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Proti vysílání pirátskych balonů nad naše území
M’nistr zahraničních věcí Václav David poslal dne 7. února generálnímu sekre- dvě automatické íotokamery pro po
táči Organisace spojených národů panu Dagu Hammarskjöldovx telegram, v němž řizování snímků povrchu země, zařízepiše z pověření vlády mimo jiné toto: ^
• ní umožňující automatickou registraci
Územní svrchovanost- ěeskoslovtfpskél^toru řadu . diplomatických zákroicíT^ zeměpisných souřadnic v okamžiku porepubliky je již delší dobu porušována'' ú vlády Spojených států amerických, řizování snímku, dVa rozhlasové vysi
tím, že americké organisace vysílají ze která nese za tuto činnost spolu s vlá lače a jeden rozhlasový přijímač, obojí
základen na území Německé spolkové dou Německé spolkové republiky plnou pro zajištění průběžného kontaktu
republiky do československého vzduš odpovědnost. Notami z 20. července s pozemními základnami. Tato zařízení,
ného prostoru balony s tiskovinami, 1953, z 5. května 1954 a z 19. dubna která jsou prokázané amerického pů
jejichž obsahem je Československu ne 1955 a prohlášaním zástupce minister vodu, slouží výzvědným účelům.
přátelská a válečná propaganda.
stva zahraničních věcí dne 11. listopa
Vysílání balonů jakéhokoliv druhu do
V posledních měsících jsou balony, du 1955, se československá vláda dů vzdušného prostoru jiného státu bez
vysílané na československé území, vy razně ohradila proti vysílání balonů, jeho souhlasu je porušováním jeho
bavovány výbušným zařízením. Balony které je vměšováním do vnitřních zá svrchovaností. Popsané balony jsou
samy jsou tak velkých rozměrů, že ležitostí Československa a porušová nadto vážným ohrožením života a zdra
způsobuj! nebezpečné explose. Vznětli ním. jeho územní svrchovaností. Čes ví československých občanů a nebezpe
vá plynová náplň i. výbušné zařízení koslovenská vláda upozornila na to, že čím pro leteckou dopravu nad Česko
ohrožují zdraví a životy osob, které se tyto akce jsou vážným porušením me slovenskem. Po bezvýsledných protes
zinárodního práva a žádala, aby vláda tech u vlády Spojených států americ
dostanou do blízkosti balonů.
Spojených států tuto činnost proti Čes kých považuje vláda Československé
V měsíci lednu t. r. nabylo vysílán! koslovenské republice zastavila.
republiky za nutné obrátit se s touto
balonů takového rozsahu, že se stalo
Vláda Spojených států amerických záležitostí na Organisaci spojených ná
vážným ohrožením letecké dopravy nad se však postavila za tuto činnost a ne rodů a upozornit Vaši Excelenci na čin
Československem. Na vnitřních letec učinila nic k tomu, aby byla zastavena. nost
organisaci a vojen
kých linkách i v prostoru letových cest Vysílání balonů neustalo, nýbrž se skýchamerických,
orgánů
Spojených
států americ
pro mezinárodní dopravu setkávala a stupňuje a nyní nabylo nového, zvlášť kých, která je v příkrém
rozporu se
setkávají se československá i zahranič závažného charakteru.
základními
požadavky
mezinárodního
ní letadla se shluky balonů, leteré lé
Kromě balonů s různými vyzývavý
a se zásadami Charty Organisa
tají nekontrolované v různých výškách, mi tiskovinami byly v posledních tý práva
různými směry a jsou zejména v noci dnech nad* Československým územím ce spojených národů.
Prosím Vás, abyste text tohoto do
a za ztížené viditelnosti mimořádně zjištěny a zachyceny balony o průmě
vážným nebezpečím pro leteckou do ru asi 15 metrů, které vysílají vojenské pisu rozeslal všem členským státům
pravu.
orgány Spojených států amerických ze Organisace spojených národů.
Vláda Československé republiky pod svých základen v západním Německu.
VÁCLAV DAVID,
nikla v souvislosti s vysíláním balonů Tyto balony mají náklad o váze více
ministr zahraničních věcí
do československého vzdušného pro- než 600 kg, jehož hlavní součástí jsou
Československé republiky
________ _____ __________________

Psali jsme již- několikrát o neštěs
tích, která způsobily záškodnické balo
ny vysílané pod :patronancí některých
vlád na naše, území t. zv. »Křižáckým
tažením -za f:;svobodu«. Psali jsme
í o tom, jak:'pres'všechny protesty a
varování je -tato pirátská akce stupňo
vána, dokonce prý — jak se troufale
praví — ze zájmu' o obyvatele Česko
slovenska. Psali jsme též o tom, že
v lednu dosáhlo vysílání těchto balonů
takové míry, že přivodilo poruchy v le
tecké dopravě.
Pokud šlo o zásilky letáků s pobuřu
jícím obsahem, je známo, že tyto letáky
u nás nikdo nebere vážně. Nyní však
přistoupili organisátoři balonových pro
vokací.k dalšímu stadiu.své »činnosti«.
Začali posílat balony, které slouží špio
nážním účelům — jak potvrzuje text
dopisu, který zaslal jménem čs. vlády
ministr zahraničních věcí Václav David
generálnímu sekretáři Organisace spo
jených národů panu Hammarskjöldovi,
Tuto svou činnost, jež vážně poru
šuje respektování územní nedotknutel-
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nosti a svrchovanosti našeno#státu, mo
hou už pachatelé těžko vydávat za ně
jakou nevinoou hra. To už je zřejmý
nepřátelský čin namířený proti naší
suverenitě. Při tom samozřejmě nadále
trvá nebezpečí pro leteckou dopravu,
pro životy bdí i nebezpečí věcných
škod právě tak jako u letákových ba
lonů.
Původci všech balonových provokací
se všelijak vytáčejí. Tak na příklad
v rozhovoru s jedním z vedoucích ba
lonové základny v západním Německu
vysílaném štvščskou stanicí »Svobodná
Evropa« pravil tento výtečník: »Od 7.
listopadu jsme (t. -j. organisátoři pro
vokaci — pozn. red, H. D.) nevypustili
žádný balon, který by byl větší než tři
metry.« To je ovšem zase holá lež, pro
tože posádky některých čs. dopravních
letadel spatřily velké balony i více než
za dva měsíce po tomto datu.
Dne 20. ledna zpozorovala letadla,
která konala let z Vídně do *Prahy,
v prostoru Kamenice -nad Lipou opět
takový balon o průměru asi 15 metrů.

Vkladať —nevkladať?
Bránička vrzgla. Starý Kobelár pri
vrel za sebou dvierka a kráčal pôdvore..-Pomaly, akoby bol právě po chorobeT
Žena stála vo dverách kuchyne a spýtavo rum hľadela. Bola zvedavá, So po
konal. A starý Kobelär pokonal. Ved
v banke sú tiež »iba ľudia«. Vľútia sa
nad' človekom a čo by čert na čertovi
sedel, on musí mať chalupu. — Poži
čali ... preriekol a tým bol celej reči
koniec.
Požičali. Interes vyrátali a zapísali
si roličku, tú pokraj hory, aj tú pri
cestě. Lebo vraj záruka musí byt a
Jozefovi Kobelärovi nebolo treba kaventov, ked mal ešte pásik rolí. Ale jeho
spořívej náture nedalo pokoja a chcel
7iať okrem roličiek aj vlastnú strechu
sad hlavou. A potom detí bolo, aj grun
tu sa akéhosi po sebe patrilo zanechať.
Snaživý, spořivý je človek slovenskej
íediny a taký bol aj starý Kobelár.
Ked pozerá dnes syn starého Kobelára
sa otcov domček, pozliepaný z hlinesých váľkov, je mu akosi clivo okolo
srdca. A za túto chalupu bolo treba
ákoniec predať aj role. Tú roličku.

pqpri hore, ba ešte aj tú popri ceste
zožral interes. Nepomohlo staré príslo
vie »Bábka k babce .ijwr
— Aby ho aj s esmcútororn, naveky
človeku po dvore chodníček vyšľa
páva . . . — ťažkävál si starý Kobelär.
—Platiť, zase zabudli platiť... —za
čínal exekútor suchým hlasom a sta
rému Kobelärovi sa zdálo, že to hádam
sám diabol mu nedá pokoj na staré
dgi. A veru nedal. Nezabúdal starý Ko
belär na úroky, ale čo-, ked platiť nebo
lo z čoho. Zo dna šujlíka ša nevyhrábálo ani groša.
A tak, aby mu nezobrala banka Šin
dľovú strechu nad hlavou, 'ktorú Si
ledva postavil, pošli roličky. Aj sa uľútilo f starému Kobelärovi, lebo jeho
srdce bolo zrastené s tými roľami, nie
Širšími ako zo štvoro medzí dokopy,
ale nechcel počuť, ako na jeho dvorci
zachrapSí bubon. Nuž povolil...
A v domčeku, čo mal óblôčky nie
väčšie ako štvorcová kniha, dožil svoju
zatrpknutú starobu. Prv než ho pocho
vali, poradil však svojmu synovi:
—Nikdy ty, Janík môj, néver ban

...
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Telegrafista posádky Zdeněk Kovář
k tomu prohlásil: »Že by se takový ba
lon udržel ve vzduchu od začátku lis
topadu až do 20, ledna — je nemožné.
„Svobodná Evropa“ lže, když tvrdí, že
vypouští jen malé balony.«
Avšak nejen naši letci mluví o ne
bezpečí, které baleny znamenají pro le
tadla. Když se nedávno stalo, že cíbrátivší se vítr zanesl některé z balonů nad
Anglii, pravil mluvčí britské letecké
společnosti: »Pro pilota, letícího v mra
ku, by bylo hrozné setkat se s tako
vým balonem.« Ferdinand Peroutka teď
zčerstva neomaleně- vtipkuje, že prý je
takové setkání nebezpečím — jen pro
jejich balony. Ale toho nikdo nebere už
dávno vážně.
Balonovou provokaci nazvali naši lidé
vzdušným pirátstvínj. Dřívější piráti ná
mořní se aspoň k svému černému dílu
znali — pluli pod pirátskou vlajkou. Je
jich novodobí následovatelé — piráti
řzdušní —si hrají na schovávanou. Mar
ně. Odsuzuje je nejen nese veřejnost —
ale zároveň s ní už i veřejnost světová.

