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Návrat domů - cesta k no vému životu
Naše země vstupuje do obdob! před
jarního probouzení přírody. Zároveň
s tím začínají oživovat pole, rolníci
jsou v pilné přípravě na zemědělské
práce. Také stavby a velké projekty,
kde letošní tuhé mrazy donutily na čas
ustat v díle, se začínají znovu hemžit
lidmi. Zakrátko bude v plném prao©!ním rozběhu celá země.
Poctiví lidé u nás — a těch^e;
.jící většina — rádi pracují na
díle výstavby, které vede
rychle vpřed. A práce, to ja pěšce po
rozený a zdravý projev gvota. Kgüär
z vás bylo nešťastných jea prsto, že
jste pozbyli. za brardCFgä xanaosti
Iz stálé práci, že jste hyĚ z gržne vy
sazováni, že jste prožfvag otofarč. káy
.jste byli trvale nezaměstemá ü e kaž
dého poctivého člověka ^^ sseěI snad
nejhůře ze všeho právě fe, je*^ vyřa
zován z práce. To rgjčšSsějl msšěM na
lidské sebevědggg^
U nás nikdo
po
citu nejistoty a sm í -eyäáváa poklesu
sebedůvěry, jató t g w ftg dovede vy
řazeni z práce x^éKnĚňt.. 13 nás je práce
pro kažáé&o desto BageašS to také vši
chni na$rÉt3rí. Saüjr z meh se zařa
dil do práce ptoBfe svých sil a schop
nosti, podle s*€h» vyjdem a podle
své všastos wS&gr_ Tes. komu zdravotní
stav neáptržasial pracovat, byl nepro
dleně lěěea- I © tom jsme přinesli
v jtohtotSnýciB äsäeda našeho časopisu
jSSSaitFiÄ>'’S&vratíl do vlasti, získal
vtšee&na prma,
má kdokoli z obča-

tura, literatura? Dosud nikdy neměly?
takové podmínky rozvoje, jako mají
nyní.
To všechno se snaží naši nepřátelé
snižovat a popírat — ale je to marné
úsilí. Pravdu nemohou zastřít ani nejraíinovaněj šiml pomluvami a úskoky
— jako nelze zastřít sluneční jas.
Mnozí navrátilci, kteří se vrátili po
několikaletém pobytu v cizině, vyslovo
vali upřímné překvapení nad úspěšný
mi změnami, které je přímo udeřily do
očí, hned při prvém setkání s naším
životem. A čím podrobněji se š ním
seznamovali, tím byl jejich obdiv větší.
To všechno je správné sl uvědomit
nů naši republiky. Tvrzení nepřátel, při rozhodování o návratu. Nepopírákterá tomu odporují, jsou prostě směš me, že také jiné země prožívají roz
ná a lživá — jako ostatně všechno, mach, nelze neuznávat, že i v jiných
zemích dokázali mnoho dobrého. Ale co
čím útočí na náš nový život.
Československo patří k nejvyspSej- je to všechno proti tomu, že tam jste
ším průmyslovým zemím světa. Patři jen nevítanými cizinci, lidmi bez do
k zemím i s nejpokročilejším zeměděl mova. Sami jste to prožili nejednou na
stvím. Máme všeobecně uznávanou kuk vlastní kůži.
turní úroveň, jíž se můžeme úspěšně
Jestliže se otvírá za takových okol
měřit s předními zeměmi světa. Ne ností cesta k mávratu do vlasti, nemů
ustrnuli jsme však na tmi a jdeme že být poctivého člověka, který by se
rychle vpřed. Náš vyspělý průmysl ješ nad tím nezamyslil a nedošel k roz
tě zvyšuje objem své výroby, zavááí hodnuti se vrátit tam, kam patří —
novou techniku ve všech oborech a za do rodné země. Vždyť návrat domů
kládáme průmyslová odvětví, jež u sás znamená po všech nesnázích a nepří
dříve nebyla. Naše zemědělství, které jemnostech, často i po strádání, návrat
postupně přechází z rozdrobené malo k plnému životu, návrat k jisté •bu
výroby jednotlivých hospodářství' na doucnosti, návrat k sebevědomí a sebe
družstevní základnu hreanadaž v á a r důvěře, jakou může dát člověku jen
výroby, má před sebou perspektivy ne život ve vlastí, uprostřed rodného ná
tušených možností. Jíž tes? se potetup roda. Je to, krátce řečeno, návrat
dnešními výsledky. A oměm, wfa. kul k lidskému Štěstí.
Kda čte náš časopis, může se
▼ každém čísle přesvědčit o tom,
že řady navrátilců stále houstnou.
Kegřátrié ze skupinek zrádných
zkrachovanců ovšem nepřestávají
t vrdit opak a snaží se různými způ
sob? ovlivňovat řadové uprchlíky a
odvracet je od úmyslu vrátiť se do
vlasti. Patří k tomu i metody pří- i
mého nátlaku a vyhrůžek. Není jim
to však nic platně. Stále více lidi
prohledá všechny marné sliby a
kejkle prominentů. Stále více lidí se
proto vrací do vlasti.

Zájem o Československo je stále větší
postavení naší vlasti je
jako nikdy před tímBtogfe. Saedcí to o sile našeho ho-spn^gFsjp»€ i o autoritě, kterou si vydofejia. m m scaty. Politika poctivé, ote
vřené-spolupráce, kterou v mezinárodTrgfe stfcáeži provádíme, přináší své
cvoce- aejea v postupném uklidňování
mezěBiroánSch vztuhů, nejen v tom, že
spcia s jinými zeměmi pomáháme vy
tvářet zlepšené ovzduší ve světě —
ale posSüa i samo postavení naší reve světovém společenství stá
tu.
To vše se odráží i na stránkách svě
tového tisku, který přináší tolik zpráv
c msem životě jako nikdy před tím.
Pravda, nejsou takové zprávy vždy plně
pravdivé, někdy jsou dokonce úmyslně

tak

skreslovány, neboť je vypqaštč gí do

světa právě ti, kteří map zájem, na
zkomplikování a zhoršováM vzzaM me
zi různými zeměmi — ale i to snědcí
svým způsobem o význama Čsskc&krvenska.
Pevné a důležité místo zařs země
v mezinárodním životě se odráží ta
ké stoupajícím počten BejrŮTaěpícb
zahraničních návštěv u nás. M. už při
jíždějí delegace zahrawgMBCfe parla
mentů, představitelé mestotoďidho mí
rového hnutí, umělá nebo věda — ať
to jsou obchodní zžjeaací nebo odbo
rářští pracovnici nebo fořtovo a tu
risté z různých zemí — vše to dohro
mady přispívá svým způsobem k vy
tváření lepších vztahů mezi zeměmi.
Vítáme každou takovou návštěvu u nás

Môžete vidieť SĽUK
V týchto dňoch odišiel z Českosloven
ska jeden z najlepiích súborov ľudové
ho umenia. Súbor, ktorý rozsieva po na
šej vlasti čaro slovenských národných
spevov, tancov a. zvykov — Slovenský
ľudový umelecký kolektív. Možno, že aj
vy budete mať príležitosť stretnúť sa
s nim na jeho cestách po Francúzsku,
Belgicku, Holandsku, a azda aj v Ne
meckej spolkovej republike,
Ak uvidíte SĽUK, určite vás napadne
otázka, odkiaľ $a vzala všetka tá krása,
všetka pôsobivosť piesní a tancov,
z ktorých mnohé ste azda aj vy spievali
alebo tancovali, alebo aspoň ste ich už
počuli a videli. Odpoveď je jednoduchá:
Láska členov celého kolektívu, s ktorou
pristupujú k svojej práci, a~ skúsenosti
z vyše päťročného trvania tohto súbo
ru vytvorili túto dokonalosť a pôsobi
vosť.
*
Myšlienka vytvoriť tento kolekňv
vznikla v roku 1948. Vtedy sa vydaliPavel Tonkovic a Emil Rusko po ušeŕkých krajoch Slovenska, aby vyhľadali
schopných spevákov d tanečníkov, kton by sa chceli stať profesionálmi. Za
čiatkom roku 1949 mal už súbor 100
spevákov. Ťažkosti boli v tom, že mnohí

z členov nemali sáwpnosť ďalej rásť a
že stmeliť toľko ľudí a štýlov z rôznych
krajov nebola žiadna maličkost. Malo
to však jednu veľkú výhodu, lebo čle
novia kolektívu priniesli zo svojho rod
ného kraja hojne materiálu, takže hu
dobný skladateľ Alexander Moyzes mo
hol potom spracovať program, s ktorým
SĽUK vo Zvolene 29. augusta 1949 nad
chol divákov svojím prvým vystúpe
ním.
Po tomto úspešnom vystúpení začala
cesta SĽUKu po našej vlasti, a všade
prijímali jeho program s veľkým uzna
ním a ocenením.
Prvé vystúpenie na medzinárodnom
fóre, hoci to bolo u nás v Českosloven
sku,, mal SĽUK na pražskej hudobnej
jari v roku 1950.
Ďalšie medzinárodné vystúpenie usku
točnil SĽUK na ,svojich zájazdoch po
Maďarsku a Sovietskom sväze. Vtedaj
ším programom SĽUKu boli prevažne
trávnice, »Veselica na Detve«, dupák,
’výčhodoslovenské tance a podobne.
So SĽUKom pracuje dnes celý rad
hudobných skladateľov, ako sú Cikker,
Kardoš, Urbanec, Môži a ďalší.
Slovenský ľudový umelecký kolektív
nielen že zachováva slovenské ľudové
piesne a tance, ale zachováva aj staré

