hájeny v září IV. Ostravské výstavní trhy.
Celkem vystavovalo osmdesát národních pod
niků. — V Ostravské rafinerii minerálních
olejů v Ostravě 2, byli zatčeni tři dělníci, kteří
chtěli vyvolat stávku, protože jejich spoludělník Ludvík Kania, byl neprávem odsouzen pro
sabotáž v podniku.
Jihlava. V kraji je zamořeno mandelinkou
bramborovou devadesát procent obcí. Na některých plochách zničily larvy mandelinky
úplně bramborovou nať. — Na bytovém od
boru Městského národního výboru je 2.860 žá
dosti o byl. Do konce roku 1957 bude kladně
vyřízeno nejvýše 24 z těchto žádostí.
České Budějovice. Za první pololetí letoška
došlo v kraji ke 295 dopravním nehodám. Pii
nich přišlo 27 lidí o život, 84 osoby byly těžce
zraněny a 178 jich bylo zraněno lehce. Třicetšest nehod zavinili opili řidiči. — Slopátého
výročí úmrtí básníka F. L. Čelakovského, bylo
vzpomenuto 5. srpna 1957.
Hatalov na vých. Slovensku. Státní bezpeč
nost zatkla čtrnáct osob protikomunistické sku
piny „Štefánik". Na různých místech prý měla
skupina uschovány zbraně, protikomunistické
letáky a stany.
Kadaň. Okres postihlo velké krupobití, jaké
ho není v oblasti pamětníka.
Žilina. V zámku Budatíně nad Váhom bude
instalováno Krajské museum a galerie Žilin
ského kraje.
Ronov nad Doubravou. Starobylé městečko
pod hradem Lichnicí v čáslavském okrese osla
vuje letos 650 let od založení. V roce 1307 ob
drželo královská privilegia tržní a hrdelné.
Před Lichnicí stanul Jan Žižka a později bylo
město zničeno Švédy.
Karlovy Vary. Karlovarskému kraji má být
zajištěno dostatek vody pro doly, vodovody,
elektrárny, zemědělství a průmyslové podniky.
Plánuje se vybudování přehrady 7 km od Che
bu v Jesenici nad Ohří, která by vytvořila je
zero v délce 8 km a šířce 1,5 km. Projekt má
být dobudován do 3 a půl roku. Tím zmizí pod
vodou 3 obce, státní statek a bude vystěho
váno 78 rodin. Jen náhrady postiženým pohltí
částku 22,750.000.— Kčs.
Valašské Meziříčí. V zámku Žerolinů zřízeno
velké divadlo pro 600 osob.

Z mohutného proudu nějakých šestiset tisíc
Američanů, kteří letos přijeli na prázdniny
do Evropy, jen malý pramének zavítal za
Železnou oponou, a to ještě většinou do Pol
ska, zatím co Československo navštívilo jen
asi 3.000 Američanů. I to je ovšem po mnoha
hubených letech zastaveného cizineckého
ruchu nebývalý zjev. Američtí hosté byli
většinou krajani, ať už narození v Česko
slovensku nebo ve Spojených státech z čs.
rodičů. Nechyběli však ani Američané, které
přivedla do Prahy jen normální turistická
zvědavost. Předvojem letní skupiny byla vý
prava 45 amerických vojáků, kteří přijeli do
Prahy v civilu v posledních dnech loňského
roku, aby ve „stověžaté matičce" uvítali pří
chod letošního roku.
Vlnu turistického ruchu podepřel tentokrát
zvláštní kurs čs. korun, který Českosloven
sko zavedlo pro turisty jako první stát za
Železnou oponou (sověty tak učinily až po
Československu). V praksi se výměna pro
vádí tak, že turista si koupí hotelové kupony
a jimi pak platí místo penězi. Za kupon na

jednodenní pobyl v luxusním hotelu (dobré
jídlo a pokoj s koupelnou) se platní 11.20 do
larů. Tyto kupony se kupují ještě před ná
stupem cesty. V Československu se vyměňují
turistům dolary za trojnásobek úředního
kursu, tedy jeden dolar za 21 Kčs (normální
kurs je 7.13 Kčs).
Za turistické dolary lze pak ovšem pořídil
značně víc. Ostříhání slojí devět centů, lá
hev plzeňského deset centů a tříminutový
rozhovor s New Yorkem slojí 4.50 dolarů.