Nejen naše nejvyšší hory vynikají nyní v zimním období zvláštní malební
krásou. Půvabná zákoutí najdete po celé naší vlasti — nikdo je nespočte, a kaši
má nejraději svůj nejbližší kout. Naše země je bohatá též na zvlněně kraj
pahorky a nižší pohoří. Na našem obrázku je zákoutí při řece Berounce, nečalel
Prahy, s rijzkými kopci, lehce obsypanými sněhem, mezi nimiž si řeko kles
cestu pěkným údolím.

R ozpočet dobrých hospodářů
V pátek 10. února t. r. schválilo Ná
rodní shromáždění státní rozpočet na
rok 1956. Ruce všech přítomných po
slanců se zvedly pro přijetí rozpočtu.
A jak by také ne — vždyť je to roz
počet míra a výstavby republiky. Vý
klad k rozpočtu podal ministr financí
Julius ĎuriŠ.
Rozdíl příjmů a výdajů, stanovených
rozpočtem, dává přebytek 417,253.000
Kčs. Rozpočet finančně zabezpečuje
rozvoj národního hospodářství v prvém
roce naší druhé pětiletky.
Také kapitalistické státy určují své
rozpočty. Avšak tam to vždy provázejí
nechutné zákulisní šarvátky a často
i veřejné tahanice. Zhusta dochází ko
lem rozpočtu v kapitalistických zemích
k vládním krisím nebo aspoň k vážným
vnitřním otřesům. -Zejménav-tétodobě, kdy mnoho kapitalistických zdmi —
a to i s významným mezinárodním po
stavením — je stále více vydáváno zá
vislosti na americkém vlivu, je to patr
né.
A i když je tu nebo tam přijat tako
vý nebo onaký aktivní rozpočet, docela
jinak to vypadá potom při uzávěrce.
Sice se takřka vždy zase nějak vykouzlí
aktivní nebo aspoň vyrovnaná uzávěrka
— ale ve skutečnosti je to jiné.
Docela jinak se to má s rozpočtem
naším. Už proto, že nemáme žádné do
byvačné spády, že nejsme na nikom
závislí, že náš rozpočet je podložen
především příjmy státu z hospodaření
znárodněných podniků. To, že základ
příjmů našeho hospodářství prameni
ž výroby — činí jej na rozdíl od roz
počtů kapitalistických zemí pevným.
Náš rozpočet poskytuje mnoho zají
mavých čísel, vyzývajících k' zamyšle
ní. Tak na příklad položka, určená na
školství, kulturu, zdravotnictví a so
ciální opatření. Činí vysokou částku
28.779,019.000 Kčs. Je to číslo ještě

vyšší než v předchozích létech. A b;
proti tomu položka na zabezpečení oí
rany a bezpečnosti státu je nižší m
v uplynulém roce — pouhých Ki
9.605,802.008,—.
Snižuje snad nyní některá kápitalii
tická země výdaje ca ozbrojené s
ly? A může se některá kspitslistic«
země pochlubit takovou péčí o člověk;
ať jde o školství, zdravotnictví, sociáli
zajištění atd. — jako my;
Pohleďme jen na toto: zatím c
u nás tvoří výdaje na obrana stát
pouze 10,7% výdajů celého rozpočti
vojenské výdaje Spojených států ame
rických představují celých 65% ro2
poctového úhrnu. Už z toho je dos:
jasné, jak rozdílným cílům slouží ro2
poctové položky, věnované ozbrojený?
siM m '-u-rtáS 'a'vU S A :'.. .
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Dosti často bývá 'naše země napadá
na jako země domněle nízké životr
úrovně. U nás není nezaměstnanost
nejsou živořící lidé, nejsou žebráci, ne
jsou křivičnatě děti. Položky, věnován
na zlepšení životní úrovně obyvatel ro!
od roku stoupají. Jak se to u nás mse životní mírou, vysvitne zřetelně i z to
hoto příkladu: Zatím co počet návštěv
níků divadel Činil u nás v předváleč
ném roce 1937 celkem 5 milionů osob
v roce 1953 to bylo již 10 milionů osob
v roce 1955 12 a půl milionu... Ná
vštěvníků kin bylo u nás v roce 1931
84 milionů osob, v roce 1955 již 161
milionů...
Může si snad někdo myslit, žé‘ bj
u nás mohlo tolik lidí chodit do diváděl a kin, kdyby měli existenční sta
rosti, kdyby nevěděli, co budou zítrí
jíst, ďo čeho oblečou děti, kde budot
bydlit?
• Náš rozpočet vyplývá ze síly' naš:
republiky, z jednoty občanů, z vůle
. vytvořit z naší vlasti spokojený, štědrý
domov všech jejích příslušníků. V. K.

kám ani šporkäsám. Čert aby ich vzal. odkladať zo. svojho platu tristo korún takto naukladané ako koruny, »o kto
Jedno ti dajú a dvoje zoberú. Odierači mesačne:
rých žena nevie«. No ked■ sa rozhodol
sú tam všetci do jedného.
—Tristo?— opýtala sa ho účtovníčka .na takúto vážnu úlohu, ako je vysta
Bóla to pravdivä^trpkä skutočnosť, nedôverčivo. -^ Nepomýlili 'ste^ sa?.
vať si dom,'chápe věc v čelorrí Jej vý
s ktorou zoznamopm."syna.
Nie. Ján Kobelár sa tx> svojich pred znamnom dosahu.
—Never ty bankám — veru tak vra savzatiach nepomýlil. Bude odkladať
Ján Kobelär je jedným z veľa za
vel vtedy otec. Acfi, keby dnes žil, mesačne tristo korún. A nemusí si pri mestnancov Dopravného podniku mesta
videl by, aká sa svet naozaj .zmenil. Syn, tom odtŕhať od úst ako jeho otec. Ne Bratislavy, ktort sporia. Hádam sa
Ján Kobelár, má tiež svoju veľkú túž špoři z obavy pred neistými dňami, mnohí z nich presvedčili o ťažkostiach
bu. Aj on si chc%~postaviť domec. z obavy pred nezamestnanosťou, ani a sklamaniach svojich otcov a dedov, a
Priestranný, murovapý, do ktorého by pred nečakanou chorobou. Sporí pre preto si ešte viacej vážia ľudového pe
sa vmestilo jeho troje detí, aj to svoju radosť.
ňažníctva, ktoré im vychádza v ústrety.
Opakuje si pre seba čisto a v ruke
štvrté, ktoré sa pýt,a na svet. Ba Ján
' V Dopravnom podniku mesta Brati
Kobelár chce mať áj záhradku, vysa obracia červenú vkladnú knižku Štátnej slavy
je niekoľko stovák vkladných
denú ovocnými stromami. Priam cíti sporiteľne. Koľko nás už je! —Do.au
Každá .má svojho majiteľa,
vôňu kvitnúcich jabloní, keď privrie na gusta budem mat na pozemok,-— príde knižiek.
každá.má
svoje &islo a zá každou čísli
okamih oči. Vidí červené jablká, ktoré mu na um potom a na duši je mu cou je človek
túžbami, ktoré možno
dozrievajú pre jeho detváky. Ale je tu ľahko. Domec bude čo nevidieť. A ne uskutočniť. Tens sporí
na vysávač, ten
otcovo vystríhanie: — Janík môj, never bude treba obetovať role. Nebude sa na rádio, iný chce v iete
do hôr s rodi
bankám!
treba sužovať pre »interes«. Nebude si
A Ján Kobelár se svojím smelým
A Ján dosť dlho neveril. Dusil pred treba požičiavať od Špekulantov. Nová nou.
o murovanom dpmei ŕúe je sám.
stavu o domci v sebe a do banky nešiet banka vychádza v ústrety drobným plánom
veľa sebe podobných, ktorí si vytý
Banka však prišla žä ním. Ján Kobelár ľudom, snaží sa pomôcť uskutočňovať Má
čili ten istý' cieľ.
dát sa s ostatnými do podnikového spo všetky ich veľké želania.
—Mne zvýšte -z osemdesiat korún na
renia a o’niekoľko dní. «5 mal v ritke
Ján Kobelár je sprievodcom elektri
vkladnú :knižku Aj banka, aj závod čiek. Je jedným z tisícok vkladateľov stopäťdesiat mesačne.
chcú, aby mal Ján Kobelár úspory. Ne podnikového sporenia, ktorí sa už pre
—fMne, prosím, zo sto na dvesto, —
bodaj chcú, aby mal aj teta vlastný svedčili o jeho výhodách. Možno aj on ozývajú sa hlasy v kancelárii üeft&rae
murovaný domec? Nech je to akokoľ nebral sprvu podnikové • sporenie dosť o dňoch -výplaty. Tu neŕreha. foribvek, on ho mať chce a tak sa zaviazcd vážne. Hádam aj on pozeral na peniaze romných slov...
AÍK.
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M as“ NA MORAVSKÉM SLOVÁCKU

m u jaro, p řijd e ...

