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České slovo

Konference velmocí

Pracná cesta
na vrchol
V. P A L U S К A
2a příprav к cestě na vrchol, ke
konferenci nejvyšších představitelů
vlád, pomalu se objasňoval a maléru*
ňovaJy cíle tohoto pracného pochodu,
až se koncem března zjevily zcela
jasně. Sovětská vláda usilovala o po
rady s představiteli západu jenom za
tím účelem, aby sc na nich demon
strovalo, že sovětské územní a poli
tické zisky od konce války jsou sku
tečností, na které se nebude nic mě
nit. Západní svět šel však ke konfe
renci s moskevskými předslavlteli s
cílem právě opačným, totiž se snahou
pokusit se o nějaké narovnáni pomě
rů ve střední Evropě. Proto president
Eisenhower žádal, aby konference
projednávala laké záležitost satelit
nídi států a nejen zákaz atomových
a nukleárních pokusů. Na americké
stanovisko Moskva — a samozřejmě
i Praha — ostře reagovaly. Je to prý
vměšování do vnitřních záležitostí.
Komunistický puč před deseti lety v
Praze, provedený za přímé spolupráce
sovětského Valeriána Zorina, podle
úsudku Moskvy a komunistických
představitelů v Praze vměšováním do
vnitřních záležitosti nebyl. Maďarská
revoluce i konce roku 1956, na níž se
podílelo devadesát procent obyvatel
stva. taky nebyla průjevem skutečné
ho smýšlení lidu, nýbrž jen zločinem,
který nastrojili západní agenti. Tudíž
— podie kremelské logiky — není
důvodu, aby se konference na nejvyšší úrovni zabývala Maďarskem.

Sovětská propaganda se neustává
dovolávat přání a smýšlení lidu, který
sj prý konferenci přeje. To je celkem
správné. Je ovšem ještě správnější,
že tentýž lid jak po zániku česko
slovenské samostatnosti v roce 1948,
tak zejména po maďarské revoluci
roku 1956. na tisícerých shromáždě
ních žádal svobodu pro Maďarsko a
pro ostatní stály za Železnou oponou.
A představitelé tohoto lidu se ve Spojených národech několikrát usnesli
značně nadpoloviční většinou, aby so
větské oddíly opustily Maďarsko a v
Budapešti byla nastolena vláda, vze
šlá ze svobodných voleb. Jestliže ten
týž 1 d si přeje konferenci nejvyšších
předslavitelú, to proto, ahy se na ni
projednala právě lato záleží losi, aby
spravedlnosti bylo učiněno zadost.
Jestliže se sovělská propaganda do
volává vůle lidu jenom z části, do
pouští se podvodu.

Konference na nejvyšši úrovni, jest
liže má mít nějaký smysl, musí se
skončit výsledky, které by byly při
jatelné všem a nikoli jen Moskvě. Jc
možné, i když by to bylo ošemetné,
uspořádat knníerenci jenom o odzbro
jeni a vypustit další dva rejd uleží lójXI hody, totiž sjednocení Německa a
úpravu poměrů ve střední Evropě, ale
to jen za předpokladu, že se lyto dva
problémy odkládají na čas a nezprnvozují se světa. Hlavním posláním
konference nejvyšších jo zjistit, zda
je se sověty možná dohoda vůbec o
песет, zda lze vznítil dávnou už
shasiv pocit vzájemné důvěry mezi
Západem a Východem. To se může
stát na leckterém poli a nemusí ío
hýt zrovna na záležitosti $aí cli I»ich
statú. Nezdá se nám však dost lo
gické, že by úspěšným začátkem
mohla být právě dohoda o odzbrojení,
která je po všech stránkách neoby
čejně složitější a pracnější, zejména
když by teď v éře sputniků musila
obsahoval i dohodu o vesmíru, f kon
trola léto dohody — rozsáhlý in
spekční systém nejenom vojenských
pozorovatelů, nýbrž i vědeckých pozorovacich stanic kolem zeměkoule —
značně toňte úkol ztěžuje. Rozhodně
by se к němu lépe přistupovalo, kdy
by sc sovětská dobra vůle mohla vy
zkoušet na některých menších doho
dách, snáze uskutečnitelných. A jimi
po našem soudu jsou jak sjednoceni
Německa, tak osvobození satelitních
států. Říkajíce toto, máme ovšem pocil žc přicházíme sc svou troškou do
mlýna, afe lo snad není nic, zač hyehorn se
stydět. To jc celkem
poslání exite. Je samozřejmé, že kdo
touží po návratu do Pardubic, nezačíná plány na cesiu dohodou o ce
stách na Měsíc.

Od 1. dubna nová organisace Čs. průmyslu

Změna plánovací soustavy v ČSR
Podle usneseni KSC z letošního své nové větší samostatností, teprve
února o tak zvaných zásadách zvý pak budou moci podle dosavadních
šeni ekonomické účinnosti průmyslu projektů do jisté míry samy stanovit
a stavebnictví se od počátku tohoto aspoň v podrobnostech svůj výrobní
měsíce zavádí pronikavá organisacní program, samy navazovat dodavatel«
změna. Příslušný referát v ústředním ské a odběratelské vztahy, teprve pak
výboru KSČ podal — podobné jako budou moci ze stanoveného podílu na
před vydáním loňského dopisu strany zisku a na odpi sed) financoval ně
„o dovršení výstavby socialismu" — které vlastni investice a prémiové
Viliam Široký. Uvedl, že v nové or- íondy. Zatím se pojede dál podle do
ganisací budou již jen asi 344 výrobní savadního plánu na rok 1958. jehož
jednotky průmyslu a stavebnictví. 7. základem je stálo ještě plán hrubé
toho většina budou samostatné velké výroby a nikoli plán odbytu, jak se
podniky, kterých bude 276. Na pří připravuje na přišli rok. Nové velké
klad celá výroba osobních aut bude podniky budou zatím tedy jen seči Lat
soustředěna podnikov« u Automobi výrobní ptány svých jednotlivých slo
lových závodů v Mlade Boleslavi. žek.
Tam, kde různost výroby by těžko
Tyto další změny jsou ovšem ještě
připustila velké slučovaní podniků, mnohem důležitější. Jejich důvodem
zvláště v potravinářském a lehkém — jak České Slovo již několikrát
průmyslu, a dále ve stavebnictví se referovalo — jc, že dosavadní způsob
zřídila tak zvaná podniková sdružení, ústředního nařizovaciho plánováni
kterých podle Širokého bude asi jen vedl к hospodářským ztrátám a ne*
68. Na Slovensko podie nové organi výkonnosti. Pripravovaná nová plá
sace lna připadnout 23 nových vel novací soustava má za účel přenést
kých podniků a 18 podnikových sdru-1
žení.
RESTRIKCE V ČSR
Jde o velmi rozsáhlé slučováni pod
niků. Ještě po prvním znárodnění
Úřednictvo v Československu je
bvla v ČSR v roce 1947 téměř 20.000 značné zneklidněno připravovanou re
průmyslových výrobních jednotek, 7. strikcí a čistkou ve statním, veřejném
nichž velká většina byla samostatný a hospodářském aparáte, která sou
mi podniky a z nichž bylo již tehdy visí s připravovanou reorganised čs.
přes 3000 podniků národních. Nyní znárodněného průmyslu.
tedy má být průmyslová výroba orgaNová reorganisace čs. průmyslu
nisována zhruba jen v jedné desetině slibuje nápravu od shora dolů. Na
počtu národních podniků, jaký exísto-. ministerstvech a poveřenectverh kles
val pred únorem, vedlo tehdejšího ! ne počet úředníků o 54 procenta a v
soukromého sektoru, který dnes je podřízených orgánech asi o 29 tisíc
ovšem též včleněn do tohoto nového zaměstnanců. 7 nej vyšších byrokra
organisačního rámce, Jc patrno, že to tických úřadů má odejit asi 36 tisíc
to slučování podniků, které probíhá administrativních pracovníků. V pod
zároveň se zrušením hlavních sprav nicích se má snížil slav úřednictva
jednotlivých průmyslových oborů na přibližně o dvanáct procení a poměr
ministerstvech, bude spojeno $ veli upraven tak. aby pracovali pět děl
kými přesuny administrativních za- níků a jeden úředník.
Kain přijdou d kdo hode restrikci
méstnanců a značnými problémy. Při
správném vedení by ovšem nová ot- postižen? Propuštěni úřednici přejdou
ganisace po překonání velkých pro к ma nuci ní práci do výroby, přede
blémů v období přechodu poskyto vším do hornictví, stavebnictví, zemévala rnožnosli technické a hospoůai- dčlstvi, pokud sc ovšem někteří, jako
ské racionalisace, které nelze podce na pí. úředníci z ministers Lev zadní
ňovat. Naopak se však lak velkým mi dviřky nedostanou zpět do úřadů.
soustředěním vytváří často výrobní Bylo prohlášeno, že budou především
monopol jednoho podniku pro některé propuštění výpomocní pens i sté a dů
důležité druhy zboží, čímž se slíbená chodci. kteří pobírají důchod. Kdežto
volnost výběru dodavatele stává ite- list ROJI ..Práce“ napsal, že „základ
ním smyslem převodu jc posílil zku
sorní.
Nová organisace průmyslových a šenými a fysicky zdatnými lidmi
stavebních podniků je však teprve oblast materiální výroby", ostatní коzákladem slíbených změn plánovací mnnistícký tisk a rozhlas se ani ne
soustavy. Nový způsob plánování se tají. že reorganisace průmyslu jc re
má uplatnil až v plánu na rok 195П žimu vítanou příležitostí к očištěni
Teprve pak mají podniky využívat úřednického aparátu od nekomunistů.

na podniky péčí o lepši rentabilitu
hospodářství. Místo nařízovací meto
dy se má pak při řízení hospodářství
používat více tak zvaných ekonomic
kých podnětů a tak zvané hmotné
zainteresovanosti pracujících. Na př.
se má dlouhodobé stanovit, jak budou
růst mzdy při vzestupu produktivity
práce, při čemž neni pochyb o tom,
že vláda $í přeje, aby pracovní výkon
rostl značně rychleji, než mzdy. Zá
kladní
otázka
národohospodářské
soustavy však asi nebyla dosud de
finitivně rozhodnuta. Jdo o to, do
jaké míry se uplatní zákon hodnoty
a zákon pruporcíondlního vývoje v
hospodářství, na místo dosavadního
nařizovaciho plánování, podle políticko-slrategických hledisek. Cestou
к většímu uplatnění hospodářských
zákonů by byl na pí. volnější trh ná
rodních podniků. Zde však patrné zů
stane v platnosli značné omezeni,
zvláště co se týče dovozu a vývozu.
Usneseni KSČ sice uvádí, že nová organisace průmyslu si vyžádá zároveň
organisační úpravy v oblasti vnitř
ního i zahraničního obchodu. Ve
vnitřním obchodu budou zprostředko
val: nákup a prodej nyní velkoobchod
ní podniky, v zahraničním ob diodu
však má zůstat státní monopol.'Široký
v Léto souvislosti pravil: ..Nelze při
jmout extrémní názory, které se v
některých případech vyskytly v celo
národní diskusí a požadovaly, aby si
velké podniky prováděly samy vývoz
svých výrobků. Takovéto tendence by
oslabily monopol zahraničního obcho
du. který je účinným nástrojem v ru
kou našeho státu ..Jinými slovy
bude pokračovat vývoz strojů a stra
tegického materiálu do zemi sovět
ského bloku i do neutrálních států,
který nebude založen na normálních
hospodářských zřisadách. a zřejmě též
dovoz se bude íiúit strategickými a
nikoli hospodářskými hledisky. Kro
mě Юho bude mít vláda mnoho jiných
nástrojů, v podobě stanovení procen
ta podílu na zisku v jednotlivých pod
nicích. atd., kterými bude možno i pří
větší podnikové samostatnosti uplat
ňovat politické zájmy í ve výrohé.
Jak již bylo řečenu, teprve příští
rok přinese odpověď na otázku, jak
daleko půjde hospodářské uvolnění v
CSR. I když nelze zatím počítat s hos
podářskou decent га 1 isací polských,
nebo jugoslávských rozměrů, zdá se.
že otázka změn plánovací soustavy,
o ktoré před několika měsíci předsta
vitelé režimu přestávali mluvil, se
aspoň dostala opět do pohybu. J. М-/.

Odhalenie vrahov masových vrážd na Slovensku
MEDZI OBEŤAMI AMERICKÍ, BRITSKÍ, l'RANCÜZSKI A KANADSKÍ LETCI A ÚČASTNÍCI POVSTANIA

Do Bratislavy prišiel 14. marca toh
to roku minister vnútra Rudolf Barak
a novinárom, zhromaždeným v kon
certnej sieni čs. rozhlasu oznámil, že
bezpečnostné orgány
ministerstva
vnúlra odhalili vrahov, ktorí v uni
formách
pohotovostných
oddielov
Hlinkovej gardy spolu s oddiel ami SS
sa zúčastnili roku 1945 na zavraždení
niekoľko stovák ľudí, pochovaných v
masových hru bod» v Kremničke a
upálených vo vápenke blízku obce
Nemecká, v okrese Brezno nad Hro
nom. Komunistický minister vnútra
v pod siate oživil udalosti, ku ktorým
došlo na Slovensku pred 13 rokmi a
klot é po roku 1945 prejednávali riad
ne čs. súdy, keď vyšetrovali činnosť
Hlinkových gardistov v dobe takzva
ného Slovenského štátu. Gardisti, kto
rým bola dokázaná trestná činnosť,
boli podlá platných trestných záko
nov súdení u potí cs t ani.

Po skončení vojny sa na Slovensku
našlo v 176 hromadných hroboch 2723
obeli, z toho 2792 mužov. 720 žien a
211 delí. Na tlačovej konferencii v
Bratislave minister Barak vyhlásil, zo
pri vyšetrovaní sa teraz nezvratné
zistilo, že vraždenia týchto obeti sa
pod vedením SS oddielov zúčastnili
aj pohotovostné oddiely Hlinkovej
gardy q oznámil, žc organy minister
stva vnútra vzali do väzby 47 osôb,
ktoré sa vraj účastnili na týchto ma
sových vraždách. Ďalší zistení pácha
telia uprchli po roku 1945 do zahrani
čia a západné zeme budú vyzvané,
aby ich vydali čs. úradom. Minister
Barak ďalej dokazoval, že obvinené
osoby sa spolu s jednotkami S3 účast

nili na vraždení členov angloameric
kých vojenských misii a letcov. po
slaných v dobe Slovenského národ
ného povstania do Banskej Bystrice.
J Boli to štyria Francúzi v uniformách
! a asi desať uniformovaných osôb an
glickej. americkej a kanadskej šlátnej príslušností. V ďalších dňoch po
Barakovej tlačovej konferencií v Bra
tislave nasledovala v čs. tlači a roz
hlase a na verejných zhromaždeniach
rozsiahla organizovaná šivanica prpli
zatknutým osobám a vôbec proti od
porcom režimu. Naplno sa rozbehla
propagandistická mašinu strany, ako
sme ju poznali z mnohých iných poli
tických kampani komuníslov. Zo zá
vodov a zhromaždení boli odosielané
objednané rezolúcie, v ktorých sa pre
zatknutých žiadali najprísnejšie Iresty. Začalo sa proti nim obnovovacie
pokračovanie a krajské senáty v Ži
line a v Banskej Bystrici rozhodli, že
budú znova súdení.
Cs. verejnosť bez podlý b súhlasí,
aby osoby, ktorým holo dodatočne
dokázané, že sa dopustili beštiálnych
vrážd na účastníkoch Slovenského
národného povstania, boli spravodli
vo potrestané. Ale na cete aféru
Madi s nedôverou, keďže nepovažuje
komunistické súdy za morálne opráv
nené súdiť zločiny, ak komunisti majú
podobné vraždy ла Slovensku sami
na svedomí niekoľko. Je predsa zná
me, że členovia NKVD a ich pomáhači
medzi
k u rnu n ist i c kým i
pat lízán m i
vraždili beštiálnym spôsobom nie Jen
nacisiov a ich pomáhačov ale aj ko
munistických odporcov z radov čs.
demokratov. Sú predsa na Slovensku

masové hroby, v ktorých sú obete za
bité NKVD a domácimi komunistami.
Režim by mal vlastne požiadal aj So
vietsky svaz o tých priši ušníkov NKVD,
ktorí majú na svedomí podobné vraž
dy na Slovensku. Ostalne vraždy na
Mil. Horákovej, gen. Pikoví, maj. Nedianskom, kap. Zingoroví a ďalších
čs. vlastencoch sú dosiaľ v živej pa
mäti, než aby mohli komunisti teraz
dostať od čs. verejnosti mravnú legi
timáciu spravodlivých sudcov. Pode
zřelé je aj to. že si komunisti načaso
vali pre kampaň práve tieto dni.
Predchádzali jej rozhlasové a tlačové
prejavy komunistických
predákov
proti revízionízmu a takzvanému
..buržoáznemu nacionalizmu“ ako aj
Bacil kove hrozby pin t j odporcom re
žimu na Slovensku. .Mnoho nasved
čuje tomu, že režim vyvolal aféru
prelo, aby zastrašil odporcov komu
nistov a všetky demokratické sily
domáceho odporu, ktoré sú dosiaľ
živé a vzdorujú komunistickému telorn. Ibaže každý teror, ktorý čs.
komunistický režim už po mnohé ro
ky vyvíja proti čs. obyvatelstvu, nie
je dôkazom sily režimu, ale slrachu.
Režim je komunistický, slatinský a
voči Moskve servilný, ale obyvateľ
stvo j c protikomunistické, protistalínské, neposlušné nepoddajné a režim
nenávidí. Preto čas od času prichádza
v Československu vlna zatvárania,
s novou vlnou procesov a rozsudkov
a obvinení. Najnovšia kampaň, ktorá
nie je nepodobná tým. ktoré sa odoI hrali v predošlých rokoch ako úvod
k politickým procesom proti odpor
com komunistov, je vlastne iba do
kladom slabostí a labiJnosti režimu, -ar
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Národní prísaha

