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Výročí Varšavy a Budapešti

PO ROCE
Bilancovat rušný loňský podzim je
úkol spíš smutný než těžký. Ale je ,
zapotřebí zhodnotit, co znamenaly
obě loňské revoluce v Polsku a v,
Maďarsku. Jak se diametrálně lišily
průběhem, lak se diametrálně liší je
jich výsledky po roce. Ve Varšavě
to byla takřka laboratorně přesná
revoluce se shora, v Budapešti živel
ná revoluce se zdola. Teď, po dva
nácti měsících, slav nejnovější udá
losti ve Varšavě — zákaz týdeníku
Po prostu a výhazov jeho redaktorů
z komunistické strany — zásahem
nejen proti liberalisačním snahám
loňské revoluce, nýbrž přímo proti
podněcovatelům a nositelům této re
voluce. Nedá se sice mluvit o kla
sickém případu revoluce, která po
žírá své autory — Gomulkova posice
není otřesena a Gomulkovo autorství
zůstává nesporné — ale v tomto pří
padě požrala revoluce své nejlepší
sloupy a nejdynamičtější zastánce. A
první výroční schůzi památného říj
nového zasedání ústředního výboru
ve Varšavě jsme viděli, že letošní
zasedání vzalo mnoho z toho, co
loňské zasedání dalo.

Zprávy o životě v Maďarsku jsou
zoufalé. Nastrčená vláda nemá re
spekt a je zatěžkána svědomím za
nějaké dva tisíce justičních vražd,
za desítky tisíc vězňů v žalářích a
v koncentračních táborech. Obyvatel
stvo trpí na těle hospodářským roz
vratem a na duchu resignací nad
tím, jak bylo před rokem sraženo
ze samého prahu svobody do pro
pasti otroctví.
Klade se tedy otázka, zda v Pol
sku a v Maďarsku nebyly revoluce
zbytečné. Odpověď musí znít, že roz
hodně nikoli. Polské klady — o to
menší, oč byla polská revoluce klid
nější — jsou hmatatelné. I přes zá
kaz Po prostu je dnešní polský tisk
pořád ze všech satelitních novin nej
svobodnější a nejsvěžejší. Poláci mo
hou myslit nahlas. Polský venkov na
kolchozy už jen vzpomíná a ve sta
vesnicích dokonce už jen taky vzpo
míná na to, že kdysi v obcích exi
stovaly místní organisace komunistic
ké strany. Polsko se značně vymani
lo ze sovětského hospodářského pod
ručí a hospodaří víc pro sebe. Zatím
bez převratných úspěchů, ale ty se
za rok nedostavily ani v zemích hos
podářsky zázračných. Celkově vzato,
Poláci jsou letošního podzimu ve
značně lepší situaci než loňského
podzimu.

Maďarské klady se musí hodnotit
zcela jinak. Jak už vzpomenuto, pro
vlastní život v Maďarsku znamenak
revoluce spíš zhoršení. Její klady —
a ty jsou obrovské — jsou v mezi
národním ohlasu, který vyvolala. Ne
boř svobodnému světu poskytla ma
ďarská revoluce obraz, až právě do
revoluce netušený. Projevila v obrov
ském měřítku, že obyvatelstvo ve
státech za Železnou oponou je dotud
komunistické, dokud se obává sovět
ských bajonetů. Ukázala, že zvláště
ony vrstvy obyvatelstva, jejichž spo
lehlivostí se komunisté nejvíc pro
pagačně oháněli, totiž mládež, stu
dentstvo a dělnictvo, byly čelnými
a nejpočetnějšími strůjci revoluce a
ukázaly se nejúhlavnějšími nepřáteli
komunismu. Z tohoto pravého obrazu
komunismu v satelitním impériu se
poučili mnozí významní spisovatelé
— jen namátkou uvádíme Sartra a
Howarda Pasta — a nejen se zřekli
komunismu, nýbrž postavili se přímo
proti němu. Z redakcí komunistic
kých deníku na západě vystoupili ně
kteří redaktoři a z nich někteří ode
šli dokonce i ze strany. Otevřeli oči
neutralisté, především sám Nehru.

Nikoli na posledním místě zapůso
bila maďarská revoluce i na samu
komunistickou inteligenci ve státech
za Železnou oponou. Ta snad ještě
zůstává ve straně, ale bojuje za to,
aby se nemohl vrátit maďarský ba
jonetový režim a aby i v komunistic
kých stranách zavládly demokratické
principy. Zatím se tyto snahy okatě
neprojevují, ale to neznamená, že
tento důsledek maďarské revoluce
jednou nebude nejtrvalejší a časem
nejrevolučnější. Jestliže tomu tak
bude, prohraná maďarská revoluce
konec konců přece jen zvítězí.

Pod záminkou dovršení výstavby socialismu

Změna hospodářské soustavy v CSR?
KONEČNE SKUTEČNA DECENTRALISACE PROMYSLU — BUDE SE MÉNIT I PLÁNOVANÍ

Koncem září padlo na zasedání
Ústředního výboru KSČ důležité hos
podářské rozhodnutí. Zruší se hlavní
správy jednotlivých průmyslových
odvětví na ministerstvech, hospodář
ská ministerstva budou rozhodovat
jen v zásadních věcech, a jinak se
vedení průmyslu — včetně dlouho
dobého plánování — ponechá podni
kům samotným. To je tedy tentokrát
již skutečná decentralisace řízení
průmyslu. Zdá se však, že se připra
vované změny neomezí jen na otázky
organísační, nýbrž půjdou mnohem
hloub, k samým kořenům dosavad
ního hospodářského systému. Připra
vuje se totiž i změna plánování,
která se ovšem podle Rudého práva
začne provádět ve větší míře až roku
1959. Po prvé se při tom s komuni
stické strany — dokonce ústy samot
ného předsedy vlády Širokého, mlu
ví o objektivních hospodářských zá
konech, jako je zákon proporcionál
ního rozvoje národního hospodářství
a zákon hodnoty. Až dosud byl cílem
ústředního plánování co nejrychlejší
rozvoj těžkého průmyslu bez ohledu
na proporcionálnost hospodářství a
zcela bez ohledu na zákon hodnoty.
Je na příklad známo, že ceny suro
vin i výrobků těžkého průmyslu byly
stanoveny uměle nízko, ceny spo
třebního zboží uměle vysoko. Na
řízené ceny nakonec neměly již
téměř nic společného ani s reálnými
výrobními náklady, ani s poptávkou

(nabídka byla stejně dána výrobní
mi, vývozními a dovozními plány).
Tato cenová libovůle vedla k tako
vému chaosu, že komunistická vlá
da, i kdyby byla nechtěla podřizovat
zákon hodnoty politickým cílům, už
jej ani uplatnit dobře nemohla. Ne, dalo se na příklad již přesné vypo' čítat, které investice jsou ještě ren
tabilní, nebo který vývoz není ještě
ztrátový.
Dalším důvodem připravovaných
změn patrně je, že lak zvané hmotné
zásobování vedlo k těžkým poruchám
v dodávkách materiálu v podnicích
i v zásobování spotřebitelů. Proto se
má nyní užívat místo hmotného při
dělování surovin a výrobků spíše
financí a úvěru k řízení hospodář
ství.
Konečné třetím, a asi nejdůležitěj
ším důvodem, proč se komunistická
strana rozhodla k pronikavým změ
nám v hospodářské soustavě je
patrně tlak zdola. Nutným doplňkem
tuhého ústředního plánování nařizovací cestou je naprostá poslušnost —
a ta zde patrně již není ani u nižších
složek strany. V posledních dvou
letech se systematicky překračují
mzdové fondy, absentismus stále
stoupá, produktivita práce se nezvy
šuje a výrobní náklady se nesnižují
tak, jak ústřední plán nařídil. Proto
KSČ zřejmě hledá nový způsob
„hmotné zainteresovanosti pracují
cích na výrobě".

Připravované
změny
oznámil
ústřední výbor KSČ 20. října též
zvláštním dopisem, adresovaným ne
jen všem organisacím a členům
strany, nýbrž všem pracujícím. Ten
to dopis mluví o dosavadních vel
kých hospodářských úspěších a po
pisuje novou hospodářskou soustavu
jen jako snahu dovršit výstavbu so
cialismu.
Jaké jsou možné důsledky připra
vovaných změn? Jestliže se má sku
tečně uplatnit zákon hospodářské
hodnoty, je si to těžko představit
bez obnovení trhu, byť i řízeného.
Podniky by tedy mohly nakupovat
suroviny a stroje a prodávat výrob
ky tak, jak by to v podstatě, aspoň
ve většině případů odpovídalo jejich
rentabilitě. Docházelo by k vzájemné
soutěží podniků — a tu patrně, kro
mě jiných změn proti dosavadnímu
stavu, by začla být odborná kvalifi
kace nebo pracovitost zaměstnance
stejně důležitá jako politický ká
drový posudek. Skutečný hmotný
zájem zaměstnanců na výrobě lze si
těžko představit bez účasti zaměst
nanců na podnikovém zisku.
To vše naznačuje, že by se nová
hospodářská soustava v ČSR blížila
jugoslávskému vzoru. Tak soudí též
švýcarský novinář Halperin, který je
nyní dopisovatelem západoněmeckého

(Dokončení na str. 3.)

Odraz vlaňajších maďarských udalostí na Slovensku

Ako bolo pred rokom v Bratislave
Budapeštianské politické udalostí z
vlaňajšieho septembra a októbra, re
habilitácia Rajka, Pálfyho a ich spo
ločníkov, vyvolávali na Slovensku
veľmi živý ohlas. A mnoho otázok:
Čo u nás? pýtali sa ľudia v Brati
slave. Čo bude s Clementisom? Na
pätie vyvrcholilo, keď 23. októbra
padli v Budapešti prvé výstrely, keď
za noci rapotali gulomety a vzplanuli
revolučné ohne na viacerých miestach
Maďarska.
★
Takáto bola reakcia v Bratislave:
Redakcie denníkov, ktoré ožívajú
vždy až po deviatej, tohoto dňa si
privstali. V to ráno sedelo pri rádiu
u šéfredaktora viacero redaktorovkomunistov — už pred ôsmou hodi
nou.
Úžas, chaos, hŕba preľaknutých otá
zok. Len odpovedí niet. Budapeštian
ske rádio v päť-desať minútových

intervaloch zakaždým niečo zahlási,
no nie je to nič také, čo by nevy
spalé tváre rozjasnilo a očiam dalo
zvyčajný výraz. Naopak — clivá je
v rádiu muzika a ešte vážnejší je
hlas, ktorý vyzýva k pokoju, k ná
stupu do práce. Cigarety sa pripaľujú
jedna od druhej. Ktosi nevoľky skrútne gombík na Viedeň. A tam sa už
hlási na plné ústa: — Včera večer
vzbíkla v Budapešti revolúcia. Po
vstává celé Maďarsko ... —
To je už jasná reč. Výstrely akoby
zrazu padali za chrbtom. Ľudia pri
rádiu vyskočia z fotelov a zastanú
ani vkopaní do zeme. Revolúcia' Re
volúcia proti komunistickej vláde,
proti režimu. Čo teraz? Nejeden vy
bieha von, zahodí si na seba zvrchník
a uteká domov. — Čo ak by to tra
filo aj v Bratislave?... Treba sa pri
chystať. Hej, ujsť! Len kde? Kde sa
skryť? Ktože ťa prekryje? Ľudia v

takej chvíli besnejú. Ej, otca mu, a
odznak mám ešte na chlopni! Tak —
už je dolu ... len kde ho odpratať?
Tu, chytro do kanála!
Tí, čo ostali, sú přikutí pri rádiu.
Treba vyčkať, vravia. Veď inštrukcie
z ústredného výboru prídu čo nevi
dieť. To sa ozýva Budapešť, to Vie
deň. Prejde desiata, jedenásta, dva
násta hodina, šéfa nikde. — Že by
nás tu nechal napospas? — Húta ne
jedna z čiernych, na smrť preľaknu
tých duší pri šéfovom prijímači. Kto
dá dnes dokopy noviny?
Naozaj, veď máme v redakcii aj
nestranníkov. Tí sú pokojnejší ...
Pravdaže, im nič nehrozí, čohože sa
tí majú báť? Ani ruky sa im netrasú,
udržia pero ... —; Dobre, že ťa vidím,
Janko. Zastúp ma dnes, prosím ťa.
Čertvie ... Chápeš ... tá Budapešť ma
načisto indisponovala ...
(Dokončení na str. 2.)

Srážky policie s mládeží — zatýkání mladých lidí

Vlna chuliganismu v čs. městech
Čs. tisk a rozhlas uveřejnil 22. října
t. r. rozhovor s ministrem vnitra R.
Barákem o rozsáhlýdi policejních
opatřeních režimu proti výtržníkům,
kteří — jak komunistická zpráva pra
ví — pocházejí z deklasovaných živ
lů, absentérů a flákačů, v komunistic
ké terminologii zvaných „chuligáni".
Zpráva uvádí, že „tylo živly sdru
žené v partách, v alkoholickém opo
jení narušují veřejný klid a pořádek
na ulicích čs. měst, ohrožují bezpeč
nost, majetek i životy občanů. V
Praze — pokračuje úřední zpráva
komunistického ministra vnitra — v
pozdních nočních hodinách organisovali „chuligáni" výtržnosti s proti
státním zaměřením, při čemž prý
chtěli strhnout na svou stranu i
kolemjdoucí. Všichni prý patřili do
galerie přívrženců „amerického způ
sobu života". Komunistické úřady,
policie a soudy obdržely příkaz, aby
proti těmto rušitelům co nejpřísnéji
zakročily. Druhý den pak hlásil
brněnský rozhlas, že v Brně bylo
zatčeno několik, desítek osob a také
v ostatních městech došlo k zatýká
ní, takže v prvých šesti dnech po vy
hlášení kampaně proti „chuligánům"
bylo ve velkých čs. městech zatčeno
142 osob.
Již 14. října přinesla německá tis
ková agentura DPA zprávu o výtržnostech v Praze a hlásila, že ještě

Vychází mésíčné s výjim
kou prázdnin. Řídi redakční
kruh. Vydává a za reaakci
zodpovídá Josef Pejskař.

v časných ranních hodinách v pon o výtržnostech v Československu ne
dělí 14. října hlídkovaly ve středu byla by úplná, kdybychom neuvedli
Prahy silné policejní útvary, aby za zprávu britského listu „Daily Telebránily srážkám s mladíky. K prvé graph", jehož rakouský dopisovatel
mu incidentu došlo před pražskou Gordon Shopherd hlásil, že dostal
„Lucernou", když policie brutálně přímou zprávu o vážné vlně neklidu,
zakročovala proti opilým vojákům. která se v polovině října zdvihla v
Davý mladých lidí se zastaly vojá Ostravě. V pátek 18. října se tam
ků, při čemž se ozvaly výkřiky: „Tak horníci a tovární dělníci začali schá
to je ta svoboda, která nás čeká na zet na tak zvanou „hromadnou dis
vojně. Což se ani v míru nesmíme kusi" o revisi pětiletého plánu. Re
žim vybídl k takovým rozpravám,
napít?"
aby od veřejnosti získal „konstruk
Zprávy z různých míst Českoslo tivní kritiku". Kritiky se mu dostalo,
venska souhlasně potvrzují, že bandy avšak takovou jakou nečekal. Řeč
mladíků a často i děvčat ve věku od nici byli v několika případech pře
14—19 let, přepadávají v noci na křičeni a v sálech dokonce vypukly
hodilé chodce, ohrožují jejich bez rvačky. Policie zatkla několik desí
pečnost a zdraví a způsobuji jiné ne tek osob. Podobné incidenty jsou
hezké činy, takže veřejnost jejich hlášeny z továren v Brně a odjinud.
počínání odsuzuje. Naproti tomu se K projevům neklidu došlo na začát
k „chuligánům" hlásí mladí lidé, kte ku nynějšího semestru na Karlové
ré nelze obviňovat z podobných ! universitě v Praze a na vysokých
mravních poklesků a kteří se s nimi školách v jiných městech. Studenti
spolčují na protest, že není mladým protestovali proti zvýšenému škol
lidem dovoleno svobodně se oblékat, nému ve stanovených přednáškách a
tančil, zpívat a vůbec svobodně žít proti tomu, že někteří jejich kolego
a chtějí tak projevit odpor a nesou vé byli svévolné vyloučeni ze stu
hlas s komunistickým režimem. Exi dia. Několik studentů bylo zatčeno.
stence tak zvaných „chuligánů", kte Korespondent britského „Daily Teleré má Moskva, stejně jako Varšava graphu" dodává, že tyto projevy ne
a Praha dokazuje, že se komunistům klidu nemají pravděpodobně politic
nepodařilo indoktrinisovat mladé lid ké důvody, nýbrž byly podníceny
komunistickou naukou a že komuni nespokojeností s hospodářskými po
stická výchova selhala. Naše zpráva měry.