Plzeň. Na Plzeňsku objevena nová ložiska
uhlí. V důsledku toho bude Západočeský revír
rozšířen o nové doly. Na Radnicku bude zave
dena povrchová těžba. — Neznámější oddělení
„Škodovky" — výroba parních lokomotiv, bylo
přeměněno na výrobu elektrických lokomotiv
a lokomotiv se spalovací turbinou. — V okolí
Jateční třidy se staví druhá největší čisticí
stanice v Československu. — Ve školách na
Plzeňsku musely děti vytrhat z čítánek foto
grafii J. V. Stalina, o kterém jim po léta ve
škole vykládali, že je největší postavou všedi
dob. — V době kdy Chruščov odsoudil kult
osobnosti a Stalina, byl Stalinův pomník v
Plzni pomalován různými protikomunistickými
hesly a nápisy. — Přestavuje a zvětšuje se nejstarši dělnické středisko, odborový dům „Pek
lo". — Josef Hnát ze „Škodovky" zpřesnil nor
mu na soustruhu při opracování šestkrát zalo
mených hřídelů. Nyní jej do práce i z práce
doprovázejí dva příslušníci závodní stráže a
ochraňují jej před spoludělniky.
Mikulov. Dokončuje se oprava vyhořelého
zámku.
Rájec. V Rájeckom okrese zvýše 600 komu
nistov vlastnicidi pôdu, je len jedna šestina
družstevníkov, narieká Pravda z 26. července
1957.
Sv. Martin. Z dvatsaťtisícového Martina sa
vozia topánky na opravdu do Vrútok, protože
v Martine nie je dielňa na drobné opravy to
pánku.
Hrobčice. Jan Bitka, předseda závodní organisace KSC — strojní traktorové stanice v
Hrobčicích si v časopise „Život strany" číslo 12
stěžuje, že ze 170 lidí na stanici je jen 23 ko
munistů a že mládež stojí vůbec mimo stranu.
Březhrad. Časopis „Práce" z 3. srpna tohoto
roku si stěžuje, že na stavbě „Masokombinátu"
v Březhradě, parkeláři hráli v pracovní době
v karty.
Ostrava. Do oslravsko-karvínského revíru
přišlo za posledních deset let 257.643 lidí a za
stejnou dobu jich odešlo 245.023. Rádi věříme,
že tak povážlivá fluktuace horníků dělá komu
nistům starosti.
Tišnov. Objevitel Demänových jeskyň Alois
Král, který žije v Tišnově, oslavil v červenci
osmdesáté narozeniny.
Janov u Litvínova. Začalo se se stavbou
velkopekárny na 200 centů chleba denně. Má
zásobovat 60.000 obyvatel chlebem a 45.000
obyvatel pečivem. Zkušební provoz bude za
hájen počátkem roku 1958.
Štrbské Pleso. Má být vybudován velký ho
tel jako středisko zahraničního cestovního ru
chu a středisko zimních sportů.
Olomouc. Na věži radnice, vysoké sedm
desát metrů, je umístěna hlídka městského po
žárního sboru.
Karlovy Vary. V prvním pololetí letošního
roku došlo v kraji k 471 dopravním nehodám,
při nichž bylo usmrceno 21 osob a 283 zraněno.
Jen za červen bylo zaznamenáno 109 havárií a
usmrceno deset osob.
Mladá Boleslav. Zahájen provoz v novém pří
rodním kinu, které má 3.000 sedadel.
Slovenská Lupča. Výroba streptomycínu má
být přemístěna do připravovaného závodu P 3,
který vznikne rozšířením dosavadní továrny na
penicilín ve Slovenské Lupči.
Mariánské Lázně. Nový mezinárodní hotel
„Esplanáde" je zařízen čalouněným nábytkem
ve slohu Ludvíka XVI.
Vysoké Tatry. Staví se sedačková lanová
dráha ze Skalnatého plesa na Lomnické sedlo,
do nadmořské výše 2.193 metrů.
Městec Králové. Do provozu dáno nové kou
paliště o rozměrech 52X48 metrů.
Horní Tošanovice na Těšínsku. Obnovuje se
nejstarší zámek na Těšínsku, který byl vysta
věn před 350 léty.

Horní Litvínov. Na silnici z Litvínova k Ose
ku byl postaven pro zaměstnance Stalinových
závodů největší činžák v Československu. Má
jedenáct poschodí a bydlí v něm 1200 osob.
Šlachy na Šumavě. Provádějí se zvelebovací
práce k vybudováni lyžařského střediska. Ještě
letos budou vybudovány tři lyžařské můstky.
Most. Na Koňském vrchu se buduje přírodní
divadlo pro 10.000 osob. Stavba má být dokon
čena v příštím roce.
Varnsdorf. V továrně na punčochy „Elita"
(dříve Kunert a spol.) rozšířena výroba na ple
tení svetrů a puloverů.
Planá u Mariánských Lázní. V místě vyhořela
dílna krejčovského družstva „Oděva".
Jablonec. Na Jablonecku se nebezpečně roz
množil rostlinný škůdce přímočarnice travní,
zvaná též můra luční. Zachvátila prostor na
rozloze 900 ha.
Přerov. Na nádraží se začalo s výstavbou
většího betonového peronu s podchodem.
Hodslavice. V roce 1958 budou uspořádány
oslavy 160. narozenin českého historika a bu
ditele Františka Palackého. Museum umístěné
v jeho rodném domku, bude obohaceno o nové
cenné exponáty.
Starý Hrozenkov. Národopisných kopaničářských slavností družby Cechů a Slováků ve
Starém Hrozenkově, které vyvrcholily v polo
vině srpna, se zúčastnilo 10.000 lidí.
Český Krumlov. Staví se moderní hotel, který
se má stát střediskem cizineckého ruchu.
Lipno. Jezero na Lipenské přehradě bude
43 km dlouhé a až 16 km široké s průměrnou
hloubkou 10 metrů. Pod hladinou jezera zmizí
několik obcí a osad. Jsou mezi nimi Mayerbach, Fleisheim, Hruštice, Hůrka, téměř celá
Dolní Vltavice a z části Přední Zátoň. Budují
se nová sídliště v Černé na Šumavě, v Perneku, v Loučovicích, Horní Plané a ve Frymburku. Napouštěni jezera na přehradě potrvá
dva roky.
Kralice. Před rokem zahájen výzkum tvrziště,
kde před 300 lety pracovala tajná tiskárna
Jednoty bratrské. Za čtyřicet let její kralické
působnosti z ní vyšlo na 70 děl, z nichž nej
proslulejší Kralická bible. Nálezy tiskařských
a tiskárenských součástek, nezvratně dokazují,
že kraličtí tiskaři na tvrzi skutečně pracovali.
*
KDO ZEMŘEL: Kanovík J. Málek, ze Staré
Boleslavi ve věku 85 let. — Jaroslav Valenta,
profesor klasické filosofie z Prahy. — Josef
Linhart, úředník min. zahraničí v. v. a dlouho
letý pracovník krajanských spolků ve Švýcar
sku. — Rudolf Civin, ředitel banky v. v. z Pra
hy, ve věku 71 let. — Miloš Vlček z Prahy,
jeden z nejstarších průkopníků automobilismu.
— JUDr. Robert Flieder, býv. vyslanec. — Pplk.
v. v. Jaromír Šeda z Prahy. — Petr Klein, býv.
klenotník a soudní znalec z Prahy-Žižkova. —
JUDr. Václav Dvořák, min. rada min. pošt v. v.
z Prahy. — Roman Cikhart, ředitel škol v. v. z
Prahy, ve věku 72 let. — Ing. Petr Markes,
ředitel obch. akademie v. v. z Prahy. — Bohu
mil Prokůpek, adm. řeď. Obchodní a živnosten
ské komory v Praze. — Ing. Karel Šulc, úřed
ník min. zemědělství v Praze. — Eduard Vrát
ný, ředitel škol v. v. v Třebivlicích. — Ing. Ru
dolf Císař, vrch, techn. rada CSD v. v. ve věku
81 let. — Alois Mayer, korektor v. v. v Praze
ve věku 80 let. — Josef Rauch, bankovní úřed
ník v. v. z Prahy. — Josef Hicke, zemský cestmistr v. v. — Ludmila Mikšová roz. Vavrýnová, účetní tajemnice, býv. zemského národního
výboru v Praze. — Josef Kohout, pošt, kontro
lor v. v. v Praze. — Jan Havlík, drogista z
Prahy-Vršovic. — JUDr. Jiří Srb z Prahy-Vršovic. — Dr. Vladislav Gazda z Levoče ve věku
71 let. — Ing. arch. Josef Lojda z Prahy. —
Eduard Novák, hostinský ve Zbraslavi ve věku
72 let.

