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Stávkou

proti Kossyginově

hospodářské

SNÍMEK KOKU
Studentský majáles v Praze, 1!)G6

rejormě

SOCIÁLNÍ VŘENÍ V SOVĚTSKÉM SVAZU

Drátování hrnců
Ladislav

K N I H A O L E N I N O V É NABÍDCE, O D M Í T N U T É PRESIDENTEM WILSON EM
DVE —

Mnichov

Do Moskvy byl svolán na polovinu prosince
t. r. Nejvyžší sovět a současně tajné zasedání
Ústředního výboru komunistické strany. I když
nejsou při redakční uzávěrce známy výsledky
porad obou orgánů, možno s určitost! počítat, že
jedním z hlavních problémů byla neutěšená hospodářsko-sociální situace v Sovětském svazu.
Ze spolehlivého pramene je nám známo, že v
posledních týdnech se situace tak zhoršila, že
vedení v Kremlu jen s vypětím své politické síly
a autorit)' zamezuje zatím hrozícím stávkám v
dalších oblastech jako reakci na vážnou stávku
v ukrajinských hutích a dolech, k níž došlo minulý měsíc z obavy pracujících před snižováním
mezd v důsledku připravované hospodářské reformy v těžkém průmyslu.

Oíaďe

Brežněv a Kossygin se snažili odvrátit nebezpečí sociálních nepokojů bleskovými návštěvami
na Ukrajině a v Gruzinsku, kde si stalinisté uchovali značnou politickou moc. Kossygin navštívil v doprovodu četných vysokých funkcionářů město Doněck, dříve Stalinsk, a informoval
se přímo v závodech o poměrech. Zjistil, že hospodářská reforma, ohlášená pro příští rok, vzbuzuje obavy dělnictva, že ztratí t. zv. progresivní
mzdy, zavedené Stalinem. Všeobecně se také očekává zvýšení cen všech základních materiál i í. V
zasvěcených kruzích se přitom nevylučuje, že
plán nového ekonomického systému ztroskotá na
tvrdošíjném odporu stalinistických kruhů v sovětském hospodářství.
m str. 8
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Německo na historické křižovatce
HOVOŘÍME S FRANCOUZSKÝM

KOMENTÁTOREM RENÉ MICHELEM

Všichni hledí opět na Německo: od
Kossygina až po Johnsona, od prostého
občana v Pardubicích až po exulanta v
Sun Franciscu. Většina z nich neví,
koho se má bát vice: zda německých
sociálních demokratů (SPD), stále ještě
zatížených marxismem, ale současně
nadlehčovaných jeho dialektikou, jež
je v minulých dnech přivedla — po 34
letech — opět do vlády; nebo Franz
Josefa Strausse. předsedy bavorské
Křesťansko-sociálni unie (CSTJ), který
se dostal znovu do vlády po 4 rocích,

když jeho strana dosáhla imposantního volebního vítězství; či pravicových
radikálů (N"PD), jejichž někteří členové nemohou ani po 21 letech zapomenout na hnědou diktaturu... Přinášíme proto (také na přání čtenářů) rozhovor o zaktualisovaném německém
problému a to s příslušníky protilehlých sousedních národů
Německa:
francouzským
komentátorem
René
M i c h e 1-em a šéfredaktorem na.šeho
časopisu.

„Monsieur Michel, naše země mají
společný
nezměnitelný
osud, daný jim sousedstvím s Xěmeckem. Proto je lid za Rýnem a za Šumavou
velmi citlivý na každý vývoj v prostoru mezi
těmito dvěma přírodními hranicemi. Mohl byste
říci, jak většina Francouzů reaguje na
říjnovější vývoj v Německé spolkové
republice?"
„Nechtěl bych hovořit o většině, nemohu ji
početně vyjádřit, ale vím. ze velmi mnoho mých
krajanů je v v rozpacích. Ale nikoli kvůli výsledku nedávných voleb do zemských parlamentů v Hesensku a Bavorsku, nebo alespoň ne přímo kvůli nim, nýbrž kvůli tornu, jak a a ně v
těchto dnech reagoval v Paříži sovětský ministerský předseda Kossygin. který prohlásil: 'Fašistické síly zvedají opět hlavy za denního světla a jsou den ode dne arogantnější 5 ."
yTo

je přesně padle bolševického

slovníku.

U

Rud im sk ý

Když za stara hospodyně rozbila hrnec a neměla na nový, dala si ho z drátovat. Hrnec už
nikdy za mnoho nestál, leklo z něj ze všech
stran, dlouho pak už nevydržel, ale byl lepší než
nic.
Ideologie i prakse československého komunismu dnes, na konci roku 1966, nemá na víc, než
na drátování rozbitých hrnců. Rozbité hrnce už
ne jen krutého stalinismu, nýbrž i anachroniclcého marxismu se všelijak drátují a slepují, aby
aspoň navenek vypadaly, jako by byly ještě k
potřebě. A zatím z nich stále víc teče ze všech
stran.
Přiznání starých a strašných vin byla by dobrá, kdyby se myslela upřímně. Není tomu ale tak:
statečný a vlastenecky skvělý profesor dr. Albert
P r a ž á k byl sice nedávno u příležitosti desetiletého výročí své smrti ve zvláštním aktu na
universitě rehabilitován, ale ti, kteří ho vyhodili
z university, dále v ní sedí a rozhodují, nebyli-li
dokonce přítomni na slavnosti. Uveřejňují se básně mrtvého Z a h r a d n í č k a a osmdesátiletého
básníka Početního prstenu P a I i v c e, ale nesmí
se napsat, jak krutě s nimi bylo zacházeno, protože viníci a křivopřísežníci jsou stále mocní a
mohou kdykoiiv pokračovat ve svém běsnění
proti svobodě. Etos v Československu se nepodobá vznešené řecké amfoře, nýbrž puklému
hrnci, který se drátuje, aby se docela nerozpadl
a neublížil tak komunistické společnosti.

Nebo se podívejte, co se děje s rozbitým, či
chtěl jsem říci zbankrotělým komunistickým hospodářstvím v Československu. Přečtěte si třeba
článek Stanislava V á c h y , nazvaný
„Stačí
změna ekonomického
modeluf"
v šestém čísle
Ekonomické revue. Autor tam říká, že doba kultu osobností by si zasloužila mnohem spíše násovětského funkcionáře
taková mluva
nemůže
zev kultu neosobnosti, což jsem psal už v době,
překvapit. Dalo by se ale snad více klidu, rozkdy byla na vrcholu své slávy. Autor uvádí, že
vahy a objektivností očekávat od politiku a no„toto období neselhalo jako omyl nebo zrůdnost
jednoho vůdce nebo více vůdců, ale jako omyl
vinářů. kteří maji jinak velmi dobré nervy, jde-li
teorie, jako určitá mylná koncepce
uspořádání
o nebezpečí z krajní l e -v i c e."
společnosti". Vácha áile vidí jedinou spásu už
..Chcete říci. pane šéfredaktore, že tito lidé
ne jenom v přestavbě 'hospodářské, která podle
reagují alergicky na úspěchy radikál ně-praví coněho nestačí, zle v přestavbě p o l i t i c k é .
vých skupin v Německo, ale mlčí k infiltraci
A doporučuje hospodářské prostředky k ozdrademokratického světa konmoisnein."
vení nemocné ekonomiky, které se navlas
,JAno3 přesně to mám na mysli. Kdo je, nebo si • podobají kapitalismu. „Deníve3íza.ce jako nezbytříká demokrat, musí odmítat a potírat
každou
ný ekonomický požadavek imisí být proto pojata do koncepce nové společnosti
především
diktaturu, zprava i zleva. Jenomže ti 'levotočiví
jako eácko-politícká
kategorie, j i n a k můžeme
demokraté' dostávají historické záchvaty,
získažít v představě, že jsme v tomto bodu museli
li XPD v Bavorsku 15 mand-átů — přičemž se
ustoupit nemilosrdnosti ekonomiky a slevit ze
přes 93*'s voličů vyslovilo 7tc strany
demokrasvých socialistických zásad".
tické tradice
"
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komentáre

Co n á m radost nečiní
Když letošní sjezd Hnuti cs. křesťanských
demokratů v exilu vyhlásil orientační heslo ,,Za
hranicí liberalisace — neostalinismns",
kroutili
mnozí lidí v exilu, také t. zv. „lidé političtí",
ba dokonce „politikové" hlavou. Jedněm bylo
heslo opravdu nepochopitelné, protože věřili naivní na liberální vývoj v jejich staré vlasti;
druhým bylo heslo tuze nepříjemné, protože mají svůj zájem na tom, aby se svět nedozvěděl o
tragikomedii, předváděné denně na politických
lodičkách na Vltavě a na Dunaji.
Nuže, nyní na konci zajímavého i vzrušeného
občanského roku, se většina exilu, ale také celé
západní veřejnosti přesvědčila, že naše Hnutí
odhadlo správně politický vývoj za Železnou
oponou. Konstatujeme to se zadostiučiněním, protože jsme tím získali politicko-morální kredit
svých četných nových čtenářů, který chceme dát
v příštím roce ještě více do služeb porobené v l a sti — ale radost z toho, „že jsme měli v květnu
pravdu", nemáme. Jak rádi bychom se byli mýlili v zájmu osvobození Československa!
Pravdivá informace je ovšem také v jeho
službách, i když je, bohužel, nehezká a skličující. Proto jsme připravili vedlejší předled.

K e vztehym Praha — V a t i k á n
Koncem listopadu zasedal v Praze 3. sjezd t.
zv. mírového výboru katolického duchovenstva
za účasti přes tisíc kněží z cehého státu.
Zradilo opravdu tolik služebníků Božích svou ,
Církev i národ? Zajisté ne! Jen mašinérie p o ř á - !
dání srazů a celostátních konferencí pracuje tak
dobře, že přivede, nebo přinese „dobrovolně"
— třeba na vidlích — účastníky až do sálu. O
skutečné povaze komunisty dirigované frašky
svědčí závěrečná revoluce o podpoře budování
socialismu a t. zv. mírových snah.
Odpadlý kněz P 1 o j h a r, kterého už nesnášejí ani komunisté (viz zprávy na str. 6) při
zasedání se neopominul otřít o osobnost svého
někdejšího představeného, pražského arcibiskupa
Josefa, kard. B e r a n a , který mu již v r. 194S
zakázal politickou činnost, a v nekritickém přecenění své osůbky vykládal, jak by si on a jeho <
komunističtí chlebodárci představovali „zlepšeni ;
styků mezi Prahou a Vatikánem".
Takovéto „zlepšení" mohlo ovšem nastat hned \
po komunistickém puči. arcibiskup Beran by j
mohl dnes sedět dále na stolci sv. Vojtěcha a I
pro režim v této situaci nepotřebný Plojhar mohl ;
snad ještě dnes kaplanovat v Č. Budějovicích.
Naštěstí se již vatikánským prelátům začínají
otevírat oči. Papež Pavel byl p ř e d e m informován, jaké řeči povede „mírový" Plojhar na
sjezdu a tak odpověď na něj přišla od Svaté
Stolice promptně a jasně: Smíření ano — ale jen
při plném respektu církevních práv, také práva
jmenovat biskupv!