Spisovatelé
a 28. říjen 1918
Üspech prvního odboje nevyplýval
jen z příznivých mezinárodních okol
ností a ze as tne ha konce první sve
tové války. V teíošním jubilejním
roce republiky bychom si měli při
pomenout, že to byla především širo
ká a spontánní jednota domova a po
litiků a vojáků v zahraničí, která
předznamenala svobodu. Názorové
rozdíly nebyly tehdy povýšeny na
princip, diskuse se nepokládala za
víc než čin.
V domočím odboji měli tehdy klí
čové postaveni češti spisovatele, kteří
se tak vlastně chopili iniciatívy a
přihlásili se o vedoucí ú/ohu ve spo
lečnosti po prvé po téměř 7Л letech.
7. podnětu dramatika Jaroslava Kva
pilo byl v předposledním roce války
adresován „českému poselstvu na
radě říšské" manifest, jehož konečnou
redakci provedli na základě Kvapilova návrhu Jan Herben, Přemysl Šámai, Alois Jirásek a j. a který podepsaio 222 českých spisovatelů. Ve
velké době, kdy se rodila demokratic
ká Evropa a kdy se melo rozhodovat
o českém osudu, češti spisovatelé žá
dali, aby poslanci, kteří mluví a
jednají za národ ve Vídni, jednali a
mluvili skutečná tak, jak si to domov
přeje. „Splňte svou sválou povinnost'
a zastaňte se českých práv a českých
požadavků v této nejosudovější době
světových dějin způsobeni nejrozhodnějšim a najobetavejším", pravilo sc
v manites/tL Program, který měli po
slanci na říšské radě vyslovit, byl
nadhoden jen rámcově: „Program na
šeho národa je založen jeho dějinami
i jeho kmenovou jedinečností, jeho
novodobým politickým životem i jeho
právy o vším tím, z čeho lato práva
vznikla a čím byla svale určena.
Doba dnešní zdůrazňuje jej do po
śledniej: důsledků: zdálo-U sc kdy. že
lze jej odkládali nebo omezovali,
nutká vás doba dnešní, abyste jej
rozvinuli před forem celé Evropy a
pak hájili do krajností, abyste se do
máhali jeho splnění bez výhrad, ne
boť český lid se ho nikdy nevzdal,
ze srdci československých nikdy ne
vymizela víra v slavné přišli jeho
splněni." 7, konkrétních požadavků
bylo v manifeste vysloveno přání,
aby se čeští poslanci zasadili za vše
obecnou amnestií pro politické vězně.
Druhým významným vystoupením
českých spisovatelů byla národní pří
saha, к níž došlo právě před čtyři
ceti lety. 13. dubna 1018. Z podnětu
Aloise Rašina a Jaroslava Kvapila a
?.a účasti zástupců Chorvatů, Srbu a
Slovinců byla uspořádána v Praze
schůze českých spisovatelů a před
stavitelů veřejného života, na niž
Alois Jirásek přečetl tento manifest:
„Všechen národ, sjednocen lak, jak
toho dějiny tvoje, národe českoslo
venský, nejsou pamětníci, stoji jako
žulová hradba za všim tím. co tvoje
poselstvo v památných svých a histo
rických deklaracích zjevilo. Tak zde
stojíme! A v pevné, nezlomné důvěře
v konečné vítězství ncjsvčtějšich práv
svých, v důvěře ve vítězství spravedl
ností, ve vítězství práva nad násilím,
svobody nad porobou, demokracie
nad výsadami a pravdy nad klamem,
ve velikém rozhráně ní dějin světovýdi zvedáme ruce své a při drahé
památce předků, před očima vzkříše
ného národa a nad hroby padlvch v
mohu lnem souzvuku všech duší sli
bujeme dnes a pro všechnu budouc
nost: 7ústanemé, kde jsme stanuli!
Věrni v práci, věrni v zápase, věrni
v utrpěni, věrni až do hrobu! Vy
trváme, dokud nezvítězíme! Vytrvá
me, až pozdravíme samostatnost své
ho národa! Zdráv buď národe česko
slovenský! Zůstávej ratolesti rostou
cí. přijdiž čas tvůj! Rostiž a vzkvétej
a rozkvétej svobodný ve vlastech
svých a ve velké bratrské rodině ná
rodů světa pro štěstí svoie i pro bla
ho příštího osvobozeného lidstva.'*
К národní přísaze se přihlašovala
města, obce, češti vojáci na všech
iróniách, zástupci legií na sjezdu v
Omsku i národní organisace v Ame
rice. Pathos a iorma tohoto prohlá
šeni jsou uá/n cizí. Rylo by tragické,
kdybychom se s obsahem a vznešený
mi d/у tehdejší národu: přísahy a
mániíestu spisovatelů už nedovedli
ztotožnit atii my, ani společnost do
ma.
D.
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Hcndrychova stížnost, žc Čechoslováci ještě
»nemyslí socialisticky-, je myslitelné nej/azšim přiznáním, které lze od něho čekat, o tom,
ca jiní čeští komunisté přiznávají soukromé,
ze totiž zatím co ve svobodných voíbtích roku
jenská převaha nad SSSR byla sebevětší. Po I94(j vyšli komunisté juko nejsilnější strana,
tom ovšem, vyloucímc-li předem možnost jed nedostali by dnes, kdyby byly svobodné volby
náni o neutrabsacb nevím jak by naše země myslitelné, ani 10 procení.
mohly býl vymaněny ze sovětské nadvlády — ,
John MacCormak, New York Times, New York
pakliže nechceme spoléhal na nějaký zázračný Po groteskní gymnastice čs. pohraničních stráž*
proutek...
i niku, kleli podezíravá šplhali pod lavicemi od
Domnívám se, že pro exil musí hýl v tomto 1 dělení a dívali se i do hasicího přibíraje, zatím
směru rozhodující stanovisko domova. Koncem co vojáci s automatickými puškami hlídkovali
r. 195fi a polom X’ polovině r. 1957 jsem byl venku, bylo úlevou býl zpátky v boisku, kde
prostředníkem zpráv, které přišly pro Ripku z formality na hranicích jsou ještě cívitísovanější
domova a v nichž byl vysloven souhlas s jeho než v Anglii.
plánem. Ale i kdyby nebylo těchto přímých .
Coris Kidel, The Spectator. Londýn
vzkazu z domova — je nějak zvlášť těžké
představil si reakcí domova na alternativu: O desátém výročí čs. puče sí musíme uvedomil
svou velkou odpovědnost lidí, lithii jsou ještě
buď nynější režim, anebo neutralísaci? Sám
jsein přesvědčen, že doma bude příznivě přijat svobodni. Musíme bojovat za ty, kteři byli 2okaždý návrh znamenající i sebemenší krůček iročeni. A ujistěme se. že nikdy nedovolíme,
aby se osud Prahy stal osndem naši země.
к uvolnění sovětského sevřeni.
Senátor E. Reale, Corríspondcnze
V novinovém článku nelze dostatečně vy
Socialista, Rim
světlil celý lento vehký problém. Jsem si proto
vědom nedostatečnosti těchto řádků. Obsáhlej Jo pochopitelné, proč Moskvo je proti demiliší zdůvodnění návrhu na neutralisier a zod tarisaci, ale pro deatomisaci. Kdyby měly so
povězení všech námitek by vyžadovalo ob věty stáhnout vojska ze satelitních s/á/ú, toní
sáhlou studii. Chci jen ještě zdůraznil, že vo kové režimy by bezpochyby přes noc zmizely.
jenská neulralisace. viz případ Rakouska, které Ale kdyby držely svá vojska v satelitech и vy
je členem Evropské Rady, není zároveň neulra- hodily jen nukleárni zbraně, mohly by s ďůlisací politickou, kulturní a hospodářskou. Při vérou držet ujařmené impérium do nekonečna.
N. Standíord, Christian Science
tom návrh na neutralizaci, na současnou neuMonitor, Boston
tralisaci středo východní Evropy a Německa je
vhodným zkušebním kamenem pro důkaz dobré Bylo by přirozené nesmírné žádoucí odstranit
vůle ze strany Sovětů. Při nejmenšíru by jeho ve střední Evropě sjednocením .Německa a
uplatňováni znamenalo, že by se Západ dostal osvobozením satelitů miny, které by mohly
z posice do které se nechal zatlačit sovětskou vznítit novou světovou válku, ale jestliže je*
propagandou a že by lak sám přešel do nutné jich odstraněním vytvoříme ještě výbušnější
situaci, byl by to pošetilý obchod. Na neštěstí
p rol intensi vy.
Stoupenci jednání o neulralisaci jsou si do poválečná zkušenost ukazuje, že v ob/ostech,
bře vědomi nejenom jeho delikátnosti, nýbrž, kde se velmoci odpoutaly, války skutečně vyi jeho risika. Ale čeho se může nadít len. kdo puk/y.
P. Worslhorne v brožuře Dare Democracy
nechce podstoupit risiko? Na to máme odpo
Disengage?. Londýn
věď z našich vlastních, bezprostředních zkuše
nosti z r. 1938 a z r. 1048. Jsem přesvědčen, že
bez risika -— není vítězství.
•Tak známo, neměly Sověfy až dosud velkou

K návrhům na novou úpravu ve střední Evropě
Neutralisace - východisko z nouze
EDMUND ŘEHÁK, PAŘÍŽ

Domnívám se. že ze všech dosud obecně
známých plánů na neulralisaci sUcdovýchodní
Evropy zdá se pro nás nejvýhodnčjší první ná
vrh tohoto druhu, klerý koncipoval zesnulý
Hubert Ripka. Zabýval se jím už r. 1954 a pu
blikoval jej polom pred ženevskou konferencí,
v dubnu r. 1955 v „Revue Généralc Helge“.
Proti jeho neulralisačnímu plánu střední Evro
py se hned na počátku ozvalo velmi mnoho
kritických a protestních hlasů, zvláště z našeho
exilu. Od té doby uvažováni o „východisku z
nouze“ se značně rozšířilo a světová veřejnost
sc dozvěděla o dalších plánech obdobného dru
hu. Prozatím nejvíce diskutované jsou plány
býv. belgického ministerského předsedy Van
Zeelands. Kennanův, GaitskcUův a Rapackého
— к nimž před několika týdny přibyl i návrh
býv. maďarského vyslance v Paříži Pavla
Auera, který dlouho odmítal plán Ripkův. Jest
liže Ripka se ve svém návrhu omezil na zdů
razněni nulnosti všestranných záruk, které mo
hou být i různého druhu, zdůrazni! Aucr záruku
společné vojenské okupace našich zemí mocnoslmi Velké Čtyřky. 1o jest USA. Anglie,
Francie a SSSR ve »menu Organizace Spojenýdi Národů.
Označil jsem Ripkův návrh pro nás za nejvýhodnějši proto, že v něm jeho autor — proti
ostatním až na Auera — měl na mysli přede
vším zájem naších států. Jeho návrhy lze struč
ně shrnouli takto: V situaci, v níž přichází v
úvahu řešení jen diplomatickým vyjednáváním,
nezbývá než přijmoul způsob, který by umož
ni! svobodný politický vývoj slředovýchodní
Evropy v dohodě se SSSR. A v tomto vyjed
návání je nutné mil na zřeteli, že SSSR není
nepřítelem poraženým a že mu tudíž nelze podrainky prosté nadiktovat.
Ve svém návrhu vysvětluje a zdůrazňuje
úzkou vzájemnou závislost (inferdependanci)
problému Německa a jeho sjednoceni na pro
blém znovuzavedeni dcmokralicky-parlamentního režimu v našich státech. Ncutralisacc Ně
mecka se mu zdá možnou kompensaci pro
SSSR. A vymanění středovýchorini Evropy z
nadvlády Sovělú opět vyvážením neulralísace
Německa pro Západ. Je nas více, kteří sdílíme
s ním obavy, že by pod tlakem sovětské propagandy. která má nebezpečný vliv na určité
kruhy veřejného mínění na Západě, mohlo do>
jít — na neštěstí pro nás — к jednání, při
němž by byl problém Německa oddělen od
problému našich zemi. A tak by se na konec
mohlo slát, že by se sice jednalo o neutraliza
ci, ale — jen Německa!
Pokud jde přímo o naše sláty doporučuje
Ripka. aby v určité obměně byly splněny zá
vazky slavnostně přijaté v jednání nu Jalte:
vytvořil prozatímní vlády složené z demokra
tických živi«, rozpustit všechny policejní for
mace a zvláště tajnou politickou policii, mezi
národní kontrolu nad ministerstvy vnitra,
stáhnout sovětská vojska a agenty □ ustavit
účinnou mezinárodní kontrolu OSN, která by
zaručila provedení svobodných voleb.
Proti neutralisačním plánům se slále vyslo
vují vážné námitky, nejenom v kruzích středo
evropského exilu, nýhrž také ve směrodatných
vládních a politických kruzích svobodného
světa. V těchto kruzích je odpor proti neutrnlísaci Německa m. j. motivován hlavně tím, že
by Atlantický pakl byt vojensky oslaben.

Záznamy
O MILICÍCH
A KRÁTKOZRAKÉ propagandě
A'edávjio se mi dostaly do ruky někleié výlísky komunistických novin z února t r Začetl
/sem se zejména do článků, které líčily puč
v r. 1948 a z nich /sem zase nejpečlivěji studo
val ty o i. zv. lidových milicích. Pamořujete se?
Modráky, na levé ruce rudá páska, pušky...
Spucírovaly po ulicích, obsazovaly továrny,
úřady...
Nějak jsem si je tehdy před 10 lety spojil
s černakošilatau milici soudr. Pěnila a hnědokošiláky soudruha Adoiia, Soudruh Novotný
(tehdy jen první tajemník KSČ, ještě ne presi
dent republiky} mně pak loni v záři maje po
dezření definitivně ověřit. Označil lidové milice
za „ozbrojenou část KSC. která je pod přímým
vedením jejího ústředního výboru".
Zajímala mě historie jejich vzniku.
Dostal jsem Rudé právo z 20. února 1958 a
tom jsem se v článku „První den Února" m. j.
dočetl, že toho dne před 10 lety podali v od
poledních hodinách nekomunističlí ministri de
misi. Kousek pod tím byl velký článek s. Do
brovolného „K 10. výročí vzniku lidových mi
lic". Hle, Ijdové milice vznikly ledy 20. nebo
21. února 1948. Přesné to řečeno nebylo.
Druhý den pak melo Rudé právo článek o
knize ředitele Ústavu dějin KSC Jindřicha Ve
selého. která se jmenuje „Kronika únorových
dnů 1948". Zde jsem se. dověděl, že od 23.2.
1948 mčl každý' člen lidových milic v Praze
30 „ostrých" a pušku nebo samopal; 10.000 pu
šek a 2.000 samopalů dodala v ten den do Pra
hy (mimochodem. pod dohledem SNB) jen
brněnská Zbrojovka Plzeň taky něco?
Pak jsem se teprve doslal к Tvorbě („kuitumě-politickéniu" týdeníku KSC) z 6.2. 1958.
Tam byla zpráva o knize jiného partajního sepisovatele, Gríši Spurného. (Býval náměstkem
ministra vnitra Noska, dnes dělá velvyslance

V exilových kruzích, jak se iňÁ, zastává vet*
šina prozatím lak z v. „maximalistickou lési”:
exil není oprávněn oslaboval požadavek plného
a neomezeného osvobození našich zemi. Exil
musi trval — mohu-li se lak vyjádřil — na
plné suverenite pojmu svobody a slální nezá*
víslosli. Dále Sovětskému svazu nelze důvěro*
vat. 1 kdyby z taktických důvodů snad přijal
řešeni s ncutialisaci, nedodržel by podmínky,
к nimž hy se zavázal. SSSR nechce loyáhn ко*
existenci, nýbrž usiluje všemi prostředky o
světovou nadvládu.
S exilovou „maximalistickou lésí" se nám
ovšem klade otázka, jak ledy lze v daných po
meroch osvobodil naše země? Teoreticky jisté
tak, že se pocitů s vybudováním naprosté vo*
jenské převahy svobodného světa, který by
potom ultimatívni předložil SSSR svoje poža
davky. Ale lze skutečně s takovým vývojem
prakticky počítal? V únoru r. 1948 západní
svět měl s atomickou .bombou naprostou pře
vahu vojenskou nad SSSR, aíe v okamžiku so
větského puče v ČSR ji nevyužil a spokojil se
planým morálním protestem. Й. 1950 jsem se
ve Štrasburku účastnil přátelského oběda, organisovaného Středn- a východoevropskou ko
misi Evropského hnulí. Ryli tam laké nynější
britský premier Macmillan, nynější generální
tajemník Atlantického paklu Spaak л mnoho
jiných. Mluvilo se o situaci v našich státech a
býv. francouzský ministerský předseda Paul
Reynaud lam prohlásil: „Do dvou tel bude svo
bodný svět mít takovou vojenskou převahu, že
bude moci říci Sovětům — vykliďte střední
Evropu a vykliďte ji hned..." Od té doby
uplynulo už čtyřikrát dvě léta. Systematicky
prováděné sovětské propagandě se naopak po
dařilo vyvolal na západě představu apokalyp
tických hrůz z eventuálního příštího válečného
konfliktu.
Pochybuji, že by svobodný svět zaujal zmí
něné ultimatívni stanovisko i kdyby jeho vo

