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Významné rozhodnutí amerických senátorů

ŘEČ

Rázně odrazit záměry rudé Prahy a Moskvy
DVĚ NOVÉ INSTITUCE V USA SE BUDOU PODÍLET NA VĚDECKÉM ZPŮSOBU BOJE PROTI KOMUNISTICKÉ INFILTRACI VE SVOBODNÉM
SVĚTE — TAKÉ UTLAČENÉ NÁRODY VE VÝCHODNÍ EVROPĚ JE NUTNO POSILOVAT VE VÍŘE ZA SVOBODU

Řada amerických senátorů předlo
žila kongresu návrh nového zákona,
v němž doporučují, aby se ve Spoje
ných státech zřídily dvě významné in
stituce — „Komise Svobody" a „Aka
demie Svobody". Jde o organisace,
na jejichž existenci a činnosti musíme
mít i my — čs. exulanti — svrchovaný
zájem. Po mnoha letech se tedy ame
ričtí kongresníci odhodlali ke kroku,
k němuž radili všichni, kdo měli zku
šenosti ve vedení studené války a
kdo jednali s komunisty.

Odhalovat spády rudé Moskvy a Prahy
„Komise Svobody" vytvoří v růz
ných městech Spojených států tzv. in
formační střediska, jež budou infor
movat občany o skutečné podstatě
komunismu; kromě toho bude vydá
val a rozšiřovat zprávy a studie o
záměrech Moskvy, Pekingu, Prahy ve
všech světadílech.

Život v malé francké obci Oberrůsselbach, v jejíž blízkosti se dne
28. března í. r. ve večerních hodinách
zřítilo dopravní letadlo Českosloven
ských aerolinií typu „Iljušin 18", se
dostal po vzrušujících dnech opět do
normálních kolejí. Jen spálená půda
na nedaleké výšině, drobné části le
tadla, které lidé, jdoucí do práce
nebo výletníci nacházejí v lesích a na
loukách v okruhu několika kilometrů
a hluboké jámy v měkké půdě po
vymrštěných motorech, připomínají
ještě dnes politováníhodnou tragedii,
při níž přišlo o život 52 lidí.
Průběh katastrofy
Pro zámořské čtenáře a vůbec pro
ly, kteří neměli možnost se podrob
něji informovat o neštěstí, opakujeme
stručně jeho průběh: Čtyřmotorové
turbo-vrtulové letadlo sovětského typu
„Iljušin 18" bylla na cestě z Prahy do
Cj/ychu, Casablvuky, Kondry o 3amako v africké federaci Mali. Letadlo
se hlásilo československým kontrol
ním stanicím ve 20 hodin nad Che
bem, ve 20,05 nad Bayreufem v zá
padním Německu a pak se odmlčelo.
Asi za pět minul poté se zřítilo u
Obenússdbachu, na místě vzdáleném
asi 30 kilometrů od Noriniberka. Po
dle vyjádření kapitána Reíchelta z
Brunšviku, předsedy vyšetřující komi
se, složené ze západoněmeckých,
československých (Josef Koffer) a so
větských odborníků, se s letadlem
stalo něco „náhlého a neočekávané
ho", protože posádka neměla ani čas
vysílal SOS-volání. Mezitím komise
nezvratně zjistila, že došlo ve vzduchu
k výbuchu, při kterém se odtrhlo
levé křídlo. Stroj se dostal do vý
vrtky. a zřítil se. V jeho troskách,
které pak na zemi shořely, našlo smrt
8 členů posádky a 44 cestujících.
Mezi nimi bylo 12 čs. občanů, 9 Bul
harů, 22 Rusů a jeden východní Ně
mec.

Západ musí zvítězit bez použití zbraní
Výsledky této důkladné přípravy —
pokračuje důvodová zpráva americ
kých senáte rů — se projevily po dru
hé světové válce. Komunisté nejednou
připravili svobodnému světu nemilá
překvapení. Je proto jasné, že pokra
čování tohoto druhu vedení války
představuje poměrně vážné a trvalé
nebezpečí pro bezpečnost Spojených
států. Nelze nadále pokračovat v improvisacích, jimiž se svobodný svět
dosud bránil omezeným úspěchem. Je
třeba — zdůrazňují senátoři — vy
chovávat politicky zdatné osoby a
vypracovat účinné methody a způso
by, s nimiž by se dalo v tomto kon
fliktu mezi Západem a Východem zví
tězit bez použití zbraní. Takové meihody jistě existují, ale je nutno je
zpracovat, aby se mohly aplikovat v
„operační vědu"

Poučovat občany, jak čelit skrytým
cílům komunismu
Navržený zákon dochází k závě
rům, že je bezpodmínečně zapotřebí,
zvýšit co nejrychleji všeobecnou zna
lost komunistické ideologie a skuteč
nou podstatu jeho boje, vytvořit vlast
ní strategii studené války a v nepo
slední řadě poučovat veškeré občany
— státní zaměstnance, studenty, ci
zince atd., jak lze úspěšně čelit ko
munismu a jeho skrytým cílům. Proto
američtí zákonodárci navrhli, aby byla
ve Spojených státech založena „Ko
mise Svobody", jejíž členy bude jme
novat osobně president — a „Aka
demie Svobody", jež se má stát vý
chovným a výzkumným střediskem.
Akademie bude ve své funkci infor-J
movat vládní úředníky, soukromé ob
čany a zahraniční studenty o všech
způsobech komunistické podvratné
činnosti a o podstatě a rozsahu svě
tového zápasu svobodného světa s
rudým táborem. Bude je také učit
methodám a prostředkům, jimiž svo
bodný svět může srazit východní blok
na kolena bez — použití zbraní!

projevily jak v afro-asijských státech,
tak v latinské Americe.
Rozhodnutí amerických senátorů lze
právem uvítal nejen ve Spojených stá
tech, nýbrž i v celém svobodném zá
padním světě. Je to projev a znamení
pevné vůle, s níž bude lze v budouc
nu čelit a úspěšně odporovat všem
komunistickým taktikám a spádům.

Tragické neštěstí čs. dopravního letadla

V důvodové zprávě se praví, že se
„východní blok již po desítky let plá
novitě a soustavně připravoval na
totální politickou válku proti Spoje
ným státům a svobodnému světu vů
bec". Ideologičtí představitelé rudého
tábora vytvořili vědecký způsob boje,
vedený na politickém, psychologickém,
hospodářském a organisačním poli.
Protože si uvědomili, že propagování
studené války je v různých úsecích a
údobích víc než obtížné, založili ne
jen v Sovětském svazu, nýbrž i v
ostatních státech východního bloku
celou řadu přípravných institutů, kde
důkladně vychovávají odborníky a
připravují je k činnosti ve sféře stu
dené resp. i skutečné války proti
demokratickému Západu.

Také z dalšího důvodu, jak se dále
praví v návrhu zákona, je třeba ko
ordinovat a vědecky vypracovat způ
sob účinné protiakce proti rudé in
filtraci v západním světě: je nutno
neúnavně zdůrazňovat národům, jež
jsou nyní v zajetí komunistického im
perialismu, že „svobodný svět podpodruje jejich spravedlivé úsili za
svobodu jednotlivce a za národní ne
závislost."

Návrh zákona přijal americký tisíc
velmi příznivě. Právem se poukazuje
na to, že university v Moskvě a v
Praze již po léta vychovávají zahra
niční studenty — jde především o
adepty z afrického a asijského kon
tinentu — a vštěpují jim marxismus
ve formě novodobého náboženství.
Výsledky této záměrné taktiky se již

(Dokončení na sir. 3.)

Kom. strana ČSR slaví čtyřicátiny
PODVŮDEK UŽ S DATEM OSLAV — NESTÄTOTVORNÉ ÚDOBÍ KSČ S LET TŘICÁTÝCH — NEDODRŽENÉ SLIBY
ROLNÍKŮM A Ž1VNOSTNNÍKÚM — ČISTKA VE VLASTNÍCH ŘADÁCH — KÉŽ BY I VE VEDENÍ!
Čtyřicet let, to není vysoký věk.
Když si však někdo libuje v nenávisti
již od kolébky a potom desetiletí
pěstuje rozbroje a za cil si klade
vyhlazení všech, kdo myslí jinak —
ten může za 40 roků napáchat mno
ho zlého. A to je taky případ Komu
nistické strany Československa, která
ve dnech 14.—16. května t. r. slaví
40. výročí založení.
Od července minulého roku je KSČ
i ústavně rozhodující silou ve státě
a pak si tedy dovedete představit, že
oslavy jejích čtyřicátin jsou široce za
loženou akcí. Literáti a výtvarní uměl
ci byli vyzváni, aby soutěžili o nejlepší umělecké vyjádření svých citů
ke straně, která se ráda dává nazý
vá! „rodnou". Shání se a jsou vyrá
běny doklady o tom, že KSČ měla
vždycky na srdci jen nejlepší zájmy
našich lidí a Československé republi
ky vůbec. Vykládá se o tom na schů
zích všech možných organizací, do
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kumenty a připravovaná „umělecká" Stalina ujal vlády nad KSČ Klement
díla budou ukazována na zvláštních Gottwald a jeho (jak se jim tehdy
říkalo) „karlínští kluci". V prosinci té
výstavách ...
hož roku vystoupil Gottwald poprvé
v parlamentě a slíbil „zakroutit krky"
Z minulosti oslavence
Nešikovného podvodníka mohou všem nepřátelům strany. Byl to jeden
někdy prozradit už i údaje z křest z mála doopravdy míněných komu
ního listu. Týká se to i KSČ. — Jak nistických slibů — a přece ne zcela
tomu tehdy bylo? Slovenští komu pravdivý. Neboť Gottwald, jakmile se
nisté hlasovali pro vstup do Komuni cílil v sedle, „kroutil krky" i svým
stické internacionály již v polovině vlastním lidem. Případ „karlínského
ledna 1921, němečtí komunisté z ČSR kluka" Rudolfa Slánského budiž při
o dva měsíce později, čeští až v po pomenut za všechny. Jak vidíte, i mi
lovině května. A až na konci října a lovníci historek ze života gangsterů
začátkem listopadu 1921 se konala si přijdou při pročítání historie KSČ
slučovací konference všech těchto slo na své.
Na začátku třicátých let prošla ko
žek teprve tehdy oficiálně vzniklé —
podle regulí, předepsaných moskev munistická strana údobím, kdy nijak
skou internacionálou — Komunistické nezastírala, že jejím cílem je rozbít
strany Československa. — Nijak velký republiku, v polovině třicátých let
podvod, slaví-li se dnes květen jako pak samozřejmě sledovala další linii
měsíc založení, ale přece jenom pod- Komunistické internacionály, linii „li
dové fronty", a předstírala chuť
vůdek.
(Dokončení na sir. 2.)
V únoru 1929 se s požehnáním J. V.

PETR DEN
Nevím, zda si všichni, kteří vysvět
luji, proč zapomínáme českv mluvit,
uvědomují, že užívají důvodu povahy
jen a jen praktické, ne-lí ryze pro
spěchářské, a pokládající přizpůsobltelnost a po případě úplné zmizení v
cizím prostředí za zjev nevyhnutelný.
Slyšíme o lom, že se dítě stydí mlu
vit jinak než jeho spolužáci, že pekař
a řezník nemluví česky, že řeč je
přece dorozumívacím prostředkem.
Nikoho jakoby ani nenapadlo, že
otázka se muže řešit i z jiného než
z takového čisté utilitářského úhlu!
Reč — a v tom je zásadní omyl
lidí jen praktických — není JEN do
rozumívací prostředek. Podle mno
hých jazykových odborníků každé
slovo je symbolem a kultura je sou
borem symbolů určité společnosti,
určitého národa. Užíváním symbolů
se člověk liší od zvířat, která se také
mezi sebou dorozumívají, řeč je víc
než jen souborem dorozumívacích
znamení. Rečí se živočich stává člo
věkem, to je živočichem užívajícím
symboly, živočichem kulturním. Kul
tura však je něco vnitřního, od pra
otců zděděného, generacemi předáva
ného, z kořenů vyrůstajícího. Je pře
dávána kulturní výchovou, především
však národní řečí, jejíž každé slovo
je symbolem naší vlastní bolesti i
slávy, heroismu a obětí. Proto, kdo
své dítě neučí mateřskému jazyku,
ničí jeho kořeny a dává mu „výcho
vu" jen prospěchářskou a povrchní.
Ano, možno být kulturním i při ztrátě
svého jazyka. Je však k lomu třeba
ohromné inteligence, kterou většina
z nás nemá. Rodiče, kteří se spoko
juj! lim, že dítě vyrůstá životem dětí
jiného národa a cizího prostředí, za
pomínají, že nová kultura jejich dí
těte je pro ně bez tradice a kořenů,
které může dúl jen mateřská řeč, a
že posílají do světa neosobního při
způsobování a prospěchářstvi jen dal
ší třtinu větrem se klanící.

Proč tolik zdůrazňuji kulturní po
slání řeči? Protože kultura NENÍ po
vahy praktické a prospěchářské,
nýbrž naopak revoluční a odbojné.
Všichni velicí básníci a spisovatelé,
kteří národní řeči v minulosti tvořili,
byli revolucionáři a bouřliváci, Šli
proti svému prostředí, proti tak zva
né praktičnosti chvíle nebo dolaru.
Naši buditelé z konce osmnáctého
století byli lidé nepraktičtí a přece
nebo právě proto vzkřísili národ, a
nekřísili jej proto, aby tento za půl
druhého století mohl umírat konformismem politickým doma a jazyko
vým prospěchářslvím venku. Život
národa jako život každého živého
tvora není jen determinován svým
okolím, nýbrž již podle biologických
zákonů je vitalistickou vzpourou
proti vlivům prostředí, proti druhému
íysikálnímu zákonu o degradaci
energie.
Možná, že dítě, žijící od malinka
v Americe a mluvící dobře česky, je
zázrak. Já však několik takových zá
zraků znám a dávají mi víc naděje
než všecka vysvětlování, proč je jich
tak málo.

Takové zázraky jedině dávají nám
ještě právo žádat Cechy a Slováky
doma, aby vzdorovali komunismu,
aby kulturně žili nekomunistický.
Kultura je vždy povahy heroické, to
je bojující proti vlivům prostředí,
které je vždy méně než jen prostřed
ně kulturní. Kulturní jsou osobnosti.
Vychovávat osobnosti není lehké,
právě proto se však o to máme po
koušet. Mluvit česky v Kolíně nebo
v Kroměříži, mluvit česky, když si
tím vyděláváme peníze, mluvit česky,
když presidentem Československé re
publiky byl všude oblíbený T. G. Ma
saryk, bylo věru malé umění. Jakost
člověka i národa se však nepozná v
dobách šťastných. Zlá doba je lučavka, která dovede oddělit démanty od
uhlí. Proto nám slále nevykládejte,
že uhlí se časem rozpadává na prach
a popel vlivem svého okolí. Hledejmez raději démanty uprostřed roz
padávajícího se uhlí materialismu!

Nedovedeme-li to, přirozeně zahy
neme jako osobnosti i jako národ.
Vždyť právě smrt je něco strašně
přirozeného a vysvětlitelného. P. X.
Salda však napsal, že „národnost je
pojem ne mrtvoly a přešlosti, nýbrž
naděje a života — je pojem ne stalistiky, nýbrž dynamiky a dramatiky,
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jehož všecka síla a záře jest právě v tom, že
má pro sebe a realizaci svých snu mystérium
budoucnosti, boží pole věků a časů, do něhož
národ posud šel prací a obětmi tisíců beze
jmenných reků:'
Přiznávám, že toto všecko je staromódně
idealistické, nerealistické a naivní, Ncbudemeli však umět bvl jinými než prospěchářskými
a koníormistickými, nedočkáme se svobody v
Československu a ztratíme ji v Americe.

KSČ slaví čtyřicátiny
(Dokončení se str. 1.)
chuť spolupracovat se všemi, kdo jsou proti
fašismu. Aby se potom poslušně zařadila mezi
ty, kdo smlouvu mezi Hitlerem a Stalinem po
važovali za „moudrý státnický čin".
Dnes jsou ovšem naši komunisté (chcete-li
věřit jejich verzi) prý jedinými, kdo proti na
cismu opravdu bojovali. Dnes jsou také neradi,
piipomínáte-li jim jejich poválečné sliby živ
nostníkům a řemeslníkům a rolníkům — že to
tiž KSČ nikdy nedovolí sáhnout na soukromé
podnikání, že neprošlo nepomýšlí na tvoření
kolchozu. V březnu tomu bylo 15 let, co tyto
sliby byly na Vlil, sjezdu strany kdekým opa
kovány. Komunisté však, ačkoliv jsou toho času
tolik zamilováni do dějin partaje, na tuto hi
storií jakoby vůbec zapomněli...
„Ideologická ofenzíva"
V březnovém čísle ideologického orgánu KSČ,
který se nazývá „Život strany", se objevil člá
nek, jenž poučuje partajní pracovníky, jak mají
v jubilejním roce strany zacházet s její minu
lostí. Jeho autorem je tajemník ústředního vý
boru KSČ. a člen politbyra Jiří Hendrych. Jak
z jeho článku (který je přepisem přednášky, již
měl na „ideologickém semináři" agirpropu) vy
plývá, nemá být opomíjena chvála „politického
mistrovství soudruha Gottwalda", smí být za
tracován dávný, zřejmě však znovu aktuální
„nebezpečně kolísavý a pravicový postoj Zá
potockého". Největším hříšníkem zůstává „sek
tář" a bývalý „pravicový oportunista" Rudolf
Slánský, „zneškodněním jeho skupiny se přede
šlo těžké situaci, která u nás mohla vzniknout
obdobně jako v pozdějších letech v Maďarsku".
Co si zaslouží chválu — to z Hendrychova
článku vyplývá nepřímo — jsou moudrá roz
hodnutí dnešního šéfa partaje a hlavy státu
Antonína Novotného. Bez kultu osobnosti to v
komunistické straně prostě nejde.
Pikantní na celé věci je, že dnešní ideolog
KSČ Hendrych pracoval v tomhle oboru již za
Slánského a jen taktak uklouzl zatčení. V téhle
společnosti se ovšem může stát ledacos.
Podtitulkem k výchově ku „správnému" po
chopení historie KSČ je heslo „ideologické
ofenzívy". Jaké jsou její hlavní znaky?
Časově jsme teprve v její první fází a tak
naše poznatky nemusí být docela přesné. Co
je však už dneska jisté je to, že vedení KSČ
si připsalo skoro neomylnost a to nejen v ideo
logickém postoji, ale i v otázkách hospodář
ského plánování. Vyskyinou-lí se nedostatky —
a těch'je víc než dost — jsou vinníci hledáni
dole. Napsala bratislavská Pravda 7. března
t. r.: „V straníckych organizáciách sa už dosť
dlho prejavuje vážný nedostatok. Vidíme, že
niektorí členovia strany sa dopúšťajú chýb a
chybičiek, ktoré sú v rozpore so stanovami
strany, ale nikto ich nevolá na zodpovednosť
ako rušiteľov vôle strany."
|
Nu, to už není docela pravda. Jako objek
tivní pozorovatelé musíme potvrdit, že kromé
odpůrců režimu, zemědělců, bývalých živnost
níků a vůbec takzvaných „bývalých lidí" se
nyní čas od času objeví mezi trestanými i ně
jaký menší hodnostář strany. Nedávno to od
nesl náměstek krajského prokurátora v Osiř
nad Labem; koncem března bylo vyměněno