Smutná

bilance račího pochodu

1966

ZA HRANICÍ LIBERALISACE - NEOSTALINISMUS
(DVE) 10 let po svržení Josefa Visarionoviče
Stalina s monumentálních pomníků v srdcích
všech bolševiků a na náměstích hlavních mest
zemí za Železnou oponou, s oblaků zbožnění v
letech 1946-1953 a propasti prokletí za Chruščova v době 1956-1964 dosahuje velkého „comeback" — v předvečer jubilejního 50. roku světového komunismu — jeho D e s p o t a - B u d o v a t e 1 a s ním s t a l i n i s m u s ve vydýchaném prostoru od Aše až po Vladivostok.
SOVĚTSKÝ SVAZ
® V sále č. 9 Musea ozbrojených sil SSSR visí
opět velký obraz starostlivého, rozvážného báťušky, strůjce vítězství Rudé armády před Moskvou v zimě 1941.
® Na masovém shromáždění v Kremlu, 6. 12.
1966, zahřměl minuty trvající potlesk 6000 funkcionářů a důstojníků při vyslovení Stalinova
jména.
© Gen. tajemník Komunistické strany B r e žn ě v sklidil 1. 11. 1966 bouřlivé ovace v gruzínskéni hlavním městě Tiflisu, když ocenil Stalinovy zásluhy o bolševickou revoluci; jeho zásluhy o vítězství ve II. světové válce vyzdvihuje
maršál Z u k o v, zavržený Chruščovem, ve
svých pamětech, vycházejících nyní v moskevském časopise ,Leninův prapor'. „Dokázal téměř nemožné", zní obnovená verse kultu osobnosti.
© Týdeník ,Moskevské zprávy'
vycházející
anglicky, francouzsky a španělsk)', uveřejňoval
v těchto dnech protokoly konferencí na Jaltě a
v Postupimi, na nichž sovětský diktátor zpečetil
svou chytrou neurvalostí osud Střední Evropy.
® V časovém úseku jen několika měsíců bylo
letos zatčeno a odsouzeno 6 literátů: Brodský,
Siňavský, Daniel, Galamčok, Svitlyčnyj a Džuba do vězení až do 7 let. Siňavský a Daniel byli
posláni na Sibiř, V. Tarsisovi, který kritisoval
sovětské poměry za návštěvy v Londýně, nebyl
dovolen návrat do vlasti.
© Ve všech literárně-vědeckých organisacích
je od 1. 1. 1966 v činnosti censorní orgán, jehož
úkolem je zabránit literárním výletům za hranici
liberalisace. ,Pravda'
pohrozila táborem nucených prací všem, kdož se proviní „ideologickou
subversí".
© Podle nových ustanovení trestního řádu
bude potlačován i politický vtip jako nebezpečí
pro komunistické státní zřízení.
© N a poii náboženském je v proudu nová
prodcírkevní kampaň. O d r. 1961 bylo uzavřeno 10 CC0 ortbodoxaích kostelů. Stejný počet jich
zůstává otevřen oproti 77 500 v r. 1914. V blízkosti Aralského jezera je na 30.000 kněží v koncentračním táboře.

Ale, p a n e profesorel

ČESKOSLOVENSKO

Bvvalv profesor University Karlovy. Vratislav
B u š e k, napsal v říjnu v jednom váženém exilovém časopise: „Obávám se, že až dosno německá vláda Dopřává sluchu spíše Franz Joseph
S t r a u s s o v i a nesmiřitelným revarsšistum sudetoněmeckých vysídlenou, než Collegiu Caroiinum anebo křestansko-sociahsticke Ackeanartn
Gemeinde".
Nehledíc k urážlivému nevkosu postavit ministra Strausse vedle , .nesmiřitelných revanšisrů",
ie Božkova formulace o křestansko-sodalisdcké
A. G. formálním i obsahovým nesmyslem! N e v y světlí-li to mezium panu profesorovi některý z
jeho bývalých žáků, vrátíme se k tomu.

© Tajná služba zařídila pod záminkou nouzového přistáni zastávku letadla z Moskvy na
ruzyňském leesú. aby rnon.a zatknout b r v . cs.,
nyní s m e ň d z & o občana Vladimíra K o m á r k a Kazana.
© V Prešově byli odsouzení k trestu smrt: a
poopravení 2 příslušníci Pohraniční stráže, kteří
se pokusili orosrříleí si cesiu na svobodu.
A
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• P n 32-OTVCS prr>n£OHinmsE;esycn ceznoastracích v Praze bylo zatčeno na 2000 lidí a
přes 20 mlanlstvýci bylo po týrání na policejních stanicích odsouzeno do vězení oá 5 do 17
měsíců,
• Redakce JCultárneko životě
v Bratislavě

byla nově obsazena po překročení hranice liberalisace; šéfredaktor
Literárních
novin',
M.
J u n g m a n n, byl zbaven funkce a redakčním
censorem jmenován spolehlivý O i c n á Š e k.
Časopisy ,Tvář' a ,Knižní kultura' byly zastaveny.
• Mladí umělci, spisovatel Jan B e n e Š a
f i minový režisér Karel Z á 111 e č n. í k, byli zatčeni pro protest proti odsouzení sovětských literátu Siňavského a Daniela. Odvážná divadelní
hra Jizva' byla stažena z programu, Ivan S v i~
t á k byl vyloučen z Čs. akademie věd pro kritiku norem marxistické ideologie, historik Milan
H u b l byl zbaven místa prorektora Vysoké
školy stranické, protože se opřel proti falšování
dějin.
• N a poli náboženském se projevuje neostalinismus novou internací litoměřického biskupa
H I a d a, novým zatčením býv. spirituála českobudějovického semináře P. M a 1 é h o, novým
vykázáním do internace v Rad'vanově býv. provinciála jezuitského řádu P. dr. Silhana, drženého tam spolu s biskupy Z e 1 o u, T r o c h t o u
a býv. opatem premonstrátů v Nové Říši M í c h á 1 k o u. Radě kněží byl zakázán výkon církevních funkcí.
POLSKO
• Varšavský univ. profesor Leszek K o l a k o w s k i byl vyloučen v den svých 39. narozenin z komunistické strany pro kritiku stalinských metód politického vedení.
© Vysokoškoláci M o d z e 1 e w s k i a K u r o n byli odsouzeni do žaláře každý na 3'/a roku, protože žádali v otevřeném dopise ústř, výbor strany, aby prováděl demokratickou poliku.
© V jubilejním roce 1000. výročí pokřesťanění Polska se znovu vystupňovaly útoky Gomulkova režimu na katolickou církev. Josef
S i e m e k právě vydal knihu urážek vůči polskému primasovi W y s z y ň s k é m u ,Quousque
tandem,
Cardinal?"
® V komunistické straně se vytvořilo propekingské křídlo, jemuž není Gomulkova politika ještě dost radikální. Vede je Kazimír Mijal,
který se zdržuje již několik měsíců v Albánii.
MAĎARSKO
® Orgán KS ,Nepsxabadsag> vsroval m. m,
umělce, že nepřichází v úvahu, aby strana a vláda se vzdala určování směru v literatuře a umění. Proti „nepřátelským skupinám" se podle měsíčníku strany ,Tarsadalmi Szemle' použije vlád
ní moci.
® Vyučování náboženství na školách bylo
opět tak ztíženo, že velmi silně pokleslo. Několik kněží byio znovu zatčeno, 700 duchovních,
z celkového počtu 4 200, má zákaz činnosti,
6-0 bylo pensionováno. Církevní časopis ,£';
Ember' je omezen na 50 000 výtisků.
RUMUNSKO
© Situace se v r. 1966 vnitropoliticky nezlepšila, na poli náboženském zhoršila. Pro 1,200.000
katolíků je jíž jen 105 knězi: jediný biskup Petre P l e s c a má jen omezenou volnost pohybu
ve své díecezi.
• Všichni orthodozní řebolníci bez kněžského
svěcení, kterým není ještě 50 let, musí opustit
kláštery7. Napříště nesmí žádný muž vstoupit do
kláštera před 50. rokom věku, ženy před 40.
Opatření urychlí vymření pravoslavných klášterů, katolické neexistuji již přes 10 let.
'Copyright by . JDemokracie v exilu")
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aktuální