Nebezpečné plány - neřeší příčiny světového napětí
VRATISLAV BUŠEK
Kennon, Gaitskell Rapacki, Rípka a další
palilikové předložili v poslední době evropské
veřejnosti pjóny na uvolněni napěli mezi Vý
chodem a Západem. Těmto plánům se fiká na
Západě politika odpoutání (disengagement) Zá
padu od Východu ve Střední Evropě.
Kennon i Gaitskell považují dnešní stav po
robených národu za politováníhodný, avšak
smiřují Se s ním. Jejich plán na odpoutáni Zá
padu a Východu ve Střední Evropě vychází
především ze starostí o udržení nynějšího sta*
vil a z obav před atomfekou válkou.
Pián Rapockého podepřen souhlasem Sovětů
o bylo proto právem o něm řečeno« že je třeba
obávat se tohoto dunajského daru — zatím
ještě dunajského slibu.
Jedině plánu Ripkovu přiznávám, že uvažo
val s hlediska především Československého.
Byl ochoten přijmout menší zlo proti dnešnímu
zlu většímu, aspoň splátku na svobodu, když
nž není možno dosáhnout svobody plné, která
je a zůstává našim konečným cílem. Nesou
hlasím však ani s Ripkovou koncepci, stejné
jako nesouhlasím s nedomyšlenými íráseini o
výhodách národního komunismu nebolí česko
slovenského litoismu (bez lila), ztraceného a
zase nalezeného, protože všechny takovéto
plány chovají v sobě jedno smrtelné nebezpečí.
Totiž uznání a petrifikování komunistické vlá-

dy u nas a definitivního odepsaní zájmu o naš
osud z politických programů Západu. Naší po*
robu zavinil také Západ a máme proto právo
na něm požadoval, aby faké přispěl к našemu
plnému osvobozeni, všemi prostředky mimo
válku.
Největší nebezpečí těchto plánů vězí v tom,
že nechtějí řešit příčiny světového napětí,
nýbrž že sc jen mechanicky jejich řešeni vy
hýbají.
Při četbě hesla „odpoutáni“ Západu od Vý
chodu ve Střední Evropě si živě vzpomínám na
proslulé rakouské válečné zprávy z dohy první
světové války, slavně do světa vytrubující pu
každé porážce: úspěšně jsme se odpoutali od
nepřítele. — Heslo „odpoutání" je heslo po
raženecké. Od smrtelného nepřítele se nelze
odpoutal. Nepřítele třeba porazit, lak či onak.
Americké zahraniční ministerstvo právem
proto označilo plán „odpoutání" za ..hrozne
nebezpečný“ a bývalý zahraniční ministr Dean
/Xcheson příkře odsoudil plán Kennanův, proln*
že podkopává základ evropské ohřány, vybu
dovaný na Severoatlantickém obranném spotečenslví, jehož nedělitelnou součástkou je oz
brojené západní Německo.
Plány na „odpoutání" máji příliš mnoho as
pektů, než aby je bylo možno stručně a sc
všech hledisek hodnotit.

V Soiii.) Jeho „dílo" se jmenuje „Únorové
dny"; lidové milice nazývá „ozbrojenými od
díly dělnické třídy" a říká, že o jejich vytvo
ření rozhodly „vedení KSC a vláda Klementa
Gottwalda".
Když $/ všechny tyto údaje srovnáte, pak si
osi taky položíte tyto otázky: 20. 2.1948 podali
demokratičtí ministři demisi
ti jisté vytvá
ření soudružských SA neschválili. Nová „vláda
Klementa Gottwalda'' byla jmenována až 25. 2.
Kdo rozdávat pušky o samopaly a ostré náboje
lidovým milicím dne 23.2.? Co to bylo za
„vláda", která schválila vytvořeni „ozbrojeních
častí KSC?
inu, nám je lo jasné i bez těchto otázek
Páni soudruzi (jimž je to taky jasné) by se
však měli dohodnout, která 7. jejich izi má byl
vydávána za pravdu. Nejde o ty, kdo nesou
hlasí s režimem; ti vědí oč šlo a oč jde — ale
takový Veselý Spurný dělají zmatek ve vlast
ních radách. Jak nemají pak vznikat pochyb^
nnstí a třeba i úchylky?

lerovy milosti dal skutečně povel к patření
pražského povstání o vůbec se choval velmi
špatně. V pětačlyřicátém byl zajat Američany
a odevzdán Sovětům, kleté ho (proč?) nedaly
norimberskému soudu к potrestáni, ale držely
až do konce r. 1954 ve Ješáčkem generálskom
kriminále. Pak byl Schörner. „vrah sovětských
lidi", propuštěn do východní zóny Německa a
odtud směl cestoval dál za svými dětmi do zá
padního Německa. To se hned tak každému
nestane. Pan maršálek to věděl a s čistou,
v Rusku vymydlenou duši zaslal dne 17. 1. 1955
děkovně poselství sovětské vládě. Chválil si
v něm, že v SSSR „požíval velkého pohostin
ství", že byl „vzorně ošetřován" a že sovětská
vláda „velkomyslně zapomněla jeho minulost".
V Západním Německu byl býv. maršál Schör
ner dne 15. 10. 1957 odsouzen na 4 a půl roku
do vězeni. Byla mu dokázána vina v jednom
případě zabiti. Snad je to malý trest, ale soudy
jsou tu demokratické a posuzuji jen prokázané
zločiny. A dále: Soudy a úřady pro navrátilce
ze sovětského zajeti tkde dodnes jsou drženi
němečtí zajatci, kteří jsou ve srovnáni s Schörnerem andéié) — ío jsou dvě různé instituce.
Schörner nedostane jako „navrátilec" lampasy,
ale něco kolem 700 marek (asi 160 dol) výpo
moci.
Soudruh Raška třeba nečte východoněmecký
„Neues Deutschland" a treba nesmi číst západonémecké noviny. Jinak by tohle všechno
věděl — jako to nepochybně ví redakce Tvor
by. Ale ona je už od natury pro tuhletu „ko
existenci" a tak se jí líbilo pustit jedno šidlo
z pytle ven. Mysli si, že lidé nemají pamět a
že jsou beze zpráv?

♦
„Tvorbu" už znáte a tak vám mohu bez
zdržování citovat, ca otiskla v rámečku dne
27. 2. 1958:

Navráfilcc Schörner
'
Z lísku. GenerttlfeMmgrSai Schörner, který
m. j. vydal 5. Avěínn 1945 rozkaz „potlačit
pražské povstání všemi prostředky
vrah
tisíců československých a sovětských via-!
steneú. dostal od bavorské zemské vlády lito!
„navrátilec" s právem uplatnit „novrútilecká
nároky".
Jak se na zlosyna sluši —
přišel 2 basy
s čistou vymydlenou duši —
Cetl jsem nedávno ve „Večerní Praze" (je
pro lampasy.
diný večerník ve skoromilionovvm hlavním
S. Raška
městě}, že na 3.000 Pražanů čeká už měsíce na
brýle. Skla nejsou, nebyla plánována, hodně
Soudruh Raška je možná komunistický lump, se jich musí vyvézt do SSSR za „tvrdé " ruble.
který lže vědomě — ale dost možná jc to jen
Poslyšte, nent ta od režimu krátkozraké ne
hlupáček placený za to, że dovede (jako v vyrábět brýle? Občanů se zrakovými vadami
tomto případě) napsat epigram ku zprávě Ru je konec-koncú jen malé procento o oslahn
dého práva. Snad bychom ho měli poučit.
vidi dobře. Ba dovedou nepochybné i hodně
Ferdinand Schörner, polní maršálek z Hit- věcí prokouknout.
(fousek}

úctu к cárům papíru, na kterých jsou meziI národní smlouvy, jejich podpisy zpečetěné. V
budoucnosti by Sověty nepotřebovaly poslat
na pomoc svým komunistickým toulkám atoinické zbraně; stačily by jim jejich tanky a
nespočetné pozemní armády. Něhot tylo jejich
konvenčni armády by podle tědilo plánů byly
slazeny jen asi 500 kilometrů na Východ, s
dnešních posic, kdežto dnešní americké vzor
kové armády by v té době byly daleko za
oceánem. Dnešní západonérnecká armáda, sla
bá, avšak přece jen Sověty obávaná by byla
zafím odbourána, a ze svazku NATO vylomena.
Obávám se, po zkušenosti s maďarskou revo
lucí, še by se v Americe v případě budoucí
sovětské agrese prali Slředni Evropě sotva
našla ochota rozpoulat světovou válku — i kdy
by lato odplata byla smluvně zabezpečena, a
bez takového zabezpečeni by tyto plány byly
opravdu jen cárem papíru.
Přijeti lěchto plánů by znamenalo odepsal
Německo z dnešní obranné sily evropské a
vydat lio v šanc, dříve či později, sovělisaci.
Ztráhi vojenského potenciálu západončmeckého pro NATO zdaleka při těchto plánech nevyvažuje ztráta vojenského potenciálu středo
evropských sovětských satelitů — Polska. Ma
ďarska á Československa. Už proto ne, že tito
salelilé — jak ukázal pokus o polskou revoluci
a maďarská revoluce •— nejsou pro Sověty na
tolik spolehlivé, aby jim bylo muíno svěřil
atomické zbraně a budoval v nich alomické
základny. Snad se dokonce Sovětům zdá, že je
spolehlivější i zrušil tylo salelilni armády.
Blízkost sovúlských armád poslačí udržet tyto
odzbrojené a neulrylisované salelily v područí.
Hrozba, že budou Berlin. Varšava, Budapest i
Praha rozstříleny alomickÝmí pumami slředni
nosnosti stačí. A dalekonosné atomické zbraně
stačí hrozil stejně Paříži jako l.ondýnu.
Kontrolní policie Spojených národů je dobrý
nástroj pro Koreu nebo Egypt □ Palestinu, ni
koli však pro celou Střední Evropu a jmeno
vité ne pro případ, kdyby se Sověty rozhodly
к vojenské agresi. Jsem však přesvědčen, že
dočasně Sověty na vojenskou agresi v Evropě
nepomýšlejí.
Spustily íanlastickou propagační kampaň,
aby vyvolaly v Evropě a ve světě poraženec
kou náladu a podkopaly každou i sebemenší
skntečnou silu v Evropě, která by se jejich
subversivuím plánům stavěla v cestu. Naivní
poraženci a nesmrtelní Mnícbované jim pomá
hají. Kdyby tak byt neučinil Miroslav Rašin,
byl bych sám citoval slova Dimitrije Z. Manuilského: „...rozvineme nejúžasnější mírové
hnulí, jaké kdy svět viděl."
Je třeba, aby Západ byl připraven na válku:
avšak největší nebezpečí mu hrozí z nejúžas
nějšího „mírového linuti", kleré Sověty rozpou
taly. Jeho záměrnou součásti je plán Rapackěho a nátlak na konferenci na vrcholu, na které
by se však nesmělo mluvit o osvobození
Československa.
DOPIS REDAKCI
... ke článku Dra Stránského, v němž uvedl,
že středoevropské exily. hbvn& českosloven
ský, za daného stavu věcí se mnhou jen vy
jádřit к plánům, které bv bylv mety ony samy
koncipovat a prcdkládni mczindrodní diskusi ,
chci upozornit, že Hubert Řinka už v roce 1954
vypracoval plán o neutra li saci Německa a čá
sti strední Evropy. Poslal jej jako memoran
dum vládám západních velmocí před konferencí
v Berlině a v roce 1955 před konferenci v Že
neve. Napsal o lom »’línek do Manchester
Guardian a podal и tom referát v několika
mezinárodních organisacich a měl o lom roz
hovory s politickými osobnostmi různých zemí,
a tojak v Americe, Uk v Evropě. Těsně před
smrtí dokončil obšírný výklad o tomto plánu,
který bude brzo zveřejněn.
Noemi Ripková
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Místo podnětů spousta vážných stížností

Odhalení všenárodní „diskuse"

Američan slovenského
původu vystřelil družici
Vanguard
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Drobečky ze sovětského atomového stolu