K. Sabina a J. Fučík

Zrada v české
literatuře
JAROSLAV DRESLER
Tragedii muže, jimž se zabýváme,
vyjádřil Ladislav Quis v „Knize
vzpomínek" jedinou strohou větou:
„Jednou v podvečer jsem se pro
cházel s Janem Nerudou Ovocnou
ulicí a ze soumraku k nám přistoupil
sešlý prosící žebrák." — Ten žebrák
nebyl anonymní kdosi, kdokoli při
cházející z temnot. Jeho nacionále:
Narozen 29. prosince 1813, zemřel
9. listopadu 1877. Ženatý, otec dvou
nemanželských dětí. Několikrát tre
staný, roku 1849 odsouzený pro vele
zradu k smrti provazem, kterýžto
trest mu byl cestou milosti změněn
na osmnáctiletý žalář. Amnestován,
když si odpykal osm let v kobkách
pražského hradu a v olomoucké pev
nosti. Známý spisovatel, píšící česky
a německy, novinář, redaktor a vy
davatel časopisů, autor nedokonče
ných „Dějin literatury českosloven
ské", mnoha románů a povídek, ta
lentovaný řečník a improvisátor, pří
tel Karla Hynka Máchy, spolupracov
ník ruského revolucionáře Bakunina,
protivník Karla Havlíčka Borovského,
zastánce dělnictva, autor první české
knihy o komunismu, nadepsané „Du
chovný komunismus", politik.
Člověk bez stálého zaměstnání a
bez stálého veřejného příjmu, který
by musel vykazovat berním úřední
kům. Osoba se stálým tajným za
městnáním a se stálým tajným
příjmem jednoho sta zlatých měsíčně.
Od roku 1859 až do své smrti, od niž
9. listopadu uplyne osmdesát let, kon
fident rakouské policie, tajný agent
s krycím jménem „Roman". Všechny
tyto a ještě mnoho jiných podob měl
český spisovatel Karel Sabina, který
se do naši literatury a hudby zapsal
především knihou „Oživené hroby" a
librety „Prodané nevěsty" a „Braniborů v Cechách '.
Karel Sabina měl už mnoho ob
hájců i soudců. Julius Fučík napsal,
že prý Sabina nepotřebuje ty ani
ony, ale spíše literární hodnotitele.
Nám se zdá, že i to je předčasné.
Sabina se bude moci definitivně vá
žit, až se k váze snese všecko, co
tam patří. Nejen detektivové, stopaři
z archivů policejního ředitelství i li
terárního oddělení Národního musea,
literární vědci a estetikové, ale i
psychologové, sociologové a přede
vším psychoanalytikové musí snést
břemena, která spočívala na bedrech
tohoto rozkolísaného, rozdvojeného,
měkkého, podlízavého, zákeřného a
zbabělého muže s velkým smyslem
pro peníze i pro krásu, zodpovědného
i nezodpovědného zároveň, velkého
i malého, osobnosti i charakterového
bláta v jednom. O to všechno nám
však dnes nejde. Pojímáme Sabinu ne
jako jedinečný případ, ale spíše jako
typ spisovatelské zrady, jako jednu
ze záporných modalit českého ducha
a charakteru.
Sabinův první životopisec a spolu
pracovník, Jan Erazim Sojka, říká o
něm ve sbírce biografii a charakteri
stik „Naši mužové": „Karel Sabina,
též Sabinský zvaný, jest syn šlech
tice J... a nejznamenitějši publicista
a beletrista český. Co do vyznáni po
litického je rozhodný demokrat...,
vychází z té zásady, že marné jsou
veškeré politické převraty, poněvadž
nestačí: veškerá spása leží v obratech
sociálních. Nejznamenitější politikové
evropští uznávají sice tyto zásady,
než u nás, kdež politika dětenčí léta
nebyla ještě překročila, mělo se za
to, že doktríny takové vedou k šibe
nici."
Po únorové francouzské revoluci
byl Sabina 11. března jedním ze tři
svolavatelů valné hromady českých
vlastenců do Svatováclavských lázní.
Po této události byl zatčen a držen
několik měsíců ve vazbě. Po návratu
na svobodu pracoval jako redaktor
v listech, které stály na levé oposici
proti Havlíčkovi. V lednu 1849 smlou
val v Praze s Bakuninem rozpoutáni
celoevropské revoluce. 10. května
1849 byl zatčen, dlouho vyšetřován,
odsouzen k smrti, omilostněn, osm let
vězněn a 10. května 1857 opět pro
puštěn. V roce 1859 se dal do služeb
policie a zůstal v nich až do smrti.
Z udavačstvi byl po prvé obviněn ve
vídeňském listu Vaterland v roce
1870. Sabina list žaloval, spor vyhrál
a vtáhl triumfálně do Prahy. Po dru
hé mu však nebylo dopřáno vítěz
ství. 30. července 1872 přišel k veče
ru do bytu svého přítele, advokáta
Jana Kučery ve Vodičkově ulici v
(Dokončení na straně 2., 1. sloupec)
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České

(Dokončení se strany 1.)
Praze. V bytě byli dále přítomni Julius Grégr,
Neruda, Hůlek, Barák, Sládek, Servác Heller,
(Dokončeni se strany 1.)
Karel Tůma, Emanuel Tonner a Gustav Svagrovský. Sabina předpokládal, že to bude ob
Ledva odide jeden, už je vo dverách druhý.
vyklá výborová schůze českých demokratů. — Hrozné, čo povieš? A čo vraj tam všeličo
Místo toho předložil doktor Grégr Sabinovi stvárajú so stranníkmi. Aj britvou ich popod
tajný policejní raport z roku 1861, podepsaný krk ... A na stĺpy vešajú .. U nás by také
jménem Roman, a pak se ho zeptal, zda jej čosi vari nerobili? Veď komuže som ja ublí
psal. Sabina přikývl. Cestný soud českých spi žil? No povedz! Ja som nevinný, so všeličím
sovatelů a vlastenců rozhodl, že Sabina musí I som nesúhlasil! Napríklad s Clementisom,
opustit Cechy a Rakousko. Sabina skutečně alebo Novomeským ... Lež ohlás sa! Vylomia
odjel, ale když věc byla prozrazena přes to, i ti krk. A dnes mi ho môžu duplom. Odnesiem
že se členové čestného soudu zavázali mlče I to aj za iných ... —
ním, vrátil se do Prahy, zažaloval své soudce 1 Lala, spytovanie svedomia v hodine dva
a vydal proti nim český a německý pamflet. nástej. Až podvečer prichodí šéfredaktor. Sivý
Tato osobní tragedie člověka neobyčejně v tvári, silene sa usmieva. — Len pokoj, sú
talentovaného, i když povrchního, přiměla druhovia, nie je to nič vážneho!
brzy několik spisovatelů, aby zpytovali zvě
Komuže to hovorí? Nič vážneho! Potratil
domí, zda Sabinovi neukřivdili. A tak začaly
vycházet Sabinovy obhajoby a objevovaly se rozum, či mu to vtĺkli do hlavy na ÚV, kde
čas od času znovu až do 28. října 1918. Auto sedel od rána? Tvár, že sa krvi nedorežieš,
rem jedné z nich byl Jakub Arbes. Když se ruky roztrasené, — a nič vážneho!
O siedmej večer hlási Praha i Bratislava
však po převratě otevřely archivy pražského
zprávu o „zarmucujúcich udalostiach
policejního presidia, prokázala se Sabinova úvodnú
v
Budapešti.” Zpráva je krátka, hodne po
vina nezvratně. První jeho vlastnoruční koníi- mätená,
iba s jednou jasnou doložkou, ktorú
dentský list, uložený ve spisech agenta Ro im chaotická
myseľ dovolila vyhútat: ..... no
mana, má datum 29. července 1859. Od tohoto je isté, že vec
socializmu v Maďarsku zví
data až do Sabinovy smrti se táhne nepře ťazí!”
hledná řada udání: Na Sabinovy nepřátele i
Nič im nebolo isté. Vedeli, že tejto noci
přátele a dokonce i na jeho mecenáše, kteří nezažmúria oka. Neodidu od rádia celú noc.
mu pomáhali v chronické finanční tísni a kteří Aj teraz sú solidárni, všetci do jedného.
ho brali s sebou na cesty do ciziny. Udání na Bedlia vedno s ústredným výborom na Hlbo
Palackého, Riegra a Grégra z jejich zájezdu kej ceste. Bacílek nevyšiel za celý deň z bu
na slovanský sjezd v Moskvě. Pražské poli dovy. Aj on čaká inštrukcie. Patroly SNB
cejní ředitelství vědělo všechno, co věděl stoja na každých sto metrov po dvoch so
Sabina, se zpožděním jen několika málo ho samopalmi. Všetci čakajú a tŕpnu. Že by bol
din. Odevzdával tam dopisy, které dostával, naozaj koniec?
kartáčové obtahy tajných brožur, které kori
*
goval, vyzrazoval plány českých politiků které
Prišlo nové ráno a s ním trocha pokojnejší
pomáhal osnovat, zrádcoval dělnické hnutí,
hlas budapeštianskeho hlásateľa. Obmedzuje
které spoluzakládal a s nimž spolupracoval.
Když to všechno po převratě vyšlo najevo, sa síce len na poriadkové pokyny, no jedna
ko
už cítiť, komu vysielačka podlieha. Všet
staří obhájci zmlkli. Noví se dlouho hledali,
ale posléze se přece našli. Byli to češti ko ko je na strane povstalcov. Hlásia sa ďalšie
munisté, kteří v Sabinovi, jistě právem, viděli stanice. Miškovec, Gyor, Pécs a všetky svor
jednoho ze svých předchůdců. Nejen proto, že ne vyzývajú do zbrane proti komunistom.
napsal knihu ,,Duchovný komunismus", nejen Redakcia sa neodtŕha od rádií. Osobitne po
proto, že byl teoretickým i praktickým revo čúvajú komunisti a ich prisluhovači, osobitne
lucionářem, nejen proto, že měl dávné styky — no nie spolu — nestranníci. Šéfredaktor
s Ruskem. Bylo tu ještě mnoho jiných vlast kázal volať filiálne redakcie v krajoch. Keď
ností, které je k tomuto člověku, jehož ro- sa ohlasuje ako prvý redaktor z Košíc a ozna
mantisující minulé století označilo za „zrádce muje, že sa tam nič vážneho nedeje, šéfova
národa" přitahovaly jako magnet. Bylo jich kamarila si uľahčené vydýchla. Tak isto nič
několik, třeba Zdeněk Nejedlý, ale my pro v Žiline, v Banskej Bystrici ani v Prešove. Ba
nedostatek místa zvolíme jen nejcharakteri v Bystrici predsa len dačo. V Prahe už zba
dali, kam sa maďarské udalosti uberajú a
stičtějšího, Julia Fučíka.
Před pěti lety dokazovali Egon Hostovský premiesťujú štáb maďarského vysielania z
Bratislavy
do Bystrice. Tak sa Bystrica stáva
a Ivan Herben v sérii pořadů Svobodné Evro
py, že Fučík prý po svém zatčení gestapem jedinou maďarskou komunistickou vysielač
postupně zrazoval všechno, co věděl, a že prý kou. Praha už začína chrliť oheň a síru na
byl za svých výletů po Praze jako vězeň ge povstavší maďarský ľud. Prvý raz spomína
stapa nacistickou volavkou. Kdo by Hostov- kontrarevolucionárov a oháňa sa nimi dopoského a Herbenův materiál nepokládal za sledku.
*
průkazný, měl by se s námi zamyslet nad Fu
Zvesť, ako sa povstalci porátali s redakciou
číkovým vztahem k Sabinovi. První žil ovšem
ve dvacátém, druhý v devatenáctém století, Szabad Nép-u, spôsobila nevídaný poplach. Čo
oba však měli mnoho podobných charaktero ak sa niečo strhne v Bratislave a zaútočia aj
vých vlastností: Někdy psali z neodolatelného na redakcie? Isteže, prvá bude Pravda, ale
vnitřního nutkání a jejich práce je pak spalo oni nás nevynechajú. Politický sekretár pri
vala celé. Přečasto však psali jen pro peníze. šiel z tlačiarne mŕtvolné bledý a vyjachtal len
Oba jako literární historikové byli neobyčejně toľko, že sa niektorí sadzači ohradili vysádzať
povrchni a oba docházeli k efektním, ale příliš časti materiálov z Četby o Maďarsku, lebo sú
laciným a snadným závěrům. Oba byli poži- lživé. Treba chytro privolať sadzačov-komunivační, neznali cenu peněz a tonuli v dluzích. stov. Až teraz sa zisťuje, že takých je veľmi
Je těchto podob ještě víc a všechny se dají málo a ani na tých sa nemožno veľmi spo
mnohonásobně doložit. Ale ovšem, dá se na ľahnúť. A ďalší incident. Zo sadziarne vyho
mítnout, že taková podobnost, jak se říká, je dili vedúceho redaktora zahraničného oddele
čistě náhodná. Nuže, je to čistě náhodné, že nia, keď tam vraj začal priveľmi trúsiť svoje
se Julius Fučík, když už žil v ilegalitě a když rozumy. O siedmej večer zvoláva šéfredaktor
se v každém okamžiku musel obávat zatčení, komunistických redaktorov a z príkazu ústred
zabýval právě Sabinou? Gusta Fučíková a La ného výboru dáva každému revolver, aby sa
dislav Stolí o tom říkají: „Fučík chtěl tímto vraj v prípade potreby mohli obrániť. Ne
způsobem promluvit s českým lidem o věcech jeden preberá revolver s takými trasúcimi sa
nejzávažnějšich, o otázce charakteru, hrdin rukami, že mu hrozí vypadnúť .. . Nanovo sa
ství a zrady, statečnosti a udavačství" Tento pretriasa prípad Szabad Nép-u. Niektorých re
výklad je neudržitelný. Fučík věděl, že ze své daktorov vraj povyhadzovali z vyšších po
ilegality nemůže promlovuat s nikým a ze schodí cez oblok na ulicu ... Aj u nás pracuje
jména ne „s národem". Pokud s někým vedl jedna časť redakcie na piatom poschodí. No
dialog, tedy sám se sebou, čili vnitřní roz po chýroch o Szabad Nép-e nevídať tam skoro
hovor rozdvojeného vědomí. Měl strach, že nohy.
*
padne gestapu do rukou a na Sabinově pří
Povráva sa, že z Budapešti ušli do Brati
padě si analysoval, co se s ním samým pak
asi stane. Fučík praví: „Sabinovo koníidenl- slavy Gero, Hegedús a ini stalinskí pohlavári.
stvi nelze obhájit. Sabina zradil, zradil sebe. Majú byť ubytovaní v hoteli Devín; prechá
S udavačstvím za plat divno hrát. Rekl-li Sa dzajú sa okolo neho desiatky tajných. Brati
bina jen málo, zasloužila se o to více rakouská slavskí stalinisti sa akiste postarali, aby ich
policie svou neobratností, než Sabina sám spolupútnici z Budapešti našli v Bratislave
svou dobrou vůli, která mohla být snadno také pohodlie, aké mali ešte len nedávno do
zlomena." Fučík to ví: gestapo není rakouská ma ... Ibaže im poradili, aby sa zbytočne ne
policie, gestapo si přiznání vynutit dovede. ukazovali.
*
Fučík má strach a už předem sám sebe po
kouši omluvit, když vidí, že obhajoba konfiAko sa mohlo očakávať, vláda povoláva do
dentstvi je nemožná. V jeho studii, nazvané zbrane prvých záložníkov a vysiela ich na juh.
„O Sabinově zradě" je však na Sabinu ně Vidí sa, že pomerne neskoro. Boje v Buda
kolik protichůdných názorů. Fučík balancuje, pešti trvajú už temer týždeň, keď vidno na
kolísá, hrozí se důsledků, které z odsouzení stupovať prvých záložných dôstojníkov. Kde
cizí zrady vyplývají i pro něho. Fučík říká: bola toľme vychvaľovaná pohotovosť a ostra
„Sabina nezradil národ, Sabina zradil sebe a žitosť československej komunistickej armády?
své dílo." Nezdá se nám. že by tuto vinu měl
Fučík za příliš těžkou. Také Fučík několikrát
zradil sebe, když měnil přes noc názory na
nejzákladnější věci bez logiky a vnitřní nut
nosti. Stačí připomenout, že si Fučík kdysi
také trochu zakoketoval s náboženskou mysti
kou. Ať tak nebo tak, Fučík i Sabina jsou blí
ženci, i když jejich pokrevní příbuznost bude
třeba ještě dokázat v důkladnější práci. Lite
rární historie může dnes dělat značně precisní
krevní zkoušky.
V nedávné době se k Sabinovi vrátil další
komunista, 7. K. Slabý. Ten dokonce zamlčel,
že Sabinovu vinu přiznal i Fučík, a tvrdil:
„Míra Sabinovi viny není ještě ani dnes zná
ma do důsledků, jisto však je, že byla skres
lená co do velikosti i tíže z důvodů třídní ne
návisti buržoasních historiků." Tak psal sta
linský komunista roku 1953. Zrada a vina mu
byly vyváženy Sabinovým revolucionářstvím,
internacionalismem, tím, že prý stál na straně
dělnické třídy. Prý to byl velký bojovník za
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dnešní řád, člověk, který prý vytušil ideály
budoucnosti. Ptáme se: Jaké ideály, jaká bu
doucnost, jaký řád — v případě nešťastníka
Karla Sabiny?
(Náčrtek k větší práci.)
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Ako bolo pred rokom v Bratislave
Vláda síce vyslala na hranice najbližšie po
sádky, no chytro za nimi sa usilovala poslať
aj starých osvedčených komunistov — osveto
vých dôstojníkov, aby mali mužstvo pod do
zorom. Naozaj nevedno, akoby v prípade
vzblknutia bojov vojakom vysvetlili, za čo
majú bojovať. Podľa rozprávania niektorých
dôstojníkov i vojakov mali osvetári prichysta
nú pôsobivú lož: len čo by malo dôjsť k akcii,
rozchýrilo by sa, že maďarské kontrarevolučné vojská idú obsadzovať Slovensko, a lak ich
treba zatisnúť. Nie zlý lapák, ale trochu za
staralý. Pravda by čoskoro vyšla najavo —
československí chlapci nie sú aziatská črie
da...
*
V piatok a v sobotu pred osudnou nedeľou,
keď Nagy posledný raz volal o pomoc z buda
peštianskeho rádia, prechodili považskými ce
stami čudné zamaskované rýchlostné pancie
rové vozy, menovite tanky. Ich veže, na kto
rých zvyčajne býva namaľovaný štábny znak,
boli zahodené, prikryté plachtami. Boli to
čudné formácie, vojakov si nevidel, sedeli za
tajení dnu. Von akiste vyzreli len vo voľnom
teréne a potom už na československo-maďarskej hranici, aby nečakane od chrbta napadli
maďarských povstalcov v oblasti Gyoru a
Rábu. Pražská vláda veľmi ochotne ponúkla
svoje územie pre tento zákerný útok soviet
skych pancierov, vyslaných až z Poľska. Slo
vensko vôbec malo sa stať nástupišťom so
vietskych vojsk pre útok na Maďarsko, ak by
tam boli zvíťazili povstalecké sily. Len preto
pražská vláda vystríhala západných diploma
tov pred cestami na Slovensko, lebo vraj je
tam protizápadná nálada pre útok na Egypt...
*
Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave,
pred známym hotelom Carlton, stál dňom i
nocou pripravený rad najťažších vojenských
kamiónov. Boli pozakrývané plachtami, na
ktorých svietili čerstvo namaľované červené
kríže v bielom poli. Obyvateľstvu bolo pove
dané, že autá odvážajú pomoc — liečivá a
jedivo — bojmi postihnutým oblastiam v Ma
ďarsku, neďaleko našej hranice. Áno, liečivá,
jedivo odvážali, ale sovietskym votrelcom, čo
tankami dlávali maďarské deti. Maďarský ľud
pomoc čs. komunistov odmietal, ba tvrdo sa
proti tomu aj ohradzoval. Najväčším fiaskom
režimistov v Československu v tie dni bolo
vrátenie vlaku s modrokamenským uhlím;
maďarskí revolucionári ho pekne-rúče vrátili
so streľbou nazad.
*
V nedeľu 4. novembra zatrúbili z Prahy na
víťazstvo. Paľba sovietskych tankov a mrzký
klepec Sovietov na delegáciu Nagyovej vlády
bol pokynom satelitnej tlači a rozhlasu, aby
ohlásili, že v Maďarsku je koniec ... Rozhla
sové stanice vybľakovali od samého poludnia:
— kontrarevolúcia v Maďarsku porazená! Den
níky zháňali napochytre svojich redaktorov —
večer mali vyjsť v osobitnom vydaní na jed
nej strane s hlavnou zprávou a potom, prav
da, dojmami, „ako radostne zapôsobilo víťaz
stvo ľudovodemokratických síl nad kontra
revolúciou v Maďarsku na občanov sloven
ského hlavného mesta.” Museli s tým vyjsť
všetky noviny, aby prostého občana naskrze
ohlúpili a zahlušili v ňom všetky chúťky na
podobné ozbrojené výpravy, akou bola peštianska. Nebolo v ten nedeľný večer na brati
slavských uliciach kamelotov — predávali
sami redaklori-komunisti. Keď na druhý deň
rozprávali, ako sa im na uliciach vodilo, pri
znal sa šéf zahraničného oddelenia: — Mal
som 200 kusov, a nijako sa ich nie zbaviť. Už
som aj tak ponúkal: „Nech sa páči, len za
desať halierov!” — keď som zrazu dostal takú
odpoveď: — Za hnusotu aj to je mnoho!
(káro)
Plzeň. V Krajském museu byla otevřena vý
stava o životě a díle vynálezce F. Křižíka k
110. výročí jeho narozenin. Křižík vyrobil v
Plzni obloukovou lampu.
Choceň. Na trati Praha—Česká Třebová me
zi Chocní a Uherskem byl dosavadní stoletý
most přes řeku Loučná nahražen novým.
Českou králickou bibli ze zásilky, kterou
jsem obdržel jako dar od našich přátel z USA
zašlu každému, kdo o tuto bibli projeví zájem.
Na úhradu dovozného a poštovného přiložte
5 DM (bankovku, nebo ve známkách). Kromě
toho mohu zaslat zdarma „Husův lid”, loňský
a i letošní ročník. Přemysl Pitter, NumbergSúd, Trierer Str. 126.
Lázně Teplice. Letos byl čilý stavební ruch,
opravovaly se zanedbané a zchátralé pensiony
a lázeňská zařízení se vybavují tak, aby vy
hovovala nárokům zahraničních hostů. Pobyt
ve městě však znepříjemňují cikáni.