Provedli jen vojenský rozkaz
S O U D C E : „Vy jste se tedy — jak
vychází najevo z dokladu — zúčastnil akce v Betlémě?"
V O J Á K : „Víte, jako voják jsem
byl nasazen tak často, že se nemohu
na jednotlivou akci upamatovat."
S O U D C E : „Byl jste prostý vojín,
nebo jste měl nějakou hodnost?"
V O J Á K : „Ne, byl jsem obyčejný
vojín, nikdy jsem nerozkazoval, jenom jsem rozkazy prováděl".
S O U D C E : „Jak dlouho jste byl
ve službách krále Heroda?"
V O J Á K : „Mnoho let. Než jsem se
dal naverbovat, byl jsem obyčejný
čeledín, jako mnoho jiných z královského žoldnéřského vojska".
S O U D C E : „Přiházelo se za polních tažení a v akcích častěji, že byly pobíjeny děti?"
V O J Á K : „Typická otázka civilisty! Když se bralo město útokem,
tak se nedalo předem zjistit, kam
zrovna dolet! příští šíp, nebo kam se
zapíchne meč. To se ví, že přitom
přišly o život i deci".
SOUDCE: „Mám na mysli, zda
Vám jsou známy rozkazy, že při
zničení města měly být děti pobity".
V O J Á K : „Určitě byly takové rozkazy. Já je nevymyslel. Válečné
zvyklosti byly tenkrát dost hrubé.
Když se ženy a děti rozbitého města
nechaly na živu, tak si člověk mohl
spočítat na prstech, do kolika let
tam bude hnízdo nového odporu.
S O U D C E : „A jak to tedy bylo s
Betlemem?"
V O J Á K : „Betlem byla taková malá židovská díra nedaleko Jerusalema. Před tím rozkazem jsem tam
nikdy nebyl".
S O U D C E : „Tak si teď na tu akci vzpomínáte?"
V O J Á K : „Nojó, tak dobrá, já při
tom byl. Ale konec-konců jsem
nedělal nic jiného než ostatní. Provedli jsme úkol".
S O U D C E : „Nepřemýšlel jste tehdy o tom rozkazu?"
V O J Á K : „Přemýšlet? N a to musili přece myslet tamti nahoře. Mimoto se řeklo, že židovští učenci
sami na to hnízdo ukázali. Ti přece
měli vědět, že jde o jejich děti".
S O U D C E : „Přesto se jedná o bezbranné, nevinné děti!"
V O J Á K : „Jistě, jistě. J á mám také děti a nešel jsem — přisámbůh,
do toho s nadšením. Avšak, vždyť
se řeklo, že v Betlemu si někdo děla
chutě na trůn našeho krále. V těch
nejistých dobách to mohlo již zítra
znamenat vraždu.
S O U D C E : „Tentokrát byl ale
přece v zemi klid, záležitost se mela
přenechat soudu."
V O J Á K : „ J á nejsem žádný p r á v ník. Prakticky byl král stále v nějaké skryté válce s neklidnými Židy.
kteří nechtěli pochopit, že jen on
může zajistit jejich nezávislost na
lvímu — skrz nás. Válečné právo je
holt tvrdší".
S O U D C E : „Považoval jste tehdy
akci za správnou?"

Jaroslav

Karát

Zdalipak jste si již nikdy uvědomili při jásavé vánoční fanfáře: ,,Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!" — že v andělském chóru cherubínu a serafinů zaznívají od roku 1 po Kristu také
hlasy „Mládátek"
oněch nevinných
chlapeckých
bytostí, jejíchž
útlá
tělíčka do dvou let lidského věku pocítila smrtelnou surovost ruky vojenské expedice, účelem i provedením nejbrutálnějŠí v dějinách . . . Skoro
2 tisíce let později trne svět hrůzou při podobných hromadných
vraždách
politických a dialog v soudních síních, které mají po dokonaných
zločinech vyslovit ortel spravedlnosti, dává tušit průběh výslechů i na samém
počátku křesťanské éry . . . Ani 2000 roků nezměnilo zcela myšlení, povahy, postoj ke zloči?m a alibisrnus obhajoby, jak to názorně zachytil v
románové rekonstrukci zprávy evangelisty Matouše Paul
Rot h. Příslušnou kapitolu jeho právě vyšlé knihy „Sie sind alle noch am Leben"
(Echter-Veruag,
BRD) předkládáme
čtenářům ve vlastním překladu k
vánočnímu
rozjímání.
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^J^áyi sc tedy narodil .ležíš v Bederně v Judeji za dnů
^
krále Heroda, hle, přišli do Jerusalema mudrci od východu a pravili: „Kde je len narozený židovský král? Viděli jsme totiž jeho hvězdu na východě a přišli jsme se mu
poklonit". Sotva to Herodes uslyšel, vzrušil se a celý Jerusalem s ním. I svolal všechny velekněze a vykladatele
Písma v lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.
A oni mu řekli: „V Betlemě v Judeji, neboť tak psal prorok:
»A ty, Betleme. Judova země, naprosto nejsi nejmenší
mezi předními městy Judovými, neboť z tebe vyjde vůdce,
který bude vládnout mému izraelskému lidu«."
Tu si Herodes tajné zavolal mudrce a vyptal se jich

V O J Á K : „Samozřejmě, že bych
se byl raději z toho dostal. Co by to
bylo ale na akci změnilo? A mne by
byli pro zbabělost odsunuli."
SOUCE: „A to jste nechtěl?"
V O J Á K : „Musel jsem se starat o
svou ženu a děti. Kdyby nič byli
bývali z královského oddílu odstranili, ani pes by byl po mně neštěknul. Židé nás přece nenáviděli".
S O U D C E : „Vy jste Židy také nenáviděl?"
V O J Á K : „Zvlášť sympatičtí mi
nebyli. Ale nenávist jsem vůči nim
vlastně neměl. V takové partyzánské válce je člověk často prostě nucen někoho potírat — a to byla partyzánská válka".
' SOUDCE: „Když jste tak pročesával betlémská stavení s mečeni v
ruce a vytahoval z nich děti, co jste
přitom cítil?"
V O J Á K : „Musíte sc jednou sám
vmyslit do té celé události. Pro pár
židáčků jste vytržen i. nejlepřího
spánku: nástup, nasedat, odchodí
Cestou se předčítá rozkaz: zvláštní
úkol jen pro obzvlášť spolehlivé vojáky! To nám lichotilo. Potom běželo všechno v pořádku: obstoupit
osadu, prohledat chalupy a tak dále,
Hledali jsme jen chlapce, jinak jsme
se ničeho nedotkli, ani ženských ani
peněz".
S O U D C E : „Necítíte sc tedy vinen?"
V O J Á K : „Vinu měli ti nahoře:
král, páni profesoři, důstojníci, ale
ne přece obyčejní vojáci. Vždyť my
jsme byli jen kolečka ve stroji, která mohou být kdykoli vyměněna".

1
Jiří

0

QeAta,

I

I
i

I

Kavka:

přesně na dobu hvězdy, která se jim ukázala. Poslal je pak
do Betlema se slovy: „Jděte a důkladně se vyptejte na to
dítě, a až je naleznete, oznamte mi, abych se mu přišel poklonit i já". Když to od krále vyslechli, odešli. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až přišla na
místo, kde bylo dítě, a zastavila se. Jakmile uviděli hvězda,
nesmírně se zaradovali. I vstoupili do domu a nalezli dítě
s jeho matkou Marií; padli na zem a klaněli se mu. Pak
otevřeli své pokladnice a podali mu dary: zlato, kadidlo a
myrhu. A poněvadž dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli
k Herodovi, odebrali se jinou cestou do své země.
Když odešli, hle anděl Páně se ukázal Josefovi ve snu
a pravil: „Vstaň, vezmi dítě i s jeho matkou, uteě do
Egypta a tam buď, až ti řeknu. Herodes totiž bude pátrat
po dítěti, aby je zahubil". On tedy vstal, vzal v noci dítě
i s jeho matkou a uchýlil se do Egypta. A zůstal tam až
do Herodova skonáni, aby se splnilo, co řekl Pán skrze proroka: Z- Egypta jsem povolal svého syna.
Když Herodes viděL že byl od mudrců oklamán, velmi
se rozhněval a dal pobít v Betlemě i v celém jeho okolí
všechny chlapee od dvouletých dolů podle času, který vyzvěděl od mudrců.
(Matouš, '2- í-16j

1£

khMaaAhá,

Betlemská
hvězda.
Ráno mágů.
Lem
kolébky.
Stín
sarkofagu.
Ach, Čechy krásné, moje Čechy,
čím utěšit, sám bez útěchy?
Kam vede cesta?
Nazpět k máji:
A padá soumrak.
Přetíná ji?
Ach, Čechy mé, ach, Čechy
zas uvěřit, zas být si jist!
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hní/.d,

Kam vede cesta:
Co ji smíří?
Sen o stádechi
Stesk po pastýři?
Ach, Čechy krásné, Č:echy zdání,
je mrtev zvon, ze
nevyžvaní?
Kam vede cesta?
K hrobu? K lidem?
Snad deset let.
Snad jenom týden.
Ach, Čechy moje Čechy krásné,
vzchází den hasne, vzchází,
hasne.

V á n & x ,
n&oý

B ů ž í

ZfádJi&itL,

B&ží

QdtáóJiVý.

p ř e j e s v ý m čtená rum

v- eziJbu,

Cesia kráhyJská,
Cesta, krize.
Je blíže dál?
A díl )e hlíze?
Ach, Čechy mé, ach, Čechy
už neváhat, už být si jist!

hnízd,
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D E M O K R A C I E V EXILU

BEWEGUNG

Výroční bilance Hnutí

of Czechoslovak Christian-Democrats in Exile

M nichov

C h a i r m a n : J a r o s l a v K u s y,
33 W i n t h i r s t r a s s e , M u n i c h

19,

Germany

Secretary-General: Jan K u n c i r ,
140-60 Beech Ave, Flushing, 11 355
New York, USA

• As reported exclusively by FCI
(Editor: J. Josten, London) on October 12th, political expediency is just
about to commit another international deal against the people of EastCentral Europe which, because of
circumstances totaly different to
those prevailing at the time of the
betrayals of Munich and Yalta,
would form, sooner or later, another
ghastly blot on Western conscience.
What is noted throughout the world
with special dismay is that the British delegation at the Council of
Europe, of which Sir Geoffrey de
Freitas is president, is in the foreground of the move to turn the
standing „Committee on Non-Represented Nations" into an „Ad Hoc
Committee" with totally different
and specific tasks.