Turistické kupony byly zavedeny loni na
podzim, krátce před tím, než se skončila
sezóna, a účinky tohoto opatření se proto
mohly kladně projevit až teprve letos. Vedle
problému cen je ovšem ještě problém
psychologický: i úředníci čs. turistických
kanceláří, jmenovitě Čedoku, přiznávají, že
se cizinci ještě pořád obávají návštěvy států
za Železnou oponou. Proto taky každá zprá
va o dalším zatčení „amerického špionážního
agenta" se v kruzích Čedoku přijímá se za
mračenou tváří.

CO SRDCE POJÍ — MORE NEROZDVOJ1
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 íirmy

MANHATTAN FOREIGN TRADING Co.,
NEW YORK 21, N. Y„ USA
bývalé knihkupectví pí. Růže
Jediné československé knihkupectví na Americkém východě
Vám zaručují, že Vámi zaslané dárkové balíčky od jejich íirmy z Vídně budou nejlepší,
které kdy dosud dostalL
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.
1363 First Ave.,

Zrcadlo domova
DIVNÝ NÁPAD
V Brně se prodává v prodejnách Knihy mapa
turistických cest brněnského okolí. Takové
mapy bývaly vždy jen všeobecné, nepřesné,
vůbec ne podrobné. U této mimochodem není
uvedeno ani měřítko, a za pouhé čtyři koruny
nám vydavatel (KVTVS — sekce turistiky)
umožnil projevit náš pud po samostatnosti pro
vedením 27 připojených oprav, z nichž uvádím
přejmenování obci nebo přebarvování značek
na jinou barvu, což je asi míněno jako duševní
čtvrthodinka pro barvoslepé. Aby se prodavači
s kupujícími nad stále touž mapou nenudili,
provozují ušlechtilý sport podrobného výpisu
jména, bydliště a čísla občanského průkazu zá
jemců — které jsou ovšem vždy jiné. Jak
moudrý nápad iiliština, který podle zásad
pavlovské psychologie bojuje proti jednotvár
nosti v povoláni prodavačů! Ale proč se tak
sami před sebou sesměšňujeme?
Prom. hist. Radovan Cigler, Brno
(v týdeníku Kultura)
Plán výstavby se neplní. V Topolčánoch je
takáto stavba dle plánu vlády v Elektrokarbone. Úloha sa plní iba na 4O°/o. Nedodržuje sa
pracovná doba. Přísun materiálu je tiež jedna
samostatná kapitola. A najväčšou brzdou je
nedostatok odborných pracovných síl, murárov,
omietkárov.
Pravda, Bratislava
Přijímání členů do KSČ pokulhává. Sociálne
zloženie strany na Slovensku sa ešte podstatne
nezlepšilo a ešte stále nezodpovedá celkovému
charakteru, úlohám a potřebám strany. Stranic
ké organizácie Závodu Konštrukta Pozemné
stavby — pivovar — ČSAD a Strojová a trak
torová stanica a niekoľko ďalších závodov v
Dubnici v závode K. J. Vorošilova neprijali toh
to roku (!] ani jednoho kandidáta a ani nikoho
pre vstup do strany nepripravujú. V ilavskom
okrese, Prejte, Klobušiciach, Košeci a Valašskej
Belej neprijali ani jednoho kandidáta.
Pravda, Bratislava
Jak to vypadá s pracovní morálkou? A. S. za
městnankyně borovinského závodu v Třebíči
byla hlášena jako nemocná, ale jezdila vesele
na motocyklu. Její přítelkyně B. F. v době své
„nemoci" si udělala výlet do Prhay, a třetí z
trojlístku M. S. se „léčila" na taneční zábavě
a na estrádě — píše Lidová demokracie z 31.8.
1957.
Pravda o odřeknutém zájezdu „České filhar
monie" do USA. Na začátek roku 1958 bylo při
pravováno velké koncertní tourné „České fil
harmonie" do USA. Státní bezpečnost však pro
tento zájezd neprokádrovala 30 předních só
listů. Na to závodní rada „České filharmonie"
sdělila komunistickému ministerstvu vnitra, že
bez neprokádrovaných 30 umělců, by byl zá
jezd uměleckou ostudou prvního řádu a posta
vila se proti uskutečnění plánovaného zájezdu.
Ministerstvo kultury a osvěty pak vydalo pro
hlášení, že „Česká filharmonie" nepojede do
USA z toho důvodu, že se její členové odmítají
podrobit ponižující proceduře při udělováni
návštěvního visa t. j. sejmutí otisků prstů. Vy
dělala na tom americká agentura Columbia
Artists Management, která dostala z titulu ná
hrady výloh, spojených s odřeknutím zájezdu
od Československé státní banky 20.000 dolarů.