Československý uran a atomy

Společnost »The Marlin Company«, která
V minulých měsících se zase hodně začalo psát a mluvit o ato
byla pověřena sestrojením rakety typu Van
mech, atomovém zbrojeni, pásmech bez atomu a na jiná podobná
guard, oznámila, že vystřeleni druhé umělé
témata. Redakce se proto domnívá, že čtenáře bude zajímat něamerické družíce clo prostoru bylo svěřeno
kolik údajn o tom, jak si v atomové soutěži vede Československo,
vzhledem к rudnému uranovému bohatství — je
jehož posice
25)eiému inž. Pavlu Karpíščákoví, jehož rodiče
v léto věci významnější, než je všeobecně známo.
pocházejí ze Slovenska. Tato zodpovědná úloha
byla svěřená inženýrovi Karpíščákoví, jelikož
V tisku, rozhlasu a na shromážděních v závodech ve všech městech
Vyprávění o atomech můžeme začít u uranové rudy. Dva roky před
a obcid) měla diskuse vynucený a neživelný charakter, neboť chtít prokázal potřebné schopností a přiměřenou komunistickým pučem, v březnu 1946, zasedal v Praze Vílí, sjezd KSČ.
pěstovat v komunistickém režimu opravdovou diskusi anebo kritiku chladnokrevnost po dobu pokusu. Společnost V diskusi^ vystoupil také přerovský lékař Dr. Jaromír Dlouhý. Řekl
je asi zrovna tolik, jako chtít pěstovat v Grónsku banány. Pokud se dále oznámila, že inž. Karpíščůk poskytl cen m. j.: „Náš štát je-vlastníkem dolů na nejlepši radium světa. My komu
lidé odvážili diskutovat, byli to převážně komunisté, ale nediskutovali
nisté jsme přesvědčeni, že tohoto jedinečného pokladu využije naše
o návrzích na rcorganísaci průmyslu, ani o současných celostátních nou pomoc při řešení problému v souvislosti republika ne pro výrobu atomové pumy, ale pro trpící celého světa.
úkolech, jak by si to přálo vedení KSC, nýbrž hovořili o tom, co je s použitím tekutého kyslíku pro pohon rakety. Nebude s nim kupčit..." Ukázalo se po únoru 1948, že s tím víasttrápě, co jim strpčuje život, snesli stížnosti, vý
Iniclvim uranových dolů je to prapodivná zá
čitky i protesty na nedostatky a nesprávnosti,
ležitost. Jáchymovskou oblast zaplavili sovéttakže se vlastně lak zvaná „všenárodní disku
* stí „experti”. Velmi mnozí nerozuměli téžbé,
se" proměnila v jistém smyslu v obžalobu
žalo ale ovládají techniku ostnatých drátů.
režimu.
V měsíc New Yorku. 14. března nosí, a že byla oslabena tragika a politický „Trpícím celého světa” bylo v první řadé po
O mzdách diskutovat nesmělí
Milý příteli, jsem rád, že už máme za sebou význam Masarykovy smrti.
moženo lim, že jejich řady byly rozmnoženy
Vsak také v komunistickém tisku zaútočili desetileté výročí pražského puče. Není oprav
Když už mluvím o jubilejich. musím setaké o jáchymovské koncentráčniky. „Jedinečný po
du
o
co
stát.
Před
více
než
třemi
sty
lety
nám
na ty. kteři dali diskusi zcela jiný smčr, než
zmínit o jednom velmi povedeném- 14. března klad ' začal v tunách mizet v nekonečných pro
dnělo komunislické vedení a „Rudé právo" Bílá Hora předznamenala výroční kvílení nad 1938 Tady v Americe jo zvykem, že různé ná storech Sovětského svazu, kde pak zanedlouho
napadlo úředníka ministerstva lnu i a rudných nešťastnou porážkou a teď by se něco podob rodní skupiny se snaží získat podporu u vliv vybuchla první atomová bomba. Ne, čs. komu
dolů, který na diskusi hutníků v Královo Dvore ného mohlo stát s pražským komunistickým ných hodnostářů pro věc svého naroda. A pro nistická vláda s uranem opravdu nekupčila;
prohlásil: „Řekněme si upřímně, kdo se z va pučem. Je málo na co vzpomínat. Byl to ne tože to je země takřka neomezené svobody, nic pro její postup je třeba vymyslet nějaké nové,
šich pracujících zajímá o to, jestli bude patřit slavný konec zoufalého tříletého pokusu vy nebrání ani slovenským separatistům, aby či výstižnější slovoTeprve dva roky po Stalinové smrti, v r.
pod Kladno, nebo zda zůstane Králův Dvůr prostit se ze smyčky, kterou z Moskvy zataho nili podobně a verbovali pro slovenskou^ samo
samostatným podnikem? To může zajímat tak vali, ze smyčky, ke které nás už o Mnichovu statnost. Jenomže letos přebrali. Podařilo se 1955 byla Československu, které v lé době už
ředitele, hlavního inženýra či vedoucí někte přistrčili selhavši spojenci a která nám spo- jim natolik ovlivnit některé nedosti informo platilo za jeden z najpevnejších údů sovětské
rých funkčních útvarů. Ale pracující? Tem je čátku připadala jako záchranné lano. Pravda, vané úředníky na newyorské radnici, že se ho bloku, povoleno zajímat se a školit v ja
to jedno, zajímá je hlavně, kolík sí vydělají. dali jsme světu výstražné znamení, jenže to 14. března měl na radnicí konat obřad vzpo derné technice. Rychle za sebou vznikly prů
Proto by bylo potřebnější diskutovat o lom, nebylo po prvé, co jsme takovou výstražnou mínající osvobozeni slovenského národa. Ale myslová škola jaderné techniky v Praze v
jak to bude s odměňováním za prácí." • Režim obét musili přinést, a teď bychom si už rád) poněvadž lež má krátké nohy, celá věc pras Ječné ulici, dále fakulta jaderné a technické
mohl sice nakomandovat účast na diskusi, ale úlohy vyměnili a byli národem, kterému je kla a separatisté měli důkladnou ostudu. New fysiky při Karlové universitě a konečné Ústav
nemohl nikoho přinutil, aby diskutoval a v dopráno, aby poučeni přijímal namísto aby je York Daílv Mirror napsal, že 14. březen je jaderné fysiky, který je součástí čs. akademie
libereckému týdeníku „Cestě míru" přiznali, že sám dával. Můžeme se pořád utěšovat, že se možno oslavovat jako den osvobození, jenom véd. V listopadu 1955- byla do SSSR poslána
lidé jsou odtolnx diskutovat nejvýše o mzdové z našeho přikladu nebo z naši zkušenosti svět když se Adolf Hitler považuje za bojovníka první skupina 15. čs. inženýrů, fysiků a tech
niků na školení. Zvláštní jedno- až dvournčni
poučil a nezbývá nám než. to poučeni světu za svobodu.
politice.
kursy pro vybrané „kádry" byly zřízeny také
o každém takovém jubileu připomínat. Ale víš,
Za
ty
dva
měsíce,
co
jsem
Ti
naposled
psal,
Mnoho stížností na nedostatky v zásobování
v některých důležitých závodech, na přiklad v
jak se obvykle ve společnosti vede lidem,
Zato však nebyla nouze o stížností na ne kieří připomínají věci, na které by druzi už se lu v Americe mnoho zas změnilo. Především, plzeňské Škodovce (dnes Leninovy závody).
už
nestraší
Sputnik.
Ten
sovětský
hromotluk
se
Všechnu tuto činnost koordinuje tzv. Vládní
dostatky a nepořádky všeho druhu; v Brně rádi nemyslil í I Každý sice uzná, že máji prav
občané si stěžovali na spalnou kvalitu bram du, ale nakonec by byl rád, kdyby někam za už neprohaní ve vesmíru sám. má tam dva výbor pro výzkum a mírové využili atomové
americké
partnery,
sice
podstatně
menši,
ale
energie, vytvořený rovněž v r. 1955.
bor. na nedostatek žárovek, na lo. żc musí stát lezli.
čiperné, a bude jich lam mít v dohledné době
V listopadu 1955 se v Řeží u Prahy (na trati
ve frontách na jižní ovoce; na nedostatek ně
V novinách se o nás zas napsalo dost pěk vic. Změny, které mám na myslí, nevyplývají
Praha—Kralupy nad Vltavou) začlo s pracemi
kterých druhů zimního zboží, především tex* ných včci, ale svět se řiti do nových a nových
•z
pokroku
v
oblasli
balistických
střel
a
umčna výstavbě prvního čs. „atomového méstečtilu, na vysoké ceny nekvalitních silonových problémů a poučeni z Československa, obecné
punčoch, na drahou zeleninu, na špatnou jakost jaksi respektované, nemá žádoucí účinnosti. lýdi satelitů, nýbrž z nedostatečného pokroku I ka”, jehož centrem je jaderný reaktor, součást
v
organised
hospodářského
živola.
Jak
víš,
nezištné prý pomoci Sovětského svazu. Tento
vypínačů к lustrům a spoustu jiných nedo John Foster Dulles, s nímž člověk múze mnoho
Ameriku jc toho času v hospodářské recesi, reaktor, který je podle oficiální verse určen
statků.
krát nesouhlasit, má lentokrál jistě svátou jak se tomu tady říká, a zdá se, že obrat к lep к výzkumu atomového jádra а к výrobě radio
Přebujelá administrativa
pravdu, když na žádnou smirovačku na vrcho šímu nebude tak rychlý. jak president Eisen aktivních isotopů, má tepelný výkon 2.000 kW.
Avšak najčastejší stížností byly na nesnesi lu nechce jit, nebnde-li předem jasno, že je hower předpokládal. Nezaměstnanost stoupla Měl být uveden do provozu již 31. července
telnou bylovou nouzi, na dopravní kalamitu na slušná naděje, aby bylo aspoň o něčem dosa v únoru na 5.2 milionů, t. j. о 70П.000 proti 1957, ale práce se — jak to dnes v ČSR časte
drahách a na přebujelý byrokratický aparát. — ženo dohody. A cela Amerika v tom Dullcse lednu, a dosáhla tak nejvyššího čísla pováleč I bývá — poněkud pozdržely. Reaktor je v pro
-Jak je to možné, že nám za poslední čtyři jednoznačné podporuje. Před dvěma dny jsem ných lei; 6.7 procent všech pracovních sil je vozu od 24. záři 1957, od 23.52 hodin.
roky vzrostl v závode počet úředníků na dvoj- si poslechl na CBS rozhlasové stanici znameni bez pláce. Index průmyslové výroby za únor . Dalším drobečkem se stolu sovětského alalásobek?" — pláli se lidé a návrh na reorga- tý rozhovor mezi třemi oposičními vůdci. Ad- byl 130 procent průměru lot 194?—1949, zalím mického průmyslu (který je živen uranem 2:
□ isaci průmyslu odbývali poznámkami: ..Strana laíem Stevcnsnnem v Americe. H. Gaitskellem co v lednu letos byl 133% a v lednu 195? ’Jáchymova. Příbramí a Trutnova) má být aloä vláda jsou samá reorganísace. Zase se roz v Anglií a Mendes-Francem v Paříži (mimo 146%. Výroba oceli klesla v únoru na 5,788.000 mická elektrárna. Hovořilo se o lom, že bude
šíří ministerstva, zase se udělá několik dalších chodem. byl to nesmírně poutavý a technicky tun, nejnižší objem v posledních devíti letech, postavena u Pardubic, pak se mluvilo o Žiari'
náměstků, rozšíří se útvary a papírovat se bude skvéle provedený rozhovor, skutečný rozhovor, představující pouze 53.6% výrohní kapacity- v nad Hronom a nyní bylo rozhodnulo (snad s
dále. Kde dříve byli dva, nyní jsou čtyři Г •— žádná připravená prohlášení), a z té diskuse únoru poklesla laké hodnota prodeje v drob konečnou už platnosti), že bude stát v BohuV „diskusi" se přece jen někde objevila smělá bylo zřejmé, že Stevenson, jinak výmluvný ném. klerá se doposud držela.- v únoru byla nicídi na trnavském okrese. Ředitelem stavby
kritika komunistického hospodářství v zemi. kritik Dullesovy zahraniční politiky, ve věci o 3% nižší proti lednu. Osobni důchod poklesl je jistý Ing. Tomčík. Tato budoucí elektrárna
Ve zlínské „Naší pravdě” napsal: „Nezřídka se konference na vrcholu jc s nim za jedno Mů v únoru o 1.8 miliardy dolaru, což snižuje roč na jaderné palivo má plánován výkon 150.606
vyskytnou názory šmahem zavrhující všechna žeme si tentokrát být jisti, že Amerika se ní průměr na 341.8 miliard dolarů, u srovnaní kW, spotřebuje prý 1 kg uranu denně — ně
opatření učiněná v našem národním hospodář nedá zneužit к podobnému představeni, jakým s rekordním průměrem 347.5 miliard loni у kdy v r. I960.
ství po roce 1948."
Jsou lo obvykle stížnosti byla ženevská konference 1955. Můžeme také srpnu Ačkoliv se různí názory znalců, jak
Tady kdesi, u plánů na čs. atomickou elek
na Komunální podniky, v nichž jsou zkoncen- vzít $ velkým uspokojením na vědomi, že Ame dlouho recese ještě potrvá a jak se po nt. trárnu. končí sověty censurovaná čs. účast na
trovány někdejší samostatné řemeslné živností. rika považuje situaci ve Střední Evropě, to prohloubí, všichni se shodují v tom. že se ne „mírovém využití" atomové energie. Existuje
Stížností na smutně proslavené komunály šly znamená také situaci Československa, za jeden vyvine v hospodářskou křísí. Proč? Protože ovšem ještě tzv. Spojený ústav pro jaderný
za „všenárodní diskuse" tak daleko, že lidé se z vhodných předmětů pro jednáni. Bylo by od let třicátých, kdy president Franklin D. výzkum v Dubnu na Volze, kde v r. 1956 pra
dožadovali vrácení řemeslných živnosti do sou- ovšem bláhové se domnívat, že se to na pořad Roosevelt zápasil s nejtěžši americkou depresi, covalo na 360 vědců stálů sovětského bloku
kromých rukou.
jednáni opravdu dostane a že jsou na obzoru vláda učinila řadu opatřeni sociálních (pensij- — vedle vědeckých pracovníků z Mongolska,
červánky československé svobody. Jestli se ní pojištěni, podpory v nezaměstnanosti), ja Koreje a Albánie také osm és. vědců, vedených
Ostrá kritika bytové politiky
Amerika uvaruje omylů z r. 1955, Čechoslováci kož i hospodářských (soustavná podpora země |Dr. Václavem Volrubou, který je iníslořediZvláštní kapitolou byly stížností na bytovou doma i v exilu by měli udělat totéž a neod dělců. kontrola bankovního hospodářství), a ' telem tohoto Ústavu, a Dr. Ivanem Úlchlou.
politiku režimu. Lidé vytýkali komunistům, že dávat se valnému optimismu. Amerika je tento podobně průmysl velmi pokročil ve vytvářeni (Těžko však říci, že se tam zkoumá jen mírové
zanedbávají bylovou výstavbu a neplní ani ne krát pod silným tlakem světového, a hlavně pensijních fondů pro zamestnanca a v pláno I užití alomícké energie — na to je Ústav moc
dostatečné plány stavby bylů. Bytová výstav evropského veřejného mínění, ale i tady se dá váni výroby podle potřeb konsumu, coz všech dobře schován hluboko v Rusku.
ba zůstávala pozadu po celých deset let komu s uspokojením konstatoval, že také v Evropě no vytváří soustavy zábran, nedovolujících, 1 Ještě bychom sc měli zmínit, že Českoslonistické vlády v Československu. Od roku 1948 převládá kritický postoj nad počáteční důvěři abv hospodářská recese přešla v krisí. Nejza- I vensko je zastoupeno i. v Mezinárodní agen
do roku 1955 slíbila vláda postavit 463.000 by vostí.
iimavějši stránkou dnešní recese je postoj ve tuře pro atomovou energii, která byla před
tů. avšak postaveno bylo jen 203.647 bylů.
Tak jako se tu nezapomnělo na komunistický řejnosti a vlády. Zatím co předseda Americké .časem založena v USA. Československý dele
Avšak počet žadatelů o byl se každý rok zvět puč z i. 1948, tak se nezapomnělo ani na smrl Obchodní komory říká, že recese se vyleči pře gát Dr. Pavel Winkler, povoláním diplomat,
šoval priiozenýjii přírůstkem obyvatelstva a .Jana Masaryka. Nej pozoruhodnějším příspěv devším na trhu a ne v kongresu, veřejnost je předsedá jejímu vedoucímu orgánu, tzv. Radě
ztrátou bytového fondu, asanaci starých neoby- kem palme je článek, jejž napsal pro týdeník zcela obrácena к vládě a ke kongresu, kde se guvernérů. Zdá se nám. že v tuk to vyjádřené
vatelných budov. Dnes nabyla bytová nouze v The New Leader bývalý osobní lajemnik presi už učinila řada opatřeni. Kongres schválil dvo ochotě к opravdu mezinárodní spolupráci je
CSR katastrofálního rozměru, nehoř se dotýká denta dr. Beneše, dr. E. Táborský, později náš miliardy dnlarů na slavbu obytných domu, málo upřímnosti, víc zato diplomatické chyasi milionu lidí, i s rodinnými příslušníky. vyslanec ve Švédsku a teď profesor politických budou uvolněny další prostředky na veřejné irístiky. Protokoly předloňské mezinárodní
V Praze je 64.000 žadatelů cj byt a v ostatních véd na texaské universitě v Austínu. Velice stavby a uvažuje se o snížení dani. Nikdo ne konference o využití atomické energie, klerou
městech další desetitisíce. Občané krtlisovali se však obavám, že Táborský není Janu Masa čeká že se recese napraví sama, nejméně pak Mezinárodni agentura pořádala v Ženeve, byly
komunistické renháíni úřady, že neplní plán rykovi zcela práv; soustředil se totiž na psy vláda a kongres. Když ne pro nic jiného, tedy (a jsou možná ještě dnes) překládány ve zvlášt
bytové výstavby, že ve stavebnictví dávají chologický výklad jeho osobnosti a vede čte proto že na podzim jsou volby do kongresu ním oddělení opavské věznice, kde pracuji
přednost stavbám průmyslových objeklů před náři’ к závěru, že sebevražda byla v dané si a voliči se nedají zviklat v přesvědčení, že vézni-experti. Proč jsou přednášky, veřejně
bytovou výstavbou, pro klerou nezajišťují ani tuaci přirozeným koncem osobnosti, vhodné vláda má povinnost se postarat o to. aby se přednesené v Zenové, pečlivé střeženou taj
dostatek stavebnici) hmot, ani potřebné pra pro freudovskou psychoanalysu. Tento jedno jím slušně vedlo.
.. , ností v Československu? Dá se to vysvětlit
covní síly a že neposkytují plnou finanční a stranný pohled způsobil, že se v článku uplat
Doufám, že příště budu mil zprávy prevažne špatným svědomím a laky špatnými úmysly.
materiálovou podporu soukromníkům na stav ňuji vyprávěni г Masarykova soukromí, o optimistické a jsem, s mnoha pozdravy, Tvůj Oboji lze и čs. komunistických pomocniku so
bu jodinných domků. Bylova nouze může v naj nichž lze právem pochybovat, palří-li na veřej(osmj
Vláďa větské atomové védy předpokládat.
bližších letech nabýti kiiiického stavu, zvláště
na Slovensku, kde populace pokračuje rych
leji než v českých zemíd). Ovšem mnoho stíž
ností bylo i nu typy nove stavěných bylů, ves dost často se slulo, že vůbec nevyjely. To mělo j které neustále rostou, přesahují v posledních
měs malých, vptdvdé liliputánskýdr rozměrů, ovšem nepříznivé následky trn výrobu; klesla letech kapacitu železnic. Roku 1937 přepravily
neútulných a při lom drahých! „Je správně, že tržba uhlí asi o milion tun, musela hýl ome |čs. dráhy sedmdesát milionů tun surovin a vý
Komunistický soud v Kutná Hoře soudil
člověk v nové postavonýdi čtvrtích musí mit zena výroba stavebních hmot, jako třeba cc- robků, kdežto letos mají přepravit asi 175 mi desetičlennou skupinu osob obviněných z roz
ohavy, aby trefil do svého domova?" — ptal se mrmtu a na stavbách chyběly cihly a jiný sla- lionů tun zboži. Avšak podmínky pro přepravu množováni pcotikomunistirkýúh letáků, z or*
E. F. Burian v ..Literárních novinách" a pokra vcbnt materiál a ani železnice neměly dostatek jsou obtížnější, neboť provoz je zastaralý a qan iso vání útěků několika osob do Západní
čoval: ..Běda těm. které stihne mlha v pro uhlí pro lokomotivy, takže byl podvázán veš rozvoj techniky na čs. železnicích neodpovídá ho Německa a z vraždy funkcionárky národ
stranství novostaveb! Jeden barák jako druhý, kerý hospodářský živo! v zemi. Začátkem rostoucím požadavkům kladeným na železniční ního výhoru Аплу Кvášové z obce Chrastná,
jedna bytová jednotka jako druhá. Všecko února se dostavila další dopravní kalamita. Pa dopravu. Přetíženi tratí vyplývá z toho, že více klerá vyvíjela horlivou činnost pří zakládání
pěkné po vojenskú v řádce."
prosincové dopravní kůlamilé vláda odvolala nežli dvojnásobný náklad proudí prakticky na kolchozu. Zastrelil ji Antonín Lanštoí. býva
Antonína Pospíšila a novým ministrem dopra 1 stejném železničním svršku jako roku Í93? ly majitel pekařství v Dolním Litvínové, kte
Rozvrácená železniční doprava
vy ustanoven dr. František Vlasák, dosavadní ’Délka železniční Irali se vcelku zvýšila jen rý byl odsouzen k trestu smrti. K trestu smrti
Hodně stížností, až mrzutých byla na želez ministr energetiky, zalim co Antonín Pospíšil i nepatrně. Proti roku 1937 sloupla přeprava byli dále odsouzeni Josef Kubelka, bývalý
niční dopravu, neboř hodinové zpoždění na čs. nastoupí! na jeho misio. Dopravní krise na čs. losob o 112 procent, ale počet sedadel se zvýšil majitel prádelny d žchlimy z Prahy a Josef
Také o těchto věcech se Ptďk. obchodní cestující z Prahy. /\nna Kudrahách je běžnou věci. Nesnáze nu čs. drahách drahách má však hlubší kořeny, než aby ji I jen o šest procent.
v zimním období bývají každý rok, avšak bylo možno odstranil pouhou změnou ve ve I hovořilo v tak zvané ..všenárodní diskusi" к holkovď a Josef Koupil, pražský obchodník
i dopisu Ústředního výboru KSČ, klerá vlastně do žaláře na 25 let. Jaroslav Ledašíl a Marie
ten lok rate to obzvláště silně zaskřípalo. V pro dení ministerstva.
odhalila nejednu slabinu v komunistickém vy- Nová ла 15 let. Jiří Horných na 11 let. Jindsinci uvázlo na čs. železnicích přes dvé sté
stému a která ukázala, že je příliš předčasné
Čs.
železnice
slouží
Sovětům
odstavených vlaků, pres devět tisk vagonů
mluvit
o nějakém dovršení „socialistické vý řidi Šedivý na pět lei a Miloslav Hujer na
stálo a nehýbalo se, osobni vlaky a rychlíky
Ncjzávažnéjšf příčinou nepravidelnosti v čs.
úz- čtyři roky vezení.
měly nejem až několikahodinová zpoždění, ale i železniční dopravě je, že nároky na dopravu. stavby” v Československu.