Posledním dnem občanského roku 1966 končí pro Hnutí čs. křesťanských demokratů v exilu 12 měsíců namáhavé práce v obtížných poměrech mezinárodního vývoje.
Přesto, že v zemích sovětského bloku se na komunistických režimech
nic p o d s t a t n é h o nezměnilo — jen taktika je promyšlenější a na
místo brutálního násilí nastoupila therapie duševních masáží pod vodou
— projevovala se stoupající ochota Západu, především také Spojených
států, se Sověty se nějak dohodnout. Toto „nějak" by znamenalo petrifikování státu quo ve střední Evropě, zelené světlo pro progresivní mrzačení duší za materielní pomoci západního kapitalismu.
A tak musilo Hnutí bojovat na četných frontách, psát dopisy státníkům, veřejně činným osobnostem a organisacím a vysvětlovat, varovat,
zapřisáhat ve smyslu svého programového hesla: „Být hlasem umlčeného
domova — svědomím svobodného
světa."
Tradiční výročni sjezd o letnicích, tentokrát na malebném hradu
Feuersteinu, byl přehlídkou prvého poločasu činnosti a výzvou k další,
zmnožené práci: v okruhu známých, na pracovišti, v korespondenčním
styku přes daleké oceány. Tuto výzvu nyní, při konci roku, ústř. výbor
Hnutí opakuje pro všechny členy, i pro ty, kteří s námi chtějí spolupracovat:
Všichni, kteří znáte náš program a naše politické ideály z tohoto našeho časopisu, přihlaste se k plněn! povinnosti vůči domovu a jeho svobodné budoucnosti!
Velkou váhu kladlo Hnutí na informační a uvědomovací činnost v
sousedství Železné opony, která je z prospěchářských důvodů komuni-

® Mme. von Lowzow, the Danish
deputy, and Chairman of the endangered Committee, has decided to
withdraw her signature from the
resolution. She will al,so approach
other signatories to do likewise. It
transpires that the draft resolution
was originally signed by altogether
19 European deputies, of which
seven were British.
® The lack of unity, so far,
among and within
East-Central
European exiled movements has often enabled problems connected with
their Communist over-run countries
to be debated and tackled by Western
powers without their being consulted. In the case of the Non-represented Nations Committee of the European Council, however, there is
complete unity of opinion among
them. They consider this platform as
the only surviving meeting ground
of the captive nations representatives
with parliamentarians of the European Free West. In the defence of
this platform they act in unison,
and have made it abundantly clear
that any attempt to liquidate the
Committee is contradictor}- to the
verv principles of the Council, which
the Council of Ministers formulated
at a meeting on December i5. 1956:
„All peace-loving people should
support the
right
of the
nations of Eastern Europe, like all
ether peoples, to choose their own
freelv-elected government." As there
are no basic changes in the political
situation in East-Central Europe,
where no democratization or tree
elections have taken place and where
difference ot opinion can still lead
to arrest, the move precipitated by
the suggested change has no f o u n d a tion in realitv.

stického režimu v Praze na čas zdvižena. Politická, kulturní a náboženská situace v Československu, smíření s jeho lidem, ale odmítnutí vlády
nekvalifikované menšiny, byly náměty celoročního přednáškového tourné předsedy Hnutí, Jaroslava K u s é h o , v únoru a květnu na Feuersteine, v červnu ve Wemdingu, v srpnu na Rothenfelsu, v říjnu v Norimberku, v prosinci ve Wettehausen a Paderbornu, většinou pro mládež
a studentstvo, jež je třeba získat pro trvalou, sousedsky přátelskou a křesťansky cílevědomou spolupráci při budování společné evropské vlasti.
Obsáhlá činnost se ovšem neobejde bez finančních prostředků. Ústřední výbor vyzývá proto všechno členstvo a politické přátele k obětavé
pcmoci zapravením členských příspěvků a poukázáním daru na tiskový
fond Demokracie v exilu. Jen organisace finančně nezávislá se může
úspěšně věnovat úkolům, které na sebe vzala, aby nepromrhaSa Seta exilu, nýbrž je naplnila oddanou službou svobodě a jejímu brzkému návratu přes hon - Šumavy a vody Dunaje do naší krásné, ale těžce zkoušené české a slovenské země.
V tomto smyslu přeje předsednictvo a ústř. výbor Hnutí všem členům. přátelům všem čtenářům Demokracie v exilu a jejich rodinám radostné vánoční svátkv a požehnaní'- rok 1967.

The Johnson Administration
realizes ike pouter of the boycott, and
has instituted an economic
boycott
against
anii-Commfatist
Rhodesia.
Why. then, does it give
favored
treatment to oar stcorr: enemv. the
Soviet Union. •which cays zs hack
tritb dead and moaned boys? I refer
to the Administradcrfs
r.etr
list
tshich permits approximately
4C€
so-called "non-strategic'
items to be
shipped to Russia ana its
Communist satellites; Seme - items
included

ire: diesel engines. X-ray
and jet engines.

equipment

?virs. Kathleen Hector.
Xarrovrsbiirž. USA

der tschechoslowakischen Christlichen
Demokraten im Exil

1. Vorsitzender: Jaroslav K u s ý
& München 19, Winthirstrasse S3
Generalsekret fir: Jan K u n o í ř
140-60 Beech Ave, Flushing
New York, USA

® In der Schlussbilniv/. zum Jhhresende befasste sich das Präsidium
der Bewegung mit der internationalen Lage, vor allem im Zusammenhang mit der neuesten Entwicklung
der West/Ost Beziehungen. Es musstc
festeilen, dass der aus der allgemeinen Müdigkeit wachsende Wunsch
der westlichen Öffentlichkeit nach
„irgendeiner"
Normalisierung
des
Verhältnisses zu dem koniuniscischen
Osten eine grosse Gefahr bringt:
1) Aufweichen des Westens gegen
die unverändert starre Haltung der
Sowjetunion in den Europafragen.
2) Westliche Vorleistungen in der
Deutschlandfrage, die vom Kreml,
nachdem sie erfolgt sind, gar nicht
honoriert werden.
3) Erhaltung des „Status quo" in
Mittel- und Osteuropa als Ergäbiiis
wiederholten Verrät's des Westens an
den versklavten Nationen
hinter
dem Eisernen Vorhang.
® Das Präsidium der Bewegung
musste seine Verwunderung über das
unlogische Denken der immer steigenden Anzahl westdeutscher Politiker zum Ausdruck bringen, die sich
in einem Atemzug für die Herstellung diplomatischer Beziehungen zu
Prag und anderen unqualifizierten
Minderheitsregimen im Sowjetblock
aussprechen,
die
Alleinvertretung
des gesamtendeutschen Volkes aber
für Bonn in Anspruch nehmen.
® Die Bewegung tschechoslowakischer Christlichen Demokraten im
Exil weisst darauf hin, dass es am
etwaigen Tag der Anerkennung der
kommunistischer Regierung in Prag
oder Budapest für die restliche Welt
einfach unverständlich sein wird,
dass an der Moldau oder Donau ein
politisch sowie moralisch besseres
Regime als in Pankow herrschen
sollte. Die diplomatische Anerkennung des jetzigen Gewaltsystems in
der Tschechoslowakei und in den
anderen Ländern des Warschauer
Paktes würde sich dann zuletzt gegen die Interessen des geteilten deut-

-9Ü
Einen Auftrag zum Bav, einer Fabrik zur H erstellung von
synthetischem Glyzerin hat eine unter französischer Leitung stehende
Industriegruppe erhalten, der auch belgische
und italienische Unternehmen
angehören. Der Vertrag im Werte
von
100 Miü. F wurde jetzt in Paris unterzeichnet.
Die Anlage mit einer
Jahreskapazität
von 20 000 t soll innerhalb von drei Jahren in dem
russischen Chemiezentrum
am Fuße
des Urals errichtet
werden.
„Die Welt", Hamburg, 5. 11. 1966

Qzwmy.

EXILOVÉHO

TISKU

K ODLIŠENI OD HOVÁDEK

„Jsou však překážky vnitřní, které čini demokracii spornou; a právě
o těch promluvil G. K. Chesterton
tak poučně, Rekl nám, že bez určitého náboženství nemá demokratismus významu. To ovšem už řekli jiní. Řekl to demokrat Masaryk — ač
jeho druh náboženství ovšem není
náš. Rek! to antidemokrat Donoso
Cortés: „Odkud vím, že hmyz, který zašlápnu, je opovržení hoden spíše nežli Člověk?" — odkud, ne-li ze
zjevení o Obrazu a Podobenství Božím? Řekli to dobří republikáni, ač
tehdá ještě nevelicí demokrati, ústavodárci Spojených států: prohlásili
za „samozřejmé, že lidé jsou svým
Tvůrcem nadáni určitými právy..."
Je totiž rovněž samozřejmé, že lidé
nemohou být určitými právy, nebo
vůbec jakýmikoli právy, nadáni bez
dárce, z ničehož nic; že nemohou
mít žádných práv a žádného nároku
na úctu, neliší-li se podstatně od hovádek, jaká posíláme k řezníkovi."
NOVÝ ŽIVOT. Řím, č. 11/66
NEVFILTTE JIM!

„Až vám budou lidé vykládat po
návratu z domova, že se mnohé změnilo, nic jim nevěřte. Literární noviny se pokusily o jakous takous kritiku a už jim dosadili nového
„správce", Jana Očenáš-ka, který
bude dohlfžeti na to, aby se nevycházelo z dovolené meze kritiky".
ČECHOSLOVÁK,
Londýn, č. 39/66
POMER
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CESKO-NEMECKÝ

„Vzpomeneme-li zášti a pomstychtivosti, která po skončení války
ovládla značnou část národa, a hrůz,
kterými byl provázen odsun více než
tří milionů Němců, pak si musíme
položit několik otázek: Byla tehdejší
nenávist jen náhle propuknuvší psychosou, která pominula, či trvá odpor k Němcům dále, i když ne v tak
chorobném stavu? Lze míti zato, že
projevované přátelství vůči západoněmeckým návštěvníkům je upřímné, či se cýrká jen užitku, který jim
návštěvníci přinášejí? (Srdečnost k
východoněmeckým turistům je prý
podstatně menší). A konečně a hlav—Esě: Byl by trvalý návrat určité části
Němců vítaný? Netroufám si na ryto otázky ani zdaleka odpovědět —
vím, že by se odpovědi různily od
člověka k člověku. Snad jen tajná
celonárodní anketa, kdyby byla možná, by nám mohla dát objektivní
obraz... Slýchám a čtu projevy duchovních i veřejných představitelů
německého národa, kteří s nepochybnou vroucností vyznávají vinu velké
části svého národa a prosí za odpuštěni. I účastníci mírových a náboženských konferenci v Československu bývají svědky takových spontánních prohlášení. Bolí mne, i e dosud jsem neslyšel z úst náboženských.
kulturních "a politických představitelů českého národa takovéto vyznáni
našich vin."
HOVORY S PISATELI,
c. 24 66
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Německo na křižovatce