Záznamy

O NESPLNĚNÝCH SLIBECH

V dobré víre ve slastné řešení vytvořili za
kladatelé ČSR koncepci „československého
národa". V osmnáctém roce se zdála být sku
tečností, kterou vývoj potvrdí; v roce 1938 to
byl nevyřešený problém, jenž urychlil rozpad
republiky. Komunisté měli nemalou zásluhu na
tom, že původní plány byly časem rozdupány.
Tzv. Košický vládní program — jak nás po
učuje současná historická literatura „ČSSR"—
byl výlučným dílem komunistů. Autorem osmé
kapitoly o Slovensku byl Václav Kopecký, v
roce 1945 člen předsednictva ÚV KSČ, v roce
1960 náměstek předsedy vlády a člen polit
byra strany. Napsal před 15 lety: „Společné
státní úkoly bude vláda jako centrální vláda
republiky provádět v nejužší součinnosti se
Slovenskou národní radou a se Sborem národ
ních pověřenců jako výkonným orgánem SNR."
Košický program slíbil dokonce (ústy Kopec
kého) vytváření „národních slovenských vo
jenských útvarů".
Patnáctá kapitola tohoto programu pojedná
vala o školství, za autora je označován Zde
něk Nejedlý, v roce 1945 jako „osobnost" člen
vlády, ministr školství — t. č. člen OV KSC,
ministr bez rezortu a president Cs. akademie
věd. Říká se v košických slibech: „Na Slo
vensku bude školství v rámci celkové kulturní
politiky státu zcela samostatné jak ve svém
zřízeni, tak i ve svém duchu — v souhlasu s
národní ideologii slovenskou."
(Nezabývejme se dnes tím, že každá počhyb-
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Nebezpečný hostitel
ČS. SPISOVATEL HANUŠ OMÁMIL JUGOSLÁVSKÉHO DIPLOMATA

Začalo to v pražském Kulturním klubu na ve
čírku s čs. spisovateli. Legačního radu jugo
slávského velvyslanectví Živojina Bulala sezná
mili se spisovatelem Pavlem Hanušem. Rozpředl se iozhovor o Hanušově divadelním kusu,
který byl uveden na scéně v Jugoslávii... za
nějaký čas telefonuje Hanuš Bulolovi, zda by
si u něho nemohl vyzvednout kritiky svého díla
v jugoslávském lísku. Ale nepřišel a nevyzvedl
si je... Setkáni na ulici: Hanuš zve legačního
radu, aby pozítří přišel k němu do bytu. To
bylo \e středu, 5. dubna 1961.
V pátek, po 19. hodině, leží na podlaze bytu
na pátém poschodí domu v pražské ulici U svo
bodárny č. 4 v mdlobách člověk s očima v
sloup; hlavu má na podlaze a nohy na po
hovce. Jeho osobní věci — zápisník, peněžen
ka, řidičský list, kalendář atd. — jsou roz
házeny po místnosti. Majitelem bytu je spiso
vatel Hanuš a na podlaze leží jeho host;
legační rada Bulat... Tuto scénu viděli tajem
níci jugoslávského velvyslanectví, když je Pavel
Hanuš vpustil do svého bytu. Nemyslete si
však, že je zavolal soudruh spisovatel! Na
velvyslanectví přišel krátce předtím šofér autodrožky a řekl, že Bulat leží v bezvědomí v
jednom pražském bytě. Nechtěl uvést adresu
a po klikaté jízdě ulicemi zavezl Jugoslávce k
domu U svobodárny č. 4, pak ukázal na dvéře
bytu a zmizel. Po prvním zazvonění otevřel
spisovatel Hanuš a cynicky poznamenal: „Tady
ho mále a odneste si ho!"
Živojin Bulat se vydal na návštěvu k Hanu
šovi kolem půl dvanácté. Znal ho již dva mě
síce a přinesl sebou slíbené kritiky. Po návratu
do Bělehradu řekl o tom Bulat redaktorovi
jugoslávského rozhlasu: „Hanuš byl sám. Roz

mluva začala zcela normálně. Hovořili jsme o
divadelních hrách a Hanuš mne pozval na no- j
vou premiéru. Olcvřel i láhev vínu. Najednou 1
šel za má záda, kde stál stolek s nápoji. Ne- ।
věnoval jsem tomu pozornost, dokonce jsem se
ze slušnosti ani neotočil. Pak mi nabídl druhou
číši vína. Vypil jsem ji. Bylo krátce po 13. ho
dině ..."
Bulat se nakrátko probudil. V pokoji jsou
rozsvícena světla - - je už večer — udivuje ho
přítomnost Bdí z velvyslanectví. „Co tady chce
te?" ptá se Bulat. „Omámili tě", odpověděli. —
Na předloktí má Bulal neobvyklá zraněni, jako
by popáleninu. Je velmi bledý, zřejmé vrhl. Vo
lají lékaře. Československý lékař se pokouší
konstatovat padouccici, a to přes neobvylde
vysoký krevní lluk. Jugoslávská vojenská lé
kařka, která byla piá'-ě na návšiěve v Praze,
může nakonec vyvrátit loto absurdní tvrzení.
Ale telilo říká dále Bulat sám. Když ležel
ve vážném stavu ve svém pražském bytě, byl
dům stálo hlídán, stejně jako 1 udova jugosláv
ského velvyslanectví. Vše tedy bylo zorganisováno. A když se vydal na cestu do Bělehradu,
sledovalo, zrejme S1B, jugoslávský automobil
až na hranice. Nakonec prohodil legační raJa
Bulat v rozhovoru s redaktorem hclehradskéh o
rozhlasu: „Nemůžeš už ani věřit sklenici vody,
kterou ti nabídne čs. funkcionář, neřku-li spiso
vatel 1"
Je zbytečné k tomu něco dodávat. Okolnosti
incidentu mluví samy za sebe. Protestní nota,
kterou poslal Bělehrad pražskému režimu uvá
dí, že se Bulal stal obětí zločineckého útoku.
Žádá se v ní zajištění fysické bezpečnosti a
nerušené činnosíi členů diplomatické mise v
Praze. .

Zdravice do Ženevy
Poněkud opožděně—leč neméně upřímně — '
posíláme k břehům Ženevského jezera — do
Villeneuvc — srdečnou zdravici. Syn pražské
ho zlatotepce, Oskar Kokoschka, spoluzaklada
tel expresionismu a jeden z nejvýznamnějších
současných malířů, byl 1. března t. r. — pět |
asedmdesát... Kokoschkův přátelský vztah k
českému prostředí není určen jen tím, že po
chází ze staié pražské patricijské rodiny (jeho
děd uzavřel přátelství nejen s Ant. Mánesem, j
nýbrž i s Bedřichem Smetanou). Proi. Kokosch ,
ka u nás také žil a tvořil. Když se po atentátu i
na kancléře DoHusse v r. 1934 začaly nad Ra '
kouskem stahoval hrozAvé mraky, Kokoschka
opustil svou domovinu a přišel k nám, do Cech,:’
do •— exilu.
I
Z Kokoschkova pražského pobytu (1934 až
1938) se na příklad datuje známý portrét presidcnla-Osvoboditele, na němž v levé třetině
vytvořil ideální podobiznu Jana Amose Ko
menského, jejíž protějšek — napravo v pozadí
— představuje kulisa Prahy. Proi. Kokoschka
o svém díle v r. 1937 prohlásil: „Jestliže je
třeba diktátora znázornil v podobě dobyvatele
s granátem a plynovou maskou, T. G. Masaryk
nás podmaňuje svou čistou lidskostí, tím nej-

lepším, co je v nás... Vedle presidenta Masa
ryka maluji Komenského ... Má to být histo
rický obraz; obraz, jenž by se dal ukazoval
ve školách, aby poučoval děli..." — Proi. Ko
koschka považoval portrét TGM za nesmírně
důležitý, o čemž svědčí, že na něm pracoval
plné dva roky, kdežto jiným dílům se věnoval
třeba jen půl roku.
Oskar Kokoschka vytvořil u nás jcšlě další
obrazy — celkem patnáct — převážně s pražskými motivy, jako na příklad pohled na Prahu, pyšnící se Karlovým moslem (1934). —
Také Kokoschka-dramatik zavila! do české hi
storie. V jedné ze svých her — vytvořené v
r. 1935 v Praze — použil za hlavní postavu
kromě Rembrandta též našeho Komenského, s
jehož duchovním odkazem se sbližoval již za
svého dětství. Malý Kokoschka ještě slabiko
val, když mu jeho otec dal do rukou Komen
ského „Orbic pichrn"...

Co tím chceme říci: Zdá se pravděpodobné,
že KSČ slaví svoje čtyřicátiny mimo jiné tím,
že se zase jednou odhodlala k čistce i ve
vlastních řadách. Doufáme, že to bude úklid
spíše větší než menší. A bylo by ovšem spra
vedlivé, kdyby se čistilo i tam, odkud to nej
víc páchne, kde se všechno zlo režimu rodí:
ve vedení strany.
(osm)

Čtyři roky ze svého rušného a nadmíru plod
ného uměleckého /bota strávil proi. Oskar
Kokoschka
• illustrátor, grafik, malíř, básník
a dramatik v jedné osobě •- pod pražským
nebem. Bylo to v době, kdy Masarykovo demo
kratické Československo hrdě poskytlo četným
německým a rakouským emigreniům (nebyl to
pouze Thomas Mann a nebyl lo jen vůdce
rakouské sociální demokracie Julius Deulsch)
— politikům, novinářům a umělcům — právo
asylu. — „Těžko jsem se tenkrát s Prahou
loučil. Bylo to poslední kosmopolitní středisko
v tehdejší churavé Evropě ...", zavzpomínal
po letech.
Proi. Kokoschka se svou chotí opustili Prahu
v osudových říjnových dnech roku 1938. Když
přiletěli do dalšího exilního útulku, do Lon
dýna, — bez pasu a takřka bez prostředků —
stala se Československá republika obětí faši
stické annexe.
(sch)

nost o správnosti Košického programu byla v
letech 1945—1948 více-méně pokusem, o poli
tickou sebevraždu — starali se o lo soudruzi,
aparáty ministerstva informaci a vnitra, které
jim byly k službám ...)
Ferdinand Peroutka napsal ve Svobodných
novinách dne 7.9.1947: „Zásady Košické do
hody, pokud se týkají Slováků, jsou správné.
Nejnebezpečnějším podnikem v politice, vždy
je pokus o potlačeni faktů. Dozráni Slováků
je jedním 2 faktů kolem nás..." Tlumočil
myšlenky demokratů.
Jak se chovali komunisté?
Dne 9. května 1948 je schválena nová ústava,
komunisté mají už moc, první z cílů, který si
vytkli. Pravomoc SNR je v ústavě tak úzce
vymezena a tolika výjimkami a výhradami
oklestěna, že nemůže prakticky vyvíjet něja
kou aktivní zákonodárnou činnost. Sbor pově
řenců je přímo podřízen vládě. Za několik
měsíců začíná a po necelých letech končí
likvidace „národní slovenské ideologie", i v
řadách komuníslů-Slováků. V dějinách KSČ má
název „boj proti buržoasnímu nacionalismu".
V únoru 1956 zasedá XX. sjezd sovětských
komunistů. Chruščov plive na Stalina a pra
nýřuje chyby minulosti. V červnu téhož roku
se i KSČ rozhoduje na celostátní konferenci
napravit některé nedostatky a plnit slaré sliby.
Usnáší se mimo jiné na zrušeni těch ustano
vení ústavy, která omezují kompetenci SNR.
Sbor slovenských pověřenců napříště má zod
povídat nejen vládě, ale i zemskému sněmu,
Slovenské národní radě. Podrobnosti obsahuje
promptně schválený ústavní zákon z 31.7. 1956
č. 33 Sb. „o slovenských národních orgánech".
V květnu 1958 se koná sjezd KS Slovenska,
která je v té době již skoro deset let pouze
regionálním orgánem KSČ. Setkáváme se na
něm znovu s Václavem Kopeckým, který

| jménem vedení strany prohlašuje, že KSČ byla
i vždy proti „čechoslovakizmu", který označuje
; za „imperialistickou koncepci Racionálního
útlaku Slováků". Proč byla zvýšena práva
slovenských národních orgánů? Odpovídá: „Ne
bylo už nebezpečí, že by se těmito opatřeními
posilňovaly separatistické snahy a že by se
1
oslabovala vnitřní jednota republiky." (Podrob
nosti viz Rudé právo z 18.5.1958.)
O dva roky později, v červenci 1960, je
schválena nová, prý „socialistická" ústava. -e
zrušen Sbor pověřenců; vládní nařízení č. 102/
60 Sb. ukončuje existenci celé řady oblastních
orgánů státní správy na Slovensku — např.
Slovenský statistický úřad, Slovenský úřad so
ciálního zabezpečení atd. V srpnu 1960 končí
činnost celé řady slovenských výborů odboro
vých orgánů, v září je zasažena i práce druž
stev na Slovensku ... Celá vlna stejně zacíle
ných opatření je v pohybu. I Jozef Lénart, člen
politbyra slovenské strany a tajemník jejího
UV přiznává (Nová mysl č.7 červenec 1960),
že se hovoří o „likvidaci" slovenských národ
ních orgánů. —•
Nejde o náhodu, ale o naplnění nového pro
gramu. Dne 23.4. 1960 jsme četli ve sloven
ském týdeníku „Kultúrny život", že do 10—20
let dojde k „zbližovaní jazykov", tj. českého
a slovenského,- dne 14.7.1960 zas v „Predvoji"
(kulturně politický orgán KS Slovenska) o
„tendencii k zjednocovaniu národov", tj. čes
kého a slovenského ...
„Československá národnost", koncepce demokratických vůdců ČSR byla komunistům
koncepcí nepřátelskou, předmětem útoků i po
směšků. Bolševická verse čechoslovakismu,
míněná zřejmě jako přechod ke konečné so
větské národnosti, je součástí nové generálni
linie. Sliby byly jen taktikou.
Taktikou, která přehlíží fakta.
fousek

několik vedoucích funkcionářů krajského ná
rodního výboru v Košicích atd.

„ŠELMA SEDLÁK" VE WASHINGTONU
Umělecká skupina Sokol Washington, D. C.
(AOS) v čele s česko-ameríckou operní pěv
kyni Lídou Brodenovou uspořádala 11. března
v Caíritzové Auditoriu v hlavním městě Spo
jených slátá americkou premiéru komické
opery Ant. Dvořáka „Šelma sedlák". Opera
byla zpívána v původním českém znění, ačkoli
dvě třetiny herců nemluví vůbec česky. Profe
sionální umělecké dílo, které shlédlo přes 400
diváků, bylo umožněno těsnou spoluprací kra
janů, uprchlíků a četných Američanů, kteří
jsou nadšenými milovníky české operní hud
by.

KAREL NEKULA «60»
Dne 17. dubna oslavil šedesáté narozeniny
Karel Nekula, toho času řízením Božím a k
jeho vlastnímu věčnému údivu v New Yorku,
ačkoli by neměl být nikde jinde než v Praze
a v Praze nikde jinde než bud’ v ústředním sekrelaiiátu čs. strany národně socialistické, nebo
— výjimečně — v sekretariátu mládeže. Ještě
jediná další přípustná výjimka by byla redakce
Mladých proudů. Výčtem těchto tří míst jsme
vyčerpali celý životopis Karla Nekuly, povolá
ním pošťáka, ale duchem i srdcem mládežáckého pracovníka čs. sírany národně sociali
stické. Nekulovi je bezpochyby na papíře šede
sát, ale všichni, kdo ho znají, vědí, že lidem,
jako je on, nikdy šedesát není; jsou to věční
mladíci, věční bujarci. Přejeme mu hodně Jer
do budoucnu a aby nikdy na těch šedesát ne
vypadal.

Rovně a jasně
Tuto poznámku píšeme ve chvíli, kdy Moskva
jásá v ústrety majoru Jiřímu Gagarinovi, který
navždy bude zapsán v dějinách jako první
člověk, jenž obeplul zeměkouli v nadoblačných
výšinách za pouhých 89 minut. Celý svět uznává
triumf mladého ruského letce-hrdiny, jehož
vskutku bezpříkladná odvaha zaslouží, aby i
každý z nás před ní smekl klobouk. Nemenši
uznání patří ovšem i sovětským vědcům, kteří
mnoha lety pracného studia úspěch úžasného
pokusu zajistili. Také technici, kteří se podíleli
na stavbě družice „Vosloha" prokázali mimo
řádnou dovednost. Ale patrně největší dík a
zásluhu třeba přičíst k dobru těm, na které se
při výučtu zásluh asi vůbec nedostane (nebo
aspoň ne v Sovětském svazu), drobným sovět
ským lidem, kteří desetiletí strádali, pracovali
za málo peněz a ve špatných podmínkách a
kteří tak umožnili vládě, aby z vydřených
peněz financovala nákladná studia, drahé po
kusy a posléze i úspěšný let sám. Tím historický
význam a triumfální úspěch Gugarinův nechce
me ani v nejmenším snížil, spíše jen postavit
do správného světla. Na 89 minut letu jedince
Gagarina platilo dvě stě milionů desítkami let
dřiny. A po této stránce — ku podivu — se dá
najmodernejší vymoženost lidského ducha, let
kosmonauta Gagarina, přirovnat k nejstarším
památkám lidstva, egyptským pyramidám, nu
jejichž stavbách pře" staletími pro slávu jedno
ho otročily léta miliony.
Pokrok ?
Nepopiratelné. Byl by lo však — a všichni
víme, že to je dosažitelné a nikoli fantasie —
posvěcenější a požehnanější pokrok, kdyby se
ho bylo docílilo při zachování lidské důstoj
nosti a spravedlnosti všech účastníků, od po
sledního poplatníka až po kosmonauta. Tomu
tak ovšem v tomto případě nebylo. Mnoho
lidí — nejvíc právě v sovětském impériu — by
obětovalo mnoho na to, kdyby se v Sovětském
svazu neslavily triumfy s „Vostohou", ale bez
triumfů zavedl slušný lidský život.
Celý Sovětský svaz se soustředil, aby vynesl
člověka do vesmíru, píší a hlásají komunisté,
chtějíce nás tak přesvědčit, že za co „vezme"
Sovětský svaz, musí se podařit.
To je ovšem marná snaha, zejména u nás
exulantů, kteří se těžko bráníme myšlence, že
by bylo lepší pro všechno lidstvo, kdyby se
našel člověk, který by mohl vynést do vesmíru
komunisty, kteří si přivlastňují výsledky ducha
a práce milionů. Ani by si nemusel lámat
hlavu s tím, jak ho dostat zase zpátky na zem.
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Tragické neštěstí čs. dopravního letadla