Dobře vaří — dobře slouží
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VÝROKY
Pouliční bouře ve Varšavě, bulharské bláz
nění s rock'n'roll, Albánie ještě pořád ve věku
stalinismu, klidní Čechoslováci, ještě klidnější
Maďaři (jejichž klid se proměnil v nenávist),
výstřední Jugoslávci, spokojení Rumuni
fo
je dnešní střední Evropa.
H. E. Salisbury, New York Times*
New York
Satelitní státy by se radovaly, kdyby Sovět
ský svaz kupoval jejich suroviny aspoň při
bližně za tak příznivých podmínek, za jakých
západní velmoci kupuji naftu na Středním vý
chodě.
Neues Osterreich, Vídeň
Západní státy se musí svým způsobem sty
dět za to, že neposkytly Maďarům užitečnou
pomoc, když povstali.
The Yorkshire Post, Leeds
Komunisté mohou ještě několikrát oslavo
val ruskou říjnovou revoluci z roku 1917, ale
maďarská říjnová revoluce z roku 1956 po
skytla historický důkaz, že vnitřní sila komu
nismu je právě tak mrtva jako Lenin a Stalin,
ve skleněných rakvích v Kremlu ...
Die Presse, Vídeň
Je teď „politika osvobození" mrtvou záleži
tostí pro šuplík, zatím co tak mnozí z nás
tleskají sovětským vědcům a volají po vět
ších a smrtelnějších zbraních v závodu, kdo
bude první v „organisované vraždě" — jak
Lloyd George kdysi nazval válku?
D. Lawrence, The Herald Tribune,.
New York
Budapeštské povstání demonstrovalo světu,
že komunismus se může udržet u moci jenom
tam, kde se opírá o sovětské lanky.
Arbeiter-Zeitung, Vídeň
Maďarská revoluce poučila svět o tom, že
komunistické režimy, vnucené Východní Ev
ropě, nejsou definitivní a že kdyby západ,
mohl trochu lidu ve Východní Evropě pomoci,
lid sám se nepoddal.
D. Floyd, The Daily Telegraph, Londýn

Po dvanácti letech...
Daleko již leží za cestujícím veselé pláže
La Panne. V dáli doznívá hudba z „Meli-Parku". Nádraží Adinkerke, konečná staniceautobusu. Dále se již musí pěšky. Slunce praží
na vesnickou ulici, která se ani po dvanácti
letech nezměnila. Všude ticho, nikde ani živé
duše. Úzký můstek přes kanál — jak to, že
louky a pole na druhé straně vypadají tak
cizí, nezvyklé? Záhy si cestující vzpomene —
vždyť to skoro všechno bylo pod vodou, když
Němci vyhodili do povětří stavidla u Dunkirku.
Malá polní cesta odbočí do prava, ani ne
půl kilometru a jsme u cíle. „Brilish Military
Cemelery Adinkerke", z četných hřbitovů zá
padního bojiště určitě jeden z nejmenšich.
Mezi kameny, nesoucími odznaky všech mož
ných bilských a kanadských pluků, asi pade
sát s lvíčkem čs. obrněné brigády. Tu odpo
čívají kluci od 2. tankového praporu a od
motopraporu, oběti dlouhých bojů o Dunkirk.
Dvanáct let — a záhy je to jako včera, když
je tu pochovávali. Každý hrob říká svou vlast
ní smutnou povídku: Cetář-aspirant Terray,
německá kulka mu ušetřila viděl zaprodáni
jeho milované Podkarpatské Rusi, na kterou
se tak těšil a pro kterou měl tak ohromné
plány. Svobodník Knot, komunista-idealista,
bojovník ze Španělska. Cetář-aspirant Glásl —
v době kdy padl, už ležela u praporu jeho
dovolenka na svatbu. Vojín Doppler, sudetský
Němec, věrný Československu, který dal Ma
sarykovi přednost a draze to zaplatil. Ota
Caletka, podporučík in memoriam — snadno
mohl opustit svůj tank, zasažený minou a ne
pojízdný. Raději zůstal s celou posádkou a
střílel do poslední rány, až je pancéřová pěst
navždy umlčela.
A tak od hrobu k hrobu — Prášek, Scheffel,
Kalz, Gabriel, Žerdík, Uher, Weil..., člověk
už na ně zapomínal, a pak najednou při pře
čtení jmen mu před očima oživnou, společníci
tady na tancovačce v Leamingtonu, tam při
výletě do Londýna, kamarádi, kamarádi.
Nezažili jste konec války (jeden z vás padl
v okamžiku, kdy rádio oznámíio příměří), ne
zažili jste triumfální návrat do Prahy. Neza
žili jste začátek pomluv, že se západní armá
da jen válela a nic nedělala, přišli jste o roz
mach komunismu a byl vám ušetřen nový útěk
nebo komunistická persekuce. Dnes už se na
vás zapomnělo. Doma vaši činnost umlčeli a
v cizině snad ještě vzpomíná pár kamarádů a
to jen tak někdy.
Kniha návštěvníků však ukáže, že občas
některý z živých se přišel podívat na padlé
kamarády. Budiž vám země lehká, hoši, snad
se ještě jednou ukáže, že vaše oběť nebyla
marná!
Vojta L. Levin, Londýn

BRITSKÁ KRÁLOVNA ALŽBĚTA II.
VYZNAMENALA ČS. EXULANTKU
Za pobytu ve Spojených státech udělila
britská královna Alžběta II. několika americ
kým a britským občanům vyznamenáni, řád
britského impéria. Na slavnosti, která se ko
nala na britském velvyslanectví ve Washing
tonu 19. října 1957 byla přítomna a vyzname
naní obdržela čs. exulantka paní Zdeňka Krač
marová. Zdeňka Kračmarová uprchla z Česko
slovenska v roce 1950, když se před lim mar
né snažila získat povoleni k vycestováni za
svým manželem, který již od roku 1948 pů
sobil jako čs. zaměstnanec v Nigérii. Po příchodu do Nigerie pracovala paní Zdeňka Kračmarova v nemocnici, kde jako pomocná sestra
ošetřovala černošské děli postižené dětskou
obrnou. S její obětavou, namáhavou a stateč
nou práci v krajně nepříznivých klimatických
Poďminkacn se za návštěvy v Nigérii v roce
. seznámila britská královna Alžběta IL.
kterd ji za tuto záslužnou činnost u příležiosti zájezdu do Spojených států osobně vy
znamenala řádem britského impéria. Před šesti
měsíci exulantka Zdeňka Kračmarová vyemigrovala z Nigerie do Spojených států a usá
ná se v jednom předměstí Detroitu, Mich-

tislo 10., listopad 1957
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Československa

Krádeže a defraudacc v čs. hospodářství

Zdařily útěk čtyř v Norsku

Čs. automobilový průmysl
Na nedávnych automobilových výstavách v Paříži, ve Frank
furtu nad Mohanem a v Londýne byla zastoupena také čs. auto
mobilová výroba. Vozy čs. výroby vzbudily značný zájem ze
jména na autosalonu v Londýně. Především upoutal typ „Tatra
603”, a to jak levnou cenou a dobrou kvalitou, tak i praktickou
hodnotou. Ale přes to se obchodních úspěchů vůbec nedosáhlo.

V měsíci září a říjnu se podařilo zase ně
kolik útěků z Československa. Skupina tu
ristů z bulharské výletní lodi si vyžádala asyl
v Athénách. Do Rakouska úspěšně přeběhli
dva mladíci — jeden z nich, protože ani ne
čtrnáctiletý — se prý bude musit vrátit zpět
do Československa. V Curychu požádal o asyl
251elý Stanislav Nepomucký, známý českoslo
venský internacionál v hockeyi. Dne 27. října
požádali o asyl norské úřady v Oslu čtyři
účastníci první čs. turistické výpravy do
Norska. Mezi novými uprchlíky je 281etý
právnik s manželkou, 251etý technik a jedna
mladá žena Nových uprchliků se ujala norskočeskoslovenská organisace v Oslu. Uprchlici
udali, že se na útěk po léta připravovali.

Soudy s „bývalými lidmi"
V Československu proběhla v minulých týdnech vlna soud
ních procesů s t. zv. rozkradači státního majetku. Současně komu
nistický tisk a rozhlas vedl štvavou kampaň, namířenou — jak
psali a říkali — proti „bývalým lidem", kteří se prý chtějí obo
hacovat a priživoval na úkor ostatních vrstev obyvatelstva. „Bý
valými lidmi” se označují příslušníci někdejšího středního stavu.

S „Tatrou 603” jsou totiž nemalé výrobní těžkosti. Je to elegantní
Krádeže, podvody a defraudace na všech úsecích čs. hospodářství
vůz nevšední konstrukce, s malou spotřebou a o velikém výkonu.
nejsou vlastně novinkou a rozmohly se od té doby, co se čs. komu
Ačkoli byl v kopřivnické tatrovce zkonstruován již před dvěma roky,
nisté v únoru 1948 pučem dostali k moci. Už tehdy kdejakému komu
v lednu 1956, vyrobilo se jej po dvou letech teprve několik kusů.
nistickému pobertovi začala kvést pšenice a kvete dosud. Jenže, jak
V říjnu 1956 bylo sice oznámeno, že „Tatra 603” přestává být proto
je z koumnistického tisku vidět, podvody, defraudace a krádeže stát
typem a začíná se vyrábět sériové, ale zůstalo jen při slibu. Ukázalo
ního majetku nabyly v poslední době neobvyklého rozsahu.
se to znovu na 111. strojírenské výstavě v Brně letos v září. Také tam
„Názor lidí je", — přiznal v těchto dnech pražský rozhlas — „že
byla „Tatra 603” vystavena a mnozí zahranič
nemá cenu zakročovat proti nepoctivcům, pro
ní zájemci si chtěli vůz koupit, protože jim
tože dochází v čs. hospodářství k přehmatům,
byl na zahraničních autosalonech slíben. Tak
které stojí víc peněz, než kolik nepoctivci
na př. západoněmecký novinář Mosser se ka
rozkradou." — „Kraď, protože druzí kradou,
tegoricky dožadoval koupě vozu. Když mu
OSTRÝ PROTEST RAKOUSKÉ VLÁDY PROTI ČINNOSTI ČS. AGENTŮ V RAKOUSKU
je zásadou mnohých lidi", — dodal pražský
zástupci čs. vývozní společnosti ,,Motokov"
komunistický rozhlas. A nejsou to tak docela
Rakouský
ministr
zahraničí
Dr.
Leopold
dob
okupace,
uprchl
do
Vídně
v
roce
1945.
vysvětlovali, že „Tatru 603” ještě nevyvážejí,
nevině maličkosti, pouhá polínka anebo kous
Figl pozval si v sobolu 26. října čs. vyslance Před, několika týdny byl vylákán do vinárny, ky drátů, které se ztrácejí z čs. továren, ze
nemohl to pochopit a trval na svém, že tento
ve Vídni dra Ježka k audienci a odevzdal kde mu jeho společník — domnělý emigrant závodů a z kolchozních polí. Často jsou to
typ vozu letos stůj co stůj clíce.
mu ostrý protest rakouské vlády proti čin- z Československa — nasypal uspávací prá- důležité strojové součástky, motory, někdy i
Ještě těžší to bylo — vysvětluje bratislav
nosti agentů čs. komunistického režimu šek do vína. Nemocného Suckého odvedl celá bytová zařízení, vagony stavebního ma
ská Pravda — s americkým farmářem Keslinv
Rakousku. V notě čs. vládě se praví, že z vinárny do připraveného auta — a tím teriálu všeho druhu. Z kolchozních polí zmi
gem, který bez ohledu na cenu vozu vytáhl
rakouské
úřady mají dostatečné důkazy o stopa po Suckém mizí. Druhý případ, Vice- zely letos celé fůry posečeného a neposečenéihned šekovou knížku a resolutně prohlásil,
tom, že dva slovenští uprchlíci byli vylákáni nův (viz náš článek na straně 4.), je podobný, ho obilí, krmivá, brambor i cukrovky. Leckde
že se z Československa nehne, dokud mu
čs. agenty do léčky a uneseni z Rakouska Vicen byl vylákán z vídeňského přístaviště si lidé pomáhají k penězům tím, že si při
„Tatru 603” neprodají. Také jemu museli zá
do Československa. Nota označuje tylo na paiubu
iodi z Bratislavy. Loď odjela pisuji hodiny práce, kterou nedělali, ba do
stupci čs. automobilového průmyslu vysvět
únosy za vazné porušeni mezinárodního o dy- hodjny dHve než urĚuje jjzdni fád konce vedou v účetních záznamech neexistu
lovat, že jde jen o prototyp, že na tento druh
vozu nebyl čs. automobilový průmysl ještě
prrapady, proti nimž rakouský ministr za- Tj*6 v
jde o jasný únos, jící zaměstnance, za něž si pak vybírají mzdu.
Byl by to nekonečně dlouhý seznam, kdy
zařízen. Cena vozu je na čs. poměry vskutku
hranici protestoval,. se týkají slovenských předem cs. komunistickými agenty dobře bychom tu měli vypisovat všecky způsoby,
horentní — 220.000 Kčs, zřejmě proto, že se
uprchliků Suckého a Vicena. Sucký, bývalý připravený. Oba únosy vyvolaly ostrou kri- jimiž si lidé v Československu nezákonně po
do ceny první serie vozů, vyráběných asi do
vysoký policejní úředník v Bratislavě za tiku rakouského tisku.
máhají k příjmům. Jsou to stamilionové ztrá
dvou let, započítávají také výlohy, spojené
ty na čs. národním hospodářství. To je dobře
s výzkumem při vývinu vozu. Jinak je čs.
známo i představitelům režimu, kteří se od
automobilový průmysl v začátcích vývoje,
hodlali potírat toto rozbujnělé rozkrádání a
přesto, že jsme měli již před válkou v Česko
poškozování státního majetku. Jenže i při tom
slovensku, na tehdejší dobu, poměrně rozšíře
uplatňují režimisté dvojí loket. Maji zcela
nou výrobu. Tehdy jsme vyráběli asi 15.000 Milý příteli!
Walter Lord o katastrofě na Pearl Harbor. jiné měřítko na své stranníky a přísněji, ba
vozů ročně a to dokonce asi 17 typů. Po roce
Walter
Lord
je
ten
autor,
který
před
nedáv