„To je zajisté přesvědčujíc! většina."
„Ovšem. Jenomže tníž .demokraté' nechtěj! nic vědět o tom, že v
minulých dnech nastoupila v Západním Berlině německá odrůda ,Rudé
gardy' velkého Mao. Nosí jeho profil na klopách kabátů a vyznává ho
hlučně nejen ve studentských klubech a putikách, ale přímo na Sz'obodné universitě; na plakátech a letácích bez označen! tiskárny se před
stavuje jako ,Mezinárodní osvobozovací
fronta'."
„Nad tím se ,světové veřejné míněni" opravdu nepozastavilo. Představme si, že by někdo v Německu začal nosit na klopě obraz Hitlerův!"
„To by Jevotočiví demokraté' sbírali podpisy pro zákrok expedičních
sborů Spojených národů. Zamlčuj! ale, že strana NPD má svou starší
sestru v Německu východním,
v t. 7.v. Německé demokratické republice; založil ji hornoslezský advokát Dr. Lothar B o 1 z, jemuž se postavili po bok m. j.: adjutant polního maršála Pauluse, generál Vinceny.
Miiller a NS-Gaustudentenfůhrer
v Durynsku, Siegjried Dallmann. Přímo v Ulbrichtově Státní radě sed! ,národu! demokrat' Heinrich Homann, býv. major letectva."
„Vedete ty nacionalistické .veličiny' v přesné evidenci, pane šéfredaktore."
„Ano; je třeba ukazovat to co všichni ti ministranti Jevé demokracie' úmyslně zamlčuj!. Pokřikem ,chy(te nacisty' odváděj! pozornost od
skutečného nebezpečí, jež nehrozí ted zprava
nýbrž zleva.
Zůstal-li
někdo nacistou, je odsouzen k tomu, aby na tuto politickou
rakovinu
zemřel. Nakažená generace opravdu vymírá. Ale německá mládež je
zdravá.
Jsem s ní stále ve styku, mám před ní často politické přednášky s diskusemi. Je demokratická, jej! demokratické smýšlen! je zakotveno politicko-mravně v křesCanství.
Obě církve, katolická i evangelická, vynakládají velké intelektuální i materielnl úsilí, aby vychovali
německému národu opravdu novou proti politickému extremismu imunní generaci."
„V tomto smyslu myslím, že je .alespoň na čas, užitečné, že se v Bonnu vytvořila ,velká koalice' křesťanských a sociálních demokratů. Socialisté převzali část vládní odpovědnosti, musí tedy přestat s dosavadní
kritikou vlády. Když si tak vzpomínám, co si všechno musila nechat
líbit křesťansko-demokratická vláda Adenauerova a po něm Erhardova!
Po 12 let neučinila v očích sociálně-demokratické oposice jeden dobrý,
správný krok, jednou nebyla státnická. Marxisté byli proti západoevropskému společenství, ať to byla organisace pro uhlí a ocel nebo Evropská
armáda, byli proti účasti Spolkové republiky v obranném Atlantickém
paktu. Prostě proti všemu! Jestliže se tedy leta pěstovala negace, kritika,
odpor, vyrostlo toto všechno, u části obyvatelstva, do politicko-psychologického postoje, vtěleného dnes do laciné demagogie pravicového radikalismu."
,To říkáte správně a výstižně, Monsieur Michel. V této souvislosti je
příznačné, že v nedávných volbách v Hesensku i Bavorsku sociální demokraté již nezískali skoro žádné nové hlasy a dost voličů právě v průmyslových městech, tedy dělníci, socialistické kádry, přešli k NPD."
„Tak vidíte, jak se demagogie nevyplácí. A jak je v politice někdy
třeba ukládat si určitou reservu. Také s tvrzením o obnově nacismu i
rasismu v Německu. Je Francie nacistická, když výzkum veřejného míněn! nedávno ukázal, že 5C° o občanů odmítá žida jako presidenta republiky? V r. 1946 uznalo 43° o dotázaných židevské spoluobčany za plnoprávné Francouze, nyní jen 19' o."
, To si mohou dovolit Francouzi, Němci ne."
„Francouzi si také mohou zřejmě dovolit prohlásit ústy ministra Debré: ,Ztratíme-!i v příštích volbách většinu, generál De Gauíle rozhodne,
co ze v zájmu Francie'. At to zkusí říci ministr německý!"
. Myslím, že jsme mesli. Monsieur Michel, dost příkladů,
ukazujících
jak je mělké měřit v politice dvojím loktem. Nyní bych ještě rád slyšel
Vás názor na budoucí politiku nové bonnské koalice."
„Pokládáte-li JLe Monde' za dost typický hlas francouzského smýšlení. tak mi dovolte, abveh připomněl jeho nedávnou obavc. že by nyní
mohlo dojít k německo-sovětskéma sblížení- Nedůvěra Němců začíná
prý být větší k USA než k SSSR. List citoval Chniščovův výrok k
Molletovi, že na konci všech zmatků v „Evrop« se bude opakovat rok
1939 s německo-mským paktem."
, JDomniváte se, že jasnozřivý Nikita věděl o pozdější, nyní uskutečněné účasti bývalého komunisty Webnera a mladistvého kdysi nadšence
pro boj španělských komunistu prcci Íráncovi, Brandta, nového ministra
zakrar.iči, v západoněmecké
vláděr'
„To ne, i když si to Obornšeov jistě přál. j e i o nástupce Kossygin jí
však nyní v Paříži prokázal necínčiě velkos sitHŽirj. Svým tvrdým prohlášením o trvalém rozdělen:'. Německa zbavil křesťansko-derookratickou
část bonnského k a b i a e n rozpaku z. sočálně-deznokratickou část ilusí i
pokušení-"
r
Copyrigtb by . JDemohracie v exil*")

OduMíka

T Ř E T I H O

E X I L U

(Tv a českém národním hřbitově v
Chicagu byla 3. prosince pochována dcera prvého presidenta Čs, republiky, Dr, A 1 i c e M a s a r y k o v á . Je to přesmutná zpráva,
protože s touto mrtvou odešel do
věčnosti dějin poslední živý hlas masarykovského jména, a to znamenalo: svobodné Československo. Dcera
presidenta-Osvoboditele mu sloužila
po celý život, až do svých požehnaných 87 let; jako otcova privátní
sekretářka, jako předsedkyně Čs.
červeného kříže (1918-1938), jako
spisovatelka a novinářka („Mé dětství a mládí", 1960, „Listy z vězení", 1921, rozhlasové projevy). Dvakrát se vrátila do vlasti své matky,
Charloty Garrigue, jejíž otec byl v
Brooklynu zakladatelem společnosti
Germania Fire Insurance Co.: když
se Československa zmocnili v roku
1939 nacisté a v r. 1948 komunisté.
Po puči žila přechodně do r. 1950
ve Švýcarsku a Anglii, v r. 1954 sc
stala podle zvláštního pro ni připraveného zákona trvalou residentkou
Spojených států. Před 5 lety přesídlila clo Miami, od dubnu letošního
roku trávila poslední měsíce svého
plodného života — téměř slepá, ale
duševně svěží — v Chicagu, kam
posíláme na její čerstvý hrob kytici
vděčných díků za příkladnou celoživotní práci ve službách svobody
národa a sociální pomoci trpícím.
( 1 / onec roku znamená bilancí také
^
pro kronikáře tohoto časopisu.
Smuten se musel letos rozloučit v
tomto sloupku s četnými exulanty,
jímž nebylo dopřáno dočkat sc návratu... S Dr. V. Láskou, Dr. R. Vlachem, prof. J. Strakošem, gen. F.
Moravcem a býv. vyslancem Lisickým. Odešlo'jich ale daleko více,
známých i neznámých. Dnes bychom chtěli ještě alespoň zaznamenat smrt spolupracovníka T. G. Masaryka, Arnošta J o k 1 a v Curychu
11. m. m. v 85. roce věku a 90-letého seniora exilu, JUDr. Zdeňka P í c h y, 21. 9. v Rc-jkjaviku.
l / l noho jich odešlo, ale ještě více
^přišlo — z Československa do
svobodného světa a do exilu. Na
700 Čechu a Slováku, podle dosud
neuzavřené výroční statistiky, požádalo o asyl v Německu, Rakousku a
ítálíi, ale také v Dánsku a Švédsku
s jednotlivci i v daižích státech,
Anglii, Řecku, Franci; a p. Podle
zaměstnání tvoří jakýsi representativní průřez sociální strukturou domova, od dělníků až po lékaře, přičemž velký počet akademiků technických i humanistických oborů je
přímo nápadný. V NSR jsou soustřeďováni v táboře Zirndorf, kde se
přihlásilo do 30. 9. asi 1750 uprchlíků, z toho na 1C0 z ČSSR. V rakouském táboře Traiskírchen v témž
časovém úseku na 400 Slováků a
Čechů, z nichž 2/3 emigrovali do
USA a Kanady.
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D O M O V A

BRATISLAVA: Jedna z najvátíích leteckých katastrof v ČSSR sa
přihodila 24. 11. při Bratislavě. V
bulharkom lietadle IL-18 zahynulo
81 osôb, mcdzi nimi iba 5 čs. občanov, zato ale rad komunistických
funkcionárov z Južnej Ameriky: José Gonzales, námestník gen. tajomníka a Jorge Calistro R ami rez, člen
ústr. výboru strany v Chile, Alberto
Rogelio Ferrari, člen ústr. výboru v
Argentině, Pedro Pinto Lima, v tej
istej funkcii v Brazílii, a Ramon
Amalla Amador, člen ústr. výboru
strany v Hondurase. I napriek ofici.'ilnej zprávě sa udržovali pověsti
o sabotáži. Miesto havárie bolo rádioaktívne zamořené zo zásielky rádioaktívného jódu.
CHEB: Ca. pasoví úředníci odepřeli vstup dvěma holandským beatnikům, ačkoli jejich cestovní doklady byly v pořádku. Teprve, když se
dali ostříhat a oholit, směli dále.
PLZEŇ: Počátkem m. m. byla dopadena tlupa 18 zlodějů — většinou
mladistvých — které bylo zatím dokázáno 38 trestních činů. Celková
škoda .při krádežích aut, vloupáních
a přepadech občanů se odhaduje nejméně na 200 tisíc Kčs.
PRAHA: Podle zprávy ministerstva vnitřního obchodu je letošní
předvánoční trh nedostatečně zásoben telccím a skopovým masem, sádlem, vejci a lahůdkovými masnými
výrobky. Dlouholetý nedostatek fazolí, čočky a máku potrvá dále.
BUDĚJOVICE: Při
podzimním
cvičení armád Varšavské smlouvy,
operaci „Vltava", byly v důsledku
bezohledného sovětského velení polní lazarety tak přeplněny zraněnými vojáky i civilisty, že musily v y pomoci městské nemocnice v Č. Budějovicích a Krumlově.
RADVANOV: Byv. provinciál jezuitského řádu, P. dr. Šilhán, byl
po propuštění z vězeni opět internován. Opravuje v Radvanově, kde
byl držen i kard. Beran, ploty a koná řemeslné práce spolu s olomouckým biskupem Zelou. litoměřickým
Trochtou a byv. opatem kláštera v
Nové Říši, Machálkou.
OSTRAVA: Sociologický průzkum
ukázal, že v nových ostravských sídlištích, kam se přestěhovav! dělnictvo i úřednictvo ze všech částí statu. průměrně 20° o novomanželů má
také církevní sňatek.
OLOMOUC: Komunisté z lékařské fakulty nedávno žádali, aby byl
odvolán z úřadu ministra zdravotnictví odpadlý kněz Plojhar pro nedodostatek kvalifikace a pro stalinské metody své činnosti.
DĚDICE: PH veřejné vzpomínce
na nedožité ~Q. narozeniny Klementa Gottwalda byly připomenuty jeho „velké zásluhy" o dělnické hnutí. Jeho stalinistická prskse při zotročení vlasti byla stručně charakterisována jako ..některé omyly, které pornamenalv konec jeho života".
V. S-