HRSTKA DROBNÝCH ZPRÁV
V rychlících jsou odstraňovány ruské nápisy,především varovné tabulky.
Československo objednalo v bulharských lo
děnicích J. Dimitrova ve Varně obchodní loď
pro zámořské plavby o výtlaku 3.200 tun.
Republika má 540 přírodních reservací. Nej
rozsáhlejší je Kokořínský důl — 2097 hektarů
veliká a Karlštejn 1547 hektarů.
V čs. státních lázních se léčí každoročně
240.000 osob. K disposici je 23.051 lůžek. Třínedělní pobyt stojí v průměru 1.300 Kčs. V
Karlových Varech, Mariánských a Františko
vých Lázních jsou reservována lůžka pro 4.000
cizinců. Hosté ze zahraničí však v tomto počtu
nepřicházejí.
Léčivá nebo minerální voda vyvěrá celkem
na 900 místech. Z toho 50 míst je využilo jako
lázně. Nejmohutnějším pramenem je karlovar
ské „Vřídlo".
Za prvních šest měsíců letošního roku přijelo
do Československa 23.000 turistů. Z tohoto
počtu bylo 1.600 krajanů z USA a Kanady. Za
stejnou dobu odjelo z ČSR do západních a lidově-demokratických zemí 24.000 turistů.
V roce 1955 pracovalo v československém
komunistickém národním hospodářství 5,965.000
osob. Z toho v průmyslu 1,968.000, v zeměděl
ství 1,962.000, ve stavebnictví 435.000, v obchodě a veřejném stravování 404.000 a v do
pravě 274.000 osob.
K 1. lednu 1957 bylo v Československu přes
800.000 držitelů půdy nad půl hektaru, kteří
hospodařili mimo Jednotná zemědělská druž
stva.
Podle měsíčníku „Nový mysl" číslo 8 činila
v roce 1956 výše škod vzniklá rozkrádáním
socialistického majetku 400 milionů Kčs. Za
stejnou dobu dosáhla výše škod vzniklých po
škozováním socialistického majetku 159 milio
nů Kčs.
Sčítání lidu, domů a bytů, jež se melo konat
v roce 1958, bylo rozhodnutím československé
vlády odloženo na rok 1960.
Od druhého září 1957 jsou v Československu
v oběhu nové kovové jednokorunové mince
z hliníkové bronzi. Mincovni kov obsahuje 91
procent mědi, 8 procent hliníku a jedno pro
cento manganu.
Pro turisty uvolněny hotely „Sirotek" na
Špičáku a hotel „Slavia” v Železné Rudé. Dále
uvolněna chata s rozhlednou a vrchu „Svatobor" nedaleko Sušice.
*
Praha. Z bývalého Kunciřova nakladatelství
ve Voršilské ulici, které jako katolické bylo
zrušeno a jeho majitel delší dobu čas vězněn,
byla vybudována výstavní síň a nazvána „No
vá síň". V současné době je v ni instalována
výstava sochaře Zdeňka Dvořáka.

České Slovo
Realistická elegie
(Ze „Zápisníku" J. R.)
Bylo tenkrát měsíc po svátém Václavu,
na polích plno vran, v zemi řípy,
když jsi se narodil hošku hbitý.
Já jsem si ten kvíteček za čepici dal,
táta nad kolébkou ti zpívával.

Je z tebe pravda chlap a republikán.
Ale přítomnost za uchem tě svědí,
sokole rodný, demokrate!
Jakobys polevil. Nebludaříš?
Kam děje se všechno to tvé svaté?