Váženy pane redaktore!
Styk mezi námi, exulanty, se nemá omezovat
(Dokončení se sir. 1.)
na to, že sZ předplatíme krajanský časopis, pieTragické neštěstí, které postihlo českosloven si stěžoval, že nebyl doposud předložen zá
čteme si z něho některý článek a pak časopis
hodíme do makulatury. Někdy si snad může skou leteckou společnost, je natolik smutné, že ( znam americké zabezpečovací služby o po
me napsat upřímně, co o tom neb onom člán vyvolalo upřímný soucit a spoluúčast širší — : sledních spojeních s posádkou letadla, ačko’iv
ku soudíme. Tak vzniklo těchto několika řádků. i německé -- veřejnosti, ledy i lidí, kteří ne-, Praha dobře ví, že přelet čs. letounu pros
V posledním čísle „Českého Slova" píše pří měli jiný vztah k věci, než lítost nad nešťast í západoněmecké území zabezpečuje německé a
tel Radimský článek o „ideálním exulantu". nými obětmí a jejich rodinami. Nebylo však asi' nikoliv americké orgány. V případe zříceného
Je to podobizna (trochu zkřivená snad) nás,
kteří jsme odešli do zahraničí, většinou pravdě natolik tragické, aby je československé a vý-1 „Iljušinu 18" kontrolní stanice v Mnichově, klére
podobně z ideových důvodů. Obrázek, který chodonumecké zpravodajské orgány nevyužily se však pilot vůbec nehlásil. Rozhlas se pohor
přítel Radimský kreslí, je také sentimentální a k propagačním cílům. Podrobnější hlášení čs. šoval také nad tím, že první na místě.kata
z článku mluví /akási zairpklost. Není tato za- rozhlasu o neštěstí, vysílané 1. dubna, je plno strofy byl americký vrtulník s důstojníky, kteří
trpklosl zaviněna určitým rozčarováním?
náznaků, kterými tak lak, že není vina sva hořící vrak fotografovali, ačkoliv šlo o poho
Co positivního nám přítel Radimský může děna na Ameriku. Neštěstí se prý stalo v blíz tovostní stroj, který dopravil na místo lékaře,
poradit? Jací bychom měli skutečně být, aby kostí amerického vojenského cvičiště, které je jak se děje při každém jiném neštěstí, které se
chom vyhovovali požadavku „ideálního" exu
ve skutečnosti vzdáleno na 50 kilometrů, lo přihodí v neschudne krajině, šlo zde o průhled
lanta, bez sentimentálnosti?
Obrat doma v tom směru jaký bychom si jsou blíže města jako Norimberk, Bayrevt ný manévr čs. řízeného zpravodajství postavil
přáli, je vyloučen, alespoň v dohledné době. nebo Bamherk. Podle tohoto klíče by se mohlo americké orgány do nepříznivého světla a dál
Sami citujete ve vedlejším článku slova nyněj klidně říci o zříceném „Iljušinu 14", který ha doma piůchod k různým kombinacím. Ještě vět
šího presidenta Spojených síálů: „Nechceme varoval v lednu 1961 v blízkosti Prahy, že se ší nehoráznosti si dovolili komunisté z východ
opět svádět lid polský a maďarský, že Spojené toto neštěstí přihodilo u vojenského pásma u ního Německa, kteří podezřívali přímo západo
stály jsou připraveny jej osovobodiL" Víme, že Milovic nebo dokonce u Mimoně. Čs. rozhlas německé leice ze sestřelení čs. stroje.
při nynější rovnováze teroru, takové „osvobo
zení" by znamenalo konce civilisace a proto
jako ideální exulanti si je. nemůžeme přál.
Druhá alternativa, s kterou můžeme počítat,
je ta, že tak dlouho, dokud duch svobody
trvá, je na konec každý totalitní stál odsouzen
KOLCHOZNÍ DRUŽSTVA BY NEMOHLA HOSPODAŘIT BEZ POMOCI BRIGÁD A ARMÁDY —
k zániku. Najdete tatáž slova jak u presidenta
DŮSLEDKY ÚTĚKŮ Z VENKOVA: NA KOLCHOZNÍCH LÁNECH LEZOU ŽENY PO KOLENOU
Kcnnedvho, tak i v knize „Nová třída", kterou
napsal tak věrný komunista jako byl Djilas.
V Masarykově republice patřilo zemědělství k nejvyspělejším v Evropě. Čs. rolníci byli
Ale, jak dlouho potrvá vývoj podle této druhé
prosluli odbornou zdatností i pochopením pro modernisaci výroby a pru technický pokrok.
alternat vy?
Proto také byla ČSR ve výrobě potravin soběstačná. Hektarové výnosy všech plodin stále
Je bláhové tvrdil, že vědomi o tomto sku
sloupaly a užilkovost hospodářského zvířectva vytrvale vzíůstala. To všechno však již patři
tečném stavu věci nehraje žádnou úlohu při
minulosti. Dnešní situace čs. zemědělství je neradostná a život venkovských lidi je jedinou
volbě stanoviska, které jsme k nim zaujali.
Každý lidské život, tedy i náš, pozůstává z
velkou hagedií.
řady přechodů z jedné společnosti do druhé.
výroby v Československu nižší, než byl před
Sociální struktura dnešní vesnice
Denně jsme vysazení pomluvám representantů
té společnosti, kterou jsme opustili, že jsme
Typickým znakem čs. zemědělství v prvé re čtvrtletím. V druhé pětiletce (roku 1956—1960)
zrádci. Jen ten, jenž se uzavřel do dogmatu publice byl jeho malorolnický charakter. Z cel měla zemědělská výroba vzrůst o třicet pro
své vlastni víry anebo do předem ulité uni kového počiu usedlostí mělo 71 procent výměru cent, ale zvýšila se jen o deset procent, z toho
formy své strany může tvrdil, že si zachoval
rostlinná výroba pouze o sedm procent. V
čisté svědomí. My druzi, kteří jsme tak ne do pěti hektarů a dalších dvacet pět procent minulém roce byla mimořádně dobrá úroda cu
učinili a kteří věříme, že i víra podléhá urči výměru do dvaceti ha. Bylo tedy 96 procent
tým změnám a zákonům vývoje poznání, na malých a středních rolníků. Brzo po komunistic krovky, ale brambor se sklidilo po jednom hek
lézáme se stále v bolestné situací, jež je styč kém puči zahájila KSČ násilnou kolektivisace taru jen 92 metráky. Je to nejnižší sklizeň v
ným bodem různých protichůdných zájmů. Kdo Poněvadž likvidovala v podstatě jen domkar- posledních čiy'iceti letech. Celá polovina obilí
má možnost volili, má také bolest, že musí ské chaloupky a rodinné usedlosti středních pro lidskou spotřebu se musí do Českosloven
zajmout stanovisko.
rolníků, nemohla jejich kolektivisaci odůvod ska dovážel.
Tak, jak vidím věci já, musí v budoucnosti,
Kaiasirofainí situace jc i,c- výrobě živočišné.
ňovat tím, že likviduje kapitalismus. Proto před
která nemůže být příliš vzdálena, dojili také
k přechodu z nynějšího národnostního roz stírala, že kolektivisace je nezbytná pro za Roku 19c0 nebyly spměny dodávky masa,
dělení společnosti do společnosti jiné, která jištění vzrůstu zemědělské výroby. Na sjezdu másla, mléka a vajec. Ui cd loňského podzimu
půjde přes a skrz nynější zeměpisné, historie- • kolchozních družstev v Praze ve dnech 23.—26. jsou na tyto potraviny ve městech fronty. V
ké, politické, národnostní a rasové hranice. | března 1961 komunistický president A. Novot Bratislavě a v jiných větších městech nebylo
Má li se tento přechod obejít bez katastrof, i ný přiznal, že kolektivisace byla predevšřm plnotučné mléko vůbec k dostání. Nyní komu
musíme zrevidovat své názory o loyalitě k ná- | krok politický. Do letošního 1. března se režim nistický režim nařídil, že se letos bude pro
rodu a o zrádcovství a musíme jím dál jiný' zmocnil už 90 procení orné půdy, na které dávat mléko pouze o tučnosti 2.4%. Nízkou
obsah, než mají nyní.
výrobu živočišných výrobků způsobuje přede
Neni-Ií to úkol právě pro nás, ideální exu hospodaří lO.OúO kolchozních družstev (JZD) a
lanty, abychom napomáhali tomuto vývoji a 166 státních statků. Dřívější vesnice, kterou tvo vším nedoslcick kim:v, Mc;/ je tak značný, že
působili k jeho uspíšeni? Bolestné je, že ztra řili samostatní hospodáři, dnes už neexistuje. režimistický iisk sám píše, že na konci zimy je
tíme smysl pro národnost. Alespoň pro to, co Osud družstevníků je smutný. Režim je v kol kolchozní dobytek jen kost a kůže. Průměrná
dnes poď tímto slovem rozumíme.
chozních družstvech stále více vykořisťuje a roční dojivost na jednu krávu činila roku 1960
Myslíte, pane redaktore, že Masaryk, který dělá z nich novodobé nevolníky. V minulém pouze 1788 litrů. Jv- to neinižší dojivost ze
byl realista, kdyby žil v naší době a kdyby roce dosadila Komunistická strana do vedou všech komunistických zemí. Dnešní dojivost jo
byl na našem místě, by jednal jinak? Nezapo cích funkcí v kolchozních družstvech politicky také podstatně nižší, než byla před válkou.
mínejme, že Masaryk byl hlavně demokratem
Nižší jsou i celkové slávy zvířectva. Proii době
a že národnostní otázka, v době kdy on žil, vyškolené agitátory a organisátory, kteří jsou
hrála mnohem větší úlohu než dnes. Ale demo v družstvech pany. Z družstevníků se stali jen před 25 roky je dnes o 313 tisíc kusů dobytka
a o 400 tisíc krav .óné. Drůbeže je méně o
kracie má stále budoucnost před sebou a bude pracovní síly.
40 procent.
ji mil, dokud se nenajde lepší forma vlády.
Útěk ze zemědělství do průmyslu
Těchto několik slov mi leželo na srdci, když
Nobospodárnosí komunistického systému
jsem přečetl Radimského článek a tímto jsem
Není divu, jestliže práce v zemědělství dnes
Vám svůj názor na úlohu ideálního exulanta v Československu nikoho netěší. Kdo může, se
Komunisté prohlašuji, že píccaost jejich sy
vylíčil. Doufám, že mi to nemáte za zlé.
ji vyhýbá a kdo musí, setrvá při ní jen dokud stému je v dokonalé organisaci a ve vědeckém
Srdečně Váš
Ing. J. B. musí. V posledních péii letech klesl proto počet plánování. Skutečnost vsak je tato: V prvé ČSF
osob činných v čs. zemědělství o 397 tisíc. neležela ladem ani píď zemědělské půdy. V
J. A. HOLMAN „60"
Hlavní tíha práce spočívá na ženách. V rost komunistickém Československu ji však leží la
Zapsal svůj život novinám, rozhlasu a přede
linné výrobě jich pracuje 66 procent, v živo dem asi 500 tisíc hektarů. Podle doznání mini
vším — filmu. Novinařil v pokrokové „Tribuně"
čišné dokonce 80%. Mladí nechtějí o práci v stra Strougala nechal režim na dalších 450 tis:
(1922—1928), stál u kolébky „Radio-Journálu" kolchozních družstvech ani slyšet. Od časného cích hektarech zpustnout meliorační zařízení
(později Čs. rozhlasu) ve voj. sfanu na kbel
jara až do pozdního podzimu musejí proto na čímž zavinil pokles výnosu o třicet procent
ském letišti, potom ve vinohradském „Národ
kolchozních polích vypomáhat brigády měst Týž ministr priznal: Spatné osivo způsobuje c
ním domě" a nakonec ve Fochově třídě; redi
ských občanů, studentů a školní mládeže. Na pět metráků nižší hektarové výnosy pšenice nc
goval též první čs. rozhl. časopis „Radiobřeznovém sjezdu' JZD bylo výslovně řečeno, 70 procentech půdy. Špatné obdělávání způso
Journál". V úloze novináře byl m. j. při startu že situace je tak spalná, že bez pomocí brigád buje každoročně o 500 lišíc tun nižší úrode I
výpravy, již Nobile a Amundsen podnikli k Se
a bez pomoci armády nemohou kolchozní druž- obilí. Špatnou sklizní se každoročně ztrácí 30C
verní točně, referoval z Paříže o lelu pluk.
tisíc tun obilnin. Dalších sto tisíc tun obilí sg i
Lindbergha napříč Atlantikem (1927)... — Leč
zkazilo loni v nákupních skladištích. Ministr
nejbohaiší kapitolou je film: Na prahu zvukové
zemědělství zároveň oznámil, že státní statky
Ruční práce převládají
éry je asistentem známého režiséra R. SiodVšichni občané, pokud’ musí v zemědělství mají trvale vysoké ztráty a že hospodaří špat
macka v Berlíně. Doma natáčí svůj pivní film pracovat, jsou nesmírně prací přetíženi. KSČ ně. Čs. komunistický president A. Novotný 1.
„Děvčata nedejte sel" s Hugo Haasem, režíruje jim sice stále slibovala mechanisaci, ale skutek tomu dodal, že špatně ' hospodaří také kol
legionářskou válečnou epopej „Zborov", s gen. útek. Ministr zemědělství štrougal letos v úno chozní družstva, a to i ta, která mají dobre
Medkem tvoří celovečerní film „Neznámý vo ru přiznal, že většina prací se musí dělal ručně výrobní podmínky.
jín mluví" (varovný dokument z I. světové vál a že prozatím nejsou vyhlídky na změnu. Tak
ky), dále státně-politický film o vzniku ČSR na příklad při pěstování obilnin, brambor, píc
V. sjezd kolchozních družstev
(„Revoluce krve a ducha") a životopisný film nin, cukrovky činí ruční práce 78 procent. Na
V této neutěšené situaci se konal ve dnech
„T. G. Masaryk". V r. 1938 zaznamenal další kládání a vykládání zemědělských výrobků není 23.—26. března 1961 v pořadí již pátý sjezd
významný úspěch v Paříži, kde spolupracoval mechanisováno vůbec. Co to znamená, ukazuje kolchozních družstev. Vedoucí funkcionáři ko
se Sochou Guiirym na jeho slavném díle „Hi fakt, že se roku 1960 muselo v zemědělských munistické strany nemohli na něm zatajit, že
storky polí Elyséjských". — Nelze nevzpome závodech naložit tolik výrobků, kolik činila zemědělství za vlády komunistů je na nesmírně
nout „pásu" které J. A. Holman vytvořil na celoroční přeprava všeho zboží na čs. želez nízké úrovni. Místo, aby však odstranili příčiny
Barrandově: „Velká přehrada", „Rukavička", nicích. Při sklizni pícnin činí ruční práce 90 pro dnešního úpadku, uchýlili se ke staré taktice a
„Bláhový sen", „14. revír" atd. — K další umě cent, při sklizni brambor 92% a při sklizni ohlásili nové nereálné plány pro dalších deset
lecké tvorbě v čs. exilu přejeme J. A. Hofmano cukrovky 96%. V dnešním Československu je let. Pro venkov není v těchto plánech nic po
vi mnoho úspěchů.
(red) tedy velkovýrobní systém v zemědělství a kol těšujícího. KSČ sice družstevníkům slibuje jaké
chozní družstva mají průměrnou výměru 700 si sociální zabezpečení, ale váže je na několik
VÁCLAV TALICH, vynikající dirigent, jenž hektarů, avšak na kolchozních lánech lezou podmínek, kteié jsou nesplnitelné. Jde tudíž
jen o propagační trik. Zároveň však chce čs.
řídil od r. 1919 do 1941 osudy České filharmo ženy po kolenou a všude je ruční dřina.
komunistický režim dosáhnout likvidaci záhunie, zemřel 16. března f.r. ve věku 78 let po
menkových hospodářství a připravit družstev
delší nemoci v Berouně.
(bz)
Úpadek zemědělské výroby
MALÍŘ JOSEF 5ÍMA, rodák z Jaroměře, žif'cí
Ačkoliv čs. komunistický režim zdůrazňuje, níky o naturální část jejich odměny za práci v
od r. 1921 ve Francii, vynikající představitel že řídí zemědělství vědecky, jsou výrobní vý družstvu. Podle plánu KSČ družstevníci mají
surrealismu, oslavil 19. března t. r. své sedm sledky kolchozních družstev a státních statků dostávat jen peněžní mzdu jako dělníci. V
desátiny.
(er) velmi ubohé. Režim totiž nerespektuje čily ven praksi by to znamenalo, že dosavadní životni
OBRAZY FRANT. KUPKY, jenž zemřel před kovských lidí a všude dogmaticky uplatňuje úroveň družstevníků by podstatně klesla. Vy
čtyřmi roky ve svém dlouholetém působišti, v politické zájmy. Neuvážené experimenty, ne hlídky čs. vesnice do budoucnosti nejsou tedy
Paříži, vystavovala v březnu t. r. galerie Lien- odborné plánování a věčné reorganisace se růžové. Na čs. vesnicích není proto dnes žádný
hard v Bernu.
(dp) mstí. Proto je také celkový objem zemědělské důvod ke spokojenosti.

«Vědecké» plány čs. komunistů pro zemědělce

Pravý smysl obvinění
Není obtížné uhodnout pravý smysl těchto
obvinění □ náznaků. Čs. společnosti a ještě
více Sovětům by bylo nejmilejší, kdyby pří
činou letadla byl vnější zásah, asi v tom
smyslu, že katastrofu zavinili „imperialisté či
revanšisté", a nikoliv vada na motoru, unavenosí materiálu, nedbalost ošetřujících mecha
niků či snad sabotáž. Je to tím pochopitel
nější, že bchem tří měsíců se dostává jméno
„Iljušin" již po třetí do spojitosti s leteckou
nehodou. Poprvé při zmíněném neštěstí tj
Prahy, při klerém přišlo při zkušebním letu s
„Iljušinem 14" deset lidí o život. Po druhé v
lednu, kdy na lince Praha — Bratislava se poku
sili fři, dobrodružně založení mladíci zbraní
přinutit pilota ke změně kursu na Norimberk.
Při přestřelce byl zraněn navigátor a jen dík
leteckých schopnostech duchaprítomného pilota,
který vyrovnal padající stroj 200 metrů nad
Orlickou přehradou, nedošlo k tragedii. Na
nnliikž ľwl řotirlv 3R lirlí A
fřoíí w křo-ynrt
u Oborrusselbachu.

Československý rozhlas nešetři! ani výpady
proii západoněmeckým vyšetřujícím odborní
kům. Tyto útoky slojí v ostrém protikladu proti
prohlášením vedoucího letecké sekce při minislerstvu dopravy Karla Stekla a jiných členů
čs. delegace dr. Fcjfara a Josefa Koffera. Tito
lidé vyjádřili v soukromých rozhovorech a ofi
ciálně německému tisku ješlě ve Spolkové re
publice plnou spokojenost se spoluprací ně
meckých technických odborníků a lékařů, se
kterými budou ještě několik dalších měsíců, než
skončí vyšetřování, ve styku.