DOMOV

— ve svědectví

nových

uprchlíků

Děda Mráz v posledním tažení
Olga

Bronská

„Vánoce, vánoce přicházejí, šťastné a veselé" — ozývá se z rádia od
počátku prosince na všech stanicích čs. rozhlasu tato „pokroková"
náhražka pravých lidových koled . . . , Po roce vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé!" — Nebudu zpívat, chci vzpomínat
ij váni, čtenářům „Demokracie v exilu", vyprávět
o loňských
vánocích v uloupeném
domově.
Přípravy na Štědrý večer byly od stály na černých rozích kádě s třepradávna dobou shonu: vaření, pe- boňskými šupináči. Vyloženě „úzký
čení, nákup dárků. Jejich shánění, profil" měl však — ,,Winnetou"! Po
doslovné létání po obchodech, je ale celou noc stály Ironty na zakoupen!
příznačné teprve pro nynější hospo- 1 výtisku o idolu socialisticky nepodářsko-sociální situaci v Českoslo- vedené mládeže. Maloobchodní cevensku. Noviny vydávají statistiky, na: 100 Kčs. Zisky přitom měli trpěo kolik bylo dodáno více výrobků liví dědové, pro něž jedna přestálá
na vánoční trh proti dřívějším ro- noc měla větší užitek než maturitní
kům, ale v praksi jsou přírůstky ne- vysvědčení.
Tak už toho, co nebylo, bylo dost,
znatelné. Nevypočitatelné jsou zákonitosti, vyjádřené v zaklínacích for- a já nechci, aby se zdálo, že nebylo
mulích odpovědí prodavačů zestát- vůbec nic.

pr„]aký je rozdíl mezi námi a křesťany:?", dává hádat soudruh
Koudelka, přemožený
krásou
hořícího
vánočního stromku, soudruhu
Matlákovi.
,.Nevím; ale jistě veliký."
„Křesťané věří na posmrtný
život
— my, komunisté, na posmrtnou rehabilitaci."

něných obchodů: „Nemáme — nedošlo — vyprodáno — zeptejte se po
vánocích . . . " Zima ukazuje, co se
dělalo v létě. Je dostatek plavek a
nafukovacích matrací, ale, představte si, nerozumní občané socialistického státu žádají k vánocům zimní boty, prošívané větrovky a lyžařské
ponožky.

zvyknout na „špičku", vypínání
elektrického proudu mezi 17-19 hodinou. A tak držíme „černou hodinku" při svíčkách (ale obyčejných, ne
těch barevných a zdobených, jakým
se obdivuji nyní v cizině), vychutnáváme rozhlasové recitace Zdeňka
Štěpánka, četbu Er. 1'ilipovského a
vzpomínky umělců . . .
Cestou na ,,půlnoční"

Kolem 23 hod. jsem vyšla do jasné štědrovečerní noci, mrazivé, ale
bez. sněhu. U kostela sv. Antonína se
hlouček lidí dohadoval, proč je
chrám zavřen. Byla jsem docela ráda, alespoň se jednou podívám k
„Jakubovi". Musily si to říci stovky
dalších lidí, protože pojednou bylo
nábřeží plné. U tunelu se u Letenské pláně připojovali další chodci.
Lidé zcela cizí sc přitom zdravili
přátelskými
úsměvy.
Měla jsem
Děda Mráz jen v ROH
Podle komunistického tisku jsou zvláštní, hřejivý pocit účasti na tiché
prý u nás vánoce každým rokem manifestaci bez praporů a hesel,
šťastnější a šťastnější. Nevím, já to spontánní a strhující. „Průvod" tak
nezažila, ale to musely být tedy vá- mohutněl, že v úzkých uličkách Manoční svátky dříve, za Prvé repub- lé Strany šli všichni, staří, mladí, celiky, hrozně smutné! Ještě, že šťast- lé rodiny, krok za krokem, jako při
ná a klidná pohoda vánoc, vyzařu- oslavách 1. máje těsně před presijící z Alšových a Ladových obráz- dentskou tribunou — jon s tím rozků, nás, mladší generaci, nenechává dílem, že nyní jsme šli d o b r o na pochybách. Dnes mnohá vánoční v o l n ě a r á d i !
tradice vděčí za svou záchranu jen
Do chrámů sv. Jakuba a sv. Víta
české a slovenské literatuře.
byl přístup jen na vstupenky, vyproV rodinách, a to i komunisti- dané již v předprodeji. Kostel sv. Tockých, se však všude udržel vánoč- máše byl tak přeplněn, že jsem od
ní stromek. Pokus o zavádění ruské- dveří vůbec neviděla oltář. Stejná
ho termínu pro tento hlavní symbol situace byla u P. Marie Vítězné. Svakřesťanských svátků Lásky, „jolka" tyně byla nabita neklidnou mládeží,
ztroskotal. Jolka sc zdobí jen ve ško- polekané tváře zbožných babiček,
lách, právě tak, jako Děda Mráz které se na svá stálá místa vůbec nevystupuje jen na závodních nadíl- dostaly,
prozrazovaly
očekávání
kách R O H .
hrozných věcí. Scandalum crusis?

To už policejní auta jezdila sem a
tam, v ulicích vládl neorganisovaný
„Smíření" s křesťanským duchem zmatek. Tak slibně začínající „svatá
vánoc se dokonce projevuje v luxus- noc" ráz náboženský ztratila a k
ně vybaveném obchodu C H A R I T A demonstraci politické zůstalo daleko.
v centru turistického ruchu u Malo- (Copyright by „Demokracie v exilu")
stranského náměstí. Ale nejde ve skutečnosti o smíření, nýbrž o p e n í z e. Cizinci projevují totiž mimořád—
l e v á !
ný zájem o upomínkové předměty s 0¿ujpÁ£¿Ui
historickými a náboženskými motivy: pohlednice monstrance Loretánf>
-i
' a i
ského pokladu a pohlednice Pražskét
'
K
W
wW
ho Jezulávka za 5 Kčs (!) prodává
7 > "
— vedle fotografií P r a h y s vánoční
gratulací v ruštině, němčině, angličtině a francouzštině i Čs. tisková
kancelář.
Zapomnělo se vlak na kapesní a
hlavně obrázkové nástěnné kalendáře, ty skoro nevidíte,
%
WÍKKS&tá
Í ' U A i
X a Štědrý den se v úřadech a záPodle dosavadních
propočtů
se
vodech pracovalo jako v sobotu. V
ceny zvýší k 1. ledpodnicích, kde rozdělování odměn velkoobchodní
podle stranického klíče nezničilo nu 1967 v průměru o 24''Iv. V důněkterých
slavnostní náladu, se společně „sla- sledku tohoto zvýšení u
kde je dnes nízká dan z
vilo". Pak už jen návaly u vlaku a výrobků,
velkoobchodní
autobusů — polovina mužů a téměř obratu, převýší nové
ceny
dnešní
maloobchodní
ceny.
třetina žen v ČSSR má pracoviště
Soudruh V. J a n z a,
—:,rr,n místo bydliště — a nakonec
náměstek ministra-předsedy Státní
tedy přece jen — Štědrý večer.
V posledních letech jsme si musili
Obchod s Pražským Jezulátkem

Tuzex zachraňuje nadílky
„Co nenajdete ve výloze,
hledejte
uvnitř" heslo staré vývěsky kapitastických obchodů platí dnes spíše
obráceně, ale je to jen pro oči. V ý klady byly vskutku vkusně vyzdobeny, v pražských pasážích na Václavském náměstí a Příkopech se
rozložily obchodní s t i n k y . Výstavní
dům „U Hybernů" se každoročně v
prosinci proměňuje v ncjvgtší vánoční trh hlavního města. Protože je
Praha daleko lépe zásobena než
ostatní obce, sjíždí se sein k předvánočním nákupům obyvatelstvo ze
všech krajů. V , Bílé labuti" utrácejí
kolchozníci celoroční dobírky.
Poslední záchranní« stanicí je
vždy T U Z E X . N e k c y by rorii nepomohla ani y ý k r a ve vánoční stárni
loterii, ale za „rsizesové koruny",
získané prodejem valut nebo ze z á silek od příbuzných as. Západě, se
dostane všechno. Před místnostmi
TUZEXii jsou nepřehledné rror.rr
na „uzísoprotiíove
zoozï. na nez
pře«' vánocemi p o v ý š i v ořechy, k o kos, nescaîé a alkohol. Čekoládových kolekcí, k a p r ů a vánočních
stromků bvlo dost; od 1S. -prosince
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roku