Co tyto řádky píši, je Sputnik již 17. den ve
1945 byla výroba omezena jen na tři typy a vesmíru a neúnavně obíhá zeměkouli patnáct ném napsal dokumentární knihu o záhubě drasticky postupují proti lidem, které režim
roku 1952, v souvislosti s napjatou mezi krát za den. Je sledován teleskopy, je foto Titaniku, sestavenou z množství pečlivě shle označuje za třídní nepřítele. A tak čs. komu
národní situací, byla výroba osobních auto grafován, je odposloucháván radiovými pří daných fakt z písemných dokumentů i svědec nistický tisk, pražský a bratislavský rozhlas
mobilů úplně zastavena. Vyráběly se jen ná stroji, jsou ho plné stránky novin a revuí a tví pamětníků. Knihu o Pearl Harbor nazval přinášejí zprávy p soudních procesech proti
kladní vozy. Teprve v roce 1955 zahájila nemizí ze zpráv a komentářů rozhlasových a „The Day of Infamy", Den potupy, používaje rozkradačům státního majetku jen tehdy, když
mladoboleslavská automobilka výrobu osob televisních stanic. Slovo „sputnik" už úplně tak označení, které katastrofě amerického vá obžalovanými jsou bývalí podnikatelé, továr
ní cii „Spartaků” a prodaly se celkem 334. Roku zdomácněho v americkém slovníku, nejen pro lečného loďstva dal F. D. Roosevelt. Ta kniha níci, obchodníci a pod.
Ve snaze zabít jednou ranou dvě mouchy,
1956 se prodalo 2727 automobilů, avšak vy to, že označuje velmi významnou věc, nýbrž také odhaluje všechna nedopatření na ame
robilo se jich 25.000 a letos se jich má vyrobit i proto, že je mnohem kratší než „Soviet arti- rické straně, kterými byla katastrofa umož v kampani proti rozkradačům státního majet
35.000. Nyní se • v mladoboleslavské auto ficial moon" nebo „Soviet earth satellite", jak něna, a místy se čte jako neuvěřitelná satira. ku snaží se čs. komunistický tisk co nejvíce
mobilce vyrábí denně 80—90 „Spartaků” „Ško se sovětskému měsíci říkalo před tim. Ale Nepřátele Ameriky byli tehdy přesvědčeni, že očernit bývalé střední vrstvy. Na besedě s
da 440”. Avšak na domácí trh se dostane z to není to Sputník sám, co musí zajímat ame z takové rány se Amerika nevzpamatuje. Jaký pražskými novináři prohlásil náměstek mini
ho letos pouze asi 19.000 vozů. Větší část čs. rickou veřejnost, nýbrž také sputníkovská di to byl omyl! Abys mně rozuměl: ani zdaleka stra vnitra Kotál, že se to v čs. hospodářství
automobilové výroby je určena pro vývoz. plomacie, kt.erá se bohužel nepohybuje ve nechci přirovnávat rozsah porážky, kterou hemži Samými rozkradači, defraudanty a pod
Největšími odběrateli čs. aut v zahraničí jsou vesmíru, nýbrž na téhle kulaté zemi politic Spojené státy utrpěly na Pearl Harbor, k po vodníky a že se ve státním a družstevním ob
oředevším Rakousko, Finsko, Belgie, Holand kých trampot. Dnes už tu nikdo nemůže být rážce způsobené Sputníkem. Ale chci jen při chodě zahnízdila celá garnitura bývalých
sko a v poslední době i Spojené státy, které na pochybách, že vystřelení sovětského Sput- pomenout, co Amerika dokáže, když se na velkoobchodníků, restauratérů a kavárníků,
odebírají až 250 kusů měsíčně, vesměs typ níka se stalo důležitým mezníkem v pováleč něco soustředí, když se do něčeho vloží se kolaborantů, důstojníků buržoasní armády, no
tářů, advokátů, vedoucích funkcionářů býva
.Skoda 440”. Cs. automobilový průmysl má ném vývoji Spojených států.
vším důrazem. A jestli naše korespondence lých buržoasních stran, proti nimž je prý nut
poměrně rozsáhlé plány pro příští léta; roku
Četl jsem a poslouchal co se dalo, abych si potrvá ještě rok, těším se, co Ti napíši potom ný ostrý postup. Rozsudky komunistických
1960 má čs. výroba aut činit 55.000 vozů ročně udělal správnou představu, jak Sputník zasáhl o americkém pokroku nejen v zemských sate
a roku 1965 sto tisíc osobních automobilů za Ameriku, a nelituji ani chvilky z času, který litech, ale vůbec v obraně a hlavně budování soudů, o nichž se v čs. tisku psalo, potvrzují
rok. Za tím účelem mají býti v mladobole jsem tomu věnoval. Komentátoři v novinách svobodného světa. Bylo v těchto dnech velmi jen tento ostrý postup proti příslušníkům bý
slavské autmobilce uskutečněny rozsáhlé in a v rozhlase dovedli pověděl mnoho velmi pěkně řečeno, že Sputník se stane největším valých středních vrstev.
Uvádíme namátkou některé: V Plzni byl od
vestice v hodnotě půl miliardy korun. Podnik podstatného, a to vynikajícím způsobem, jak bumerangem poválečných dějin. Sověty jej
má být vybaven vlastni moderní slévárnou, je možno učinit jenom když mysle a city jsou vystřelili do svobodného světa, ale účinky se souzen na 9 roků žaláře býv. majitel kameno
lomu Frant. Láska a jeho společník Ladislav
kovárnou, velkou lisovnou na karoserie, mo pohnuté událostmi dosahu mimořádného. Před vrátí proti nim znásobeny několikrát.
Suchý na 4 léta vězení, jelikož prý rozkrádal
derní lakovnou, svařovnou atd. Podobně i v dvěma týdny jsem slyšel na WCBS Edvarda
Ale abych přešel k jinému předmětu. Musil barevné kovy. V Praze odsoudil komunistický
kopřivnické tatrovce se má výroba podstatně R. Murrowa, když komentoval Chruščevův
jsem
začít
o
Spulníkovi,
protože
to
je
v
téhle
soud na 14 let žaláře Václava Kotýnka, býv.
rozšířit a zmodernisovat. I když má čs. auto rozhovor s Jamesem Restonem z New York
mobilový průmysl rozsáhlé plány, vyjde z to Times. Murrow se zmínil i o tom, jak Chruš- době první věc veřejného zájmu. Ale kdyby spolumajitele výkrmny hus a chladíren v Li
Sputníka, tak bych byl začal T. G. Ma buši, jelikož prý daňovým úřadům nepřiznal
ho čs. občan zkrátka, neboř na domácí trh čev mluvil o Sputníku jakoby mimochodem, nebylo
Vy jste v Českém Slově pěkně vzpo- veškerý příjem. V Brně byl odsouzen k 7 le
přijde stále málo vozů, takže v Českosloven bez zvláštního důrazu. Murrow k tomu po sarykem.
dvacátého výročí jeho smrti a v těchto tům žaláře býv. velkoobchodník Ervín Korda,
sku potrvá ještě po léta slabý autobomilový dotkl, že si Chruščev patrně nebyl vědom, jak měli
dnech si uvědomujeme, že budeme vzpomínat jelikož se prý dopustil podvodů při sběru sko
provoz. Již dnes je v Československu asi 50 hluboce Sputník Ameriku zasáhl. Musil bych dvacátého
výročí posledního 28. října, o němž
tisíc žadatelů, kteří složili předepsaných Ti psát zatraceně dlouhý dopis, kdybych měl se naše republika ještě těšila plné svobodě. pových, králičích a kozlečích kožek. Také ve
20.000 Kčs, aby se dostali na listinu čekatelů, vypočítat, jen vypočítat všechno, co je před Nedělejme si žádných ilusí, že památka T. G. doucí ze Sběrných surovin v Praze, Kodeš, byl
jímž bude přidělen poukaz na koupi vozu. V mětem kritických úvah. Ale povím aspoň něco. Masaryka a spolu s ní pamět slavných let naší pro podobnou činnost odsouzen na 7 let ža
láře. V Hradci Králové byl uvězněn Ant. PeČeskoslovensku totiž mohou dostat poukaz ke
Komentátoři především mluvili o tom, jak demokracie a svobody je stále víc zatlačována
koupi vozu jen osoby, které pracují ve zdra Amerika byla vyvedena ze samolibého pře problémy a starostmi současné doby. Při tom trof, býv. majitel světoznámé továrny na pia
na,
kterému režim vzal závod a dával milo
votnictví, ponejvíce lékaři a to ještě jen ně svědčení, že ve všem, a zejména v techno přímých pamětníků a osob, které nějak byly
kteří, dále pak vyvolenci režimu, jako jsou logii, musí být první, mylně zaměňujíc bohat s naši demokratickou republikou spojeny, stivě 400 korun měsíčního důchodu. V Praze
vedoucí funkcionáři kolchozních družstev, ství za dovednost: Uvažovali o tom, není-li ubývá. Nemohu dnes nevzpomenout, že kon je družstvo „ZVEREX", které se zabývá cho
úderníci a samozřejmě partajní a režimističtí vystřelení Sputníka příznakem některých hlub cem září zemřel ve Washingtonu Dr. Arlhur vem laboratorních a exotických zvířat, jako
činovníci. Podle plánu se dostane příští rok ších nedostatků, jako na př., že americké školy Powell Davis, kazatel unitářského sboru, kam na příklad pěstováním zlatých rybiček, hle
na trh pouze asi 19.000 vozů, včetně 10.000 nepřipravuji dostatečný počet odborně škole za svého washingtonského pobytu v době mýžďů, morčat, bílých myšek, krys a podob
vozů dovezených z ciziny, ponejvíce značek ného dorostu pro technologii a že se na ame prvního odboje docházel T. G. Masaryk. Ten ných exotických zvířat. Komunistické úřady
Simca, Poběda, Renault, Vartburg, Audi P 70, rických školách vůbec velmi zanedbává výuka unitářský sbor je na 16. ulici nedaleko Hotelu zjistily, že členové družstva jsou příslušníci
Kombi, Fiat 600 a Ford Anglia. To znamená, v přírodních vědách. Kritisovali, že se o těchto 2400, rovněž na 16. ulici, kde Masaryk bydlil. býv. středních vrstev a tak byli pro „oboha
<e z dnešních žadatelů zůstane ještě v zázna- nedostatcích amerického vzděláni ví, ale nic (V r. 1950 tam Rada Svobodného Českoslo cování" komunistickým soudem odsouzeni:
mu na rok 1959 celkem asi 30.000 neuspoko- se neudělalo, nebo jen velmi málo, aby byly venska zasadila do foyeru pamětní desku.) A Jiří Semerád na 7 let žaláře, Semerád starší
jených, nepočítaje do toho nové žadatele. Bu odstraněny. Kongres Spojených států se při Masaryk měl k unitářům blízko, protože to na 5 let a další členové družstva k trestům
lou tedy čs. občané, kteří si v dnešních po pravuje na důkladné vyšetřování, co se vlast bylo náboženství jeho ženy Charlotty. Dr. vězení od 6 měsíců do 3 let. A v dalších soud
norech přece jenom mohou zažádali o auto- ně stalo s americkým plánem a přípravami Davis se stal kazatelem sboru až v r. 1944, ních procesech byly vyneseny vysoké tresty,
nobil — ponejvíce k úředním a služebním k vystřelení umělého měsíce. Eisenhowerova ale nepochybně to bylo Masarykovo spojeni jestliže na lavici obžalovaných zasedli ti, kte
ičelům — čekat ještě po několik let, než si vláda se kritisuje, že zájmy rozpočtu postavila s unitářským sborem, jež z Dr. Davise udělalo ré režim označil za své třídní nepřátele.
Proti provinilcům-činovníkům strany a slu
ej budou moci koupil. Na to, aby se aulo- nad zájmy bezpečnosti státu a že pochybnou oddaného přítele Československa a jeho de
nobil stal v Československu, podobně, jako politikou hospodárnosti poškodila americký mokracie. Ve svých kázáních se Dr. Davis, žebníkům režimu se vedou procesy za zavře
e tomu již dnes v západním Německu — lido prestiž ve světě. Americká zpravodajská služ v duchu vpravdě masarykovském, nevyhýbal nými dveřmi. Tisk a rozhlas o nich nereferují
vým vozidlem — není v nejbližších deseti ba se káře, že nedovedla opatřit spolehlivé aktuálním otázkám, které měly dosah mravní. a také tresty jsou neúměrně nižší. Obvykle se
etech ani pomyšleni. To však nevadí čs. auto- informace o pravém stavu sovětského pokro Jeho poslední kázání se na př. zabývalo otáz obžalovaný komunista zaváže k nějaké špi
nobilovému průmyslu, aby nevystavoval na ku v dalekonosných střelách. Vytýká se, že kou integrace škol, v souvislosti s případem navé, nejčastěji udavačské službě pro režim.
ahraničních autosalonech mezi nejpředněj- americké veřejné mínění bylo udržováno v v Litte Rock, Arkansas. Bílá prostorná dvo A tak lidé v Československu říkají: „Ti dneš
imi světovými značkami. V honbě za tvrdý- nesprávných představách o technologických rana unitářského chrámu byla místem nejedné ní velcí páni kradou, avšak malí jsou zaví
ni valutami provádí čs. automobilový průmysl schopnostech sovětů. Kritisuje se, že bylo vzpomínkové oslavy československé. Účastnil ráni!" — A toto mínění je všeobecné.
Kampaň proti „bývalým lidem" vede režim
xportní dumping, při čemž se musí čs. ob- podceňováno i nedávné sovětské oznámení o jsem se jedné, v den Masarykových naroze
také ještě i jinak. Za posledního půl roku za
ané nemálo uskrovňovat.
úspěšném zhotovení mezikontinentální střely. nin, v r. 1950. Odešel nám tedy opět jeden bavila čs. policie u bývalých soukromníků za
Ukazuje se na zvýšení politického prestiže z lidí, jimž T. G. Masaryk byl příkladem mrav tajené zlato, brilanty a valuty v hodnotě
Sovětského svazu u neutrálních národů Asie ní velikosti a kdož si byli vědomi přínosu 4 milionů korun a navíc postižené uvrhla do
Změna hospodářské soustavy v CSR
a Afriky, které se rozhoduji mezi komunis československé republiky let 1918—1938 de žaláře. Zřejmé tu režim usiluje o vyhlazení
mem a demokracií a dávají se ovlivnit mo mokracii světové. A tak, čím víc odchází lidi této vrstvy obyvatelstva, o čemž svědčí i zo
(Dokončeni se strany 1.)
menty
prestiže daleko víc než národy evrop starší generace, tim naléhavěji zní výzva mla střená kádrová opatření proti lidem, kteří
listu Miindmer Merkur ve Varšavě, a který
dé generací, aby byla tlumočníkem masaryko- dnes stojí v popředí hospodářských orgánů.
dodává, že polské kruhy jeví o připravované ské. Atd., atd.
Kdyby tohle všechno četl a poslouchal ně vých názorů a masarykovské víry ve svobodu 3. října vyčetlo Rudé právo stranickým slož
změny v československém hospodářství ne
kdo, kdo dost nerozumí funkci tisku, rozhlasu, vždy větší a větší.
obyčejný zájem.
kám nedostatky v kádrové práci a jako pří
K tomu Ti ještě něco napíši příště, pro klad uvedlo prý špatně provedenou prověrku
Na rozdíl od Jugoslávie vsak není zatím v televise a diskuse při tvorbě amerického ve
řejného
mínění, byl by patrně zděšen, a není tentokrát končím a posilám mnoho srdečných vedoucích kádrů v obchodu s ovocem a zele
v CSR ani řeči o dělnických radách v závodech,
ani náznaků, že by se upustilo od kolektivi- vyloučeno, že se někteří lidé dají nelítostnou pozdravů Tobě i ostatním přátelům.
ninou, závod 1 v Praze XVI. Citovalo zápis
americkou sebekritikou svést k pokřivenému
Tvůj Vláda. o prověrce, který podle Rudého práva obsa
sace zemědělství.
Zda by částečná, ale přece jen vyznamna názoru o amerických schopnostech a možno
hoval toto sdělení: „Obsazení závodu je cel
obdoba jugoslávské soustavy řízeného tržního stech. Ale kdo Americe rozumí — a snad tu
kem dobré. Vedoucí plánovacího oddělení pohospodářství vedla v čs. podmínkách k podob už jsem dost dlouho a dost jsem Ameriku stu
Mladá Boleslav.
Automobilka vypravila chází z dělnické rodiny, ale vlastnil řadu let
doval,
abych
o
ní
mohl
psát
s
určitou
autori

ným hospodářským i politickým následkům
koncem září do Spojených států první zásil větší stáčírnu octa. Referent organisace a
jako v Jugoslávii, nebo zda by se projevila tou — ten ví, že to dramatické sebezpytování ku Spartaků. Další vozy budou vypraveny do technicky — odborník — je bývalý velko
je
jen
neklamným
příznakem
americké
síly.
obchodník bramborami. Má kladný poměr k
i jinak může ukázat již poměrně blízká bu
jihoamerických států a do Jižní Afriky.
doucnost.
J- M- Nedávno jsem přečetl knihu, kterou napsal
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socialistickému zřízení. Vedoucí maleriálnětedmického zásobování sloužil agrárníkům a
takové má i smýšlení." A střídají se další
jména. Vedoucí skladů a skladník, bývalí
velkoobchodnici atd."
Rudé právo pak oznámilo, že v těchto dnech
byl zaslán stranickým organisacím v obchod
níci! podnicích, prodejnách a skladech a pod
nicích společného stravování dopis ústředí
KSČ v němž jsou shrnuty dosavadní nedo
statky v kádrové práci a žádá, aby z něho
vyvodili praktické závěry, čili, aby osoby
„buržoasního původu" vystrnadili a na jejich
místo dosadili jen spolehlivé komunisty. Není
náhodou, že štvanice proti „bývalým lidem"
vedou stalinští propagandisté v době, kdy se
ve státním a veřejném aparáté provádí reorganisace a restrinkce úřednických a admini
strativních sil.