Tajnůstkářství čs. delegace
Podle dosavadního vyšetřování pravá pří
čina explose není dosud známa a odborníci
pochybují, zda-li se jí vůbec podaří zjistit.
Mikroskopické zkoušky materiálu, které jsou v
proudu, naznačí snad více. Nejsou známa ani
mnohá jména, povolání a poslání pasažérů
letadla. Na otázky tohoto druhu českosloven
ští zástupci odpovídali vyhýbavě nebo mlčeli.
Buď z neznalosti podrobností nebo úmyslně.
Jen podle strohých, všeobecných informací měli
v letadle cestovat diplomaté, techničtí a hospo
dářští odborníci, někteří se svými rodinami, do
nových afrických států. Zdrženlivost čs. zástup
ců a sovětských delegátů, kteří byli rovněž
přítomní, lze dobře chápat. Zkušenosti učí —
na příklad na posledy z Konga, lide po od
chodu čs. diplomatů a „technických" poradců
se našly ve sklepě konsulátu skladiště zbraní
a vysílačky — kdo se za těmito odborníky
skrývá. Rozhodně v „Iljušinu 18", který udržuje
spojení východního bloku s Afrikou, necestují
do černého světadílu občané na rekreaci. Mají
jiné poslání, jak také naznačily na místě nešíčslí nalezené propagační, komunistické bro
žury v francouzské a arabské řeči, ruské no
viny, pistole a krabice s atropinem.
Rusové se dvěma jmény
Rozhodně má toto letadlo na palubě mnohdy
velmi zajímavé osoby, jejichž totožnost je vel
mi sporná. V době, kdy byly identifikace obětí
v plném proudu, přišlo se najednou na nesrov
nalosti ve jménech nu listině pasažérů, kterou
měl v ruce vedoucí lékař, a kterou vlastnili
Češi. Jména dvou Rusů nesouhlasila. Vznikla
otázka: „Byli v letadle 54 lidé? Kdo jsou ti
dva cestující?" Došlo vysvětlení z Prahy: „Dva
Rusové přistoupil; na poslední chvíli do letadla
a Šlo o omyl při psaní jména. Cestujících bylo
52." Vyšetřující komise na přání čs. zástupců
odmítla vydat listinu se jmény cestujících tisku
vůbec. Byla zveřejněna jen jména identifikováných obětí. Podle toho byli na palubě stroje
z Čechů pilot David, členové posádky Kysela,
Bulka, Šnajdr, Kráiký a Noráková, z cestujících
pak Kvěfuše Voselová, Adolf Beran, Otakar
Obrouček, Svoboda, Kryška a trojčlenná ro
dina Tobiáškových. Tedy jen to, co bylo ne
zbytné.

Příčiny explose hádankou?
Podobně se dělo i se zprávami o výsledku
vyšetřování havarie. A jak to již bývá v po
dobných případech, zřejmé tajnůstkářství a
neochota říct plnou pravdu dává pak podnět
ke kombinacím a nejrůznějším dohadům. Není
pak divu, že zákrok německých úřadů, které
nařídily překvapivě novou lékařskou prohlídku
obětí, zda nemají stopy po střelách, nález pi
stole v troskách letadla, mlčení o jménech
cestujících byly důvodem k doměnkám, že šlo
o sabotážni akt. Přestože lékařský nález vy
loučil přestřelku v letadle — a také z jakých
důvodů, kdy letadlo mělo přistát v Curychu? —
zůstává zde stále otevřena otázka: „Co se
stalo v letadla, že pilot neměl ani čas volat
o pomoc?" Tato otázka dostává další smysl
nejnovéjším zjištěním, které vysílal i pražský
rozhlas, že žádný ze čtyř motorů neukazuje
stopy výbuchu.
Jak tedy došlo k výbuchu? Mikroskopické
zkoušky materiálu snad tuto otázuk objasní.
Když ne, tak příčina katastrofy „lljušina 18"
zůstane ve svých podrobnostech věčným tajem
stvím, protože žádný z bezprostředních svěd
ků neštěstí již nežije ...
ad
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Ze života krajanů
a exulantů
brUJuNt blAiY. Na vyrocm schůzi bpolecnosii pro čs.-polské přátelství v Chicagu bylo
rozhodnuto uspořádal čs.-polský kulturní večer
za účasti předních umělců obou národů, dále
výstavu lidového uměni a knih. Předsedou
Společnosti byl zvolen A. L. Nehasil, iniciátor
a zasloužilý propagátor čs.-polského přátelství.
Do výboiu za čs. korporace zvoleni Milada
Feriončíkcvá, pluk. Oskar Pejša, dr. Vlastislav
Chalupa, Václav Kubíček, Alois Šalamoun a dr.
Rozbořil. — Časopis Čs. filatelistické společ
nosti v Chicagu oznamuje, že největší filateli
stický časopis Spojených států „Leim’a Weekly
Stamp News" se rozhodl, že bude bojkotovat
čs. známky a jakoukoliv zmínku o nich lak
dlouho, dokud čs. komunistický režim nedovolí
dopravovat do Československa všechny ame
rické známky. — Pracovní skupina Společnosti
pro vědy a umění v New Yorku uspořádala
koncert skladeb A. Dvořáka v rámci oslav 120.
výročí Mistrových narozenin. — Sokolská Jed
nota v Los Angeles uspořádala večírek, na
němž místostarosta Jednoty br. F. Hoker před
nášel o komunistickém imperialismu. — Čs.
Ženská Nátodní rada v Chicagu darovala loni
na dobročinné účely 1600 dolarů. — Na fila
telistické výstavě Čs. filatelistické společnosti
v Chicagu obdržel Josef Janečka druhou cenu
za nejlepší sbírku známek s Masarykovou po
dobiznou. — Sokolská Jednota Tyrš v Cleve
landu připravuje kurs češtiny pro dospělé,
který povede paní Miloslava Hyvnarovó. —
Dr. Karel Hujer, profesor astronomie byl po
zván na sjezd učitelů na Aljašce. — Pianista
Rudolf Firkušný bude přednášet na hudební
kolej; michiganské university v Ann Arbor o
české hudbě. — Josef Stelibský, který působí
v Los Angeles, zkomponoval na anglická slova
píseň: „Požehnání svobody", která byla s
úspěchem provedena na slavnosti amerických
vlastenců v Los Angeles. — Hudební skladatel
Karel Husa, profesor komposice na Cornellově
universitě ve státě N. York, dirigoval rozhlaso
vý orchestr ve švýcarském Lausanne. — Dr.
Rudolf Šturm, profesor moderních jazyků na
Skidmore College v Soratoga Springs, nedaleko
New Yorku byl pozván Slovanským oddělením
francouzské university v Montrealu k několika
přednáškám. Dr. Šturm připravuje do tisku
dílo: „Kdo je kdo z československých umělců a
vědců v Americe." — Prof. dr. Šturm byl též
pozván universitou stálu Kentucky ve městě
Lexmgontu k přednášce na théma: „Americké
motivy v české literatuře před rokem 1848," —
Dr. L. Dolanský, někdejší asistent pražské tech
niky o nyní profesor na Northeastern Univer
sitě v Bostonu, se s úspěchem uplatnil na sjezdu
Mezinárodního ústavu rozhlasových inženýrů v
New Yorku. — Dr. J. Pouček, děkan politic
kých věd a sociologie na universitě v Bridgeportu ve státu Conneciicut, zveřejnil v indickém
„Indián Journal of Sociál Research" studii o so
ciologických základech černošského problému
ve Spojených státech. — Dr. F. Meissner, pro
fesor národního hospodářství na koleji v San
Jose v Kalifornii, napsal do sborníku, který
vydal výzkumný ústav atomické komise Spoje
ných států pří Stanfordské universitě v Palo
Alto, studii o konservování ovoce a zeleniny s
pomocí atomické energie. — Na sjezdu profe
sorů moderních jazyků byla naše krajanka dr.
Věra Becková, docentka španělštiny na Měst
ské kolejí v Bronxu zvolena předsedkyní stu
dijního výboru pro bádání ve španělské litera
tuře dvacátého století a členkou bibliografic
kého výboru pro vedení bibliografie ve špa
nělské literatuře v jižní Americe. — Dr. Stani
slav Koutník z N. Yorku otiskl v americké kato
lické revui „America" článek o arcibiskupovi
Beranovi. — Dr. F. Schwarzenberg z Chicaga
uveřejnil v revui „Notes on World Evenls"
studii na théma: Evropské porobené národy a
úloha Spojených států. — Dr. Mojmír Drvota
byl jmenován knihovníkem státu New York v
Brooklyne. — Ing. K. Staller, někdejší technický
ředitel brněnské Zbrojovky, žijící nyní jako
exulant ve Spojených státech, kde má již ně
kolik nových patentů, zkonstruoval nový usměr
ňovač střídavého proudu pro americké těžké
tanky.
KANADA. Na valném sjezdu Čs. Národního
sdruženi v Kanadě konaném v HamíHonu pro
mluvila kanadská ministryně pro občanství
Elien Faircloughová a ministr vlády provincie
Ontario Grossman, který se zapsal do srdcí
naších krajanů v Kanadě už loni svou vynika
jící řečí v parlamentě dne 7. března k oslavě
Masarykově. Ministryně pro občanství paní
Elien Faircloughová odevzdala Národnímu
sdružení stanovy, schválené federální vládou.
To je významná událost, protože Národní sdíužení se stalo vládou uznanou organisací, za
stupující zájmy demokratických Čechů a Slo
váků v Kanadě. Ve dvoudenní diskusi byl usne
sen program pro příští pracovní údobí. Ve
volbách byl předsedou zvolen dr. Karel Ředina,
místopředsedy Karel Čecha. Antonín Daičar a
Ota Hora. Generálním tajemníkem je Jiří Corn,
pokladníkem Planovský a kulturním referentem
dr. Škvor. Sjezd se usnesl vydávat v anglickém
jazyce informační bulletin, podobně jako jej
vydává Čs. Národní rada Americká. Sjezd při
jal řadu resolucí a pozdravných telegramů ka
nadským státníkům a představitelům veřejného
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Přehled sportovních aktualit v Československu
Českoslovenští házenkáři získali opět
„jen" stříbrnou mcdajli
Ještě nikdy v bohaté historii čs. házené ne
měli její ieprc onlanii tuk blízko k titulu misirů světu jako na letošním bioznovém šum
picnutu v Západním Německu! Vždyť po sci!-o.cn im sumilinalovóni vítězství nad obhájci
s\ôúvôho prvenství Švédy v poměru 15:10,
byli Čechoslováci v závěrečném zápase proti
Rumunsku velkými l.noiily, přesto však po
dvojnásobném prodlouženi prohráli 8:9 (4:4,
7:7), á mu. elj se luk • •• stejně jako na nnslrov. lví světa píed třemi toky ve Východním Ber
lině — - spokojit jen s druhým místem na svě
tě. Podle názoru expertů, ve linu lovem zápase
v Dortmundu dominovala tentokráte tvrdost,
úmyslné zdržováni a zpomalováni hry rumun
ského družstva nad technikou čs. házenkárů,
kteří v nastaveném ča^e žnci vosněli, špatné
prihrávali, málo a nepřesně, sliíleh. Útočili
pouze v pěti, když jeden hráč zůstával větši
nou na polovině hřiště, a lak se rozhodně ne
mohli prosadil proti tvrdé rumunské obraně.
To už nebyl ten skvělý čs. team, který ně
kolik dnů předtím zvítězil v nejhezčím zápase
celého mistrovství nad švédskými házenkáři
rozdílem třídy, to už nebylo to mistrné ovlá
dáni míče zápěstím, takový bohatý rejstřík fint
a signálů a bleskurychlých přihrávek, to ne
byla ta tvrdá a pohotová střelba, která do
vedla poprvé v historii šampionátů porazit
mistry světa Švédy. Uvážíme-li však, že se
úroveň světové házené v posledních letech
značné vyrovnala, je i druhé místo velkým
úspěchem čs. representantů, kterým nakonec
„nevyšel” jen poslední zápas, a to rozhodlo o
světovém titulu. Čs. házenkáři vyhráli postup
ně lato utkání: s Japonskem 38:10, s Rumun
skem (v předkole) 12:8, s Francii 25:6, se Švéd
ském 15:10, s Islandem remisovali 15:15, a pro
hráli ve finále s Rumuny 8:9. — Konečné po
řadí 4. mistrovství světa v házené o sedmi
hráčích bylo toto: 1. Rumunsko, 2. ČSR, 3. Švéd
sko, 4. Německo (společné celoněmecké druž
stvo), 5. Dánsko, 6. Island, 7. Norsko, 8. Fran
cie. Ostatní teamy, klére byly vyřazeny ve
skupinách, n.-bviy klasifikovány.

stva daleko přesvědčivější. V 74. minule za
pasu za stavu 2:0 pro ČSR však maďarský roz
hodčí Zsold nesprávně nařídil proti čs. teamu
pokutový kop za domnělé sraženi Jonsonn ka
pitánem Novákem v trestném území, který za
znamenal nejen níženi stavu na 1:2, ale i za
staveni mohutného náporu čs. teamu na sou
peřovu branku. V celku lze však říci, že ptípravá na kvalifikační utkáni mistrovství světa
dopadla se Švédy dobíe. Jestliže se- Švédové
v Praze představili jako technicky výborné
vybavení hráči, první soupeř Čechoslováků v
kvalifikaci -- Skotové, se kterými
ČSR
slřclue už 14. května v Pidzc, -- zapne určitě
na plně obrátky svou houževnatou a tvrdou
obranu a bude, se
mi cizím hřišti nej
méně o nerozhodný výsledek. Jak čs. fotbalově
národní mužstvo v lomi.o těžkém zápase- ob
stojí, to nám napoví jeho generální zkouška s
fotbalisty Mexika, ku kloié dojde už 29. dubna.
- Z dosavadních še ti mezistátních zápasů
mezi fotbalisty ČSR a Švédska (C.SR vyhrálo
čtyřikrát a dvě utkáni skončila nerozhodné,
siore jo 18:9 pro CSR) zasluhuje zvláštní zmín
ky stidncií v r. 1938 ve Stockholmu, kdy čs.
team zvítězil 6:2, nemalou zásluhou J. Bicana,
který poprvé oblékl čs. repn.scnlační divs a
střelil Him tři góly.
Folbcdisié Hradce Králové vyřazeni
z Poháru evropských misirů
Čtvrtfiiidlová utkaní PEM s jedním s nej
lepších evropských mužstev, s FC Barcelonou
nezastihla čs. fotbalového mistra Hradec Krá
lové zrovna v nejlepší formě! Hradečtí fot
balislé, kteří jsou v současné době i v čs. nej
větší soutěži už na desátém misie a nemaj:
ledy ani zajištěnou účast v příštím ročníku
prohráli v Barceloně zcela zaslouženě vysoke
0:4 a v Praze dovedli s tímto soupeřem jer
remisoval 1:1, a byli tak vyřazeni z letošního
už 6. ročníku Poháru evropských mistrů. V
Barceloně se mužstvo Hradce Králové po ce
lých 90 minut, jen bránilo soustředěnému ná
poru španělských hráčů, v Praze pak, kdy FC
Baicelona hrála jen tolik, kolik potřebovala
se Hradečtí sice snažili, ale na tohoto volkéhc
soupeře naprosto nestačili. Nejlepšim hráčeir
španělského mistra FC Barcelony v Barcelone
byl bývalý čs. internacionál Laco Kubala
který střelil v 39. minuté z pokutového kop;
čs. mužstvu člvrioii branku. •. pražské odvetě
(Rubala pochopil .-Iné m-hnilli '. vnikal nojlepš
fotbalista rokr l<,;?j y-; u-i. ', — Kronv mužstve
FC BarrMony se du - 'aMme j? léto .n-jvyšš
evropské Min e . č
.i -M ’xubowý.l. celk-’
probojuje! záp.
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Marta Kadlecova, která patři v současné době
k nejlepšim evropským prsarkám na 100 m
i 200 m. V mezistátním utkání s Východním
Německem v Praze vyhrála 200 m-prsa v do
brém čase za 2:53,6 min., když tu porazila drži
telku bronzové medajle z olympijských her v
Pintě, Němku Gobclovou. což je jisté velkým
úspěchem této nadějné plavkyně.

Praha — Budapešť v rohování
V ringu pražské Lucerny došlo 24. března
k meziměstskému utkaní rohovníků Prahy a
Budapešti, které bylo pro obě družstva další
přípravou na blížící se mistrovství Evropy v
Bcií-hradč a skončilo po zásluze nerozhodné
10:10 b. Družstvo Prahy, složené většinou z
mladých, nezkušených čs. representantů, úpor
ně bojovalo, ostříleného soupeře však nesta
čilo zuohú. Remisu čs. družstvu nakonec za
chránil držitel bronzové medujíc z olympijských
Iv: v Římě. Josef Němec, který v těžké váze
par -ziI Maďara Kisse r. s. c. (Stokilový maďar,ký boxer Krss po sérii tvrdých Němcových
úderů po druhém kole zápas vzdal!). Pražské
střetnuli, které přineslo technicky dobrý box,
bylo c.uvetou za loňské utkání v Budapešti,
kde domácí vyhráli vysoko 18:2 b.
Quo vadíš, československý stolní tenise?

Ve Sportovním paláci v Pekingu probíhalo
ve dnech 4. -14. dubna 26. mistrovství světa
ve stolním tenisu, na kterém asijští hráči zno
x li ukázali, že jsou se svými houbovými rakelami atzv. lopspinem (úder hraný s rychlou
v rdi ní rotaci, povětšině forehandem. Raketa se
dostává do styku s míčkem mnohdy pod úrov
ní hrací plochy a rychlým vytažením vzhůru
udili míčku vrchní rotaci. Míček zahraný vy
sokým obloukem nad šití odskakuje rychle
vpřed. Tento odskok je velmi rychlý.) v tomto
sportu opravdovými mistry. Potvrdili lo zvláště
v pánské dvouhře, ve které nepřipustili ani
jednoho eviopského hráče mezi posledních
osm. Hlavni úlohu, kterou na posledních vrchol
ných světových podnicích hráli až dosud Ja
ponci, převzali čínští pingpongisté. Číňané vyhrali naprosto suverénně soutěž družstev mužů
o izv. Swatyhling Cup (ve finále porazili Ja
ponce 5:3), 19-lctý pekingský student Chuang
Tse Tung získal titul mistra světa v pánské
dvouhře- a jeho krajanka Chiu Chung-Hui byla
nejúspěšnější hráčkou v dámském singlu.
Ostatní tituly mistrů světa: v panské čtyřhře,
ve smíšené čtyřhře a v soutěži družstev žen,
putují do Japonska. Čest evropského stolního
tenisu zachránily v Pekingu lumunské representantky Alexandru-Piticová, které si odvážejí
domu titul mi'.iryň světa v dámské čtyřhře. —
Českoslovenští „pingpongisté", ktorí už od
roku 1932 získali 28 různých titulů mistrů svě
ta ,vyšli tentokráte naprázdno. Muži skončili
v soutěži družstev až na 4. místě ve skupině
(za Čínou, Východním a Západním Německem),
ženy obsadily ve skupině poměrně slušné dru
hé mí. lo za Číňankami. V soutěži jednotlivců
se však ani jeden čs. representant neprobojoval mezí „posledních 16”, což je jistě velkým
neúspěchem kdysi nejpopulárnějšiho čs. sportu.
Příčinou tohoto poklesu výkonnosti je hlavné
generační problém, — což také tréner teamu
Ladislav Štipek vyjádřil slovy: „Prospali jsme
dobu, nevěnovali jsme se mladým hráčům a
nvní lo pociťujeme'”, — jednak i neúčast v
sómasné době nejlepšíbo čs. hráče Mika z
Bialislavy, který skládal právě v dobo světo
vého šampionátu maturitu. — Oficiální pořadí
družstev mužů: 1. Čína, 2. Japonsko, 3. Ma
ďarsko, 4. Švédsko, 5.-7. Jugoslávie, Anglie
□ Východní Německo, 8. ČSR, 9. Záp. Německo,
10. Rumunsko. (Startovali representanti 27 ze
mí.) Konečné pořadí zen: 1. Japonsko, 2. Čína,
3. Rumunsko, 4. Maďarsko, 5. Severní Korea,
6. ČSR. Zúčastnilo se 20 států. — Přišlí mistrovslvi světa bude uspořádáno v r. 1963 v
Československu, s velkou pravděpodobností v
Praze.