s otevřenou náručí a s upřímnými
úmysly vyměnit názory, zkušenosti, vý
robky.
Největší radost působí našim obča
nům návštěvy čelných představitelů ji
ných zemí, návštěvy takových státníků,
jako byl loňského roku příjezd velké
ho indického státníka pana Nehrua ne
bo pobyt čínského státníka a vojevůd
ce Ču Te, nedávná návštěva bývalého
francouzského presidenta Vincenta
Auriola a podobně.
Československo je samozřejmě zá
roveň otevřeno také návštěvám zahra.ničních žurnalistů a publicistů. Celá
řada zemí — a mezi nimi i kapitalis
tických — má v Praze své stálé dopi
sovatele. Jsou mezi nimi listy fra®(Pokračováni na sir. 2.)
slovenské ľudové kroje, výtvory sySsirčiek, tkáčok, remenárov, kožxšmk&zs,
kovotepcov a ďalších a ďaíScá. Té&tm
ožila v kostýmoch stará Tudos® krása
remeselníkov Detvy, Dobrej Nhsy, Čier
neho Balogu, Liptovskej ¥južnej* Vožen.
Myjavy, Piešťan, Hornej Súše, Šariša

Obrázok % programu SĽUKu — »Po
vesť o Jánošíkovi a hôrnych chlap
coch.« (Hudba- Tibor AndraŠovan, cho
reografia Juraj Kubánek.)

Tisíce pracufiách z dílen i kanceláři užitfa jarm dovolené na horském snSkx
V pozadí Sněžka.

U p řím n é slovo k přemýšlení
, a co můj syn? Nepřijede? Kdo mu v tom brání?. . .« Tak a podabsě i
dotazy matek a otců, kteří se chodí ptát na náš Výbor po svých dětech,
krát proklínají ty, kteří je svedli svým lhaním,.protože potřebovali r z*!
»B8 — nějaké vojsk»«, aby mohli být dále »generály«. Aby se měli o faaš
rat, když doma je už dávno nikdo nechce. Co záleží takovým lidem, jako je
Černý, Peroutka, Majer, Lettrich a celá řada jiných »generálů«, ®x
rodin, kde matky oplakávají své syny, padlé za dolary, které se ocúj v
verbířů. Co jim záleží na osudech žen a dětí, které tu zanechali bez:
a péče oklamaní mužové a otci. Co záleží hrstce prominentů i
ných poutech? Dovedli zpřetrhat jiná pouta, neštíti se již
mít za sebou »celý e^il«.
Co je to — exil? Jen uvažujte a od mínkách, vyhrožcrp vSmtĚim.Imam.?*
to
povězte na tuto otázku podle pravdy! vinnou práci v «fegggfc.
Je to dělník, který odešel z domova Falšují a oáämyí #sfgjr —BSii a r c i
s bláhovou nadějí, že »ve světě« najde líkům, kde se fšw- p a ä e : ěmam
štěstí, že zbohatne, a nyní je bez prá a o těch, kfggg .se amBÉEr
ce nebo přechází z jedné země do dru
hé, z města do města, střídá práci miBsntáa* mmhébM :sesä%;%lÍK5i
s nezaměstnaností, tábory s bídným se tsÉÉt
-ätyf ©pafcptgf. fře
jídlem, ubytováním a sedmnácti mar SI^ISSE
SliM
jjftfrjM
BM
flM
Rc.
-tís
kami za měsíc?
Jarí.#
* ■
Je to nešťastná žena, která odešla
-fllBwwSSI; -y ip Q iiS H S I
T i(
za hranice se svým milým v touze po f eseala w. :^ p a á a. jpaág *a std| ne
dobrodružství a která nyní pláče bo
safaa. zdravte
lestí nad smrtí matky, s kterou se ne
Ěz lsp p® návrat
mohla ani rozloučit?
Jsou snad nějakým »exilem* ďtogáy
SÉ4^Ä»-!,.se vsdSS, ss .pracovně za
českých a slovenských chlapců. kžašSpar |^ '|É S : 3 a i ' ä iiä . ä& oboru, kter
hrdali domovem pro nezkušenost x-pto4
;« Ž q se žaeséaa rface pracovat
své mládí — kteří však nyní dgccoriEaie,.; |9ÉBM|g^ agasecSSc jsou směšné. Ně
statné a zkušené muže a kteří seTÄr** IjlgS u^räS ci šil skutečně pragova
mohou dočkat, až skončí j ejfefa: z^ sěssŠ jjfejfcffř Afe' 4© feyii buď ti, kteří by]
ky, jejich otroctví v cžzkaaefcě
1 ÄÉie, takže se jen vrátil
Nikoliv — to rťsá
K pj& B pcvdtíeň — nebo to byli lidé
stovky a tašce
|SÉe&l:9essK pfesTeäeöi o výhodnost
Udí, svedených a á a n t o p i ř
aatoa zaměstnáni. Pra1
V
a e !5 te r. AsSbwBaugg .ti
. « ■ i f i t e q r jsou u nás mnoho
potřebuj te s. iöffiä ss®«
.fegfe isež v kterýchkoliv dolecl
lid
a ’.atgaafe. Hanáci jsou velmi dobn
Pro pfflwiÉiifflažlii'
gfar—ž,, M>j i ^né výhody, protož«
potoďi M u é tofie
s ä scat správné oceňuje důležitosi
fcylKášEi 3Ä
t*|io peäoe.
Proč o tom píšeme? Abyste věděl
pravda. Abyste nevěřili strašákům. Ti
kteří se dnes vrátili, pracují na růz
ných místech. V továrnách, dílnách
kancelářích, v zemědělství.
Je na každém z vás se rozhodnout
zda chcete prožít svůj život ve stínu
nebo na slunci. Záleží na každém z vás
bude-li nadále jedním z »vojska ge
nerálů« — nebo bude-li správnýr
synem svých rodičů, mužem své žen;
nebo otcem svých dětí. Podáváme kaž
dému pomocnou ruku. Podá jí každ;
i Zemm&mz, Žáxam i Suchej hory, Héľ- čs. zastupitelský úřad. Vaši milí. n
Ftiamiky i Novohradu. Obdivujete sa vás Čekají.
. -ka
fitj érser isxným výtvorom tkäčky Zuzky
SeSfldbsý, kovotepcov Filadelfiho a Mam>ža, txňaskára Snopku, remenára Ja
Další přelety balonů
roše a mnohých ďalších.
Dnes ale Slovenský ľudový umelecký
Organisátoři pirátské balonové akce
kolektív vyrástol, jeho program sa zme nedají pokoj ani po strašné katastro
nil a doplnil. Na zájazde po zahraničí fě dopravního letadla .u Levoče, které
uvtSte v programe SĽUKu aj nové se zřítilo po srážce s takovým batónem.
čísla.
Americké balony »Svobodné Evropy«
Spomeňme len najdôležitejšie, čo porušují svrchovanost našeho vzdušné
uchvátilo nedávno Pražanov i Bratislav- ho prostoru i nadále — a znovu ohro
čanov: Andrašovanove »Hrabaéky«, pri žují bezpečnost i majetek našich lidi.
ktorých človek priam čiti vôňu sena,
V pátek 9. března byl v mosteckém
trávnice pre ženský sbor, ktoré sa od okrese nalezen polyethylenový balon
pradávna spievajú na Kysuciach a na polštářového tvaru, velikosti 3X4 met
Považí, »Svadbu pod Tatrami«, Ťapäkovo ry, který nesl značnou zátěž letákůa Andrašovanovo spracovanie Hviezdo
Ve čtvrtek 15. března byl zpozorován
slavovej epickej básne »Ežo Vľkolinský« přelet větš.ho počtu balonů v okresech
a Kubänkovu »Povesť o Jánošíkovi a Cheb, Mariánské Lázně, Prachatice.
hôrnych chlapcoch«, tiež na hudbu umei V Českobudějovickém kraji bylo nale
leckého vedúceho súboru — skladateľa zeno 27 balonů. Tři z nich dopadly na
Tibora Andrašovana.
elektrické vedení, způsobily zkrat (tak
Keď sa pred vami rozzpučia struny zvané krátké spojeni) a některé obce
cimbalov a huslí, <roztahčia dievčatá a byly v důsledku toho delší dobo bez
chlapci naším —slovenským —rytmom, proudu.
V pátek 16. března bylo spatřeno ně
v parížskom Thiatŕe de Chaillot a po
tom v Belgicku a Holandsku, iste sa kolik polyethylenových bsksoé. -set zame*,
ným nákladem letáků ve výši- 2£©S a£
vám zacnie po rodných grúňoch.
Nuž teda všetko najlepšie želáme 3000 metrů nad Praboo. l a d
SĽUKu na jeho cestách — a vám zasa, pozorován přelet vefcěžao pocÉoi.i nfer#,
aby ste mali možnost pokochat sa v krá v okresech Písek, Kota*
oce a F&xm.
2s*m&Í
se nášho ľudového umenia.
J. Ž.
*- «e—
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Š P IO N I »SVO BO DN É EVROPY«
špehují i v kapitalistických státech
Tajná kartotéka o význačných osobách politického a hospodářského světa — Itálie, Rakousko, Švéd
sko i samotné západní Německo lovištěm špionážních zpráv spolupracovníků »Svobodné vysílačky«
v Mnichově!
- Redaktor »Večerní Prahy« navštívil v těchto dnech paní
Marii Dvořákovou, bývalou zaměstnankyni, »Svobodné
Evropy«, s. úmyslem zeptat se jí na některé další podrob
nosti o Činnosti této organisace při vysílání balonů do
Československa. V srdečném rozhovoru mu paní Dvořáko
vá vyprávěla, jak »Svobodná Evropa« jako nástroj
Američané k pronikání do hospodář
ského a politického života jiných stá
tů používají různých forem a prostřed
ků. Jedním z nich je i »Svobodná Evro
pa«. Jejím hlavním úkolem je špionáž
proti lidově demokratickým státům,
což je zakrýváno rozhlasovou činností.
Avšak štvavé vysílání proti lidově de
mokratickým státům umožňuje záro
veň krýt tu skutečnost, že úkoly, po
stavené Američany před »Svobodnou
Evropu«, jsou poněkud širší.
»Svobodná Evropa« neprovádí totiž
špionáž jen proti lidově demokratickým
státům, ale je řízena k získávání zpráv
i z kapitalistických států, hlavně z těch,
kde má své odbočky a spolupracovníky.
Pracovala jsem několik let v odděle
ní »Information«, které je centrem
Svobodné Evropy v Mnichově, a zde
jsem měla možnost poznat skutečnou
podstatu činnosti »Svobodné Evropy«.
Z »Information« byly dodávány pokyny
zaměstnancům odboček ’ »Svobodné
Evropy« v jednotlivých zemích k získá
vání zpráv nejen z lidově demokratic
kých, ale i z kapitalistických zemí.
V »Information« je na příklad vedena
kartotéka politických a hospodářských
činitelů, kteří-jen trochu projeví zájem

