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«LIDICE BUDOU ŽÍT»
Rozjímáni nad osudem Lidíc u pří
ležitosti dvacátého výročí jedno
ho
z
nejpochmurnějších
dějin
nejen Československa, ale i lidstva,
nelze ovšem odloučit od toho, co se
stalo v pozdějších letech; vývoj se ne
zastavil dnem, kdy šílenec v Berlíně
nařídil/ že vymaže jméno Lidice „na
vždy". Druhá světová válka mela za
své cesty na Kalvárii mnoho tragic
kých zastavení, vesnice byly srovnány
se zemí ve Francii i v Polsku a taky
v Itálii. Ale v žádném připadě se
hrozné ničení nespojovalo s úmysl
ným, veřejným projevem zlostného
vzteku a zběsilosti jako právě v pří
padě Lidíc. Proto jsou Lidice dějin
ným mezníkem, proto jejich osud vy
volal světovou ozvěnu, proto se za
kládaly nové Lidice v západním světě
a neznámí lidé v nejodlehlejsích čá
stech světa křtili své děti jménem
Lidic. Proto svět rozumu a práva na
fysické zahlazení původních českých
Lidic odpovídal pratickým uskutečňo
váním hesla „Lidice budou žít".
Tehdy ovšem svět rozumu a práva
věřil a bojoval za to, aby žily Lidice
jako vskutku demokratická, spoko
jená obec. Svět taky věřil, že v Lidicích se zrodí jakýsi symbol věčné
památky na to, že lidstvo se vždycky
bude spojovat ku pomoci proti násilí
a bezpráví, že silní budou chránit sla
bého. Lidice měly věčně připomínat
hrůzu, které jsou někteří lidé schopni,
ale zároveň ukazovat obrovskou pře
míru milosrdenství, jakého je schopno
lidstvo. V tom bylo poslání nových
Lidic, vybudovaných s pomocí celého
světa po druhé světová válce.
Co se z toho uskutečnilo — co se
z toho uskutečňuje? Zničených Lidíc
zneužívá nehodná propaganda k fa-;
lesnému, licoměrnému štvaní proti
pravdě, zničených Lidic se zneužívá
k potlačování svobody a volnosti
doma pod záminkou, že hrozí nebez
pečí nových Lidic. Z místa, které se
mělo srát symbolem smířeni lidstva,
stalo se žároviště plamenů nenávisti.
Je tomu tak v celém světě? Do
chází i jinde k tomu, že politická
poutní místa z dob druhé světové
války vyzařují víc než memento z
minulosti pro budoucno hrozby pro
přítomnost? Rozdmýchávají se všude,
kam dopadla strašná, ničivá pracka
diktátora, dávno už mrtvého, vášně
proti lidem, kteří žijí? Vedou se i jinde
na světě lidé den za dnem, měsíc za
měsícem a rok za rokem k uměle
podněcované vybičovávané nenávisti?
Bylo by smutné, kdyby tomu tak bylo,
a je dobře pro svět, že tomu tak ne
ní — s výjimkou Lidic. Současná
historie o tom podává živý doklad na
příkladu anglického města Coventry.
Také Coventry bylo zničeno histo
rickým náletem za války a jeho kate
drála se přes noc proměnila v ruiny.
Zrovna ze dnech lidického výročí se
slavnostně otvírala nová katedrála v
Coventry. Nic tam nebylo zfalšováno,
nic nikomu odpuštěno. Část ruin se
ponechává v původním stavu jako
memento, kam až může zběsilost vy
hnat lidi — ale nová katedrála, zbu
dovaná částečně z peněz, vybraných
v Německu, stavěná částečně s pří
mou pomoct německých studentů, tyčí
dnes vysoké věže k nebi jako symbol
smíření dvou národů. Výrazem tohoto
nového poslání katedrály byly i první
bohoslužby ve chrámu, jejichž poslání
daleko
přesahovalo
náboženský
smysl, konaly se ve znamení usmíření
mezi národy.
Poslání Lidic bylo nejiné než po
slání katedrály v Coventry. Není
vinou občanů v Lidicích, že se jména
jejich obce neužívá v tomtéž lidském
smyslu; je to naopak proti jejich vůli
a proti duchu nejvyšších obětí, které
přinesli. Co se v jejich jménu s Lidicemi provádí, je jen další zostření
strašného trestu, kterým byli postiže
ni. Věříme pevně, že jím byli postiženi
jen dočasně a že není vzdálena doba,
kdy Lidice budou žít po svém jako
žily před tím, než byly zničeny, a kdy
bude jméno Lidice na vždy zářit v
dějinách jako symbol usmíření sluš
ných lidí po překonaných hrůzách.

Fronty před prodejnami jako za války

Vážná zásobovací situace v ČSR
V Československu trvá už několik týdnů velmi vážná
zásobovací situace, jaká tu nebyla od konce války.
»Člověk si nemůže koupil kus čerstvého masa a na litr
mléka, jedno vejce a půl kila zeleniny, nebo ovoce mu
síte stát dlouho ve íronlě!« prohlásila osoba, která v

Stejně jsou fronty před prodejnami,
když se rozšíří zprávy, že došly libušské nebo polské husy. Vepřové maso
se vydává v Praze ve čtvrtek nebo
v patek půl kilogramu na osobu,
ovšem zákaznice musí zároveň koupit
určité množství mraženého hovězího
masa z Argentiny. Ve frontách před
prodejnami „Masny“ dochází k ne
chutným scénám, hádkám a výstupům.
Ženy jsou rozhořčeny a prohlašují, že
obchody byly dříve dobře zásobová
ny drůbeží a zvěřinou a republika
ještě husy vyvážela. Podobná situace
je ve všech ostatních velkých městech
republiky, ale nejhorší je v pohranič
ních oblastech, které byly zařazeny

polovině května opustila Prahu. V Praze jsou nejdelší
fronty před prodejnami »Ryby, drůbež, zvěřina", neboř
hospodyňky se dožaduji — nemohou-li dostat čerstvé
vepřové maso — aspoň rybího filé, tuňáků a tresek.

od roku 1962 do tak zvané čtvrté
třídy, což v praksi znamená, že jsou
na posledním místě při všech dodáv
kách. Kromě potravin je v pohraničí
nedostatek běžného zboží a potřeb
pro domácnost.

Těžkou zásobovací situaci v Česko
slovensku potvrdila četná úřední a
tisková prohlášení režimu, ba i Anto
nín Novotný na oslavách 9. května.
Svobodné slovo 16. května t. r. dozna
lo: „V posledních měsících to leckterá
hospodyňka neměla zvlášt lehké při
svých starostech o kuchyň a úroveň
stravování. Zvlášť zaměstnané ženy,,1
které přijdou večer z práce a nemají |

kdy postavit se do fronty před Mas
nou, musily nejednou měnit jídelní
lístek, protože nedostaly vepřové
maso na chystané řízky nebo hovězí
na svíčkovou. A staly se i případy, že
musily při přípravě jídla sáhnout ke
konservám." Pražské Svobodné slovo
pak vyčetlo zahrádkářům, že nepěstují
dost zeleniny pro vlastní potřebu a
lidem na venkově, že upadl chov krá
líků, který znamenal pravidelný pří
spěvek do kuchyně venkovských hos
podyň. Tentýž časopis doznal, že lec
kde vznikl přechodný nedostatek pe
čiva a chleba.

(Dokončení na str. 2.)

Pohled na Československo v posledních týdnech

Oslavy, návštěvy a krise
Dne 29. dubna otiskla vVečerní Praha« tuto kratičkou
noticku: »Po průvodu za Karlem Hynkem Máchou na
Petřin se Pražané mohou vydat lanovkou, která o slav
ném dni jezdí od 9 do 20 hodin.« Slavným dnem je
míněn 1. květen, kdysi opravdový svátek pracujících,
dnes den pečlivě zrežírovaných pochodů před tribunou
obsazenou komunistickými vůdci a jejich milci. Kdo s
Režim tuto zprávu ani nepotvrdil,
ani nevyvrátil — a to podie zkuše
nosti s komunistickými praktikami ve
zpravodajství znamená, že zmíněná
demonstrace se ooravdu konala.

Rozdávání řádů

Předvečer 1. máje a potom před
večer 9. května — „výročí osvobození
Československa sovětskou armádou"
— jsou již 11 let dny, kdy komunistic
ká prominence rozdává svým vyvo
lencům různá vyznamenání. Vedoucí
hodnostáři v krajích přidělují řády
„Za zásluhy o výstavbu", a „Za vy
nikající práci", zatímco na pražském
Hradě se dostávají „Řády práce",
„Řády republiky", teď taky tituly
„Hrdina socialistické práce" a „Státní
ceny Klementa Gottwalda".

Cílem tohoto tyátru je vyvolal do
jem (snad dokonce přesvědčit lidi), že
režim si cení pracujících rukou i moz
ku, což prý (rádo se zdůrazňuje) ni
kdy nebývalo.
Jedno je na té věci nápadné: Jmé
na vyznamenaných se zhusta opakují.
Takový František Hamr z Brna byl už
např. vyznamenán „Za pracovní obě
tavost", má titul „Průkopníka socia-

takto organizovanou „slávou" nesouhlasí, na toho se
posílají policajti — „zelené gestapo”, jak se jim za těch
to časů říká.
Jak jsme vám již referovali v minulém čísle (a jak
zaznamenaly čelné západní listy), několik stovek mla
dých lidí se na 1. května vydalo za básníkem máje a
volali s petřínské stráně hesla, která se vymkla censuře.

I zarovnaných výročích osvobození re
publiky ,1955, 1760).
Proč se odhodlali amnestoval mimo
zaběhaný pořádek lze poměrně snad
no vysvětlit. Kam se dnes v republice
rozhlédnete, najdete nedostatky růz
ného druhu. Průmysl se za daných
A jedno je — pokud jde o vyzna- okolností — ať už je určuje zásobo
menávací kampaně komunistů — pří vání surovinami nebo morálka pracu
značné: Slovo „laureát" (to je nositeli jících — nestačí vyrovnat s uloženými
státní ceny) se mezi lidem vžilo jako úkoly. V zemědělství jsou ještě horší
označení pro člověka nevalné pověsti,. poměry — a naši čtenáři vědí, že to
skoro jako nadávka. Snad se hodí do rnu tak je nejen proto, že byla pře
dat, že Jednotné zemědělské družstvo ' dlouhá zima. Nepořádek na všech
(kolchoz) v Brance okres Opava bylo úsecích národního hospodářství se
v roce 1956 vyznamenáno „Řádem promítá pro všechny občany viditelně
práce"; letos mu byl začátkem roku (a citelně) v zásobovací krisi. Není
tento „řád" odebrán, neboť se zjistilo,; maso, není ovoce, ba tu a onde není
že prý ty řáduhodné výsledky druž-1 ani chleba — a textilu není dostatek
štva existovaly jen na papíře, že byly a ještě mnoho jiných věcí chybí.
falšovány. —
I
A tu ovšem taková amnestie může
pozvednout morálku, zlepšit náladu
obyvatelstva. Není pochyby o tom, že
Maso není, je amnestie
šéf strany a státu takto uvažoval a
Docela neočekávaně bylo 9. května
že se snažil ještě o jedno: Vylepšit si
oznámeno „rozhodnutí presidenta re
tímto rozhodnutím svoji prašpatnou
publiky o amnestii". Říkáme neočeká
pověst, udělat něco, co ho může uči
vaně, protože až dosud vyhlašovali
nit populárnějším; potřebuje to jako
komunisté amnestie bud' při presidentsůl. —
ských volbách (v červnu 1948, v břez
{Dokončení na str. 2.)
nu 1953 a v prosinci 1957), nebo při
lisiické práce", doslal tzv. státní cenu,
má dva „Řády republiky", čtyři vyzna
menání „Za vynikající práci", jeden
řád „Za zásluhy o výstavbu" — a teď
se stal „Hrdinou socialistické práce".
Obdobných případů je víc. Není těch
komunistických vyvolenců mnoho ...

Podivné sociální pojištění družstevníků
DISKRIMINACE PRACUJÍCÍCH ČLENŮ KOLCHOZNÍCH DRUŽSTEV — ZVÝŠENÁ PRACOVNÍ POVINNOST — VY
SOKÉ PŘÍSPĚVKY — NÍZKÉ DÁVKY — DALŠÍ POKUS O LIKVIDACI ZÁHUMíNKŮ

Od 1. dubna 1962 bylo v Českoslo
vensku podstatně změněno sociální
pojištění členů kolchozních družstev a
jejich rodinných příslušníků. KSČ už
déle než dva roky slibovala, že toto
pojištění zlepší a že bude stejné jako 1
u zaměstnanců v ostatních odvětvích
národního hospodářství. Politické byro strany se však nemohlo dohodnout
na zásadách a změnu pojištění proto
stále odkládalo. Není patrně bez vý
znamu, že úprava byla vyhlášena
teprve pak, když byl mocenský boj
mezi Novotným a Barákem skončen '
a Barák byl za mřížemi. Nový zákon J
je totiž typicky stalinisiický a krajně
asociální.
Dosavadní
diskriminaci
družstevníků proti zaměstnancům v j
ostatních oborech neodstraňuje, nýbrž
mnohde ji ještě prohlubuje. Zřejmým ;
posláním nynější úpravy je družstevní
rodiny přimět, aby v kolchozních druž-1

stvech pracovaly více a déle. Režimu
jde tedy především o hospodářské
výsledky a o zvýšení kolchozní vý
roby. Nejde mu o to, aby družstev
níkům zajistil klidné stáří ani o to,
aby jejich rodiny zbavil obav z ná
sledků nemocí, invalidity nebo jiných
neštěstí. Nynější úprava pojištění není
tedy humánní ani sociální, nýbrž, je
to soubor opatření, která mají působit
jako popohaněčský bič nebo jako
trestní sankce.

Jak to bylo dosud
Nemocenské pojištění pro rodiny
družstevníků bylo dobrovolné a byl
při něm nárok na bezplatnou lékař
skou péči, na ošetření zubů a na léky.
Nemocenskou podporu nemohl však
dostat nikdo. Celé pojistné hradilo
družstvo. V roce 1961 byli dobrovolně
nemocensky pojištěni prakticky vších-

ni družstevníci. Třídní ráz tohoto po
jištění je vidět z toho, že samostatní
rolníci a malorolníci se pro případ ne
moci pojistit nesměli.

Důchodové pojištění bylo pro všech
ny družstevníky povinné. Výše starob
ního důchodu činila nejméně 230 a
nejvýše 440 Kčs měsíčně. Družstevník
si výši starobního důchodu vždy mohl
zvolit sám a vždy také platil celé po
jistné. V roce 1961 byly přes čtyři pě
tiny družstevníků pojištěny jen na nejnižší možný důchod, na měsíčních 230
korun. Jednak proto, že většina druž
stevníků má — velmi nízké příjmy —
především však proto, že v budouc
nost komunistických opatření málo
kdo věří a dělá se tedy u všeho
pouze nezbytné minimum.

(Dokončení na str. 2.)