Po cs. hokejistech a hazenkarich
porazili mužstvo „Tre kroner" i foíbalistó
Příští mistrovství světa v kopané, které bu
de uspořádáno v květnu 1962 v Čile, je už
nyní slředem zájmu spoilovní veřejnosti na
celém světě. Není také divil; vždyť v Čile na
stoupí k závěrečným bojům o titul mistra svě
ta jen 16 ncjlepšidi mužtluv, které -- kiomě
Brazílie (obhájce) a pořádající Čile — si účast
musí vybojovat už v příštích lýdnech v kvali
fikačních skupinách. Ceskoslovenšt. fotbalisté
jsou v situaci ne zrovna záviděnihodné, neboť
(hlěiMi si zajislil účast mezi nojlepšímí
teamy svěL -- muJ poiazit v letošní sezóně
veimi silná mužstva Skotska a Svobodného lí
ska. V přípravě na lato důležitá siielnut.i se
hráli poslední březnovou neděli \ Praze na
Strahově mezistátní utkání se Švédském, v?
kterém jejich výkon nesl sice ještě -lopy z..čďtku sezóny, —• nejistota v prihrávaní, někdy
váhavost a střelecká nepřesnost -- ale na
konec zvítězili naprosto zaslouženě 2:1. I když
švédští fotbalisté nezůstali nic dlužni své dobré
pověsti a měli v prvních 45 minutách zápasu
mírnou převahu, mohlo být vítězství čs. muž-
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života. — Omladina Čs. baptistického sboru v
Torontu uspořádala pro své spolužáky z kanad
ských škol zábavný večírek, na němž poučila
kanadské dětí o Československu. Hovořili a
recitovali pouze členové tohoto velmi čilého
odboru mládeže a kanadským spolužákům po
věděli vše zajímavé z čs. historie, o lom, proč
jejich rodiče musili uprchnout z Českosloven
ska, o Husovi, o Komenském i Masarykovi a o
slavné historii Karlovy university. Dále před
vedli kanadským dětem ukázky z děl Smetano
vých, Dvořákových a populární národní písně
české a slovenské. — Dr. Oskar Moravec,
který je profesorem hudby na Královské kon
servatoři v Toionfě, doslal za svoje poslední
skladby cenu kanadské kulturní rady, podporu
jící umění v léto zemi a k tomu navíc stipen
dium čtyři tisíce pěl sel dolarů, aby se mohl
věnoval své skladatelské práci. — Kanadský
týdeník „Maclean’s Mazagine" uveřejnil článek
krajanky paní Valerie Bočkové z Toronta o
zločinné činnosti Adolfa Eichmanna v bývalém
Protektoráte Čechy a Morava. — Dirigent Waller Susskind v Torontu uvedl na operní jeviště
operu Bely Bartoka „Modrovousův hrad".
Hlavní basovou úlohu zpíval Jan Rubeš. — Paní
R. Petříčková z Toronta napsala do kanadské
ho časopisu „The Monihly Missionary" doku
mentární úvahu o životě a práci sedmdesáti
leté Alexandry Tolsté, dcery Lva Nikolajeviče
Tolstého. — Dr. Boris Čelovský, jako jeden z
vedoucích kanadského státního statistického
úřadu, byl mezi dvanácti odborníky, kteří na
televísi diskutovali otázku výchovy a vzdělání
v době překotného technického pokroku. Ně
kolik dní po té byl Dr. Čelovský pozván na
recepci, kterou pro představitele kanadských
úřadů a institucí, zabývajících se otázkou vý
chovy, uspořádal kanadský guvernér generál
Vanier. — Čs. sdružení mládeže při Prvním Čs.
baptistickém sboru v Minitonasu, Manitoba,
kde žijí potomci volyňských Čechů, zvolilo na
výroční valné hromadě předsedou Jana lllavského, ml., místopředsedou VI. Bureše, jednatel
kou Z. Račínskou, pokladníkem J.Vintra. — Na
valné hromadě Čs. národního sdružení v Otta
wě byl předsedou zvolen opět Ing. Dr. J. Bou-

ček, místopředsedy Dr. B. Florián a Ludmila
Horová, tajemníkem Mírko Palme, pokladní R.
Džofaiová a vzdělavaielkou Jarmila Drahořská. — Lubor Zink, básník a novinář, vedoucí
redaktor deníku „The Brandon Sun" úrovní
svých politických úvodníků se vypracoval mezi
nejlepsi novináře v Kanadě. — MUDr. Antonín
Daičar z Bafavy byl jmenován residenčním lé
kařem na gyneokologickém oddělení nemocnice
Sv. Lukáše v Bradfordu u Leeds v Anglii. —
Sokol Toronto II. připravuje na květen 196;
A další zajímavosti z čs. sportu
oslavu otevření sokolovny. — Dr. L. Doubek,
význačný chirurg v Ottawě, přednášel na shro
Olympijský vítěz v lehkém weitom B. Ně
máždění lékařů kanadského letectva o použití meček si na krajském mistrovství zlomil levou
chirurgie v případě naléhavé potřeby v Ark nohu v núttn, takže jo ohrožen jeho start na
tidě. — Rudolf Firkušný byl hostem na kanad i čeivnovém mistrovství Evropy v Bělehradě. —
ské francouzské televisi CBOF1. Předvedl sklad Hokejisté Bratislavy vyhráli na domácim ledě
by Brahmsovy, B. Martinů a B. Smetany. — Sou odložené utkání I. ligy nad Kladnem přesvěd
čivé 5:1, a skončili ld*k v nejvysší soutěži na
rozenci Olio a Marie Jelínkovi, mistři Kanady velmi čestném druhém místě. Konečné pořadí:
a severní Ameriky v krasobruslení.. účinkovali 1. RH Brno 45 bodů., 2. Bratislava 42 bodů.
na lední revui v Ottawě, pří níž použily hudby 3. Spai ta Praha 41 bodů. — Najúspešnejším
Smetanovy a Dvořákovy.
účastníkem mistrovství republiky ve stolním
AUSTRÁLIE. Na oslavě 111. výročí narozenin tenisu v Ostravě byla Eva Kroupové, která se
TGM v Melbourne uspořádané Čs. Národním stala trojnásobnou přebornicí CSR. Obhájila
sdružením účinkoval s velkým úspěchem ho titul ve dvouhře a s Vyhnanovským ve smí
bojista Jiří Tancibudek. Slavnostními řečníky šené čtyřhře, a ještě zvítězila s Rubášovou vc
čtyřhře.' V pánském singlu získal titul mistra
byli J. Viola a Ing. Kaňovský. — Sokolská Jed republiky veterán Ivan Andreadis, který ve
nota v Sydney vzpomněla výročí narozenin finále porazil mladého Staňka 3:2. -- Ve čtvrt
TGM veřejným vystoupením, proslovem a pro finále Poháru evropských mistrů v odbíjené
gramovou vložkou. — Dr. Emil Hájek, po ně žen zvítězilo družstvo Plzně nad mistrem
kolikaletém působení na School of Mineš v Francie Stade Fiancais 3:1 a zajistilo si účast
Adelliade, přednáší piáva na universitě v v semifinále soutěže-. — 1. ročník Poháru ev
Briesbané. — Na valné hromadě Čs. klubu v ropských mistryň v házené o sedmí hráčkách
Adelaidě dne 26. března 1961 byli zvoleni: vyhrály ženy družstva Stiinla Bukurešf, které
F. Nový předsedou, Š. Diečka a Th. Sladký píedvcdly vcjinale s pražskou Slavii moderní
místopředsedy, A. Trávníček jednatelem, J. házenou, založenou na rychlosti a střelecké poUtékal, pokladníkem. — V Čs. Národním domě hotovosti, a zvítězily \ obou zápasech celko
v Adelaidě byla skončena přístavba vstupní vým brankovým poměrem 13:5. — Jubilejní
haly. Členové divadelního odboru připravují velikonoční fotbalový turnaj pražského Bohcveselohru Kateřina Veliká. — V Hobartu na mians k 55. výročí založeni klubu vyhráli ju
Tasmánii vzpomněli krajané 111. výročí naroze bilanti, kteří porazili Wiener Sportklub 4:3 a
nin TGM večírkem, na kterém promluvili V. s AIK Stockohlm hráli nerozhodně 1:1. — A
Kubenka, L. Veselý a J. Nyče. — Ústředí Čs. konečně: košíkáři čs. přeborníka Sparty Praha
demokratických organisací v Austrálii a na byli vyřazeni z další účasli v Poháru evrop
Novém Zélandě připravuje ustavení Čs. Klubu ských mistrů, když ve čtvrtfinále po domácím
v Darvínu. Ustavením byl pověřen S. Lorman.
vítězství 60:50 b. prohráli odvetu s CCA Bukureští vysoko 47:65 b.
KDM
(Dokončeni na str. 6.)
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Čemu se doma smějí
Byl jednou jeden mocný vládce, kterému
chybělo pravé oko a pravá ruka. Pres to na
řídil nejlepšímu malíři své říše, aby ho vyportrétoval. Malíř vyporlrétoval svého vládce
takového, jaký byl — s jednou rukou a s jed
ním okem. Ihned byl obviněn z „buržoasního
formalismu” a neprodleně popraven. Druhý
malíř namaloval vládce s oběma rukama a s
oběma očima. Také on byl popraven! Provinil
se „burř.oasním idealismem.” Třetí malíř malo
val vládce z profilu, který ukazoval jeho levou
ruku a levé oko. A za to dostal — státní cenu
a titul „mistra socialistického realismu”.
Nad nedostatkem mléka v Československu:
Host sedě! v restauraci tak dlouho až mu na
rostly vousy. Co si objednal? No přece: Sklen
ku mléka!
*
Příslušník komunistické nové třídy si vyšel
do Repre. Zavolal si číšníka. „Co je to vlast
ně kaviár?” — „To jsou rybí vajíčka.” — „Tak
bych prosil — dvě!”

Zprávy z měst a krajů
Slaný. Ve Zlonicich u Slaného bude postaven
Dvořákův pomník. Bude to jeho šestý pomník
v republice.
Bíezrnco. V tamějším zámku se nalézá vzác
ný obraz, který představuje popravu českých
pánu na Staroměstském náměstí. Nyní bude
tento originál restaurován.
Mohohťice. Ve věznici na Mírově jsou odsou
zení církevní hodnostáři umístěni ve zvláštním
křídle budovy a přísné isolováni od ostatních
vězňů. Vztahují se na ne mimořádně ostré vě
zeňské předpisy, není jim dovoleno Číst knihy
a časopisy a jen ve zcela mimořádných pří
padech jim jsou povolovány dárkové balíčky.
Litoměřice. Máchův pomník v Litoměřicích,
umístěný dosud nad městskými schody, bude
přemístěn před budovu nedaleké osmileté ško
ly. Na prostranství před ním se mají konat ve
čery poezie.
Brno. Pro „rozvrácení komunistické republiky"
byla odsouzena soudem v Brně skupina kato
lických duchovních k vysokým Trestům. Miro
slav Béra byl odsouzen na sedm let vězení,
Florián Jančík na tři roky, Josef Papež na dva
a půl roku, František Peška na tři roky, Vác
lav Duroň na jeden rok a Josef Pernikář na 1*
měsíců. — M. Spitz, důchodce z Brna, měl sbír
ku známek v hodnotě 182.000 Kčs. Známky vy
měňoval a za tři roky se výměnou zvýšila hod
nota jeho známek o 5.000 Kčs. Soud v tom
viděl obohacování a odsoudil jej na tři roky
vězení a k propadnutí celé sbírky známek.
Duchcov. Občané si stěžují, že v celém kraji
není k dostání plnožitný chléb. Ovoce a zele
ninu lze dostat jen ve větších městech a to
ještě -jen v omezeném výběru a velmi nepravi
delně. V Mostě, Teplicích a v Ústí n. Lab. není
již celé měsíce k dostání sojová moučka.
Litvínov. V obci Hamr byla dána do provozu
nová školní budova. Odkalovací žumpa, ve
které je elektrické čerpadlo, nemá přívod prou
du a veškeré zařízení se v žumpě utopilo. V
rozhlasové ústředně chybí panel pro přepínání
do jednotlivých tříd. Ve sklepě se objevila voda
ve výši 15 cm a drží se tam stále. Starousedlíci
tvrdí, že škola byla postavena na prameni.
Trnava. V Bolerázi, okres Trnava, zahájil
provoz nový závod na výrobu antibiotika
Aureovitu 12.
Rokycany. V Ejpovicích je největší ložisko
sedimentárních železných rud.
Bečov. Vnitřek renezančního křídla hradu Bečova se přestavuje na rozsáhlou galerii o 18
sálech.
Hustopeče. V noci 28. února se zřítila věž
hustopečského kostela a pobořila chrámovou
loď.
Blansko. V Moravském krasu byla objevena
nová jeskyně. Je to přes 100 metrů dlouhá
chodba, vysoká až čtyři metry. Je zdobena
nádhernou krápníkovou výzdobou.
Trutnov. V obci Rudník spadla na stavbě
nové školy stropní konstrukce. Příčina — ne
dbalá práce a špatný dozor.
Český Krumlov. Současně s rozsáhlou opra
vou historického středu města, vyrůstá na před
městí Č. Krumlova nová čtvrť. Do konce května
má být uvolněno k obývání 184 bytů.
Praha. Přestavbou pražského železničního
uzlu vznikne nové nádraží ve Vršovicích. Stav
ba je projektována na rozhraní Vršovic a
Nuslí. — Bývalé pražské hotely Centrum, Druž
ba, Meteor, Savoy, Adria, Tichý a Axa budou
opět sloužit původnímu poslání. Dosud v nich
byly kanceláře.
Bratislava. Ze staré lékárny pod Michalskou
věží v Bratislavě bylo zřízeno Slovenské mu
zeum lekárnictva. — Bratislavský rozhlas při
znal 20. března, že v městě stojí ženy frontu
na maso od druhé do půl sedmé hodiny večer.
Dolný Kubín. Farář Juraj Ďuraj ze Žaškova
psal do zahraničí prosebné dopisy. Režim mu
vytýkal, že tím ohrožoval zájmy republiky v
cizině a soud mu vyměřil trest — šest a půl
roku vězení.
Ústí nad Labem. V Severočeském kraji činily
škody z požárů za minulý rok přes 15 milionů
Kčs. — V roce 1960 došlo v ústeckém kraji k
36.000 pracovních úrazů a bylo zameškáno
658.000 pracovních směn. Tím byl poškozen ná
rodní důchod o 174,240.000 Kčs.

Přerov - křižovatka Moravy
Už koncem prvního tisíciletí vedly z povodí
řek Moravy a Bečvy staré obchodní cesty.
Tam, kdo se obě řeky stékaly, spojily se i
obě cesty. K ochraně pocestných vznik! pak
v těchto místech uprostřed roviny nad řekou
Bečvou hrad. A to byl základ města na kři
žovatce Moravy — Přerova, Tak to za
znamenal historik. Počátkem roku 1956 osla
voval Přerov 700. výročí povýšeni na město
a dnes má asi 25.000 obyvatel. Jeho rozkvet
začal v pivní polovině 19. století, kdy přijel
od Břeclavy clo Přerova první vlak a město
se stalo důležitou železniční křižovatkou na
Prahu, Ostravu, Břeclav a Brno. Přerov by!
ohniskem života Jednoty českobratrské a
jeho nejslavnějším rodákem byl Jan Blaho
slav, biskup a historik „Jednoty" a překlada
tel Nového zákona. Po roce 1945 měnilo
město den ode dne svou tvář. Dělalo dojem
měsia mrtvého, téměř bez pouličního pro
vozu, opuštěných domů a uzavřených ob
chodu. Později bylo započato s obnovou,
zejména průmyslových závodů. Z nejznámějŠích jsou Přerovské strojírny, Meopta, Lučební
závody, a Kazety, jeden z největších závodů
na výrobu kufrů na světě. Meopta vyrábí
hlavně fotoaparáty, promítačky a triedry.
Kvalita výrobků tohoto závodu je špatná a
komunistický tisk si stěžuje, že přes 20 pro
cent výrobku vykazuje závažné nedostatky.
V závodě 06 Přerovských strojíren vyvrcho
lila nespokojenost dělníků v březnu 1952
slávkou, která byla potlačena jen násilím re
žimu. Opraveno bylo nádraží a nově pro
vedena výstavba betonového nástupiště s
podchodem. Na okraji města vznikla nová
velká sídliště Přerovských strojíren a Meoply,
která však vykazují stejné nedostatky, jako

Ostrava. 111. festival čs. filmu byl zahájen v
Ostravě 26.2. filmem režiséra L. Helgeho „Jar 1
ní povětří". Film pojednává o komunistickém
puči v únoru 1948. — V ostravsko-karvinském
revíru je 70.000 pracovníků. Z toho jich jen
deset tisíc dobývá uhlí. — V ostravské záchytné
protialkoholické stanici strávilo v roce 1959
den či noc 3863 opilců a loni jich tam bylo už
4061. Bylo mezi nimi 214 žen a 296 mladistvých.
Rožnov pod Radhoštěm. V prostoru mezi
závody Tesla a Moravskoslezské pletárny bude
vybudováno nové sídliště „1. máje". — Město
má dnes 7090 obyvatel.
Vojany. Ve Vojanech na východním Sloven
sku bude v příštím roce započalo s výstavbou
první parní e’ektrárny.
České Budějovice. Přes Orlické jezero se
nyní budují tri velké mosty do jižních Čech.
Přes největší u Ždakova povede silnice pn/ní
třídy, spojující silniční tepny benešovskou a
píseckou. U zvíkovského podhradí se staví dva
betonové mosty, jež překlenou Vltavu a Otavu.
Kutná Hora. V pekárnách došlo k porušení
jakosti a váhy pečiva za jeden měsíc u 28.5
procent výrobků! — V městě bylo započato s
výstavbou hotelu, ve kterém bude umístěna i
restaurace a vinárna.
Příbram. Rudné doly v Příbrami zavedly pra
videlné měsíční hodnocení jednotlivých závodů
v bezpečnosti práce. Nejlepší závody dostá
vají bílou a nejhorší černou vlajku. — V pří
bramské protialkoholní záchytné stanici bylo
v loňském roce 445 nedobrovolných návštěv
níků. Bylo mezi nimi i 13 žen. Zajímavé při
tom je, že 70 jich sem připutovalo z restaurace
„Domu kultury".
Litvínov. Dokončena dokumentace na pře
stavbu Valdštejnského zámku v Litvínově na
muzeum.
Prešov. Televisní vysílač „Východní Sloven
sko" byl dán do provozu 25. února. Je umí
stěn poblíž osady Dubník u Prešova.
Zdice. Na pozemcích bývalého cukrovaru ve
Zdicích bylo objeveno sídliště z mladší doby
kamenné staré 4000 až 5000 let.
Žilina. Zubní technik František Talafa byl ob
žalován za to, že provozoval neoprávněně
soukromou zubní praxi. Byl za to odsouzen na
tri a půl roku vezení.
Most. Loni zničilo na okrese 107 požárů hod
•
noty za 8,382.000 Kčs.

většina ostatních sídlišť v ČSR. Bylo zde též
vybudováno největší stálé výstaviště hospo
dářských zvířat v Československu.
Počátkem roku 1952 bylo v blízkosti města
započato se stavbou nového letiště pro trys
ková letadla, které slouží výhradně pro ško
lení vojenských pilotů na nejmodernějších
proudových strojích.
Po územní reorganisaci v roce 1960 je Pře
rov sídlem okresu, který patří pod Severo
moravský kraj se sídlem v Ostravě. Nový
okres má rozlohu 868 čtverečných kilometrů.
Celková zaměstnanost na okrese činí 56.000
obyvatel. Z toho více než 17.000 pracuje v
průmyslu, ve stavebnictví 6.500 a v zemědčlsiví 16.000 obyvatel.
Přerov není městem, z jehož obyvatelstva
by měl dnešní režim radost. Při volbách v
roce 1948 bylo v Přerově vloženo do uren
33 procent bílých lístku. Tím se stalo město
po Valašském Meziříčí a Holešově (kde bylo
odevzdáno 39 procent bílých lístků), nejsil
nější protikomunistickou baštou a sídlem vel
mi početné stanice režimistické tajné policie.
Tajná policie je v Přerove obávána a má
mezí obyvatelstvem hodně konfidentů. Nej
známějšími udavači jsou Jan Sláma a Ladi
slav Landauf. V roce 1955 vzrušil veřejnost
proces proti 42 příslušníkům ilegální organisace „Orla". Žalobce je vinil, že jsou „po
mocníky nepřátel komunistického režimu —
poražené buržoasie, zrádné emigrace a zá
padních imperialistů", připravujících novou
válku. Čtyři obžalovaní byli odsouzeni na do
životí, sedm na 25 le* vězení a ostatní —
rovněž k několikaletému žaláři. Přes veškerý
teror zůstal však Přerov baštou, která se
úspěšně brání násilí komunistu.
R.