Američanů provádí špionážní činnost mnohem širší, a to
nejen proti lidově demokratickým zemím, ale i vůči kapi
talistickým státům. Paní Dvořáková přislíbila, že o tom
redakci »Večerní Prahy« napíše. Svůj slib splnila. Uveřej
ňujeme další podrobnosti o oddělení »INFORMATION« ve
»Svobodné Evropě«, Z článku Marie Dvořáková vyjímáme:

0 hospodářské nebo jiné styky s vý
chodními zeměmi, a materiály jsou čas
to dávány k disposici jejich politickým
odpůrcům.
Američané zdůvodňují existenci a
činnost »Svobodné Evropy« v jednotli
vých zemích »bojem proti komunismu«,
mlčí však o skutečnosti, že do »Infor
mation« »Svobodné Evropy« v Mnicho
vě přicházejí i zprávy, které se týkají
vnitřního, hlavně hospodářského Živo
ta na příklad Itálie, Rakouska, Švédská
1 samotného, západního Německa.
Pozornost je soustředěna především
na zprávy z hospodářského života ze
mě. Z tohoto úseku si hledají odbočky
»Svobodné Evropy« své spolupracovní
ky. Na příklad z Ttalie přicházely často
zprávy o italských přístavech, které
lodi tam kotví, co přivážejí a odvážejí,
jaká je jejich tonáž.
Podobné zprávy přicházely i z odboč
ky »Svobodné Evropy« v Hamburku a
Stockholmu. V »Information« »Svobod
né Evropy« v Mnicho-yě byly na příklad
sestavovány seznamy rejdařských spo
lečností, dopravujících zboží přes zápa
doevropské přístavy. Tyto seznamy by
ly dělány pro COCOM, organisaci Seve
roatlantického paktu, jejímž úkolem je