Z C e n s t o c h o v é do K y j e v a
Václav

V

Portáš

Je pravděpodobné, že budoucnost
jednou ocení ,křížové tažení
lásky",
vyhlášené polským kardinálem Wyszyňskim, za nejkrásnější květ polského milénia a nejpůsobivější manifest polského křesťanství. Skutečnost, že to byl právě polský národ,
který první nabídl ruku ke smíření,
je evropského, ba světového významu. Slovanským národům byl tak
dán impuls a program, jenž má v sobe všechny předpoklady k prozřetelnosrnímu naplnění mravního ideálu křesťansko-slovanské osvěty. Je
nyní na Slovanech všech národností,
zda vtisknou tomuto storočí opravdu charakter slovanský, jehož nejvyššími ideály byly od nepaměri příkazy blíženecké lásky, obsažené v
„kázání nu hoře". Toto století jde
vstříc dalšímu miléniu počátků křesťanství: na Rusi, na Ukrajině, v r.
1988. Slovanský svět má tedy ještě
plných 22 let — t. j. skoro jednu ce- Vladimír S o l o v j . e v (1853-1900).
lou generaci — k velkolepému za- Tento ruský učenec, po matce ukrakončení „křížového tažení lásky".
jinské krve, dovedl si získati obdiv
a lásku Poláků v době, kdy ruští caVody se linuly
rové a klika hegelovských nacionaliZpůsob, jakým je kardinál W y - stů ruských se zabývali otázkou rus z y ň s k i vyhlásil (viz Demokracie sifikace polského národa a vyhlazev exilu, srpen 1966), nám maně při- ním polského katolicismu.
pomněl slova spisovatelky Boženy
Zajímavé vzpomínky o profesorN ě m c o v é , která v minulém sto- ské činnosti Solovjevově byly uveletí, kdy naším národem šla vlna řejněny ve „Varšavském
Dnevniku'",
slavjanofilství,
prohlásila: „Dokud kde první jeho přednáška na petroopravdová
láska nesblíží
Slovany, hradské universitě v r. 1879 se popinevěřím, že by cos velkého v lid- suje takto:
stvu
vykonali".
„Solovjev zvolna se schýlenou
Běžně se soudí, že kardinál Wy- hlavou vstoupil za kathedru a rozszvňski vyhlásil křížové tažení smě- hlédl se po rozsáhlém auditoriu. Ty
rem na Západ, ale z jeho slov je jas- velké modré oči s hustými tmavými
né, že tento čin křesťanské lásky je řasami a brvami byly plny myšlenek
míněn na všechny strany, tedy pře- a ohně a jaksi mysticky omlžené;
devším také na Východ, k slovan- kol úst ^pohrával milý, přívětivý
ským
bratřím. Kardinál
přitom úsměv. Přes vžitý obyčej uvítat novévzpomněl svého předchůdce kardiná- ho profesora potleskem, zachovalo
la H 1 o n d a, jehož snahy po sbra- posluchačstvo hluboké ticho. Mezi
třent všech slovanských kmenů v filology se sice ozval slabý potlesk,
lásce a víře Kristově jsou všeobecně ale byl ihned potlačen silným sykoznámy. Polský národ nemohl lépe tem. Solovjev začal přednášku s
oslaviti 1000 let křesťanství ve své týmž vlídným úsměvem, začal tiše,
vlasti, než vztyčením tohoto duchov- ale čím dále mohutnějším se stával
ního monolitu lásky na letopočtu jeho hlas, řeč oduševnělější. Mluvil o
1966.
křesťanských ideálech, o nepřemožiOslavy polského milénia pohnuly telnosti lásky, vítězící nad časem i
smrtí, o pohrdání světem postavemnohde vodami slovanského cítění,
ným ve zlu: mluvil o životě jako
slovanské spolupatřičnosti, společnéusilovné snaze člověka, blížili se k
ho osudu v přítomnosti i v budouctomu stupni dokonalosti. sterá, vynosti. K d o však zná problémy, úskaznačena Kristem, umožňuje obrozen:
lí i propasti prostoru od Labe až po
lidstva a vládu všeobecné lásky a
Volhu, ví, že jakákoliv snaha o sblíbratrství v celém světě. S k o n a v ,
žení Slovanů k naplnění jejich po- naklonil jako při vstupu hlavu k
slání v lidstvu může býti budována prsům. Chvilku zavládlo ticho, sis
a rozvíjena jedině na historických, p a k zabnrácel celou síní hřímavý,
kulturních a filosofických základech neutuchají potlesk. Aplaudovalo v e ryze slovanských, oproštěných všech škerá auditorium: přírodovědci, pránánosů a deformaci cizorodých a vníci i filologové. Konečně zdvihl
slovanskému cítění vzdálených.
nadšený řečník niku a vie rázem
ztichlo.
Bylo zřejmo, že úplně ovláVe šlépějích Solovjeva
dal své poslncaače, že : e přímo h y p K d o se chce poctivě zúčastnit bu- norisovai".
dování velkého díla ve slovanské
„ C h a v á m říci, pánové — pravil
sféře, nemůže se vyhnout úhelným
kamenům, které v této snaze již p o - — S spise prosím vás, a š y každý,
ložil zakladatel slovanské
filosofie k á o nesouhlasí se základními these-

mi mé dnešní a též příštích přednášek, vyložil po jejich ukončení své
námitky".
Nová bouře potlesku. Oponovati
profesoru po jeho přednášce bylo v
dosavadní universitní praksi neslýchanou novotou, a to, jak se později ukázalo, novotou ve svých účincích velice prospěšnou. Druhá přednáška byla navštívena ještě četněji;
prostorná posluchárna
nestačila a
bylo nutno otevříti tak zvanou síň
„aktovou" čili „slavnostní".
Hlavní příčina neobyčejné oblíbenosti Solovjeva u studetstva záležela v tom, že v tu dobu i po celý
svůj život byl sám nadšeným, neohroženým bojovníkem za pravdu a
křesťanskou lásku, jak je živě chápal. Beze snahy po ideálu, bez neúnavné práce v tomto směru nebyl
život mu životem — jim věnoval
všechny své neobyčejné dary ducha.
A byť sebe více hnětla mračná skutečnost, i když lež a duch tmy jako
by časem vítězily, on věřil svatě, že
v nezřímé hlubině vědomí
světového
pramen pravdy žije, není zahlušenl
A stejné duševní vlastnosti oživovaly i studentskou mládež: právě
ona byla též proniknuta snahou po
ideálu a boji za něj, ona hluboce a
horoucně věřila v nepřemožitelnou
moc ideje, v sílu pravdy a lásky. V
Solovjevovi spatřovala nejlepší část
studentů duši spřízněnou; odtud pramenily i jejich sympathie k němu, a
to byla ona mocná páska vzájemnosti, jíž se tak usilovně, ale mamě domáhali profesoři-bvrokraté".
Tri osudové problémy
Ve studii „Ruská idea", kterou
vydal Solovjev ve francouzštině za
svenu puuyiu v I
v 1. xuuu,
zastává Poláků vůči nepravedlnostem ruských carů a nazývá tyto
křivdy na bratrském národu jedním
7 velkých hříchů ruského národa.
V díle „Tři otázky" píše: „Naše
dějiny vnutily nám tři velké otázky:
polskou čili katolickou, východní čili
slovanskou a židovskou. Otázky ty
jsou vlastně jen historickými tvary
velikého sporu Východu se Západem,
a od toho, jak otázky ty rozřeší, z á visí mravní hodnota a význam Ruska. Můžeme osiavki jméno Boží a
uspísid království jeho; můžeme
vlak i zahubit: svou dusí a zpozdítí
vládu Boží na zemi. S oněm: třemi
velkými otázkami jest spjata všecka
naše vnější i vnitřní politika; s týmž
velikým sporem svázán i náš hlubok v vnitřní neduh -— církevní rozkol".
Asi rok před svou smrtí byl zván
Solovjev kurátorem varsavského učebného krahn, pozdějším ministrem
vyučování S. Zengerein, na varsavskoa universitu, ale cítiL že zaujmout
poznovu profesorskou katedra je pro
něho již pozdě. Zaopatřen svátostmi,
skonal tiše 31. července 1900. Před
•
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exiíic:

• L E O P O L D L A H O L A , autor
mysticko - realistického
dramatu
„Atentát" (premiera 1948 v Nár. divadle v Bratislavě), který v době
stalinského kultu uprchl a Žije nyní
v Mnichove, natočí v koprodukci sčs. státním filmem román českého
spisovatele Jana Weise „Spáč ze
zvěrokruhu"; pro německou televisi
připravuje m. j. zfilmování Zeyerovy „Legendy o krucifixu".
• RAFAEL KUBELÍK bude v
příštím
roce dirigovat
koncerty
orchestru Bavorského rozhlasu v Norimberku, Řezně, Bayerthu, Wiirzburgu, Vídni a Paříži a připravuje
pro sezónu 1967/68 vystoupení v
Edinburghu, Itálii a USA; holandský skladatel Jan Koctsier věnoval
Kubelíkovi svou skladbu pro trubku
a pozoun, která měla v říjnu prvé
provedení v Mnichově.
• VLADIMÍR ŠTĚDRÝ vydal
právě v Mnichově výbor z poutavých povídek „Přerušená stopa",
psaných ve třech údobích: za druhé
světové války v Anglii, za dlouhé
cesty domů přes Orient a znovu v
exilu; možno objednat prostřednictvím naší redakce.
• MIROSLAV VALENTA, který po herecké činnosti v Benešově,
na Kladně, Zájezdním divadle a Divadle Jiřího Wolkera v Praze odešel letos do exilu, se stal členem Divadla mladých (Theater der Jugend)
v Mnichově.
• ČESKÁ MLÁDEŽ Jednoty sv.
Metoděje ve Vídni navštěvuje od
podzimu ve své klubovně náboženský kurs, který bude zakončen biblicko-katechetickou soutěží čs. katolické mládeže v Evropě.
r c. LK^WM/.
• NA Š T É D R t D E N r. 1466
darovala králi Jiřímu z Poděbrad
jeho druhá manželka Johana modlitební knížku se vzácným iniciálkamí, na kterou upozornil nedávno
univ. prof. J. Pěšina ve Sborníku k
sedmdesátinám J. Květa.
• N A Z Á J E Z D U České filharmonie do jihovýchodní Evropy a
Turecka zemřel při koncertu v Sofií
— vyčerpáním, jak naznačila „Kulturní tvorba" — 57-letý viol ¡sta Karel Málek. Z 19 dnu ztrávilí filharmonici plných 7 na cestách, 12-16
hodin jízdy, teprve v ranních hodinách do postele, dopoledne zkouška.
• R O K D O P Ř E D U , do konce
června 1967, byla vyprodána Sokolovského inscenace stará náboženské
„Komedie o umučení" v jednom z
největších divadel v republice, N a
hradbách v Brně. Také u Palouše v
Praze je vyprodáno na řadu měsíců;
hra zvítězila v anketě o nejpozoruhodněji! představení loňské sezóny.
• „TVÁŘE", sbírka básní a esízyů oá autoru a redaktorů letos zakázaného časopisu „ T v á ř " se připrav a j e k v y d á n í v příštím roce.
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POLITICKÝ BAROMETR