HRDINA OKAMŽIKU
JAROSLAV

STRNAD

Emil ležel na pohovce a pokoušel se číst. koutky úst se mu zle zatřásly. „Strach. Velký
V pokoji bylo skoro tma, jen stolní lampa hrdina doslal strach. A pak máme někam dojit.
vrhala trochu sporého světla na knihu. Chou Pak máme něco kloudného udělat, když se
lostivý klid, duté ticho katedrál, kde šelest pře hrdina bojí!" vykřikoval pološíleně. Mirek stál
vraceného listu zaduní jako plaché kroky po- nehybně a jen se přikrčoval pod Emilovým vý
korných prosebníků. Záclony, pečlivé stažené, buchem. Svislá ramena a svěšené, jaksi příliš
nepropouštěly ani záblesk průzračné noci.
k tělu dlouhé ruce zvyšovaly dojem bezmocné
Emilovo vědomí nebylo při obsahu knížky. pasivity.
Jeho oči častěji než po řádcích bloudily po ne
„Půjdu zítra znovu", řekl spíše pro sebe a
jasných předmětech nočního pokoje, aniž je ditěl
mluvit dál; ale Emil byl v proudu.
vnímaly. Také ruce prozrazovaly neklid, chvěly
„A zase se vrátíš s plnými kalhotami, že jo?
se a už dlouho oklepávaly do* popelníka ne
Člověče, copak se ti zítra naskytne taková pří
existující popel cigarety, jež dávno vyhasla.
A pak už nevydržel ležet. Odhodil knížku ležitost jako's měl dnes? Tak pečlivě jsme to
propočítali
a ty od toho utečeš, protožes dostal
nedbale do kouta a chtěl zahájit nervosní pro
cházku šerosvilem místnosti, vtom však zadrn strach. A i kdyby se to snad i po druhé sešikočel zvonek. Jedním skokem byl u lampy a valo tak pěkně dohromady, věřil by sis? Já
shasl ji. Připlížil se po špičkách, jako by se ne! Kdo má jednou strach, ten ho má vždycky!"
„Ne, vím jistě, že ne. To byla náhoda, nevy
bál, že ho někdo uslyší, k oknu a podhrnul
opatrně záclonu. Dole před domem podupávala světlitelná náhoda. Nedovedu říci, jak vznikl,
netrpělivě mužská postava, hrozivý stín s jas kde to mělo původ. Jako chvilková nevolnost.
nějším kruhem obličeje obráceným k plnému Je ti najednou nanic, tak si lehneš a za pár
měsíci. Emil muže okamžik bedlivě pozoroval. núnut jsi zase na nohou. Taková okamžitá nePak zapátral po okolí, proběhl očima blesku příčetnost, víš? Myslím, že hrdinství a zbabě
rychle všechny tmavé skvrny keřů a stromů v lost jsou okamžité stavy. Záleží jen na tom,
zahradě a přeskočil za branku na ulici. Byla jakou máš v té chvíli náladu. Tak nějak.
pustá a opuštěností v měsíčním světle skoro Rozumíš? Zítra prostě půjdu znovu.“
příšerná.
„Jdi! Jdi!" odsekával Emil škodolibě a s roz
Teprve po tomto vzdušném výletu rozsvítil koší mučitele. „Já ti říkám, že už tě nechceme.
Emil znovu lampu a sešel dolů. Za dveřmi stál Jsi pro nás nula. Uděláme si to bez tebe. Hrdi
mladík, ne o mnoho mladší než Emil. Z úzké na, který musí mít odvahu, aby se něčeho od
tváře, jejíž hlavní partii tvořila hranatá ener vážil, není k ničemu!"
gická brada, byla i při mizerném osvětlení na
„Ale vždyť to bylo po prvé... Sám jsi ří
chodbě patrna nejistota. Emil ji ovšem na první kal ..
pohled postřehl. Zvedl udiveně husté obočí a
„Nech na hlavě, broučku! Já ti kašlu na tvé
v té chvíli strašně se podobal tvrdohlavému
dítěti, jehož zvědavost nelze žádnou odpovědí řeči a kašlu ti taky na tvá dřívější hrdinství.
uspokojit. Nepronesl však ani slovo a vedl ZtratiPs u mne veškerou slávu. A Hela jakou
návštěvníka bez pozdravu a mlčky po schodech bude mít radost, až se to dozví."
„Neřekneš jí to!"
nahoru. Chvatné kroky obou se rozléhaly vy
sokým kamenným schodištěm a naplnily spící
„Řeknu, bude zvědava, jak to dopadlo." Emil
dům hlukem, který vyvolával u obyvatelů jistě se podíval na hodinky. „Hned teď jí ještě slav
tisnivé sny. Emil byl očividně rád, když za nostně oznámím výsledek naší akce, jak se
sebou mohl zavřít dveře bytu. Zamkl rychle na její miláček hrdinsky zachoval." Šel k telefonu
dva západy a obrátil se k nočnímu hostu. Stál a vytáčel číslo. Mirek k němu vykročil, jako
uprostřed pokoje, celý ošumělý, náhle jaksi by mu chtěl v telefonování zabránit. Pak ale
schlíplý a starý a nevědoucí, co s rukama.
mávl rukou a otočil se k Emilovi zády. Bez
„Emile", začal, spíše aby přerušil dusivé nadějnost každého činu, o které výrazně mlu
ticho, které se rozprostřelo pokojem, než aby vily pohyby, podtrhla šedá bledost tváří a
podezřelá vláha, která mu zrádně vklouzla do
něco vysvětlil.
Emil ho přerušil: „Tak co, Mirku, hotovo?" očí.
Telefon mlčel. A neozval se ani, když Emil
„Totiž..." „Hotovo, nebo ne?" opakoval
zkusil zavolat po druhé, po třetí, po čtvrté. Za
Emil otázku důrazněji.
tu čtvrthodinku nepromluvili spolu ani slovo.
Mirek mlčel a jeho postava se rozpaky a ne