Ústí nad Labem. Od července 1960 se buduje
mezi Všebořicemi a Chabarovicemi nové vo
jenské letišiě pro proudová letadla. — Na
Bukově se staví nová kasárna pro vnitřní stráž.
Jsou to čtyři dvouposchoďové budovy a jedna
jednoposchodová.
Litoměřice. Při amnesrii v kvčinu 1960 byl pro
puštěn na svobodu litoměřický biskup Dr. Ště
pán Trochta. Přeslěhoval se do Fiahy, kde
bydlí v podnájmu a pracuje v podniku
„Éleldropotřeby" v Libni za hodinovou mzdu
4,20 Kčs.
Chomutov. Muzeum v Chomutově bude pře
místěno do zámku, který se za tím účelem
upravuje.
Pardubice. V komunistickém zemědělském
družstvu v Drtiči ps ováde! sabotáž Miroslav
Paclíček. Mimo to měl poslouchat západní roz
hlas. Krajský soud v Pardubicích jej za to od
soudil na číyři roky vězení a ke ztrátě veške
rého majetku.
Trnava. U obce Štefanové byl odkryt vzácný
nález kostí nosorožce, který žil v iřefihoiní
době — tedy před několika milióny let.
Karlovy ‘/ary. Známá továrna na výrobu
křišťálového .'Ida Masér v Karlových Varech
zhotovilo bohatý soubor bílého zlaceného skla
podle zakázky afghánského krále.
Podbořany. Budova bývalého okresního sou
du se přestavuje na textilní továrnu.
Opava. Na ulici Mezi trhy nalezeno při ko
pání základů sedm stříbrných mincí z. doby Fer
dinanda II. Na poli u Radkova nalezen uher
ský dukát krále Zikmunda, ražený v Krem
nici počátkem 15. století.
Jindřichův Hradec. Novým předsedou okres
ního národního výboru se stal nebezpečný [
komunista František Šíma. Šíma je znám jako ■
udavač a nejzapřísáhlcjší nepřítel soukromě i
hospodařících rolníků.
Cheb. V Chebu byl odsouzen na dva a půl
roku vězení zápodoněmecký občan Troger
ze Selbu v Bavorsku. V podnapilém stavu pře
šel na čs. území, aby podřezal sloupky strážní
věže. Byl při tom postřelen a odvlečen do
Chebu.
Hejnicc. Občané Hejnic v Jizerských horách
oslavili v neděli 23. ledna — 750 let trvání
města.
Telč. Téměř 80.000 candátů z místních sádek
bylo nedávno nasazeno v přehradě na Orlíku.
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KDO ZEMŘEL. V Praze: 26.2. prof. Zd. Wirth;
M. Vyčítal, insp. v. v.; Zdeněk Janda, vrch, rada
v. v.; Jar. Hostička (80); G. Domin, red. spoř,
v. v.; Ed. Fiker, spisovatel; M. Procházková (75);
Jan Vodička, komunistický poslanec; Bohuslav
Petružálek (86); inž. Vladislav Dyrynk; Jan N.
Kolář; //VDr, O. Sekera; Božena Storchová,
vdova po spisovateli; inž. J. Jirka; Vilém Škvor,
řed. tiskárny v. v.; Boh. Smahel, řed. školy; Fr.
Vlčková, učitelka v. v.; MUDr, Roman Útrata;
Jan Mazánek, býv. obch.; Ant. Widner, gen.
jezdectva v. v.; inž. H. Vrbický, vl. rada v. v.;
inž. Vladimír Pacold; Marie Nováková (81); inž.
dr. E. Weiner, věd. prac.; cikád, malíř J. Kočí
(80); Baibora Čtyřoká; akad. malířka Věra Jičinská-Leichierová; Karla Svobodová (80); Ant.
Vyskočil, truhlář; J. Zdráhal, řed. v. v.; Olga
Véblová; JUDr. Arnošt Lavante; inž. Nikolaj
Dorošenko; doc. dr. inž. Mirosl. DrachovskáŠimanová; Božena Fišerová, učit. v. v., Ml. Bo
leslav; dr, inž. Fr. Koukolík, v Dobřichovicích;
Jiří Beutl, býv. koželuh, Čáslav; Jar. Koudelka,
herec z Plzně; Bedřich Golombek, novinář a
spis.; Marie Matějčková, býv. obch., Duchcov
(82); inž. Ant. Vlach, prof. Vysoké školy báňské
v Ostravě; inž. Jan Pelikán z Pardubic; JUDr.
K. Wendt, býv. adv. v Č. Budějovicích; v PrazeSpořilově zemřel 25. února ve veku 73 let Zde
nek Machtmann, krajský soudce a přednosta
civilního soudu v. v.
BÝVALÝ ČS. SENÁTOR KLOUDA ZEMŘEL
Nedávno došla do zahraničí zpráva, že 24.
února zemřel v Lysolajích u Prahy po 14-denním pobytu v nemocnici dr. Antonín Klouda,
ve věku 89 let. Ačkoli v čs. komunistických no
vinách smělo být uveřejněho pouze dvouřád
kové oznámení, kde zesnulý byl označen jen
za bývalého advokáta, byla účast na pohřbu
obrovská. Mezi smutečními hosty byla i paní
Hana Benešová, a krátce před úmrtím dr.
Kloudy byl propuštěn po dlouhém věznění z
koncentračního tábora také jeden ze synů
zemřelého. Pohřeb žehem konal se až 1. bře
zna ve strašnickém krematoriu. Byl důstojný,
ale beze všech projevů.
Dr. Antonín Klouda byl výraznou postavou
v československém politickém prostředí a jed
ním z vynikajících právníků československých.
Veřejného života zúčastnil se již jako univer
sitní studení v rušných letech devadesátých a
byl iaké jedním z obžalovaných v proslulém
procesu s „Omladinou" roku 1894. Byl stoupen
cem Masarykovým a při t. zv. zjednodušování
stranických poměrů po první světové válce
vstoupil do strany národněsocialistícké. Byl vy
slán do revolučního Národního shromáždění
a pak byl až do německé nacistické okupace
členem senátu Národního shromáždění, kde se
znamenitě uplatnil zejména ve výborových pra
cích. Vynikl jak svým právnickým rozhledem,
tak politickou střízlivostí i přísnou demokratic
kou zásadovostí a byl všeobecně vážen. Ne
zklamal ani v dobách kritických.
Dr. Klouda byl jistou dobu předsedou Advo
kátní komory v Praze a také předsedou Klubu

OPRAVA
V březnovém čísle v článku „Proč ČSR ne
následovala příkladu Maďarska?" vypadly
omylem v třetím sloupci v druhém odstavci dvě
věty. Doplněný odstavec zní zprávně takto:
„Podmínky pro neklid byly společné pro ce
lou oblast" — vysvětluje dr. Seion-Watson —
„avšak dvě zvláštní podmínky pro výbuch exi
stovaly pouze v Polsku a Maďarsku." První
touto zvláštní podmínkou byla skutečnost, že
nespokojenost
uvnitř
komunistické
strany
mohla popularisovat kolem dvou významných
osobností, o kterých se všeobecně vědělo, že
jsou v oposici jak proti současné politice strany, tak proti jejím představitelům. V Polsku to
byl Gomulka a v Maďarsku Imre Nagy. Zato
však vedoucí nebo potenciální oponenti ve ve
dení komunistické strany v Československu,
Bulharsku, Rumunsku a jinde byli již za Stalina
oooraveni.
UPOZORNĚNÍ
Německá spolková republika rozšířila odškodňovací právo ve skupině osob pronásledo
vaných nacisty z národních důvodu a přiznává
těmto osobám stejné nároky, jako těm, které
byly pronásledovány z důvodů rasových, ná
boženských anebo politických. Již nyní je mož
no požádat příslušné západoněmecké úřady o
nároky. Potřebné informace, jakož i adresu
právníka, který je ochoten převzít zastupování,
sdělí zájemcům redakce našeho listu.

Karel Plícka — František Volt

Dobře vaří

dobře slouží

VAŠATA

•starý Český kalendář®
250 stran, celoplátěná vazba. DM 30,40. —
Celostránkové barevné obrázky, četné Ilu
strace v textu, písně s nápévy atd.
Tuto a mnohé další
knihy

z Československa

najdete v našem novém kn bkupectví.
Vyřídíme rádi písemné objednávky — po
kud možno pište německy nebo anglicky
VÝVOZ A DOVOZ KNIH

339 EAST 75ih STREET

NEW YORK 2), N. Y.

Kubon & Sagner
Majitel Otto Sagner
MOnchen 34 — P. O. Box 08 — tet; 59 13 27
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CESKE SLOVO

TYP MLADÉHO ČLOVĚKA ROKU 1961
Seznámit se s typem našeho mladého člo
věka na prahu nově začínajícího desetiletí
není snadné. Jaké je jeho celkové vzezření —
to se můžeme jen dohadovat. V jednom slo
venském časopise uveřejnili dotaz mladého
čtenáře o naší emigraci. Proč prý máme emi
graci a kdo je v té emigraci. Možná, že to ne
byl dotaz tak zbytečný. Možná, že už je mno
ho mladých lidi, kteří už nemají ani ponětí
o tom, kdo z nás je v exilu a proč jsme v
exilu. Nedělejme si Huse. Doma vyrůstá mladá
generace „bez paměti". V Literárních novinách
si po Novém roce posteskli, že mnozí naši
školáci už nevědí, kdo byl K.H. Frank. Snad
někde slyšeli jméno Heydrich a ještě tak vědí,
kdo byl Hitler. Ale K. H. Frank? Dnešním pět
advacetiletým bylo v době únorového puče
dvanáct. Co mohou vědět o protektorátu? A
co mohou věděl o tom, co předcházelo puči?
Jejich vzpomínky jsou slabém spíše žijí z při
pomínek rodičů. Ale věří jim? Neleží pro ně
už všechno v šerosvitu a jako by v dávno
věku? Pro tuto generaci jsou už mnohem důle
žitější — než události protektorátu! a únoro
vé — události z údobí stalinismu a z doby
maďarské revoluce. Snad v budoucnosti bude
pro každého, kdo se bude zabývat mladým
člověkem, lépe, když jej bude pozorovat právě
ve světle těchto událostí. Jak jej tyto události
utvářely a jaké na něm zanechaly stopy! Ale
komunistický režim by se předčasně radoval,
kdyby se domníval, že mu mládež spadla jako
zralý plod do klina. Ani úspěchy sovětské
védy nezapůsobily tak, aby přesvědčily o vý
hodách komunismu. Mladý člověk roku 1961 u
nás žije vlastně mimo politické děni — a vět
šinou ve vlastní věži ze slonoviny.
Mládež a minulost
Ale ani u nás mládež šedesátých let není
už mládež padesátých let. Mládež padesátých
let byla značně apatická, mládež našeho de
setiletí jako by se začala probouzet k životu.
Minulost ji zajímá jen tenkrát, když si z ni
něco může vzít. Tedy, mladé lidi zajímají z
minulosti jenom její lepší stránky. Utrpení,
boje, oběti — to jim mnoho neříká. Víc je
oslovuje minulost v tom, kde se z ní mohou
něco přiučit, něco, co potřebuji pro svůj dneš
ní život.
„Znám vysokoškoláky, kteří mají téměř
archeologický zájem o minulost", napsal Pla
men. Ale o jakou minulost to mají mladí lidé
zájem? Plamen píše: „Shánějí všechno, sur
realistickou literaturu, katalogy dávno zanik
lých skupin, uměleckých skupin, knihy autorů,
na které se zapomíná. Z takových střípků si
skládají svůj vlastni obraz minulých let."
A ještě bych rád z Plamene ocitoval Jana
Otčenáška — jeho monolog dvacetileté dívky:
„Copak se dá pořád žít z toho, že byla dřív
nezaměstnanost? To já už znám jako svý boty,
ze školy, z knížek, z bijákú, já to stejně nepamatuju. Já žiju teďka a dnes je to úplně
všechno jiný, ne? Píše se rok 1961 — a já
mám jiný starosti. To není přece nějakej čer
nej nevděk, ne?... Co vy jste dneska za mlá
dež! Co vlastně chcete od života! Jaký máte
cil? ,My si museli všechno vybojovat, zaslou
žit!' říkají nám. — No tak teda vám pěkně
děkujeme, ale snad by se nám to pořád nemusilo otloukat o hlavu, ne? A pořád to do
nás nemusíte hustit, ono když se něco pořád
opakuje, tak to otráví a polom... snad to s
námi nebude tak na levačku, i když se chcem
pobavit, ne?l"

Mládež se sklonem k amerikanismu
Ale jaký je to ten náš mladý člověk roku
1961? V Praze měla loni velký úspěch diva
delní hra Pavla Kohouta Tři sestry. Proč? Ve
hře vystupoval mladý žabec, dívka jménem
Petra. A Petra kosila na jevišti komunistické
funkcionáře stručnými a lapidárními větami
— řečí dnešních mladých lidí, v které je víc
„amerikanismú" než „rusismů". A Petra při
měla také funkcionáře strany — svého ne
vlastního otce — aby si s ní zatančil rock and
roll. V hledišti, kde většinou sedělo hodně
mladých lidí, z toho byl vždycky náramný po
prask. — Satirik Piek se nedávno v Tvorbě
přimlouval, aby nikdo nekaceřoval nepolitic
ký humor mladých kabaretístú z pražského
divadla Na Zábradlí. To prý není ahumor,
nýbrž humor, který miluje dnešní mládež.
Mladí kabaretislé z divadla Na Zábradlí se do
toho vůbec pořádně pustili. Ve foyeru svého
divadla uspořádali výstavu Jana Zrzavého, s
nímž si komunisté dlouho nevěděli rady —
kam s ním a co s ním. Mladí lidé to věděli,
A vůbec, po Praze si mladí lidé zpívají mnoho
popěvků, které slyšeli Na Zábradlí. O tom, že
by to byly nějaké socialisticko-budovatelské
písně, nemůže být ani řeči. Tak jedna taková
píseň začíná: „Popelí se špaček popelí, popelí
se v popelníku ..."
švejkovina žije dále

V tom se snad mládež šedesátých let jasně
podobá mládeži padesátých let. Pořád je ještě
starostí režimu číslo 1. Režimisté tvrdí (napo
sledy to tvrdil Antonín Novotný), že naše mlá
dež vyrůstá v těch nejbáječnějších podmínkách
— ale jak si pak vysvětlit, že po 13 letech
budování t. zv. komunisticko-socialistické spo
lečnosti na ni volají kulturní a pedagogické
brigády a rozjíždějí akce, které mají do
sáhnout, aby „všechna mládež byla naše". Jak
to, že ta mládež pořád ještě jejich není?
Kdyby nám mládež vyrůstala opravdu v do
brých podmínkách, pak by asi režimistický tisk
neměl důvod k hořkým stížnostem na stále
stejné thema: „V době, kdy máme ty nej
smělejší perspektivy, je hodně mladých bez
píle." Bez píle? Rozuměj: bez aktivisticko-budovatelského nadšení. — V posledních měsících
se mezi našimi mladými lidmi začal stále ča
stěji vyskytovat zjev, který lze opsat jediným
slovem: sebezraňování. O tom napsalo na př.

Rudé právo: „Bylo jich třináct. Zabývali se
trampem, četli Rodokapsy a aby měli na tuto
činnost čas, způsobovali si různým způsobem
sebezraňování a tak získali nejen čas, ale i
peníze. Peníze získali ve formě dávek z' ne
moci." — Dálo: jsou známy případy mladých
dělníků, kleli si nechali vykloubil palec nebo
si rozdrtili palec úderem kladiva, jen aby si
mohli od té budovatelské činnosti odpočinout.
Komunistický tisk dokonce doznává, žc v naší
zemi je mnoho ochotných lidí, kteří „zraněním
na objednávku" pomáhají mladým lidem k za
hálce. Kdyby naše mládež vyrůstala v opravdu
dobrých podmínkách — bylo by třeba, aby se
u nás i v mírových dobách dařilo protektorátu!
švejkovine? Ale když už mluvím o švejkovmě.
Nejpopulárnějším úslovím našich mladých lidí
je dnes Haškovsko-Svejkovská parodie: To
chce klid!
Žij a tanči jak umíš!
Režimisté si také někdy postěžují, že naš
mládež je sobecká. Ústecký Průboj napsal
„7členná parta chlapců měla nepsaný zákon
Žij jak umíš a na všechno ostatní se vykašli!
— Ale chíěji-li se mladí lidé bavit, ne sobec
ky, ale po svém — pak se jim může přihodí
něco, co vylíčila bratislavská Směna: „Hudb
hraje blues. Parket je plný tanečních párt
Jedna dvojice se trochu uvolní a chlapec ně
kolikrát podláčí děvče pod zvednutou rukot
V tom k nim přistoupí pořadatel a napomín
je, aby netančili výstředně. Mladík namítá, ž
se tak blues učil tancovat v kurse, ale to m
nepomáhá. Je znám i případ, že při tancován
vykázali z parketu vítěze ústředního kol
STM"
Mladý člověk, který má při zábavě pocit, ž
se na něho stále upřeně dívají oči kárajicíc
vychovatelů, uniká ze světa dospělých do mc
lých kroužků — mezi své. Dospělí by se pa.
neměli stavět do pózy žalobců, jestliže mlád
člověk začne v této izolovanosti vyznávat ně
jaké splašené heslo, které si přinesl z jejic
vlastního světa.