Někdo možná namítne, že je před
že dobrý hospodář získá v úrodném ro časné mluvit o jam, zvláště ted, kdy
ce jen za víno kolem 50.000 Kčs.
jsou v celé Evropě třeskuté mrtĚg. Ale
To je jen letmý pohled na některé i ty pominou, neboř takový už je zákon
z příjmů blatnických rolníků. A jak přírody, a všemi tak očekávané jaro
používají svých výdělků?
se svým hřejivým sluníčkem přijde.
V obci roste počet osobních aut. Za 'Avšak o tom jaru, které probouzí pří
čátkem letošního roku tam bylo 23 rodu ze spánku a měrá ji v divukrásný
osobních aut. Deset dalších- rolníků má obraz, mluvit ani nebudeme.
objednáno nové vozy Škoda 440 v pro
Máme na mysli jiné jaro — tradiční
dejně v Uherském Hradišti. V poslední hudební jestival »Pražské jaro«. I když
době si šest jednotlivě hospodařících jsou ještě pražské zahrady pod sněhem,
rolníků koupilo také traktory. Loni zde nebude dlouho trvat a rozezní sei hud
vyrostly čtyři nové rodinné domky a bou a zpěvem mistrů, kteří se sem sje
deset dalších se rozšiřovalo.
dou, -jako každý rok, téměř ze všech
Ale podívejme se ještě na jiná čísla konců světa.
a fakta: V obci je asi 100 motocyklů
Letošní »Pražské jarou bude mít jed
a domácích vodáren. V každém druhém nu zvláštnost. Bude probíhat převážně
domě je elektrická pračka a roste i po ve znamení Mozartovy hudby a jeho
čet elektrických chladniček. Před válkou vztahu k Praze. V repertoáru všech
bylo v obci sotva 50 rozhlasových při předních dirigentů, kteří budou letos
jímačů, dnes už zde bylo vydáno tak hosty festivalu, bude alespoň jedno Mo
řka 400 rozhlasových koncesí, takže zartovo dílo. Pořadatelé se už dnes sna
přijímač je prakticky takřka v každé ží umístit co nejvíce koncertů do histo
rického prostředí Bertramky.
rodině.
Jaká překvapení chystá letošní festi
A spotřeba potravin? Před vánoci
nakoupili blatničtí občané za čtvrt mi val svým návštěvníkům? Tak především
lionu1 korun nejrůznějších potravin. to bude sedm představení berlínské
Měsíčně se zde prodá téměř vagon ma »Komische Oper«, která uvede i dvě
sa a uzenin.
inscenace známého režiséra Wattra FelZa povšimnutí stojí ještě jedno: Po sensteina, dále koncerty »Vídeňských
štovní úředník v Blatnici potvrzuje, že symfonikůfí s dirigentem profesorem
se odtud posílají desítky balíků do ci Moraltem a jugoslávský komorní or
ziny. Zvláště před vánočními svátky chestr s dirigentem a violoncellistou A.
jich bylo hodně. Tyto balíky posílají Janigrem.
obyvatelé Blatnice svým příbuzným a
Přijede několik významných dirigen
známým, kteří kdysi opustili rodnou tů, Georg Szell z USA, André Cluytens
obec a šli za chlebem do světa, neboť z Francie, dr. Hans Schmidt-lsserstedt
ani vinorodé stráně tohoto kraje je ne ze západního Německa a celá řada dal
mohly uživit.
ších vynikajících umělců z celého svě
Snad jsou to vše jen suchá a chlad ta. Jmenujme alespoň několik: Wilhelm
ná fakta. Potvrzují však, že zdejší ob Kempff ze západního Německa, Arthur
čané žijí radostně a bohatě.
mv
Grumieaux z Belgie, francouzská pianistka Monique de la Bruchollerie, ame
rický klavírista J. Katchen, sovětský
houslista Igor Oistrach .(syn vynikají
cího virtuosa Davida Oistracha), dále
D o la ry ve vzduch u
sovětský basista Pirogov.
Už mnohokrát bylo řečeno, že
dávno ztratily užitek, který mohly
Je jich tolik, že všechny nemůžeme
veškeré akce s letáky, dopravova
mít... Tito pozorovatelé nevěří,
ani vyjmenovat. Už dnes se celá Praha
nými pomocí balonů do Českoslo
že rozhořčení československé vlá
těší, že až přijde sšsdečné to jaro, bude
venska, se míjejí jakýmkoli účin
dy pramení ze slabosti nebo stra
kem m č*>áB>gfaTen.skrho Edu — je
čím před účinkem těchto propfc.
dině
Jete: .mmktäst proti . fptTu.dSA'

Zahraniční propaganda občas tvrdí,
že se naši rolníci mají špatně, že ne
mají často ani korunu na hotovosti..
Autoři těchto výmyslů by měli navští
vit některou naši obec. Přesvědčili by
se o pravém opaku.
Navštívili jsme' nedávno Blatnici pod
sv. Antoníčkem, zemědělskou obec na
Moravském Slovácku. Středem této ob
ce prochází betonová dálnice, kolem
níž jsou seskupeny čisté a úpravné
domky. Teď tu všude kolem vládne zi
ma, se všemi svými kouzly a půvaby,
ale půda je zde úrodná. Na stráních
kopce se táhnou švestkové sady a pod
nimi vinice. Žijí zde drobní a střední
rolníci. Několik z nich založilo nedávno
zemědělské družstvo. •
Jak zde lidé žijí, jaké jsou jejich
příjmy?
Začněme třeba u mléka. »Každý mě
síc vyplácíme za mléko,« uvádí vedoucí
pracovník místní mlékárny, »přes 30.000
korun. Mezi nejlepší dodavatele mléka
patří Jan Staněk. Na příklad v říjnu
dostal jen za mléko 2055 Kčs.« Od zá
stupce okresního plnomocníka mini
sterstva výkupu jsme se dověděli, že
; minulém roce dostali blatní Čti zeměiělci téměř čtvrt milio-nu korun jen za
lodávky vepřového masa nad stanovéxý úkol.
Vedoucí místní prodejny spotřebního
Iružstva propočetl, že zdejší rolníci
lostali vyplaceno na 600.000 Kčs za
švestky, víno, Česnek a jiné plodiny,
ež od nich prodejna odkoupila. Vedle
oho dojížděli se svými výrobky na týlenní trhy do okolních měst, i do Gott
waldova a Brna. Tajemník místního
lárodního výboru v Blatnici odhaduje,

jpBWMrikWTTL A SBVffiB
Č ást

liráte zě^padhTia pramene.
Pražský dopisovatel amerického
listu »New York Times« píše o roz
hořčení, které vyvolalo vycí’ání ba
lonů v Československu, a sděluje, že
tato otázka vyvolala mezi západními
kruhy v Praze živou debatu.
»Četní západní diplomaté —
konstatuje dopisovatel — se do
mnívají, že balony s letáky již

faše

r e p o r tá ž

p ra žs k ý ch

g ip amMsafcž,

pef

Jednoduše říká, že »jak fcaloay» tak
vysílání stanice »Svobodná Evropa«
jsou špatnou propagandou«.
A my můžeme dodat, že'je to vy
hazování dolarů do vzduchu. Ovšem,
to zřejmě nevadí těm americkým
kšeftařům, kteří si na dodávkách
balonů a jejich zařízení mastí
kapsu. Však to americké obyvatel
stvo svými daněmi zaplatí. M. S.

Doe IX -feoea lÄ . t Praze praaoiéra
pozoruhodného ' ás^ckčrm exického
filmu »Sůl zameč. Zúčastnila se jí také
hlavni představitelka Rosaura Revueltas, která dostala cenu za nejlepší
ženský herecký -výkon na minulém me
zinárodním filmovém festivalu v Kar
lových Varech. Režisér filmu H. J. Biberman neušel za toto své dílo ame
rickému vězení a Rosaura Revueltas
byla deportována.

NA BESEDĚ U OVČÁKŮ -

Cesta za naší dnešní reportáží nás tre)n řemesla s dlouholetými chovatel
ntókrát vedla do českého pohraničí. skými zkušenostmi, s neobyčejně vy
i tachovský okres za ovčáckými mist- tříbeným smyslem postřehnout sebe
. Proč právě tam a proč za ovčáky, menší změnu v chování zvířat, a ko
hned vysvětlíme.
nečně i se zvěrolékařskými dovednostmi.
Ovčáci Karel Worschech a Jan WilA .ovčáci Worschech a Wilhelm se
im jsou německé 'národnosti.
mohou všemi těmito vlastnostmi chlu
Slýcháváme dosti často zastřené i ne bit plným právem. Jejich stáda jsou
střené útoky revanšistických předsta- stará přes sto let a ovčáci dědí péči
Lelú proti naší vlasti. Rádi by se vrá- o ně z otce na syna už po několik ge
i spolus Českými zrádci za pomoci neraci.
terických zbraní na stará místa, aby
ohli zavést znovu starý pořádek. A
ní tajemstvím, že už dnes se pro•ednictpim Peroutky a Tigridu KdefX
'cůži živého medvěda. Nu, to je jejich
c.
.
Jsou však i jiní Němci,, kteří o tyoé perspektivy nestojí. Mezi ně patří
i zmínění ovčáčtí mistři, kteří tepřv novém Československu našli opravvou šfastnou vlast. Vydali jsme ‘se
ly za nimi, abychom se podívali, jak
í.
. *
Karlu Worscheóhovi je jistě přes pa
sát. Ale mezi svými ovcemi se číří
le jako mladík. Vyběhli jsme z dom. ve kterém bydlí se svoii ženou, a
mou do stájí. Krajina kolem je za
lána sněhem, kdesi v dálce vyčnívají
l obzor vršky Českého lesa.
íned při prvním kroku ve stáji poujeme, jak z ovčáka Worschecha
»To je tak,« vysvětluje jako by
■ařuje hrdost nad jeho stádem, ktěse před námi rozestupuje jako bílá s omluvou mistr ovčák, »člověk žije
lna pod dotekem větru. A věru, má mezi těmi ovcemi od matička, pomáhá
nač hrdý. Jeho stádo bylo ktasifi- tátovi v práci, a ták si už potom nedo
>áno jako superelitrií. Věřře, že při vede ani představit, Že by -mohl dělat
dědu na převalující se kopečky hu- něco jiného. Příroste to člověku k srd
ě vlny, se člověku až srdce směje. ci.«
Mistr Worschech občas prohrábne
typěstovat takové stádo, to není jen
. To. vž musí být člověk na slovo huňatý kožich berana, který se mu při
tým odborníkem, opravdovým mis- plete pod ruku, pečlivě pozoruje vlnu,

kroutí do svitku a zkouší její pevnost.
Usměje se, ale pak nám k našemu pře
kvapeni povídáš »Nejsem s tím moc
spokojenjt Avšak hned dodává: »Do tří
let chci zkvalitnit četě stádo o plných
sto procent. Zatím' to není tak dobré
jak bych si přát —.«
To je ovšem přehnaná skromnost
ovčáckého mistra, nebot už dnes má
takové stádo, že by mu je mohl každý
závidět. Ale nejdříve se ještě podíváme
na jeho bratrance Jana Wilhelma, který
žije o několik vesnic dál.
I o něm platí doslova to, co jsme
řekli o mistru Worschechovi, Jenže
stádo ovčáka Wilhelma je o dobrých
padesát let staršía Tedy tradice ještě
bohatší, A ovčák sijpi — loňského roku
získat primát v krajů
Ale svého největšího triumfu se do
žili na loňské celostátní aukci chova
telů, která .probíhala v Přerově.
»Bude to, Karle, těžké,« říkal Wil
helm, když oba uznale oceňovali sou
těžní zvířata, zvláště pak Meriny slo
venských chovatelů.
i Avšak tachovští statní chundelatí &ejram’ vzbudili obdiv hned od první chví
te. Bylo vidět, že o výsledku už není
pochyb. A skutečně. Ovčácký mistr
Worschech si vezl první cenu a zlatou
medaili, ovčácký mistr Wilhelm druhou
cenu a stříbrnou medailu
Mají přirozeně radost. .Vždyť dobyli •
uznání nejen sobě, ale i státnímu stat
ku, na kterém pracuji.
A říkaji-li.dnes oba, »letos to . musí
být ještě lepší«, nejsou to slova ,pýchtj.
To jen ve vsí skromnosti vyjadřují svůj
poctivý poměr k práci, kterou milují
celým srdcem, .
Tak tedy žijí mezi námi jedni z na
šich německých spoluobčanů. —jis—.