kontrolovat obchodní styky s východní
mi zeměmi, hlavně pokud jde o dopra
vu embargového zboží.
Časté byly zprávy, týkající se výroby
různých výrobků, jako na příklad gu
my, na kterou nepůsobí žádná žíravina
a podobně.
Předmětem zájmu byly i seznamy
firem v Rakousku a jejich obchodní
styky s východními zeměmi. Přicháze *Naše mládež dostává všestrannou péči. Svedčí o tom i tyto rozesmáté tv
ly rovněž zprávy o obchodních jedná chlapců-učňů roudnického Agrostroje. Vědí, že přgd sebou mají dobrou a sj
ních Rakouska. Sada zpráv se. týkala
kojenou budoucnost
života čs. krajanů ve Vídni, Činnost,
jejich spolků, základní data a popis 1
jednotlivců, kteří se zdáli být zajímaví
s hlediska spolupráce s americkou
zpravodajskou službou proti Českoslo
vensku.
Víme, že je mezi uprchlíky ještě pravdivost neprehluší ani nezmění
O těchto zprávách se však mlčí, tato
určitý počet lidí, kteří dosud zů to, že se jim někdo vyhýbá.
stránka činnosti »Svobodné Evropy« je
Kromě toho tu ovšem zůstává
stávají y jednotkách LSCti. Celá řa
tajena. Tak se »Svobodná Evropa« »odda bývalých příslušníků těchto jed ještě jedna další skutečnost. A ta
vděčuje« těm, kteří jí umožňují exis
notek — ať už sloužili v jednot je nejhorší 'že všeho. V plánech
tenci a činnost na svém území, kteří
kách kterékoli národnosti — se již těch, kdo připravují válku, je vy
jejím zaměstnancům poskytují novi
vrátila domů, zařadila se do občan užít útvary LSCo pro válečné cíle.
nářské legitimace a práva. »Svobodná
ského života a jsou dnes šťastni a Prakticky to znamená, že vám
Evropa« »bojem proti komunismu« po
spokojeni, že dovedli správně za hodlají* v takové chvíli vtisknout
máhá Američanům získávat přehled- a
zbraň a poručit vám obrátit ji proti
končit své bloudění po světě.
tím i ovládat samotné kapitalistické
Víme také, proč dosud v LSCo vlastnímu nároau, proti vlastním
státy.
zůstávají. Vedl je k tomu přede matkám a dětem, sestrám a přáte
(Přetištěno z »Večerní Prahy« 19. 3.)
vším pocit určitého zajištění, které lům Doslova tak to je.
Vždyť nikoli náhodou se před neslužba v LSCo poskytuje.
dávnem
oznámilo v bonnském vlád
Podívejte se však na to s námi
blíže. Je to skutečně nějaké zajiš ám bulletinu, že také cizinci, kteří
tění? Naprosto nikoli« Je sice prav- žijí v západním Německu (nebo
da, že se tam vyplácí žold, že máte osohy bez státní příslušnosti a
v některých případech stalo, že byly od
oblečení, že služba nebývá nijak v západním Německu žijící), mohou
straněny, pak to způsobili lidé, kteří
obtížná,
že máte stravu a ebrto- být povoláváni do západoněmecké
byli za to patřičně potrestáni. »Masa
vání.
Ale
na jak dlouho ts všechno armády NATO ...
ryk — pokračoval president Zápotoc
To potvrzuje skutečné úmysly
je?
Jaká
je
to jistota?
ký — zůstává historickou osobností,
těch,
kdo vydržují oddíly LSCo.
Pravda, nepotíoakite se právě K jakému
i když s jeho politickými názory nejinému účelu by je ostat
bez zaměstnmá jsäao Jim vaši ka ně vydržovali?
soahfasúaa*
K nevinnému střemarádi. Ale kde Je zaraka, že tornu žení nevinných objektů?
^Na Sulzbergerovu otázku, zda by
K nevtanfe
tak
nebude
zítra?
Mše
Je
záruka,
Československo nemohlo hrát úlohu
hře
na
vojáčky?
Nebo
že od zrtřka aebmiete- MopdSt i vy z nějaké dobročinnosti ? dotampf
mostu mezi Západem a Východem, od
— dnešní pržsferaáeí LSCo — bez
Víte, že jsou schopni vseta. Jim
pověděl president republiky: »Máte-Il
práce a bez d e
a budete dobročinnosti
ne. Chtějí z vás oGr
pod pojmem „most” na mysli politiku
jen s t j pBáni všerib sO shánět lat kanonenfutr,
zatáhnout: vis t a
sedění na plotě, pak .jsme proti tomu.
aspoň so®sto šm mst, nemluvě o by jedné party s bý^Iýtm
Chceme v Československu budovat so
tu. Nezbode vása pak nic jiného s vrahy z Littic a L ö Ü ua um% r
cialismus a .patřit do socialistického
než zavšžvrasý lágr...
dýři, kteří trýznili ilatwe vseria.
tábora.«
A i když
mít příznivější zem«, kterými
ttagy
Rozhovor jistě není bez zajúnavosti.
osud, uvažte, d a je služba v LSCo prošly.
Především proto, že se v něm dostává
zajíštáša sa dešš? dobu. Není! Léta
Dnes je snad pra .feat a ft» z pcřodpovědi zároveň všem pletichářům,
piymm, .Mé stárnou. Potkávají je slušníků LSCo ^fcgaí tt Zwm&mS.
šiřícím o ČSR různé .výmysly. H. D.
i tra»1»!:.! Může si někdo myslit, že ještě přijateiná. BeAglatje některé
obstoji v LSCo, až bude o pět, okamžité vý ta^.: M b ta je jen
deset; dvacet let starší? Když ne zdánlivá ijb u h DEšve
později
bude zdráv? Bude pak jen na pří
• O l m*
těž svým dnešním chlebotlárcům. stále čas Tamwetat se pak pře
A pozná pak drsný los odhozeného kvapit. Z r & n ä a fey se pak stalo
čkrrěka- Sami víte, jak nepatrnou černě. A tata pozic n~eo napravit.
niekoľkých hektároch, alebo na druž
cestu má v tom světě vlčí morálky
Proto — tasü služby v LSCo.
stevných 1500 hektároch. Začali sme
člověk, lidský život...
Dosti paoáštavmsí před služebníky
stavať; jeden kravín, druhý, ba aj tretí
Víme, že jsou v LSCo mnozí, kte nepřátel® Kamee s tím! Cesta domů
je už teraz pod strechou. Aj tisíc tegří
na takové konce nechtějí raději Je eéevmssá. Je to cesta k jistotě,
horniék sme kúpili, lebo naše neniesli.
ani pomyslit, že se přímo vyhýbají k gřatetam, k blízkým. Je to cesta
Ani tie nebolo kde dať. Postavili sme
myšlenkám na budoucnost, proteze 3t jnráeš pcu budoucnost země, která
teda aj kurníky, pekne murované.
to jsou myšlenky skličující. Ale véSaaryse podává ruku k novému
— A čo ľudia? — pýtame sa zvedavo.
H. D.
jsou to myšlenky pravdivé a jepdb BfOto.
— Ľudia? — zasmial se veselo pred
seda, — tým sa to páčilo, že za dedinou
vyrastá celá družstevná pevnosť. Boli
SLIBY JSOU CHÝBY . . .
na staviskä pyšní a hovorili im »naše«.
Staré české přísloví — o eatarka a není pro ně v Rakousku práce?
Vidieť bolo, že sa družstvu tešia...
pravdivé. To .si znovu
Čs. Každý nemá protekci, aby mu něja
Naturálie ich rozveselili ešte viac —
uprchlíci v rakouských $%redL
pri vyúčtovaní'. Boli spokojní. Toľko
kou tu páběrku z milosti udělili
Mnozí uvěřili slibům Američanů, »redaktoři« Jonáš nebo Benda-Kýbl,
predtým sami nedorábali. Ale $ peniaz
různých těch spolků & emigrant A tak musí do německých dolů.
mi to už bolo Horšie. Viacej čakali. Vi
ských prominentů, 'kterými je chtěli Jen několik »verbířů« si zase naplní
delo .sa im málo a tak — šomrali. A vie
te, Čím sa to navraviln? Knihami! Takto
odvrátit od návratu Az dosti Znovu kapsy na jeho účet. On pak, když
uvěřili, že se spísí staré i nové sli nezná německy, má možnost naučit
som si ja jedného dňa povedal: »Čítal
si, Jano. Celý svoj život si sa iba v kni
by, Den za dnem-však stále pozná se to při štípání dříví v německých
vají, že uvěřit ze sOby Američanů lesích, a až udělá zkoušku, může být
hách hrabal. Ale len sám. S+aral si sa
a emigrantských prominentů je přijat na práci do dolů. To je asi
dakedy o to, Čo ľudia v dedine čítajú?
vskutku chvím — a rúc jiného.
Nestaral, — Priznať som si to musel.
trochu moc i pro už tak dost roz
Co to Sf&o Miku, že budou visa čarované uprchlíky.
, Ale navravit som to. Dal som knihu do
do xzmSbeméx Ameriky! Několik
rúk celej dedine. Nechceli zo začiatku,
Kdyby uprchlíci požadovali to, čo
jich sksďéčně nastoupilo tuto ces jim bylif naslibováno, bylo by mno
ale som prehovoril aspoň tých, čo mali
tu za velké činnosti fotoaparátů a
akú taký v^ťah ku knihe. Pravda, zo
filmových kamer. Ale co ostatní? hým i v zimních mrazech horkozačiatku ten ľahšie, zaujímavejšie veci,
Vždif padle pana Přemila z tábora Není jim snad záhadné, že úředníci
no postupne prišiel rad ai na odbornú
Gbnexdxxh nejen on, ale všichni z amerického konsulátu v Salzbur
literatúru. Ľudí začala odborná veda
tak Ťtmä po USA. Pro ty se yšaft gu, kteří tak rádi každý týden
zaujímať. Veď v tom, o čom sa tu dočí
crecře&i jiná cesta: Německé doly »vzdělávali<<uprchlíky a diskutovali
tali, žili od malička.
* těžkými a bezpečnostně Špatnými s nimi — když nadešel čas. sliby
.Náš predseda dorozprával históriu
plnit, se mezi uprchlíky ani neuká
podmínkami.
svojho i družstevného života. Pozeráš
Pan Přemil sice do německých žou?
na jeho nízku chudú postavu s prešediA tak to bylo a je se vším. Nej
dolu nepůjde, ale co zbývá uprchlí
velými vlasmi na sluchách a vidíš, že
kům, když je zima a chce se jist dříve sliby a nyní jen...
je ešte stále mladý Ľudia s takým zá-

Zájem o Československo je stále větší
(Pokračování se str. 1.)
couzské, anglické, sovětské a mnohé
další. Je mezi nimi i stálý zpravodaj
listu New York Times. Kromě stálých
dopisovatelů mnoha Časopisů a agenísr Ibosfeae v'Praze často i pabMeisty
■*

k£CÜ psSjefas Jsa m

te sts nžťgtSry. Vidíme v jejich ná
vštevách také příspěvek k zlepšování
styků mezi národy.
Takoví' návštěvníci naší vlasti mají
samozřejmě možnost plně uplatnit ce
lou Šíři svých zájmů. Projevuje se to
pak v článcích a statích, které z Čes
koslovenska píší nebo které napíší po
návratu, at jsou již jakékoli. Pokud
vyslovují přání setkat se s čelnými
představiteli našeho státu a veřejného
a politického života, jsou jim splněna.
Tak pobýval v těchto dnech u nás

při své cestě Evropou také zpravodaj
známého listu New York Times (přes
to, že tento list má u nás svého stálé
ho dopisovatele, jehož příspěvky často
otiskuje) pan Sulzberger. Kromě jiné
ho žádal o přijetí u presidenta repu
bliky Antmma Zápotockého. President
rept&aky vyhověl jeho žádosti a pana
Sulzbergera přijal k rozhovoru na Hra
dě.
Jak vysvítá z článku, který o rozho
voru lišt New York Times přinesly, za- ’
jímal se autor o nejrúznější otázky.
Kromě jiného hovořil v důsledku toho
president republiky také o osobe a čin
nosti prvního presidenta Českosloven-,
ska T. G. Masaryka, Pravil: »V Česko
slovensku existuje řada pomníků k pa
mátce prvního presidenta T..G. Masa
ryka.« A vysvětlil 'dále, že jestliže se

AKO ĽUDIA ŽIJÚ n

i *
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------- —noh
sme vo *Zvolenskej
hlatme
Dedina bota zasnežená, pustá. Člověk,
ktorý nás sprevádzal, Usmieval sa po
pod fúzy. — Teda Pavlíka, Jána hľadá
te? — opýtal sa ešte raz. — A čože-vy
s nim máte? Rodina ste mu?
— Ale nie rodina, — vyvádzame ho
z omylu, my sme.. . , no pohovoriť si
s ním chceme.
,
— Pohovoriť? — pretiahol a'podo
zrievavo si nás obzrel.
— Dozvedeli sme sa, že je to dobrý
predseda, — náhlime s odpoveďou.
■ — No, to ste si, ľudkovia moji, mohli
aj niekoho iného vybrať. Nie je vám on
taký človek, ako sa o ňom hovorí, —
marí naše nádeje n&Š sprievodca.
• — Viete, to vám je taký človek, ako
že ho nazvať? KnihožráČ... Večne je
v knihách zahrabaný.
Prišli sme až ku bränicke jedného
z domov. Pozval nás dnu. Hádej na teplo
vykúrenú izbu nedala nám odrieknuť,
hoci sme ešte stále nevedeli, kde toho
Pavlíka nájdeme. Ovanulo nás príjemné
teplo kuchyne.
, — Tak, toto je žena nášho predsedu,
— oslovil drobnú ženu, ktorá pri peci
krájala zemiaky, a hned pokračovat: —
Starká, hostí ti vediem. — Utrela si do
zástery ruky, privítala nás a s dobro
srdečnosťou dedinskej ženy zvala nás
dolej. Teplo vykúrená izba i srdečné
privítanie .vytiahli z nás všetku zimu
i-prekvapenie nad neočakávaným stret-,
nutím.
■ —r Sadnite si, ■ núka nás predseda
á obracta sa k žene. — Starká, nalej
niečo na zohriatie. A to, čo som vám