Texasky, degradace montérek
Ale někdy mladí lidé dovedou dokonale vy
zrát na mravokárne režimisty. Tak na př
jeden mládenec odpověděl redaktorce Plameni
na otázku, proč nosí štěpované texasky: „Prolože jsou veselé! Já vám něco v tajnosti pro
zradím — úctyhodným lidem s výchovnýma
tendencema odpovídám, že to jsou kalhoty
amerického proletariátu a že je nosím ze soli
darity. Myslím ale, že na těch kalhotách vůbec
nezáleží, moc se s nimi zabýváte! Musím tc
hlavní mít přece v hlavě!" Modré kalhoty
„blue jeans" jsou mezi našimi mladými lidní,
velmi oblíbené. Mladí lidé si je zhotovují sam.
z modrých montérek — a tato degradace sta
rého proletárskeho symbolu rozpaluje soudru
hy samozřejmě do červena. Chlapci říkají
lem to kalhotám „bloud-ženský", což je zřejmí
variace na anglické blů džíns!
Hledá se viník — a paradox
Jsme opravdu svědky paradoxní situace.
Režim se na jedné straně chlubí, jaké má mlá
dež báječné podmínky k životu — a na druhé
straně pořádá honičku na viníky nezdařené
výchovy mládeže. Dokonce vyhotovil i jejich
seznam! Najdeme v něm: rodiče, jazz, továr
nu, školu, domov mládeže, západní módu,
rodokapsy, život ve městě atd.
Přiznejme, že snad v mnoha ohledech se
materiální podmínky a možnosti mladých
dneška proti podmínkám a možnostem mladých
v minulosti změnily. Opakovat až do omrzeni,
že mládež před 40 roky jedla chleba s marga
rinem, kdežto dnešní mládež jí chleba, poma
zaný máslem, je holý nesmysl. Takový příměr
kulhá. To bychom mohli stejně dobře říci,
že... hec ... dnes létáme v tryskacích, kdežto
včera za první republiky jsme jezdili jen v
rozhrkaných automobilech. Vývoj přece musel
v mnoha ohledech pokročit. Dobré podmínky
k životu — to je pojem, který v sobě zahrnuje
nejen materiální, ale i duchovni možnosti. Ale
může se režim opravdu pochlubit, že poskytl
naši mládeži obě tyto možnosti?

Ze života krajanů a exulantů
VELKÁ BRITANIE. Čs. exilové organisace v
Londýně uspořádaly společnou oslavu. 111. vý
ročí narozenin presidenta Osvoboditele T. G.
Masaryka. Vzpomínkový projev přednesl gen.
A. Liška. Bohatý kulturní program večera řídil
Vilém Tauský. Samostatný vzpomínkový večer
uspořádala pro své členy Čs. Ženská rada v
exilu. — V hlavním chrámu Nep. Početí P.
Marie v Londýně konala se slavnostní boho
služba za pražského arcibiskupa Dr. Josefa
Berana. Na řádné valné hromadě TJ Sokol
Londýn byl novým starostou Jednoty po zemře
lém maj. J. Brunerovi zvolen V. Kašpar, místostarosty V. Titěra a Dr. M. Lokay, jednatelkou
H. Levínová, náčelníkem V. Vološčák, náčel
nicí J. Držková, vzdělavatelem L. Volše, po
kladníkem J. Wohlhoefner a členy výboru G.
Bartoňová, A. Krejzová, K. Kuba, K. Michal,
V. Sauer, Ing. O. Ungár, K. Bondová, J. Hunter,
J. Buršík a A. Klesnilová. Čestnými členy byli
jmenováni K. Bouška a bývalý dlouholetý po
kladník zesnulý J. Doerfler. — Ústav Dr. Ed
varda Beneše v Londýně pořádal diskusní ve
čery, na kterých přednášeli prof. dr. J. Strán
ský, E. Just a F. A. Toufar. — V diskusním ve
čeru v Caxton Halí na námět „Socialistické
proudy v rozdělené Evropě" promluvil dr. Vi
lém Bernard. — V londýnském Festival Halí
dirigoval pražský dirigent Krumpholc Londýn
ský Filharmonický orchestr při provedení Dvo

Před pěti roky na universitách
Ale chtěl bych ještě obraz typu mladého člo
věka roku 1961 zaokrouhlit poznatky z roz
hovoru, který jsem vedl s jedním 241etým
uprchlíkem, dnes studentem na jedné západoněmecké universitě. Prodělal ještě doma ono
památné studentské jaro před pěli lety a ma
ďarské a polské události. Jeho řeč je skoro
jiná než naše řeč. je lo řeč jeho vlastni gene
race. Je plná posunku, zámlk, vulgarismů, to
hoto nezbytného průvodce v řeči dnešní mla
dé generace, je v ni i hodně sebepohrdáni a
cynismů. Ale v tomto popelu jako by něco
žhnulo. Neviditelné jiskry. Mluví-li o minu
losti, mluví jen o vlastní minulosti. O minu
losti roku 1956. A vzpomíná-U si na ni, roz
svili se mu obé oči jako elektrické žárovky.
Ale jsou to dvě žárovky se spalným kontak
tem. Planou a zhášejí se — to až kam postu
pují vzpomínky. „Začalo to v dubnu, na vý
věsce svazu se objevilo oznámení. Bude bese
da: Na každou otázku — odpověď. Po chod
bách university ale ševelily pověsti jako vítr
už od března. Pak přišly fakultní schůze. Hltali
jsme, pili jsme projevy některých našich bás
níků. Debaty' v posluchárnách, schůze svazu
pukající životem. Květen. Sedmihodinová schů
ze nu historicko-íiiosofické fakultě. Bojovní
strojaři. Spojky, fungující mezi Prahou a Brati
slavou. Rezoluce se studentskými i politickými
požadavky. Majales. Průvod Prahou. Kádrov
níci, zítra budete mít práci. Volali studenti. A
kádrovníci ji měli. Pořádně. Je lomu opravdu
už pčt let?" Student vzpomíná. Jeho zrak se
zháší. „Je mi jako by to všechno, co jsme pro
žívali, leželo zapomenuto v koutě dějin. Jistě
nebylo náhodou, že se požadavky, podobné po
žadavkům našich studentů na podzim téhož
roku objevily v resolucích polských a maďar
ských studentů. I naši studenti jako Poláci a
Maďaři žádali: zmenšení sovětského vlivu, vět
ší samostatnost, veřejnou kontrolu policejní
moci, cesty na západ, přístup ke svobodě in
formací a k pramenům světové kultury. Jenom
že .. " Student krabafí čelo. „Surové probuzení
u nás přišlo už v červnu. Strana odvolala na
čatou liberalisaci. Večerka malé svobody. Bás
níci ztichli. Začala nová doba plazů. Schůzky
ve svazu se zase vedly po stáru: poslouchali
se fermany se shora a sál mlčel. Špehounové
na svá-stará místa! A pak ten surový závan
násilí za sovětské intervence proti maďarské
národní revoluci. Posloucháme svobodný roz
hlas. Víme o odvaze a činech studentů v Pol
sku a Maďarsku. Kde jc naše jaro? Lidové
milice u sfudcnlskýUi kolejí. Rady odbojníků
rádně prosety. Učíme se snášel nevlídné po
hledy. Naše vlastní bezmocnost. Vztek. Hněv.
Polykání slin i Hov. Debaty omezené na úzký
kruh přátel. A přece: tisíce malých atomů svo
body. V každé debatě je obsaženo trochu sebczpytování. Co všechno nesvádíme na naši ná
rodní povahu! Kdo je opatrný — má delší
život! Ale kde končí hranice opatrnosti a kde
začínají hranice zbabělosti, hranice kolektivní
zbabělosti? Můžeme, všechnu vinu svalovat na
300 lei poroby v habsburské říši? Nebo na
protektorát? My už přece nejsme generace protektorálu! Říkáme <i s listým pocitem zahan
beni: Jo •
Polári n Maďař! —- to jsou jiní
mathři, kampak my na ně: Proč právě my
mámo lak putolíznlshó a zaprodané komunisty?
Copak v nich není an: slepá důstojnosti? Není.
Kde jsou komuii!<tě, k^ří by vám byli po
dobni, Závisí Kalandro a Kosío Bieble?" Stu
dent vzpomíná dále. „Ale i mučivým temnem
vzpomínek proniká světlý paprsek. Estébé roz
hodilo sítě na vysokých školách. University
prý trpí nejenom ideologickými nedostatky,
ale i nedostatkem spolupracovníků tajné poli
cie.. A přece jsou studenti, kteří dovedou rázně
odmítnout každou výzvu ke špehování přátel.
Studenti, kteří se nikdy nepropůjčili k denunciaci. Víme, co je člověk. Taková doba byla
před pěli lety. Doba zaškrcených nadějí. Doba,
která od nás ale uložila setbu. To dnešní. Co
jsme. .4 co snad ještě budeme." I to je hlas
mladého člověka roku 1961. Hlas, který však
může promluvit jen ve svobodě. Hlas mladého
člověka v nesvobodě zůstává dále zastřený.

Slovíčko nejmenštch
MOUDRÁ SLOVA
Hledej pravdy, šlyš pravdu, uč se pravdě,
miluj pravdu, prav pravdu, braň pravdy až do
smrti!
Mistr Jan Hus
Život činný vpravdě život jest — zahálka je
hrob člověka za živa.
Jan Amos Komenský
Pamatujte, synové malého národa, že se jen
duchem a silou můžete udrželi a uplatnitil

František Palacký
Kdo zlu nebráni, dobru škodí.

Tomáš ze Štítného
Vnitřní síla národa záleží v jeho vzdělanosti,
mohoucnosti, přičinlivosti, mravnosti a zacho
valosti. Každý, kdo se o rozmnožení těchto
vlastnosti u svého národa stará, přispívá nej
lépe k jeho svobodě. Karel Havlíček Borovský
Chlapci a děvčata, požádejte latinka nebo
maminku, aby vám vysvětlili a něco více po
věděli o Mistru Janu Husovi, o učiteli národů
Janu Amosovi Komenskému, o Otci národa
Františku Palackém, o Tomáši ze Štítného a o
novináři Karlu Havlíčkovi Borovském. Se
znamte se s jejich životopisy a s jejich dílem
a mějte je v uctivosti. Byli to vzácní lidé a
mnoho udělali pro náš národ.

PRVNÍ VE SVÉTE
Josef Václav Sládek
Každý na světě
musí čehos dbát,
jeden boty šít,
druhý krejčovat.
Nejlépe to má
len kovářův Vít,
bude s otcem hned
do železa bít.

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

MATEŘSKÁ ŘEČ
Jen Neruda napsal do „Národních listů" 18.
května 1890:
: Hleďme si své mateřštiny! V ní je naše
vzdělanost. Ne podle různých vědomostí, nýbrž
podle toho, jak s větší nebo menší jasností
umíme myslet a myšlenky sdělovat, měří se
vzdělanost. Pak ovšem nestačí jen znalost ma
teřštiny, kterou jsme získali doma v rodině,
mateřštině je třeba se učit po celý život.«
Božena Němcová napsala v „Babičce":
»Kdo z české krve pochází, ať zůstane při
českém jazyku a má ho v uctivosti."

NAŠE ŘEČ
Svatopluk Čech
Moc, sláva, bohatství — co ze všeho nám
zbylo?
Naše řeč.
Co štítem jediným nás v boji těžkém krylo?
Naše řeč.
Necht rajskou hudbou zvoní, půlí světa vlád
ne jiná řeč,
nám královnou je všedi a neustoupí žádné
naše řeč.
A necht by popelkou a žebráckou, jen byla
naše řeč.
my chceme, by se v pyšnou kněžnu proměnila
naše řeč.
A ještě vám něco připomeneme, chlapci a
děvčata! V květnu je svátek všech maminek,
ještě si o něm v příštím Slovíčku povíme, dnes
otiskujeme jen jednu básničku, kterou byste se
měli naučit a o svátku matek jí mamince před
nést. Jistě bude mít radost.

MATIČCE
Jan Neruda
Proto mně drahá tak
milá má matička,
že je tak maličká,
že je tak chudičká.
A kdyby byla snad
chudší než oblázek,
přec bych jí v srdci svém
choval jak obrázek.
A kdyby byla snad
svázaná v uzlíčku,
přec bych ji miloval,
drahou tu matičku.

FRANTIŠEK TOMÁŠ
řákovy „Novosvetské".
ZÁPADNÍ NĚMECKO. Rádio Baden-Buden
uvedlo 22. února 1961 „Prodanou nevěstu". —
Janáčkova opera „Jenufa" / „Její pastorkyňa"
byla hrána v Darmstatě. — Pět čs. exulantů žije
ve Flensburku. — K. Čapkovi věnoval frank
furtský rozhlas půlhodinovou relaci „Dobré,
čestné dílo", v níž m. j. zhodnotil Čapkův ro
mán „Válka s mloky". — Kromě toho vysílal
„Frankfurt" díla českých komponistů z 18. stok
— Míčy, F. X. Richtra a J. Štanice. — V relaci
„Osudy hedbních skladatelů" vzpomněla ber
línská stanice Rias B. Smetany a v operním kon
certu uvedla „Prodanou nevěstu". — Skladba
A. Dvořáka, „Stabot Mater", byla o veliko
nocích příznivě přijata na koncertu chórové
hudby v Kasselu
RAKOUSKO. Vídeňský rozhlas vysílal 5. dub
na Dvořákovu symfoni č. 1 D-dur a Smetanovu
„Mou vlast" a 13. dubna Janáčkovu operu
„Osudy hudebních skladatelů" vzpomněla berportáž o málo radostném životě v současné
Praze. — Weínbergrovu operu „Švanda du
dák" na text Miloše Kareše a ve zpracování
Maxe Broda vysílal vídeňský rozhlas 3. dubna
1961.
ŠVÝCARSKO. Jiří Sobotka, někdejší vynikající
hráč pražské Slavie, žijící již léta v zahraničí,
naposledy ve funkci trénera úspěšného holand
ského klubu Feyencord Rotterdam, podepsal
trénerskou smlouvu na Iři roky se švýcarským
klubem FC Base!.

PRVNÍ ČECH V ČELE CHICAGA
Chicago bez Čechů a Slováků si nelze vůbec
představit. Bohatá a nadmíru živá kronika by
se dala napsat o jejich životě. Ať již to byl
dělník nebo řemeslník, činovník krajanského
spolku nebo učitel — všichni učinili zadost své
mu hrdému původu.
Česká minulost Chicaga by jistě nebyla
úplná, kdybychom nevzpomněli kladenského
rodáka Antonína J. Čermáka. Právě před tři
ceti lety — 7. dubna 1931 — zasedl v čelo
Chicaga; byl to první Čech, jemuž byl v histo
rii města svěřen tak důležitý úřad. Vítěznou
korouhev si' odnesl z voleb, pří nichž získal o
200.000 hlasů více než jeho republikánský
protikandidát. Funkci „mayora" převzal z ru
kou svého předchůdce W. H. Thompsona, za
jehož vedení se Chicago nesmírně zadlužilo.
Čermák byl již dlouhá léta činný „na radnici":
poslancem (1902—08), městským radním (1909
až 1912 a 1918—22), bailifem municipálního
soudu (1912—18) a od 1922 předsedou okresní
rady.
Krátce po svém zvolení presidentem USA,
Franklin Děláno Roosevelt zavítal k návštěvě
Chicaga. Při veřejném projevu náhle třeskly
rány z pistole. Jedna z kulek smrtelně zasáhla
„mayora" Ant. J. Čermáka, jenž stál v těsné
blízkosti presidenta Spojených států. Byla to
kulka, již nepříčetný atentátník Giuseppe Zankara původně určil F. D. Rooseveltovi. Psal se
ó. březen 1933...
—zh —
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Tragické neštěstí čs. dopravního letadla