Ó V e lv a r y ...
Jestli umějí pánové v tak zrané sÁjtují jména Ripky, Majera, Lett»Radě svobodného Československa* rfcha a některých dalšmfi bývalých
zpívat, bylo by nyní docela stylově, - předáků. »Dr Ripka přesídlil po krakdyby si prozpěvovali písničku ešm své politiky do Londýna« —
»Ö, Velvary, ô, Velvary, kde jsou mé sděluje časopis.
dolary_« — Jak oznámil v minu
*
lých dnech západoněmecký časopis
Někdo by tedy mohl nyní usou»Der Sudetendeutsche*, rozhodl se
prý totiž Američané zastavit finan dSt, že emigrantští »vůdcové« začnou
cování »rady« a »od prosince jí již teď sdílet stejný osud, jako řadoví
uprchlíci, o něž se po celá léta ne
nedali k disposici žádné peníze«.
»Po sedmi letech — píše časo starali. Ale žádná kaše se neií tak
pis — přišli konečně Ameň&sně horká, jak se uvaří. Tito politikáři,
na to, že »Rada svobodného Čes kteří si za celá léta zvykli prodat
koslovenska« je nejsi úpl-ě zby se komukoli, kdo dá peníze, si jistě
tečná, ale dokonce amocální in zase nějak zajistí přiměřenou dola
rovou apanáž. Toho bohdá nebude,
stituce.«
aby snad šli pracovat, nebo dokonce
List konstatuje, že »tada« nejen do
cizinecké legie, kam tak ochot
neudělala nic pro česky a sloven -ký
ně
nechávali
verbovat řadové uprch
exil, ale ještě prý »zdiskreditovala líky.
jeho z počátku dobré jpaéwxc — Nu,,
dodáváme my, s tím »dobrým jmé 1. Však »Der Sudetendeutsche« sou
nem« pomalu, ale v tom, že páno časně se zprávou o bankrotu »rady«
vé z »rady« nic neudělali pro exil, sděluje, že za určitých podmínek je
že se vůbec nestarali o to, jak žijí NCFE přece jen ochoten financovat
v emigraci jimi svedení prostí pracovní výbor »rady«. Musí prý ale
uprchlíci, má Hst pravdu. Podle slov vyvíjet »skutečnou kulturní a soci
časopisu, s nimiž je třeba rovněž ální činnost«, při čemž nebylo blíže
vysvětleno, jak si tuto činnost
souhlasit,
»posledních dlouhých sedm let NCFE představuje.
Dá se- tedy soudit, že Američané
nedělali pátťové v »radě« nic ji
ného, než se starali o zajištění chtěli pánům v »radě« možná jen
svých měsíčních platů a že o ně připomenout, jak je drží v ruce a
bojovali. Nebylo dosaženo žád ještě více si zajistit jej?ch napros
ných výsledků v praktické čin tou poslušnost. V písničce, jíž jsme
článek začínali, jsou také slova »jed*
nosti.«
»Radu«.dosud financoval tak zva jsem, pil jsem, hodoval jsem«. Na
ný »Národní výbor pro svobodnou to si pánové z »rady« za ta léta
Evropu — NCEE«, jenž prý nyní při zvykli. A udělají jistě všechno, při
slíbil pouze »morální podporu« při jmou každou podmínku svých za
vytváření pracovního výboru, V tom městnavatelů, aby o to nepřišli.
to pracovním výboru se už nevyR. BROŽ

K o z e l z a h ra d n ík e m
Pan profesor Stránský se jal kon rodního shromáždění a úřadoven
cem ledna vysvětlovat, že on a jiní vlády deputace rolníků a dělníků.
z jeho kruhů jsou náramní demo To se zlobil, že tam nemají co dě
krati. Pravil to takto: »...my ve lat.
vyhnanství nerozeznáváme vyhošBylo po válce do konce období,
Hbbcb
a pcosáDeuty-*
kdy "měl pan profesor Stránský
Batet se mrfvá vybcšt&icem, zvláště vhodnou příležitost prokázat
správně dt Má zřejmě stále v mor svou náklonnost k prostým lidem —
ku, jak byl doslova vyhnán rozzlo to bylo období, kdy zastával úřad
benými lidmi ze' své' ministerské Tniňištra Spravedlnosti. A'"ca tehdy
židle. Ale druhá část jeho tvrzení dělal? Proti všem zájmům prostých
už kulhá na všechny čtyři. Jeho vý lidi vytahoval z kriminálů všechny
levy o rovnosti emigrantů připomí zručnější kolaboranty,*' .'šmelináře,
nají kázání kozla o zahradnictví... šejdíře a národní* zrádcé^predevším
Kdopak mu může věřit, že se sta zprofanované politikáře-.'^
ví do jedné řady s prostými lidmi,
. Stavěl se na rovno s prostými lid
že se považuje za jednoho z nich? mi?
Ani ho nenapadlo! Ty jen urá
Vždycky se nad lidi vypínal, pova žel —
a bratřil se naopak s agrár
žoval se za někoho lepšího, vyššího. ními velmoži.
0 prostých lidech mluvil jako o uli
Že by se teď tedy nějak změnil?
ci — a to už v předválečné republi
ce, jak je u nás v živé paměti Kdo by mu to měl uvěřit?
1 v starých parlamentních protoko
Na jeho slova nikdo nic nedá. A
lech. .. V tom si nezadá nic se Zen- skutky o svém »demokratickém«
klem, Peroutkou a podobnými.
smýšlení nilkoho přesvědčit nemůže.
Víme, jak se rozdurděně ohrazo Protože takové skutky prostě neko
val, když po válce přicházeli do Ná ná.
-kzv»

Gesto« Kenetha Millera

Čs. krajané v Chicagu konali vý
roční schůzi, na níž se hovořilo také
o pojnoci čs. emigrantům do táborů
v západním Německu a Rakousku.
Krajané zasílají do táborů balíky a
také podepisují emigrantům záruky
pro cestu do USA.
Nechť však krajané vědí, jak je
nakládáno s jejich porozuměním pro
situaci čs. emigrantů v táborech.
Pro zpronevěry a nepořádky byl od
volán evropský ředitel American
Fund for Czechoslovak Refugees:
B. S. Hrubý. Afckdo nastoupil na je
ho místo? Jiáp. Keneth Miher. Co
je to za »ředitele«, ukazuje jeho do
savadní »Činnost«.
Miller si je vědom toho, že pro
výkon jeho funkce je nutná popula
rita. Rozjel se tedy po uprchlických
táborech rozsévat víru v lepší ži
vot. Slibuje — jako to dělával Hru
bý — věnovat zvláštní pozornost si
tuaci těch uprchlíků, na jejichž
schůzi se právě octí. Zajel taky do

Salzburku v Rakousku, a áby jeho
slova nebyla v rozporu se skutky,
rozhodl se věnovat 130 šilinků (slo
vy: sto třicet!) ve prospěch čs.
uprchlíků. Gesto hodné chvály, což?
Emigranti Fřemil a Hasoň mu za to
.zapěli hodně krásných slov v salz
burském »Informačním zpravodaji«;
dělají z něj lágrového Mesiáše.
330 šilinků »ve prospěch čs.
uprchlíků« nestačí sice na zakoupe
ní páru zimních b,ot ani pro jednoho
uprchlíka, ale na láhev vína pro ve
doucí činitele se hodí. Mr. Miller
mohl sice být při svém platu 6000
šilinků měsíčně, plynoucích mu z ti
tulu evropského ředitele American
Fundu, i pro ně Štědřejší — ale proč
by to dělal, když přece ví, že co ne
dá on, dají čs. krajané z Chicaga!
Jenomže z toho nic nemají po
třební uprchlíci v táborech, ale zas
jen Mr. Miller a jemu podobní, do
jejichž kapes a hrdel se propadají
dobře míněné dary krajanů, -kzm-

UPOZORŇUJEME VŠECHNY EMIGRANTY, že je možno se i perskončení Btíty
amnestie v rá tit' do vlastí. F o d n M j .amnestie jsou upJatnovásy p ü M wraja .
i nadále — jak to potvrdil ve svém Bovoročn k n poselství presáfemt repofbSky
Antonín Zápotocký. Upozorňujeme na to proto, že jsoa rsxwt štMe jxmmw |K%aí|gr
emigrantů, kteří nevědí nejen o tomto poselství, ale éabeesce'am e
amnestie z května minulého roku. Je důležité, aby se každý, infe p ře i t e a t
opustil nedovoleným způsobem území repubKky a cbce se v rátit So vfestš, obrsSU
se žádostí o návrat na čs; zastupitelský úřad v té zenu, kde .právě žxje. Hen
dostane všechny potřebné informace i pomoc.
-