nespokojenost s ohlášenou hospodářO sír. 1
O patřičné politické náladě před skou reformou Kossyginovou. Ukareformou svědč! skutečnost, že Brež- zuje se, že by byla donucovacím
něv a Kossygin se museli cestou po prostředkem k vyšším výkonům bez
provincii dívat ve všech městech a záruky vyšších mezd. Až dosud byvesnicích na velké portréty zemřelé- lo převedeno do nového systému jen
ho diktátora a nápisy. „Sláva vel- 10°, o průmyslového dělniciva, celkému Stalinovi/"
V museu marxis- kem 673 závodů, které obstarávají
mu-leninismu v Titlisu je jedno celé 12° o celkové výroby. Zbývajících
oddělení věnováno opět legendární- 90° o jsou podniky ztrátové, žijíc!
ze státních subvencí.
mu Gruzínci.
Plat! to především o hornictví a
Šéf Nejvyššího plánovacího ústaVZPOMÍNKA NA MUČEDNÍKA
vu N . B a i b a k o v doznal 4. t. m. hutnictví, kde je proto efektivní
Ve vánočních dnech vzpomíná
v moskevské ,Pravdě', že mezi so- snížení mezd při reorganisaci podSlovanské Orelstvo, zejména pak
větským dělnictvem panuje hluboká niků na principu rentability nevypříslušníci Čs. Orla, ve vděčnosti a
Přes četné rány a neúspěchy Záhnutelné. Baibakov uvedl, že četné
modlitbě na svého bývalého ústř.
podniky nemohou po zavedení no- pnclu ukazuje ruěiěku redakčního
náčelníka, br. MUDr. Vojtěcha J í 1vého systému vyplácet dělníkům slí- barometru niv konci roku 1960 vc
k a, který byl právě před čtvrtstoleDrátování hrnců
bené prémie ze zisku. Protože se do- výslednicovém směru na „ j a s n o ",
tím popraven v Brně nacisty.
stala do nesnází také výstavba pod• str. 1
protože:
O vánocích 1939 počalo jeho
Toto vše jsou slova statečná a klo- nikových bytů, stupňuje se odpor
krátké štěstí sňatkem se skvělou byASIE Čelí čínské hrozbě upevňotentobouk dolů před jejich autorem. obyvatelstva, podporovaný
tostí, Dr. I.iduŠkou Teglovou, které
krát
stalinsky
skoro
kompletně
obváním
jednoty — Japonsko a .T. KoAvšak právě ona nejlépe dokazují,
však brzy zničil hnědý dráp okuže kapitalistické hospodářské a ob- sazeným správním aparátem.
rea sc /přátelily; Mulivysia a Filipípanta. V den svých narozenin, 14.
Tak se vytvořila v předvečer vstu- ny pochovaly starý svár; Austrálie
chodní metody mají zdrátovat rozdubna 1941, byl Dr. Jílek zatčen
bitou ideologii i praksi komunismu, pu SSSR do jubilejního 50. roku Říja N. Zccland s© hlásí k asijské soGestapem a uvězněn v Kounicových
aby se ještě chvíli udržel při moci a nové revoluce vážná, nepředvídaná
kolejích. Brzy nato se narodil synás ním ti, kteří z něho na úkor spo- situace, podtržená ještě vzrůstajícím lidaritě; Iiuioncslc zlikvidovala koček Jiří, kterého otec nikdy nespatpolitickým konfliktem s Čínou. Ne- munistickou stranu; Severní Vietlečnosti tyjí.
řil .
To jsou jen dva příklady; bylo by postrádá přitom historické pikantno- nam projevuje známky válečné únaJiž jako vysokoškolák se stal br.
možno je vypočítávat dále. Všechny sti, že právě v těchto dnech vychází vy.
Vojta členem Ústř. náčelnické rady
by ukazovaly, že drátován! hrnců je v New Yorku zajímavá kniha, ktemužů Čs. Orla se sídlem v Brně a
dnes v Československu v módě, pro- rou napsali již v r. 1939 Sigmund
v únoru 1936 ústř. náčelníkem. V
tože se u nás ještě nenašel velký I - r e u d a americký diplomat Wiltéto funkci uplatňoval znamenitě své
SeteHun
autem
cendea...
hrnčíř, který by dovedl požehnanou liam C. B u 1 1 i t t. Je dokumentem
lékařské znalosti s praktickými zkuhlínu naší země vzít do svých tvoři- o tom, že president USA, Woodrow
V těchto týdnech mnoho
vánočšenostmi sportovce-atleta. Odklonil
vých rukou a uhníst z ní nádoby W i 1 s o n, odmítl v r. 1919 na mí- ních balíčků ze Západu
nedosáhlo
st o od zastaralé, ale všeobecně vžinové pro nové víno. Možná však, že rové konferenci v Paříži Leninovu své adresáty v sovětském pásmu Něté české soustavy tělocvičné a předse už zrodil a že o něm ještě nevíme. nabídku, omezit revoluční vládu mecka. Byly zabaveny tamními
kovojenským branným výcvikem určil
Odrátovaná milovaná země po něm komunistů na Moskvu, její široké munistickými
orgány. V řadě přípaČs. Orlu nový směr a cíl. Přitom neokol! a Leningrad.
hlasitě volá.
dů dostal odesilatel úřední připiš, v
zapomínal na duševní a duchovni
něm/, se ,,předpokládá jeho souhlas"
výchovu členstva, zejména mládeže.
s věnováním balíčku
severoviclnamPo obsazení naší vlasti Hitlerem
ským bojovníkům...
Dva z nich zaZ Čenstochové d o K y j e v a
byl Dr. Jílek mezi prvními, kdo navraždili 7. t. m. uprostřed
Saigonu
vázali spojení s vojenskou odbojopřesností II. Vatikánský koncil, ne- 58-letébo jihovietnamského
poslance
®
str.
7
vou organisací Obranu národa, do
dávno skončený, proklamoval strhu- Vana.
smrtí, když ieho sil chvatem ubývaSŠ m f m WSUÁl mnonpcn °pfl- lo, nkal přátelům u lože: „Nenechej- JÍVÍ i<Jc;c UJIIOCVJ vluvamkčíiu filoso„Ceterum autem censco... Ostatní
slušníků na podzim 1939, neuprchl te mne usnout, mějte mě k tomu, fa. S údivem pociťujeme, že Solovjev soudím, že K O M U N I S M U S
za hranice, jak mu přátelé radili, abych se modlil za židovský národ, promluvil k Slovanům z času pol- MUSÍ BÝT ZNIČEN!"
nýbrž utvořil novou podzemní orga- já se musím zaň modliti" — a začal ského milénia ústy kardinála W y nisaci z vojensky vyškolených Orlů. hlasitě odříkávat žalm hebrejským szyňského.
Křížové tažení lásky s Jasné H o Bylo to v době, kdy sovětští vlád- jazykem.
cové uzavřeli s Hitlerovými nacisty
Pro Solovjeva bylo totiž nakupení ry u Krakova na posvátnou Rus, z
smlouvu o přátelství.
židovských menšin ve slovanské sfé- Čenstochové do staroslavného KyjeZatčení br. Vojta neušel. Dlouhé ře, zejména na pomezí ruského pra- va! Nechť se do něho zapojí také
výslechy podle tvrdých metod Ge- voslaví a polského katolictví, pro- křesťansky smýšlející Češi a Slováci
stapa snášela jeho atletická konstruk- zřetelnostní výzvou k Slovanům za s tisíciletým Velehradem a Nitrou!
vychází každý druhý měsíc,
ce a neobyčejně pevná vůle trpělivě obrácení Israele. První krok k tomuJejich kroky na této cesté osvětluje
únorem počínajíc.
a statečně. Muž, prolnutý vírou ve to dějinnému úkolu viděl však k p r á jas nezvratného vědomí, že dějin- ŠÉFREDAKTOR a odpov. zástupce:
věčný život, věděl, že smrt není nej- ci v sjednocení Slovanů v jedné Círným posláním Ruska a všech slovanJaroslav
Kusý
vetsím neštěstím člověka. Výslechy kvi Kristově.
REDAKCE:
J
a
n
a
Gregorová,
Jan
ských
národů
není
budovám
všebyly bezvýsledné — neprozradil niDějinné posláni Slovanů
mocného, bohu rovného státu nacio- Kuncíř, Václav Portáš, Luděk Růžikoho z odbojových spolupracovníků.
Bez soudu, bez rozsudku byl 30.
Zamyslíme-ii se nad dOern Vladi- cálaího, aie uskutečnění mravního čka, Stanislav Smrek, Václav Staněk
ADRESA: 3, München 19, V/ínthirzáři 1941 vyveden na nádvoří Kou- míra Solovjeva, žasr eir.e. s jakou ideálu křesťanského a všelidského.
sírasse 33/11, Germany.
nicových kolejí; zaburácela salva
PŘEDPLATNÉ:
10 DM v Německu
výstřelů, její odraz zanfel smuteční
(nebo ekvivalent v kterékoli měně);
zprávu na protilehlou stranu ŽabovPři návštěvě Nemecka navštivte
v zámoří 3 % letecky (nebo ekvív.)
řesk. Královopolskou vyvýšeninu a
zlatnický a hodinářský obchod našeho krajana
KONTO:
75 / 26981 u Deutsche Bank,
vrátil ji ozvěnou Wilsonova lesa a
München, Zweigstelle
Rotkreuzplatz,
B. HORÁČKA VE ŽIL ÍTGARTE, 5TEIN5TKAŽSE 11
věncem svahů na okraji Brna, údoPcsíschekkonto
této
banky: 150.
lím do nedaleké Bystrice, rodiště D r .
Velký výher švýcarských i německých hodinek, budíků, nástěnT
I
S
K
:
Druckgenossenschaft
,Cicero',
Jílka, který, 33-letý, položil v
ných hodin, kukaček, stříbrných předmětů a příborů všech něme8, München 8, Zeppelinstrasse 67
hrdinství křesťanské víry svůj mlackých značek, zapalovačů aťd., atd.
dý život z a nejvyšsí ideály: pravdu
Všichni krajané dostanou v e l k é r a b a t y n a normální ceny; zasíBoží a svobodu vlasti.
láme í do džiny. Těšíme se na Vaši návštěvu!
ABSENDER: , Demokracie v exilu"
8 München, Winthirstr. 33, Germany
Vladimír
Richter
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