Náhlá nákupní horečka
Loni byla v Úředním listě pod číslem 115
uveřejněna vyhláška, podle které směly zá
vody, podniky a úřady v ČSR nakupovat
drobné předměty v maloobchodní šiti až do
výše 4.000 Kčs. Jestliže to vyžadoval zájem
výroby, i nad tuto částku. Letos vydali v
Československu vyhlášku novou a dali ji číslo
161. Podle nového nařízení smějí veřejné organisace nakupovat jen u svých odbytových
základen. To jsou ony nové mamutí podniky,
které nesou pro exulanty cizí názvy: Chemy,
Technomaty a pod. Nová vyhláška č. 161 měla,
jak vysvítá z rozhovoru redaktora pražského
rozhlasu s pracovníky ministerstva vnitřního
obchodu a Státní banky z 21. října, zvláštní
důsledky. V rozhovoru padlo doznání, že to
várny nakupovaly z vlastních prostředků bezpeněžnim placením v maloobchodní síti spo
třební zboží „škrtem pera v položkách »má
dáti« <dal»". A zmínění pánové také uvedli
pádné příklady: důl Stalin nakoupil v Ostravě
v obchodním domě Ostravanka za 115.000 ko
run povlakovin a ubrusů, automobilové závo
dy v Mladé Boleslavi u Středočeského obcho
du potřebami pro domácnost elektrotechnické
potřeby a akumulační kamna za 105.000 Kčs.
Jiné podniky kupovaly za desetitisícové část
ky v maloobchodech holicí čepelky, hřebeny,
zubní pasty, krémy, brýle proti slunci, ale
iaké žárovky a televisory. Koncem letošního
roku by hodnota těchto nákupů dosáhla asi
1.5 až 2 miliardy Kčs, a to podle úředních
údajů. Ze stejných pramenů vychází na jevo,
že se to rovná částce, kterou loni vydali
všichni obyvatelé Československa na nákup
osobních aut, motocyklů, televisních a rozhla
sových přijímačů, fotoaparátů, šicích strojů,
ledniček a praček dohromady.
O nákupní horečce se tedy pochybovat ne
dá. Ale proč najednou lakový poprask? Vždyť
po únoru rozdělovali komunisté v závodech
poukázky na nákup spotřebního zboží — od
textilií až po osobní automobily — a prakti
kují to až do dnes. Pokud se bezpenéžně na
koupené zboží nedostalo na černý trh, musel
je někdo prodat za „těžké peníze" občanům.
V komunisty ovládaném státě je ovšem
všechno nové to nejlepší. Musí být. Nevyčká
se, jak se opatření osvědčí, ale chválí se ještě
dříve, než vyschne tiskařská čerň na vyhláš
kách. 1 tentokrát. Nové opatření vlády prý
pomůže odstranit místní poruchy v zásobování.
Zboží, které dříve skupovaly podniky a úřa
dy- prý je nyní „zachráněno a zůstává pro
prodej opravdu obyvatelstvu". To se přece
tvrdilo po celá léta — připomeňme si jen ty
různé vzletné statistiky o počtu koupených
televisorů, ledniček, textilií a pod. V praž
ském rozhlasu doznali také, že částka, která
se blíží dvěma miliardám korun, může narušit
československou peněžní bilanci.
Tato doznání jsou však důkazem ubohosti
komunistického plánování a nezdařených ex
perimentů. Údaje o maloobchodním obratu,
z něhož se vychází při zjišťování spotřeby
obyvatelstva byly zkreslené. Vada ovšem
není pouze v nedopatřeních, ale v celém sy
stému. Všichni zúčastnění byli přece spoko
jeni. Ředitelé závodů jezdili na služební cesty,
nakoupili zboží pro sebe nebo pro osazenstvo,
které ho mělo stejně nedostatek — v posled
ním případě se dá skutečně říci, že nákup
vyžadoval zájem výroby. Způsob bezpeněžního placení slavil při tom největší úspěchy.
— V maloobchodních podnicích vítali placení
zaměstnanci zvýšení osobního příjmu. Za zvý
šený obrat totiž dostávají prémie. Překračo
vali přece plán maloobchodního obratu! — A
když se nakonec něčeho dostalo spotřebiteli,
i když za vysokou cenu, byl také spokojen.
Tím máme před sebou částečný obrázek o
poměrech doma. Čechoslováci se museli při
způsobit novému systému. A dělají to „od
borně". Snaží se, aby se každému vyhovělo,
vlk plánovací mašinérie byl sytý, ale jestli
koza zůstane celá, na to už myslet nemohou.
Vždyť jde o jejich živobytí.

ČEŠKE slovo

Rozsáhlé zatýkání v ČSR
Jedním z často opakovaných hesel dnešního
pražského režimu je neustálé napomínání k
revoluční bdělosti. Vládní policejní systém
pokládá za nutné připomínal stále svoji exi
stenci a jednou z jeho melhod zvláště v tomto
roce opět hojně používanou, je odhalování,
zatýkání a odsuzování dopadených špionů a
jejich pomahačů.
Za „největší” odhalení poslední doby se
bezpochyby vyhlašuje dopadení Josefa Vicena,
které oznámil pražský rozhlas 18. září t. r. Viven, původem z Horné Stredy na Slovensku,
byl podle pražských údajů 12 let ve službách
CIC a MIS. Je označován za residenta ame
rické výzvědné služby ve Vídni. Údajně byl
chycen na cestě do Maďarska, kam šel přes
čs. území (proč volil tuto komplikovanou
cestu nevysvětluje ani čs. rozhlas, ani čs. tisk).
Jeho úkolem v Maďarsku bylo znovu „aktivisovat" tamní americké rozvědné sítě v sou
vislosti s projednáváním „maďarské otázky"
ve Spojených národech. Je také označován za
jednoho z organisátorů již dříve odhalené a
zneškodněné „Bílé legie" na Slovensku.
S uvolněním zahraničního cestovního ruchu
a zahraničně obchodního styku musí samo
zřejmé dojít také k odhalování špionů-návštěvniků. Jedním z posledních takových případů
je Dr. Oswald Kawalla z Mnichova, jehož
„dopadení" oznámil čs. rozhlas 12. října. Měl
prý při své turistické návštěvě provádět špio
náž pro západoněinecké průmyslové kruhy a
ještě také pro americkou výzvědnou službu.
Ve spojitosti s ním byl zatčen Kamil Heide
z ministerstva hutí a rudných dolů, jakož i

další osoby, které mu špionážní zprávy pře
dávaly.
Jako případ zatčeného a již odsouzeného
cizího státního příslušníka možno citovat Al
fonse Lieberlse z Hamburgu, jehož odhalení
oznámil pražský rozhlas 4. května t. r. a Rudé
právo 24. srpna oznámilo jeho nepodmíněné
odsouzení k trestu odnětí svobody na 12 let
Případy z doby nejposlednéjší — je odhalení
vyzvědačské sítě, kterou založil Jaroslav Vo
dička (agent americké špionážní centrály v
Mnichově) — zatčeno bylo dosud 18 osob a
vyšetřování pokračuje. Ze zprávy, uveřejněné
19. října, není zřejmo, zda mezi zatčenými je
také Vodička sám.
O tři dny později ohlásil pražský rozhlas
zatčeni Dr. Vladimíra Helmulha a jeho man
želky Marty, „kteří za finanční odměnu pro
váděli vyzvědačslví ve prospěch britské vý
zvědné služby. Za spolupráce skupiny paše
ráků zabývali se také organisováním ilegál-,
nich přechodů bývalých kapitalistických živlů
do zahraničí. Jejích vyzvědačská činnost se
ovšem dále vyšetřuje".
Králce před uzávěrkou tohoto čísla došly
další zprávy o zatýkání. Mezi obětmi je bývalý
vrchní ředitel plzeňského pivovaru Šebelik,
pak náměstek ředitele jedné pražské banky
Dr. Václav Kohlík., do jehož skupiny patří
Dr. Jaroslav Křižan z Berouna a majitel tis
kárny Emil Stibůrek z Prahy. V Bratislavě
byli zatčeni v souvislosti s případem Vicenovým čtyři hráči Slovana Bratislava, a to Benedikovič, Bena, Steiner a Tegelhof.
Bobřík

Křížovka Českého Slova
Vodorovně: 1 Část střechy; 6 Obyvatel jedné
ze zemí ČSR; 8 Opak „velké”; 9 Polodraho
kam,- 11 Druh pera; 12 Egyptský posvátný
pták,- 14 Studna; 16 Silikát; 17 Slovensky
„jaké”; 18 Koval,- 20 Plavidlo; 21 Výrobce kol;
23 Nadával; 25 Česká řeka; 28 První česko
slovenský president; 32 Nesouhlas; 36 Český
kronikář; 37 Eden; 39 Česká obec, zničená na
cisty; 41 Dopravní prostředek; 42 Figura z
„Prodané nevěsty"; 44 Holandské město; 45
Souhlásky jara; 46 Italsky Řím; 49 Je ráno na
trávě; 52 Čínská slabika; 53 Pohyb plic,- 55 Je
den z prvků; 56 Ruský souhlas; 58 Lidové žen
ské křestní jméno; 59 Zbývá po mlácení (obrá
ceně); 61 Francouzský člen; 63 Česká továrna;
65 Kufr; 66 Mudrc; 67 Muž. jméno; 69 Nemoc;
70 Král pouště; 71 Část tváře; 73 Řecké pohoří;
74 Společnost lidí stejné řeči; 76 Český refor
mátor; 79 „Černé zlato”, 81 Přivlastňovací zajméno ve třetím pádě; 82 Období,- 83 Křestní
jméno herečky West; 84 Pole,- 85 Spojka.
Svisle: 1 České město,- 2 Obdělává pole;
3 Vlastní; 4 Mužské křestní jméno; 5 Zahnal
žízeň; 6 Jihočeská řeka; 7 Natloukl; 8 Oblak;
10 Lázně u Benátek; 11 Léčky na zajíce; 13
Park,- 15 Slovensky „jako"; 16 Chodila; 19 Vče
lín,- 21 Sloní zuby; 22 Hej .. .; 23 Zkratka ital
ské letecké společnosti; 24 Zkratka Arnošta;
26 Nejvyšší bod zeměkoule; 27 Přibližně; 28
Arabský obyvatel Španělska; 29 Ženský hlas,30 Pěvecká družina; 31 Kus ledu; 32 Části
vozu; 33 Nápad; 34 Španělský hrdina; 35 Ob
vazy (obráceně); 36 Pověst; 38 Nejzápadnější
české město,- 40 Australský pštros,- 42 Má svá
tek 28. září; 43 Štít ve Fatře; 47 Oslavná bá-

seň; 48 Divoké zvíře; 50 Jeden z amerických
států; 51 Velká místnost; 54 Skoba,- 55 Osamo
cený; 56 Daruji; 57 Shakespearova řeka; 58
Dětský název matky; 60 Dětský pozdrav; 61
Český malíř,- 62 Lidové ženské křestní jméno;
64 Persie; 68 Baby,- 70 Těžiště kamene; 72 Ame
rické lidové mužské křestní jméno,- 75 Baby
lonský bůh slunce; 76 Lidové ženské křestní
jméno,- 77 Ruské pohoří; 78 Zvířata z pohádek;
80 Solmisační slabika1

Ze života krajanů a exulantů

SPOJENÉ STÁTY: Oslavy svátku 28. října
měly všude, kde žijí čs. krajané a exulanti
důstojný ráz a staly se manifestací za obnovu
demokratických svobod v Československu. Ve
Washingtonu uspořádala společnou oslavu
Rada Svobodného Československa s odbočkou
Národní rady americké, se Sokolem a jinými
organisacemi. Na pořadu oslavy byl film re
žiséra J. A. Holmana „Ostrov demokracie",
složený většinou z dokumentárních snímků o
vzniku a rozkvětu Masarykovy republiky. —
V Chicagu bylo uspořádáno několik oslav.
Družina čs. legionářů, Čs. Národní rada ame
rická a řada dalších demokratických spolků
oslavily vznik čs. státní samostatnosti slav
nostním pořadem v sokolovně. — V Detroitu,
Mích., uspořádaly společnou oslavu Federace
českých a Federace slovenských spolků. Po
dobně tomu bylo v Cedar Rapids, v Los Angeles, Miami, Masaryktownu, v St. Petersburgu. Na oslavě v Baltimore, kterou uspořádala
sokolská jednota „Blesk", promluvil dr. Juraj
Slavík. Také sokoli v Texase vzpomněli 28. ří
jen bohatým uměleckým programem v Ennis,
kamž se dostavilo členstvo pěti okolních sokolských jednot. — Rovněž čs. literární sdru
žení při universitě v Austine v Texasu uspo
řádalo vzpomínku na 20. výročí úmrtí presidenta-Osvoboditele T.G. Masaryka a oslavilo
28. říjen .— Na oslavě v NewYorku, kterou
uspořádala odbočka Čs. národní rady spolu
s ostatními krajanskými organisacemi pro
mluvil Dr. Jaroslav Němec, předseda odbočky
Čs. národní rady ve Washingtonu. V Cleve
landu byl uspořádán tradiční koncert české
hudbky se slavnostním projevem. — Odbočka
Čs. národní rady americké ve Washingtonu
založila pěvecký sbor, který má před 40 členů
a jehož dirigentem je sbormistr Jan Klimeš.
Pěvecký sbor připravuje hudební večer. —
Ústředí čs. Sokolstva v zahraničí koná schůzi
předsednictva 9. a 10. listopadu v New Yorku.
— V rozhlase Čs. národní rady americké v
Chicagu přednášel dr. Petr Zenkl o úkolech
Čechů a Slováků v zahraničí. — Od komuni
stického puče v roce 1948 do těchto dnů ode
slal Národní svaz českých katolíků v Americe
čs. politickým uprchlíkům celkem přes čtyři
tisíce balíků o váze šesti tun a na církevní
účely čs. uprchlíků daroval Svaz šest tisíc do
larů. — Jiří Voskovec byl angažován jako
představitel hlavní úlohy v novém americkém
Osobní sdělení
Rodina Rudolfa Krause v Londýně dostala filmu, který se bude odehrávat na Floridě a
přírůstek. Narodila se zim dcera Mary Eliška. bude se jmenovat „Ve floridských bažinách".

— Uměleckým ředitelem největší reklamní,
televisní a filmové společnosti v Hoolywoodu
se stal mladý česko-americký krajan Roland
Mracký, který byl před tím krátkou dobu
ředitelem televisní společnosti Columbia. —
Masarykovo Sdružení v Detroitu uspořádalo
společně s „Českým srdcem" sbírku pro vá
noční nadílku dětem čs. exulantů v Německu
a v Rakousku. — Dramatický odbor Sokola
v New Yorku „Nová scéna" sehraje 9. a 10.
listopadu Stroupežnického „Naši furianti". Na
tyto dny připadá 90. výročí Sokola v New
Yorku.
VELKÁ BRITANIE: T. J. Sokol Londýn s
ostatními čs. organisacemi uspořádaly vzpo
mínkové oslavy u příležitosti 20. výročí úmrtí
presidenta-Osvoboditele. V úmrtní den sešli
se u domu, v němž president-Osvoboditel
bydlel za prvé světové války. Vzpomínkový
projev přednesl starosta Sokola br. majr. J.
Brunner. Hlavní vzpomínka v Caxton Halí
26. září t. r. měla bohatý umělecký program.
Životní dílo presidenta-Osvoboditele zhodno
til prof. Dr. Jaroslav Stránský. Hudební část
programu se střídala s deklamací básní čes
kých, anglických a slovenských, které recito
vali R. Čapka, Š. Kurcin a H. Schiffer, shodou
okolností všichni tři bývalí důstojníci-kapitáni
čs. zahraničních armád. Mezi obecenstvem byli
četní představitelé britského veřejného života
v čele s vévodkyní z Athollu, věrnou to pří
telkyní Československa a i představitele exilu
národů ze států za železnou oponou. — Osla
vu 28. října uspořádala v Londýně ČOL v
exilu s ostatními čs. demokratickými organi
sacemi v Londýně 25. října 1957 v Čs. Národ
ním domě. — Čs. ženská národní rada v exilu
v Londýně zahájila novou sezónu „Loutko
vých her” za řízení V. Šauera. V době od 29.
do 30. listopadu uspořádá „Vánoční bazar" v
Ústavu dr. E. Beneše. — Čs. doplňovací škola
v Londýně zahájila opět pravidelné sobotní
vyučování v nových místnostech. — V září
1957 obdrželo 12 Čechoslováků visa do USA.
— Čs. pomocný výbor v Londýne organisoval
o letošních prázdninách zájezd 60 čs. děli do
tří táborů k moři. — Dramatický odbor Klubu
čs. kolonie v Londýně „J. K. Tyl" sehraje v
letošním roce dvě divadelní hry. — British
Legion, Czechoslovak Branch uspořádá valnou
hromadu 8. listopadu. — Svaz letců svobod
ného Československa ve Velké Britanii zho
tovil pamětní desku se jmény padlých kama-
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SPORT
V uplynulých dnech vyslalo vedení čs. ho
keje tři garnitury representantů na mezistátní
utkání do Švédska, Sovětského svazu a Zá
padního Německa. Byla to víceméně příprav
ná utkáni na příští mistrovství světa v Oslu,
která měla trenéru národního mužstva umož
nit, aby ze tří representačních mužstev sesta
vil pak to nejlepší. Dříve však ještě čeká čs.
representanty zatěžkávací zkouška na zájezdu
do Anglie, kde se utkají s kanadskými pro
fesionálními soubory.
První tři zahraniční zájezdy byly pro čs.
hokejové representanty úspěšné, neboť nikde
nezklamali. V utkáni ČSR — Švédsko ve
Stockholme vyšli Čechoslováci jako jistí ví
tězi. V prvém zápase se Švédy hrálo čs. muž
stvo sice nerozhodně, avšak v druhém utkán:
mistry světa porazili 5:3. Švédský tisk psal
o výkonu čs. mužstva v superlativech a ozna
čil ČSR za velkého favorita pro příští mistrov
ství světa.
V západním Německu v mezistátním trojutkáni: západní Německo, Itálie a ČSR, hrálo
druhé čs. representační mužstvo, složené z ju
niorů a to úspěšně. V Mnichově proti Němec
ku zvítězili sice těsně 5:4, avšak v druhém
finálovém utkání v Bad Tolzu proti Itálii zví
tězili Čechoslováci 11:2, a to nad tímtéž muž
stvem, které před lim porazilo Německo 4:3.
V těchto utkáních se čs. junioři představili
jako výborný celek a to jak bruslařsky, v
technice hole, tak také ve vedení puku a dů
vtipem ve hře. Z těchto mladých hráčů může
vedeni čs. hokeje sestavit team, proti kterému
to nemá nikdo předem vyhrané. Potřebuje
však natrénovat moderní kanadský útočný
hokej, to jest způsob, jak co nejjednodušeji
dopravit puk do nepřátelské třetiny a tam
v tvrdém boji vydobýt brankové posice. V
rukou dobrého trenera a po propracování se
v těžkých mezistátnídi utkáních, budou i tito
junioři slibnou nadějí čs. hokeje.
Neznáme však zkušenosti, které si přivezl
ligový mistr Rudá Hvězda Brno ze zájezdu
do Sovětského svazu, avšak v bojích proti
nejlepším klubovým celkům se ukáže, kdo
bude nejúspěšnějšim členem letošního representačního mužstva.
Start do letošní sezóny byl tedy pro čs. ho
kej velmi úspěšný. To nejlepší co čs. hokej
má, se představilo v příznivém světle. Teď
ovšem záleží na tom, aby se tento materiál
dostal do správných trénerských rukou a třetí
světový mistrovský titul v Norsku bude na
dosah ruky. První etapa důkladné přípravy
musí být provedena ještě do anglického zá
jezdu začátkem prosince a druhá do začátku
světového mistrovství v hokeji příštího února
v Oslo.
Pepa Maleček

TÁBOR SVOBODNÉHO SOKOLSTVA
VE ŠVÝCARECH
Mjr. J. Bruner, starosta Sokola, Londýn
Věc v exilu nebývalá, vzácná, ale jak ra
dostná, povzbuzující a následování hodná —
první společný smíšený tábor svobodného So
kolstva z Evropy a Afriky na půdě svobod
ných a přátelských Švýcar. Důkaz to, že svo
bodné Sokolstvo žije a se vyvíjí, i když dnes
jen mimo hraníce porobené vlasti. Tábor byl
uspořádán v Gurnigel Bad jižně Bernu od
27. července do 24. srpna 1957 za účasti 130
příslušníků sokolských jednot z Rakouska,
Francie, Anglie, Belgie, ze severní Afriky
(Casablanka) a ze Švýcar.
Po čtyři týdny vlály na vysokých stožárech
u tábora vedle vlajky švýcarské i vlajka
československá a vlajka sokolská, jsouce denié na očích stovkám turistů, kteří přijížděli
z jihu Švýcar do Bernských Alp.
Je jisté, že tábor a veřejné vystoupení v
neděli 11. srpna za takové účasti českosloven
ských krajanů ze Švýcar a i jiných hostu bylo
jedinečnou a důstojnou propagací svobodné
ho Sokolstva v zahraničí a i posilou svobod
ným Čechoslovákům usazeným ve Švýcarech.
A ta neděle 11. srpna byla také nevídanou
manifestací švýcarských Čechoslováků. Ani v
nejmenším nepochybujeme o tom, že účast
níci sokolského tábora v Gurnigel vděčně a
radostně vzpomínají na pěkné a krásné chvíle
v táboře prožité a na nová sokolská přátelství
tam uzavřená.
Veřejnému cvičení Sokolů v táboře byla
přítomna i Dr. Madeleine Andrée Cuendet —
se svoji sestrou Danielicu — z Lausanne,
která je známá stovkám a stovkám česko
slovenských uprchlíků v Německu svojí so
ciální práci v jejich prospěch. V Gazette de
Lausanne napsala o táboru a vystoupení pěk
ný článek. Příštímu sokolskému táboru, který
bude v roce 1958 v Rakousku „Nazdar!"
*
Sokol v Austrálii oživuje činnost. V Sydney
zahájili Sokolové cvičení v budově Community
Centre. Do prvého cvičení přišlo 20 členů a
7 žáků, avšak po několika cvičebních hodi
nách byla tělocvična zaplněna 55 cvičícími.
Cvičení vede br. Bedřich Mikl. Jednota v Syd
ney vydává rozmnožovaný Sokolský Věstník
v němž oznamuje, že Sokol v Sydney navázal
již spojení s ostatními sokolskými jednotami
v Austrálii a Věstník otiskuje nadšený po
zdrav ze sokolské jednoty Melbouine, která
rovněž vyzvala sokolské příslušníky do aktiv
ní činnosti.