Hl predseda. — Taký som už ja. Málo
rôzny a přecitlivý. — Vzdychol si a do
plnil pohárik. — No a čo ešte chcete
o mne vedieť? Nie som ja nijaký zvlášt
ny človek. Robím ako každý iný, — usa
dil sa lepšie na stoličke a zatiaľ čo
v piecke veselo práskali brezové polien
ka, pokračoval v hovore.
Ako na filmovom páse rozvíja sa pred
nami život prostého človeka. Vychodil
päť tried ľudovej a tri triedy meštian
skej školy. Ďalej už nemohol, lebo v do
me nebolo ani peňazí, ani porozumenia.
Oženil sa a učil láske ku knihám aj
mladú ženu. Málokto vtedy zaklopal na
Pavlíkovie chalupu. Ziti v dedine a
predsa akosi mimo. Kn!žnica, ktorá sa
rozrástla spolu s deťmi, stala sa ich
jediným spoločníkom.
— No, a po vojne? — uvážlivo odpo
vedá predseda na otázku. — Bolo u nás
tak, ako vari všade. Domy zničené, do
bytok pozabíjaný, ľudia zmätení. Kde
začať? Ako sa ubrániť hladu, keď v de
dine ostalo len tridsať kusov dobytka
a jar už bola skoro pri konci? Jedno
bolo isté: zem treba obrobiť. Prešiel rok,
prešiel i druhý. Rozhodli sme sa. Zalo
žili sme družstvo.
— A vtedy ste už vy boli predse
dom? — pýtame sa.
— Nie. Mňa zvolili až neskoršie. Na
začiatku som bol skupinárom. Večne
som sa o knihách hrabal, rozmýšľal,
träpíf sa všelijako. Zvolili si ma za pred
sedu. Funkciu som prijal, hoci som ve
det, že to bude ťažká robota. Nie je
V lťO /7 P n
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Najít domov nebo bloudit bez cíle?
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NOVA ČESKA OPERA
Brněnská Janáčkova opera uvedla dovým přínosem naší soudobé operní
slibnou operní novinku, která byla naší tvorby a její skladatel je objevným
hudební veřejností očekávána s vel příslibem do budoucnosti.
V provedení novinky je vidět mimo
kým zájmem. A možno říci, že nezkla
mala naděje, alespoň ne svou hudbou. řádná péče. Dirigent F. Jílek, režisér
Linhart, výtvarník J. A. Šálek i hlav
Brněnští autoři, skladatel Z. Blažek -O.
ní
představitelé A. Jurečka a J. Paliv*
a libretista J. Zatloukal, pustili se do cová
zhostili svého úkolu s úspě
své první práce s odvahou. Vybrali si chem,sekterý
byl odměněn nadšeným
konečně námět, na jaký .jsme již dlou potleskem všech
diváků.
ho čekali — s téměř sou'dobou thema
Opera »Verchovina« je rozhodně vel
tikou. Děj opery »Verchovina« so ode
hrává v době krise třicátých let za prv kým a úspěšným krokem vpřed za
ní republiky na Zakarpatské Ukrajině. operním zpracováním soudobé thema
—js—
Líčí život prostých lidí a jejich vzpou tiky.
ru proti místním vykořisťovatelům.
Zápletka není dějově složitá, klade
však značné požadavky na psycholo
gické prokreslení a zdůvodnění jednot
livých postav. Tu je třeba po pravdě
rfgi, že libretista zůstal uměleckosti
své práce v lecčems dlužen. To se týká
hlavně prokreslení postav tak, aby pů
sobily pravdivě. Na druhé straně však
se mu velmi-dobře podařilo prokreslit
prostředí, a co hlavně — libreto udě
lal »operně«, se značným pochopenlfti
pro potřeby dramaticky účinného hu- ’
debního výrazu.
Jak jsmo už řekli, největším kladem
opery je hudba Z: Blažka. Autor se
v ní projevil jako talentovaný melodik,
vycházející z lidových intonací, které
však důsledně přetváří v skladatelský svébytný hudební celek. Tak -po
sluchače zaujme nejen melodickým
bohatstvím, ale i orchestrální barev
ností. Je zajímavé, že skladatel vkládá
do orchestru také těžiště své melodic
ké práce. Celkový dojem z hudby ope
ry je silný a posluchače upoutává od Jarmila Palivcová jako Dosia a Anto
samého začátku. »Verchovina« je oprav
nín Jurečka jako Vasil Popovič

ÍŽI

Čtenáři nám p íš í...
Od našich čtenářů ze všech koutů světa dostáváme stále mnoho dopisů. Tře
baže je každý z nich psán jinou rukou a jiným slohem, obsah mnohých je jeden
a týž: d'ky za zasílání našeho týdeníku, který je pro mnohé z nich jediným po
jítkem s domovem, a pak veliká touha, která se žádnými slovy nedá vylíčit, touha
po vlasti. Ze všech dopisů podobného obsahu, které jsme v těchto dnech do
stali, vybrali jsme k otištění dopis našeho čtenáře z Austrálie.
»Přijměte ode mne srdečný dík za
„Hlas domova”, na který se vždy vel
mi těším,« p'Še čtenář J. R. »Se zájmem'
sleduji jednotlivá Čísla, ve kterých na
cházím různé události i příspěvky od
navrátilců, kteří již žijí šťastně ve své
vlasti.
Rozhoduji se též pro návrat do své
milované vlastí. I když se mi zde neve
de špatně, cítím se velmi opuštěn a
pak — přicházejí léta stáří. Již se tou
lám světem šest let a jednou to musí
také skončit. Od té doby, co mi zasí
láte „Hlas domova”, mám jen jedinou
myšlenku: domů, do vlasti, <kde jsem
se narodil, tam, kam patřím, kde žije
moje matka a moji milovaní.
Je zde více našich chlapců, kteří by

se chtěli vrátit, ale Čekají jeden na
druhého, který to dříve načne. S po
zdravem končím a těším se na vaše
příští čísla.«
Děkujeme čtenáři J. R. za jeho do
pis. Nyní mu již nic nestojí v cestě, aby
uskutečnil splnění své touhy po domo
vě a po svých drahých. Je zbytečné če
kat na někoho, kdo by to načal, jak pí
še. Těch, kteří už návrat do republiky
načali, je mnoho a mnoho a je mezi ni
mi značný počet navrátilců právě z Au
strálie. Všichni už jsou doma, žijí spo
kojeně u svých■ rodin a věnují se práci,
kterou si vybrali. Všichni, kdož opustili
republiku a chtějí se vrátit s Čestnými
a poctivými úmysly, mají tuto možnost.

Po šesti letech
konstruktérem doma
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it jde svou cestou