Džilasovo svědectví
V těchto dnech vychází najevo nové
svědectví o tom, jak se k nerozezná
ní podobala bolševická diktatura od
nacistické nejenom vnitřním zřízením
autoritativního státu, ale také svými
válečnými úmysly a přípravami. Je
to svědectví bývalého jugoslávského
povstaleckého hrdiny a nynějšího
jugoslávského politického vězně Džilase v jeho knize o rozhovorech se
Stalinem, pro kterou byl — v autori
tativní Jugoslávii odsouzen na osm
let do žaláře. Nebyl obžalován pro
nějakou nepravdivost v obsahu své
knihy, klade se mu za vinu, že uve
řejnil důvěrné skutečnosti, o nichž se
dověděl ve své někdejší úřední funk
ci. Podle předběžných ukázek z knihy,
která vychází v Americe, shoduje se
Stalinova podobizna v Džilasově po
dání se vším, co veřejně pověděl
Chruščov o Stalinově řádění uvnitř
Sovětského svazu, jen jsou Chruščovovy údaje ještě doplněny Stalinový
mi výroky o tom, jak si představoval
roli Sovětského svazu v dalším vývoji
politiky mezinárodní, a tu se nám
odhaluje onen další důkaz, že vláda,
která nepřeje pokoj svým nesvobod
ným poddaným, ohrožuje vždycky
také mír zemí a občanů cizích. Bylo
to v dubnu posledního válečného
roku, kdy u večeře v Kremlu slyšel
Džilas z hostitelových úst, že válka,
jež se chýlí ke konci, není jako války
dřívější: Obsazenému území uloží ví
těz také svůj sociální řád. Počesku se
tomu říká kápnout božskou. Necelý
měsíc před tím kapal Stalin ďábel
skou, když připíjel v témže Kremlu
presidentu Benešovi vracejícímu se
domů z Londýna oklikou přes Moskvu.
Tvrdí se o nás, žaloval, že chceme,
aby země osvobozené, naším přispě
ním, přijaly nose zřízení. My naopak,
lhal dále, pomáháme každé, aby se
mohla zařídit posvém. Svět nám to
nevěří (a vy taky ne, — dodal po
tichu, obrácen k doktoru Benešovi —),
ale přesvědčíte se. Přesvědčili jsme se
a pořád se ještě přesvědčujeme, o to
nic. Stalinská přízeň nás přimkla k
Sovětskému svazu objetím vroucím až
k udušení. Ale aktuálnější význam
Džilasovy knihy je v odhalení, že se
Stalin netajil svým odhodláním ne
omezit své impérium hranicemi dosa
ženými po druhé světové válce. „Za
patnáct nebo dvacet let budeme zo
taveni a pak se půjde znova!" — kři
čel. Džilas k tomu dodává, že Stali
novy armády měly pod patou půl
Evropy a na druhou se chystaly v
příštím kole. Jaký šel, takového
potkal, — je vidět, že Hitler a Stalin
si byli podobni v přátelství i nepřátel
ství, když se napalovali u zeleného
stolu, i když se pobíjeli na krvavém
poli, bylo jim navzájem jasné, kdo je
kdo a šlo jen o to, kdo s koho.
Chruščovova posice je jiná: Není dru
hého Hitlera a není už oné slabošské
demokracie, jež uměla cenit zuby jen
k úsměvu.
Proto žijeme v tom podivném a ne
utěšeném stavu, že je pořád na spad
nutí světová válka a přece pořád na
dosah světový mír. Chruščov mluví o
závodění, kdo stiskne dříve osudný
knoflík atomového útoku, ale zároveň
otálí s jednostranným zásahem do
berlínské a německé otázky, který by
její smírné řešení ztížil, ne-li vyloučil,
a americký president pilně si hledící
diplomatické i bronné přípravy demo
kratického tábora krotí při tom ener
gicky fy jeho netrpělivce, kteří k po
kojnému jednání s diktaturami ne
chtějí přispět, protože od něho žádný
úspěch nečekají. Po této stránce se
smíme konejšit, že naše přítomnost je
už značně dehitlerisována a destalinisovóna, a až se k tomuto poznání
dobelhají i čs. režimní zaostalci, zmizí
i z Prahy monumentální památka mu
že, který už na konci druhé světové
války měl za lubem třetí. Jenže mír —
to si nemůžeme než znova a znova
opakovat — je víc než neválčení. Ne
být nynějšího babylonského zmatení
jazyků i myslí i citů a nálad, nebýt
předstíraných kuráži a nákladných
strachů bylo by jasné jako slunce, že

(Dokončení na str. 2.)

Strana 2.

ČESKÉ SLOVO

Džilasovo poselství
(Dokončení se str. 1.)

vývoj lidí i věcí na celém světě spěje bez násilí
k rozumnému vyrovnání zájmu a ke slušnému
řešení sporu. Den za dnem se omezuje a pře
konává svrchovanost mocenských ambicí národ
ních nad obecným prospěchem národů všech
a všech stavů a povolání. Stará koloniální im
péria se likvidují a likvidovala by se rychleji,
kdyby se mezitím ve jménu svobody nezaklá
dala a neutvrzovala poddanství nová. Někdej
ší sociální propasti se nehloubí, ale překlenují
hospodářskou i politickou nezávislostí lidí v
dílnách a lidí na polích, a děje se to na Zá
padě, jehož nekolektivisované hospodaření a
podnikání dávno už není nezřízené, rychleji a i
důkladněji než pod sveřepou mocí kapitálu !
postátněného. Jen zdánlivě se svět rozpolcuje '
mezi kapitalismem a socialismem, neboť ty oba
se mohou samostatně a neohroženě rozvíjet a
slušnou soutěží spíše sbližovat a prolínat než
navzájem hubit. Ani propastný rozdíl mezi
samovládou a demokracií nevylučuje, že káz
nicová autorita diktatur, odkázaných bez cizích
intervencí proti nesvéprávnému poddanému
zase na souhlas svéprávného občana, může
i bez nového prolévání krve ustoupit samo
správné kázni a sebekázni svobody, jako se
moderní demokracie bez prolévání krve zba
vila a zbavuje sobeckých nebo demagogických
nekázaností a nevázaností nerozlučným spoje
ním práva a povinnosti. Společnost, ano, ale
ne stodol Autorita, ono, cle ne biči Lidé a ná
rody se nedorozumějí, dokud si nerozumějí, a
rozumět si nebudou, dokud se nesvobodnou
výměnou myšlenek a povinnými padělky pojmů
nový svět zvrhá v nový Babylon. Budoucnost
náleží Džilasům, ne Stalinům, — knize, ne kri
minálu.
J. S.

Vážná zásobovací situace
v ČSR
(Dokončení se sir. 1.)
Ani Rudé právo nezatajuje křísí v zásobo
vání, pouze se ohradilo proti pověstem, které
se jako lavina šíří mezi obyvatelstvem, že do
bytek houfně hyne,- jiní rozšiřují zprávy o
obrovském vývozu prasat a podle jiných po
věstí se prý v jakési sousední zemi (ve Východ
ním Německu?) prodávají tisíce tun masa,
označeného jako „zemědělské přebytky z
Československa". Rudé právo tak jen potvrdilo,
že se masová kalamita vyvinula v masovou
psychosu.
Veškerý čs. tisk, na příkaz shora, zahájil
uklidňovací kampaň, která měla utišit nespo
kojence. Hlavní thematikou je tvrzení, že maso
není, protože ho lidé jedí víc. Rudé právo
9. dubna psalo: „Letos má přijít na trh, za před
pokladu dalšího zvýšení výroby 465 tisíc tun
masa, což je o 106 tisíc tun více, a maso přesto
nedostačuje. A to jednak proto, že od začátku
roku ho nebylo na zvýšený plán dodáno 12.500
tun □ dále proto, že stoupaly příjmy obyvatel
stva a nároky." Rudé právo si vzalo na pomoc
statistiky, kterými režim zásobuje čs. občany
vydatně již 14 let a které tvrdí, že se v roce
1961 prodalo o sto tisíc tun masa a masných
výrobků více než roku 1956 a že poptávka
přesto nebyla uspokojena. Režim ovšem zapo
míná na jedno: když čs. občané chtějí zjistit,
jak na tom jsou, nejdou si přečíst „Rudé právo"
a jeho falešné statistiky, nýbrž zajdou si do
obchodu s potravinami, kde zjistí, že je to tam
jako v Hermanově snědeném krámu a dále, že
zásobovací situace Československa zásluhou
„velkorysé" politiky komunistické strany oprav
du volá do nebe.
•—ar

Podivné sociální pojištěni
členů kolchozních družstev
(Dokončení se str. 1.)
Základní zrněny
1. Nemocenské pojištění je nyní pro všechny,
kdo pracují v kolchozních družstvech povinné.
(Zbývající samostatní rolníci — stejně jako dří
ve — ani teď se pojistit nemohou.)
2. Starobní a invalidní pojištění je i nyní pro
družstevníky povinné a nemění se ani dosavad
ní, uboze nízké důchody. Právo na volbu sta
robního důchodu režim však družstevníkům
bere a bude jeho výši pro každého určovat
sám.
3. Při poskytování pojistných dávek a služeb,
jak v důchodovém tak i v nemocenském po
jištění, se nyní přísně rozlišuje o koho jde.
Komunistickým kádrům, které režim v posled
ních letech dosadil do všech kolchozních druž
stev no vedoucí místa, nový zákon zajišťuje
privilegované postavení.
4. Pracující družstevníci nikdy nemohou do
sáhnout stejného starobního ani invalidního dů
chodu jako dělníci v ostatních oborech. Pod
statně horší mají také pojištění nemocenské.
Tím však jejich diskriminace neskončí. Nový
zákon je ještě také rozděluje, podle toho v
jakém družstvu pracují, do tří různých kategorií,
v nichž se pojišťovací podmínky podstatně růz
ní. Jsou to:
o) Družstva s tak zvanou vyšší úrovní hospo
daření, to je taková, která trvale překračují
předepsaný plán výroby i plán prodeje. V těch
to družstvech nesmějí mít družstevníci už oni
záhumenek ani naturální odměny a musejí se
spokojit s peněžní mzdou.

Oslavy stého výročí založení Sokola

Před sletem Sokolstva ve Vídni
V Torontě vyvrcholil v neděli 20. května slet
Kanadského Sokolstva veřejným vystoupením
kanadských a amerických Sokolů, které vzbu
dilo pozornost zejména také účastí vedoucích
osobností kanadského veřejného života. Byl pří
tomen guvernér provincie Ontario MacKay,
kanadský ministr národní obrany Douglas Scott
Harkness, předseda poslanecké sněmovny Míchener, starosta města Toronto Phillips a řada
novinářů. Na čestné tribuně byl také bývalý
starosta ČOS dr. Antonín Hřebík a bývalá ná
čelnice ČOS Marie Provazníkova... Slet za
hájil guvernér MacKay a kanadský ministr ná
rodní obrany ve svém projevu ocenil význam
sokolské idey pro brannou výchovu ve svobod
ném světe. V programu vystoupil také oddíl
kanadské armády. Slet v Torontu byl první v
letošní sérii jubilejních sletů svobodného Sokolstva k 100. výročí založení Sokola. Další velký
slet bude mít 24. června v Pittsburghu americké
Sokolstvo a od 6. do 8. července bude jubilejní
slet svobodného československého Sokolstva ve
Vídni za účasti západoevropských, kanadských,
amerických, australských a afrických sokolských
jednot.

fael Kubelík. Koncert bude uspořádán v budově
Wiener Konzerthaus, Wien III., Lohringersfrasse
ve 20 hodin a na programu jsou skladby Sme
tanovy, Dvořákovy a Sukový. V sobotu 7. a v
neděli 8. července předvedou jednotlivé složky
tělovýchovná čísla na hřišti Českého srdce v
desátém okrese (Favoriten, Absberggasse a
Katharinengasse). Na tomto hřišti bude v ne
děli 8. července hlavní sletové vystoupení, které
bude zahájeno slavnostním nástupem ve 14 ho
din. — Vstupenky na koncert je třeba si zajistit
v předprodeji u pokladníka Jana Terbera, Wien
XVI, Helblinggasse 1—3. Veškeré ostatní infor
mace poskytuje sekretariát sokolské župy,
Wien I., Drachengasse 3.
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vychází měsíčně s výjimkou prázdnin. Vydává
a za redakci odpovídá J. Parma. Redakce a
administrace: české Slovo, Můnchen 27, Postfach 91, Germany. Řídí redakční kruh. Tiskem
Buchdruckerei Dr. Peter Belej, Můnchen 13,
Schleissheimer Str. 71. Podepsané články nemusí
vždy vyjadřovat názor redakce. Nevyžádané
rukopisy se nevracejí. * Cena jednotlivých vý
tisků: Německo 85 Pfg., Rakousko 5 Sch., USA
X 0,25. * Předplatné na rok 1962: Austrálie
£ 1/10, Francie 12 NF, Itálie 1.400 Lir, Kanada
x 2,50, Maroko 13 Dír., Německo 8,50 DM, Nor
sko 15 Kr., Rakousko 55 Sch., švédsko 11 Kr.,
Švýcarsko 10 sfr., Velká Britanie £ 1, USA
X 2,50, ve všech ostatních zemích $ 2,50, nebo
ekvivalent v tamní měně. Příplatek pro leteckou
zásilku pro Severní Ameriku, Afriku a Blízký
východ US X 2,00 pro ostatní oblast US $ 3,00,
nebo ekvivalent v místní měně. * Prosíme čte
náře, aby poukazovali předplatné zástupcům
listu ve své zemi a jim také sdělovali změny
adres. * Naši zástupci:

Tábor Evropské oblasti Čs. Sokolstva v za
hraničí bude letos v Neuhofenu, poblíž želez
niční stanice Amsteten a. d. Ybbs na trati Ví
deň — Innsbruck — Curych — Paříž. V témže
místě byl již tábor roku 1958. Nyní jsou pod
mínky zlepšeny úpravou koupaliště, stanovým
táborem a rozsáhlou zahradou, jakož i mož
nostmi ubytování v hotelích i v soukromí. Ro
dinný rekreační tábor bude otevřen od 1. čer AUSTRÁLIE: František NOVÝ, 43 Esplanáde,
vence do konce srpna. Denní pense pro do
Adelaide, Semaphore, S. A.
Slavnosti Jubilejního sletu budou zahájeny v spělé stanovena na 45 šilinků, děti do devíti BRAZÍLIE: Dr. Miroslav RAŠÍN, Chaixa Posta 2,
pátek 6. července koncertem Vídeňského sym let budou platit polovinu a mládež od 9-—16
Agencia Copacabana, Rio de Janeiro.
fonického orchestru, který bude dirigovat Ra- let 38 šilinků denně.
HOLANDSKO: Dr. Karel REMEŠ, v. Kretschmar
v. Veenlaan 92, Hilversum.
ITÁLIE: Vladimír VANĚK, Roma, Parco Perpoli 4.
Sjezd KSČ odložen
KANADA: O. F. SÝKORA, 159 Gerald Ave.,
Montreal — Ville Lasalle, P. Q.
MEXICO: Dr. Václav LÁSKA, Campos EHseos
306, Mexico 5, D. F.
znovu nad tím, co ten komunistický pořádek
{Dokončení se sir. 1.)
Amnestovaný jsou nevykonané tresty za natropil nepořádku např. v hospodářství, a co NORSKO: Josef ANDRLE, Martin Borrebekkensveí 30, Aarvoll-Oslo.
„protistátní trestné činy pobuřování, zneužívání je bonkrotárská politika Ulbríchta a Novotné
náboženské funkce, hanobení republiky a její ho, jejich „přátelství" stojí (zbytečné) práce a RAKOUSKO: Jan TERBER, Wien XVI., Helbling
osm
ho představitele, hanobení státu světové socia peněz.
gasse 1—3.
listické soustavy a jeho představitele, opuštění
SPOJENĚ STÁTY: František AMBROŽ, P. O. Box
SJEZD
KSČ
SE
ODKLÁDÁ
republiky, vniknutí na území republiky... ší
318, New York 21, N.Y.
Těsně před uzávěrkou došla tato zpráva:
ření poplašné zprávy" a pod. Tresty se pro
ŠVÉDSKO: Karel MIKULÁŠEK, Ríngborgsvagen 6,
míjí „pod podmínkou, že odsouzený povede
„Ústřední výbor Komunistické strany Česko
Norkopping 1.
po clobu deseti let ... rádný život pracujícího slovenska oznamuje, že rozhodl odložit zase
člověka".
dání XIL sjezdu KSČ z října 1962 na začátek VELKÁ BRITANIE: Dr. Rudolf VÁCLAVÍK, Clapham Common, Crescent Grove 29, London,
Oficiální komentáře mluví o „politické am- . prosince 1962. Toto usnesení přijal ústřední vý
S. W. 4.
nestii" a tvrdí, že je rozsáhlejší než ta z roku ' bor KSČ proto, že dosud probíhají a nejsou
1960, jejímž iniciátorem byl nedávno odsouzený] skončeny práce na návrhu základního sjezdo
Z ostatních zemí oznamujte změny adres a
Rudolf Barák. Výčet amnestovaných provinění | vého dokumentu o výhledech dalšího rozvoje uhrazujte předplatné přiložením bankovního
a skutečnost, že se propouští „pod podmínkou" । naší socialistické společnosti, který se má stát šeku, případně bankovek k dopisu přímo ad
(již lze velmi široce vysvětlit!) tomu však nena-1 také podkladem široké diskuse všech pracují ministraci Českého Slova, Můnchen 27, Postsvědčují. —
cích. V důsledku toho bude časově posunuto fach 91, Germany.
Snad aby se ukázalo, že komunisté to s od i konání této diskuse.
pouštěním myslí vážné, byli vybraným noviná
Diskuse k návrhu nových stanov KSČ bude
řům hned 11. května představeni tři navrátilci:' probíhal v dobé od 1. srpna do 31. srpna 1962 ZEMŘEL VYSLANEC DR. ZDENĚK FORMÁNEK
bývalá zaměstnankyně rozhlasu Svobodná Ev-‘ a diskuse k dokumentu o výhledech dalšího
V Madridu zemřel ve věku 72 let bývalý čs.
ropo Vladimíra Šundová se syny Františkem a > rozvoje naší socialistické společnosti od 25.
vyslanec dr. Zdeněk Formánek, který byl v di
Vladimírem. Jmenovaní se vrátili do Českoslo-1 srpna do 30. září 1962.
plomatické službě od roku 1919. Druhá světová
venska již před Vánoci loňského roku (což bylo । Žádáme všechny stranické orgány a organi
válka zastihla jej ve Španělsku, kde byl čs.
veřejnosti zamlčeno!) a jejich prohlášení uká-■ zace, aby podle toho organizovaly svoji práci
chargé ďaffaires. Po pádu Francie dopomohl
žala, že se na vystoupení ve prospěch komu- j v předsjezdovóm období." —
mnoha čs. uprchlíkům do Anglie a zvláště do
nisfů dobře připravili. Řekli i co nevěděli ...
;
V článku o událostech v Československu v britského královského letectva. Roku 1944 jej
„Vzácní" hosté
květnu t. r. jsme se m. j. zmínili o návštěvě dr. Beneš jmenoval čs. vyslancem ve Španělsku.
V květnu k nám přijely dvě návštěvy. O jed
V tomto úřadě zůstal až do února 1948, kdy se
né se psalo jen velmi málo, ačkoliv byla důle Chrusčovova pomocníka Leonida Iljičova v okamžitě rozešel s komunistickým režimem.
žitá — o druhé se mluvilo od rána do večera, Praze a ptali se, co tam asi dělal. Nuže, zpráva Španělská vláda ho však i po únoru 1948 uzná
o odložení sjezdu na to aspoň částečně odpo
ačkoliv šlo jen o lepší loutkové představení.
vala nadále čs. vyslancem. V březnu 1948 byl
vídá. —
Tajemník ústředního výboru sovětské komu
dr. Formánek zvolen předsedou Čs. pomocného
Původně
měla
výše
zmíněná
„diskuse"
začít
nistické strany L. F. Iljičov (ten první, důležitější
komitétu v Paříži. Od té doby žil střídavě v
na
stranických
schůzích,
jež
se
plánovaly
už
na
návštěvník) se zdržoval se svým konvojem v
Paříži a v Madridu. Byl předním členem Rady
první
červnový
týden.
Nejdříve
se
mělo
hovořit
Československu plných 12 dnů, než 19.5. zase
svobodného Československa a Čs. společnosti
odjel. Navštěvoval továrny, zemědělské závody „o výhledech rozvoje socialistické společnosti", pro vědy a umění v zahraničí. Čs. exulante,
pak
teprve
o
stanovách.
a partajní schůze na Slovensku i v českých ze
kteří se zesnulým přišli do styku, budou si vždy
mích. V předvečer odjezdu měl např. „besedu"
Výhledy komunistického „socialismu" se zřej připomínat jeho lidsky dojemnou lásku k utrpe
s vedoucími aparátčíky režimu, na níž hovořil mě zhoršují, jak ostatně jasně napověděla zprá ní bližního a jeho všestrannou záslužnou čin
„o nezbytnosti boje proti buržoázni ideologii va z Moskvy, že se v SSSR zvyšují v průměru nost pro osvobození Československa.
a některých tvůrčích otázkách literatury a umě- o třetinu ceny masa a másla. Antonín Novotný
a jeho stranický a režimní aparát jsou nyní
Ještě důležitější bylo asi to, o čem se ne přinuceni předělávat původní program „roz
psalo, že mluvil: lljičov je totiž takovou jakousi voje" a to jak jeho hospodářskou část (je dost
ideologickou rukou Chruščova; tři týdny před pravděpodobné, že i oni budou muset sáhnout
návštěvou u nás pobýval v Bulharsku, aby tam na ceny) tak i políticko-ideologickou. Těžko si
Československá komunistická diplomacie má
připravil výlet svého mistra a ujasňoval, co totíž mohou dovolit přehlédnout nové ChrušČobylo bulharským komunistům nejasné na dnešní vovy námluvy u Tita; až dosud platil v Praze další ostudu, když Island vypověděl ze země
politice Moskvy. — Co provedl lljičov v Česko jugoslávský „revizionismus" za těžký hřích. Vlastimila Šfochla, attaché na čs. vyslanectví
slovensku, to se dovíme teprve za nějaký čas. Chce-li si Novotný zachovat pověst dohře vy v Rejkjaviku. Islandský vládní mluvčí oznámil,
Dne 14. května přijela do Prahy a jezdila pak chovaného satelita, musí zase jednou změnit že Vlastimil Štochl se snažil přemluvit island
ského pilota kapitána Sugurdur Olafsona ke
po republice ta druhá, mnohomluvnější a halas své názory...
V prvním Červnovém týdnu se scházejí v Mos špionážní službě proti americké základně v
něji vítaná návštěva. Přijela z východního Ně
mecka a vedl ji Walter Ulbricht, stavitel berlín kvě vůdcové vládnoucích komunistických stran. Keflaviku. Olafson se seznámil se Štochlem,
ské zdi. Řečnilo se velkými slovy o „vítězstvích" Poučíme se asi, jak temné jsou mraky (zejména když si Islanďan koupil roku 1954 malé česko
komunistického pořádku a „nezlcmném přátel hospodářské) krize, v níž se nalézají ChrušČov slovenské letadlo. Letadlo později potřebovalo
JO opravu a k ní také nezbytně nutné, ale ne
ství". Naši doma měli příležitost zamyslet se a jeho sputnici.
smírně předražené náhradní součástky. Olafson
si stěžoval na čs. vyslanectví v Rejkjaviku proti
6. Podstatně se zvyšuje pracovní povinnost požadovaným předraženým cenám. Tam mu
b) Družstva, která celoročně plní povinné
však Štochl slíbil zcela nové letadlo, jestliže
dodávky všech zemědělských výrobků. Když je družstevníků.
splní pouze v některém čtvrtletí, budou patřit
7. Nový zákon značně také zvyšuje finanční Olafson přijede na čas clo Prahy a zaváže se
do této kategorie jen v oněch čtvrtletích, v zatížení všech pracujících členů kolchozních ke spolupráci s Čs. komunistickou Špionážní
službou. Štochl také řekl, co za nové letadlo
nichž nařízené dodávky určených zemědělských družstev.
žádá: informace o amerických vojenských le
produktů skutečně splnila.
tadlech a o americké letecké základně. Sou
c) Družstva ostatní, to je taková, která po
ČESKÝ ARCHITEKT NAVRHL USPOŘÁDÁNÍ
druh diplomat Štochl dal Otafsonovi atrapu
vinné dodávky „vlastní vinou" nesplnila. Těchto
HVĚZD NA VLAJCE USA
fušky, v jejíž dutině mě! Olafson zprávy scho
družstev je ovšem zdrcující většina. Především
Uspořádání 50 hvězd no americké vlajce po vávat a tak je Štochloví odevzdávat. Olafson
proto, že v kolchozních družstvech dnes rozho
uznání Aljašky a Hawajských ostrovů navrhl si vyžádal krátký čas na rozmyšlenou, oznámil
dují o hospodaření pouze dosazení straničtí ne
architekt Josef Vrtěl z Port Charlotte na Flo případ islandské policii, která záležitost po
doukové. Kromě toho režim však celkové po
ridě 65-letý Vrtel se narodil v Kojetíně na stoupila islandskému ministerstvu spravedlnosti,
vinné dodávky rok co rok zvyšuje a pak je
Moravě o do Spojených států přijel roku 1922. které nařídilo Štochloví, aby okamžitě opustil
prosté na družstva „rozepisuje". Novotný i Ši
Vrte! nyní připravuje návrhy na americkou zemi. Po nedávné špionážní aféře Čs. diplomatů
roký už několikráte přiznali, že jsou vyměřo
vlajku o 51, 52, 53 a 54 hvězdách, protože je ve Švýcarsku je to v krátké době další případ
vány nesprávně.
dost možné, že se dalšími státy americké unie a ukázka, jak si čs. komunistický režim před
5. Pro děti družstevníků se zavádějí diskri stanou ještě Portoriko, Virgin Islands, Guam a stavuje v praksi „boj za mír a mírovou koexi
stenci".
Marshallovo souostroví.
minační přídavky.

Oslavy, návštěvy a krise

Island vyhostil čs.
komunistického diplomata
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Komentáře
DUCH ZRÁDCE EMANUELA MORAVCE se
ozva! 27. května t. r. z pražského listu „Práce",
který v článku pod nadpisem „Atentát" vzpom
něl dvacetiletého výročí atentátu na generála
nacistické policie a tzv. zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha. Tento deník,
který se vydává za mluvčího čs. odborářů,
použil tohoto výročí k útoku proti čs. exilní
vládě v Londýně v době války, přičemž použil
bezostychu těchže argumentů, jichž používal v
neblahé paměti Emanuel Moravec. List „Práce"
položil otázku, zda byl atentát nutný, uvážímeli, kolik si vyžádal obětí. Komunistický list pak
vyčetl londýnské exilní vládě, že k atentátu na
Heydricha dala příkaz proto, že chtěla do
kázat, že domácí odboj je řízený z Londýna.
Podobné řeči jsme slyšeli od Emanuela Morav
ce, který byl horlivým služebníkem nacistů. Je
to vskutku dojemná shoda někdejších argu
mentů zrádce českého národa Emanuela Mo
ravce s dnešním psaním pražského komunistic
kého deníku. Dvacet let není ještě tak dlouhá
doba, aby vymizelo z paměti čs. lidu, jak tomu
bylo. Atentát na Heydricha byl proveden na
základě soudního výroku podzemní národní
justice za všechny Heydrichovy zločiny v čes
kých zemích. V době, kdy Reinhard Heydrich
vykonával v Praze úřad zastupujícího říšského
protektora, to jest od 27. září 1941 do 27. květ
na 1942, podepsal 437 rozsudků smrti proti čes
kým vlastencům. Na Heydrichův příkaz bylí po
praveni čeští důstojníci, člen parlamentu, novi
náři, profesoři, soudcové, úředníci, obchodníci
i dělníci, mladí i staří, muži i ženy ze všech
vrstev českého lidu. Dnes, po dvaceti letech se
našel čs. komunistický list a argumentoval těmi
samými názory, které na obranu R. Heydricha
použil zrádce Emanuel Moravec. A to jen proto,
že český domácí odboj nevedli za války komu
nisté, ani nebyl řízen z Moskvy.

JEN AŽ SE ODZBROJÍ. Od úspěšného Glennova letu kolem zeměkoule mají z amerických
astronautů respekt i propagandisté v čs. komu
nistickém tisku a rozhlasu. O Carpenterově letu
referovali dosti podrobné v pražském rozhlase,
který měl na Cap Canaverafu svého korespon
denta Kyncla. Byl jakousi bílou vranou, jediný
reportér ze zemí za Železnou oponou. Američtí
reportéři pozvali Kyncla před mikrofon a
zeptali se ho, jaký dojem na něho udělal Carpenterův let. Odpověděl: "very much impressed" — velmi dobrý dojem. Pak se ale
patrně zalekl, že zašel v uznání příliš daleko
a spěšně dodal, že jeho obdiv patří jenom
Carpenterovi a že i když mají Spojené státy
už také dva kosmonauty jako Sovětský svaz,
že Tiiov přece jen letěl kolem zeměkoule 17kráte. Ale na usmířenou dodal, že se to v ně
kolika měsících jistě podaří i Američanům. Pak
mu američtí kolegové položili otázky: viděl jste
start některého sovětského kosmonauta? „Ne",
přiznal Kyncl, „byl jsem naposledy v Sovět
ském svazu před třemi roky, a to se ještě do
vesmíru nelátalo." — Ale co jiní reportéři ze
zemí za Železnou oponou a reportéři sovětští?
Mohou se dívat na vypuštění sovětského
kosmonauta, jako tady na Cápe Canaveralu
přítomných 400 reportérů? „Nemohou", přiznal
váhavě Kyncl. A proč? Proč fo Sovětský svaz
nedovolí? — Tohle byla otázka nad Kynclovy
síly a tak se uchýlil ke stejnému triku jako ne
dávno kosmonaut Titov a „z hlubokého pře
svědčení" vykládal, že nejříve je třeba od
zbrojit a až bude odzbrojeno — samozřejmě
podle sovětských představ —, pak se prý bu
dou moci — na mou duši — dívat na odpálení
sovětského kosmonauta nejen reportéři ame
ričtí, ale i sovětští a dost možná, že i sám
soudruh Kyncl. Jen až se odzbrojí...
LOVILI V KALNÝCH VODÁCH JIŽNÍ AME
RIKY. V polovici května se vráfiía do Prahy
z jednoměsíčního pobytu v zemích Latinské
Ameriky československá komunistická kulturní
delegace. Kromě Castrovy Kuby s níž má dneš
ní režim v Praze velmi čilé styky politické,
hospodářské i kulturní, navštívila delegace Bra
zílii, Chile, Bolivii, Mexico a některé další
stredoamerické země. Na venek bylo posláním
čs. kulturní delegace navazovat styky s kultur
ními činiteli těchto zemí, s universitami, rozhla
sovými a televísními společnostmi a jednat o
kulturní spolupráci. Ve skutečnosti však dele
gace připravovala půdu a podmínky pro vývoz
čs. komunistické podvratné propagandy. Podle
prohlášení vedoucího delegace ministra škol
ství a kultury dr. Františka Kahudy se prý dá
říci, že ČSSR vzbuzuje ve všech zemích Latin
ské Ameriky obecné sympatie, zejména tím, že
se nám podařilo vybudovat a upevnit nezávis
lost našeho společenského, hospodářského o
kulturního postavení ve světě". Dovedeme si
představit, jak asi neupřímná byla všecka ta
ujednání o kulturní spolupráci se zeměmi Latin
ské Ameriky, když soudruzi vpravdě zapřeli
nos mezi očima a nepřiznali se k závislosti čs.
komunistického režimu na Sovětském svazu, pro
něhož vykonávají každou špinavou práci. Kro
mě hospodářského dumpingu a špionáže, je to
i tak zvaná „kulturní spolupráce". Rozhodně
bude správné, když naši krajané v těch zemích,
které čs. komunistická kulturní delegace navští
vila, budou ve střehu.
—ar.
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Kronika čs. krajanských a exulantských novin
Bohatá historie čs. zahraniční žurnalistiky,
jež se začala s prichodení prvních českých a
slovenských vystěhovalou a exulantu, nám
ukazuje, že nutnou podmínkou normálního roz
voje národního života byl a je — tisk. Naši
lidé ve světě a české noviny, vycházející za
hranicemi, vždy tvořili přátelské pouto, jež
je neúnavně spojovalo téměř po celý život.
Připomínáme si to zejména ve chvíli, kdy vyšla
záslužná publikace čs. novinář e-exulanta V.N.
Dubna o historii českého a slovenského tisku
v zahraničí (“Czech and Slovák periodical press
outside Czechoslovakia^ — lis History and
Status as of January 1962, vydala Czechoslovak
Society ol Arts and Science in America)*).