když se Emil odvrátil od aparátu a po
jistotou shroutila do sebe ještě víc. Emil po Teprve
čal se svlékat, jako kdyby byl sám, řekl Mirek
chopil.
tiše:
„Proč jsi to neudělal?" vyrazil ze sebe, když
„Pusť mě domů, Emile!"
přemohl první překvapení. Vzhled zvědavého
„Ah, ty jsi ještě tady, ty hrdino okamžiku?"
dítěti byl v protikladu s ostrým šlehnutím zvolal Emil. „Já na tebe dočista zapomněl,
hlasu, z nějž bylo slyšet údiv ale ještě silněji myslel jsem, že ses dávno vytratil strachem.
vztek. „Nešlo to nebo co?"
To víš, že tě pustím domů k mamince. Copak,
Mirek se trochu vzpřímil. „Totiž ...", nasadil kdyby ses mi tu rozsypal." Obul si už svleče
znovu, ale Emil ho pohybem ruky zarazil.
nou botu a otevřel Mirkovi, který se pomalu
„Nepovídej mi nic okolo, dici, slyšet, proč jsi dal bledou ulicí. „To bude Hela šťastná, až ji
tady a proč 's toho nechal!" Skoro šeptal a sy- to povím'/, slyšel ještě nejasně Emilův šepot.
kavky se rojily jako hejno rozezlených zmijí. Šel, aniž se ohlédl.
Mirek se pod studenou sprchou Emilových
*
slov úplné vzpamatoval. Pohlédl mu přímo do
tváře.
Na tom místě tvořila řeka zátočinu. Hela s
„Mohl bych ti lhát, Emile", řekl pomalu. Emilem leželi v husté trávě na břehu. Oba byli
„Mohl bych ti vyprávět, že tam stál policajt, v plavkách a nastavovali těla prudkému odpo
že jsem zmeškal vlak nebo já nevím co, cokoli. lednímu slunci. Na čisté obloze honil vysoký
Mohl bych ti prostě uvést sto důvodů a všem vtír zbytky záhadného písma, které tam zanebys musel uvěřit, protože by sis nemohl nijak chalo letadlo nějakého šprýmaře-pilota.
ověřil, zdali mluvím pravdu. Nechci tě obe
„Prosím tě", řekla Hela, jako by se vracela
lhat ..zarazil se a teprve za okamžik opa
koval znovu: „Nechci tě obelhat. Dostal jsem k nedokončenému rozhovoru, „řekni mi, pro
sím
tě, proč to ten Mirek neproveď."
strach."
„Pořád na to ještě myslíš?"
„Ty a strach?" vychrstl nedůvěřivě Emil. „To
„Divíš se? Měla jsem ho ráda."
vyprávěj babičce! Já dici pravdu. Holou prav
„Minulý čas, Helenko?"
du. Jdou po nás? Sledují tě? Nepovedlo se to?"
„Ano. Po tom, co se stalo ..., minulý, ano.
chrlil ze sebe o překot, užuž připraven sebrat
Ale
stejně bych chtěla vědět, proč, chtěla bych
nejnutnější a utéci.
„Ne, všechno je v pořádku. Dostal jsem jen tomu přijít na kloub. Nemohu uvěřit, že by^ to
stradi,' marně jsem se ho snažil přemoci. To je byl strach. Nikdy ho přece neměl a čím prošel,
co dokázal! Víc než kdokoli z nás, Emile.“
vše. Jinak je všedino v pořádku."
„Říká strach. Kdybys ho slyšela, sotva bys
„A tomu mám věřit?" Emil ztratil trpělivost
a mimovolně zvýšil hlas. „A tomu má věřit? pochybovala. Taky to nediápu... u něho. Plná
prsa
vyznamenání — a najednou strach. Říká,
Copak je to možné, abys ty dostal strach?"
že to je věc nálady, statečnost i zbabělost,
„Strach, Emile."
„Nepovídej pohádky, prosím tě! Tolikrát jsi okamžitá duševní disposice. Nevím. Chce to
už dokázal, že se nebojíš a byly to zatraceně zkusit jindy. Já s ním už nedici nic mít. Ani
těžké situace, šlo často o krk. A teď že bys ... ostatní. — Ani ty, Helo", dodal po divili ztich
Vždyť to bylo jednodudié, snad nejjednodušší lým hlasem a ditěl dívku políbit. Vyvinula se
mu, vyskočila a utíkala k řece. Vrhla se do
vůbec."
„Přišel neočekávané. Marně jsem proti němu proudu a plavala na druhý břeh. Emil se za ní
díval, ale neprojevil chuť následovat ji. Hela
bojoval, Emile. Přišel a nedal se zahnat.
„Mirku, nech toho, prosím tě! Copak člověk na něj volala, ale když viděla, že ho nezláká
_
jako ty může vůbec dostat stradi? Lidé tvého za sebou, vrátila se.
„Ty nepůjdeš do vody?”, řekla, když stála
druhu mají přece pro stradi uděláno. Dnes to
nad
nim
mokrá
a
zadýchaná.
bylo přece tak jednodudié, bez nebezpečí. Proč
„Nepůjdu, Helo, dnes ne. Ne abys myslila, že
by strach tak najednou?"
„Nevím, Emile. Sám to nediápu. Najednou se bojím studené vody", dodal spěšné, když za
mi sevřel srdce a už jsem se ho nezbavil. A hlédl jak dívčiny rty prohnul úsměch. „Nemám
jakmile jsem promeškal příležitost k akci, byl dnes prostě diuť. Víš, že jsem vždycky první,
pryč. To je pravda ..." Mirek hovořil klidné. kdo vleze do vody, ať je jak chce ledová. Ale
Pod vyrovnaností se kmitaly je drobně stud dnes nemám nějak náladu dělat hrdinské, kous
a vina, skoro nepostižitelně. Ale Emil je za ky. To jen dnes. Snad zítra ... zítra jistě."
Voda v řece byla toho léta opravdu neob
chytil a najednou věděl, že Mirek nelže.
„Tak", řekl. „Stradi." Okamžitě se uklidnil a vykle chladná.