Od listopadu až do ledna probíhala v Československu kam
paň komunistické strany, tak zvaná „všenárodní diskuse" к
dopisu Ústředního výboru KSČ, který pojednávat o novém
řízení, plánování a financování průmyslu a výroby. Hrdě, ba
nabubřele se v dopise prohlašovalo, že komunisté v ČSR se
již přiblížili к uskutečnění socialistické skutečnosti.

Dopis od přítele z New Yorku

Tři rozsudky smrti
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Třicet pět let od založení

Čs. Národní Rady Žen
JAROMIRA ŽÁČKOVA, CHICAGO
У
dubnu roku 1923 byla v Praze za
lezena Československá Národní Rada Žen, pro
lepsi dorozumění jmenovaná krátce Ženská
Národní Rada. Před 35li léty byl dán dobrý a
pevný základ к organisaci žen. která až do
. u V?42 — kdy byla rozpuštěná protektorátnimi úřady -— byla školou československých
zen ve výchově к demokracii, útočištěm zaměstnanýdi žen při hájeni a obraně jejirh existenčnidi zájmů tribunem československých, po
vzděláni a vyšší kulturní úrovni toužících žen,
expertem pro vládu í zákonodárné sbory při
tvořeni nových zákonů mladé republiky a ne
postradatelným spolupracovníkem vedoucích
představitelů naši zahraniční politiky.
Třicátéhopátého výročí založení Českoslo
venské Ženské Národní Rady nebudou jistě
komunisté v Praze vzpomínal, protože ji roku
1950 rozpustilí. Proto vzpomínáme my v zahra
ničí.
Zakladatelkou a první předsedkyni ŽNR byla
Františka F. Plaminková, ohnivá průkopnice
moderního feminismu — usilujícího o spolu
práci žen s muži, a bojovnice za zrovnopráv
nění československé ženy v rodině i ve státě.
Založeni Ženské Národní Rady v dubnu roku
1923 bylo na venek velkým činem organisačnim. Myšlenka, vedoucí к jejímu ustavení,
vzešla z dlouhýdi porad sboru elity českoslo
venských žen, osvědčenýdi v práci v různýd)
ženskýdi spolcích a podporovaných zásadou
presidenta Masaryka, že dobrá práce, má-H
býti také úspěšná, vyžaduje dobré organísace
a je ji vlastně zcela podmíněná.
První stanovy ŽNR byly velmi stručné. Sta
novily. že „Účelem Ženské Národní Rady je
uvésti rovnoprávnost žen. zaručenou ústavou,
v životní praxi, zabezpečili ji a dosáhnoutí,
aby organísace a činnost všedi orgánů veřej
ných brala spravedlivý zřetel na mateřský úkol
ženin".
Stručnost stanov zdaleka nevystihuje boha
tost činnosti, která se v jejich rámci vyvinula.
Heslo Františky Plamínkové „Revoluce přede
vším v hlavách" projevila se v nadšeni к práci
pro uskutečnění „vyššího typu československé
ženy, svobodné, volné, vzdelané a plnoprávné,
rovnoprávné spolupracovnice muže". Výroční
zprávy o činnosti ŽNR. které byly uveřejňo
vány v časopise „Ženská Rada", předstihovaly
všechny nadéje, které se v ni kladly. Mám po
ruce zprávy o činnosti za rok 1935 a za rok
1937. Z těchto zprav je zřejmé, jak se činnost
ŽNR rozvětvila jak do hloubky tak i do šířky,
jak v práci uvnitř státu lak také na poli mezi
národni činnosti v úspěšném navazováni styků
s mezinárodními ženskými organisaccmi. Dele
gace žen československých důstojně represen
tovala Ženskou Národní Radu na všedi mezi
národních konferencích významných světových
ženských organisaci a pomáhala siřit dobrou
pověst jména mladé československé republiky.
Jakého úspědni dosáhly československé ženy
činnosti ŽNR v mezinárodních sty cídí svědci
skutečnost, že předsedkyně ŽNR Františka Plamínková byla členkou předsednictva tédito vý
znamných světových ženských organisaci: Mezi
národní Ženské Rady. Mezinárodní Alliance
pro volební právo a občanská práva žen. Male
Ženské Dohody, ženského odboru FÍDACU,
Mezinárodního Sdruženi Výdělečné činných
žen. a Open Door.
A doma, ve vlasti pronikavým způsobem
účastnila se ŽNR tvoření všedi nových zákonů
a dbala, aby byly spravedlivé zejména к so
ciálně slabým. Na tomto poli činností vynikala
věrná spolupracovnice F. F. Plamínkové, mladá
právnička dr. Milada Horáková-Králová. Jako
jednatelka ŽNR a předsedkyně několika pra
covních odborů byla hybnou pákou celé organisace a činnosti ŽNR.
Ve druhé světové válce brutální zásah protektorátnidí úřadů ukončil činnost Ženské Ná
rodní Rady a její první předsedkyně Františka
Plaminková byla v červnu 1942 nacisty po
pravena. Po válce byla ŽNR obnovena a po
komunistickém pučí byla činnost ukončená je
jím rozpuštěním v roce 1950 a její předsed
kyně Dr. Milada Horáková v červnu 1958 ko
munistickou justici odsouzena a popravena
Jaká to tragická podobnost osudu dvou hrdin
ných žen, které vedly československé ženy v
tak osudných létech života republiky.
Komunistům v Československu so však ne
podař Ho zničit výsledek práce Československé
Národní Rady žen. Zu hranicemi ženy exulantky i krajanky pokračují v duchu ušlechtilých
tradic činnosti Československé Ženské Národ
ní Rady. Po komunistickém pud byly v Lon
dýne’. v Paříži, v New Yorku, v Chicagu, v
Bostonu a ve Washingtonu oslaveny Česko
slovenské Ženské Národní Rady v exilu, které
x' činnosti informativní, propagační, sociální i
při navazování mezí národních siyků dosáhly
pozoruhodných úspěchů.
Když v zahraničí vzpomínáme 35. výročí za
loženi Československé Ženské Národní Rady,
vzpomínáme také všech československých žen,
které v žalářích a koncentračních táborech za
nacistů trpěly a za komunistické vlády doma
i dnes tmi za svoji věrnost к demokracii a za
svojí touhu po svobodě osobní i po svobodě
národa, ke které je vedla Ženská Narudni Ra
dii. Tuk jako nacistům, tak také ani komuni
stům nepodařilo se zlomil mravní odpor česko
slovenských žen, československých matek proti
zotročeni člověka i národa. Obraz dvou hrdi
nek — dvou mučednic — učitelek svobody —
Františky Plamínkové a Dr. Milady Horákové
jo nejen pro nás všechny za hranicemi, ale
lake pin naš lid doma symbolem odporu proii
násilí a bezpráví, jsou také symbolem viry ve
vítězství mravních hodnot boje za svobodu.
Výsledky výchovné práce Československé žen
ské národní rady založené před 35 lety i v
tomto boji svoji velkou mravní silu projeví.

ČESKÍ SLOVO

Číslo 4., duhcn 1953

Křížovka „Českého Slova"
Vodorovně: 1. sebe
vědomá; 5. lidově sou
struh; 9. část sporáku;
11. zkamenělá pryskyřice:
13. svátek v lednu; 15.
jeden ze tří králů; 17. pod
daný; 18. indické město;
20. lidové přikrývka: 21.
slovenský jaká; 22. část
vozu: 23. studna: 25. di
voká svině; 26. zvuk; 27.
nádoba na vodu, 4. pád
obr.; 30. tichomorský hu
dební nástroj: 32. slo
vensky jezírko; 34. řecká
předpona pro vnější: 35.
padlý anděl: 36. ženské
křestní jméno; 37. v přesmyčce kausa; 40. oslav
ná báseň; 41. část hos
podářství; 43. v přesmyčce pluk; 44. domov Ada
ma a Evy; 45. mužské
křestní jméno: 46. slo
vensky popoháním; 49.
nález v pyramidách; 51.
jezero v Habeši: 52. rov;
53. Slovensky pařezy; 54.
novost: 55. diem. značka
křemíku a india: 56. Jihoclovan; 59. chronika; 60.
ozbrojený konflikt; 61.
římský domácí bůžek; 62.
jihoamer. mužské jméno;
63. vodní živočich: 64.
šetrná; 68. těžký prvek; 69. slovenský literát:
70. španělská pevnost; 71. tropický kopytník;
72. indiánská zbraň; 73. tichomorský ostrov;
75. španělské mužské jméno; 78. osobni zá
jmeno; 79. zkratka akumnláloni; 80. skandi
návské mužské jméno; 81. německé universit
ní město (j=i); 82. národ; 83. vydovádim; 86.
nepopustí; 89. latinsky jednota: 90. autor Ro
binsona: 91. ženské jméno; 92. šicí potřeba obr.
Svisle: 1. mladi koníčci; 2. časový úsek;
3. Ionina; 4. svatyně Mohamedánů obr.; 5.
vládni sídlo; 6. -zkratka kanadské provincie;
7. chemická značka dusíku a tantalu; 8. theo
logičtí řečnici; 9. zakončeni koberce: 10. vodní
rostlina; 11. tázací zájmeno; 12. rostlina ryb
níka; 13. utírají; 14. Jalinsky medvěd: 15. druhý
čs. president; 16. část dne; 19. lidové ženské
jméno; 20. darovala: 24. původce: 25. lidové
mužské jméno obr.; 28. useknul; 29. experi

ment: 31. čerký malíř; 32. širé plochy; 33. vy
lévá; 38. sovětský úspěch; 39. donská oblast
frusky); 41. vařič čaje; 42. řečnické místo;
47. inkoust anglicky; 48. spisovatel dobrodruž
ných knih; 49. souhlásky Mohanu; 50. zkratka
čs. odborů; 53. římský místodržitel v Judei:
54a. vyhynulé zvíře; 55. indický filmový herec;
56. část básně; 57. latinsky vzácná; 58. strom;
59a jméno papouška; 60. vytrhne; 62a. fran
couzský císař; 63. japonský ostrov; 64. písková
bouře; 65. ohrada; 66. kutálí; 67 značka kos
metických přípravků; 68a. babylonské město;
69. pohybuj se ve vodě, 71a. dává radu: 73.
část hlavy; 74. kořeni (s=); 76. něco v přesmyčce; 77. nepřizná; 84. anglicky olej; 85. po
stava z Nibelungů; 87. výraz z kopané; 88. lis
v přesmyčce.
Magické oko tiprosířed; t. šifr. abeceda; 2.
čidlo zraku; 3. chrám.

Dobře vaří — dobře slouží

VAŠATA
339 EAST 75ih STREET

NEW YORK 21, N. Y.

Ze života krajanů a exulantů
SPOJENÉ STÁTY: Bývalý čs. velvyslanec ve
Washingtonu, dr. Juraj Slávik, promluvil ve
Štefánikovu domě v Chicagu na velké mani
festací krajanů a exulantů, protestujících proti
komunistické okupaci Československa. — Před
sedkyni Československé Národní rady žen v
exilu byla opět zvolena Milada Ferjenčíková.
Na valném shromáždění promluvila o puči bý
valá ředitelka Americké pomoci Českosloven
sku. Vlasla Vrázová. — Krajanský výbor pro
osvobození Československa v Clevelandu, kt«rý je součástí Československé Národní rady
Americké, uspořádal u příležitosti 10. výročí
komunistického puče smuteční schůzi. — Sta
rosta Slovenského Sokola v Americe Andrej
Val usek promluvil v polském pořadu jedné
newyorské lelcvisní stanice o Spolupráci polských a čs. krajanů v Americe. — Dr. Ivo Dudjáček přednášel na slavnostním zahájeni
Oslavu pro studium střední Evropy při pro
slulé princetonské universitě. — Na vzpomín
kové oslavě, uspořádané oblastním výborem
Československé Národní rady Americké v Dgtroítu, promluvil bývalý brněnský poslanec Ru
dolf Richtera o lom, jak se komunisté pitpravovaíi к provedení puče. —- Rudolf Firkušný
uspořádal začalkem března v Carnegie Hall v
New Yorku velmi úspěšný koncert a podstat
nou část jeho programu věnoval Smetanovým
Českým tancům. — Bývalý velvyslanec dr. Ju
raj Slavik promluvil v mezinárodním Pen Chi
bu v New Yorku, klerý sdružuje exilové spiso
vatele ze všedi zemí za Železnou oponou, o
myšlenkových proudech v moderní slovenské
literatuře. — Slovanský ústav Leidenské uni
versity vydal v součinnosti se slovanským
ústavem Harvardské university obsáhlou sludii
Milady Součkové »Češti romantikové". — V
New Yorku zemřel zasloužilý emericko-slovcnský národní pracovník dr. Artur Sekerák. hlav
ni lékař slovenské organísace, zvané Veniec
slobodného Orla.. — Dr. Alice Masaryková
byla hlavní řečnici na dojemné oslavě naroze
nin presidenta Masaryka, v Masaryklownu ve
státě Florida. — V Clevelandu se dožil 80. lei
akademický malíř František Jíroud). — Česko
slovenský za hra ni čni ústav v exilu vydal za

jímavou sludii Miroslava Fice, nazvanou Pů
vod konfliktu mezi bolševiky a čs. legiemi od
února až do kvélna 1918 . — Studenti českého
jazyka a čs. Шега tury na austinské universito
v Texasu uspořádali poem řinou vzpomínku na
Petra Bezruce. Hlavní projev měl prof. Eduard
Míček —Národní rada žen svobodného Česko
slovenska zvolila pro správní úd ob i 1958 Růže
nu Pelantovou svou čestnou předsedkyní. Před
sedkyní se stala R. Pa pánko vá, jejími náměst
kyněmi O. Hurbanova a J. Feierabcndová a
jednatelkou L. Dvořáčková. Národní rada žen
svobodného Československa pokračuje na pů
dě svobodné Ameriky v práci Ženské Národní
rady československé, jejíž činnost byla komu
nisty před 18 lety násilné potlačena. — Sdru
žení čs. legionářů v Chicagu uspořádalo v Mo
ravském Domě oslavu 188. narozenin T. G. Ma
saryka. na niž byl hlavním řečníkem starosta
Americké Obce Sokolské Karel Prchal. — Čes
ký ba rí ton i sta Miloš Nekolný uspořádal s vel
kým úspěchem v Chicagu samostatný koncert.
—1 Washingtonský list »Washington Evening
Starí uveřejni) článek dr. Pelra Zenkla o ko
munistickém puči v CSR před deseti roky, v
němž autor varuje západní demokracie před
lak zvanou mírumilovnou, parlamentní cestou
ke komunistickému prevratu а к ustavení dik
tatury proletariátu i. — Člen amerického kon
gresu Waller H. Judd z Minnesoty uveřejnil
v Congressional Record anglický překlad člán
ku o komunistickém puči v CSR. který dr. Petr
Zenkl uveřejnil v únorovém Českém Slově.
Poslanec Judd uvedl tuto studii sdělením, že
jako člen kongresního výboru, který studoval
přípravy pro Marshailuv ptán a pro americký
informační program, hyj v říjnu 1947 také v
Praze, kde velvyslanec Steinhardt pozval na
jeho počest členy čs. vlády na recepci. Kongresnik Judd toho večera poznal dr. Zenkla.
klerý mu tehdy řekl: Musíte nám pomoc proti
Rusům' — Bylo to v dobé, jak vysvětluje po
slance Judd. kdy Československo na nátlak So
vě lů odvolalo svou přihlášku к účastí na MarshaDově plánu.
KANADA: Pracovní skupina Cs. zahranič
ního ústavu v Torontě vydala studii dr. M.