řádů ve druhé světové válce, která bude umí
stěna v Čs. Národním domě v Londýně. —
MAROKO: Již po druhé vysílal marocký
rozhlas Rádio Rabat I a Casablanca I u pří
ležitosti výročí vzniku Čs. státní samostat
nosti zvláštní 35minutový pořad o Česko
slovensku, který sestavil Roman Hub. Zpěvní
a recitační čísla obstarali členové Sokola v
Casablance a k hudebnímu doprovodu bylo
použito skladeb B. Smeanty, A. Dvořáka a J.
Suka.
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Čemu se doma smějí ČSR zvýšilo poplatky na dárkové balíčky
Vyprávějí si doma, jaké jsou politické roz
díly mezi Jugoslávii a Polskem. Prý značné —
a přece ne. V Jugoslávii můžete říci a napsal
cokoli proti sovětskému Svazu, ale ani slovo
proti jugoslávské vládě. V Polsku můžete
říkat co chcete o polské vládě, ale ani slovo
proti Sovětskému svazu. V nás, v Česko
slovensku, se tyto tendence jaksi navzájem
prolínají. Proti Sovětskému svazu nelze říci
ovšem ani slovo a skoro ani slovo se nesmí
říci proti československé vládě. Za to se však
může mluvit proti polské i jugoslávské vládě.

*

Jeden ze sovětských „vojenských poradců“
v Sýrii dostal dopis od své manželky: „Milý
Grišo, moc jsem se těšila z Tvého dopisu z
Damašku, aie radši bych byla, kdybys byl
tady. Ptám se Tě také, co tam vůbec máte co
dělat, když sám píšeš, že tam byla spousta
velbloudů a poušť ještě než jste tam přijeli?“

*

Mezí uprchlíky z východního Německa do
západního Berlína je tolik bývalých komuni
stických funkcionářů, že to svedlo jednoho z
dopisovatelů k poznámce ve zprávě redakci:
Může se stát, že ve Východním Německu uvi
díte v týdeníku v kině reportáž o nástupu
nějakého funkcionáře, zatím co naše noviny
píší již o jeho nástupci, o jehož útěku se
právě mluví v rozhlase.

Zprávy z měst a krajů
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ČESKÉ SLOVO

OD 1. LEDNA 1958 NOVÉ CELNÍ A DANOVÉ POPLATKY NA ZÁSILKY Z CIZINY — LEV
NĚJŠÍ SAZBA JEN PRO PRVNÍ Tlil ZÁSILKY - ZHORŠENÍ PROTI DOSAVADNÍMU STAVU
Od 1. ledna 1958 platí v Československu
nové celní a daňové poplatky na dárkové
balíkové nebo listovní zásilky z ciziny.
Oproti dosavadnímu stavu jsou nejen vyšší
poplatky, ale nastalo též další zhoršení, ne
boť levnější paušál platí jen pro první tři
dárkové zásilky, kdežto dosud platil na
prvých šest dárkových balíčků došlých v ka
lendářním roce na osobu. V takové zásilce,
za předpokladu, že obsah bude použit jen
pro vlastní potřebu příjemce a příslušníků
jeho rodiny, kteří s nim bydlí ve společné
domácnosti, smí býti nejvýše: 1 kg kávy,
čtvrt kg čaje, čtvrt kg koření, 200 kusů ci
garet, 40 kusů doutníků, 200 g tabáku, 1 kg
kakaa, 1 kg čokolády, 1 kg Néscaíé, půl kg
žvýkací gumy, 750 g vlny, 6 m tkanin z ny
lonu, silonu, po jednom kuse různého prá
dla, jedny šaty, jedny hodinky, po jednom
hedvábném nebo vlněném šátku a pod.
Uvádíme celní poplatky některých druhů
zboží, na něž příjemce v ČSR zaplatí v pří
padě, že jde o první tři dárkové zásilky a
v závorce pak uvádíme poplatky, případně
percentuální zvýšení podle tamější malo
obchodní ceny za čtvrtou a každou další zá
silku z ciziny došlou v témže kalendářním

roce: Za 1 kg kávy 50 Kčs (150 Kčs), za 1 kg
uherského salámu, kakaa, čokolády, žvýkací
gumy 40 Kčs (80 Kčs), 1 kg tabáku 200 Kčs
(500 Kčs), za 1 cigaretu 20 haléřů (50 hal.),
fotoaparáty z ceny 50% (8O°/o), hodinky z
ceny 50% (100%), voňavky ze 1 kg z ceny
100% (2OO’/o), rtěnky kus 5 Kčs (20 Kčs),
mýdlo 1 kg 5 Kčs (10 Kčs), hračky z ceny
20% (40%), za pár kožené obuvi 30 Kčs
(80 Kčs), kožené aktovky, kabelky, peněžen
ky za 1 kg 300 Kčs (500 Kčs), kožené kabá
ty, kalhoty a rukavice 1 kg 200 Kčs (400
Kčs), kožešina z ceny 50% (90%), žiletky za
10 kusů 5 Kčs (20 Kčs), pudřenky 40 Kčs
(100 Kčs), elektrické strojky na holení kus
80 Kčs (160 Kčs), za 1 kg příze bavlněné,
lněné a nitě z umělého hedvábí 80 Kčs (150
Kčs), vlněná 200 Kčs (400 Kčs), nitě z pří
rodního hedvábí, nylonu, silonu a pod. 80
Kčs (200 Kčs), vlněné tkaniny 400 Kčs (600
Kčs), za 1 pár punčoch, ponožek z nylonu,
silonu 15 Kčs (40 Kčs), vlněné látky 1 kg
400 Kčs (600 Kčs), kapesníky 10 kusů 20 Kčs
(50 Kčs), vlněné šátky na hlavu a šály 50 Kčs
(150 Kčs).
(Bližší podrobnosti sdělí zájemcům naše
redakce.)

Zrcadlo domova
Těžký je život muzikantů...
Český muzikant byl odjakživa zvyklý na
ledajaké potíže, ale aby musil jezdit napříč
republikou a shánět se po žíních na smyčec
nebo po kalafuně či dokonce po notách — to
tu opravdu ještě nebylo. Zel, taková je situa
ce v zemi, jež dala světu Ant. Dvořáka a B.
Smetanu!
ČSR má smutný primát...
Spotřeba alkoholu v Cechách, na Moravě i
pod Tatrami povážlivě stoupá. Opilství už na
bylo takových forem, že se ve všech krajích
zřizují protialkoholní poradny. V poslední do
bě byl při pouličních nehodách usmrcen velký
počet dětí! Jejich smrt mají na svědomí opili
řidiči. Lidově demokratické Československo je
na světovém žebříčku na předním místě; bohu
žel, ve spotřebě alkoholu!
Z bytů úřady. „Pět tisíc pražských rodin,
skoro 10% všech žadatelů z jednotného pořad
níku, by mohlo dostat třeba zítra dekret na
byt a stěhovat se, kdyby ...” — Vedoucí by
tového odboru rady ÚNV odhaduje, že ad
ministrativa
různých
národních
podniků,
ústředních úřadů, výzkumné ústavy a jiné in
stituce zabírají v současné době asi 5.000 bytů.
Práce, Praha
Nesplnitelné přání. „Přáli bychom si, aby
chom se dozvěděli, kdy se opět objeví na
trhu mandle, hrozinky a ořechy. Tyto pochu
tiny se objevují, bohužel, pouze v předvánoč
ní době a nikoho nenapadne, že třeba posvícenský koláč s mandlemi a hrozinkami je
teprve ten pravý? Je to skutečně tak vzácné
zboží, že je dostaneme jen jednou za rok?
Svobodné slovo
Nejsou dětská ramínka. „Od té doby, co
jsem své čtyřleté dcerce pořídila „baloňák”
za 217 Kčs, sháním dětské ramínko... Kdy
koli jsem šla kolem KOVOMATU, nikdy jsem
nezapomněla vejít dovnitř a poptat se... Vždy
jsem obdržela zápornou odpověď. Po měsíci
jsem si vzala půl dne náhradního volna, cel
kem 16 pražských obchodů jsem obešla, ale
marně.”
Mladá fronta
Takové dobroty mají jen v ČSR! „Miroslav
Buranda z Březin si zakoupil chléb, který se
zvláštní péči upekly Děčínské pekárny a po
slaly do prodejny v Soutěsce. Protože však
pekaři měli strach, aby chléb cestou neutrpěl
a zůstal celý, zpevnili ho uvnitř ocelovým
lankem. Soudruh Buranda, který nám chléb
poslal k tomu napsal: „Našel jsem již různé
předměty v chlebě, ale toto už vyčerpalo moji
trpělivost. Jsem sice jen člověk, ale takové
dobroty jaké pekou v Děčíně, trávit nemohu.”
Mladá fronta
Cihly z tvarohu. „Cihly z Horních Bučic se
vyznačujístejnými kvalitami jako cihly z Pře
štic na Plzeňsku „JSOU Z TVAROHU”. Ale
cihelně to nevadí — ta přece nestaví, proč
by se měla proto znepokojovat?”
Mladá fronta
Nečistí se! „Prošel jsem sedm čistíren. Ni
kde nepřijali šaty k čistění. V novinách byla
řada článků, kritisujících tento stav. Cožpak
se nikdo neprobudí na příslušném ředitelství,
hlavní správě a ministerstvu a nesjedná ná
pravu? Cožpak si neuvědomí příslušní čini
telé, že touto situaci jsou lidé otravováni, že
neplněním potřebných služeb pracujícím (a to
nejen jak známo, jen v čistírnách, ale i jinde)
má negativní hospodářský a politický vliv?”
Tvorba
Pavúk v mlieku. V Žiari nad Hronom občan
Rudolf Kaliský našiel vo svojom mlieku uto
peného pavúka. „Najprv vypleští oči, ale po
tom pokojné vytiahne utopenca, položí na
pult, aby vraj mliekáreň neschudobnela, lebo
on za pavúka naplatil. — Podobných prípadov
sa nám v posledných týždňoch a redakčnom
archíve nazhromaždilo hojné. Najma v chlebe
a pečive sú vše zapečené zápalky a cigarety.
Věru, v pekárňoch a mliekarnách by bolo tře
ba robiť čistotnejšie-”
Pravda, Bratislava
Co se vleče — neuteče. „Přály bychom si,
aby se zkrátily lhůty oprav dětské obuvi. Již
se o tomto problému hodně mluvilo a psalo,
ale lhůty se nezkrátily. Na opravu dětských
botiček musíme čekal stále stejně dlouho, až
se změní roční počasí nebo až vyroste dítěti
noha a pro opravené boty musíme pak hledat
dědice.”
Svobodné slovo

Ústí nad Labem. Nedávno se prudce roz
Praha. Zahraniční návštěvníci Prahy potvr
zují, že krátce před návštěvou Chruščeva a vodnila řeka Ploučnice a velká voda pode
Praha. V Národním divadle se provádějí Bulganina se objevily na některých odlehlej mlela břeh řeky, který se utrhl právě v oka
velké vnitřní úpravy. Dřevěná podlaha se na ších domech v Praze nápisy: „Ať žije slavný mžiku, když pět dětí od tří do osmi let při
hrazuje betonovou stupňovitou plochou, na Ch. a náš nesmrtelný B.!” Nápis zavdal pří hlíželo na rozvodněnou řeku. Všech pět dětí
kterou budou upevněna nová moderní křesla. činu k různým dohadům. Zřejmě na prvni po utonulo. Komunistický tisk tuto nešťastnou
Nová křesla umožní rozšíření míst v přízemí hled zkratkami byl míněn Churčhill a Beneš. událost neuveřejnil.
Kadaň. Na pozemcích státního státku byl
Horní Braná na Jilemnicku. Koncem záři od
o jednu řadu a na prvním i na druhém bal
koně o 28 míst k sezení. Vytápěni a větrání halena pamětní deska Janu Amosů Komen postaven nákladem 4 milionů korun moderní
zelinářský
závod, který však nebyl uveden do
bude otvory v podlaze. V Nár. divadle se dále skému.
Litomyšl. V Janově bude obnoven kostel, provozu, jelikož se dodatečně zjistilo, že zá
buduje rozhlasové zařízeni pro rovnoměrný
vod byl postaven v místech, kde se bude roz
přenos zvuku s jeviště do všech prostor hle který letos vyhořel.
Praha. Komunistický krajský soud v Praze lévat jezero budoucí přehrady na Ohři. Bude
diště. Přenos je zaveden i do šaten. Pro ne
doslýchavé budou k disposici zesilovací slu odsoudil k trestům žaláře od 7—15 let býva tedy tento čtyřmilionový podnik zatopen.
Jičín. Ve městě dosud mají pomník J. V. Sta
chátka. V roce 1958 bude vyměněno celé lého hoteliéra Viléma Vilíma, býv. kavárníka
Václava Sovu a býv. majitelku vinárny Kláru lina. Stojí na prostranství v místní lipové ale
osvětlovací zařízení.
Sezimovo Ústí. Pani Hana Benešová, choť Krutskou z Prahy pro výzvědnou činnost ve ji, kde dříve stál pomník Karla Havlíčka Bo
rovského, jenž byl před léty odstraněn, aby
zesnulého presidenta dr. E. Beneše, žila v létě prospěch Spojených států.
Třinec. Dokončena stavba moderního ná udělal místo sovětskému „vojevůdci”.
ve své vile v Sezimově Ústí. Není známo, zda
Turnov. Zásobovací situace masem v sever
paní Benešová žije v jižních Cechách trvale, či draží.
Sokolov. V tomto hornickém městě se opra ních Čechách zdaleka neuspokojuje obyvatel
zda v zimních měsících bydlí v Praze. Ná
vštěvníci, kteří zavítali do Sezimova Ústí, za vuje „Hornický dům” (nyní „Dům kultury”), stvo. Čerstvého masa je velmi poskrovnu,
hlédli paní Hanu Benešovu na zahradě, odkud který býval kulturním a společenským stře prodává se ponejvíce maso mražené, případně
jim radostně mávala na pozdrav. — Hrob pre diskem horníků sokolovského hnědouhelného v konservách. Telecí maso není vůbec k do
stání. Podobně je tomu v Jičíně a v Semilech.
sidenta dr. E. Beneše, jenž je umístěn na po revíru.
Žďár nad Sázavou. V budově státního zám
Moravský Krumlov. Na zámku se připravují
zemku býv. presidentova letního sídla, je vel
mi pečlivé upraven. V srpnu t. r. byla na jeho vhodné místnosti pro umístění slavně „Slovan ku (bývalý cisterciácký klášter) otevřeno mu
seum knihy a knihoven.
ské epopeje” od Alfonse Muchy.
rove spousta čerstvých květin.
Hodonín. V Mikulčicích bylo objeveno velké
Kostelec nad Labem. Odhalena pamětní des
Všetaty. Busta T. G. Masaryka, již chtěli všetatští soudruzi odstranit, ale po protestu míst ka slavné kostelecké rodačce, operní pěvkyni slovanské sídliště a pohřebiště z 9. stol., jež
představuje
2.000 hrobů. Při vykopávkách by
Tereze
Stolzové,
první
představitelce
„Aidy
”
ních občanů musili ponechat, je stále ozdobou
při světové premiéře této slavné Verdiho ly odkryty také základy velké basiliky, v je
města.
jímž těsném sousedství bylo nalezeno větší
Praha. Známý Staroměstský orloj se právě opery.
Úžin nad Labem. Zahájena stavba největší množství hrobů s nálezy ozdob, jež ukazují na
opravuje. Vyměňují se některé starší součást
ky, které již nevyhovovaly. Ruční mechanis čs. tlakové plynárny, která bude dodávat přes vysokou kulturu tehdejších obyvatel.
Kadaň. V Prunéřově u Kadaně byl otevřen
mus bude nahražen elektrickým zařízením. milion krychlových metrů plynu denně.
Strakonice. V bývalé zámecké zahradě bude nový povrchový hnědouhelný důl.
Při opravě bude diod orloje na několik dní
přerušen. Počítá se s tím, že oprava bude vybudováno přírodní kino.
Blansko. Při průzkumu Pustého Žlabu v Mo
Plzeň. Na farmě Milíře státního statku Ta ravském Krasu byl nedávno objeven dosud
skončena koncem listopadu t. r.
Brandýs nad Orlicí. Toto město bylo v 17. chov se zakládá největší ovocný sad na Plzeň neznámý podzemní přítok řeky Punkvy. Z no
století útočištěm Českých bratří. Na paměť sku. Má mít rozlohu 200 hektarů.
vého přítoku bude prý možno získat pitnou
Chrudim. Otevřena nová nemocnice, která vodu.
365. výročí narozenin J. A. Komenského a
300. výročí vydáni jeho knihy „Didaktika ope má 330 lůžek. Její stavba trvala deset let.
Žilina. V obci Oravská Jasenica v okrese
Písek. V příštím roce má být zahájena vý Náměstovo vznikl 19. října velký požár, který
ra omnia”, uspořádány koncem srpna oslavy.
Lázně Kynžvart. V zámku se připravuje ma stavba národního podniku „JITEX”. Vedle zničil 57 obytných domů, příslušné hospodář
teriál pro zřízení musea francouzského spiso přádelny bavlny bude vybudována přádelna ské objekty a inventář. Oheň vznikl v domě
vatele Alexandra Dumase. Základem nového vigonové příze. Závod má být největším ple- Jana Graňáka při mlácení obilí. Požár byl
musea budou sbírky býv. majitele zámku Ri tařským kombinátem ve střední Evropě.
lokalisován zásahem požárních sborů z okol
Sušice. V příštím roce oslaví závod „SOLO” ních obcí a hasičstvem z Růžomberka a Žiliny.
charda Metternicha, který se před 100 léty se
známil s A. Dumasem v Paříži. Po Dumasově 120. výročí výroby zápalek. K této příležitosti Škoda činí přes tři miliony korun.
smrti věnovala jeho dcera Metternichovi 36 bude vydáno deset nálepek se sušickými mo
Františkovy Lázně. Poblíž lázní vytryskl
tivy.
rukopisů a mistrův psací stůl.
mohutný gejzír, který zprvu dosahoval 60 m
Most. Při geologickém průzkumu v okolí výšky a za vteřinu vychrlil asi 1000 litrů
Karlovy Vary. V příštím roce budou uspo
řádány velké oslavy 600-letého trváni města. města bylo zjištěno, že zemina obsahuje velmi vody. Výška gejzíru se ustálila na 18 m.
K významnému výročí budou vydány zvláštní vzácný kov titan, jehož se používá především V okolí gejzíru se vytvořilo velké jezero.
známky, natočen film a vyhlášena soutěž v v chemickém a leteckém průmyslu.
Odborníci se pokoušejí nový pramen spoutat
Ostrov u K. Varů. Ještě letos má být zapo a účelně zužitkovat.
oboru výtvarného umění, fotografie, hudby a
čato se stavbou nemocnice, která bude mít
literatury.
*
Pardubice. Na Pernštejnském náměstí jsou 360 lůžek a oddělení interní, chirurgické, neu
KDO ZEMŘEL: Básník Otto Ježek. — Brig,
restaurovány staré domy. V jubilejním 50. roce rologické, dětské, gynekologické, krční, ušní, generál v. v. J. Ejem z Prahy. — František Xa
Východočeského divadla bude v Pardubicích nosní a kožní. Nyní má Ostrov 13.000 obyvatel ver Diviš, symf. dirigent a pracovník čs. roz
koncem listopadu otevřeno u Husova sboru a počítá se, že do tří let bude mít 25.000 lidí. hlasu. — Josef Filouš, prof. býv. reál, gym
Prostějov. Oděvní závody Jiřího Wolkra nasia v Křemencově ulici. — Jaroslav Seník,
nové Komorní divadlo, které bude mít 250 míst
Do redakce „Večerník” v Bratislavě prinie(dříve Rolný) budou rozšířeny o dvě pěti- člen divadla Čs. armády. — V Českých Budě sol 11.9.1957 neznámý pán suchár. Suchár sa
k sezení a 50 míst k stání.
etážové
výrobní
budovy
s
jejichž
výstavbou
jovicích
zemřel
ve
věku
86
let
papežský
pre