„SVOBODA NÁRODA SE MER1 SVOBODOU JEHO UTLAČOVANÝCH VRSTEV, BOHAT
STVÍ NÁRODA STAVEM JEHO NEJCHUDSICH TŘÍD A KULTURA NÁRODA VZDĚLA

NOSTI JEHO NEJZANEDBANÉJSÍCH OBČANU."

Zpověď H. Fasia
„ŽÁDNÁ
ORGANISACE, ZALOŽENÁ
NA PSEUDO-NÁBOŽENSKÉ HANTÝRCE,
UPEVŇOVANÁ NEUROTICKÝM STRA
CHEM, NEMOŽE SETRVAT V TÉTO
DRUHÉ POLOVINĚ 20. STOLETÍ."

HENRY GEORGE

Slovíčko nejmenších
Letos slaví naše Republika třicáté deváté
narozeniny. Byla by to statná, hezká pani, kdy
bychom jí mohli sami spravovat podle demo
kratických zásad Tomáše Garrigua Masaryka.
President Osvoboditel si přál, abychom byli
vzorný stál, abychom spořádaně a snášelivě
žili, nic druhým nebrali, ale pevně si hájili
svoje. Přál republice padesát let klidu, aby
mohla pomalu růst a vnitřně silit. Osud jeho
přáni nesplnil. Republika prodělává zlé doby.
Po slunných letech mezi dvěma světovými vál
kami jakoby přišla zimní větrná noc. Ňa konci
každé noci se však objeví ráno nového dne.
A na.
nový den musíte být připraveni,
mladí přátelé. Protože kdo tvoří republiku? —
Lidé, a zvlášl mladí lidé mají značný podíl na
každém budováni. A na tu svou prací budou
cích dospělých lidi se musíte už ode dneška
dobře připravovat.
Učte se svědomitě cizím řečem, učte se všemu, k čemu máte zálibu a co se vám v cizině
libí. Nic z toho, čemu se naučíte, nepřijde na
zmar. Všechny své poctivě nabyté zkušenosti
uplatníte jednou doma ku prospěchu republiky
a svých krajanů.
Pamatujte na to!