K minulosti slovenských novin v USA autor
připomíná první tištěné noviny „AmerikanszkoSzlovenské Noviny" (1886). Hojně byl též za
stoupen katolický tisk jako na př. „Jednota"
(1890). — Dále pak uvádí řadu dalších listů,
jež spatřily světlo světa ve druhé pol. 19. stol,
a vycházejí dosud, na př. „Denní Hlasatel"
(Chicago), „New-Yorské Listy" (1877), atd. Ka
pitolu pak uzavírá seznam exulantských listů a 1
časopisů, jež vznikly po únoru 1948.
V Kanadě — kde žije 60.000 Čechů a Slová
ků — je historie českých a slovenských novin
poměrně „mladá" a nynější listy s výjimkou
„Katolického Slováka" vznikly až po únoru
1948 jako na př. „Naše hlasy", „Nový domov",
Pořídit seznam českých a slovenským novin
jež vycházely a vycházejí ve všech kontinen „Brázda", „Neděle" atd.
tech, i s historickým nástinem — k tomu byle
Naše noviny v jižní Americe
třeba hodně lásky a nadšení. Sluší vzpome
Také jižní Amerika byla — jak autor po
nout, že tomu není poprvé, kdy V. N. Duben znamenává — cílem našich vystěhovalců a exu
dokázal svou obětavost a přívětivost k „tiskař lantů. Argentinu si zvolilo za nový domo'
ské černi". Hned po příchodu do exilu byl jed 40.000, Brazílii na 10.000, Uruguay více ne:
ním z prvních čs. novinářů, kteří v Ludwigs- 2.000 a Paraguay asi 1.500 Čechů a Slováků.
burgu společně vydávali oblíbenou cyklostiloNejstarším českým listem byl týdeník „Jiho
vanou tiskovou službu FCI.
americký Čechoslovák" (Buenos Aires), založe
ný v r. 1923. Slováci začali r. 1925 vydáva
USA: S K. H.-Borovským na štíře
„Slovenský Ľud". Z četných cyklostilovanýcl
Autor právem zvolil za první kapitolu „Spo časopisů mezi oběma válkami autor jmenují
jené státy", neboť právě tam — jako ve Vídni „Slavii" a „Průkopníka", načež uvádí časopis;
— byla nejrozvinutější a nejvyspělejší čs. za českých a slovenských exulantů, kteří přišli dc
hraniční žurnalistika. — V lednu 1860 začal těchto končin po únoru 1948.
vycházet první list v české řeči „Slovan AmeO „skutečných" novinách v Austrálii a ne
rikánský" (Racine, Wisc.), jenž svmý názvem Novém Zélandě lze — podle publikace V. N
symbolisoval havlíčkovskou tradici. Prvním čes Dubna — hovořit teprve po únoru 1948, jal
kým deníkem v USA byla „Svornost", založená dokazují na př. „Hlas domova", „Zpravodaj"
25. října 1875. V r. 1890 vycházelo v USA již „Sokolský věstník" a jiné.
24 českých novin. A v r. 1920 se počet úcty
Jak bylo ve Vídni a v ostatní Evropě?
hodně zvýšil na 85 listů, včetně čtyř deníků
Též Vídeň můžeme považovat za perlu čs.
v Chicagu, dvou deníků v New Yorku a v Cle
velandu a po jednom v Omaze a Nebrasce. zahraničního novinářství, neboť tamní listy
Ve výčtu nelze opominout existenci „Česko- byly dílem vzdělaných a pohotových novinářů;
americké tiskové kanceláře" (ČATK), založenou jak autor prozrazuje, v Čechách a na Moravě
byl o ně větší zájem než v — Rakousku ...
v r. 1910.

Kořeny českého tisku v Rakousku sahají do
druhé pol. 18. stol.
Jedním z prvních českých dělnických listů vů
bec byl „Vídeňský věstník" (1868). V r. 1880
vyšly „Dělnické listy" a „Dělnický List Vídeň
ský". Z pozdějších časopisů je nutno se zmínit
o význačné kulturní revue — „Dunaj" (1922), —
jež vycházela 18 roků. — Také tuto kapitolu
uzavírají noviny a časopisy, jež byly založeny
po válce („Vídeňské Svobodné Listy"), resp. po
únoru 1948.
V dalších pasážích Dubnový publikace se do
vídáme o vývoji českého a slovenského tisku
v Beneluxu, Francii, Německu, Velké Britanii,
Švýcarsku a Itálii. Potom nás autor seznamuje
s před- a poválečným životem čs. menšin a čs.
tisku v zemích východní Evropy jako no př. v
Jugoslávii, Polsku, Sovětském svazu, atd. a po
sléze nás informuje o situaci v čs. komunistic
kém tisku, jenž je určen pro západní svět. Zá
věrem uvádí seznam mezinárodních publikací,
jejichž thematika se ztotožňuje s českými resp.
slovenskými zájmy ve svobodném světě, jakož
i seznam almanachů, jež vycházejí v USA a v
Kanadě.
Publikace V. N. Dubna si zasluhuje, aby našla
cestu tam, kam patří — k široké veřejnosti; jak
krajanské tak exulantské.
(sch—)
•j.
Protože nebylo technicky možné, aby zmíně
ná publikace byla ve svém prvním vydání
úplná, prosíme své čtenáře v celém světě, aby
na adresu autora: V. N. Duben, clo Czecho
slovak Society oř Arts and Sciences in Ame
rica, 1824 Harvard Street, N. W., Washington
10, D. C., sdělili jakékoliv připomínky z histo
rie českých a slovenských novin (a menšin),
jež vycházely, resp. vycházejí ve svobodném
světě.

*) Knihu lze objednal u Czechoslovak Society
of Arts and Sciences in America, lne. Mr. O.
Černý, 1824 Harvard Street, N. W., Washington
10, D.C. — Cena výtisku: $1,20 i s poštovným.

Navrátilec agentem čs. komunistické špionáže
Přes „železnou oponu", která dělí Východ a Západ u západonemeckého města LuBECK, projel před nedávném elegantní vůz
značky „Opel-Kapitän" s rozpoznávacím číslem východní zóny.
Seděli v něm dva muži. Jeden, asi čtyřicetiletý, střední postavy,
inteligentního vzezřeni, kterému jednoduché brýle dodávaly vzhled
středoškolského profesora. Druhý, opak svého spolucestujícího.
Mnohem mladší, kolem pětadvaceti let, vysoký, černovlasý a vy
hlížel jako prototyp proletárskeho kádru. Při pasové kontrole hovo
řil mladší muž tvrdým přízvukem, který prozrazoval jeho slovanský

Tak se dostali do Německé spolkové repu
bliky s falešnými pasy dva českoslovenští
agenti, aby tam plnili špionážní úkoly. To vy
šlo na jevo, když se jeden z nich — a byl to
mladší z obou — ještě před splněním uložených
příkazů prozradil. A budiž předem řečeno, že
docela primitivním způsobem, který neodpovídá
důkladnosti příprav, jež jejich cestu do západ
ního Německa předcházely. Dá se říci, že skok
do falešného vlaku byl pro něho skokem do
kriminálu ...
Osudná záměna vlaku
Začněme tedy tím jeho koncem. Jak jíž na
značují hořejší řádky jeho zatčení se událo ve
vlaku, přesnější řečeno v rychlíku, jedoucím z
Frankfurtu nad Mohanem do Saarbrúckenu. Zde
se odehrála scéna, která se vůbec nehodí do
špionážního případu, při kterém se počítá s
každou maličkostí. Co se tedy přihodilo?
Průvodčí požadoval od agenta, který seděl
v uvedeném vlaku, jízdenku. Měl jen jízdenku
pro osobní vlak a nemohl zaplatil dodatečné
poplatky, protože mu chyběly německé peníze.
Na příští rychlíkové zastávce následovalo ode
vzdání cestujícího s nedostatečnou jízdenkou
nádražní policii. Ta zjistila další podezřelé
okolnosti. Cizinec, který hovořil německy s gra
matickými chybami, byl bez osobního průkazu
a jeho výmluvy zněly zmateně a nedůvěry
hodně. Putoval proto jako osoba, u které se
nedá zjistit totožnost, do vězení. Tam nakonec
po delší vazbě spojené s výslechy přiznal, že
byl poslán do západního Německa z Česko
slovenska se špionážními úkoly.
A jak io bylo s tím skokem do falešného
vlaku stojí pak v jím podepsaném protokolu.
V protokolu se naleznou také odpovědi na
mnoho otázek, které souvisí s jeho nedokonče
nou jízdou. Proč školený agent neměl s sebou
osobní průkaz, byť i falešný? Proč neměl dost
německých peněz? Proč cestoval se špatnou
jízdenkou ?
Zde jsou úryvky z jeho zaprotokolovaných
výpovědí, které vše vysvětlují.
»Přijel jsem do západního Německa s agen
tem, kterému jsem byl podřízen. Ten měl u sebe
i můj pas, který jsem dostal do rukou jen krát
ce před překročením hranic u Lúbecku pro pa
sovou kontrolu. Pak mě soudruh pas zase ode
bral ..
»Po přenocování ve Frankuriu jsme se měli
setkat v místě, vzdáleném asi dvacet kilometrů
od Frankuriu. K cestě jsem dostal na nádraží
od mého společníka jízdenku na osobní vlak o
něco málo peněz s poznámkou, že se za ho
dinu stejně setkáme. Pas mně do rukou nedala

původ. Po vtisknutí vstupního razítka do pasů, která byly shledány
nezávadnými, jim pohraniční úředník přál další, šťastnou cestu. Ta
netrvala však dlouho. Po několika málo kilometrech auto odbočilo
na vedlejší cestu a zastavilo v lese na dobře chráněném místě.
Starší muž vyňal z úkrytu pod sedadlem emailový štít s frankfurt
ským rozpoznávacím číslem a nahradil jím dosavadní východo
německou značku. Po této výměně pokračoval vůz s oběma cestu
jícími v jízdě směrem na HANNOVER a FRANKFURT NAD MO
HANEM.

.'>Když jsem přišel k nástupištím, byl jsem z
toho ruchu tak zmaten, že jsem skočil do roz
jíždějícího se vlaku s cílem Saarbrúcken. Místo
osobního vlaku to byl rychlík, který nestavil v
místě, kde jsem se měl s mým „šéfem setkat..
Navrátilec agentem čs. špionáže
Není bez zajímavosti, že hlavní osobou na
šeho příběhu je uprchlik-navrátilec, který sí
minulého roku vrátil ze zahraničí do vlasti. \
této souvislosti také nepřekvapuje, že se ob
jevil zase jako agent v západním Německu
protože čs. komunistická špionáž si s oblibou
jak zkušenosti ukazují, vybírá své lidi právě
mezi těmito pobloudilci. Známých podobnýcl
případů je dost. V nedávno odhalené čs. špio
nážní skupině ve Švýcarsku hrál navrátilec takí
významnou roli. Dnes je ovšem již za mřížemi
Nebude jistě na škodu ve světle těchto skuteč
ností si připomenout: „Jaké jsou to metody
které navrátilce přeměňují na poslušné agen
ty?" Případ našeho navrátilce může být typic
kým.
Mel na vybranou: doly nebo špionáž
Když se loni vrátil domů — za hranice uprchl
již v roce 1950 —, byl odsouzen na pět let
vězení. „Nechtěli mně věřit, že jsem se domů
vrátil skutečně s poctivými úmysly" — prohlásil
navrátilec-špion při příležitostném rozhovoru.
Po rozsudku byl poslán do trestaneckého tá
bora v uhelné pánvi u Trutnova a tam byl také
získán pro zpravodajskou službu. Vyhledal ho
pracovník rozvědky, který mu dal na roz
mýšlenou: „Buď tábor a těžká práce v dole po
c'obu pěti let, nebo odpuštění trestu, volnost,
ovšem práce pro ČSSR v zahraničí." V dalším
rozhovoru pak vyšlo na jevo, že jde o špio
nážní poslání. Ovšem nabídka byla formulo
vána jako velkorysost socialistického zřízení
vůči lidem, kteří se proti republice těžce pro, inili. Tedy jinými slovy. Návrat a volnost
mohly být vykoupeny špionáží a v našem pří
padě také byly ...
Od té chvíle budoucí agent navštěvoval tři
měsíce špionážní kurs v budově v blízkosti
Trutnova. Nechejme ho o tomto kursu vyprá
vět samého:
»Budova byla moderní, dvouposchoďová. By
ly v ní četné kanceláře, přednáškový sál, kni
hovna, tělocvična a vlastní kantína s hojným
výběrem jídel a nápojů, které se vidí jinak jen
za hranice. Já jsem tom velmi rád pil skotskou
whisky.«
»Na školeni se podílela asi patnáct lidi. Mezi
nimi byla tří velmi hezká děvčata a také další
tři vězni z tábora. Přestože jsme nesměli mezi

sebou nijak zvlášť podrobně hovořit, při setká
ní v přestávkách v kantině jsem vyrozuměl, že
dva z těchto vězňů byli již v západním Němec
ku a v Rakousku a že jde také o uprchlíky.«
»Měl jsem také dojem, že někteří účastníci
kursu měli v tomto oboru značné zkušenosti.
Zdálo se, že jsou zde jen na opakování nebo
na doškolení. Přijížděli svými auty, znali fran
couzský, německy a anglicky a v kantině hovo
řili o svých zahraničních zkušenostech. Padla
slova o Belgii, západním Německu, Amstero
damu a Americe.«
»lnstruktoři se střídali, bylo jich šest až osm
a říkali jsme jim mezi sebou „profesoři špio
náže". Slyšel jsem, že i tito lidé musí jednou či
dvakrát do roka plnit špionážní úkoly v za
hraničí. Jeden z nich hovořil o návštěvě, kterou
podnikl v roce 1961 do Vídně.«
Učil se všem špionážním znalostem a trikům
Budoucí agenti byli podrobně instruováni ve
znalosti morseovy abecedy, v kreslení plánků,
ve fotografování, v šifrování, v zacházení se
zbraněmi, v orientaci v neznámé krajině, v
obraně proti psům, byli tělesně cvičeni v judo
a v boxu a učili se německy, francouzský a
anglicky.
Ještě dodnes hovoří bývalý agent s obdivem
o tom, jak se učil zacházet s miniaturním foto
aparátem, který vyhlížel jako zapalovač. Jak se
cvičil v tlustých, vatovaných oblecích v obrané
proti psům. »Člověk musí na příklad v lese utí
kat dvakrát, třikrát kolem stromů, aby zmátl
psy, kteří jsou po jeho stopěa, dal k lepšímu
příklad svých vědomostí. Jak se zdokonaloval
ve střílení na pětadvacet a padesát metrů do
pohybujících se figur. »Zvlášť se kladl důraz,
aby při figurách v pohybu byla trefena hlava<: — podotkl. Zajímavá prý byla instruktáž
v šifrování, kdy se budoucí špioni učili psát
zprávy podle číslového a písmenového klíče.
Čas od času se prováděly zkoušky z naby
tých vědomostí. Dělo se to ve formě soutěže.
Za každý dobře splněný úkol byl zkoušený
ohodnocen určitým počtem bodů. Za správné
šifrování zprávy deset bodů, za trefení figury
do hlavy patnáct dobu atd.... Při dosažení
určitého minima zkoušenému kynula odměna
padesáti korun i více.