Styk mezi námi, exulanty, se nemá omezovat
(Dokončení se sir. 1.)
na to, že sZ předplatíme krajanský časopis, pieTragické neštěstí, které postihlo českosloven si stěžoval, že nebyl doposud předložen zá
čteme si z něho některý článek a pak časopis
hodíme do makulatury. Někdy si snad může skou leteckou společnost, je natolik smutné, že ( znam americké zabezpečovací služby o po
me napsat upřímně, co o tom neb onom člán vyvolalo upřímný soucit a spoluúčast širší — : sledních spojeních s posádkou letadla, ačko’iv
ku soudíme. Tak vzniklo těchto několika řádků. i německé -- veřejnosti, ledy i lidí, kteří ne-, Praha dobře ví, že přelet čs. letounu přes
V posledním čísle „Českého Slova" píše pří měli jiný vztah k věci, než lítost nad nešťast í západoněmecké území zabezpečuje německé a
tel Radimský článek o „ideálním exulantu". nými obětmi a jejich rodinami. Nebylo však asi' nikoliv americké orgány. V případe zříceného
Je to podobizna (trochu zkřivená snad) nás,
kteří jsme odešli do zahraničí, většinou pravdě natolik tragické, aby je československé a vý-1 „Iljušine 18" kontrolní stanice v .Mnichově, klére
podobně z ideových důvodů. Obrázek, který chodonumecké zpravodajské orgány nevyužily se však pilot vůbec nehlásil. Rozhlas se pohor
přítel Radimský kreslí, je také sentimentální a k propagačním cílům. Podrobnější hlášení čs. šoval také nad tím, že první na míslě.kata
z článku mluví /akási yalrpkJosL Není lálo za- rozhlasu o neštěstí, vysílané 1. dubna, je plno strofy byl americký vrtulník s důstojníky, kteří
trpklost zaviněna určitým rozčarováním?
náznaků, kterými tak lak, že není vina sva hořící vrak fotografovali, ačkoliv šlo o poho
Co positivního nám přítel Radimský může děna na Ameriku. Neštěstí se prý stalo v blíz tovostní stroj, který dopravil na místo lékaře,
poradit? Jací bychom měli skutečně být, aby kostí amerického vojenského cvičiště, které je jak se děje při každém jiném neštěstí, které se
chom vyhovovali požadavku „ideálního" exu
ve skutečnosti vzdáleno na 50 kilometrů, lo přihodí v neschudne krajině, šlo zde o průhled
lanta, bez sentimentálnosti?
Obrat doma v tom směru jaký bychom si jsou blíže města jako Norimberk, Bayrevt ný manévr čs. řízeného zpravodajství postavil
přáli, je vyloučen, alespoň v dohledné době. nebo Bamherk. Podle tohoto klíče by se mohlo americké orgány do nepříznivého světla a dál
Sami citujete ve vedlejším článku slova nyněj klidně říci o zříceném „Iljušinu 14", který ha doma piůchod k různým kombinacím. Ještě vět
šího presidenta Spojených stálů: „Nechceme varovat v lednu 1961 v blízkosti Prahy, že se ší nehoráznosti si dovolili komunisté z východ
opět svádět lid polský a maďarský, že Spojené toto neštěstí přihodilo u vojenského pásma u ního Německa, kteří podezřívali přímo západo
stály jsou připraveny jej osovobodiL" Vime, že Milovic nebo dokonce u Mimoně. Čs. rozhlas německé leice ze sestřelení čs. stroje.
při nynější rovnováze teroru, takové „osvobo
zení" by znamenalo konce civilisace a proto
jako ideální exulanti si je. nemůžeme přál.
Druhá alternativa, s kterou můžeme počítat,
je ta, že tak dlouho, dokud duch svobody
trvá, je na konec každý totalitní stál odsouzen
KOLCHOZNÍ DRUŽSTVA BY NEMOHLA HOSPODAŘIT BEZ POMOCI BRIGÁD A ARMÁDY —
k zániku. Najdete tatáž slova jak u presidenta
DŮSLEDKY ÚTĚKŮ Z VENKOVA: NA KOLCHOZNÍCH LÁNECH LEZOU ŽENY PO KOLENOU
Kcnnedvho, tak i v knize „Nová třída", kterou
napsal tak věrný komunista jako byl Djilas.
V Masarykově republice patřilo zemědělství k nejvyspělejším v Evropě. Čs. rolníci bylí
Ale, jak dlouho potrvá vývoj podle této druhé
prosluli odbornou zdatností i pochopením pro modernisaci výroby a pru technický pokrok.
alternat vy?
Proto také byla ČSR ve výrobě potravin soběstačná. Hektarové výnosy všech plodin stále
Je bláhové tvrdil, že vědomi o tomto sku
sloupaly a užilkovost hospodářského zvířectva vytrvale vzrůstala. To všechno však již patři
tečném stavu věci nehraje žádnou úlohu při
minulosti. Dnešní situace čs. zemědělství je neradostná a život venkovských lidi je jedinou
volbě stanoviska, které jsme k nim zaujali.
Každý lidské život, tedy i náš, pozůstává z
velkou tragedii.
řady přechodů z jedné společnosti do druhé.
výroby v Československu nižší, než byl před
Sociální struktura dnešní vesnice
Denně jsme vysazeni pomluvám representantů
té společnosti, kterou jsme opustili, že jsme
Typickým znakem čs. zemědělství v prvé re čtvrtletím. V druhé pětiletce (roku 1956—1960)
zrádci. Jen ten, jenž se uzavřel do dogmatu publice byl jeho malorolnický charakter. Z cel měla zemědělská výroba vzrůst o třicet pro
své vlastni víry anebo do předem ulité uni kového počiu usedlostí mělo 71 procent výměru cent, ale zvýšila se jen o deset procent, z toho
formy své strany může tvrdil, že si zachoval
rostlinná výroba pouze o sedm procent. V
čisté svědomí. My druzi, kteří jsme tak ne do pěti hektarů a dalších dvacet pět procent minulém roce byla mimořádně dobrá úroda cu
učinili a kteří věříme, že i víra podléhá urči výměru do dvaceti ha. Bylo tedy 96 procent
tým změnám a zákonům vývoje poznání, na malých a středních rolníků. Brzo po komunistic krovky, ale brambor se sklidilo po jednom hek
lézáme se stále v bolestné situaci, jež je styč kém puči zahájila KSČ násilnou kolektivisaď. taru jen 92 metráky. Je to nejnižší sklizeň v
ným bodem různých protichůdných zájmů. Kdo Poněvadž likvidovala v podstatě jen domkar- posledních čtyřiceti letech. Celá polovina obilí
má možnost volili, má také bolest, že musí ské chaloupky a rodinné usedlosti středních pro lidskou spotřebu se musí do Českosloven
zajmout stanovisko.
rolníků, nemohla jejich kolektivisaci odůvod ska dovážel.
Tak, jak vidím věci já, musí v budoucnosti, ňovat tím, že likviduje kapitalismus. Proto před
Katastrofálni situace je ''C výrobě živočišné.
která nemůže být příliš vzdálena, dojiti také
k přechodu z nynějšího národnostního roz stírala, že kolektivisace je nezbytná pro za Roku 19c0 nebyly spměny dodávky masa,
dělení společnosti do společnosti jiné, která jištění vzrůstu zemědělské výroby. Na sjezdu másla, mléka a vajec, tkl cd loňského podzimu
půjde přes a skrz nynější zeměpisné, historie- • kolchozních družstev v Praze ve dnech 23.—26. jsou na tyto potraviny ve městech fronty. V
kc, politické, národnostní a rasové hranice. | března 1961 komunistický president A. Novot Bratislavě a v jiných větších městech nebylo
Má li se tento přechod obejít bez katastrof, i ný přiznal, že kolektivisace byla predevšmi plnotučné mléko vůbec k dostání. Nyní komu
musíme zrevidovat své názory o loyalitě k ná- | krok politický. Do letošního 1. března se režim nistický režim nařídil, že se letos bude pro
rodu a o zrádcovství a musíme jim dál jiný' zmocnil už 90 procení orné půdy, na které dávat mléko pouze o tučnosti 2.4%. Nízkou
obsah, než mají nyní.
výrobu živočišných výrobků způsobuje přede
Neni-Ií to úkol právě pro nás, ideální exu hospodaří lO.OúO kolchozních družstev (JZD) a
je tak značný, že
lanty, abychom napomáhali tomuto vývoji a 166 státních statků. Dřívější vesnice, kterou tvo vším nedoslcick kirmv,
působili k jeho uspíšeni? Bolestné je, že ztra řili samostatní hospodáři, dnes už neexistuje. režimistický iisk sám píše, že na konci zírny je
tíme smysl pro národnost. Alespoň pro io, co Osud družstevníků je smutný. Režim je v kol kolchozní dobytek jen kost a kůže. Průměrná
dnes pod tímto slovem rozumíme.
chozních družstvech stále více vykořisťuje a roční dojivost na jednu krávu činila roku 1960
Myslíte, pane redaktore, že Masaryk, který dělá z nich novodobé nevolníky. V minulém pouze 1788 litrů. Jv- to neinižší dojivost ze
byl realista, kdyby žil v naší době a kdyby roce dosadila Komunistická strana do vedou všech komunistických zemí. Dnešní dojivost jo
byl na našem místě, by jednal jinak? Nezapo cích funkcí v kolchozních družstvech politicky také podstatně nižší, než byla před válkou.
mínejme, že Masaryk byl hlavně demokratem
Nižší jsou í celkové slávy zvířectva. Proii době
a že národnostní otázka, v době kdy on žil, vyškolené agitátory a organisátory, kteří jsou
hrála mnohem větší úlohu než dnes. Ale demo v družstvech pany. Z družstevníků se stali jen před 25 roky je dnes o 313 tisíc kusů dobytka
a o 400 tisíc krav .óné. Drůbeže je méně o
kracie má stále budoucnost před sebou a bude pracovní síly.
40 procent.
ji mil, dokud se nenajde lepší forma vlády.
Útěk ze zemědělství do průmyslu
Těchto několik slov mi leželo na srdci, když
Nohospodárnosí komunistického systému
jsem přečetl Radimského článek a tímto jsem
Není divu, jestliže práce v zemědělství dne
Vám svůj názor na úlohu ideálního exulanta ✓ Československu nikoho netěší. Kdo může, sí
Komunisté prohlašuji, že píeí.nost jejich sy
vylíčil. Doufám, že mi to nemáte za zlé.
ji vyhýbá a kdo musí, setrvá při ní jen dokut stému je v dokonalé organisaci a ve vědeckém
Srdečně Váš
Ing. J. B. musí. V posledních pěti letech klesl proto poče plánování. Skutečnost vsak je tato: V prvé ČSF
□sob činných v čs. zemědělství o 397 tisíc neležela ladem ani píď zemědělské půdy. V
J. A. HOLMAN „60"
Hlavní tíha práce spočívá na ženách. V rošt komunistickém Československu ji však leží la
Zapsal svůj život novinám, rozhlasu a přede
inné výrobě jich pracuje 66 procent, v živo dem asi 500 tisíc hektarů. Podle doznání mini
vším — filmu. Novinařil v pokrokové „Tribuně"
šišné dokonce 80%. Mladí nechtějí o práci > stra Strougala nechal režim na dalších 450 tis:
(1922—1928), stál u kolébky „Radio-Journálu" (olchozních družstvech ani slyšet. Od časnéhc cích hektarech zpustnout meliorační zařízení
(později Čs. rozhlasu) ve voj. sfanu na kbel
jara až do pozdního podzimu musejí proto ne čímž zavinil pokles výnosu o třicet procent
ském letišti, potom ve vinohradském „Národ
solchozních polích vypomáhat brigády měst Týž ministr přiznal: Spatné osivo způsobuje c
ním domě" a nakonec ve Fochově třídě; redi
>kých občanů, studentů a školní mládeže. Nc pět metráků nižší hektarové výnosy pšenice ne
goval též první čs. rozhl. časopis „Radio□řeznovém sjezdu' JZD bylo výslovně řečeno 70 procentech půdy. Špatné obdělávání způso
Journál". V úloze novináře byl m. j. při startu
situace je tak spalná, že bez pomocí brigác buje každoročně o 500 tisíc tun nižší úrodu I
výpravy, již Nobile a Amundsen podnikli k Se
□ bez pomoci armády nemohou kolchozní druž obilí. Špatnou sklizní se každoročně ztrácí 30C I
verní točně, referoval z Paříže o lelu pluk. slva vůbec hospodařit.
tisíc tun obilnin. Dalších sto tisíc tun obilí sg I
Lindbergha napříč Atlantikem (1927)... — Leč
zkazilo loni v nákupních skladištích. Ministr
nejbohaiší kapitolou je film: Na prahu zvukové
zemědělství zároveň oznámil, že státní statky
Ruční práce převládají
éry je asistentem známého režiséra R. SiodVšichni občané, pokud’ musí v zemědělství mají trvale vysoké ztráty a že hospodaří špat
macka v Berlíně. Doma natáčí svůj pivní film pracovat, jsou nesmírně prací přetíženi. KSČ ně. Čs. komunistický president A. Novotný !•
„Děvčata nedejte sel" s Hugo Haasem, režíruje jim sice stále slibovala mechanisaci, ale skutek tomu dodal, že špatně ' hospodaří také kol
legionářskou válečnou epopej „Zborov", s gen. útek. Ministr zemědělství štrougal letos v úno chozní družstva, a to i ta, která mají dobre
Medkem tvoří celovečerní film „Neznámý vo ru přiznal, že většina prací ss musí dělal ručně výrobní podmínky.
jín mluví" (varovný dokument z I. světové vál a že prozatím nejsou vyhlídky na změnu. Tak
ky), dále státně-politický film o vzniku ČSR na příklad při pěstování obilnin, brambor, píc
V. sjezd kolchozních družstev
(„Revoluce krve a ducha") a životopisný film nin, cukrovky činí ruční práce 78 procent. Na
V této neutěšené situaci se konal ve dnech
„T. G. Masaryk". V r. 1938 zaznamenal další kládání a vykládání zemědělských výrobků není 23.—26. března 1961 v pořadí již pátý sjezd
významný úspěch v Paříži, kde spolupracoval mechanisováno vůbec. Co to znamená, ukazuje kolchozních družstev. Vedoucí funkcionáři ko
se Sochou Guiirym na jeho slavném díle „Hi fakt, že se roku 1960 muselo v zemědělských munistické strany nemohli na něm zatajit, že
storky polí Elyséjských". — Nelze nevzpome závodech naložit tolik výrobků, kolik činila zemědělství za vlády komunistů je na nesmírně
nout „pásu" které J. A. Holman vytvořil na celoroční přeprava všeho zboží na čs. želez nízké úrovni. Místo, aby však odstranili příčiny
Barrandově: „Velká přehrada", „Rukavička", nicích. Při sklizni pícnin činí ruční práce 90 pro dnešního úpadku, uchýlili se ke staré taktice a
„Bláhový sen", „14. revír" atd. — K další umě cent, při sklizni brambor 92% a při sklizni ohlásili nové nereálné plány pro dalších deset
lecké tvorbě v čs. exilu přejeme J. A. Hofmano cukrovky 96%. V dnešním Československu je let. Pro venkov není v těchto plánech nic po
vi mnoho úspěchů.
(red) tedy velkovýrobní systém v zemědělství a kol těšujícího. KSČ sice družstevníkům slibuje jaké
chozní družstva mají průměrnou výměru 700 si sociální zabezpečení, ale váže je na několik
VÁCLAV TALICH, vynikající dirigent, jenž hektarů, avšak na kolchozních lánech lezou podmínek, kteié jsou nesplnitelné. Jde tudíž
jen o propagační trik. Zároveň však chce čs.
řídil od r. 1919 do 1941 osudy České filharmo ženy po kolenou a všude je ruční dřina.
komunistický režim dosáhnout likvidaci záhunie, zemřel 16. března f.r. ve věku 78 let po
menkových hospodářství a připravit družstev
delší nemoci v Berouně.
(bz)
Úpadek zemědělské výroby
MALÍŘ JOSEF 5ÍMA, rodák z Jaroměře, žif'cí
Ačkoliv čs. komunistický režim zdůrazňuje, níky o naturální část jejich odměny za práci v
od r. 1921 ve Francii, vynikající představitel že řídí zemědělství vědecky, jsou výrobní vý družstvu. Podle plánu KSČ družstevníci mají
surrealismu, oslavil 19. března t. r. své sedm sledky kolchozních družstev a státních statků dostávat jen peněžní mzdu jako dělníci. V
desátiny.
(er) velmi ubohé. Režim totiž nerespektuje čily ven praksi by to znamenalo, že dosavadní životni
OBRAZY FRANT. KUPKY, jenž zemřel před kovských lidí a všude dogmaticky uplatňuje úroveň družstevníků by podstatně klesla. Vy
čtyřmi roky ve svém dlouholetém působišti, v politické zájmy. Neuvážené experimenty, ne hlídky čs. vesnice do budoucnosti nejsou tedy
Paříži, vystavovala v březnu t. r. galerie Lien- odborné plánování a věčné reorganisace se růžové. Na čs. vesnicích není proto dnes žádný
hard v Bernu.
(dp) mstí. Proto je také celkový objem zemědělské důvod ke spokojenosti.

«Vědecké» plány čs. komunistů pro zemědělce

Pravý smysl obvinění
Není obtížné uhodnout pravý smysl těchto
obvinění □ náznaků. Čs. společnosti a ještě
více Sovětům by bylo nejmilejší, kdyby pří
činou letadla byl vnější zásah, asi v tom
smyslu, že katastrofu zavinili „imperialisté čí
revunšisfé", a nikoliv vada na motoru, unavenost materiálu, nedbalost ošetřujících mecha
niků či snad sabotáž. Je to tím pochopitel
nější, že bchem tří měsíců se dostává jméno
„Iljušin" již po třetí do spojitosti s leteckou
nehodou. Poprvé při zmíněném neštěstí tj
Prahy, při klerém přišlo při zkušebním letu s
„Iljušinem 14" deset lidí o život. Po druhé v
lednu, kdy na lince Praha — Bratislava se poku
sili tři, dobrodružně založení mladíci zbraní
přinutit pilota ke změně kursu na Norimberk.
Při přestřelce byl zraněn navigátor a jen dík
leteckých schopnostech duchaprítomného pilota,
který vyrovnal padající stroj 200 metrů nad
Orlickou přehradou, nedošlo k tragedii. Na
palubě byl tehdy 38 lidí. A po třetí v březnu
u Oborrusselbachu.

Československý rozhlas nešetřil ani výpady
proii západoněmeckým vyšetřujícím odborní
kům. Tyto útoky slojí v ostrém protikladu proti
prohlášením vedoucího letecké sekce při mini
sterstvu dopravy Karla Stekla a jiných členů
čs. delegace dr. Fcjfara a Josefa Koffera. Tito
lidé vyjádřili v soukromých rozhovorech a ofi
ciálně německému tisku ještě ve Spolkové re
publice plnou spokojenost se spoluprací ně
meckých technických odborníků a lékařů, se
kterými budou ještě několik dalších měsíců, než
skončí vyšetřování, ve styku.

Tajnůstkářství čs. delegace
Podle dosavadního vyšetřování pravá pří
čina explose není dosud známa a odborníci
pochybují, zda-li se jí vůbec podaří zjistit.
Mikroskopické zkoušky materiálu, které jsou v
proudu, naznačí snad více. Nejsou známa ani
mnohá jména, povolání a poslání pasažérů
letadla. Na otázky tohoto druhu českosloven
ští zástupci odpovídali vyhýbavě nebo mlčeli.
Buď z neznalosti podrobností nebo úmyslně.
Jen podle strohých, všeobecných informací měli
v letadle cestovat diplomaté, techničtí a hospo
dářští odborníci, někteří se svými rodinami, do
nových afrických států. Zdrženlivost čs. zástup
ců a sovětských delegátů, kteří byli rovněž
přítomní, lze dobře chápat. Zkušenosti učí —
na příklad na posledy z Konga, lide po od
chodu čs. diplomatů a „technických" poradců
se našly ve sklepě konsulátu skladiště zbraní
a vysílačky — kdo se za těmito odborníky
skrývá. Rozhodně v „Iljušinu 18", který udržuje
spojení východního bloku s Afrikou, necestují
do černého světadílu občané na rekreaci. Mají
jiné poslání, jak také naznačily na místě neštěslí nalezené propagační, komunistické bro
žury v francouzské a arabské řeči, ruské no
viny, pistole a krabice s atropinem.
Rusové se dvěma jmény
Rozhodně má toto letadlo na palubě mnohdy
velmi zajímavé osoby, jejichž totožnost je vel
mi sporná. V době, kdy byly identifikace obětí
v plném proudu, přišlo se najednou na nesrov
nalosti ve jménech na listině pasažérů, kterou
měl v ruce vedoucí lékař, a kterou vlastnili
Češi. Jména dvou Rusů nesouhlasila. Vznikla
otázka: „Byli v letadle 54 lidé? Kdo jsou ti
dva cestující?" Došlo vysvětlení z Prahy: „Dva
Rusové přistoupil; no poslední chvíli do letadla
a Šlo o omyl při psaní jména. Cestujících bylo
52." Vyšetřující komise na přání čs. zástupců
odmítla vydat listinu se jmény cestujících tisku
vůbec. Byla zveřejněna jen jména identifikováných obětí. Podle toho byli na palubě stroje
z Čechů pilot David, členové posádky Kysela,
Bulka, Šnajdr, Kíáiký a Noráková, z cestujících
pak Kvěfuše Voselová, Adolf Beran, Otakar
Obrouček, Svobodo, Kryška a trojčlenná ro
dina Tobiáškových. Tedy jen to, co bylo ne
zbytné.

Příčiny explose hádankou?
Podobně se dělo i se zprávami o výsledku
vyšetřování havarie. A jak to již bývá v po
dobných případech, zřejmé tajnůstkářství a
neochota říct plnou pravdu dává pak podnět
ke kombinacím a nejrůznějším dohadům. Není
pak divu, že zákrok německých úřadů, které
nařídily překvapivě novou lékařskou prohlídku
obětí, zda nemají stopy po střelách, nález pi
stole v troskách letadla, mlčení o jménech
cestujících byly důvodem k doměnkám, že šlo
o sabotážni akt. Přestože lékařský nález vy
loučil přestřelku v letadle — a také z jakých
důvodů, kdy letadlo mělo přistát v Curychu? —
zůstává zde stále otevřena otázka: „Co se
stalo v letadlo, že pilot neměl ani čas volat
o pomoc?" Tato otázka dostává další smysl'
nejnovéjším zjištěním, které vysílal i pražský
rozhlas, že žádný ze čtyř motorů neukazuje
stopy výbuchu.
Jak tedy došlo k výbuchu? Mikroskopické
zkoušky materiálu snad tuto otázuk objasní.
Když ne, tak příčina katastrofy „lljušina 18"
zůstane ve svých podrobnostech věčným tajem
stvím, protože žádný z bezprostředních svěd
ků neštěstí již nežije ...
ad