Josef Hroch vypráví klidně, rozvážně,
každé slovo váží. Dříve než odpoví, utkví
pohled jeho bystrých a inteligentních
oči krátce na tváři toho, s kým hovoří.
Pátravý pohled, snad tak trochu nedů
věřivý. Připadá vám, jako kdyby se Jo
sef H och teprve v novém prostředí
rozkoukával.
A také tomu tak je. Do vlasti se vrá
til t prve nedávno, v lednu letošního
roku z- Německé spolkové republiky,
která byla poslední stanicí v jeho uprch
lickém životě. Celkem si pobyl v cizině
šest let. Z Rakouska, kde byl zástup
cem londýnské firmy pro dovoz kauču
ku, odjel po půl druhém roce se svou
páni do Kmady. V Montebello u Mon
trealu si zřídil menší podnik, vyrábějící
gumové zboží, který mu dobře prospe
roval. V Kanadě mu smrtelně onemoc
něla manželka. Proto na její naléhání
odjeli v roce 1953 do západního Němec
ka, kde si Hroch zavedl menši gumá
renský podnik a projekční kancelář pro
stavbu gumárenskýjh strojů.- Zanedlou
ho ho postihla krutá rána — zemřela
mu jeho žena.
Od té chvíle netoužil Josef Hroch po
ničem jiném, než se vrátit domů. Marně
, co se odehrál dnech bylo totiž v čihošti zalozeoo
W
se snažily kanadské a západoněmecké
[ Sázavou zná* jednotné zemědělské družstvo. Safirmy zlákat ho různými' výhodnými na
i to ještě ně- mozřejmě, že ne nějakým »zázrase ovšem kem«
působením
»nadpřirozebídkami, aby zůstal. Odhodlání k návra
»Západní návštěvnici ihy
s technickými
právěnebo
v minulých
týdnech
začal pr
ačný« úkaz
byl ných«
sil.
Zkrátka
'a
dobře
proto,do
že ječ
tu bylo nezviklatelňé.
znalostmi, kteří viděli předchozí
vele
cházet ze strakonické továrny
tráře, který
si senotlivých
drobní a prodejen.
střední rolníci
v čihoštichví
»Přehoupne-li se Člověk přes padesát trhy, shjedali pozoruhodné
zlepšení
Návštěvnici.
kejklíři.
Nicpo
se nalili příkladech
ostatních
družstevma
ku — říká Josef Hroch — pak se mu proti ‘dřívějšku... Ve světle
tě:hto
i hudební
skr'fi »Jubilant«,
sstně
zneužívá
přesvědčili
o
výhodách
společného
dvojnásob stýská po domově. I když se sudků byl 'lipský jarní veletrh názor rádio v podobě dámské kabelky, přt
o přednostech
zeměděl
mi vedlo dobře a vydělal jsem si slušné nou přehlídkou síly.« Toříctch,
,napsalz nichž
ame hospodaření,
nosný
elektrický
šicí stroj
amožzejmér
velkovýroby,
o
velkorysý;h
peníze, to všechno nemohlo nahradit rický list »New York Herald Tribune« ské
pak
textilní
zboží
a
obuv,
V
jedné
pc
ikrát i časopisdávä'zvýšení
životní
domov.
o exposicích zemí demokratického
tá- nostech,
strannínakteré
kóji
se
předváděly
nové c
také
nepřátelúrovně
vesnici
právě
družstev
Po
V cizině jsem nabyl hodně zkuše bera na letošním lipskémisveletrhu.
s větší obrazovkou.
muzápadních
věnoval nítclevisory
hospodaření,
ností a naučil jsem se lecčemus nové dobně jsme mohli v jirých
Techničtí
odborníci
se zajímali
sadí »zázraku«
Kdysi
se
režiséři
čihošiského
embar de
mu. To byla jediná kladná stránka mé listech číst o tom, že »politika
všímpokor
o stroje.
Ty
zaplňovaly»záass dv
ažský
předstazraku«
š
.1 1 postavit lidi proti
neboť třetiny výstavní plochy čs. psvifcs!
ho uprchlického života. Za těch šest Ist ga se ukázala zcela bezúčelnou«,
Otla-a *novému
životu.
Avšak
si —těží
rozvoj SSSR
Těžištěm
exposice
tyl život
rccfeitrý
jsem měl dost příležitosti poznat lidi nezadržeh hospodářský mciatury
1 v Čihošti dovidnoOpravoOTOO
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i tady vyžádal
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proo tom, že jak
takového druhu, jako je Zenkl, Perout lidově demokratických zemí,
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ž
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si
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Pravda
vyhrála
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intrikami.
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spolupracovníci jsou k
«ssasEí prfarsíové výrobky, aby s<
A úřady mu vycházejí -rstfša.
Tsrsčsšr s ještě mohutnějšími náklad:
. »Neměnil bych 2 a
baviy» viny, rýže, kávy. Čaje, jižníh«
nám. Jeho vážná ©a
ovoce a vše^h ostatních plodin a su
hovořil o svý.h-gláarsš. s t s ’iSxeanipÉI.
%«» před rovin. jež potřebujeme k tomu, aby ži
A do nich patří 2
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Cs. exposice na lipském veletrhu
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Všechny cesty vedou domů
Zaprodanci v žoldu nepřátel tvrdili
při vyhlášení amnestie v zahraničním
rozhlase i tisku, že se nikdo domů
vracet nebude. Potom to už tvrdit ne
mohli, tak začali čerpat z jiného soud
ku: že se amnestie prý nedaří. Pak ne
mohli tvrdit ahi to. Tak začali navrá
tilce pomlouvat Zkrátka, vždycky se
»pružně« přizpůsobili podle situace. Bo
Novém roce začali znovu omílat, že teď
UŽ se ale prý nebude vracet rmkAn . .
Takové kotrmelcové mrššsá pásAE
jen zábavu, protože skutečnost js ma.'
hony vzdálena všech těch rejaprycih
tvrzeni Proud navrátilců je stalý. Jsa« ■
mezi nimi lidé, kteří nSnšy
nevěděli o možnosti Bfrtnrta. JM se
k němu rozhodu až poza^jl — ale
přibývá těch, kdo dělají závěry ar ggsS tých zkušeností a jafag óema.
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I^ ^ Ä S p Ä .we..mm'ažfellt měsíců v toždímali všechny možne
:S'*SÄffi:.''.:Ä juud&i ® Kcrírnberka, ale
hu odeslali do lágru V ď a . 0 £a ž "BsS
oiř-W « 3358 nox nastala starost o prázavolán znovu k výsJecžsšs s ^ eeťRa 
«K3BBB8SSC H§!'<
<
: «£ jnaaraL To sž mel toho živoření dost
toval do Vslky. Snaž Ě3 ag^a? iý : ag e - 3BG
— * j ai ^ s fejfšfmi. uprchlíky se vrátil
zorncst«. Jaký to la a čg£ &ksrŕ_ -ag
T&k se uzavřel kruh, který zakažav. kdo ľsékšr ve V^Sse žgS..,
Ča! útěkem za hranice. Dáma o práci
nebude mít starost. Bude dělat svou
atíriSffí
H
i.
3te
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Pavol Hančin (narodený roku 1932
S s 3 3 ^ s |i á |
SMI
v Priekope, okres Sobrance) pochádza
rjr
,^^2SCfiS9Cŕ
pj|Éi^
u SaigomL z početnej rodiny' poľnohospodárskeho
$gi se zčrsrotnícb dů- robotníka. Po skončení školy pracoval
^gojjji ■^ IŕfiR .fCBgMfea a poslán zpět v hospodárskom družstve v Čechách
. - ~-"č* ^'~Je?
~
- ....
sjfcaägsaiMl^ gfaefta. do lágru Valka. na Šumave. V roku 1947 sa vrátil do
afe-Jasss-^ar a á sa » 'iáfcäril ~ggSK~ |r S s a l 't s » S a írýt »odměna« za služ- Priekopy a pracoval tam ako lesný ro
:|ší 'Ä'ífciÄSSSCäíe: *iufw w fcM ^ Š I^ S Ť
: isa .v W&. Bt? baz zaměstnáni až do botník.
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V dôsledku štvavej nepriateľské,
propagandy o výhodnejších platovýcf
podmienkach na Západe a z túžby p<
dobrodružstvách prešiel nedovolení
hranice západného Nemecka (v októbr.
1947). Žil tam v rôznych táboroch £
v roku 1951 vyemigroval prostredníc
tvom IRO do Kanady. Pracoval na rôz
nych miestach a oboroch, vyučil sa zs
kuriča a robil na parolodi. Bol aj vodi
čom motorových vlakov. Nežil špatné,
ale zároveň poznal pravdu o platových
podmienkach na Západe.
O možnosti návratu sa dozvedel až
v januári 1956. Pretože už dávno po
chopil, že doma mu bolo lepšie a tiež
mu bolo' smutno za domovom — hned
si zažiadal o návrat. A nedávno dora
zil domov. Chce pracovať ako rušňo
vodič. Niet dôvodu, prečo by nemohol.

Prinášíme opět krátké z S x x j ® aěr
kolika dalších n av rátacš^, yyežEHé:
z jejich vlastních vy gcžaaš .
:§acSi Sawaig w iaa«gMfcgffii^:Jgír^ J i» Ma» Jej
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František Paáevět f ia aaga f JSSS
v Praze) se začoutó až do
Cn
ho tam přivedlo? By! ly m aý te ra s,
ale když mu nevysel Jeho ömysl pre-"
jít k práci na pomasšeh vrttefe, «SjaSr
se rozezlil, neurve prestal eteäšc ms
uráte — a pak v óoora 1355 aasehi do
západního Německa. žSkáa xsm m. sej
JvŠem nečekal s otevřesas a te aB, Jes
írgány'CTC, kterým feyl námňOm p*
Dřechodu hranice. Dostes txm z
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3SSe mhbsMI asj§t p á č i. To se už psaly
väsaoee BES.. Beotflage byi už lakového
•f*,^isiBarfefi «dL tgŕerm i k ničemu sytý,
a siSE ..Ä T® 8saSe ani Ja n u pšenice
Bepofcseie — rozbocS se v rátit. Věděl
S t ^aaaa. pcStii a sjä e vždycky — a sluš
ně z fb o e M L Božädal o povoleni k ná-

FranŕíSeŕ Padevět

Petr Duda

Pavol Hančin

näskom
entár Myšlienka mierového spolunažívania To námnapsali vaši kamarát
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si víťazne prerazí cestu

Z ľudí, ktorí Iba trosku sledujú otáz
ky. medzinárodnej politiky, by sa iste
nenašiel ani jeden, ktorý by podozrie
val známych komentátorov listu »New
York Herald Tribúne« bratov Alsopovcov z toho, že by bôli nejak priateľsky
naklonení k' Sovietskemu sväzu alebo
Že by boli prívrženeaini mierového hnu
tia. Naopak, títo novinári vo svojich
článkoch dôsledne obhajujú svet dolá
rov, svet imperializmu, A práve táto
nesporná pozícia dáva im oprávnenie,
aby sa tu a tam vyjadrili kriticky a cel
kom otvorene o americkej zahraničnej
politike — podobne ako to robí ich ko
lega v tom istom liste — Walter Lippmann.
Pre nás potom nie sú také kritické
slová bez zaujímavosti. Väčšinou totiž
potvrdzujú , to, čo dávno hovoríme a
píšeme.
Bratia Alšopovci v »New York Hetald
Tribúne« sa nedávno zaoberali otázkou
obmedzenia obchodu s Východom, ktorú
v západnom svete presadili v rokoch
»studenej vojny« Spojené štáty,«.prísne
dozerajúce, aby žiadna z krajín, ktoré
dostávajú americkú »pomoc«, ne vyvie la
do Sovietskeho sväzu alebo do nejakej
krajiny ľudovej demokracie taký továr,*
ktorý je na listine »strategických ma
teriálov«.
Krajiny socialistického tábora pocho
piteľne. vždy vyslovovali poľutovanie
nad umelými bariérami, ktoré nijako
nenapomáhajú mierovému spolunažíva
niu medzi národmi, avšak zároveň vždy
zdôrazňovali, ■že cez všetky embargá
sa Západu nikdy nepodarí zahamovať
ich hospodársky rozvoj alebo spôsobiť
ün^nejaké vážne''ťažkosti. Naopak, po
stupne sa ukazovalo, že rozpad sveto
vého. trhu, vytvorenie nového trhu kra
jín, socializmu, činí čím ďalej tým väč
šie ťažkosti tým, ktorí si to všetko vyďumali.
A teraz bratia Alšopovci priznávajú, že
Sa vôbec »smutne preslávené embargo