začal
úplné abnormálně chovať. Pohyboval sa,
Plasy. Koncem srpna odhalen v místě pa
lát a probošt Msgre Karel Boček, rodák z Kar- pretože sucharom hýbali červíci. Tento suchár
mátník osvobození. Je umístěn uprostřed par se započne v příštím roce.
Mohelnice.
Za
bývalým
cukrovarem
obje

dašovy Řečice. — Ing. František Křížek, sekč- bol kúpený v bufete oproti kinu „Dukla" v
ku u náměstí. — V příštím roce bude v Plavena osada stará asi 5000 let.
ní šéf min. dopravy. — MUDr. Tomáš Robák, Bratislavě.
sech otevřeno museum.
Mariánské Lázně. Příští rok oslaví město obv. lékař z Prahy. — JUDr. Antonín Welner,
V tom istom „Večerníku" zo l.októbra 1957
Uničov. Na náměstí umístěný Mariánský 150. výročí svého založeni. V rámci oslav
sloup bude obnoven. Dále má být opravena bude na Gorkého kolonádě odhalen pomník vrch, polic, rada v. v. a býv. přednosta do sa dočítáme: Predajňa potravin na Suchom
pravního
odd.
z
Prahy.
—
Václav
Vavrýn,
Mýte
zaviedla do predaja chlieb plněný klin-t
Medlovská brána a restaurována bude i budova prvnímu českému starostovi města a zaklada
bývalé radnice ve které je umístěno museum. teli krásných městských sadů, Václavu Skal řed. národní školy v Sušici ve věku 78 let. — cami.
MUDr. Jiří Moudrý, primář nemocnice na Bu
Pracovníci bratislavských pekární zapekujú
Soběslav. V bývalém domě Zuzany Vojířové níkovi.
lovce. — Emanuel Kukal, podúř. v. v. zemské téroví papier do makových rožkov.
je umístěno bohaté museum památek církev
Prešov. Na Lomnickém Štítě byla vybudo ho úřadu pro péči o válečné poškozence. —
V Liptovskom liehovare a konzervami ne
ních i historických, lidová keramika a obrazy. vána nejvýše položená retranslační stanice v Frant. Roubal z Prahy-Dejvic. — Redaktorka chali vo Haši čučoriedkového sirupu kandizoTýn n. Vit. Město vzpomnělo 110. výročí Evropě. Druhá, pro příjem, byla postavena v Míla Grimmichová z Prahy. — Ing. Fr. Alt- vať myš. FTašu kúpila Rozália R. z Bratislavy.
úmrtí známého českého loutkaře Matěje Ko Prešově U vodárny. Je to první amatérská mann, vrchní těch, rada v. v. — Ing. Oldřich
Pani Vlková našla v žemli zapečený 10 cm
peckého. Nejstarší žijící český loutkař, 83 letý televisní vysílačka v CSR pro přenos vysílání Pour, úředník Investiční banky. — MUDr. Ka dlhý motúz ...
Tomáš Dubský, sehrál Macháčkovy „Ženichy” z Ostravy.
rel Uzel, městský lékař na Mělníce.
„Cestě míru” (orgán KV-KSČ) v Liberci ze
s museálnimi loutkami.
dne 20. září 1957 píše J.M. Palát:
V roce 1952 byl požádán „Stavokombinát
Kroměříž. V arcibiskupském zámku bylo
v Liberci, aby v Moskevské ulici na domě
reinstalováno okresní museum s exposicemi o
CO SRDCE POJÍ — MOŘE NEROZDVOJl
číslo popisné 3a upevnil 16 metrů okapových
Kroméřížsku od pravěku až k dnešku. —
rour. Nestalo se tak — a od roku 1952 teče
Opravuje se historická radnice a barokní ko Proto nezapomínejte na své drahé ve staré vlasti a zašlete jím skutečně hodnotný
balíček.
v domě se zdí, hnijí stropy i podlahy na kte
stel sv. Jana křtitele, který byl postaven v
Zašlete
jím
to
nejlepší.
Budou
Vám
za
to
vděčni.
rých rostou choroše (druh houby). Tyto choro
18. století.
še přinesl do redakce Josef Condl...
Praha. Na 500 zahraničních vědců ze všech
Dále prý dostal J. M. Palát pivo, ve kterém
Míla Pecka a Karel Rada
států světa se ve dnech 9. až 15. září zúčast
byla štětka z mycího stroje hodící se za klo
nilo Mezinárodního symposia mikromolekumajitelé firmy
bouk,
preclík ve kterém byl napínáček, hous
lárni chemie. — Značným nákladem pokračuje
ku ve které byly kusy žíní a polévku, ve
MANHATTAN FOREIGN TRADING Co.,
renovace „Emauz” a opravuji se malebný ko
které plaval červ ...
NEW YORK 21, N.Y., USA
stelík sv. Gotharda nad Královskou oborou, 1363 First Ave.,
*
bývalé knihkupectví pí. Růže
kostel sv. Havla na Starém Městě, kostel sv.
Hledají se: Luděk Kupka z Kožlan, 1948 v
Jediné československé knihkupectví na Americkém východě
Jiljí v Husově ulici na Starém Městě a koste
New
Yorku;
Cyril
Sláma
z Brna-Želešic; Vla
ly sv. Mikuláše a sv. Tomáše na Malé Straně. Vám zaručují, že Vámi zaslané dárkové baličky od jejich íinny z Vídně budou nejlepšf,
dimír Svačina, 1927 v Holešově; Eudovít Po— V rámci rozšíření ruzyňského letiště bude
které kdy dosud dostali
liaček, 1932, okr. Kys. Nové Město; Otto Hoještě letos prodloužena jedna rozjezdová drá
Zkuste a přesvědčíte se sami.
lubec, 1920, 1949 ve Svédsku? J. Rech, cizinec
ha o kilometr, takže bude 2600 metrů dlouhá. Pište si o ceníky a informace.
ká legie (?); Karel Doležal, 1929, okr. Nym
Zasíláme také léky.
Později budou prodlouženy i další rozjezdové
burk. Maji v redakci důležité sděleni.
Převzali jsme zasílání dárkových balíčků z Dánska po zemřelém p. Rudolíu Vorlovi.
dráhy a bude postavena nová letištní budova.

♦

„SVOBODA JE PRÁVO UKLÁDAT SI VNITRNÍ DISCIPINU, NEBOl BEZ Ní BUDE NÁM

České Slovo

KÁZEŇ UKLÁDÁNA DRUHÝMI.

BRATR SMUTEK
FRÁŇA ŠRÁMEK

Snad někdy již ve hře v kuličky
zahrál jsi se mnou kuličkou černou,
a když jsme válčili, byl jsi už se mnou,
vzal jsi mi radost z dřevěné šavličky,

hebce svou kořist nes', vadnoucí snít ku,
pro marnost zloupenou života stromu,
a tiše šeptaje: vraťme se domů,
prstem jsi ukázal hřbitovní zídku.

dal mi pak usednout na břehu řeky,
po proudu šavličku pustit a sníti,
zatím co z olšoví, vrbin a sítí
hlas tvůj mne uspával, hedvábně měkký...

Hledaje jinou, nalézám stále
věrnou tvou, nad všechny věrnější ruku,
a ze všech srdci, na něž kdy tluku,
prázdnou zníš ozvěnou v neživé skále.

Němí dva rybáři, s naději klamnou
Dny přišly slavné pak, vino a plamen,
nad jedním splávkem dřímotně bdíme.
My se už, bratře, nerozloučíme.
za stromy ukryté dívky kol zvaly,
od stromu k stromu poletovaly.
S břehu až spadnu, kruhem se uzavřeš za
Co já jsem uchvátil, vzal jsi s mých ramen,
mnou ...

NECESÉR
MIREK PODIVÍNSKÝ
Protože jsem se, milý čtenáři, o tobě toho
tolik navyprávěl své pani Zuzance, je na čase,
abych pověděl také tobě něco o ní. V příběhu,
který chci vyprávět, bude k tomu příležitosti
dost a dost. Teď už opadalo listí se stromů,
ale tehda se všechno probouzelo k jaru. Té
zimy jsem užíval zdraví po kapkách a náš lékař
mi vážně domlouval, abych si vzal dovolenou
co nejdřív, už teď, protože prý se v tuto roční
dobu počítá každý den zotavené za dva. Zuzanka právě ukončila své pohostinské vystou
pení na jedné menší mnichovské scéně. Proč
bychom tedy nejeli? Hovořili jsme o tom
v jedné švabinské vinárničce se Zuzančiným kolegou a ten nám doporučil městečko
L. Má okamžitá reakce nebyla asi právě spon
tánní. Doma Zuzanka vyzvídala: ,,Co máš vlast
ně proti L.?"— „Co bych měl mít proti L.? Nic
nemám proti L., vždyť jsem je nikdy ani ne
viděl ..." a po malém zaváhání: „Můj přítel S.
tam byl před rokem na čas v duchovni správě,
jako administrátor a musel odtamtud. Je tam
hodné Sudeťáků — a ti ho tam nechtěli."
Zuzanka zvážněla. Abyste mi dobře rozuměJi. Zuzanka je původem i rodem z Hamburku.
Tak jako všude jinde na světě, soudí i tam o
mnoha věcech v utkvělých představách. Ale
nějaké elementární nacionálni nenávisti tam
neznají. Ke komu také? Ze všech nejblíž jsou
jim tak ještě Dánové.
Zuzanka, která ani u
sousedů, ani u svých druhů z dětských a dív
čích let nepoznala nikdy nacionalistických
vášní, má o nich upřílišněné a tak trochu ro
mantické představy. S našimi bývalými spolu
občany se setkala do té doby jen málo a ne
zdálo se, že by taková setkání byla těmito je
jími představami příliš otřásla.
V té době aspoň, buď jak buď, v její přece
jen nereálné fantasii, neměla polévka daleko
od jedu a večerní šero a noční tma daleko od
ještě temnějších úkladů a konspirací. Nakonec
bylo přece jen dohodnuto, že pojedeme. Však
nám Zuzančin kolega doporučil i ubytování u
jedné patricijské 1.. ské rodiny — a budeme
se vůbec chovat tak, abychom „je" ani ne
potkali.
Vypravili jsme se na cestu a já si vzal
ssebou po prvé svůj nový necesér. Tchýně mi
jej darovala k Ježíšku. V dobách, když jsme
si ještě vykali, vyprávěl jsem jí, jak jsem kdy
si, malý uprchlíček, brouzdal bez groše v kapse
ludwigsburskými ulicemi a obdivoval za vý
kladními skříněmi skvostná kožená pouzdra, v
nichž se to blýskalo lesklými holícími přístroji,
zrcádky, kde bylo přihrádek bez počtu, v nichž
byly rozličné krabičky a tuby z kovu i celuloidu, kartáčky, pinsety, nůžky, pilníčky a Bůh
ví co ještě! Víc než po nových botách, kterých
jsem měl, Bůh ví, zapotřebí, toužil jsem po ta
kovém neceséru. Tchýni to vyprávění dojalo
— a první, co mi darovala k Ježíšku, byl právě
necesér.
Přijeli jsme do L. Jak už jsem pověděl, shá
nět byl jsme neměli zapotřebí a přímo z ná
draží jsme se vyptali na cestu k pensionu paní
Seibollové. Je to pěkný výstavný dům ve
velké zahradě se starými ovocnými stromy. A
stará paní Seiboltová je milá a laskavá dáma.
Bylo tehdy v L. ještě málo hostí a mohli jsme
si vybrat pokoj s nejlepší vyhlídkou na mě
stečko, shluknuté kolem kostelíku s věží na
způsob bavorské cibulky, a s dobrým výhle
dem k horám, na jejichž svazích byl ještě sníh.
Zato zelenající se už jejich předpolí, bylo pří
slibem příjemných procházek v březnovém slu
níčku.
Vyplnili jsme papíry pro policii, trochu si
odpočali a vydali se na první vycházku. Když
na ten výlet do L. myslím dnes, zdá se mi, že
v Bavorsku tehda přece jen víc svítilo slunce
a že tu tolik nepršelo. Večer nám chutnalo zna
menitě. A jak se nám spalo? Zuzanku, která
o sobě ráda tvrdí, že nikdy po prvé dobře ne
spí v cizím pokoji, neprobudila ani služebná,
která měla svou světničku na naší chodbě. Ko
lem půlnoci jí náhodou nebo průvanem vylítly
dveře z ruky a přibouchly ranou, která mě
rázem v polosnu přenesla do mé milé rodné
hanácké vesničky, s její sváteční kanonádou
o Božím Těle.
Jedno okno naší světničky bylo obráceno k
východu a my jsme se brzo probudili. Bože,
bylo to krásné ráno! Zuzanka si ještě hověla
v posteli, a já jsem se už myl v příjemné
vlažné vodě.
No, a potom nadešel čas, abych otevřel svůj
malý necesér. Se vší obřadností, již jsem scho
pen a nad to povinován před Zuzančiným zra
kem k dárku od tchýně, vložil jsem žiletku do
strojku a rukou zkušeného rutinera se začal
holit. Ale ouha! Ať jsem kladl strojek k tváři
v úhle sebelépe míněním, na mé tváři se ob
jevovala jedna krvavá stopa za druhou. Zuzanka mě už dávno zapřísahala, ať nechám mar
ného úsilí, až nakonec i já jsem musel uznat,