"S3JT »CHTĚL BYCH SE VRÁTIT«
Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého v Praze uvedlo U- žeg představení také někteří navrátilci, mezi nimi též Jiří
února pozoruhodnou novinku — hru nadaného autora Fran Sedláček, který se nedávno vrátil z Nového Zélandu. Ptali
tiška Pavlíčka »Chtěl bych se vrátit«. Všech pět dějství fezy jsae se, jak se mu hra líbila. »Je výborná,« řekl. »Ně
se setkald s neobyčejnou pozorností hlediště. Hra čerpá která místa se prý hercům zdála být až příliš tvrdá. Myslili,
látku ze života uprchlíků v západoněmeckých táborech, vy že by se měla nějak zeslabit/ Proč ? Skutečnost byla přece
niká ostrým pohledem do nitra jednotlivých postav a při často ještě daleko horší a tvrdší:'« Obecenstvo odměnilo
náší celou řadu vyhrocených zápletek. Při premiéře p řU - účinkující dlouhým potleskem a několikrát vyvolalo autora.
Otvírá se opona .,. Vidíme prostředí cela jiný je kapfcm David. Mladý ves . Děj hry je- neobyčejně poutavý, na
lágru Göttin, který zde zastupuje stov nický VrtSy_ který utekl z falešných pínavý, bohatý na dramatické okamži
ky podobných, skutečných lágrů,., Je obav z prooásledování. Teď se mu po ky. Setkáváme se v něm i s postavami
sobota odpoledne. Máj. Skupina ute stupně otvirají oči. Ale je sláb k roz západních Němců, ať již s Nieísem,
čenců čeká, až jeden z nich donese hodnému kroku. Místo do slíbených táborovým hlídačem, který byl odsunut
pro všechny oběd. Nepřinesl nic... Švýcar se dostává do Maroka, kam ve z Čech, s jeho dospívající neteří
Utečenci jsou zneklidněni. Včera jim chvilce opilosti podepsal přihlášku Kristinou — nebo s panským pohůnkem Bergmannem nebo naopak s děl
odebrali ■ kennkarty, dnes zase tohle. verbšrL
Co se na ně chystá?
HřssoCaý křikloun Ambrož je dělník. níkem Heílmutem Wagnerem, který
Už tady vidíme rozdíly mezi jednot I co se dal zlákat vidinou lehčího ži představuje ve hře tu Část západolivými utečenci. Je tu bývalý kapitán vota. Když jej udeří holí americký ma německého obyvatelstva, která uvědo
armády Petrus* hrubý, omezený člo jor, oplatí mu urážku stejnou holí — mělým odporem kříží plány americ
věk, který přezírá civilisty (jak po a inženýr Königsmark, Němec s rysy kých i domorodých militaristů... O to N ávrat R udolfa Blechu
směšně říká ostatním) a hlavně — ne bývalého esesáckého oficíra, který je děj hry bohatší. .
Medzi štólami úhľadnej vidieckej ka
návidí Slováky. Pro osobní prospěe& je dnes slouží novým pánům — Ambrože
Hra zachycuje vlastně dramatický
schopen zradit kamarády.----- Bfvmý za to na místě zastřelí; chvíli před průběh jen několika (hodin.-. Ukazuje viarne' Tatra v Malackách sa' obratne
redaktor a básník Vilém Jusfcp«fco k.§- tím, než se mu otvírá amnestií cesta se v nich, proč měli vedoucí lágru ta zvŕta čiernovlasý čašník. Je plný elánu,
kový spěch s verbovaním i s likvidací radosti zo života, vykonáva tu svoje
dem, kteří v sobě chovají
k domovu.
Postavy Karen a Lídy zastupují zde tábora: je jim již známo, že bu povolanie. Je to Rudolf Blecha, rodák
nou nenávist k novému ufú&sg ve
houfy děvčat, která klesají pod tíhou de v nejbližších chvílích vyhlášena z neďalekých Gajár, čo sa pred krát
vlasti, baží po pomstě a
dává najmout jako zSSknétůL. (Täoré. bídného života stále níže, s marnou amnestie. Proto chtějí odtáhnout ute kom vrátil zo západného Nemecka do
čence co nejdále od hranic, co nejvíce vlasti na základe amnestie.
jako je on, dopadaj pooses HŠe orgá vzpourou v srdci.
»Dnes je už — ako sa hovorí'—: pri
ny jako agenty, kteří se arärftf ani
■ Jen bývalý student Jaroslav Marek jim ztížit návrat, ne-Ii službou v cizi
vražd.)
nepodepíše verbířům a zdaří se mu necké legii a podobně jim jej vůbec sebe, ale mali ste ho vidieť, keď sa vrá
znemožnit. A k tomu samozřejmě na til,« prezradil nám jeden známy, keď
Proti němu stoji Bs®ei Ifodán. bý nastoupit cestu k domovu ,..
sme ho požiadali, aby nás s Rudolfom
pomáhá zástupce prominentů ...
valý úředník.. Ten sfceö pro jdkěsž mat
*
Blechom
zoznámil.
né sny o svobodě. ¥ ü a tém, kdo mu
* 1
Autor tak chtěl ukázat, jak trnitá •
A
Rudolf
Blecha ochotne začal: »Bonašeptávali, že aa ’yspmas » jd e život, byla. mnohdy cesta k návratu, čím
Závěrečná slova, která pronáší stu
po jakém toeS. Jfe «£ äse » zklamán, vším musel člověk projít, než mohl dent Marek a jež po něm opakuje na ^lo to ešte roku, 1949, keď som sa spolu
vidí, do čeho se to «iastaL Miluje svou znovu vkročit pod rodný krov, obej smrt chorá žena pilaře Kašpara, Marie s troma priateľmi vybral cez hranice
matku. torní p® daňově. ?ía prahu ná mout matku a přátele. Právě tak cen- — znějí: »Domů, domů...« Je v nich do Viedne, odkiaľ sme mali namierené
vratu doaÄ 'jef thÄ aofeěje vlastní ru ný je jeho pohled na vlastní lágrový vyjádřeno odhodlání těch svedených, ďalej na západ. Pokiaľ sme mali penia
kou Jast. jela» lýniiý poíeL
ale v jádru čestných lidí, kteří pro ze, bolo ako tak. Keď sa však minuli,
život.
sme nútení přihlásit sa na pobyt.
.Josef Kašpar |e bývalý majitel pily
Ve hře vystupuje také představitel hlédli, přijmout amnestii jako velko boli
Tak
sme sa ocitli na povestnom CIC,
se 4©
£» zsžrodnění pily chtěl t. zv. prominentů. Je to postava býva rysý dar naší vlády, jako příležitost
tedbet fetery tf zámoří Jeho žena lého advokáta dr. Čiháka. Přichází do postavit se zase do středu národů naší kde nás vypočuli a odtransportovali do
s á t chorá tuberkulös ou. tábora, aby usnadnil verbířům jejich zemi, z nichž vzešli, a dokázat svým Linca. Tu nás stihlo prvé sklamanie. Po
a S a n do zámoří, ale úkol. Ne proto, aby nějak utečencům poctivým zařazením mezi ostatní obča vypočúvaní nás dali do šupáme plnej
vši, ploštíc a nečistoty.
^SseK.Jfe^&fiEnaemo__(Takoví jako Kaš- pomohl v jejich nesnázích. To mu ani ny, že patří k nám.
Týmto začali sa naše trampoty
‘par sepeblesrjF v zahraničí, marně če- za nehet nenapadá. Každým slovem,
Pavel Kocián říká ve hře o životě utečencov,
ktoré sú údelom každého,
svou »přaežitost«.)
každým pohybem se na hony distan v lágru: »Co to je tady? Svoboda? kto
príde
na
západ. Láger za lágrom,
: Mmá postavami hry je též starý la- cuje od těch »obyčejných«, od té Jarmark! Trh na lidi! — To je strašsú si podobné ako vajce vajci,
teasBO Jfefceroa, bývalý velkoobchod- »hordy«, jak o nich říká americkému nét jak je tu život bezcenný!« Každý, ktoré
A život v nich? Skoda rečí! Vypočúva
lA . který opatruje zbytky svého ma- majorovi'. Zde autor dobře vystihl kdo se vrátil domů, je už znovu ve nie, verbovačky do cudzineckej légie,
Jeťto a připomíná starého plesnivého vztah prominentů k těm, které nejprve světě, kde nejsou takové potupné trhy
pre zákernú činnosť proti
psau o kterého nikdo nestojí.. Aspoň lstivě vylákali z domova — a pak je na lidi, kde je život nejcennější hod verbovačky
vlastnej
domovine.
trik tsffi s nim zacházejí vedoucí tábo- ponechávají jejich osudům, bez nej- notou, kde je skutečná svoboda.
Prešiel . som - lágrami Wekscheid,
. Y. ..KAREL
~e&fračkteflf-sBravf'utečenci. —-■— Do- menšího zájmu a snahy pomoci.
Offenburg, Egeritens, až konečne sem
zakotvil na dlhší čas v lágri Schwarz,
kde boli ubytovaní utečenci, ktorí pra
covali vo francúzskej pracovnej rote.
Rozbité okná, zima, špina, slabá a ne
Eedéono jsme psüti' o tom, jak se din odpoledne má volno a pak si hraje
Jak to vypadá s jejím léčením1? Podle
dosavadních zkušeností pacientka dob
si ú Ua italská dívka Adrianna Bel- s dětmi.
tmrci z obrny. Dnes přinášíme další zprá
Adrianna je veselé a vynalézavé děv ře spolupracuje. Konkrétním výsled
vu. o postupu jefího léčení. S malou čátko, s nímž se děti velmi rády baví. kem 'této spolupráce zatím je, že dnes,
D o m o v —
m í
Adriannou je u nás i její maminka.
Baví — dobře, ale jak? Italsky? Sice po necelých sedmi nedělích pobytu
Navrátäô, kteří přibyli do vlasti
»Italské děvčátko Adrianna Bellucci, kdekdo se už od ní naučil italsky po v Janských Lázních, za 'podpory kanad
Doléčovací ústav následků dětské obr zdravit, poděkovat, pracovnice ve cvi ských holí a s aparátem na levé noze v těchto opech, procházeli Prahou jako
ny, Jánské Lázně.« Každý den přichází čebně zná i řadu odborných výrazů přejde Adrianna místnost několikrát bílou pohádkou. Kam ä ohlédneš, všu
de sníh, mráz vymaloval okna a vý
na tuto adresu hromádka dopisů ze italsky, ale většinou se s Adriannou za den.
Od chvíle, kdy po téměř třech letech kladní skříně a v parcích se rozdová
všech krajů našeho státu. Od čtvrtého každý už domluví Česky.
Zá dva měsíce pobytu u nás se na beznaděje viděla paní Bellucci svou děly dětí na saních i na lyžích, na
prosince, kdy k nám Adrianna přijela,
přesněji řečeno byla ze švýcarského le učila tolika českým slovům a výrazům, dcerku po prvé opět stát, lituje jen zmrzlá jezírka vytáhli bruslaři.
Kofazs takového veselí v sadu jdou
tadla dopravena na nosítkách sanit- že se dohovoří s každým o všem. I když jednoho: že ji dosud nemůže tak spa
ním vozem, je u nás velký zájem o to, je to zatím s gramatikou všelijaké, mái třit její tatínek v Janově. Ten, který mlaď manželé. Většinou mlčenliví a
jak její léčení pokračuje.
Adrianna bezvadný přízvuk, dokonalé z nedostatku prostředků chtěl ze zou když pEOhodí tu a tam nějaké slovo, -je
falství prodat své oko, aby získal pro
Adrianna žije jako zdejší děti. Osm naše eř — a zpívá i naše písně.
hodin denně se podrobuje s ostatními
Adrianna tedy zcela vplynula do ži středky k léčení své dcerušky. Nu, 2a
pacienty léčebné kůře, zábalům, kou vota našich dětí, hraje si s panenkami, nějaký čas i on uvidí, jak u nás dopře
pelím, gymnastice a pod. Od čtyř ho vystřihuje, háčkuje, maluje, čte si.
deme léčit.