minulo cieľom*. Hlavným cie**vom em
barga bolo — píšu komentátori — ne
pripustiť, aby do Sovietskeho sväzu bolo
dodávané zariadenie pre ťažbu nafty a
pre naftovú výrobu. Išlo o to. aby SSSR
nemohol využívať tecžroSdlá poznatky
Západu. A čo sa namiesto toho ukázalo?
Firma »Dresser Industries* uzavrela
so sovietskymi orgánmi zmfeva. o vy
užití ŕ»úplne novej ruskej naftovej t * bovrtnej sústavy« v Amerike. TS»
sústava má — ako článok konštatuj —
»desaťkrát vyšší výkon než bežné naf
tové vŕtacie stroje, ktoré sa pctmizp
v USA a v celom západnom svete*.
Bratia Alšopovci v ďalšom konštatujú,
že rovnako tak sa minul cieľom prísny
zákaz dovozu obrábacích strojov do
SSSR, lebo »ruské obrábacie stroje majú
dobrú, konštrukciu a výborné vybavenie*
— ako zistili »skúsení inženieri, ktorí
boli v SSSR ako členovia delegácie ame
rických odborníkov pre automatiku«.
Dovážať do SSSR oceľové výrobky?
To by to bol vývozca od amerických
strážcov embarga pekne dostal! A hľa,
bratia Alšopovci konštatujú, odvoláva
júc sa na zprávy technickej delegácie
európskych hutníkov, že »veľké soviet
ske hutné kombináty v skutočnosti pra
cujú lepšie než tri čtvrtiny hutníckych
závodov v Anglicku — v krajine, kde,sa
začala priemyslová revolúcia«.
Zaujímavý je záver článku bratov
Alsopovcov, že pod'ä jednomyseľného
priznania expertov »embargo vo väčšine
oblastí pôsob! viac ťažkostí vedúcim
americkým politikom než Rusom«.
Ochotne veríme. Však' v priemyslo
vých a obchodných kruhoch na Západe
už dlhší čas možno pozorovať silný tlak
na to, aby obmedzenia obchodu medzí
Západom a Východom boli zrušené.
■Týmto kruhom totiž ide o možnosť vy
rábať a predávať. A zoznam zakázaného
»strategického« tovaru pod týmto tla
kom bol už do istej miery zredukovaný.
Niet pochýb o tom, že je ' iba otázkou

času, keď ako nepotrebná starožitnosť
bude odložený do múzea smutne pre
slávenej »studenej vojny«. Myšlienka
mierového spolunažívania medzi štátmi
s rôznym spoločenským zriadením, tak
silne vyzdvihnutá XX. sjazdom Komu
nistickej strany Sovietskeho sväzu, sj
stále viac raz! cestu na celom svete.
Neminie týždeň, aby sa na stránkach
novín neobjavila zpráva, ukazujúca ďal
šie a ďalšie prejavy tejto.víťaznej myš
lenky. V minulých dňoch to bola naprí
klad zpráva o návšteve pätnásťčlennej
tfcp*»g*rže vedúcich sovietskych energeiSemr na čele s podpredsedom Rady
aňÉsťzD? SSSR a ministrom elektrární
GL M. Mažsikovom v Anglicku. DeaagfeäE s£ babom svojho trojtýždena ä a .priata v krajine prezrela naj'"'j fiMim prjíir elektrárne a energetic
ké xKžBdEBii od južného pobrežia AngľSeätá:;sx po Štótsko, včítane výskum
ného 'S ta f if c íp e atómovú energiu
v HaanaellE:'ípiE;;po^Kaiiie navštívi zasa
delegácia
energetikov s rov
nakým CŠÄK ;5KSBt3ký sväz.
Niet .spom ©sto0 B.*že táto výmena
delegäCB
sorietsbo-britské obchodné ÄaS^xjKä^jje kďalíiemu upevneafeB■
vzťahov
medzi britským
ľudom.
Nič proti tcmm wmmsmm dapoky pro
vokatérov, kteé až ssisää. že urobia
ktovie akú dieru do mb«šx. faď v Anglic
ku budú štvať proc&i j g«äE£ďgwa hos
ťom.
Týmto beznádejným isžrkyžag až prí
liš sa podobajú i emkp*Hídtf aeeÉBKiM.
ktorí na každú zná-sfa <
spolunažívaní reagují akafcqpkí
venú farbu, Bodaj by nereegpaa
celú svoju »politickú koncepci«;
na vojne, predstavovali si.
»víťazne vracať«. A — tu
svätenú vodu! Naraz vidia, ako š i fžÄr
ny poletujú ako páperie v pnríkaoz wetre mierovej myšlienky, ktorý duje ce
lým svetom!
R. BROŽ

V minulých dnech* se v západním rozhlase opět objevily zlomyslné hlasj
sledují jediný cíl: odvrátit vás všechny, kdo jste se rozhodli pro návrat
od vašeho úmyslu. Znovu se tu opakuji do nekonečna západní propagando
lané povídačky o tom, že navrátilci nemají volnost pohybu, že jsou hlídán
nemohou vybrat zaměstnání a musí pracovat tam, kam jsou posláni. S ta
ne’smysly, jejichž záměr*je na první pohled patrný, není třeba poleraisov;
vracejí je nejpřesvědčivěji dopísy vašich přátel a známých, které nám po i
do svých domovů posílají.
Má žena vás srdečně zdraví a m
ka, které je^devst let, říká:
ku, napiš do Prahy, že jim
pusinku za to, že jsi přišel
Mám hodně obstarávání, tak j
dosud nedostal k tomu, abych
svým kamarádům do ciziny. Až
fádně usadím a budu mít troc
času, napíši vám něco o svých
cích z Afriky.«

Bolo to milé, ľudské privítanie
Fo dlouhých letech pobytu v cizině
se vrátil ze švédska do vlasti Matúš
Maják. Rozjel se domů do obce Oščadnlca na Slovensku, odkud ?nám napsal:
»Posielam vám týchto pár riadkov,
s ktorými chcem vyjádřit moje najsrdečnejsie poďakovanie za všetko, čo
ho sa mi poskytlo pri mojom návrate
do vlasti. Nikdy som si v cudzine ner
představoval tak opravdu milé, ľudské
privítanie, ako zo stránky vašej na Vý
bore v Prahe, tak tiež doma v OšČadnici. Bol som chorý, a tak ešte nepra
cujem, ale prácu už mám zaistenú a
Čakám len na schválenie lekára. Po
mnohých rokoch, stratených v cudzine,
som opát Mastný, a spokojný. Verím,
že vaša práca ostane úspešná aj nadolej.«

Mám dobré zaměstnat
a som šťastný
Další dopis jsme obdrželi od
tilce Štefana Fikultka, který
Skalici na Slovensku. Napsal né
»Dovoľujem si vám napisat lit
ďakovať vám za milé přivítán-,
Mastný, že som doma medzi
ľuďmi. Mám dobré zamestnanie
tady v Skalici čašníka. Nikii
budnem na to, čo ste pre mňa
a ešte raz vám a pánu prezi
srdečne ďakujem.«

Tatínku, pošli za mne do Prahy
pusinku
Již v minulém Čísle jsme otiskli do
pis bývalého cizineckého legionáře
Jindřicha Kudely. Neuplynul ani týden
a dostali jsme od něho dopis další. Píše
nám mezi jiným:
»Mým přáním bylo pracovat v ostrav
ských dolech. Byt jsem však poslán na
lékařskou prohlídku a tam mi řekli, že
v dolech pracovat nemohu. Bylo to pro
mne veliké zklamání. Mám si nyní vy
brat jakékoli jiné povolání. Budu pracmat bud v továrně nebo na stavbě.