že to tímhle strojkem nepůjde. Tak žalostně se
měl uskutečnit můj někdejší sen o neceséru.
Lidé zkušení mi později řekli, že se nikdy
nikdo neholí strojkem z neceséru, ten, že se
kupuje přece zvlášť! No — tenkrát jsem to
ještě nevěděl.
Nezbývalo mi teď nic jiného, než si napustit
hodně studenou vodu, abych nejen smyl mýdlo,
ale také aspoň trochu zastavil krvácení a mohl
se vydat ještě před snídaní na cestu k holiči.
Měl ostatně svou oficínu jen pár kroků od Seiboltových. Honem jsem se oblékl, potom ještě
opatrná pusa a dohodnuto: „Sejdeme se u sní
daně." Už jsem bral za kliku, když mě Zu
zanka ještě honem jednou zastavila a tiše —
tichounce, aby to náhodou na chodbě nikdo
neslyšel, mi povídá: „Ale, kdyby to byl Sudeťák, tož k němu nechoď!" A musel jsem jí to
slíbit! Jak si vlastně představovala, že to po
znám, to do dneška nevím a marně jsem o tom
uvažoval po cestě Seiboltovou zahradou. Oficína byla maličká. Když jsem otevřel dvéře a
dal křesťanské pozdravení, podíval se na mě
zvědavým úkosem pár dobromyslných hnědých
očí malého mužíčka v bílém plášti a ze zrcadla
jiný pár, přísných a temných, nad homutným
knírem a namydlenou hubou jakéhosi bavor
ského tatíka. Musel jsem tedy chvilku čekat.
Oficína byla chudinká, ale dýchalo se v ní do
bře. Čistá záclona ji oddělovala od vedlejšího
pokojíku, z něhož voněl čaj. Pan Klebich asi
před chvilkou snídal. S okýnka se na mě pří
větivě zubilo v kořenáči kvítí, kterému zde
říkají „Fleissiges Lieschen". O kousek blíž,
takže jsem mohl pohodlně se svého místa číst,
visel v rámečku obřadný list, potvrzující, že
muž, pod jehož břitvou jsem se měl za chvíli
ocitnout, dosáhl ve svém zodpovědném zaměst
nání zdatnosti mistrovské. A místem, z něhož
se mu o tom dostalo umnými iniciálami, a pod
pisy plnými rozverných kudrlinek úředního
ověřeni — byl Berlin. Jak vidíte, náhoda mi
přála. Kdyby tam bývalo bylo Karlsbad nebo
Leitmeritz, býval bych musel odejít!
Než jsem to všechno tak detektivně domyslil,
měl se Bavorák s knírem k odchodu. Svou
kostrbatou němčinou jsem vyložil mistru pří
činy všech těch krutých tržných a řezných ran
na své tváři. Byl jsem s jeho prací nadmíru
spokojený. S akrobatickou dovedností se uměl
vyhnout bolavým místům, popřál mi brzké po
zdravení a dobré počasí, já mu řekl, že zítra
přijdu zas a spěchal jsem k snídaní.
Však už mi Zuzanka vyšla v ústrety. Vzduch
byl voňavý a sluníčko hřálo tak, že se nám
oběma rychle vrátila dobrá nálada. Pani Sei
boltová nám prostřela k snídaní, — účast sama
— politovala mateřsky mé šrámy a bolesti.
K obědu jsme se vrátili hladoví jako vlci. Po
polévce přineslo obsluhující děvče v bělostné
zástěrce na stůl hlavní jídlo: na kouřící míse
naše pravé dobré české knedlíky! My se Zuzankou jsme se na sebe jen podívali: slov ne
bylo třeba. Jaká ona je, ani jí ty dobroty ne
chutnaly!
No, po jídle, jsme se dověděli, ostatní. „By
la" skutečně od nás, z Českých Budějovic a
s ní i její maminka, babička a starší bratr.
Když sem tak přišli, s holýma rukama, laskavá
paní Seiboltová se jich ujala. Z policejní při
hlášky se dozvěděli — co už z mého přízvuku
tušili. A ty knedlíky byly na přivítanou a k mé
poctě. Stařenka mluvila na mé češtinou, která
se poslouchala skoro tak měkce, jak řeč našich
stařenek doma.
Co nám teď zbývalo? Stěhovat se od Seiboltů? Prosím vás, troufali byste si to vysvětlit
paní Seiboltové? My jsme si netroufali! Ne
zbývalo tedy, než zůstat. A tak nám plynuly
prázdninové dny, třetí, čtvrtý, na slunci a v
pohodě.
V sobotu ráno, jako obvykle, šel jsem k své
mu holiči. Byli jsme sami, a on se konečně
osmělil k otázce, která ho už asi dlouho pálila
na jazyku: „Odkud přicházíte?" Žádný drama
tik by nedokázal „otázku" položit na působi
vějším místě. Mužíček mi totiž právě vybíral
proti srsti a opatrně vousky na hrdle pod sa
motným ohryzkem. Pověděl jsem mu: „Z Mo
ravy." Hnědé oči oživly. „Tam jsem byl!" A
zatím co si otíral o dlaň druhé ruky s břitvy
mýdlo a seškrabané vousy ptal se po druhé:
„Odkud z Moravy?"
Právě jsem stačil povědět, že z jedné malé
vesničky u Olomouce a on, pokračuje břitvou
ve své krasojízdě po mém hrdle, povídá: „Tam
jsem byl taky — vo tyhle zuby jsem tam při
šel!" — a trhl pravým koutkem úst za nimž se
skutečně objevila mezera po čtyřech nebo pěti
zubech.
Laskavý čtenář už uzná, že dramatická gra
dace mého příběhu musela zde dospět ke své
mu vrcholku. Nemohl bych mu přece dále vy
právět, jak sám sobě šel jsem na vlastní po
hřeb. Ale jedno je jisto. Od této chvíle pře-

Vzomi drůbežníci
Kanadský drůbežnický časopis, CANADA
POULTRYMAN, přinesl nedávno článek o
dvou českých uprchlících, kteří v roce 1953
přišli bez peněz do Kanady a dnes vlastní vel
kou drůbežnickou íarmu v kanadské provin
cii Britská Kolumbie. Otiskujeme ze článku
podstatné časti s historii úspěšných uprchlíků.
Josef Neubauer, anebo, jak si dnes říká,
Joe Neubauer, a jeho žena Míla, chtěli žít
svobodné v demokratické zemi a proto uprchli
z komunistického Československa. Putovali
hodně světem, než se trvale usadili. Nejdříve
žili ve Francii, ale odtamtud brzy odešli do
Afriky, kde ztrávili celý rok. Nelíbilo se jim
tam a vrátili se do Francie. Ani tam dlouho
nepobyli a odstěhovali se do Kanady. Tam
přišli úplně bez prostředků a nejdříve praco
vali v zemědělství na prériích středních ka
nadských provincií. Když si našetřili něco pe
něz, odešli docela na západ, do Kolumbie. Za
líbilo se jim tam. Nedaleko Vancouveru na
pacifickém oceánu si v únoru 1952 najali u
města Ladneru drůbežnickou farmu Delta Manor. Byla to farma stará třicet let a celkem
dost zanedbaná. Manželé Neubauerovi o drůbežnictví mnoho nevěděli. Josef neměl v
Československu se zemědělstvím nic společ
ného a kuřata znal jenom z talíře. Byl obchod
níkem, ani jeho žena Míla nebyla ze selského
pytle. Vedla účetnictví mužova obchodu. To
však Neubauerům nevadilo a s vervou se pu
stili do nového řemesla, které si vybrali, a
které mělo být základem jejich nového života.
Začátky nebyly lehké. Byli v cizí zemi, an
glicky mnoho nemluvili, a měli právě tolik
peněz, aby zaplatili nájemné. Na živobytí si
museli vypůjčit, poněvadž trvalo nějaký čas
než jim začal plynout z drůbežnictví příjem.
Ale pracovali houževnatě a už po dvou letech
si mohli koupit svou najatou farmu a zaplatit
zálohu^ na kupní cenu. Na ostatní si museli
vypůjčit, ale peníze lehce sehnali. Peněžní
ústavy znaly jejich svědomitost a jejich pra
covitost. Naubauerovi zvýšili počet nosnic na
své farmě ze 2.500 kusů na 10.000 kusů, zlep
šili staré budovy a jejich drůbežnické zařízení
tak, že dnes farma vypadá spíše jako vzorná,
ukázková drůbežárna, než jako obyčejný ob
chodní podnik. Letos na jaře nesly jim slepice
průměrně 4.500 vajec denně, ale nyní budou
mít denně mnohem více vajec, poněvadž na
sadili 3.000 nových mladých nosnic.
Neubauerovi čistí vejce ručně, potom je
prosvěcují a třídí na třídicích strojích. Nej
lepší vejce jsou prodávána do obchodu s ozna
čením A-jedna, a platí se za ně sedm centů
nad producentskou cenu. V roce 1956 Neu
bauerovi prodali 51.000 vajec a doslali za ně
průměrné pět centů nad producentskou cenu.
Všechnu práci s pěstěním kuřat a přípravou
vajec do obchodu prováděli sami bez jakých
koli námezdních sil. Byl to úkol gigantický,
ale Josef a Míla Neubauerovi jej zmohli svou
mimořádnou pílí a neobyčejnou vytrvalostí.
Jejich pracovní den začíná ráno v sedm hodin
a končí' večer v devět. Pracovní přestávky
jsou jen dvě. První v době oběda mezi půíjednou a jednou hodinou odpolední, a pak
druhá v době svačiny, na níž počítají dvacet
minut po páté hodině odpolední. Večeří se
kolem desáté večer. Neubauerovi se v po
sledních pět let v pravém slova smyslu dřeli.
Ale dřeli se podle vlastních slov rádi, poně
vadž pracovali dobrovolně a vidí výsledky
svého snažení. Loni si koupili automobil a
splácejí dluhy tak rychle, že v příštím roce
budou mít už drůbežnickou usedlost bez dlu
hů. Chtějí zvětšit svou drůbežnickou živnost
lak, aby jim dávala sedmtisíc vajec denně.
Josef a Míla Neubauerovi jsou právem hrdi
na výsledky své práce. Ale nejhrdější jsou
na to, že loňského roku dostali na Všenárodní
kanadské výstavě v Torontu první a druhou
cenu za vystavovaná vejce.

stávám být hrdinou příběhu já a dokonce na
chvíli i Zuzanka a tuto úlohu přebírá ten malý
figaro s hnědýma očima. To co mi pověděl,
bylo toho druhu, že to zde směle mohu opako
vat, aniž co zamlčím.
Na samotném konci války s ustupující ně
meckou armádou ocitl se Klebich kdesi v troj
úhelníku mezi třemi hanáckými městy: Olo
moucí, Litovlí a Prostějovem. To jediné, oč se
mu zdálo zapotřebí usilovat, byl pokus o útěk
před ruským zajetím. Kdosi mu poradil, aby si
strhal výložky a nárameniky, že se mu bude
utíkat lip — protože tak uniformu připodobní
civilnímu oblečení. Netrvalo dlouho a milý
Klebich se doslova na vlastní kůži přesvědčil,
jaká to byla nedobrá rada. Kdesi v lese ho
chytli partyzáni. Strhané výložky, bez nárameníků, bez distinkcí — esesák! Koho pak z nich
tehdá napadlo, podíval se člověku do tváře a
do očí! Zkrátka Klebich si to zle odskákal.
Chtěl utéci ale neutekl. Dovlekli ho někam do
sběrného tábora a až po čase, když se zdálo,
že už dlouho nebude, byl odsunut do Německa.
Než mi to všechno dovyprávěl, byli jsme
spolu právě hotovi. Podívali jsme se na sebe
a chvilku nevěděli, jak se rozloučit. „Zítra je
neděle", řekl jsem a on kývl souhlasně hlavou:
„Mám zavřeno. Zaklepte na okno, přijdu vám
otevřít, já tu vedle", ukázal rukou za záclonu,
„taky spávám." Poděkoval jsem mu za laska
vost — a rozešli jsme se.
Zuzanka se procházela po zahradě, a dívala
se, jak paní Seiboltová sype slepicím. V L. bylo
rušno — právě tak, jako je asi v tuto hodinu
i u nás doma. Podíval jsem se k horám. Co to
roztálo za tu dobu, co jsme zde, sněhu! Oč jsou
ty stráně zelenější. Ještě jsem zaběhl přes ulici
a koupil lístek pro přítele S. Už včera jsem na
to myslel, že bych mu měl napsat — z jeho
bývalého působiště. — A potom, honem k
snídani. Zuzanka mi šla už v ústrety — kdybys
tak věděla ...!

Georges Clemenceau

Slovíčko nejmenších
Chlapci a děvčata, dnes najdete ye Slovíčku
pohádku, která přišla zdaleka, až z Česko
slovenska. Napsal ji pro vás jeden pan spiso
vatel, jenž vždycky rád psával pro mládež.
Přečtěte si ji hodné pozorně a napište nám,
čím vás pohádka nejvíce upoutala nebo nám
ji nakreslete. Tři nejlepší práce odměníme
knížkou.
POHÁDKA O 2ELVÉ
V srpnový podvečer si vyšla želva na pro
cházku. Dávno už ji omrzelo potloukat se po
vyprahlých lesích na skalntých. svazích Rivie
ry, dávno už zanechala svých potulek po roz
lehlých vinicích za těmi lesy. V poslední době
si oblíbila zahrady v otevřených údolích, leží
cích pod vinicemi. Bylo tam tolik dobrot a la
hůdek, že převážily strach z nejobávanějšího
tvora na světě z člověka.
V onen srpnový podvečer, kdy si právě
pochutnávala na zvláštním druhu salátu, ro
stoucím pouze na Rivieře, svítilo ještě slunce
a její černožlutý krunýř byl zdaleka viditelný.
A tak se stalo, že ve chvíli, kdy se chystala
povečeřet další šťavnatý lupen, byla ucho
pena rukama člověka a obrácena spodkem
krunýře vzhůru. Sotva stačila zavřít oči a
vtáhnout hlavu i nohy pod krunýř. Byl konec!
Odnášeli ji pryč v nějakém mokrém, pách
noucím pytlíku a když ji znovu položili na
zem, tak už to nebyla písčitá půda ani drob
né oblásky při mořském břehu, nýbrž ohoblo
vaná prkna, po nichž túp a tap tvrdě vykle
pávala své kroky. Přistrkovali jí k hlavě ze
lené listy, leč ona se jich nedotkla. Rozbíhala
se pryč, ale ať se rozběhla kterýmkoliv smě
rem, všude narazila na zeď. Zalezla tedy do
nejtemnějšiho kouta pod starou skříň, zatáhla
hlavičku pod krunýř a snažila se usnout, aby
všechno zaspala.
Možná, že se jí to všechno jenom zdá a že
se zítra probudí uprostřed salátových polí a
pochutná si na čerstvě oroseném lupení. S tou
sladkou představou želvička usnula.
Ale ráno nebylo lip. O sluníčku a saláto
vých polích nebylo ani zdání. Z temného kouta
pod starou skříni ji vytáhli železným hákem,
obraceli ji nahoru, dolů, až ji konečně strčili
do papírové krabice, kde bylo na dně trochu
písku a po stranách dvě tři dírky, taková malá
vystřižená okénka, jimiž proudil do krabice
vzduch. V rohu krabice bylo několik povad
lých listů salátu, ale ani se jich nedotkla.
Znovu zatáhla hlavičku pod krunýř a řekla
si, že bude spát. Ale ani spaní nebylo tak pří
jemné jako dříve, když si zalezla pod velkou
hlávku salátu nebo do teplého náruči kořenů
staré olivy. Stále jako by s ní vítr pohrával
a pohupoval. Ubohá želva nevěděla, že ji ve
zou vlakem daleko od jejich milovaných vinic,
zahrad a údolí s křehkým salátem. Když ji
posléze vyňali z papírové krabice a dali opět
na zem, byla to zase jen prkenná podlaha, do
konce protivně naleštěná, takže při každém
kroku klouzala. Trvalo ji to dlouho než si na
tu protivnou nahrážku písčité půdy aspoň
trochu zvykla. V rohu místnosti jí udělali
malou ohrádku s trochou pisku, listí a mistič
kou vodv, kam jí kladli kousky všelijaké ze
leniny. Želva však nic nejedla jen tu a tam
usrkla trochu vody.
Jednou hošík, který ji často hladil a říkal
ji „moje zlatá želvičko", přinesl jí kuličku z
vinného hroznu. Dívala se na ni jako na zá
zrak, protože ji připomenula dny krásné svo
body, kdy se procházela po vinicích a občas
našla podobnou zlatou nebo modrou kuličku.
Jak si potom na ni pochutnávala! A tak se
také do té zlaté kuličky hned pustila. Odtáhla
si ji do rohu ohrádky, přitiskla ke zdi tak
pevně, že kulička praskla. Potom ji kousek po
kousku labužnicky pojídala.
Chlapec měl také velikou radost, že želvičce chutná a hned hlásil mamince: „Mami, mu
síme jí dávat hrozny. Už snědla celou kulič
ku."
Pomaličku si začínala na své prostředí zvy
kat. Když se podzimní sluníčko dralo velkým
oknem do kuchyně, našla si na podlaze svě
telný pruh a vyhřívala se v něm. Tolik se jí
stýskalo po teple na mořském břehu a na vi
nicích dole ve Francii. Pak už slunce nesvítilo
tak prudce, tepla ubývalo a na želvu šlo
dlouhé zimní spaní.
Dali ji do dřevěné bedničky, naplněné pís
kem, do něhož se pěkně zavrtala, schovala
hlavičku pod krunýř a usnula. A tak přezimo
vala až do prvního jarního sluníčka. Potom
zas vyťukávala své krůčky po dřevěné pod
laze kuchyně a pokojových parketách, zdvi
hala hlavičku k slucni, deroucímu se oknem,
a už neodmítala lístky prvních pamelišek,
mladého špenátu a salátu. Svátkem však pro
ni bylo, když ji chlapec vzal dolů na dvůr,
na zelený trávník, anebo dokonce do malé
zahrádky mezi vinicemi.
A tehdy ji napadlo, že by mohla utéci. Utéci
pryč, daleko do svobodného světa. Zprvu se
motala sem tam po trávníku v malé zahrádce,
pak přidala do kroku a za chvíli byla už pod
plotem sousední zahrádky. Tam byla nalezena
a chycena chlapcem.
Chlapec vzal želvu do náručí, mazlil se s
ní, hladil ji po hlavičce a domlouval jí: „Tak
tys nutě, želvičko, chtěla utéci! Copak se ti
u nás nelíbí? Počkej ještě chvilku a pojedeš
se mnou k dědečkovi a k babičce. Tam se ti
bude jistě líbit. Udělám ti krásnou ohradu na
zahradě, budeš jako já celý den venku a bu
deš tam mít společnost. U dědečka mají pa
pouška. Jmenuje se Marinar."

★

To byla první část pohádky o želvě. O jejím
přátelství s papouškem Marinářem se dočtete
v jednom z příštích, čísel Slovíčka. V prosin
covém čísle najdete koledy, vánoční říkanky
a básně, abyste se jim mohli do vánoc naučit.
Napište nám, jak se chystáte na vánoce a kde
je budete trávit.