A d r i a n n a už chodí

KYSUCA KYSUCA
,

Zamlkli vody rieky Kysucej. Žblnko
cú pod ľadovými krovkami a bublajú
vo dne v noci svoju pesničku tak_ ako
pred mnohými a mnohými rokmi. Dnes
ale niet vysekaných dier do ľadu, kde
by„gazdinky načierali vodu pre dobytok
a na pranie. Vo väčšine gazdovstiev, či
už súkromných alebo družstevných,
zmizli drevené váhy, na ktorých, pre
hodených cez plecia, sa kedysi nosili
vedrá s vodou. Dnes je už všade vodo
vod, ktorý ■odľahčil túto lopotu z pliec
gazdov, gazdiniek i trochárov.
Ked sa pozrieš na políčka kopaníc na
Horných Kysuciach, zvlnených pod pe
rinou snehu, atebo ked stranou vidíš
dymiace komíny.domov', je ti ľahko, ra
dostne. Veď dnes už nevyháňa bieda
týchto ľudí do sveta hľadať šťastie.
Avšak, ked sa podívaš na druhú stra
nu, kde sa rozprestiera neoplotený cin
torín, vyskytne sa smutný pohľad. Je
tam preveľa hrobčekov poukladaných,
vedľa seba. Krátke sú, maličké a vydá
vajú svoje brušká spod snehu. Spia tu
novorodeniatka, ktoré sa narodili iba
preto, aby ihned umreli. Mnoho bolo
detí, •zlo ešŕe viac biedy. A príčina?
, . .banky, burzy, peniaze, krízy, zriade

. . .

nie, ktoré si osobovalo právo nazývať
sa demokratickým. Tých pár jednotliv
cov, ako bol Peter Jilemnický, alebo čes
ký jlekär dr. Ivan Hälek, nemohlo odpo
moct biede Horných Kysúc,
Dr. Ivan Hälek, ktorý pôsobil na Ky
suciach 38 rokov, zanechal nám o ta
mojšom živote mnoho otrasných sve
dectiev.
Prezeral raz choré dieťa, poradil, ako
ho vyliečiť, a vyslovil nádej, že vyzdra
vie — a dostal odpoveď:
»Teda oni sa nazdávajú, že nezomrie?
Prosím ich, však veľká škoda by sa ne
stala, keby zomrelo. Veď ich mám Šesť,
samé drobné ako myši. Teda ma špatné
potešili. Ja som sa úfala, že mi ho pánbožko vezme.«
Aký to bol život, ktorý prinútil rasŕSac
vysloviť tieto ťažké slová. .. Msžägr m dili Často samé doma r
adfc..
ba aj na poli. Lékčrsškeš mamex wMMBam
Dnes už na Kysuciach trSmim-.«a«*- ímmodznievajú. Dnes sa desä pmmšôtÉmdkši
rese Čadca sčsré m .tzs,
gaser.
ChÓÔZSČZ
SSEĚ 35
Á'osŕsf .žsmfflr
2m «x««»*
prt.pC iK EfiC

JhwE» ■ .ífc

Na Horných Kysuciach 20c%ssä 55
percent všetkých pôrodov iď
pô
rodnice; u Čadci a rierzosfe. össse ä
rodí tam o 500 detí stoč as not afc»
u mzmdosŕi, a yyše 2d® esŕi je 3 eW nené pred smrfou, ktoré äf kM M a
neúprosne skosila. 25£
ss sysme
z rúk smrti iba za jfidiijf rá t v jedSmsm.
okrese.
’
jRaz priviezli k Dr. f&kmä mmSeÄ r'čaŕifco, co*ešŕe sotra rwmfe í b s ä äjio veľmi fažko choré m le&är
odviedol mafiu strmom, e%- jej e a ž mií, že ďcerJha essráa.
«Aj ja ŕai puceň^gaur
m
matka, r<ňe to
torlro, aj sreff J ís t
asg n e je j fs
už šere: s a Ä ; i f « íJ@ ^ Ä & ,

v:
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se ho nedočkal, odešel do Francie, 1
do Belgie, ale vždycky jen jako psán !
Lágry, nezaměstnanost, nádeničina
to zbylo ze všech nadějí. A stejně
vedlo německé dívce Heleně. Bída
dala dohromady. I když za ním ode
do lágru, už jim nebylo tak nejhůře
jeden měl v druhém oporu. Ale což
všechno mohlo nahradit domov”?
Štefan se dověděl o amnestii. Poi

I

!
I
Štefan Šulc

t jsemeckém jazyce. »Našemu dítěti tu
bode dobře, viď,« obrátila se žena
i muži, když se pozastavili u rozjása
ných skotačivých školáků. Byli to man
želé Šulcovi, kteří přijeS domů ze zá
padního Německa. Štefan Šulc se dlou
ho potloukal po západním Německu, če
je
JDe^e kaje, kde ho potká to štěstí, které mu
zahraniční propaganda slibovala. Když
*
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3Prošel jsem Rakousko, Německo,
r n m m m ^ s m ^ r n M Ž fe sna Z s m s š s c ŕ
pracoval jsem v Brazílii. Také u Bati,
gsracsatí tern v továrně Batatuba. Ale pracovní pod
mĚSm^mĚ mi*- mínky tam byly zlé, Tak jsem odešeL
Chytal jsem to pak všelijak. Jednou už
MBMff ST.iWtľOS^ S h£Lťľ jsem se dostal do Evropy, na černo, ale
^M^ĽSg .móczTXŠ ggper ô č sfe- kcťetkj zase mě poslali zpátky. Domov, to jsem
a á b Swahar, ifeírj rzsčk 27 m- Kp- si stále uvědomoval, domov je místo
mtá&£±- ä jsefeífe rssfeäT zasnežené cm- nejdražší a nejkrásnější.r vypravuje
Äsrä*.
X ŽAHX0V5ČAN
o svém životě uprchlíka navrátilec La
■

chutná strava, to bol obraz lágra. P
cu nájsť bolo takmer nemožné, Dos
sa do snenjocnice bolo túžbou každé
lebo bol aspoň načas v teple.
. - V októbri r. 1950 som prišiel na či
no do západného Nemecka. Pri,preč!
de hraníc ma však chytili a dali ma
väznice v mestečku Rosenheim, 1
ma napred vláčili v železách am vri
od výsluchu k výsluchu, až konei
ma americké súdy odsúdili na 14 «
väzenia a po odpykaní odviezli do 3
vestného lágru Walka, kde som bol
do marca 1951. V tom čase tu bolo
sedemtisíc ľudí, ubytovaných v dre*
ných barakoch. Pomery v tomto lá
boli neznesiteľné. Národnostné nes'
ry, umele vyvolávané najmä me
Čechmi a Slovákmi, bitky, končií
mnoho ráz aj smrťou, boli takmer
dennom poriadku.
Nik tam nebol istý životom, ak r
trochu peňazí alebo nejakú cenne
Policajtov bolo takmer viac ako vi
ňov. Hlad bol neznesiteľný.
Vo Walke zavítal medzi nás aj ]
vestný.Ďurčanský. Prišiel od nás ž(
řať marky so sľubom, že nám to „s
venský štát“ vráti 25-násobne. O bí
kpch akcie Carré sme len počuli, :
sme ich nikdy nevideli. Ba, v.o Walke
stalo, že duchovný, keď spreneveril
kúto zásielku, pred vyúčtovaním n
sej podpálil faru.
Po čase sa mi podarilo, ako výcl
disko z núdze, dostať prácu u sedlia
Pravda, za žobrácku mzdu, 10 mar:
týždenne. Tu som sa aj oženil. Ale ;
toto nezlepšilo moju situáciu, ba ei
zhoršilo. Bol som aj v službách An
ričanov, kde som vykonával v hĺbok;
lesoch pod celtami v zime služ
strážneho v rôznych vojenských obj(
toch. Tu platili 180 mariek mesač:
Avšak ešte pred »výplatou inkasov.
ich kantína, kde sme si chodili prile
šovať stravu.
Rok a pol som bol potom, už ako 01
dvoch detí, bez zamestnania a dostásom žobračenky 40 mariek, z ktorý
som mohol, pravda, biedne žiť tak p
tri dni. Takto ^om teda živoril a bie<
a pričom veľa ráz oľutoval svoju veľ
nerozvážnosť — útek z vlasti. Vrá
som sa však odvážil, až keď som
dozvedel z rozhlasu a z časopisu „H
domova“ o amnestii utečencov.«
»Ako vás privítali vo vlasti?« spyí
jem sa Rudolfa Blechu.»Keď si na-to-spomeniem,-cítim-ei
dnes, ako by mi obruč praskla, kti
mi zvierala hruď vyše šesť rokov.«
Tak hovorí teraz človek, ktorý
vrátil domov.

a jeho manželka

sice — ale přesto neváhal zažádat
o návrat do vlasti, za sebe,- — a o 3
volení k příjezdu za manželku a za
jich děcko. Přijeli. Jdou Prahou šťa
ni a plni naděje, která je nezklar
Vyjdou nahoru k Hlavnímu nádraží
vlak je unáší do Komárna. Brzy na
přijímají v loděnicích nového pracov:
ka — Štefana Šulce.
*
dislav Jeřábek. »Ale když jsem se t
věděl o amnestii, nechal jsem všeho
rychle, rychle domů. Myslím, že tak
udělají všichni, kteří chtějí žít lidsk;
‘Kolik z vás šlo takovou cestou je
Jeřábek! Bezvýchodnou cestou upře
Hka, který neví, co se s ním zítra &
>
ne. Ale Jeřábek přece jen našel svě
na své pouti; návrat do vlasti.
—
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1 ~ fiiKomu nedovolíme zasahovať do našich vecí
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Xaägr sa nešäo z tých, ktorí na Zápaäe Hasajú, že krajina, ktorá sa pri
pojila Äii komunizmu, stráca svoju
BPzäásfast a jej luď je zbavený práv'
a stotoôd«, ‘opýtal niektorého z našich
občanov, či túži po tom, aby sa k nám
'*** vrátili Petschkovia, Larischovia, Ba
čovia a Schneiderovia, dostal by úprim
nú jadrnú odpoveď, s ktorou by sa
asi na verejnosti nechválil. Pretože
náš ľud si už neželá vládu kapitalistov
a statkárov. Vládne si sám.a otvára sa
pred nim brána ozajstného šťastia a
slobodného života.
Šťastný a spokojný život nášho ľudu
vyvoláva znepokojenie v niektorých
vládnucich kruhoch na Západe. Uká• žala to v minulých dňoch takzvaná
deklarácia, prijatá na záver rokovania
medzi prezidentom USA pánom Eisenhowerom a britským predsedom vlády
A. Edenóm, z ktorej tiež je vyššie uve-dený citát.
Autori tejto deklarácie nehariébhe
zahahujú do vnútorných veci krajín
socialistického tábora s tvrdením, že
ľud týchto krajín nemá žiadne práva
a slobody, že mu treba dať možnosť,
aby si vraj určil »vládu podľa svojej
vlastnej voľby«.
Aká irónia! Čo si má o takom tvrde
ní myslieť náš ľud, ktorý v Prahe hostí
bývalého prezidenta Guatemaly plukov
níka Arbenza, ktorý na tlačovej konfe
rencii s našimi novinármi ukázal na
jednom z mnohých príkladov pravé