Americký spisovatel Howard Fast, mnoho
krát překládaný do všech jazyků zemí za Že
leznou oponou, vystoupil v létě z komunistické
strany Spojených států. Byl jejím členem čtr
náct let, po mnoho let přispívatelem jejího
ústředního orgánu, Daily Workeru. O důvo
dech, které ho přiměly, aby odešel z komu
nistických řad, napsal Howard Fast dlouhou
studii, kterou nedávno uveřejnil v prvém čísle
nově založený velký americký magazín „Prospectus",' který se věnuje běžným světovým
problémům. Magazín „Prospectus" vydává v
New Yorku Gabriel Gladstone and Company,
redaktorem je Maurice Spector. Z obsáhlé vý
znamné Fastovy studie přinášíme bohužel jen
velmi malou ukázku:
V době, kdy jsem napsal článek pro Daily
Worker posledního června a než bylo veřejně
oznámeno, že odcházím ze strany, vyhledalo
mě několik diplomatů a novinářů z oblasti,
které se tady v Americe říká „satelitní státy".
Někteří byli velmi vysoce postavené osoby v
zahraničních službách svých zemí, jiní nebyli
28. X. 1918
tak vyysoko postavení. Protože jsem psal, jak
jsem psal, protože jsem měl reputaci z minula
Chodila jsem tehdy do sexty klasického
a protože jsem se — jako část komunistického gymnasia. Na klasickém gymnasiu se učilo la
hnulí — otevřené postavil proti stalinským tině a řečtině a na reformním se místo řečtiny
silám v komunistické straně Spojených států, přednášela francouzština. Děvčata chodila za
cítili, že mohou se mnou mluvit otevřeně.
Rakouska do střední školy jen jako privatistMluvili, Rozprostřeli před mýma, mučenýma ky, to znamenalo, že nebyla nikdy volána na
už očima takový obraz hrůzy, nespravedlnosti známky, ale ke konci každého pololetí sklá
a čirých příšer, že Chruščovův tajný projev by dala zkoušky ze všedi předmětů. Tenkrát na
podle nicli vypadal jako mírný nárys. Mluvili podzim v roce 1918 byla velká část naší gymchladně, mluvili vášnivé, mluvili s nenávistí. nasialní budovy zabrána pro vojáky a my cho
Někteří za řeči plakali. Někteří přežili agónii dili střídavě s realisty do jejich budovy. Ne
drahých kamarádů, zavražděných sovětskou bylo dostatek úhlí a ve třídách se téměř ne
tajnou službou, mužů mučených a bitých, mužů, topilo. Kluci střídavě chodili na dříví. To jest
oloupených o jakýkoli pocit vlastní lidské vytrhávali laťky z plotu u zahrady jednoho ra
hodnoty. Někteří vykřikovali, ve slovech po kouského plukovníka. A také mu ten plot celý
divné těchtýž: „Naučili jsme se čekat. Moje rozbourali. Bylo z toho vyšetřování ve škole,
země nebude druhé Maďarsko." Jiní říkali: ale dopadlo dobře, protože věc dostal do ruky
„Budeme čekat a čekat. Historie má svou „bourač". Bourači jsme jmenovali vlasleneckv
vlastní cestu, jak být pravdivá."
smýšlející profesory, kteří se nebáli a hovořili
Ale jeden z nich hovořil tichým hlasem, ni s námi pravdivě o politických událostech.
kdy jej nezesílíl, prostě ke mně mluvil u jídel
Náš třídní, profesor dějepisu byl bourač nad
ního stolu takovými klidnými, jednoduchými jiné statečný. Nebyl přímým žákem profesora
větami, jakými se hovořívá o počasí. Tak klid Masaryka, ale chodil na jeho přednášky a teď
ně a prstě, že ani na okamžik nikdy nevyv- na c. k. rakouském gymnasiu nám ve čtvrtém
stala možnost pochybovat o jeho slovech. Mlu roce války klidně vyprávěl o tom zrádci, jak
vil o tom, jak strach přepadl jeho zemi. Mluvil byl výstřední, jak si zval studenty k sobě do
o oslavování nevědomosti, o prokletí, které bytu a tam jím přednášel, což se ovšem na
postihuje ty, kdo buď projevují nesouhlas či universitního profesora nesluší. Jak byl hlavou
mají čerstvé názory. Mluvil o tom, jak žijí o zeď, když si myslil, že má pravdu a teď na
komunističtí vůdci, kteří vládnou jeho zemi, konec, že se stal zrádcem a každý slušný c. k.
o jejich pěkných černých limuzínách, jejich rakouský poddaný ho musí mít v* opovržení.
služebnictvu, domech na venkově a ošperkoToho profesora jsme měli zvlášť rádi. V jeho
vaných manželkách, milenkách a vášních. Mlu hodinách bylo ticho jako v kostele, ani jsme
vil o drobtech, které náležejí lidu — a protože nedutali a poslouchali. Věděli jsme, že všechno,
byl žid, mluvil o antisemitismu. A nejstrašnější co profesor říká, je skrytá chvála toho profe
stránka toho byla, že povídal o nenávisti k sora, co je za hranicemi a pracuje proti ne
židům jako o věci, o které já vím — mluvil spravedlnostem, jež na nás byly páchány v Ra
dlouze a dobře.
kousku. Že jeho práce vyzní tak klidně, to
Když jsem mu vysvětlil, že to není věc, o jsme tenkrát jako sextáni nevěděli.
které vím, ani dobře ani dopodrobna, nýbrž že
V neděli ráno jsme chodívali na povinnou
jsem se o tom dověděl teprve nedávno a studentskou mši. Po skončení církevních obřa
jenom v případě Ruska a až do této chvíle, že dů se vždycky zpívala rakouská státní hymna
jsem nevěděl, že se to týká též jiných zemí, a po ní jsme spontaně zanotovali „Svatý Vác
které si říkají „socialistické", byl i udiven i lave".
zaražen a snad k tomu měl důvod.
Rakouskou hymnu jsme zpívali téměř nesly
Ale ať tomu bylo jakkoli, jestliže to, co mi šitelně. Každý sice němě pohyboval rty, ale
tehdy řekl, bylo pro mne nové, není to dnes doprovázející varhany přehlušily těch několik
nové pro mnoho lidí. Něco z toho bych tu rád horlivců, kteří se snažili zachránit Rakousko
napsal, ale nemohu. Nemohu; protože když aspoň chvalozpěvem. „Svatý Václav" za to
burácel kostelem a prosba „nedej zahynout
vstal od jídelního stolu, řekl:
„Teď musím udělat něco, co mě před sebou nám ni budoucím“, bývala slyšet až na náměstí
samým hluboce zahanbuje, protože pouhá před kostelem.
Rakouzští fízlové si stěžovali na naši neloyazmínka o tom se týká i vás; Ale přece jen
musím, ne-li kvůli sobě, pak pro mou manžel litu rakouském c. k. hejtmanovi, a z hejtman
ku a děti. Musím vám říci, Mister Fast, že ství chodily císařsko-královské fermany na
kdyby se moje delegace dověděla ne to, co ředitelství gymnasia. Když to nepomáhalo, za
jsem vám řekl, nýbrž jen sám pouhý fakt, že volal si pan hejtman pana ředitele a zle mu,
jsem se potkal s vámi o samotě, byl bych po starému pánovi, vyčinil, že má nezbedné, ulič
návratu domů a se vší pravděpodobností nické studenty. Starý pán byl mezi dvěma
usmrcen. Neoroduji za sebe, ale má žena a děti ohni. Hejtman láteřil, studenti neposlouchali, a
mě potřebuji. Pro ženu a. děti je kruté stát starý pán si ani nepřál, aby poslouchali c. k.
osamoceně v tom, co se stalo z mé země — nařízení.
Jedné říjnové neděle jsme se domluvili, že
tvrdší pro ně než moje radost z toho, že dále
žiji. A tak tento muž i já, oba jsme začali překvapíme pana ředitele, profesory, obecen
chápat materiál, z něhož byly spředeny naše stvo a císařsko královské řízly, a po mši, dřív
sny. Já mohl říci — tohle, nebýt milosti Boží, než varhaník mohl zahrát první takty rakouské
jsem já, ale on nemohl. Já mohl opustit komu hymny, zanotovali jsme z plných plic: „Kde
domov můj".
nistickou stranu a žít, on nemohl.
Ruský diplomat mi vyprávěl, že v posledních
Překvapení bylo nesmírně. Při rakouské
sedmi letech svého života Stalin se nepotkal státní hymně se vždy stálo, a horliví fízlové
ani s dělníkem, ani s rolníkem, jenom s lidmi vstávali už před začátkem, aby svým chováním
svého druhu, svými vlastními lokaji. Zahra dali dobrý příklad. Naším činem byli tak pře
niční ministr jednoho státu v komunistické kvapeni, že se neodvážili ani zhroutit, protože
oblasti jednou večer řekl mé ženě a mně s plá všichni přítomní i kněz i ministranti zpívali
čem, jak ruští komunističtí předáci popravili s sebou líbeznou píseň, jež se měla za pár
jeho vlastní soudruhy: „My, komunisté, jsme hodin stát státní hymnou.
dali světu poučení o lom, jak umírat s důstoj
Jako blesk se rozšířila po městě zpráva, co
ností a odvahou, ale když přišla řada na nás, studenti na mši provedli. Někteří rozumbradoabychom umírali rukama oněch vražedníků, vé a strašpytlové povykovali hlavami a vzdy
odepřel nám i nejmenší útěchu důstojnosti."
chali: „Z toho bude zas vyšetřování! To bude
„Bili nás a mučili, až jsme se jim váleli u aféra!"
nohou a doznali se k nevýslovným zločinům,
Nebyla. Zachránil nás dvacátý osmý říjen.
který si vymyslili a napsali, abychom to jen Den památný a nejdrazší v životě.
podepsali..."
Město, kde se to přihodilo, byl Hradec Krá
Říci, že tito muži vybudovali socialismus v lové.
‘Hana Šklíbová
Sovětském svazu je plochá fráze nejhoršího
druhu — a jestliže si to někdo myslí, měl by
si přečíst Chruščovovu „tajnou" řeč a rozhodnouti se, zda Stalin a společnost katů a vrahů
MODLITBA EXULANTOVA
okolo něho byli staviteli socialismu či straš
Hojnost,
pokoj a mír
nými nepřáteli socialismu ...
moji rodné vlasti
Neboť ti lidé, o nichž hovořím, nevystavěli
Dobrotivý Pane Bože, chraň!
nic leda hroby a netvoří nic, leda strach a
utrpení. A zatím co nyní spřádají palácové re
A tak hojností, pokojem a mírem
voluce jeden proti druhému, je stále zjevnější,
všech ostatních národů
že kdesi vespod, mezi obyčejnými lidmi, kteří
zbavených strastí — moji, i
žijí, milují, pracují a tvoří, vyvstává, vlna
od nich, vyber si daň!
hněvu, která pro ně neznamená nic dobrého.