Udělal jsem mamina
velkou radost
»Jsem jeden z těch, kteří se
domů z Francie« — píše Ladisla
který dnes žije v Ostrávě-Kun
»Byl jsem také v džinech
Mamince jsem svým návratem
velikou radost. Rozhodl jsem
covat jako horník. Daří se m
dobře a nasel jsem opět svá
humor.«

HLEDAJÍ SE.
týdnem, měsíc za měsícem míjejí, ale sekretariátu Výboru st
o pátrání po těch, kteří opustiii republiku a zapadli v cizí:
Už to je těžké a smutné, jestliže vaši drazí zde doma žijí od
AľJeprSí hoře zvyšuje ještě to, že nemají o mnohých z vás po
Ba žádných zpráv, že žij! v nejistotě o vašich osudech.
čfees slova dopisu, kte- této velké milosti použije a \
republiky paní domů. Psala jsem mu, ale dopis
x -©stosy a který nám zpět. Vím, že jen velmi vážn
byl pre^ÉoEtiÍi*laBěelári postoupen: nosti mu mohly zabránit‘v náv
»Vážený pme fcesiáezite,® píše Ema vlasti. Snad ani neví, že amnes
Málková — asáfeagáaa se na vás jako vyhlášena, nebo že je možno vr
na nejvyššäho -päftiajLwiteSe naší lidově i nyní. Snad také již nežije,
demokratické repääSiy s prosbou o po denně se dovídám, jak se pečuj
moc při zjištění pečsyte mého manžela vrátilce a byla bych ráda, kdy*
Ladislava Málka, který v únorových který se-stal obětí své důvěři
dnech roku 1948 neáoeeĚesě přešel čs. nikdy nezrazoval svou vlast, b;
státpí hranice a v roce ISÜ emigroval nimi. . .« *
z Itálie do Austrálie.
Prosíme všechny naše čtenář
. Poslední dopis jsem cčxfežela v úno Ladislava Málka znají, aby ho ii
ru 1954 z nemocnice, kde se manžel lé valí o tomto dopisu jeho ,m
čil na tyfus. Sdělil mi, stých mu psala i o možnosti beztrestného náv:
na adresu Manymg Island Becd, O. vlasti, nebo aby nám sami napss
P., N; S. W-, Austraiia. PQs*ahi jsem
ho osudu. V případě, že Ladislav
mu dva dopisy, ale oba došly zpět s po dosud žije v Austrálii, poskytr
známkou, že adresát není znám. Jeho všechny potřebné informace n
poslední pracovní místo, o kterém jsem stupitelské úřady v Sydney nebe
věděla z. jeho dopisů, bylo: Cap Hfll, boume. Prvá adresa zní: Con^ul
Hostel — Stapf, Cambera A. C. T, neral of the Czechoslovak Repu
Austraiia. .Zde byl zaměstnán jako ku Kambala Road, Bellvue Hill,
Austraiia, druhá je: Consulate
chař.
Můj manžel byl členem ráro^ně so Czechoslovak Republie, »Ston!
cialistické strany a nepředložené upo Queens Road, Melbourne S. 1
slechl výzvy reakčních funkcionářů té Austraiia.
to strany a při únorových událostech
Voláme dále Eduarda'Chrdle
odejel za hranice. Trpce Ftoval své ne- zeného 6. května 1931*. Jeho ot<
p-edloženosti a důvěřivosti kdvz se do rý v těchto dnech navštívil sek
vídal. že nikomu z těch, kteří zde zů Výboru, nám sdělil, že Eduard
stali, nebvio ukřivděno. Těžce se musel opustil republiku v roce 1951.
probíjet životem v cř^ně. Můj manžel do roku 1953. Od té doby se r
.byl prostý člověk, který měl rád svou Jeho poslední adresa by’a SPGvlast a rodinu. Žili jsme klidným ro- Saylor Avenue, New Berrina, N
dmným životem a velmi isem trpěla Austraiia. Otec mu touto cesto*
jeho odchodem právě tak jako on. Jsem zuje, aby wužil možnosti, kte
sama bez dětí, proto bych byla velice a vrátil se zpět do vlasti.
Také Eduardu Chrdlemu po;
ráda, kdyby se můj manžel vrátil a byl
mi ooorou v blížícím se stáří.
potřebné informace naše zastui
Když byla v roce 1955 vyhlášena úřady v Austrálii, jejichž adre;
amnestie, byla jsem přesvědčena, že dúne výše.

Středisko zimních sportů, nejznámější denty Švýcarska, Francie, Belgie, Nor tovní výkony sovětských běžců, kteří
v celém Polsku — Zakopané, je sku ska a jiné.
získali prvenství ze všech běžeckých
tečným městem. Široké ulice ožily nebý
Nebylo skoro dne, aby se mládež soutěží. A pak srdečnost a přátelství
valým ruchem ve dnech XI. světových mn^ha zemí nesešla na společný'h polských hostitelů a ostatních študentů.
zimních akademických her. Sjely se sem schůzích. Každý den bylo na tabuli Přátelství, na které se nezapomíná.«
Stovky studentů ze čtyř světadílů, spor v jednotlivých ubytovnách ohlašováno Stejně hovořili finští sportovci. Vodili se
tovců 17 zemí i návštěvníků z celého nové setkání studentů: Rumunsko— po ulicích s polskými, československý
Polska. Z mnoha zemí sem přijely po Bulharsko, dům Jarowit; ve vile »Mar- mi a německými studenty, společně
četné výpravy. Tady se poznávají při .ze-nie« hovořili spolu finští, bulharští a se přišli pobavit do restaurace a taneč
sportovním zápolení i v osobním styku němečtí studenti; na da’Ších setkáních ní síně. Volali: Ať žije mládí! Přátel
študenti Německé demokratické repu byli studenti Sovětského svazu, němečtí ství! Přátelství studentů všech-, zemi
bliky, Bulharska, Finska, Maďarska, Číny, sportovci, rumunští a jiní studenti.
světa!
islandu, stejně jako Rumunska^ Česko
Známý sovětský běžec a olympijský
Kolik
tu
bylo.
všude
veselí
a
přátel
slovenska*, Sovětského svazu a Polska, ství. Každý prokazoval pozornost dru: vítěz a nyní také akademický mistr
palšl..studenti'přijeli- z Austrálie, Ra hému* studenti si navzájem odevzdávali světa Anikin byl často obklopen sku
kouska a Belgie, Švýcarska, Norska a' pamětní dárky, vlajky sportovních orga- pinou studentů. Ptali se, jak trenujé,
Francie.
nisací, alba fotografii. Sovětská dívka jak se připravuje na závody. A on rád
\ Přátelství studentů v Zakopaném je tančí s urostlým Finem, v rohu sku odpovídal.
Mládež v Zakopaném našla společný
.upřímné a pevné při sportovních zápo pinka mládeže Československa, Němec
leních* i ‘fcäždodénňích setkáních, čes ka a Polska družně hovoří o sportu ve zájem v Čestném sportovním zápolení
koslovenská1výprava je tu velmi popu svých zemích. Nikdy nechybějí slova, že i v zájmu o život stúdentů ve svý-h
zemích. Nejedna skupina studentů vy
lární. Jedriak Českoslovenští sportovci studenti si přeji toto přátelství nejen jádřila
;aby výměna studentů mezi
žísfcáll několik titulů akademických udržet, ale dále prohlubovat a získávat zeměmipřání.
pokračovala
rychleji a byia
pro
ně
i
ostatní
mladé
lidi
ve
svých
huštriľ syětď, jednak jsou dobrými kavětší než dosud,
fhatáliý ostatním sportovcům. Českoslo zemich.
Při studentských sportovních hrách
venští representanti mají velký autobus,
vAďochian Adrian je student tělový byla
také výstava ukazujíc!
ktěťý je vozí na_tréning a závody. Ne- chovné školy v Bukurešti. Závodí teprve rozvojotevřená
na polských vysokých
šloúží však1’jen jim, hostí stejně stu dva roky. Jeho největší'dojem? »Spor- školách. sportu
Počet aktivních sportovců-stu
dentů dosáhl v Polsku nyní asi 58.000,
což je asi dvojnásobek proti stavu před
čtyřmi lety. Polský odznak zdatnosti
nosí na 15.000 studentů. S'ortovci sdru
žení v polském Akademickém sdružení
sportovců mají mezi sebou mnoho spor
tovních mistrů Polska, někteří z ňich
obhajují řádu rekordů, vlastní medaileze světových akademických her. Nyní
má Akademické sdružení sportovců*
v Polsku dvojnásobně členů než před
pět lety.
V předposlední děn před ukončením
akademických zimních her se mládež
znovu setkala na společné besedě. Mlá
dež •z Německa, Rumunska, Finska,
Československa, Sovětského svazu a dal
Poslechněte si v Čs. rozhlasu
Vysílání v českém a slovenském jazyce
ších zem! se znovu společně rozesmá
pro krajany v zamoř!:
la a rozezpívala. Stiskv rukou, loučení,
výměna adres. A za všechny řekl tre
31 41
9.550
nér německých lyžařů: »Přátelství, kte- 02 00 02.30
1.02
9.670
ré je; pevné, zůstává. Mladí lidé na ce975
6,030
léiH^ švětě si přejí dorozuměni mezi 02 30 03.30
9.670
31 02
stuďeAty. i; národy celého světa. A; oni
6.030
49.75
t0C.,táké'^dokáží. . .« ’
_%
! 04 30 05,00
9 670
31.02
49.73
^ľ{PÚ^Qäiií zpráva pro Hlas domova)
6^030
v Zakopaném
S tře d o e v ro p s k ý
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DŮLEŽITÉ OZNÄME
čtenářům »Hlasu d<
oznamujeme, že náš časo]
de od příštího čísla vj
jako čtrnáctideník. Příšl
tedy vyjde až 3. dubna
Upozorněte na to své zná

»Výbor pro zabezpečeni osob, které se na základě amnestie *vrátí do ČSR«;-Praha 1, náměstí Dř VáclaVa Vacka Č*. 2,. (telefon 63292). Řídí redakční kruh. Vychází týdní