ponímanie takzvanej' »americkej slo
body«. Plukovník Arbenz to dokumen
toval na jednom z rozhovorov s vtedaj
ším veľvyslancom USA v Guatemale
G. Feurifoyom. Peurifoy v tomto roz
hovore žiadal, aby guatemalská vláda
zasahovala do činnosti odborov a ro
botníckého hnutia v krajine a aby po
zemkovú reformu — ktorú vláda usku
točňovala — robila tak, áko si to
želajú americké monopoly.
Plukovník Arbenz vtedy Peurifoyovi
odpovedal: »O vnútorných veciach kra
jiny nebude guatemalská vláda disku
tovať s nikým iným ako s vlastným
ľudom.« Keď nepomohli »diplomatic
ké zákroky« podobného druhu, rôzne
vyhrozovania, začali sa — ako je vše
obecne známe — ozbrojené intervencie
proti Guatemale.
»Americkí diplomati sledovali v Gua
temale jednoducho jeden cieľ: zastaviť
vývoj v^ našej krajine,« vyhlásil plu
kovník ■Ärbenz ná tlačovej konferencii.
A čo je pravým dôvodom výmyslov
v uvedenej deklarácii? — Že sa mono
polom nepodarilo zastaviť vývoj v Čes
koslovensku, že do ich vrecák už ne
plynú bezpracné zisky ako za vlády
kapitalistov, že nemohli s' vývojom
v Československu skoncovať na spô
sob Guatemaly. Preto podľa nich tam,
kde nevládnu monopoly, nežijú ľudia
slobodne a nemajú žiadne práva.
Ale čo odpovie -americký občan, keď
sa ho náš robotník opýta, či má právo

na prácu, právo na odpočinok, právo
na vzdelanie, zabezpečenie pre prípad
nemoci? Pokrčí ramenami a bude sa
mu to azda zdať neuveriteľné.
Ale všetky tieto práva a slobody
vyplývajú u nás z ľudovodemokratic
kého zriadenia a z nastúpenej cesty
k socializmu. A do tej si nenechá hovroiť žiadnymi deklaráciami a špina
vými ohováračkami, ktoré na jeho
adresu vedú niektorí verejní a poli
tickí činitelia na Západe.
Podľa autorov deklarácie sme vraj
závislou krajinou. Ale sme presvedčení,
že by sme sa v očiach našich nepria
teľov stali ihneď nezávislou krajinou —
len keby sme zrušili spojenectvo so .
Sovietskym sväzom a ostatnými kra
jinami tábora socializmu,'keby sme do
volili hovoriť imperialistom do našich
vnútorných vecí, ako to tiež žiadali
svojho Času od bývalého guatemalské
ho prezidenta Arbenza. No takú »ne
závislosť« si u ňás nikto neželá.
Ľudia u nás si vedia porovnať, ako
žili v kapitalistickej republike — a ako
žijú teraz. Vedia si porovnať buržoáznu
»slobodu« a skutočnú slobodu ľudovo
demokratickú. Vedia, aké mali »prává«
vtedy — a aké majú dnes. Napokon
už postoj našich ľudí k balónom »Slo
bodnej Európy« dáva pádnu odpoveď:
vymožeností, ktoré nám plynú z ľudó-'
vodemokratického zriadenia, sa nikdy
nevzdáme. .
ANDREJ BARTÖK

Padli si d o n á ru č e an eb p o v e d e n á k o a lic e
Není to tak dávno, co vydržovatelé
»Svobodné Evropy« poslali do Mnicho
va Julia Firta, aby to tam nějak po
zvedl. Dvakrát se mu z New Yorku ne
chtělo, ale co dělat, když jde o prebendu .— a těch v »exilu« pomalu ubývá.
Slibovali si, že zavede dp čs. oddělení
»Svobodné- Evropy« pořádek, zvedne
pokleslé brady a postará se o zlepšení
vysílaných pořadů i o jejich vyšší účin
nost.
Ale nic takového se nestalo. A tak je
teď Firt zase na »koberečku« v New
.Yorku. Jel pro změnu nerad zase tam,
ačkoli jinak jej americké podnebí vždyéky táhlo.-.. Ono není nic milého do
stávat do žeber za neschopnost...
lA hení divu, že do nich dostává. Ani
nejzaslepenější nepřátelé Českosloven
ska nemohou totiž nevidět, že je »švobodoevropanské« vysílání :na huntě. Tím
spíše jsou dopáleni,-když se to děje za
jejich peníze...
• »Svobodná Evropa« obehrává pořád
dokola své. otřepané šlágry, takže po
sluchači mohou už napřed určit, o čem
bude-mluvit. Vědí, že v únoru jim bu
dou servírovány události z Cnora 1948,
že v dubnu se dostane »poučení«' rolní
kům, jak .si mají počínat v jarních pra
cích, k 1. máji že přijdou relace o »ne
svobodě« dělnictva v ČSR — a tak po
dobně.
A tak se hledá východisko z krise,
v níž se »Svobodná Evropa« potácí. Při
tom se ovšem hledají také noví spolu

pracovníci, kteří to mají nějak vytrh
nout.
Kdo má pomoci? Nikdo iiný — než
němečtí revanšisté-sudeťáci. Maska,
kterou si lidé kolem »Svobodné Evropy«
nasazovali, teď spadla dokonale. Bylo
sice známo, že leckdo z nich má k sudeťáckým neofašistům hodně blízko, ale
přece se jen neodvažovali vystoupit
s odkrytým hledím. Věděli, že by tím
popudili i mnohé a mnohé řadové emi
granty, na jejichž přízni se přihřívají.
Nu — teď je té schovávačce konec.
Proto se připravuje ve »Svobodné
Evropě« nová reorgaríisace a revanšistům se nahonem chystají místa. Na
svědčuje tomu i počínání jejich mluv
čích. V tiskovině »Der Sudetendeut
sche« se píše zdrženlivěji a volí se opa
trnější .výrazy o »benešovcích«. Sudeťáci zkrátka obracejí na čtyráku.
Příznačné je,, kdo všechny ty změny
prozradil. Zatím cb »Svobodná Evropa«
je o chystaných opatřeních zticha, »Der
Sudetendeutsche« 21. ledna t. ř. uvedl,
že novými spolupracovníky vysilače jsou
jmenováni slovenský »demokrat« Be
luš, dále bývalý lidovec Pavel Tigrid,
sociální demokrat Holešovský a Eliáš.
»Der Sudetendeutsche« o tom píše:
»Tigrid má vést německé vysílání a
spolupracovat se sudetskými Němči.«
List píše dále, že má odjet do Mnicho
va také Peroutka, aby rovněž jednal se
sudetskými Němci b vysílání...
Nu, tftidou to mít revanšisté vydaře
né kvartýrmachry...

Tigrid je znám již jako tvůrce oso
bité metody pro »sbratřovšní« českých
a slovenských zaměstnanců vysilače.
Tato metoda je založena na bujných
pitkách a divých orgiích. Jistě mu Jedy
nebude obtížné rozšířit tuto svéráznou
»sbratřovací« metodu i na sudeťáky.
. Že .Peroutka má dělat Tigridovi
v tomto úkolu kvalifikovanou posilu —
nepřekvapuje. Každý ví, že se dovede
zkušeně točit podle větru. Když dali
vydržovatelé »Svobodné Evropy« pokyn,
aby si tam padli do náruče s revanšisty
— bude. jej Peroutka přesně^, plnit.
Vždyť jde o zájem jeho kapsy.
»Svobodoevropanský« trojský kůň se
tedy dostává na novou dráhu. A Pe
routka s Tigridem vystupují z jeho
útrob jako pokrevní bratři sudeťáků.
Stloukají to tam povedenou koalici. Je
otázka, jak toto, staronové spřežení,
beztak už dost zchromlé, obstojí před
rozhořčením prostých emigrantů. U nás
to ani nepřekvapuje. Říká se: svůj
k svému — a proto je nám jasné, že se
Peroutka s Tigridem objímají s revan
šisty. Spojili by se třeba s Čertem, kdy
by jim z toho vzešla nějaká výhoda. Ale
jak to přijmou ti. řadoví emigranti;
kterým se stavěli do očí jako nějací
vlastenci ?
Nelze očekávat, že by hodlali k pro
sazování revanšistů do »Svobodné Evro
py« mlčet a že by potichu spolkli i bra
tření Peroutkú a Tigridů s těmi, kdo si
zase dělají zuby na naše pohraničí...
V. K.