Nastoupil jízdu do východního Německa
Po skončení instruktore skládali účastníci u
velitele Školy přísahu věrnosti republice. »Musel jsem zvednout ruku se dvěma vztyčenými
prsty a opakovat věty o tom, že republiku ne
zradím a že jsem si vědom následků, když pří(Dokončení na str. 6.)
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Ze života krajanů
a exulantů
SPOJENÉ STÁTY. Národní rada žen Svobod
ného Československa v New Yorku vydala u
příležitosti svátku matek provolání čs. mamin
kám, v němž se mimo jiné praví: Ve vás dou
fáme a věříme, že přes všechny obtíže a ná
strahy je vaším dětem vštěpována pravda, že
vaše děti vědí, kdo byli praví otcové a vůd
cové národa a konečně věříme, že to budou
vaše děti, které se zaslouží o obnovení svo
body a lidské důstojnosti v naší vlasti. — Ame
rického svátku "Memoriál Day" zasvěcenému
vzpomínkám na hrdiny všech válek se účastnili
také naši krajané. Ve Washingtonu položil
věnec na hrob Neznámého vojína býv. čs. vel
vyslanec dr. Juraj Slavik. V téže době uspo
řádala Čs. národní rada americká pietni slav
nost v městečku Lidice u Chicaga. Na oslavě
promluvil býv. poslanec Čeněk Torn. — 43. vý
ročí tragické smrti generála Rostislava Štefá
nika bylo vzpomenuto na tryzně v Chicagu v
Masaryk Memoriál Halí 13. května za četné
účasti krajanské větve a amerických přátel. —
V předměstí hlavního města Haiti, Port au
Prince, byl slavnostně odevzdán veřejností mo
derní kostel, který postavila svým nákladem
Československá baptistická konvence ve Spoje
ných státech a Kanadě. Kostel si vyžádat ná
kladu 13.000 dolarů. Čs. baptisté nyní pořádají
sbírku na vybavení kostela. Čs. baptisté v Ame
rice vydávají pravidelné hodnotný měsičník
„Pravda a slavná naděje", psaný většinou ve
slovenštině. — Dr. Jiří Horák, profesor na Manhaítanské koleji v New Yorku bude přednášet
profesorům středních Škol o komunismu, Sovět
ském svazu a o zemích za Železnou oponou. —
Jiří Kytinar, redaktor „Denního Hlasatele",
přednášel studentům v mezinárodní organisaci
Quill and Soroll o dnešních poměrech v Česko
slovensku a o usměrněném tisku. — Vincenc
Sedlák, přední krajanský pracovník a propagá
tor moravského folklóru oslavil osmdesátiny.—
Oskar Pejša, býv. plukovník čs. gener. štábu,
dokončil tříleté studium malířství na umělecké
akademii v Mineapolis a získal titul mistra krás
ných umění. — Sdružení Věrni zůstaneme v
Chicagu vzpomenulo stého výročí založení So
kola a 95. výročí Polského Sokola. Promluvil
dr. A. Hřebík. — Krajané z osady Masarykfown na Floridě hodlají vybudovat Masary
kovu knihovnu a museum k uctění památky
T. O. Masaryka. Pozemek darovala obec a dal
ší dary k tomu účelu přijímá Bernard Bilovský.
— V Cedar Rapids, lowa, zemřel katolický
farář-exulant Ludvík Urbánek, duchovní správce
osady sv. Josefa v Prairieburgu.
KANADA. Na pracovním sjezdu Čs. Národ
ního sdružení v Ottawě byli nadšeně přivítáni
sourozenci Otio a Marie Jelínkovi, kteří získali
v Praze titul mistrů světa v krasobruslení. — V
Torontě byly 20. května uděleny letošní kanad
ské národní ceny za žurnalistiku. Cenu za poli
tické úvodníky dostal 41 lety novinář čs. původu’
Lubor Zink, který sloužil za druhé světové vál
.
ky v čs. brigádě ve Velké Britanii. Po válce byl
úředníkem ministerstva zahraničních věcí až do>
roku 1948, kdy uprchl do exilu. Od roku 1958
působí v Kanadě. Začal nejdříve jako nezávislý
žurnalista a od roku 1959 je členem redakce
listu "Brandon Sun" v městě Brandon, v provin
cii Manitoba. Slavnostním řečníkem při udílení
cen v Torontě byl vedoucí americký žurnalista
Edward R. Murrow, který je nyní ředitelem
americké informační služby, jejíž součásti je též
Hlas Ameriky. — Starostou nově ustavené So
kolské Jednoty Kanadského Sokola v Ottawě
byl zvolen Ota Hora, náčelníkem Jaroslav Mička a náčelnicí R. Drahá. — Kanadská obec So
kolská uspořádá 1. července sokolský slet v
rámci XV. Československého dne. — Úspěšný
podnikatel-exulant V. Štěpánek, společník firmy
Ferguson Tools Ltd. v Torontu vystavuje své vý
robky na výstavě v Johanesburku v jižní Africe.
Po skončení výstavy podnikne obchodní cestu
do Evropy.
FRANCIE. Francouzský ministr bývalých bo
jovníků R. Triboulet přijal v minulých dnech L.
Brzičkého, předsedu a členy předsednictva
Sdružení bývalých čs. dobrovolníků ve Francii,
kteří mu referovali o činnosti Sdružení a zvlá
ště o plánu soustředit kolem pomníku čs. pad
lých v La Targette na bývalém severním bojišti
padlé čs. dobrovolníky z roku 1915 u NeuvilleSaínt Waast a pochované na různých místech.
Ministr slíbil plnou podporu této akci. Až do
sud bylo soustředěno u čs. pomníku asi pade
sát padlých a byly nalezeny hroby asi 50 dal
ších dobrovolníků z roty „Na zdar". Na pro
stranství kolem pomníku byl též převezen starý
gotický pomníček, postavený nedaleko Crécy
{Kresčaku), kde na bojišti padl roku 1346 král
Jan Lucemburský. — V Darney ve Vogézách zemřel ve věku 77 let bývalý poslanec a
senátor a dlouholetý starosta města André
Barbiér, který byl oddaným přítelem Česko
slovenska od první světové války, kdy v Dar
ney byl ubytován před odchodem na frontu 21.
pluk čs. armády. Uvítal tam dra Beneše a pre
sidenta R. Poincarého, který odevzdal pluku
čestný prapor. Po válce tam přijal též presi
denta Masaryka před jeho návratem z vlasti.
Díky iniciativě sen. Barbiera byl u Darney po
staven pomník na paměť čs. armády ve Fran
cii, Nacisté jej za druhé světové války zni
čili, ale senátor jej znovu částečně obnovil. Až
do posledních let svého života zůstal André
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Přehled sportovních aktualit
Skvělý start Čechoslováků na mistrovství světa
v Číle
Po vítězství nad Španělskem a remise s Brazílií
naděje na postup do čtvrtfinále
Od středy 30. května, kdy čilský státní pre
sident Jorge Alessandri prohlásil na stadionu
Estadio Nacionál v Santiagu 7. světový šam
pionát za zahájený, žije celá Čile zcela ve zna
mení loholo vrcholného podniku íotbulísLú. V
době zápasí: jsou ulice .Santiaga i ostatních
čilských měst úplné vylidněné. Ti, co se ne
dostali na stadion, poslouchají doma rozhlasové
přenosy nebo sledují střetnutí na televisních
obrazovkách. — Dosavadních 16 utkání prvních
dvou kol přineslo dramatické boje, které se
neobešly bez překvapení. O dvé z největších
se postarali Čechoslováci, kteří porazili Špa
nělsko 1:0 a s mistry světa Brazilci hráli 0:0,
a jsou tak. už na nej lepší cestu se kvalifikovat
do čtvrtfinále mistrovství světa.

ziiie nad Španělskem v poměru 2:1, prohrál
své poslední utkání vc skupině 7. června vc
Vina dol Mar s Mexikem 1:3, když jedinov
branku ČSR vsítil už 30 vteřin po zahájení hry
levý křidelní úiočník Mašek z pražské Sparty
ktorý vystřídat JNínka. Ačkoli čs. team mé
po celých 90 minul velkou převahu, nomoh
prorazit zhuštěnnými zadními řadami Mexičanů
Nevyplatilo se podceňování soupeře ani zby
léčné výlety levého záložníka Masopusta dc
tie.iného území soupeře ani tvrdá hra obrany
která byla trestána penaltou a stála tak zby
léčné liefi gól. Podrobný referát ke všen
ulkánim ČSR v příštím čísle Č. S.

ČSR — Španělsko 1:0 (0:0)
Už ve své čilské premiéře se čs. team před,
stavil ve Vina del Mar s >železo-betonovým
zadními řadami*, kterými neprošli ani tak slav
ní útočníci jako je Del Sol (přestupuje na po
čátku přišlí sezóny za 600.Ó00 dolarů do FC
Turína!), nejlepší fotbalista roku Suarez z Intei
Milána, maďarský c-xmlanl Ferenc Puškaš an
nejrychlejší hráč Reálu Madrid Gento! Čs. tean
hrál s velkým nadšením a zaslouženě zvítězil
Při trochu lepší mušce čs. útočníků mohl bý
výsledek daleko lepší. Jedinou branku zápasí
vsítil 11 minut před koncem pravý křídeln
útočník Josef Štibranyi z Trnavy, který proše
od středu hřiště sclové celou španělskou obra
ncu. Několik minut po té byl Šercr autoren
druhého gólu, který však rakouský rozhode
Steiner pro domnělé postavení mimo hru ne
uznal Čs. mužstvo hrálo v utkání se Španěl
skem (stejně jako v 2. zápase s Brazílií) v lélc
sestavě: Šroif (Slovan Bratislava) — Lála (Slá
vie Praha), Novák (Dukla Praha) — Pluska
(Dukla Praha), Popluhar (S. Bratislava), Maso
pust (Dukla Praha) — Štibranyi (Trnava)
Serer (RH Bratislava), Kvašňak (Sparta Praha)
Adamec a Jelínek (oba Dukla Praha).

Fotbalisté pražské Dukly téměř už jistými vítězi
čs. ligy — Velký boj Sparty o záchranu
Jelikož ústřední trenérská sekce čs. kopané
chtěla, aby čs. národní mužstvo mělo dostatek
času na sehrání a také na aklimalisaci v dě
jišti světového šampionátu, ve Vina del Mar,
rozhodla, aby po skončeni 23. kola ve čtvrtek
10. května, byla nejvyšši és. folbalová soutěž
přerušena, a utkání zbývajících tií kol byla
dohrána až po světovém mistrovství v Čile!
Téměř už jistým vítězem 1. čs. fotbalové ligy
— a tím i účastníkem příštího ročníku Poháru
evropských mistru — je mužstvo pražské Duk
ly, kterému stačí k mistrovskému titulu získat
ze dvou utkaní na domácí půdě s teamy RH
Bratislavy a Trnavy anebo ze střetnutí na
Kladné jeden bod. Team Dukly Praha je v sou
časné dobé bezpochyby nejlepším fotbalovým
celkem v republice, neboť má velmi dobré
zadní řady, i pohotový útok, který vyhrál sedm
mistrovských zápasů rozdílem třídy. Oporou
zůstává stále ještě kapitán čs. representačního
mužstva Ladislav Novák, oba krajní záložníci
Pluskal a Masopust, a i několik útočníků jako
levé křídlo Jelínek., cenlrforward Borovička,
velký střelec Kučera a i další borci, kteří patří
k nejlepším v ČSR. — Ostatní mužstva 1. čs.
ligy mají výkonnostní výkyvy, a většina z
nich nemá ještě zajištěnou ani účast v příštím
ročníku soutěže. Z tradičních teamů je to praž
ská Sparta, která je i letos v situaci ne zrovna
záviděníhodné! Letenští fotbalisté jsou po 23.
kole na třetím místě cd konce tabulky, a tak
je od sestupu do druhé ligy mohou zachránit
s velkou pravděpodobností jen 4 body, které
by měli získat doma v utkáni se Slovanem
Bratislava nebo venku proti Žiliné a Plzni. A
to jistě nebude úkol nikterak lehký, zvláště
když několik -rudých je v současné době
zraněno. Režim by sestup pražské Sparty jistě
uvítal, nc-boť tento klub má spolu se Slavii
stále jesle nejvíce příznivců. Komunističtí žur
naliste’ dokonce v posledních týdnech napadli
rozhodčího Macha a Fencla, kteří prý přísně
nařízenými pokutovými kcpy proti soupeřům
(pražské Dukle a Bohomians!), chtějí zachránit
Spartu v lize za každou cenu! — Prvním scstupupjícím je už po dlouhé týdny mužstvo Kr.
Pole,
• o dvou dalších, '-'ostupujícich se roz
hodne v červenci mezi několika teamy.

ČSR — Brazílie 0:0
Mužstvo Brazílie, které nastoupilo v záoasc
s ČSR s deseti hráči, kteří získali na mistrov
štvi svéla v r. 1958 ve Stockholmu světoví
prvenství, udávalo prvních 25 minut tempo hry
Ve 26. minutě se mu však nešťastně zranil nej
lepší borec Pele, který hrál pak jako statisíc
na levém křídle. Čechoslováci převzali inicia
tivu, měli více ze hry, ale útočné kvinteto se
předhánělo v zahazování vyložených branko
vých šancí. Stejně jako v utkání se Španěl
skem. podal i tentokrát svělý výkon bratislav
ský brankář Šroif, mladý Lála a Novák v obra
ně, a cc-lá záloha: Pluskal, Popluhar, Masopust
která bezpochyby patří k nejlepším na letoš
ním světovém mistrovství. Při trochu štěst
mohlo toto střelnutí. které mělo dobrou úro
ven, skončit vítězstvím čs. fotbalistů.

ČSR prohrálo s Mexikem 1:3, přesto však je
ve čtvrtfinále mistrovství světa
Čs. fotbalisté, kteří se mezi osm nejlepších
teamů světa kvalifikovali už po vítězství Bra.

Borbier věrný Československu. — Malířka !
Toyen, usedlá od roku 1947 znovu trvale v |
Paříži připravuje v galerii Raymonda Cordiera
soubornou výstavu, která bude před jejími ।
šedesátinami přehlídkou jejího umění. Umělecký
kritik Eduard Jaguer jí věnoval v umělecké pří
loze listu Combat, určující do značné míry mo
derní umělecké názory, obšírný článek nade
psaný „Toyen aneb Dokonalý svátek". Oceňuje
její uměleckou činnost známou v Paříži od po
loviny let dvacátého století, její umělecký pří
nos a řadí Toyen mezi velké moderní malíře.
HOLANDSKO. Komité svobodných Čechoslo
váků v Nizozemí, ve spolupráci s holandský
mi sociálními institucemi, zvláště s pomocí
Nadace nizozemského pomocného sdružení pro
čs. uprchlíky, vypravil do Čs. dálkové školy ve
Valle di Casies v Itálii skupinu 24 dětí česko
slovenských rodin v Holandsku. Kromě toho se
Komitét postaral o dopravu dalších dvou čes I
kých dělí z Bruselu a tří dětí z Cách v Ně ।
mecku. Komitét děkuje touto cestou všem nizo
zemským institucím a zvláště školský.m orgá
nům, které umožnily dětem účastnit se Dálkové 1
školy před začátkem školních prázdnin. Rovněž
děkuje dp. P. Vojtěchu Hrubému a dr. J. Krato
chvílovi.
AUSTRÁLIE. Na volné hromadě Čs. národního
sdružení ve Viktorii byl zvolen předsedou J.
Viola, náměstkem F. Vozábal, jednatelem R.
Kaňovský a pokladníkem L. Blažek. — Brisbanský list Sunclay Mail psal o úspěchu 29letého
krajana R. Wernera, jehož návrh plakátu byl
vybrán k propagaci "Warana Festival" po celé

ČSR mezi čtyřmi nejlepšími mužstvy světa
ČSR vítězstvím nad Maďarskem 1:0 se pro
bojovalo do semifinále, v němž hraji Jugo
slavie, Brazílie a Chile.

Austrálii. — Ing. M. Živčák byl jmenován ředitelem firmy Collins Books Depot Ply. Ltd. v
Melbourne. Zdena Fantlová hrála v melbournském televisním seriálu "Consider Your Verdict".

ZEMŘEL MSGR. GUSTAV ŠUMÁN
V sobotu 7. dubna t. r. zemřel v Heimenkircnu
u Bodamského jezera senior českých kněží-exulantů v Německu, Msgr. Gustav Šumán, plukov
ník duchovní služby čs. armády v. v. Gustav
Šumán se narodil 20. června 1883 v Trhových
Svinách jako jedno ze 7 dětí tamního kováře.
Po gymnasijních studiích a po skončení povinné
vojenské služby vstoupil do budějovického se
mináře a byl vysvěcen na kněze 18. července
1909. Brzy no io se stal polním kurátem v ra
kouské armádě, kde svým neúnavným humorem
robustního kováře se srdcem zbožného a soucílného dítěte vykonal mnoho dobrého. Nikdy
se tím nechlubil, ale z jeho vyprávění v posled
ních letech se dalo vytušit, kolik vojáků — napřed v c. k. vojsku a pak po 20 let v čs. armá
dě — přivedl blíže k Bohu, kolika sebevraždám
zabránil, kolik nakřáplých důstojnických man
želství slepil. Za druhé války prošel nacistickým
vězením a po únoru 1948 si pro něho přišli
zase. Jeho spoluvězni s úsměvem a hrdostí
vzpomínají na jeho statečnost před soudem. Byl
propuštěn na amnestii a roku 1951 se rozhodl
pro útěk za hranice. V Německu působil jako
ústavní kaplan v nemocnici v Heimenkirchu,
kde byl všeobecně oblíben.