Politika brzdí úspěchy
čs. hokeje
Na 24. mistrovství světa v ledním hokeji v
Oslo stala se mistrem světa již po šestnácté
Kanada, která získala všedi J4 možných hodů
a výborný brankový pomér 82:6. Mistry Evro
py a druzi na svélé jsou representanti SSSR
s 11 hody, třetí Švédsko s 10 body a teprve
étvrlé Československo s osmi body. V pořadí
se dále umístili: USA, Finsko, Norsko a Polsko.
Čs. mužstvo přijela do Osla jako jedno z
pěti favoritů na světový mistrovský titul a v
nejhorším se věřilo, že obsadí třetí místo před
Švédy. Avšak již v prvých zápasech proti Fin
sku a Polsku nepodali čs. representanti očeká
vaný výkon a vítězství si musili dost těžko
vybojovat. Představili se jako nesebraný ce
lek, kterému diyběl zápasový systém a útočná
taktika. Jen v ulkání se sovětským mužstvem,
které skončilo remísou 4:4, podali cs. repre
sentanty výkon, který nám připomínal dobu
někdejší slávy cs. hokeje. Hráli bojovně, oíensivně a také střelecky byli na výši. Avšak v
dalším utkáni proti USA se trener čs. mužstva
dopustil taktické chyby, když po dobrém vý
konu mužstva proti Sovětům vyměnil Bartoně
a Jiříka; to oslabilo mužstvo natolik, že utkáni
se Spojenými Státy, v němž byli favority CedroSlováci, skončilo nerozhodně 2:2. V čs. muž
stvu neklapala souhra a útoky se končily ne
přesnými přihrávkami na amerických holích.
Po matném výkonu v zápase s Norskem 2:0
bylo patrno, že s čs. mužstvem neni všecko
v pořádku. z\le doufali jsme, že se jen šetři na
Švédy, s nimiž svedou boj o třetí místo a že
kůži Švédům tak lacino neprodá. Místo toho
však čs. representanti odešlí z kluziště pora
ženi švédským mužstvem hladce 7:1; a Švé
dové nemuseli ani o vítězství tvrdé bojovat.
Cs. mužstvo nebylo výborným švédům ani na
okamžik nebezpečným soupeřem a chvílemi
byl na ně trapný pohled. Funkcionáři a žurna
listé. kteří byli loni v Moskvě, nechtěli ani
věřil, že jsou to titíž Čechoslováci, kteří při
loňském světovém mistrovství podali tak vý
borný výkon. V Oslo zahráli Čechoslováci o
třídu horši hokej. Taková aspoň byla kritika
tisku. Po katastrofálním neúspěchu v Cortině
roku 1956. kdy proti všemu očekávání skončili
Čechoslováci na pátém místě, očekávalo se od
hráčů přece jenom víc, obzvláště víme-li, co
všedino dělalo vedeni čs. hokeje, aby napra
vilo pošramocenou reputaci. Dva roky se při
pravovalo mužstvo, vyměnili se čtyři treuen
a postavilo se palnáct umělých kluzišť a j jinak
se hokeji dávala přednost před ostatními spor
ty, jen aby se jméno Československa blýsklo
v nejvyšší světové soutěží. Výsledek, který se
dostavil v Oslu je vskutku hubený. Budeme-ti
pátrat po příčinách, pak jich nalezneme ně
kolik. Myslím, že dokud vedení čs. sportu nenaloztne pro národní mužstvo kvalitního trene
ra, budou čs. representanti na světových mi
strovstvích končit tak. jako v Coriině a v Oslo.
Zdaleka však nemají vinu na neúspěších hráči.
Cs. komunistické úřady s nimi nejednají právě
nejtaktněji. Každou čs. hokejovou výpravu v
zahraničí doprovází úředník pražského mini
sterstva vnitra, který mívá obvykle ještě ně
kolik pomocníkii-fízíů. V Oslu jim byl jistý
soudruh Vokurka, kterému museli podávat
ústní i písemná hlášení o těch hráčích, kteří se
nějak provinili, jeho nařízením. Jakmile vstou
pí čs. hráči na západní půdu, stávají se vězní
těchto policejních úředníků. Hráči se nesmějí
vzdálit z hotelu hez povolení, vycházky jsou
dovoleny jen ve skupinách, které provázej’! Vokurkovi hlídači. Za procházky nesmi hráči
mluvit z cizinci. iMohou hráče a funkcionáře
jiných národů jen pozdravil a na dotazy hoke
jových přátel odpovědět, že Otázky za ně zod
poví doprovázející funkcionář. Rovněž jsou
zakázány rozhovory se žurnalisty a každý re
portér je odkázán na vedoucí výpravy. Na
utkáni soupeřů jsou hráči odvezeni aulocarem
a na stadionu musí stál ve skupině, aby je
měli špiclové pěkné pohromadě. Za bedlivého
dozoru jsou pak odvezení do hotelu. V Oslu
si soudruh Vokurka zavolal jednotlivě asi tři
až čtyři hráče, kterým přidělil úkoly hlídačů
a udavačů. Každý z nich dostal za úkol hlídat
ostatní spoluhráče, poslouchal jejich hovory,
zvláště pak hovory o poměrech ve vlasti a v
zahraničí a hlásit Vokurkovi, klerý po návratu
do Prahy pak referuje komunistickému minislerstvu vnitra a hokejovému svazu. Za tako
vých okolností je ovšem těžké chlít od čs. re
presentantů. aby hráli s nadšením.
Pepa Mulcček
Híkla o komunistickém trestním právu v
Československu, která je významným přínosem
pro poznáni funkce, kterou má trestní právo
v komunislické společnosti. — Bývalý povere
nec a předseda lorontské odbočky Cs. Národ
ního sdruženi v Kanadě Fraštacký byl hlavním
řečníkem na vzpomínkové oslavě narozenin
presidenta Masaryka. — Bývalý francouzský
legionář JosefFallus přednášel o pozadí komu
nistického puče ve francouzské rozhlasové sta
nici v Ottawo. — O tomto smutném výročí na
psat iaké býv. poslanec Ota Hora článek do
největšího anglického deníku v Ottawě Ottawa
Citizen. — Český basista Jan Rubeš zazpíval
s velkým úspěchem úlohu Dona Alfonse v Mozartové opeře Cosi fan Tutte, klerou vysílal
kanadský státní rozhlas.

VELKÁ BRITANIE: Cs. ženská Národní rada
v Londýně vzpomněla 8. března na tradičním
čaji pro britské a jinoexílnvé hosty narozenin
presidenta T. G. Masaryka. — 108. narozenin
prvního presidenta Československé republiky
a 10. výročí tragická smrtí jeho syna Jana
vzpomněl také londýnský Sokol, kde promlu
vili dr. F. Smetanka a dr. J. Stránský.
RAKOUSKO: Rafael Kubelik sehrál s vídeň
skou filharmonii ve Vídni Smetanovu symfo
nickou báseň Má vlaMc.

Cisło 4., duben 1958

Čemu se doma smějí]
Bavili se dva soudruzi, poctiví strážci nňrodniho majetku.
■Kolik sí měsíčně vyděláš? plň se len jeden.
No tak okolo třinácti stovek plus prémie
CSU...
???
... Co Si Ukradnu!«
*
Vite-li pak. jak by! udělán Sputnik číslo 2?
Materiál dodalo Československo, vědecké
pracovníky Němci a psa Lajku Rusové.
Maďaršti odboráři se radili, jak by dostali z
Maďarska všechny ruské vojáky. Dlouho se
radili, na nic nepřicházeli. Tu jeden z nich na
vrhl, aby se obrátili na jistého kněze, který má
pověsí velmi moudrého muže.
Vyhledala ledy odborářská delegace kněze
a přednesla mu prosbu o radu.
■A jak je chcete dostal z naši země: Nor
málně, nebo zázrakem?!
A oni na to, že jsou odboráři a že tedy raději
normálně.
> Tak se všichni modlete, aby no zem sestou
pil archanděl Gabriel a vyhnal sovětské vojáky
plamenným mečem ...«
; Ale to by přece byt zázrak«, namítali Od
boráři.
»Zázrak by byl. kdyby odešli sami«, poučil
je moudrý kněz.

Zprávy z měst a krajů
Lany. Celní návštěvníci stále přicházejí se
poklonit památce T.G. Masaryka a Jona Masa
ryka. Hrob v němž jsou pochováni, je velmi
jednoduše upraven, je porostlý travou a po
obou stranách jsou dvě mladé lipky. Nedávno
přijela do Lan autobusová výprava ROH (od
borového linuti). Autobus zastavil v obci jen
nahodile před místním hostincem, aby se účast
nici výpravy mohli občerstvit. Vél šina re
kreantů využila léto zastávky к navslěvě lán
ského hřbitova a hrobu obou Masaryků. Jen
nepatrná čási výpravy dala přednost hostinci.
Plzen. Začátkem února zemřel v pobočce
plzenské nemocnice ve Lna řídi po delši nemoci
ve věku 72 let JUDr. Augustin Síp. advokát,
poslední starosta plzeňské sokolské župy, bý
valý dlouholetý člen COS, vězen Buchenwaldský, člen Národního shromáždění v Praze za
čs. síranu národně socialistickou. Pohřeb se
konal 11. února 1958 v plzeňském krematoriu.
Litomyšl. Celé město i okres jsou ve zna
mení připrav na oslavy sedm set Jet města
Litomyšle. Chystají se sjezdy rodáků a přátel
Litomyšle, studentské majáles, koncerty a pro
íradični červenec festival ..Smetanova Lito
myšl” se zájezdem Národního divadla. Vý
znamnou součástí oslav bude odhaleni pomní
ku Aloise Jírááska. Organisuje se sjezd Purkyňovy společností, besedy o slavných rodá
cích a velká výstava na námět ..Procházka
sedmi stoletími”.
Praha. Ačkoliv reżim vynakládá obrovské
částky na komunistickou propagandu, bylo
nutno vypsat veřejnou sbírku, aby mohla být
obnovena Staroměstská radnice poškozená za
bojů v květnu 1945. Pod heslem: „Národ sobě”
. přispěl pražský lid třemi miliony a 400 tisíci
koninami, z nichž bude nyní financována ob
novu Staroměstská radnice.
Ostrava. Turisté v Ostravě se rozhodli po
stavil na Lysé hoře pomník Petru Bezručovi.
Pardubice. Skupina bývalých příslušníků so
ciálně demokratické strany byla obviněna, žc
po únoru 1948 přešla na cestu boje za obno
vení dřívějších poměrů, že lerísovali a zastra
šovali komunisty, šířili protikomunistické letá
ky, že se stýkali s agentem ze zahraničí a v
době maďarské revoluce sí již chystali zbraně.
Byli odsouzeni: A. Zábranský ze Slatiňan na
13 let žaláře. Václav Opočenský a jeho man
želku Mario Opočenská. Josef Leták, jeho man
želka E. Letáková, František Jeřábek, ze Siatíлап, Zdeňka Pelikánová z Lukavjce a Jarmila
Němečková z Trhové Kamenice к trestům od
jednoho do šestí roků.
Praha. Osm čs. občanů bylo odsouzeno к tre$hnn žaláře, jelikož vyvolávali na spirilualislických seancích duchy významných osobnosti
z doby pivní republiky. Mimo jiné prý vy
volali duchy Tomáše Masaryka, Eduarda Be
neše a Tomáše Bati. Největší trest ve výši pěli
let žaláře dostal bývalý ředitel Baťových závo
du pro Afriku Jan Novosad, Jeho manželka
byla odsouzenu ke tieni rokům žaláře za to. že
prý rozmnožovala a iozširovald výroky duchů
o brzském pádu komunismu.
Oslí nad Labem. Policejní orgány komuni
stického ministerstva vnitra zalkly Josefa Mo
ravce, úředníka Investiční banky v Teplicích,
prý v okamžiku, kdy chtěl příbuzným, kteří
přijeli do Československa, odevzdat informace,
které byly podle komunistického tisku — špio
nážního druhu. Moravec prý poslal resoluci
presidentu Eisen hovoroví, v níž prý hanobil
komunistické zřízení a vyjadřoval nesouhlas
s poměry v Československu. Za svůj nesou
hlas s komunistickým režimem bude Moravec
pykat několikaletým žalářeni.
Praha. Na vyšehradském Slavíně se konal
22. února t. r. akt uloženi osialků slavného čes
kého virtuosa a skladatele Jaroslava Kociána,
jehož tělesná schránka byla svého času dočas
ně uložena v Visti nad Orlíci. — Na stejném
hřbitově pochován 20. února 1958. prof. Jan
Kühn, umělecký vedoucí a hlavní sbormistr
Českého pěveckého sboru a zakladatel Kulmo
vá dětského sboru.
Jihlava. Na vrchu Ccřínku byl vybudován a
dán do provozu tele višní vysílač. — Továrna
na tabákově výrobky bude přeměněna na zá
vod nár. podniku „Tesla” a bude vyrábět sou
částky pro slaboproudnou techniku.
Šternberk. Ve šternberkském farním kosicie
byla objevena gotická soška Madony ze 14.
stolci i.
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Sto let plzeňské Škodovky

Zatec, V Novém Sedle u Zatec se začala
budovat nová zahradní čtvrt, která má mít
190 domků. Je určena pro zaměstnance nového
energetického závodu, který se staví blízko
PLZEŇ MÄ 135 TISÍC OBYVATEL — KVALITA PIVA SE ZHORŠILA — ŠKODOVKA
2a(cc.
VYZBROJUJE NASSERA
Kolín, Na trati Praha—Kolín jezdi od 19.
Dneska se hlásíme z Plzně. Odtud Praha
i pomník Leninův, 1 lenlokrál se obtěžoval březnu osobni vleky, které jsou taženy elek
president republiky — to už Novotný.
kdysi dovážela nejlepší herce a zpěváky a
trickými lokomotivami. Zatím tu jezdi čtyři
V r. 1952 se v Lochotinském parku — tam, vlaky a na úseku z Prahy do Puritán a zpět
celý svět pak znamenité pivo. Pokud je nám
kde byl l. zv. libosad — začlo stavět přírodní dva vlaky s elektrickými lokomotivami.
známo, kvalita obou plzeňských výrobků se
divadlo. Jak nám bylo oznámeno V Země-,
v poślednich letech zhoršila. Divadlo se po
Plzeň. U Kozo!up na trati Plzeň—Cheb byla
dělských novinách G. 5. 1954, mělo pojmout zahájena stavba druhé železniční koleje. Slavkazilo asi proto, že škola starého pána Budila
22.000 lidí. Ale z Lidové demokracie re dne ba je rozvržena na několik etap a celý projekt
byla vyměněna za „socialisticko-rcallsíické”
13.6.1957, která hlásila jeho dokončení, ví má býlí dokončen v roce 1966.
experimenty. Ve výrobě piva „soutěží”
me, že je tam místo jen pro 13.000 osob. Ale
plzeňské pivovary s pivovarníky moskev
Jihlava. Při opravě stavenišlé bylo nalezeno
to je jen malá chyba v plánováni, té si ne
skými. To taky nemůže dobře skončit.
vélši množství lidských koster, jejichž stáří sc
všímej le.
Plzeň má dnes 13 biografů, 3 nemocnice,
V r. 1953 se začlo „na Slovanech“ stavět odhaduje na 400 let. Odborníci usuzují, že jde
jeden kojenecký ústav a 135.000 obyvatel.
nové sídliště. Mezi Koícrovskou a remisami pravděpodobně o hromadný hrob obětí morové
Na 1řídě 1. máje se usadila lékařská fakulta,
dopravních podniků vzniká první jeho část epidemie z let 1571—1574, kdy v Jihlavě umí
ve Veleslavínové ulici Vyšši pedagogická
Plzeňská Pravda (orgán krajského výboru ralo denně až třicet lidi.
škola, v Nejedlého sadech Vysoká škola
Plzeň. Na frekventované silnici Praha—Plzeň
KSČ) hlásila 30. 11.1957, že byla splněna te
strojni a elektrotechnická. V blízkosti smut
prve polovina plánovaných úkolů. Takové nebyla po několik let ani jediná restaurace,
ně známé věznice na Borech, kde se lišíce
ani
možnost ubytovaní. V holdu Bělohlávek v
maličkosti se stávají, toho si nevšímejte.
politických vězňů naučilo drát peří a která
V prosinci 1957 bylo v Plzni zlikvidováno Mýtě na Rokycansku, klerý býval oblíbeným
se prn další tisícovky režimu nepohodlných
52 drobných soukromých živností. Jejich ma dostaveníčkem cestujících na léto silnici se to
lidi stala výchozí stanicí pro jáchymovské
jitelé sc dopustili trestného činu „krácení tiž po roce 1948 usídlily komunistické úřady.
uranové doly — tam je rozestavěn lesní
daní”. Dnes, podle zpráv z domova, není v Na protesty občanů byl hotel v těchto dneth
park, jenž má mít rozlohu 72 hektarů. Této
Plzni ani jeden samostalný krejčí, ani jeden vrácen původnímu účelu.
časti města se (ohleduplně, jak uznáte) říká
Liberec. V Textilaně bylo zatčeno několik
švec. Takové věci se nedějí jen v Plzní, loho
Jižní předměstí.
zaměstnanců, jelikož prodávali americké ciga
byste si už měli všimnout.
V r. 1957 byla opravena plzeňská radnice
rety
a pašované švýcarské hodinky. Hlava pře
Bývala Škodovka se od prosince 1951 jme
(postavená v r. 155H) a „brigádnicky”, v „do
nuje Leninovy závody. Letos slaví Í00. vý kupníku František Paštika, úředník Krajského
brovolné” práci po pracovní době byl pře
ročí založení. Ne právě slavně: Za rok 1957 výboru komunistické strany v Liberci je dosud
stavěn odborový dům „Peklo”. Peklo doslalo
nové patro (nevykládejte si to nijak jinak). I dluží exportu zhoži za GG a půl mil. Kčs. nezvěstný.
Přesto byli ale někteří zákazníci spokojeni. Boubin na Šumavě, Boubínský prales sc roz
mramorovou promenádní hahi a jeviště. —j
Od října 1955 má Plzeň svůj zimní stadion, i Plzeňská rozhlasová stanice popisovala 13. šiřuje o ochranné pásmo na celkovou rozlohu
666 hektarů.
Jak si asi vzpomenete, nelíbila se zloděj-1 února l. r. přijeli osmi egyptských učitelů
Pribram. V prosinci 1957 bylo na slavbu pře
ská měnová reforma (provedená v červnu . průmyslových škol, kteří tu budou 8 měsíců
na praxi. Jeden z nich řekl: „Nezapomeneme hrady ,.Orlik” přiděleno 2IÔ cikánů; do Ifi.
1953) především plzeňským dělníkům. Byla
z lohn velká bouřka, která se m. j. skončila , vaší pomoci, které se nám dostalo ve válce ledna 1958 jich z tohoto počtu zmizelo 186 a
policie marně po nich pátrá. — Mezi městem
odvoláním komunistického starosty Mainzra. | proti Anglii a Francii.”
Že by „mírumilovní'' kmmenislé někomu a Březovými Horami vzniká nové sídliště, které
Jiným důsledkem bylo odstranění Masary
kova pomniku na Polákově náměstí. V re- { pomáhali ve válce?! To je maličkost, které ni a dnes pět lisic obyvatel. Ve čtvrtí má byd
kordní době postavili pak soudružšlí kuní-; by chtěli abysle si nevšímali. Ale vy ji ne let celkem 10 tisíc lidí.
Karlovy Vary. Před lidový soud budou po
štýři sochu 3. V. Stalina: odhalil jí sám Zá-, přehlédnete. Jak vidíte, dělá se v Plzní vy
polocký 7. 11. 1953. O od ledna 1958 má Plzeňi soká politika.
Voíous staveni Karel Slavik, okresní rosllínolékař z
Podbořan. Ing. Jan Voslař. odpovědný pracov
ník Krajského Národního výboru a spol., kteří
„prý” za dva rokv úřadování poškodili komunisheke
hospodářství o půl milionu Kčs. —
Lomnice nad Popelkou. V Nové Vsi. SyřeOstrava. Na vclkodcle „Zárubek", který za
nově, Bělé a v Lomnici bylo zatčeno asi dvacet městnává 3000 lidi, vznikl v červnu 1957 ve Léčivé zdroje v centru lázeňské čtvrti dávají
osol), protože včdély o velkém skladišti zbraní sloji „Flora 1101" velký požár, takže musel být z 18 pramenů denně přes tři miliony Jitru vřelé
z druhé svetové války, které bylo objeveno v tento úsek do ledna 1958 uzavřen. -— Na So alkAlicko-salinicko-ninriatícké vody. Jen ne
blízkosti města a nevyrozuměly o lom komu kolské třídě v Ostravě se začalo se stavbou patrná část z toho je zužitkována pro pitnou
nové hornické polikliniky.
léčbu a koupele.
nistické úřady.
Hluboká nad Vltavou. Koncem února se dožil
Bratislava. V Dévínské Nové Vsí došlo zaNové Město nad Metují. Občané Nového
84
let
nejstarši
jihočeský
loutka!
Tomáš
Dub