Z DOPISU KANADSKÉHO ČTENÁŘE
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Smutná bilance „exilu“
V rozpětí několika týdnů obdržela redakce »Hlasu domova« řadu obsáh
dopisů od jednoho ze svých kanadských čtenářů — .O. S. Poprosil, nás,
chom neuváděli jeho plné jméno. Vám, kteří žijete za hranicemi, není
třeba tuto prosbu vysvětlovat.
Chceme naše Čtenáře postupně seznámit s několika výňatky z těchto doi
které výstižně líčí poměry v emigraci které jisté promluví mnohému z
z duse.
Nedáme nic na slova těch, ktei
Sám mezi politické uprchlíky nenále
žím. Nevyhnul jsem se však tomu, že zřekli domova a vlasti, dopustili se
jsem byl mezi ně zařazen. Kdo, pře dy na svých rodinách i na rodné 2
cházel illegálně hranice, dostal se chtě Říkají si vlastenci a při tom
nechtě do sběrných lágrů. Tam každý ochotni bojovat třebas proti vlas>
na vlastní kůži poznal, jak šalebnou lidem, kdyby to bylo třeba. S kli
hru s námi sehráli ti tam nahoře, kteří odpřisáhnou, že se postaví proti
nás lákali za hranice a slibovali nám publice, ■ kdyby 0Amerika vedla v
proti Československu, a tomu ř!
hory doly.
Nikdy se o uprchlíky nestarali. Pro vlastenectví!
A tito lidé by chtěli mluvit jmé
šel jsem několik lágrů a nikde jsem s’e
nepotkal s jediným politickým předá národa, ačkoli vtoto právo nemají,
kem. Ti měli ulité peníze zde n a’Zá“ rrěvadž k národu něpřináležejí. Let ;
pádě a kromě toho věděli různá stát ostatní se odhalili už v roce T I
ní tajemství, která byli ochotni kdy když dali slib Americe asi těmito sl< :
koli prodat, a tak se jim dostalo pří »Poněvadž se chceme stát občany !
zně vysokých amerických kruhů. Do jených států, považujeme za svoji
vinnost nabídnout se Americe jako
stali politický asyl v Americe.
\
školení letci a vycvičení vojáci a to
Ano, oni jej dostali, avšak obyčejní vat s Amerikou proti každému, kde
utečenci ne. Do Ameriky se dostalo bude přátelit s Ruskem.« Kdyby ně
těchto uprchlíků nejméně. Byli verbo- pochyboval, naleznu příslušný výs
váni do Austrálie a Brazílie, do Afri žek v novinách.
ky a všude tam, kam se ani čertu ne
Amerika je vybíravá. Ta hned
chtělo. Co však si měli počít, když jím každého neadoptuje za vlastního,
byla Amerika uzavřená? Jen na vyso ěanství se nedává nespolehlivým lid
ké záruky příbuzných a ručitelů mohlo A proto ti, kteří se po svém útěku
se emigrovat i do Ameriky.
hranice stali americkými občany,
Jinak o nás Amerika zájem neměla kdy nic k svému domovu a k své vis
a nemá. Nemají ho ani ti čeští a slo necítili. Byli to političtí kariéristé
venští političtí předáci, kteří se tu usa prospěchářští lidé. Táhli na Západ
dolarem a za bohatstvím.
dili. Ti mají jiné starosti.'
A tihle lidé se dnes vydávají za př
Je až neuvěřitelné, kolik je zde po stavitele »odboje«! Odvolávají se
litických skupin a všechny se rvou mezi nás jako na své stoupence, a proto
sebou o vládu nejen tady, ale i pro bu brání zuby nehty •tomu, abychom
doucnost doma, až prý se to převrátí. vraceli do vlasti. Jisté je, že těžko i
Žebrají na kolenou před americkými dou moci hovořit o odboji, až Se 1
Státníky o dolary. Na víc se nezmohou. nepolitičtí, kterých 'je většina, vrátí
Svým hašteřením se už dávno připravili ke svým rodinám. Pak budou mít
o veškerou vážnost.
»odboji«. Proto nám vyhrožují, pn
Dnes mají strach, že návratem uprch nám slibují v budoucnu vězení a šibe
líků do vlasti se ještě více osla ce, jestliže se vrátíme do vlasti.
bí jejich posice, A proto nám vyhro
Ale my jsme rozhodnuti napra
žují, že kdo se rozhodne pro návrat, svou chybu. Mohou si nám hrozit, Č
je zrádce,, jde rovnou do pekla, a podob chtějí. Kdyby -mělo ríěkdy dojít k s<
ně. Tak jsem to četl svého času v »No du, nebudou soudit oni nás, ale my
vém domově«. Na tahle osočování má Nechceme už žít mezi,, těmi, kteří 1
me jen jedinou odpověď: — Jestli jsme špinili a zradili národ,' domov a via
se dopustili zrady, pak to byla zrada Veřejně se jich zříkáme.
na naší vlasti, na našich domovech, na
Je nás mnoho; kteří' jsme rozhodn;
nás samých. Odvrátili jsme se od rod
se
vrátit. Je čestnější a rozumnější p
ných krovů a šli za domněle lepším
životem. A ukázalo se, že tu není tento znát se k chybě a chtít ji napravit, n
lepší život, že neexistuje.vybájený Zá setrvávat v omylu. Vraťme se ke svj
pad. Mnozí z nás chtějí nyní tuto zra rodinám a vynahraďme jim bolest, ki
du napravit.
rou jsme jim způsobili.

H L E D A JÍ S E . . .
Novoroční projev presidenta republiky Antonína Zápotockého, který otevř
občanům, opustivším republiku, cestu zpět do vlasti i po uplynutí lhůty amnesti
setkal se s velkým ohlasem nejen ve vašich řadách, ale i zde v republice. Vzb(
dil novou naději vašich drahých, že se s ‘vámi opět šťastně shledají, že zase uv
tají doma ty, kteří se z nejrůznějších příčin nemohli vrátit do vlasti ve lhů(
stanovené amnestií.

S prosbou, abychom vypátrali jeho
Vyrozumíváme touto cestou dr. V
bratra, obrátil se na nás Jan Stránečky léma Stráneckého o výzvě jeho brati
z Brna. Jeho bratr JUDr Vilém Strá a prosíme naše čtenáře, kteří ho zní
nečky, narozený roku 1911, posledně jí, aby ho upozornili, že jeho bratr Ja
bytem v Brně, opustil republiku kon pátrá po jeho pobytu.
Voláme dále Miroslava Rachotu, ní
horši. Před tím (nyní Heidrich hovoří cem * dubna nebo počátkem května
1948.
rozeného
24. 10. 1898 v Praze. Jeh
na adresu Američanů — pozn. H. D.),
»Jedinou zprávupíše Jan Stránečky, dcera Dagmar Uhlanová z Kocléřov
to jste něco měli. Báli se vašich bomb.
»jsem od něho obdržel v roce 1953 až u Dvora Králové n.*L. se na Výbor ot
Ale ted — nic.«
Na otázku, jak rje to s tou politikou 1954; kdy jsem dostal -pohlednici z Nia rátila s prosbou, abychom se^pokusi
»osvobozování«, ‘odpovídá Heidrich: garských vodopádů. Jinde o něm ne zjistit místo pobytu jejího otce.. Mirč
»Jsem velmi pesimistický. Skeptický.« mám nejmenších zpráv. Podle výpovědi slav Rachota odešel z republiky na js
— »Nyní však« — kladou koytentátoH navrátivších se uprchGká je zřejmé, že ře 1949 a od té doby o něm dcera ne
má tu nejmenší zprávu.
finis otázku — »musí inteligentněji
Češj jisté pochopit, že Československo mnozí z meh o amnestii ani nevědí ne
Upozorňujeme znovu všechny, kdo
nebude osvobozeno?« líčí pak, kterak bo že jsou o životě v Československu se rozhodli pro návrat do vlasti, ž
Heidrich skládá své krátké ruce těžce nesprávně informováni. Mám tedy potřebné informace jim podá a případ
do kGna a jak po prvé vypadá i jeho v úmyslu bratrovi napsat a vyzvat ho nou pomoc jim poskytne českosloven
océáná tvář vyschlá a stará. »K životu k návratu domů. Potřeboval bych však ský zastupitelský úřad.v té zemi, kdt
je zapctreií nadějeme říká Heidrich. — zjistit jeho adresu.«
právě žijí.
»Paksr dodávají bratři Alsop&vé, »se
těžce zdvihne a vyrazí na dlouhou ces
tu k domku, kde žije zatvrzele a nelo
Poslechněte si v Čs. rozhlasu
»Odpověď
gicky dálejr
Vysílání v českém, a slovenském jazyce
pro krajany v zámoří:
Zatvrzelé a nelogické. A k tomu ještě
bez prostředníka«
Kc/s
Vlna (m i
Středoevropský čas:
docela marné. To jsou ta pravá ozna
9.550
02,30
33 41
čení pro plány utečeneckých vůdců. Ne
Podle. Vašeho dopisu souhlasíme 02,00—
„
9.670
31.01
boř nikdy, i kdyby jim to slibovalo tře s místem č. 2.
49.7!
6.030
•
»
bas stokrát víc »vánočních poselství«
02,30—03,30
9.670
31 01
■
Tam
se
obraťte
na
našeho
předsta
a prohlášení západních vládních činite
6.030
49.7!
»
lů, nemohou dojít a nedojdou uskuteč vitele, který je informován a pověřen 04,30—05.00
9.670
31.01
nění. Bis6.030
jědnlním..
A.,N*
49.7“

Vzdušné zámky se hroutí
Různí západní politikové začali v po
slední době projevovat nemístnou sta
rostlivost o lidově demokratické státy.
Průchod této náhlé »péči« dali v t. žu.
»vánočních poselstvích« a v rázných' '
prohlášeních, naposled ve společném
prohlášení presidenta USA Eisenhowera a britského premiéra Edena, Žádali
v nich svobodu pro »ujařmené« národy
střední a východní Evropy. Naši lidé
jim na to odpověděli, že udělají lépe,
když.se nebudou plést do takových vě
dí, o nichž je už dávno z vůle našich
národů definitivně rozhodnuto, af už
se to někomu na Západě líbí nebo ne.
. Jiná ovšem byla reakce u emigrant
ských špiček. Taková poselství a prohlášerú, to je pochopitelně .voda na je
jich mlýn. Okamžitě se jali utěšovat
(po kolikáté uži), že až se Českoslo
vensku dostane -ze Západu té slibované
»svobody(t, tak se zase vrátí a pocho
pitelně při tom nepřijdou nijak zkrátka.
Což o to. Smysl pro realitu nebýt
nikdy jejich• silnou 1stránkou. Těžko
bychom spočítali, kolikrát si už stavěli
podobné vzdušné zámky a jak jim po

tom vždycky sklapla. Tentokrát je s vý
šin sráží dokonce jeden z jejich vlast
ních řad. Je to bývalý generální. ta
jemník čs. ministerstva zahraničních
věd dr. Arnošt Heidrich, s riartž otiskli
6. února interview v sNeiv York He
rold Tribune« známi američtí komen
tátoři bratři Alsopově.
Oba komentátoři se nejprve zabývají
společným prohlášením Eisehhowera a
Ed&na o »stamilionech lidí o ženách,
jež kdysi bývaly nezávislé« a konstatu
ji,- že tato zmínka je čistě formatrá.
Nikdo prý si už.nemyslí, že bude uči
něn nějaký vážný pokus osvobodit tyto
státy.
Přecházejí pak k vlastnímu rozho
voru s dr. Heidrichem, který se celý
nese v tónu zoufalství a naprosté bez
naděje nad vyhlídkami a perspektivami
emigrantských pohlavárů. Avšak nechrne
mluvit komentátory. »Ženeva — kata
strofa, pohroma,« říká s prudkým ges
tem obou rukou Heidrich. »Každý, rok
něco získají (tím je myšlen Sovětský
svaz a lidově demokratické státy —
poznámka H. D.), ale ted je to mnohem
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