Rada Svobodného Československa ve Washingtone uvedla na knižní trh českou knihu:

ČESKOSLOVENSKO
Kniha popisuje nynější Československo, které bylo dříve kvetoucí demokracií, ale dnes je
sovětskou vyssávanou kolonií. Podává svědectví krajanů i cizinců o návštěvách v Českosloven
sku a o policejním režimu a teroru v zemi. Kniha je psána jasným, lidovým slohem a
opatřena četnými vyobrazeními, kferá podávají ukázky foho, co dokázal čs. demokratický re
žim za prvých dvacet let skutečné svobody. Cena knihy je pět dolarů a lze ji odjednat v
administraci Českého Slova v Mnichově, anebo přímo na: Council of Free Czechoslovakia,
2051 Park Road, N. W. Washington 10, D. C., USA.

Tabulka 1. čs. fotbalové ligy po 23. kole

bodů

scorc

1. Dukla Praha
32
73:24
2. Bohemian* (Spartak Stalingrad,
od 22. dubna ČKDPraha)
27
49:42
3. RH Bratislava
26
47:27
4. Nitra
26
44:42
5. ŘK Bratislava (SlovanBratisl.) 25
44:33
6. Plzeň
25
44:44
7. Ostrava
24 ' 40:32
8. Hradec Králové
24
36:37
9. Kladno
24
38:57
10. Prešov
22
33:38
11. Žilina
21
45:42
12. Sparia Praha (Spartak Sokolovo) 21
39:40
13. Trnava
20
29:38
14. Královo Pole
5
20:85
F. Plánička trenérem
Jeden z najpopulárnejších světových branka
řů všech dob, naš František Přáníčka, nemůže
se stále rozloučit s kopanou. Právě přeci něko
lika dny se stal trenérem mužstva TJ Montáže
Praha, které hraje v krajském přeboru Prahaměsto. — Před mulrovstvim světa v Čile se
znamovala. západonemeckď sportovní tisková
služba S1D své čtenáře s historii dosavadních
světových šampionátů v kopané i s největšími
postavami tohoto nojpopulďrnéjšího sportu vů
bec. V 1. části tohoto seriálu uvedla pochopi
telné osobnosti německé kopané, ktere se za
sloužili o to, že Německo se stalo v r. 1954 ve
Švýcarsku mistrem světa. Zajímavé však je, že
hned druhý článek věnovala tato agentuia nejs.dutějšímu našemu brankáři, Františku Píďničkovi. V článku, nadepsaném: ^František.
Plánička —• miláček mas-, s podtitulkem: Na
tomto čs. golmanovi ztroskotala většina fot
balistů světového jména, autor mimo jiné píše:
'Je teplý večer, dne 10. června 1934! Světové
mistrovství v kopané v Rimé skončilo. Italské
hlavní město — a vlastné i celá Itálie — žije
ve fotbalovém opojení. Těžko bys čekal, že
někdo z těch skalních příznivců italské kopané
přizná, že squadra azzuna zvítězila, nad ČSR
nezasloužené! Ale pravdou zůstane, že několik
minut před koncem zapasu za stavu 1:0 pro
CSR byl levý křidelní útočník. Puč nemilosrdně
sražen v trestném území Itálie v brankové po
sici, ale píšťalka pana rozhodčího Švéda Eklinda zůstala němá. CSR mělo tak vést 2:0, a stalo
by se po zásluze mistrem světa. /Xle to si ně
kdo z fanatických fanoušků neuvědomuje,
všichni prostě oslavuji vítězství Itálie nad ČSR
v poměru 2:1. Avšak ani jeden z nich nemůže
zapřít, že hrdinou světového šampionátu nebyl
Kapitán italského teamu brankař Combi, ale
jeho protějšek, Čechoslovák Franta Plánička!
Ten v této chvíli, snad necelé dvě hodiny po
zakončení finále mistrovství světa, seděl v kru
hu svých kamarádů v hotelu, a byl k smrti
unaven. Hlavou mu prolétala myšlenka, že zne
škodněni střely Italo-Argentíncc Orsiho sedm
minut pred koncem utkáni by znamenalo vítěz
ství Čechoslováků. Sportovní novináři z celého
světa však už mezitím referovali svým redak
cím, že morálním vítězem tohoto vrcholného
podniku jsou čs. fotbalisté, jejichž největším
mužem byl právě Plánička, který zastínil i
slavného Španěla Zámoru. Tehdy, na tomto
mi&trovslvi, se jen potvrdilo to: jestliže hra
brankáře se dá nazvat uměním, pak Plánička
zůstane na dlouhá léta pravým brankárskym
modelem. Vždyť ho nemohly ohrozit míče vy
soké, polovysoké ani přízemní, nečekané střely
z větších vzdáleností ani z bezprostřední blížkosti, dokonce někdy zlikvidoval i pokutové
kopy.. V další části článku seznamuje puk re
daktor sportovní služby S1D své čtenáře s ka
riérou našeho Plánicky! Píše: 16 let hrál tento
brankársky lenomén za slavnou pražskou Sla
vii. Od svého 1. mezistátního uklaní v r. 1928 dž
do mistrovství světa v r. 1938 ve Francii,
oblékl Plánička 74 krát dres s Ivlčkem nu
prsou. Bohužel, o předčasné zakončení jeho
sportovní kariéry se postarali íolbalisté Brazí
lie. Plánička byl totiž v utkáni ČSR — Brazílie
na mistrovství svéla v Bordeaux v 85. minutě
zraněn, coz způsobilo v opakovaném zápase
nejen vyřazení ČSR ze světového šampionátu,
ale hlavně, znamenalo konec Ploničkovy aktiv
ní činnosti. Tak skončil svou >porlovni dráhu
jeden z největších sportovců všech dob, bran
kář ČSR F. Plánička, který za dva reky bude
oslavovat už své 60. narozeniny...

VE ZKRATCE
Čs. tenisté po virězstv i nad Egyptem a Fin
skem se kvalifikovali do čtvrtfinále evropské
ho pásma Davisova poháru, ve kterém budou
jejich soupeři vysoce íavorisovani Švédové,
ktere na toto střetnutí připravuje čs. exulant
Jarda Drobný. — Na 15. neoficiálním doroste
neckém mistrovství Evropy v kopané v Bukurešti získalo čs. mužstvo bronzovou medajli,
když tu bylo poraženo jen teamem Jugoslávie.
— Benfica Lisabon obhájila v Amsterodamů
nejvyšši evropsko:! soutěž klubových celků.
Pohár evropských mistrů, když ve finále /.vítě
zila nad íotbaíisty madridského Reálu 5:3. —
V Praze došlo k mezistátnímu rohovnickému
střetnuti ČSR — Finsko, které skončilo vyso
kým vílězstvim Čechoslováků 16:4 bodům. —
Čs. basketbaloví junioři se stali vitézi mezi
národního turnaje v italské Bologni, když v
závěrečném utkání porazili Italy 49:47 b. —
Pěkné zahájili Ic’ošni sezónu čs. vodáci, kteří
na závodech vc Cvikové na řece Muldé obsa
dili ve vodním slalomu čtyři prvá místa: Beneš
zvítězil v soutěži kanoi jednotlivců. Zvěřinová
byla najlepší kajakářkou, Zvěřinová, Weberová
a Kantova vyhrály soutěž kajakárských hlídek,
a v kajaku hlídek mužů dominovalo pak čs.
trio: Černý, Vyhlíd a Košťál.
KDM

Číslo 6., červen 1962

ČESKÉ SLOVO

Čemu se doma smějí

Lidice po dvaceti letech

Dvě hesla z májové demonstrace pražských
studentů:
»Nemáme co do huby — dáváme to do
Kubv!« — »Kuba si, maso ne!»

a od slovenských krajanů z Kanady. O tzv. sad
míru a přátelství, který je hlavní okrasou obce
pečuje 11 stálých zaměstnanců. Na konci růžo
vého sadu se nyní buduje nový velký vstupní
prostor do pietního území. Zahrnuje slavnostní
prostor pro deset tisíc lidí, krytou kolonádu,
která má uprostřed glorietu a na bočním křídle
pak ještě bude přistavěno lidické museum. Pří
mo pod terasou je umístěna pamětní síň, v níž
budou osobní předměty lidických občanů, na
lezené při výkopech. Areál vstupního prostoru
se staví podle návrhu arch. F. Marka. Středem
vyhlazených Lidic se nyní upravuje cesta, přes
ně v těch místech, kudy vedla někdejší silnice.
Na oslovy dvacátého výročí lidické tragedie Dále se tu provádějí adaptace základů školy
se občané Lidic, které mají 471 duší — náležitě a kostela sv. Martina, který byl založen 1352
připravili a svou obec vykreslili. Tam dole, až a zničen nacisty 1942. Na léto někdejší lidické
do protější stráně se rozprostírají Lidice vy návsi budou později ještě postaveny plastiky
hlazené, na protějšku jsou Lidice žijící. V obou lidickým ženám a dětem. Dále se tu restaurují
se však staví, upravuje a obnovuje. V obci je základy někdejšího Horákova statku, kde byli
mnoho růži, které byly Lidicím věnovány z 34 zastřeleni všichni lidičtí muži. Lidice byly před
zemí a jsou mezi nimi nejméně 104 druhy. dvaceti roky symbolem boje za svobodu a zůCelkem bylo darováno 29 tisíc ruží. Velmi pěk | stávají i dnes, kdy je v naší zemi u moci dikná zásilka 175 keřů růží došla z Velké Britanie ! tatura komunistická.

V dlouhých hodinách nehybného ležení u
kremelské zdi se zeptal jeden bývalý promi
nent Stalina, zda by chtěl být opět Stalinem,
kdyby se mohl vrátit na svět. Stalin odpove
de!:
>-Ne, chtěl bych být Chruščovem a Chruščova
bych udělal Stalinem. Pak bych ho zepsul, vy
kop a sedl bvch si na své místo.'

*

Tak jsem byla na trhu, soudružko — a ne
sehnala jsem ani máslo, ani vejce, ani zeleninu.
Vůbec nic.«
? Proč tedy chodíš na trh, soudružko? Seď
doma, otevři rádio a hned budeš mít plnou
ledničku. Copak neslyšíš, že v radiu stále ří
kají, že naše hospodyně mají bohatě zásobené
ledničky masem, mlékem a máslem?"
»No jo, soudružko, ale já nemám ledničku!"
*

Vile, co je to sardinka? — ?!? — No přece:
velryba v socialismu.

Zprávy z měsi a krajů
ŠUMAVA POD SNĚHEM
Letošní jaro je podivuhodně rozmarné. Prvé
ho června napadlo v některých vyšších obla
stech, zvláště na Šumavě tolik sněhu, že na
příklad na Klešti bylo možno lyžovat. Pro oby
vatele jižních Cech to bylo opravdové překva
peni, když sníh proměnil krajinu v pohádkovou
Husí vánoc. Z krásné a neobvyklé scenerie se
však neradovali ani lesnicí, ani sadali, protože
těžký, mokrý sníh polámal v lesích mnoho
větvi. Takový rozmar přírody — červnový
sníh — nepamatují v jižních Cechách ani nej
starší občané. V témže týdnu však našli hou
baři na Ceskokrumlovsku první zdravé hříbky.
Na začátku června jsou to kontrasty opravdu
pozoruhodné.

Česká Skalice. Oslavy stého výročí úmrtí vel
ké české spisovatelky Boženy Němcové vy
vrcholily 27. května otevřením památníku v bý
valém Steiglerové hostinci. Součástí nového
památníku'je pět prostorných výstavních síní se
stovkami exponátů a zvláštní část tvoří Jiřin
kový sál, který je přesně takový, jako byl v
době, kdy jej navštěvovala Božena Němcová.
V tomto památníku je vystavováno v jakém
prostředí prožila spisovatelka své dětství a
mládí i jakým přínosem bylo její dílo pro vzá
jemné porozumění Čechů a Slováků.
Jihlavo. V oblastním museu Vysočiny byla
27. května otevřena výstava na název: Božena
Němcová a Vysočina. Výstava ukazuje pobyt
české spisovatelky v malebném městečku na
Českomoravské vysočině Polné, kde Božena
Němcová žila se svou rodinou v letech 1840 až
1842. Naše velká spisovatelka se tam ve vlaste
neckém kroužku poprvé setkala s Karlem
Havlíčkem Borovským a dalšími českými vla
stenci. Na výstavě jsou též dopisy, které Bo
žena Němcová posílala do Polné, když se
později odstěhovala do Prahy.
Strážnice. Tradiční národopisné slavnosti se
budou konat ve dnech 13.—15. července a budou také poprvé mezinárodním festivalem li
dové hudby, zpěvů a tanců, jehož se zúčastní
10—15 zahraničních souborů. Po celou dobu
slavností budou v prostorech zámeckého parku
lidové zábavy, na nichž předvedou své umění
četné soubory z Hodonínska. V zámku bude in
stalována výstava o životě a práci V. Úlehly,
známého sběratele lidových písní, výstava o
lidovém zpěvu, tanci a hudbě v různých zemích
světa a dosavadní galerie malířů moravského
Slovácka bude doplněna o současnou tvorbu
malířů jižní Moravy.
Opava. V Hradci u Opavy byly 20. května
I. r. otevřeny dvě výstavy o tradicích česko-polských styků. Exposice pod názvem „Tisíc let
polského státu1" sleduje tyto tradice od pří
chodu Přemyslovny Doubravky do Polska v
roce 965. Podle kronikářských zpráv vedla
tehdy Doubravčina cesta do Polska právě
Hradcem. Druhá výstava byla věnována zakla
dateli polské národní hudby F. Chopinovi. Na
výstavě byly soustředěny obrazy a plastiky s
chopenovskou tematikou od předních čs. uměl
ců.
Heřmanův Městec. Místní Pěvecký sbor Vlasti
slav oslavil sté výročí svého vzniku. Na dvou
koncertech vystoupil sbor se sólisty a místním
orchestrem a druhý den byla slavnost oboha
cena vystoupením pěveckých sborů z Čáslavě,
Chrudimi, Chrástu a Skutče.
Praha. Mezi Československem a Polskem byly
vyměněny noty o rozšíření pohraničních turi
stických oblastí v Krkonoších a Tatrách. Podle
nové dohody, která vstoupila v platnost od
1. června t. r. lze na turistickou hromadnou pro
pustku navštívit některá místa poblíž Krkonoš
a Tater.
Turnov. Nově instalované Museum českého
ráje má kromě síně mineralogie se vzácnými
drahokamy také kamnářství. Jednotlivé doku
menty a ukázky hovoří o všech podrobnostech
vývoje broušení drahých kamenů u nás od 14.
století až po dnešek. V museu je rovněž obra
zárna s výtvarnými díly předních českých ma
lířů 19. a 20. století na nichž zachytil motivy
z Českého ráje.

Letos 10. června tomu bylo dvacet let, kdy
došlo k otřesné lidické tragedii. Nad lidic
kým zločinem nacistů se zhrozil celý svět.
Na rozkaz Adolfa Hitlera Lidice byly srov
nány se zemí, 173 mužů ve stáří od 16 let
výše bylo zastřeleno, ženy odvlečeny do kon
centračního tábora a jejich děti jim ode
brány. Jméno neznámé české vesnice za
znělo celým světem. V některých zemích, jako
třeba ve Spojených státech a v Mexiku byly
některé obce na paměť této tragedie pře
jmenovány na Lidice. O tři roky později —
10. června 1945 — byly Lidice obnoveny.