čálkem února к přestřelce, když se tři osoby
Města si v pražském deníku „Práce” stěžovali,
ský.
Jeho
matka
byla
vnučkou
Matěje
Kopec

pokoušely upíchnout do Rakouska. Jedna oso
že jízda vlakem z N. Města nad Metuji do
kého.
ba byla těžce zraněna a další dvě zadrženy.
Jaroměře — celkem 26 km — trvá Iři hodiny.
Strakonice. Na „Kremelce” má být ještě letos Trať Hradec Králově—Jaroměř—Starkoč—VácBrno. Ve vojenské akademii došlo к explosl
vybudována plochá dráha pro motocykly, jako lavice je samé přestupování ještě dnes, jako
při které byly tři osohy usmrceny a šest lěžce
část chystaných úprav nového stadionu.
před desítkami lei.
zraněno.
Plzeň. Letos má být opraven Kaceřovský zá
Olomouc. Skupina zaměstnanců jatek a Mas
Karlovy Vary. U příležitosti komunistických mek v plaském okrese a historický konvent se
oslav puče v únoru 1948 byly dány všem lá starobylým gotickým chrámem v Kladrubech. ného průmyslu byla souzena, jelikož rozkradla
sto
metráků uzenářských výrobků. Hlavní ob
zeňským hoslům ze Sovětského svazu kytice. — V Blatné na Plzeňsku bude přeměněna bu
Asi jako dik za „vydatnou pomoc a podporu” dova učňovské školy na výrobu radiových sou žalovaný Miroslav Sauer, bývalý vedoucí ex
pedice Masného průmyslu v Olomouci, byl od
při puči.
částek nár. podniku „Tesla". — V plzeňském
České Budějovice. Komunistický soud odsou pivovaru ..Gambrinus” byla v přípravné i ve souzen na čtyři a pul roku.
dil manžele Psotovy pro protikomunistickou stáčírně piva nahrazeno kovové potrubí —
Zlín. V noci s lí. na 12. března, v ranních
činnost. Psoto v i vyměřen trest šesti let vězeni skleněným, takže po celé délce jo vidět průtok a odpoledních hodinách byl jihovýchodní kout
a jeho manželce Jarmile 18 měsíců. Psota od piva až do stačecích strojů.
Moravy posli žen sněhovými bouřemi, jakých
mítl ex ofío obhájce s tím. že к lakovému ob-'1 Kutná Hora. V kostele Matky Boži na ná- není v kraji pamětníka. V některých oblastech
hajci nemá důvěru.
11 měst i so zabezpečují klenby a provádí se úpra- vichřice vytvořila až dvoumetrové závěje, jež
tu a tam zastavily úplň« dopravu.
Praha. Ačkoli všcdiny komunistické archivy, ’ va vnitřních prostor.
Sokolov. V Hřebenech byl vedoucím účetním
stejně jako archív Ústavu dějin komunistické
Brno. Krádeže v osobních vozech na česko
státního
statku
Václav
Jančura.
který
za
dva
strany, jsou od Slánského aféry nepřístupny
slovenských železnicích nabyly neobvyklého
'roky
zpronevěřil
479.000
Kčs.
Tak
se
hospo

veřejností, mluví se v komunistických kruzích '
rozměru a představují zhruba dva miliony ko
o tom, że v Ústavu dějin KSČ měly v poslední daří na siátním majetku.
run ročně. Železničáři vozového úseku v Brně
Olomouc. Olomoucké divadlo bylo přejmeno vydali přehled předmětů, které byly v jejich
době zmizet některé důležitě dokumenty 7. po
sledních let. které před svou smrtí dal do váno na divadlo Oldřicha Stihora. který býval úseku v minulém roce odcizeny. Je jich pěkná
úschovy Ústavu Klement Gottwald. Záležitost za první republiky režisérem tehdejšího měst řádka: 560 záclon, pres 200 řemenů. 445 věšá
vyšetřuje zvláštní komise, kterou vede Pasty- ského divadla a zahynul v koncentračním tá ků, 70 nástěnných lamp, 74 zrrmlcl. 17 amplio
boře.
řik, šéf oddělení na komunistickém ústředí.
nů a několik tisíc žárovek. Celková hodnota
Hořovice, Nová nemocnice o 240 lůžkách má zcizenvch věci jen v brněnské oblasti činila
Jablonec nad Nisou. Okresní soud odsoudí!
být dostavěna do konce letošního roku.
157.000 Kčs.
Gabriela Thurnaua na tři roky vězení, jelikož
Bělá pod Bezdězem. V Bělských papírnách
*
v dopisech známým v Západním Německu si,'vznikl při rozmrazování vodovodního potrubí
stěžoval na poměry v Československu a urážel
KDO ZEMŘEL: Ve věku 77 let inž. B. Pračka,
velký požár.
komunistické státníky a funkcionáře.
i Nový Jičín. V kloboučnickém museu jsou býv. profesor vysoké školy technické v Hrne,
Choceň. Nákladem půldruhého milionu korun !I umístěny pokrývky význačných osobností. Jo IHerárni pracovník a znale! Bezručova díla. —
byl postaven domov pro přestárlé osoby. Bude
j tam slaměný klobouk Jana Nerudy, čepice Otlo Girgal. pražský vydavatel ve věku 72 let.
v nčm žít 70 stařečků a stařenek a dum je vy- |
! Svatopluka Čecha, klobouk Aloise Jiráska, a Jeho zásluhou vycházel Saldův zápisník. —
baven lékařskou ordinaci.
B. M. Klika, vydavatel a archivář Památníku
Eduarda Vojana.
Olomouc. Komunistický sond odsoudil na 14
Humpolec, Místní museum zřizuje exposici národního písem ničiví v Praze. — MVDr. Vác
let žaláře Jana Vizinn ze Šumperka, který od
lav Kamarád, vrchni veleni), rada a zakladatel
roku 1950 žil jako uprchlík v Innsbruku a v svetoznámeho antropologa Dr. Aleše Hrdličky, tradičních vinobraní na Méínice ve veku 82 let.
který se proslaví) svými pracemi o původu a
srpnu 1957 se vydal do republiky.
— Jiří Jílovskv, akad malii ve věku 74 let- —
Vysoké Mylo. Ve výstavní siní okresní ga vývoji člověka a o zalidnění americké pev Marie Vondrová, vdova po českobr. evang.
lerie konala se výstava grafických prací Lud niny.
Sušíce. V pilíři slarého železného mostu přes faráři v Myslřbořicích. — Josefina Faltysová,
mily Jiíincové. — Skupina úderníků z Karosy
taneční umělkyně ve věku 74 1ct. — Ing. ard).
byla loni na veletrhu v Poznani a navštívila Otavu byla nalezena plechová skřínka, vložená František Jdnoušok z Prahy ve věku 65 lot. —
aulomobilku ve Varšavě, letos připravují zá do základního kamene mostu 11. července 1882. V Teplicích Marie Stveráková, odb. učitelka
jezd do autobusových závodů Ikarus v Maďar Ve skřínce byly uloženy staré výlisky novin měšťanské školy v. v. — Ladislav Pavlišla, pro
a stříbrné a měděné mince a medaile z let
sku.
fesor z Prahy XVI. ve veku 76 lot — Jaromír
Pardubice. Za necelé dva roky vzrostl počet 1761—1881.
Trii mm el, ředitel v. v. z Prahy. — JUDr. Fr.
Liberec. Důchodci s minimální rentou dostá Marttíík z Prahy. Malá strana. — Karel Suda,
obyvatel o pět tisíc, lakže město mu nyní 55 ti
vají prostřednictvím místních Národníci) výbo hýv. prokurista fmy Minerva. — Josef Hnit,
síc lidi.
České Velenie«. Pro protikomunistickou čin rů zdarma poukázky na obědy, za to se však strojní inženýr v. v. z Kolína. — Václav Hlad
nost byl 14. ledna t. r. zatčen pensista StefaniI musí bezplatné zúčastnit sběru barevných kovů ký, zam. dopravních podniků z Prahy. — Bohu
Dvorak.
II a hadrů.
slav* Péchoč, instalatér z Karlina. — Marta
Srbová z Prahy. — Václav Juhan, pražský
autodopravce.

CO SRDCE POJÍ — МОЙЕ NEROZDVOJÍ
HLEDÁ SE Ing. Václav Kovařík, výrobce
Proto nezapomínejte na své drahé ve staré vlasti a zašlete Jim skutečně hodnotný
hraček z Olomouce. Odešel do exilu v roce
balíček.
Zašlete Jim to nejlepšt.
Budou Vám za to vděčni. 1950. Znáte-li jeho adresu upozorněte, žc má

Mila Pecka a Karel Rada
majitelé firmy

v redakcí důležitou zprávu. Neznáte-li jeho
adresu, ale víte něco o jeho osudu, napište
nám.

MANHATTAN FOREIGN TRADING Co..
NEW YORK 21, N. Y„ USA
bývalé knihkupectví pí. Růže
Jediné československé knihkupectví na Americkém východě
Vám zaručují že Vámi zaslané dárkové balíčky od jejích firmy 2 Vídně budou nejlepŠÍ,
které kdy dosud dostali.
Zkuste a přesvědčíte se sami.
PjŠIe s( o ceníky a Informace.
Zasíláme také léky.
Převzali Jsme zasílání dárkových balíčků z Dánska po zemřelém p. Rudolfu Vorlovi.

1363 First Ave.,

Prvotřídní bijoulerii z Rakouska, okamžité
dodá

B. W O L F
SALZBURG 2. Postfach 72, Austria

Ukázkové kolekce proti cheku předem za
slanému na 15 nebo 26 US dolarů.

Zrádců jen tam je mnoho,
kde je mnoho strachu.
William Shakespeare

LISTY Z KRONIKY
MJLOS SEBOR
U státní bczpcčnosli nesloužil. ale v patách
mne byl stále. Už doma; a nebyl jsem překva
pen, když jsem se s ním setkat v e»ilu. Videi
mne diodít dn školy, ba ve vyřídí třídách bý
val se mnou. Pak se ubytoval ve stojné kolleji
a provázel mne. když jsem končil studia. Byl
v mé blízkosti í po dobu, co jsem sloužil v
Praze, než mé přeložili na venkov, a ani ten*
krát mne nepustil s dohledu.
Tak to šlo dál. Ale na prstech by se spočetlo,
kolikrát jsme spolu vlastně promluvili. Ant ne
v prvních létech exilu, kdy se ukázal tu a lam.
snad jen abydí nezapomněl. To bývalo v nečetných chvílích, kdy jsem byl sám. Většinou
to byly jen okamžiky, a ješlě vyplněné prakliekýmí úvahami. Na besedy nezbývalo času.
Až jednou. Před dvěma léty, někde и řeky,
u Ottawy, к večeru, na konci týdne. Měl na
mířeno tamtéž co já; počkal sí na mne a spustil
ГО VrlOU:
— Co je s Tvými vzpomínkami?
Byla to stará otázka, kterou mne trápival už
doma, před léty.
Ani jsem nezdvihl hlavu a s odpovědi jsem
nepospíchal.
Opakoval.
— Příteli milý, říkám, odvažuje každé slovo,
vzpomínky blednou. Snad je to dobře. Odvykám
si žít minulosti. Co je po ní? Starám se*, jak
vyplnit léta před sebou. Není jich tolik, jako
kdysi doma.
Nedal sc:
— To bys nebyl Ty. Vzpomínáš, jak jsme se
setkali po prvé přeci léty o prázdninách u Se
mil ?Tenkrál jsi měl plnou hlavu plánů do żi-

•Rozdíl od kraje malý kus cesty na sever i na
jih je oslrý a překvapí Té. Na severu Pod
krkonoší Tě upoutá otevřenými pohledy do
dálek, horami na obzoru a pestrostí kraje; všu
de hluboké strže a návrší červené půdy, vsa
zená do rámce lesíků. Nedaleko na jih je Posázaví. lesy, kamenité potůčky, zákoutí a klid,
jak je rok dlouhý. Nic z toho nenajdeš v Po
labí. Řekneš, že jednotvárnost sama je Zlatý
pruh České země.
A přece, máš-h rád Čechy, musíš se cítit
doma. Znáš historii; víš. jak je spjata s polab
ským krajem. Tragedie svatováclavská, roz
kvet Mělnická, přesuny husitských zhraní, Po
děbrady za krále Jiřího, bitva u Kolína, to vše
к Tobě mluví nejen z museí a knihoven, ale
i v kraji samém, jeho kostely, kaplemi, zám
ky, pomníky a místními názvy.

Máš rád přírodu, naučil ses číst v její knize.
V Polabí najdeš její tvář, kterou jsi marně hle
dal v jiném českém kraji; květenu, jíž se daří
pod účinky ncjleplejšiho podnebí v Čechách,
stepní traviny, vodní íloru; říční ptactvo; vše,
co u nás žije ve vodé. Stačí, když rybaříš nebo
vénuješ-li sc lovu, abys nakonec zapomněl na
drobné nevlídnosti kraje, stejně jako návštěv
ník hor sc smiřuje s jejich přeháňkami a pří
valy.
Reka je krásná a široká, jako nikde v Ce
drach. Zdržiš-li se, objevíš její půvaby i když
nejsi malířem. Vidíš tu desítky zákrutů, kte
rými se vleče, nechávajíc stranou, vpravo i
vlevo, mrtvá ramena, jež se měnila rok od
roku, a tůnky; v nich odraz skupin stromů a

POUŤ DO EMAUZ
JAN RANOŠ
Je po bouři a světlá jarní noc.
Kvetou olivy a voní rozmarýn.
V palmách se kryje srpek měsíce.

Těch sedm mil
sírách vposled v prach rozemne.
a, Jeruzaléme!

Vápeně ticho jde branou Velké noci.
Z řas bílých domů tekou slzy hvězd
a hluboké oči stínů strohou kroky
poutníků do Emauz.

Spí staří farizeové.
Spí také Nikodém a Josef srimathský.
Jen Maří z Mggdaly a Jan
a Marie, matka Jakubova
jdou mezi přátele roznesli zvěst.
Vstalí!

Jdou spěšně a schouleni
v horečný svůj sen.
Pane, zůstaň s námi...
To napůl strach je.
Už se připozdívá...

vota. Bylo Ti dohře; ležel sis v trávě, u lesa
nad Jesenným a díval ses na nebe, patřilo to
к prázdninám. Přišel jsem tehdy s tím, abys
dal jednou na papír, co si pamatuješ o rodičích,
dédedi. bábách, předcích, jejich starostech *
světlých chvílích. Vzpomínáš si, jak se Ti myš
lenka líbila?
_ I ano- jcu řekni sám, co jsem s ni zlratil
času. Připomínal jsi mně ji po léta. Nejen že
jsem shledával, někdy pracné, co zůstalo v mé
paměti, ale šel jsem dál, 1.0 viš dobře.
Vedl svou:
- Co s tím; co jiného než to uspořádal. Ne
věříš. ze jsou v exdlu lidé, kteří v Tvé třista
leté historii budou čist svou vlastni?
Namítal jsem:
_prošitu Té, vždyí to jsou příběhy všední,
obyčejné a ve svém celku nezajímavé. Co se
kdy v našem rodě -za těch Iři sta let událo po
zoruhodného? Znáš tu historii jako já, rok 2a
rokem, pomáhal jsi mně sbírat data, letopočty,
výpisy z matrik, vzpomínky vrstevníků ... A
pak. nezapomeň, že psával-Ji jsem něco, před
léty, byla to akta úřední, suchá, nepoutavá, vý
klady předpisů, orgauisace správy.
DusIjJ se do ráže:
— Ale psával jsi také jiné věci, jeden čas;
skutkové podstoty oznámení, když jsi sloužil v
Trutnovů, v Rokylnicí a v Bartolomejské, a v
kuždé z nich byl nějaký kus života. Naučil ses
snad tenkrát líčit příběhy lidi, jednoduše a pro
šlé. podávaje světla i stíny, bez komentáre;
takjak si přďval šéf starý Kintner. Piš své udá
losti. jak jdou za sebou, nebo jak к sobě patří.
Nic nepřikrašluj, nezmenšuj ani nezveličuj, ne
unavuj čtenáře jednacími čísly výpisů 2 matrik
a z pozemkových knih: ty s i nech pm sebe,
d)Cťš-H. a ze všeho vyhoř příběhy, které Ti
nejvíce přiblížily život Tvých předků.
A lak mi nezbylo než sí vyminll jedno. Ka
pitoly z rodin né kroniky jsou kus vlastního
života, a nesluší se, aby obyčejní lidé psali
sami o sobů.
Můj přítel souhlasil s lim. abych 1u mluvil
o JEHO rodičích, dědech, bábách, předcích, je
jich starostech a světlých chvílích. Znám vlast
ně jeho historií jako svou vlastni.
Zbývá ho představit. Jmenuje se Jiruš a
jeho histotie začíná pravé před třemi stoletími.

Polabská rovina se táhne Čechami od Jaro
měře až к Litornuřicům; ale když se řekne Po
labí. rozumí se spíše její střed, od Kolína к
Lysé. Na první pohled pranic zajímavého: kra
jina rovná jako vyleštěný' slůl. bez souvislých
a větších lesů; jen luka a pole, tu a lam močál
a bahnisko, vesnice roztáhlé při silnicích a ne
důl od sebe než na půl hodiny. Pro povodně se
zjara nedosianeš do poli někdo ani po cestách,
v létě Tě trápí hojna komárů, na podzim cítíš
nasládlou řepu, j zima je rozmokła a blátivá.

On jde s nimi,
A opět mizí maličkoA znova je s nimi jeden dech. —
Ten dech je posvětil.

rákosí; křoviska při řece a močálech. Ale 2a
den, za dva z toho nic nemáš. Musíš tu žil ane
bo se vracet, abys poznal, -že půvab kraje je
v jeho ročních obměnách.
Už od konce února se to všechno obléká do
nového a nešetri se barvami; je jich tu v nejrúznějších odstínech, kam se podíváš, od brčálové zelené až do ostře žlulých pryskyřniků a
úpůlínů. V létě to všechno vybledne, ale bez
svérázu to není. Najdeš tu i step v kapesním
vydání, jak je to místy vyprahlé, a nemusíš
jezdit do Uher, abys viděl, jak vypadá kus
pusty. Nejvíc se mně vždy líbí) podzim: klid
přírody, zrcadla lůní a mrtvých ramen, lesklý
pruh řeky, o niž ani nelekneš, že má svůj po
hyb; staré stromy \ř pestrém koloru; vyrovna
nost vane z přírody.a přenáší se i na Tebe.
Byl jsem tu kolikrát v listopadu, i později, л
nikdy jsem odlud nespěchal. Život tu z přírody
nemizí ani v zimě, jako v horách nebo v lesích
na Zhirožsku; meze a okraje řeky prok ukují zo
pár dni, jen co přestane sněžil, a máš stále
představu blízkého jara. A řeka se Ti rýsuje
všude, cítíš ji a vidíš, i když potaženou zá
vojem mlhy.
Vzpomeň si na hodiny dějepisu a zeměpisu
v kvartě a v oktávě, kdy ses učil, jak tu už
dávno před desátým .stoletím vznikala sídliště;
od Přelouče až к Lysé že byl kraj Zličanů s
hradiskem na Líbící, rodištěm svátého Voj
těcha; ju) Labí dolu, hlavně na levém břehu,
že byl jiný kmen, Čechové, a na Mělnicku žc
žili Pšované. Co se jen profesor namluvil o
souvislosti mezi přírodou a lidským životem!
Jak koleni řeky se tvořily osady, protože Labe
osídlení spíše podporovalo než rozdělovalo,
tvoříc jeho osu; v Polabí že nikdy nebyly
osamejú a uzavřené celky, jako v horách a křižovalka velkých cest z Litomyšle a Jihlavy ku
Praze а к Děčínu že se přímo nabízela za
střediska. Tak vznikl ve X1IT. století Kolín a
Nymburk. Sdělování myšlenek hýla snadné,
půda sama vedla к zemědělství, řeka otvírala
své boha 1st v i jako zdroj síly pro plavbu i pro
mlýny, a v rybářství. Široký a neuzavřený kraj
umožňoval stavbu cest a tím i výměnu hodnot;
hlavně spojení s Prahou. Na místě starých sidlíšt vznikala města a jejich sií rostla. Německa
koJonisdce sice nezapustila kořeny jako v po
hraničí, přesto však počátek rozkvětu kraje
souvisel s příchodem kolonistů ve XIII. století.
Ale kraj si uchoval český ráz, i dolů po řece,
a dlouho. Nemecký živel pokročil od severu
ke Šteti až koncem XVII. století a vlasmi Po
labí jím nikdy nebylo povážlivé dolřeno. Hu
stota zalidněni rostla. Nikdy tu nebyla místa,
ktorým by sc říkalo zapadlý kraj, jaká se na
cházela ještě za Tvých školních let u Královic
nebo ла Křivoklátsku, pár desítek kilometrů
od Pröhy.
(Pokračovaní)

Před 500 lety

České
diplomatické poselství
Čtenáři Aloise Jiráska se mohou pamatovat
na jeho sice nepůvodní, ale krásně pro mládež
zpracovanou knížku nazvanou »Z Cech až na
konec světa«. Je to vylíčeni pamětihodné výprovy, podniknuté na sklonku -středověku
panem Lvem z Rožmitáfu a Blatné a na Primdě, s četnou družinou šlechticů a služebníků,
přes Německo a Nizozemí do Anglie, odtud
přes Francii do Španěl a Portugalska, a zpět
přes severní Italii do vlasti. Pro tehdejší dobu
byl vskutku koncem světa zapadni výběžek
Portugalska. Finisterre. Tam. podle kronikáře,
začínalo bouřlivé a neznámé moře, »na které
se někteří odvážili vyplout, ale žádný z nich
sc nevrátil«. Trvalo však jen čtvrtstoletí a na
šel se smélý moreplavec a se zdarem more
přeplul, Krištof Kolumbus
Pravým účelem výpravy nebyl ovšem vý
zkum ani dobrodružství a zábava, ač i toho
bylo při cestě hojnost, nýbrž se konala 2 po
pudu a politického zájmu krále Jiřího 2 Podě
brad, jehož švakren pan Lev z Rožmitálu byl.
Jak je známo z dějin panování tohoto slavného
krále, jehož politické myšlení a státnické pia
ny přesahovaly horizont tehdejší doby, bylo
jeho přáním naklonit si papežskou stolici, aby
$e smířila se stavem pohitsilského náboženské
ho cítěni v Čechách, s utrakvistickou konfesí.
Král Jiří hleděl to uskutečnil nepřímo, pomocí
přímluvy vládců tehdejšího západoevropského
světa u papeže, a to bylo právě účelem tohoto
poselství, které se vydalo na cestu v r. H65
a ztráviio na ni 16 měsíců; předcházely je ne
dlouho před tím dvě podobné misse v menším
měřítku, rovněž 7. popudu krále-diplomata.
Bylo zajisté ve shodě s královým zámeiem,
aby poselství pana Lva z Rožmitálu bylo ukáz
kou kulturní vyspělostí Čech a aby uhlazeným
chováním, nákladným vystoupením a udatností
v rytířských zápasech získalo velmože v západ
ních zemích pro zamýšlené plány.
Popis cesty svěřil pan Lev dvěma členům
jeho výpravy, svému rytířskému zbrojnoši
Václavu Šaškovi z Biřkova a Němci Gabrielu
Tctzelovi 2 Norimberka. Existovaly tudíž dvě
verse cestopisu, jedna česká, která se zacho
vala jen v latinském překladu, pořízeném mno
hem později, a druhů německá, zachovaná v
originále. Obě verse, ač pocházely od neodbor
ných pisatelů a nelišily se celkově od kroníkářských výtvoru v té době běžných, vynikají
bystrým pozorovatelským nadáním a smyslem
pro kulturní zvláštnosti různých zemí, čímž
vzbudily zájem jak v tehdejší době lak i v
pozdějších stoletích. Pisatelé měli otevřené oči
pro všechny pamětihodnosti cesty, at to byla
výstavná města, zámky, kostely plné cenných
relikvií, brusleni na zamrzlých belgických ře
kách. rytířská kláni, hostiny s nekonečným
počtem chodů; a ovšem pro dramatické obraty
a úrazy poulí samé, mezi něž patřila zlá bouře
и Anglie a pokus pirátů o přepadeni jejích
lodi, a cesta Španělskem, krajem lehdy nebez
pečným a nejméně civilisovaným, kde zvířena
podle pisatelových dojmů obsahovala i ne
stvůrně hady a (háky.
Aktuálnost lédHo dvou cestopisů se vzta
huje i na dnešní dobu. V Praze v r. 195! bylo
vydána nová latinská edice, a právě ke konci
loňského roku vysel v Cambridge anglický
překlad obou versí z německého a latinského
originálu s názvem »Cesty Lva z Rožmitálu«.
Pořídil jej Mr. Malcolm Letts, F. S.A. jako vy
dání britské učené spolcčnosli Hakluyt, veno
val tomu velkou péči, o které svědčí již krás
na úprava knihy, opatřil ji instruktivní před
mluvou, mapkami cesty a několika faksimile,
a rovněž za spolupráce védeckýrh sil, četnými
poznámkami pod čarou, které velmi důkladně
komentují, ověřují a krítisují textové udajcPokud jde o Anglii, Malcolm Letts konstatuje,
že záznamy Rožmhělových kronikářů jsou
velmi pozoruhodné pro kullunxí historii, a ač
mnohé byly sepsány na základe nedostatečné
ho pochopení, svědčí o bystré vnímavosti kro
nikářů.
Ačkoli Leltsovo vydáni není v Anglii prvním
seznámeniin s cestou p. Lva, je io nepochybné
její nejlepši podáni a kritické zhodnoceni.
7. komentářů této knihy lze v krátkém člán
ku uvésti jen lo. co vrhá světlo na politickou
stránku tohoto poselství, které bylo západo
evropskými panovníky sice přijímáno s vel
kými poctami, ale jehož výsledek hyl proble
matický. Jak Letts praví, oba dva písaři buď
nebyli vůbec obeznámeni s tajným záměrem
poselství, aneho zachovávali diplomatickou re
servu. Nic se z jejídi kronik nedovidáme o
úspěchu či nezdaru poselství, avšak lze mílí za
ío, že to byl nezdar. »Máme malou evidenci v
napotomní historii Čech — poznamenává Letts
— opravňující к úsudku, že tato nešťastná ze
mě dostala nějakou pomoc od Západní Evropy
v důsledku Rožmitálova poselství
Takto se tedy na mezinárodním fóru doslalo
znovu ke cli diplomatické posláni přední české
osobnosti, pověřené českým králem к navazo
váni diplomatických styků. Děli nás od této
události bezmála půliisicílelí. Časy se valně
změnily, hlavně vlivem vědeckého pokroku, a
přesto můžeme shledal v dnešku leckterou
analogii, zejména ve způsobu polilicko-díplomaličkého jednání vůbec. 1 dnes se vysílají
různá .'good-will missions , hledí se získat při
žeň mocných a vlivných, časlo méně ušlechti
lými způsoby než vládly v mravech za doby
Jiřího z Poděbrad. A dosud různá nebezpečí a
hrozby, horší než kronikářovy draci ve Španěl
sku, mohou potkat cestovatele v našem tech
nicky vyspělém věku, nemluvě o zakázaných
a přísně střežených místech a železných Opo
nách-...
Dr J Zlatník

Slovíčko nejmenších
Chlapci a děvčata, dnes jsme otiskli vo Slo
víčku několik básniček, kterým byste sc měli
naučit zpaměti. Jsou to verse, které bývaly ve
starých republikánských čítankách, když vaši
latinkové a maminky chodili do školy. Vyhráli
jsme ty nejsnadnější, aby jste se jim lehce
naučili. Říkejte si je hlasité, pocvičíte sc v
mą torslíně.
MATIČCE
Jan Neruda

1‘roto mně drahá lak
milá md matička,
ie je tak maličká
že je tak chudičká.
A kdyby byla snad
chudit než oblázek,
plec bych ji v srdci svém
choval ca obrázek.
A kdyby hýla snad
svázána v uzlíčku,
přec bych ji miloval,
drahou tu matičku
PRVNÍ VE SVÉTě
Josei Václav Sládek

Každý na světě
musí čehos dbát,
jeden boty šit,
druhý krejčovat.
Nejlépe to má
ten kovářův Vít,
bude s otcem hned
do železu bit.

Mně vždy otec můj
říká: »Jen se zdař!
Budeš tady kdys
po mně hospodář.
Ale pomaluj:
Pán bud nebo služ,
první ve světě
poctivý je muž.«

DIVY JARA
Jaroslav Vrchlický

Což to jaro dělá divy!
Dýchne — zmizí jini stromů.
Skočí — na řekách led pukne.
Výskne — skřivan vzhůru letí.
Což ta jaro dělá divy!
nozhlédne se — kolem pažit,
zamihne se — všude vůně,
usměje se — v srdcích blaho!
POLNÍ PRACE
Antonín Jaroš

Můj otec ord »0 poli
a pevně kleče třímá,
já volky bičem poháním
a často je mi zima
r.Jen drž. se, synku', otec dl,
»a zvykej polní práci,
Iv budeš jednou orat též,
život se stále vrací.

Země je dobrá maličko
a vždycky chleba dá ti.
jen měj ji rád, jen měj ji rád,
lásku ti láskou splali.:.
Co napřeli Alois
nuuueži:
»Viděl jsem mnoho, zkusil jsem mnoho. Vi
děl jsem kraje rozkošné, vpravdě rajské, města
překrásná, hrady a výstavné zámky. Ale věřte,
že nejkrásnčji je ve’vlasli. Milujte ji a ctěte
svůj mateřský jazyk! Cvičte sc pilné a ličte se
•.’šému, co se vám naskytne. Snažte se, abyste
byli své vlasti ke cli a ku prospěchu!«
MIKOLAS ALES A LOUTKOVÉ DIVADLO

Frant. Kožíšek

Pani Karla Bakovská vypravovala o mistru
Mikoláši Alešovi, jak maloval a hrál loutkové
divadlo:
.Aleš nám slibil. že nám namaluje divadél
ko. Hned se konaly přípravy a my jsme se
držely kolem Aleše jako přilepeny, aby nám
neušlo nie z toho, jak to bude dělat A Aleš
dělal, — ne. nedělal, on čaroval! Zpod jeho
štětce zazári) široký, dobromyslný úsměv Skrholúv. vystoupila celá jeho rázovitá postava
v kožidiu s tlustou sukovici v ruce. Za nim
přišla selka v širokýrh sukních, v pantofličkách, s košíčkem v ruce. Pak hadrnik. v kost
kovaných kalhotách, s rancem na zádech. Král,
královna, princ, princezna, žoldnéři. Kašpárek,
poustevník, pan Franc ze zániku a ponocný.
Oči jsme mohly na Alešovi nechat, jak dychhvé jsme sledovaly rychlé luhy jeho štětce.
A když zas jedna figurka byla hotova, výskaly
jsme raciosli a div Jsme Aleše šatnou láskou
nesnědly.
Pak bral do ruky figurky můj strýček, který
malíři Mikuláši Alešovi pomáhal. Podlepoval
obrázky, vyřezával a upevňoval drďlky. Udě
lali nám celé divadélko. Opona se otevírala na
ohé strany.
Hry zahájil Mikoláš Aleš sám, a lo velmi
slavnostně. Pozval si i dospělé známě a hrál
: Princ Slofmini a princezna Mordulina.. Hrá
val nám později také strýček, ale ten to tak
neuměl jako pan Aleš. A není divu. Vždyí po
chop'! slavného Matěje Kopeckého a jako rhlapvú často sedával na lavici v hospodě, hltal
očima a vnímal celou duši divadelní předsta
vení některého člena ze slavně rodiny lout
kářů Kopeckých. Uměl napodobit jejjdl_mluvu
a bylo na něm vidět, že to činí s rozkoši svých
vzpomínek z mládi.