Ždar na Mor. V obci Podesíně byl nalezen ’
při adaptaci jednoho domku poklad s obsahem
téměř 400 stříbrných dvacetníků. Jde o mince
z druhé poloviny XVIII. a začátku XIX. století.
Karlovy Vary. Na výstavě nazvané Umění a
domov je 250 ukázek nejlepších výrobků užité
ho umění: textilie, umělecké sklo, keramika,
obrazy a osvětlovací tělesa, všechno předměty,
které se vyrábějí v Československu. Některé z
vystavených exponátů, jako na příklad práce
karlovarských výtvarníků Ježka a Lipy z oboru
skla a porculánu získaly vysoké uznání na vý
stavách v Bruselu a Miláně.
Nové Město na Moravě. Nemocnice, která
byla otevřena před dvaceti roky o kapacitě
120 lůžek, se značné rozrostla a nyní je v
ústavě 539 lůžek. Dokončuje se nastavba hos
podářské budovy, kde bude ústřední rontgen.
K dosavadním 11 oddělením přibude další,
neurologické.
Nový Bydžov. V rafinerii cukru ve Skřivanech
oslavili koncem května sté výročí založení zá
vodu. Před sto lety se v rafinerii ročně vyrábělo
tolik cukru, který stačil Pražanům jenom na
oslazení kávy. Dnes je výroba šestkrát větší.
Cukrovar vyrábí všecky druhy cukru a expor
tuje do 54 států. Na příklad pro skandinávské
země vyrábí cukrové tabletky a pro asijské a
africké státy velké homole cukru.
Praha. V poslední době bylo zatčeno několik
bývalých sociálních demokratů, kteří byli ob
viněni, že založili protistátní (rozumějte —
protikomunistickou) organisaci a připravovali
nastolení demokratického zřízení. Vedoucím
skupiny byl Břetislav Černík, který koncem roku
1961 zemřel na srdeční záchvat. Černík byl již
roku 1952 odsouzen komunistickou justicí a
s podlomeným zdravím se v roce 1956 vrátil
z vězení.
Františkovy Lázně. Poslední květnovou neděli
byla slavnostně zahájena letošní lázeňská se
zóna. Zatím co se tu v roce 1958 léčilo 17 tisíc
pacientů, projde jich letos léčebnou péči více
než dvacet tisíc. Františkovy Lázně se vyznačují
nádhernou sadovou úpravou, která se rozkládá
na ploše 300 ha. V parcích jsou letos četné
nové plastiky. Nejvýznamnější z nich je plastika
Matka s dítětem, která je dílem akad. sochaře
Jindřicha Pilvuse. Zaujala místo na dnešním
Mírovém náměstí, kde až do loňského roku
stála soška sv. Františka, která byla odstraněna.
Lednice. V přírodní reservaci na ploše 1400
hektarů se vyskytuje na 260 druhů ptáků. Nej
více jich je u rybníka Nesyty, který je doménou
vodního ptactva. Správa reservace připravila
několik pozorovatelen, odkud budou moci ná
vštěvníci sledovat pomoci silných dalekohledů
bohatý život v této říši ptactva.
Zábřeh. V místním museu bude samostatná
exposice, která bude zachycovat tradici Inářství a knoflíkářsiví na severní Moravě. Bude
obsahovat dokumenty o domácké výrobě a
začátcích bavlnářství a hedvábnictví.

Poděbrady. Slavnostním koncertem Poděbrad
ského symfonického orchestru, který přednesl
báseň B. Smetany „Má vlast" začala v neděli
13. května letní lázeňská sezóna. Vybavení láz
ní, kde se léčí choroby srdce a oběhových
ústrojí, se neustále zdokonaluje.
Frýdland. Ve zdejším zámku odkryli restaurá
toři památek nádhernou fresku, která pochází
ze 16. století.
Olomouc. V srpnu a září bude uspořádána
IV. celostátní výstava okrasného zahradnictví.
V parcích, zejména v Čechových sadech bylo
vysázeno 3500 nových okrasných stromků a
keřů.
Vysoké Tatry. Poslední malý zbytek ledovce
na čs. území se nachází v nejvyšší části Měděné
dolinky ve Vysokých Tatrách, v oblasti Lomnic
kého štítu. O všech dalších, jež byly dosud po
kládány za zbytky ledovce, prokázali vědci, že
to jsou jen trvale zledovatělé části sněhových
polí.

KDO ZEMŘEL. Josef Flégl, hudební skladatel
ve věku 80 let. — Ladislav Mráz, sólista opery
Národního divadla, 39. — JUDr. Rudolf Fíedler
(Rulf Fremont), spisovatel, poslední starosta býv.
Spolku českých spisovatelů-belestristů Máj z
Prahy. — Thdr. Jindřich Dušek, kanovník,
biskup, vikář a farář v Knířově u Vysokého
Mýta. — Inž. arch. Hugo Tredor-Rašín, akad.
malíř z Roztok u Prahy. — P. Josef Pěkný,
arcib. notář a katecheta v. v. v Lochovících, 88.
— Josef Měkota, sociální pracovník, který pů
sobil dlouhá léta v Podkrkonoší, zemřel ve
věku 58 let v Praze. — Dr. Fr. Dřevo, prokurista
býv. Živnostenské banky v. v. z Prahy. — Fr.
Formánek, major v. v., 67. — Inž. Evgenij Zegocký, projektant min. dopravy v. v. — Božena
Smolíková, roz. Heřlová, učitelka v. v. z Prahy.
— Jaromír Kroh, škol, inspektor v. v. — L. Wait,
býv. poslanec z Brna. — Růžena Mráčková, úř.
min. zahraničí v. v. — Čeněk Strejček, pošt. řed.
v. v. z Prahy. — Karel Bednařík z Českého Bro
du. — Prokop Kryl z Prahy-Vinohrad, 71. —
Žofie Buriánková z Prahy-Hradčan. — Vilma
Kopanyszynová, roz. Hromádková, 68. — Bo
žena Čápova z Prahy. — Vilém Kunze z Prahy.
— Karel Hromas z Prahy-Strašnic. — Jan Zika
z Prahy ó. — MUDr. Ernest Schilla z Prahy. —
Jan Jiřík, úř. min. železnic z Prahy. — Antonín
Starý, těch. úř. z Prahy, 59. — Karel Kudlík, sta
vitel z České Třebové. — MUDr. Arne Erben,
státní obv. lékař v. v. — Bohumil Novák, řezník
z Nuslí. — Vilém Brábek, řed. Státní banky čs.
v. v. — Charlota Vaňková ze Stránčic. — Vla
dimír Malý z Prahy. — Anna Pluhařova z Vino
hrad, 74. — Josef Rus z Prahy, 82. — Josef SÍmandl, plk. v. v., 68. — Inž. F. Ducháček z
Prahy-Smíchova, 68. — Marie Lóblová, roz. Čihařová, 98. — Josef Václavíček z Prahy, 75. —
Anna Jelínková, roz. Bellová z Bratislavy. —
Dr. Vilém Hana z Prahy. — Marie Misíková z
Prahy.

DOBŘE VAŘÍ—DOBŘE SLOUŽÍ
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ČSR očima Itala
ROZHOVOR S ITALSKÝM SENÁTOREM
PIASENTIM
— Pane senátore Piasenti, vy jste se právě
vrátil z návštěvy v Československu? Mohl
byste nám něco říci o svých dojmech?
— Abych shrnul všechny dojmy z mé cesty
do Československa, chtěl bych říci toto: První
divný dojem pro nás, kteří jsme o těchto věcech
slyšeli a četli, ale nikdy jsme je nemohli osobné
vidět, byl dojem — o lidu, drženém v kleci
systémem ostnatých drátů, hraničních překážek
a zátaras, jež dokazují pravdivost slov, jimiž
definoval tento svět Winston Churchill. — Zdá
se mi, že jen v tomto světle je nutno vidět celý
současný stav Československa a možnosti jeho
budoucího blahobytu, které by mohly být velmi
slibné. Ale — ať bude výsledek českosloven
ského hospodářského úsilí jakýkoliv — nikdy
nebude dostatečnou protihodnotou za ztrátu
svobody, jíž dokazuje skutečnost strážních věží,
ostnatého drátu a širokého pásma země niko
ho. — Ostatně jsem byl v Československu na
návštěvě jako zástupce Sdružení bývalých ital
ských zajatců v Německu, jehož heslem je: „Už
nikdy ostnatý drát ve světě!" A zatím jsme tu
viděli jíž hotové masivní ploty z ostnatého
drátu, které mají stejný účel jako ty, které nás
obklopovaly v nacistických koncentračních tá
borech od roku 1943 do roku 1945.
— Pane senátore — a co byste řekl k život
ní úrovni československého obyvatelstva?
— Pokud jde o životní úroveň obyvatelstva
— je velmi skromná a skoro bych řekl: kloní se
spíše k chudobě. Je nepochybné, že kupní síla
průměrné mzdy československého dělníka roz
hodně nedovoluje možnosti lepšího způsobu
života. Ti, s kterými jsem hovořil při náhodných
setkáních na ulicích, v autobuse i v obchodech,
mi říkali — ovšem s náležitou opatrností —, že
tam, kde v rodině všichni nepracují je rozhodně
nemožné... žít alespoň trochu slušně! Bytová
nouze je průkazná a nevyvrátí ji ani úřední
optimistická čísla — už také proto .ne, že vláda
zamýšlí dokončit plánovanou výstavbu dělnic
kých domů až roku 1970. To jsme vyčetli z pro
pagandistických tiskovin, které nám docházejí.
Podle nich budou roku 1970 obytné domy pro
všechny dělníky, ovšem se standartními byty,
jejichž obývací plocha je omezena na 50 čtve
rečních metrů. — To prakticky znamená, že
Československo pracuje... a nechci říci, že
krvácí, ale jistě pouští žilou svému lidu — za
příslib průmyslového rozvoje, jehož výsledky
však nejsou v zemi nikde vidět. — Jak mi říkali
komunističtí kolegové, je to proto, že všechno
odčerpává průmyslové pronikání do afro-asijských zemí, při čemž jde o to, aby rozsah vý
vozu vytvořil předpoklady k politickému pro
nikání — i když tento vývoz je bez protihod
noty. Tak se nedávno stalo, že jeden z těchto
států dostal velkou dodávku strojů výměnou za
dodávku datlí, které byly dovezeny do Česko
slovenska v tak špatném stavu, že se jich ne
dalo upotřebit ani k výrobě krmivá pro doby
tek. — — Tohle je cena, kterou musí Česko
slovensko platit za politické pronikání do méně
vyvinutých zemí. A je samozřejmé, že všechno,
co můžeme konstatovat, má i své vysvětlení.
Všechno tohle nás opravňuje k zásadní úvaze,
že lid, který je donucen žít za ostnatými dráty
— ať jsou jeho vyhlídky na budoucí pokrok a
blahobyt jakékoliv — žije nakonec v takových
podmínkách, že vzbuzuje náš soucit — a že
mu jen z celého srdce můžeme přát všeho do
brého.
— Pane senátore, děkujeme vám.

ZVOLILA SVOBODU
Z Říma došla zpráva, že italská vláda po
skytla politický asyl Yvoně Zelenkové, která
za dubnového pobytu v Parmě, kam přijela
jako tlumočnice s divadelní skupinou z Česko
slovenska, se oddělila od skupiny a nevrátila
do Československa.

VRÁTIL SE Z KOMUNISTICKÉHO ŽALÁŘE
PO TŘINÁCTI LETECH
Na amnestii, kterou vyhlásil čs. komunistický
režim 9. května, vrátil se do Spojených států
Jaromír Zástěra, 32letý americký občan, který
dosud nespatřil Spojené státy. Přijel po třinácti
letech věznění v komunistickém žaláři. Byl de
vatenáctiletým gymnasíjním studentem, když jej
komunisté zatkli a odsoudili pro špionáž na 18
let do vězení. Přes několikeré amnestie mu až
do te poslední nikdy nebylo z trestu nic pro
minuto, protože se nechtěl zříci amerického ob
čanství, které nabyl po otci, jenž žil v Batavii,
ve státě Illinois od roku 1907 do roku 1929, kdy
se vrátil do Československa a oženil. Jaromír
se narodil roku 1930 a před zatčením řídil re
dakci školského časopisu „Fórum" a byl činný
ve studentské organisaci. Jeho otec zemřel v
roce 1941. Po celou dobu věznění mu nebyly
umožněny návštěvy, mimo občasné návštěvy
úředníků z amerického velvyslanectví v Praze.
Se svou matkou se viděl naposled v červnu
1960. Začátkem května t. r. byl odtransportován
z jičínské věznice do Ruzyně a 11. května pro
puštěn. Nebylo mu však dovoleno vzít sebou
obnos, který si vydělal na nucené práci, ani mu
nebylo dovoleno navštívit matku. Rovněž ne
směl promluvit s tetou, která bydlí nedaleko
Prahy. Byl dopraven na čs.-bavorské hranice a
převzat americkými orgány. Po příletu do N.
Yorku a Washingtonu odejel Jaromír Zástěra
do Chicaga, kde promluvil na tiskové konferen
ci, kterou uspořádala Čs. Národní rada Americ
ká.

ČESKÉ SLOVO
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Slovíčko nejmenších

Anabase československých legií

Jan Franf. Hruška:

v knize britského historika
V uplynulých několika letech vyšlo na Zápa sbor. Když se v létě 1917 ruské armády zhrou
dě, zejména v Americe a v Anglii několik kníh, tily, bylo jasné, že Čechoslováci nedosáhnou
které se vedecky zabývají událostmi v Rusku na na východě ničeho a proto Československá
konci první světové války a po bolševickém národní rada zahájila jednání se Spojenci o
převratě. Tyto knihy historicky zkoumají přede jejich přepravu na západní frontu. Na Západě
vším tehdejší vztahy mezi Ruskem a spojenec byl na frontě takový nedostatek vojáků, že
kými mocnostmi, Spojenými státy, Francií, An Francouzi byli přímo posedlí myšlenkou dostal
glií a Japonskem. Ani jedna z těchto knih se z Ruska 60.000 Čs. legionářů. Dne ló. prosince
nemůže vyhnout kapitole o čs. legiích v Rusku 1917 francouzská vláda uznala československé
a o úloze, kterou tehdy českoslovenští legio legionáře jako samostatnou armádu, která byla
náři hráli v historii. Už jsme referovali o studii podřízena nejvyššímu francouzskému velitel
wilsonovské diplomacie „Spojené státy a ství za předpokladu, že budou co nejrychleji
středovýchodní Evropo 1914—1918", kterou vy dopraveni do Francie.
dal v roce 1957 americký vědec slovenského
Ullman pak popisuje, jak T. G. Masaryk za
původu Viktor Mamatey. Tato kniha referuje hájil začátkem roku 1918 v Petrohradě jednání
no příklad o poměru T. G. Masaryka k presi s bolševiky o odchodu čs. sboru a jak legionář;
dentu Wilsonovi a o tom, jak osud čs. legií na spolu s ukrajinskými bolševiky připravili Něm
Sibiři ovlivnil v roce 1918 americkou zahraniční cům v březnu 1917 u Bachmače nečekanou po
politiku. Téhož roku vyšla v New Yorku studie rážku. To byl konec bojů na východní frontě
Jamese Williama Morleyho „Japonský výpad a čs. legie se vydaly na cestu na východ, do
do Sibiře". Tato kniha se zmiňuje o spolupráci Vladivostoku. 15. března 1918 totiž Sovnarkom
japonské armády s čs. legiemi ve Vladivostoku. v čele s Leninem se rozhodl povolit legionářům
V roce 1958 vydal nynější americký velvyslanec výjezd z Ruska přes Sibiř a Vladivostok. Sbor
v Bělehradu George Kennan knihu „Rozhodnutí zatím stále rosil, protože cestou na Sibiř se k
intervenovat", ve které ličí americko-sovětské němu stále přidávali zajatci. Avšak od tohoto
vztahy v roce 1919. V této knize je také ob okamžiku začal se poměr bolševiků k legiím
šírná kapitola, ve které autor věnuje pozornost přiostřovat. Bolševici začali ihned pochybovat
čs. legiím v Rusku a příčinám jejich sporu s bol o tom, zda učinili dobře, když dovolili, aby
ševiky, který vedl k tomu, že se Čechoslováci dobře vyzbrojená a disciplinovaná armáda se
stali na určitou dobu pány celé sibiřské magi mohla objevit na Sibiři, kde byla tehdy tak
strály. K tomu ještě v roce 1958 vyšla v Chica výbušná situace, jednotlivé sibiřské sověty za
gu studie mladého českého historika Miroslava čaly také okamžitě protestoval. Z toho důvodu
Fice „Příčiny konfliktu mezi bolševiky a čs. vydali bolševici v Moskvě nové podmínky pro
legiemi v roce 1918". Koncem loňského roku průjezd československého sboru Sibiří. Ruští
vyšla nejnovější kniha, která vrhá nové světlo důstojníci, kteří veleli legiím, měli být odstra
na poměry v Rusku v roce 1918. V tomto pří něni, a legie měly být ozbrojeny. Vedení legií
padě jde o britského autora Richarda Ullmana, přijalo zmírněnou versi těchto podmínek a v
který si po vzoru amerického politického histo cestě na východ se pokračovalo.
rika Kennana vzal za úkol studovat angloJakmile se však Japonci vylodili ve Vladi
sovětské vztahy v letech 1917 a 1921. První vostoku, začali bolševici klást legiím další pře
kniha této obšírné studie vyšla v Londýně a v kážky: Mezitím pilně vysílali mezi legionáře
Americe s titulem „Intervence a válka". Zabývá komunistické propagandísíy a lákali českoslo
se jen obdobím mezi bolševickou revolucí a venské vojáky k vstupu do Rudých gard. Dne
koncem první světové války, kdy se postoj zá 14. dubna velitelé první divise československé
padních spojenců k Rusku formuloval hlavně ho sboru na tajné poradě v Kirsanově rozhodli,
v Londýně. Ačkoliv o tomto období bylo už že vojsko bude postupovat na východ „vlast
napsáno několik obšírných děl, nová kniha je ním pořádkem" a že jsou připraveni si cestu
prvním podrobným vylíčením britské politiky z i probojovat. Za Uralem bylo tehdy přes 800
let 1917 a 1918. Britská politika z oné doby se tisíc německých a rakousko-uherských zajatců,
nejdříve vyznačovala tím, že se snažila porozu kteří byli také terčem komunistické propagan
mět bolševikům a dosáhnout s nimi dohodu. dy, a legionáři byli přesvědčeni, že je bolše
Když tato fáze britské politiky neměla úspěch, vici pod nátlakem Němců vyzbrojí. Za těchto
došlo k vojenské akci, ke které se Velká Brita okolností došlo 14. května 1918 na nádraží v
nie se svými spojenci uchýlila v posledních mě Čeljabinsku k incidentu, při němž jeden maďar
sících první světové války jako k poslednímu ský zajatec hodil na legionářský vlak kus že
možnému kroku ve snaze obnovit východní leza a smrtelně zranil jednoho legionáře. Le
frontu proti centrálním mocnostem. Britské vlá gionáři Maďara na místě lynčovali a po zásahu
dě a ostatním spojencům nešlo o to zničit no místního sovětu, který několik legionářů uvěz
vou bolševickou vládu, jak to tvrdí komunističtí nil, obsadili celé město a převzali jeho správu.
historikové. Jejich rozhodnutí provést intervenci „Tento incident" — píše Ullman — „byl začát
v Rusku bylo ovlivněno tehdejšími událostmi na kem řetěze událostí, které vedly k souhlasu
frontě, shodou okolností a nepřesnými infor- Spojených států s intervencí v Rusku".
facemi o německých a rakousko-uherských za
V další části své studie Ullman popisuje udá
jatcích v Rusku a jejich úmyslech v souvislosti
losti po Čeljabinském incidentu: Po několika
s pokračující válkou, a pokud jde o Američany,
dnech byl sice čeljabinský spor vyřízen k spo
hlavně osudem československých legií na magi
kojenosti obou stran, místního sovětu i legií,
strále. Francie pociťovala silně německou ofenale zpráva o incidentu mezitím došla do Mos
sivu na západní frontě a přála si proto, aby
kvy a způsobila nečekané represálie. Bolševici
čs. legie byly okamžitě přepraveny do západní
zatkli zástupce legií v Moskvě a vydali rozkaz,
Evropy, Anglie viděla jediné východisko v ote
aby legionářské vlaky byly zaslaveny, legie
vření nové východní fronty v Rusku. Spojené
rozpuštěny a legionáři odvedeni do pracovních
státy měly zájem na tom, aby obrovské vá
lečné zásoby v Murmaňsku, Archangelsku a útvarů nebo Rudých gard. Legie na to odpově
Vladivostoku nepadly do rukou nepřítele. Do děly na čeljabinském sjezdu 23. května 1918
rozhodnutím, že pojedou dále do Vladivostoku
toho přišel spor legií s bolševiky a zprávy o
ozbrojování německých a rakousko-uherských a že si cestu třeba samy prostřílí. Do konce
května se rozpoutal boj mezi legiemi a bolše
zajatců na Sibiři. Za těchto okolností došlo k
viky po celé délce trati od Penzy až po Irkutsk.
intervenci.
Za čtrnáct dnů měli Čechoslováci celý tento
Úvodem autor popisuje události, které vedly úsek magrisirály ve svých rukou. Mezitím česko
k říjnové revoluci. Píše hlavně o postavení slovenské pluky v počtu asi 15.000 mužů, které
britského velvyslance George Buchanana, který už dorazily do Vladivostoku, převzaly 29. čer
se již v lednu 1917 snažil přimět cara k tomu, vna správu tohoto tichomorského přístavu. V
aby zreorganisoval svou vládu a změnil svou
srpnu se vyvinuly ostré boje mezi legiemi a
domácí politiku. Velvyslanec Buchanan měl také bolševiky na Volze, v oblasti Bajkalského je
dobrý poměr k ruské prozatímní vládě, když
zera a na řece Ussuri. Po delším rozhodování
car odstoupil. V této souvislosti Ullman píše, vyrazily oddíly legionářů z Vladivostoku zpět
že dobré mínění měl o Buchananovi také T. G. na západ na magistrálu. Již v prvních dnech
Masaryk: „Tomáš Masaryk" — píše Ullman — měsíce září se východní oddíly střetly u Čity
„český vůdce a skutečně pravý liberál, jestliže s oddíly středního úseku magistrály. Kolem
se fo dá o někom říci, přijel do Ruska v květnu desátého září byli Čechoslováci pány celé ma
1917 a později dal na jevo své nejlepší mínění gistrály, od Uralu až po Pacifik.
o Buchananovi..
Toto své strategické postavení legionáři opu
Ullman věnuje zvláštní kapitolu čs. legiím na stili až roku 1920, kdy po dohodě s bolševiky
Rusi, které považuje za významného faktora ve vyklidili magistrálu. Legie pak postupně opou
spojenecké politice vůči Rusku. Píše: „Na za štěly na spojeneckých i vlastních lodích Vladičátku války byla vytvořena v ruské armádě vosiok. Dne 2. září 1920 odplul poslední trans
zvláštní jednotka, složená z Čechů a Slováků, port, který odvážel do osvobozené Česko
kteří tehdy žili v Rusku. Tato jednotka byla sice slovenské republiky už poslední vojáky z cel
malá, ale v boji se vyznamenala. Jelikož její kového počtu 67.750 legionářů a jiných přísluš
příslušníci měli před sebou zvláštní cíl — usta níků čs. zahraniční akce v Rusku ... O tom se
vení samostatného československého státu — už Ullmanova kniha nezmiňuje, protože tyto
jednotka nepropadla rozvratu a ztrátě disci události patří do dalšího období, které bude
pliny, které zničily téměř celou ruskou armádu. popisovat další svazek. UBmanovy studie.
Velmi brzy se tato jednotka stala jedním z
První Ullmanova kniha je ilustrována doku
hlavních argumentů, kterých použila Česko mentárními fotografiemi. Na jedné fotografii
slovenská národní rada v Paříži ve svém úsilí, ze srpna 1918 pochodují Vladivostokem čs. le
aby ji Spojenci uznali jako spojeneckou vlá gionáři spolu s japonskými, americkými a brit
du ..."
skými oddíly.
V- N. Duben
Po ustavení ruské prozatímní vlády, pokra
čuje Ullman, byla československá jednotka roz
Anglo-Soviet Relalions, 1917—1921: Invcršířena o oddíly, složené z bývalých českých a vention and the War. By Richard 11. Ullman. —
slovenských zajatců, o stal se z ní armádní Princeton University Press, Princeton, N.J.

MOTÝL A VČELA

Veselé bzučící včelička zapadla za motýlem
na velký květ slunečnice.
„Včelko", řekl k ní motýl, „o vás včelách
říkají, že jste jen samá práce a práce, ale já,
když vás kteroukoliv potkám, slyším, že si jen
zpíváte a plesáte."
„Zpíváme a radujeme se právě proto, že
stále pracujeme. Práce dodává pravé radosti
ze života a dodává nové chuti k práci."
PŘÍSLOVÍ O PRÁCI A ZAHÁLCE

Z pilnosti se štěstí rodí, lenost holou bídu plodí.
Kůň k tahu, pták k letu a člověk k práci.
Bez práce nejsou koláče.
Kdo zrána políhá, večer pobíhá.
Kdo nepracuje, a( nejí!
Mladí ležáci, staří žebráci.
Jan Frant. Hruška:

Hudební a dramatické oddělení Marylandské
státní university, která leží těsné u hranic hlavního města Spojených státu, Washingtonu,
jvedlo na svou scénu 8. května „Dobrý voják
Švejk", kterou složil mladý česko-americký
hudební skladatel Robert Kůrka. Opera se
rála pred vyprodaným hledištěm až do 12.
května a washingtonský tisk přinesl velmi pří
znivé kritiky. Robert Kůrka, jak známo, zemřel
' prosinci 1957 a orcheslrací opery musel za
něj dokončit jeho přítel Hershy Kay. Premiéra
opery byla v dubnu 1958 v New Yorku a od 1é
doby byla uvedena na operní scény v Němec
ku, Švédsku a v Československu. Zdá se, že od
příští sezóny bude tato opera na trvalém ame
rickém operním repertoáru.
Americký Švejk — Norman Kelley. Roli Švejka
vytvořil jak při premiéře v New "Yorku, tak
i letos ve Washingtone.

VÝROKY
"Nesporné je, že v období mezi dvěma svéovými válkami byla česká próza mnohem zatmavější, světovější, snad taky proto, že více
korespondovala s duchem světových proudu v
iteratuře a umění viibec.«
KULTURA 1962, č. 15 (Praha)

"Co se dá čekat od řešení takových problénú, jakým byl například požadavek ministerdva stavebnictví, aby se zjistilo, zda je Iřeba
r pětiposchoďových domech zřizovat výtahy?
lva roky se zkoumalo, jak se kdo zadýchá, než
'yšlape pět pater, aby sc nakonec „objevilo",
:e po padesátce sc srdce skoro každému víc
■ozbuši.'.
)r. P. 1 Idlm v ěasopiMi KULTURA 1962 (Praha)

»O tom, že je třeba zapojil vědu do života
■polečnosti lak, abv se stala významným nádrojem pokroku, nikdo z nás jisto nepochymje. Za spojení vědy s praksi se mnohdy vy
lévá třeba to, když vědecký pracovník jde ďo
esli radit, kolikrát se má dětem za den utírat
lOS.'-<
Tuf. dr. O. Poupa v časopisu KULTURA 1962

Navrátilec agentem
čs. špionáže
(Dokončení se sir. 3.)
sáhu poruším , vzpomíná ex-špion na tento zč
věrečný okamžik. »Pak jsem podepsal dva foi
muláře, kde stálo něco podobného, na co jser
přisahal.v Po této formalitě dostal nový ager
československé zpravodajské služby částečno
svobodu. Obdržel civilní oblečení a také hl
dače, který nebyl nikdo jiný, než jeho později
průvodce do západního Německa, Nastala tak
po několik dní doba radovánek, návštěv noc
nich podniků v Brně a v Praze. A pak cesl.,Tatrou" na hranice východního Německa, tar
přestup do vozu „Opel-Kapitán" a jízda k hra
;;cím západního Německa.
Špionážní úkoly v západním Německu
O svých úkolech v západním Německu se
nový špion dověděl během doby, kdy užíval po
odříkání ve vězení světských radovánek. Jeho
posláním bylo navázat v Kaiserslautern a v Bod
Kreuznach a ještě v jiných městech, kde jsou
jednotky pracovních oddílů (Labor Service Company), styk se svými bývalými kamarády a zís
kat je ke spolupráci s ČSSR, případně k návratu
domů. Měl navštěvovat hostince a noční pod
niky, ve kterých se lidé z „kumpaček" baví.
Měl s nimi pít, platit účty a získat jejich důvěru.
Měl vystupovat jako starý uprchlík, který přišel
navštívit své kamarády. Odměny za první in
formace či jako úplatky, které zavazují, se
měly pohybovat od 100 do 500 DM. „Poklad
nou", která obsahovala několik tisíc německých
valut, disponoval zmizelý společník.

ČLOVEK A STUDÁNKA

Unavený pocestný se napil z lesní studánky
při cestě. Když se občerstvil, zadíval se do její
křišťálové hladiny. Viděl v ní svůj vlastní obraz
jako v zrcadle.

„Studánko, sludánečko", zahovoril člověk
rozmarně, nač a proč si chytáš obrazy všech
lidí, kteří se z tebe napili?"
„Abych věděla", zašeptala studánka, „prijdeli někdo z těch, kdož se zde občerstvili, také
jednou vyčistil mé dno a zarůstající stružku —
ne pro mne, ale pro mnohé a mnohé, kdož
přijdou po něm."

Josef Bartuška:
DŽBÁNEK VODY

l. Přiletěl obláček
od západu,
vítr mu pohladil
bílou bradu.

2. Obláček zakopl
o modříny,
jeho pláč vypily
jehličky.
3. Krůpěje sladkých vod,
vlhkou pěnu
poslaly květinám
do kořene.

4. Prosádky v hlubinu
černé hlíny,
zemi se prodraly
u pěšiny.
5. Do malé studánky
se tam vlily,
studánku po okraj
naplnily.
6. K studánce chodily
děti s džbánečky,
vypily obláček
ze studánky.

A teď, děti, pozor!
Český básník Josef Václav Sládek napsal
krásnou básničku. Chtěli jsme ji dnes y Slovíčku
otisknout, ale v tiskárně přeházel učeň jednot
livé řádky a protože je neuměl dát správně
dohromady, vytiskl básničku špatně. Pomozte
mu a dejte Sládkovy verse správně dohromady.
ČECHY

spadlá perlička,
jak v hluboké moře
Proto však je stokrát
že jsou jak ta perla,
jako drahokam:
v mořské hlubiny,
vzácný, utonulý
ještě radši mám,
ale pro nás ze všech
země maličká —
v světě jediný.
Jsou ty naše Cechy
Lamte si hlavu až do příštího čísla, tam vám
básničku správně otiskneme.

VZKAZ Z DOMOVA:

"CZECHS LOVE AMERICANS!"
Kdyby Železná opona byla ještě více utěs
něna, naši doma vždy najdou vhodnou cestu,
aby světovou veřejnost v demokratickém světě
informovali o svém nezlomném protikomuni
stickém postoji. Nedávno jsme se o tom znovu
přesvědčili.

Jeden z občanů ve Westfieldu (USA) koupil
v místním obchodě dárek pro svou dceru —
pestrý šátek. Šlo o importované zboží. Když
přišel domů a otevřel balíček, objevil na šátku
v jednom z rohů vzkaz, napsaný inkoustem v
angličtině: "Czechs love Americans! — a v
Konec: kriminál
češtině následoval odpis: Žena-dělnice z Otro
Své poslání nesplnil. Omyl s vlakem mu v tom
kovic!", při čemž první část posledního slova
zabránil. Jízdenka na vlak byla pro něho sou
— „Otrok" — byla podtržena.
časné jízdenkou do kriminálu. Tím skončil také
Jak bylo patrno, kdosi v čs. rudém „ráji",
případ jednoho čs. komunistického agenta,
přesněji řečeno agentčíka, který představuje zřejmě ve spěchu, poslal tuto zprávu na vý
jen malou rybku v hejně dravých štik, lovícícn vozním zboží do Spojených státu. Vzkaz došel
a našel radostnou odezvu i v americkém tisku.
v exulantském moři.

