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C H V Á L A R O D N É Z E M Ě ...
Jsou takové chvíle v životě člověka,
kdy ho najednou (přemůže až divdkou
a nespoutanou silou touha po rodném
domově. To jsou obvyklé chvíle, kdy je
člověk daleko od své vlasti, kdy její
obraz je jakoby zatlačován do pozadí
novými dojmy a vjemy. A tu stačí jen
kousek něčeho, co připomíná staré
známé a teplem prosycené představy
— třeba letní sluníčko prohřívající cíp
borového lesa — když na vás najednou
dýchne vzpomínka na domov, táhlý, bo
lestný a všepronikající stesk. A ta dob
rá, mateřsky blízká představa vlasti
vám sevře srdce touhou po všem tom,
co poznamenalo váš život od prvních
krůčků někde na zápraží všech zákoutí
vašeho dětství.
Kolik kouzla v sobě tají to všem dra
hé slovo vlast!
Vlast krasavice navždy spoutala naše
srdce. A vy, kteří jste odešli, kteří jste
lehkověrně opustili svou vlast a kteří
se dnes vracíte zpět, poznali jste nej
lépe, co je to žít v cizině, co je to žít
bez vlasti. Snad nejkrásněji to za vše
chny navrátilce vyslovila Blažena Mül
lernvá. když po svém návratu ze Švéd
ská řekla: »Touha po domově, kdo to
*neprožd, tak neví, co to je. Každým
rekem je silnější, člověk by z toho na
konec onemocněl. Ne, bez domova, bez
všech těch krás rodné země, nelze žití«
A náš domov, naše země je krásná ...
Myslíte-K na ni, na roán-ou. Bbezaou.
tu jako byste zaslechli známý utichlý s
opět sílící šum nasch břízek, věčné a
táhlé šumem hlubokých hvozdů. Nad ni
mi se otevírá čirý blankytný obzor pro
sycený tryEky skřivánku. Jeskyně ote
vírají svá tajemná podzemí, říše snů,
bajek a kouzel s bludištěm chodeb ja
koby postříbřených ,křiŠípíovou^ _nád- _
hěřoukrápníků7ze kterých tú všemoc
ný vládce čas vytvořil čarovný svět.
Odtud, kde jeskyně vybíhá do prud
ké a divokou přírodou obklopené strá
ně, vede cestička probleskující houšti
nou až k palouku posetém zardívajícími
se srdečky jahod. Tam, kde se cestička
ztrácí do namodralého stínu lesa, vy
růstá bělostné' stádečko hub prosycené
márnivou vůní jehličí.
Hluboko v nepropustných šumav
ských hvozdech, pod kořeny smrků, je
jichž vrcholy jsou zulámány větry, na
mýtinkách a horských loukách sbírá
své první vlnky Vltava. Splétá je do
hromady uprostřed oblých i ostrých
kamenů úzkého koryta v říčku, na je
jímž břehu už dávno před lety pojal vel-

Motto:
i)Kde domov můj, kde domov můj,
voda hučí po lučinách,
bory Šumí po skatinách,
v sadě skvi se jara kvet,
zemský ráj to na pohled.
Aj, to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země Česká, domov m ůj. . .«
(Josef Kajetán Tyl)
ký český mistr Smetana myšlenku
vdechnout její krásu do tónů symfo
nie.
Co všechno nevyvolá v Člověku ťkouzelné slovo vlast.,. zpívat o tom
je sladkým údělem básníků. A neméně
sladkým údělem poutníků všedního dne
je pít onu krásu plnými doušky jako la
hodné víno z modranského džbánku, na
němž kvítka jsou zpodobením krásy do
moviny. Krásy vyzrálé staletími,
v nichž dovednost Českého ducha i ru
kou utkala zemi bohatý přehoz se vzác
nými ornamenty památek. Památek,
které mají po věčné časy připomínat
velikost a slávu národa. Jako vzácné
šperky připjaly se k hrudi pahorků to—
zámky, do čela masivů se osadily
hrdé třpytné -hrady, rozestavily se
strážné hlídky bašt a tvrzi, zsedazórné
pakSašy amSeckš se ss&sžž&ňSy pod
krovy chrámů a kžššrémL A
vše
chny iy -rrvSmá obrysy lar, Searačorsfcě Lysé, Radhošte, »šestí stítarsaoo.
tvář Řípu, sercslavného Vyšehradu, do
pyšné krásy se pnoucí pohádkovou Hlu
bokou, hrdě vévodící celému Českému
ráji dva kamenné prsty Trosek...
V pokojných klínech měst, utkal pak
um českého pracujícího člověka jedi
nečné architektonické výtvory, největší
mistři umění malířského i Sochařské
ho jako by závodili v ušlechtilé soutěži
o nejúčinnější vyzpívání krásy života
české i slovenské země. Krásy nehy
noucí, nesmrtelné...
Avšak vlast je i ona krása zapadlých
horských samot, vísek, a nakonec i ona
krása maminčiných pelargonií za okén
kem nebo ony droboulinké zahrádky,
plné karafiátů a macešek. Je to i onen
malý dvorek domova se vší tou do
mácí drobotinou, s dětmi a kočárky,
jitřním kokrháním, husím štěbetáním.
A kdo by nevzpomněl i na tu bolest,
když na celou krásu naší vlasti lehla

lim a duete. tkalctcPiĹstlcou
Hodiny na veži odbili desat a pofom
ešte štvrt, ale okná u Bedečov nepotemneli. Stará Bedečová vari už de
siaty raz vyložila obsah Ireninho
kufra a znova starostlivo poukladala
každú vecičku, ktorú chystala dcére
na cestu, Z Galanty do Bernolákova
nie je daleko, a predsa sa Bedečouej
zdalo, žé vyprevádza Irenu na koniec
sveta. Ani starý Bedeča nemohol za
spat. Dvoch synov už takto vypravil
z domu, ale ani ža jedným sa mu tak
necnilo ako za touto najmladšou, kto
rá má tvrdohlavú povahu ako on.
Napokon vrzgla bránička a Irena
vkĺzla do izby. — Tak si sa teda už
rozhodla — začal Bedeča, keď si dcé
ra sadla naproti nemu a opálenými no
hami hompáľala pod stolom.
— Rozhodla. A vari ste vy ináč my
sleli ?
■ — Nemyslel. Len toľko som chcel po
vedať, že sa hrabeš za chlapskou ro
botou. Možno, že ešte tak pre ženy by
bolo motať sa okolo strojov, ale pre
deti to už vonkoncom nie je ...
Ale Irena sa už dávno za dieťa ne
pokladala. Mala pätnásť rokov, v Škole
bola vzornou žiačkou, medzi mládežou
tiež dali na jej slovo...
Bedeča' sa znova zahľadel na Irenu,
którä s matkou prezerala obsah kufra.
Po kom je len také tvrdohlavá — roz
mýšľal Bedeča nad dcérou. — Nič ju
nevie od úmyslu odradiť. Ale. nech len
ide, možno z nej aj dačo bude.
Irena sa ráno rozlúčila s, domovom.
Nechala tam kus svojho detstvá a na
stanici uplakanú mať, ’ ktorá už ’ne
vládala zdržať .slzy a končekom„vrecz

kovky ich utierala z vräskatých líc. Po
tom vlak odnášal Irenu k jej cieľu; do
Poľnohospodárskej technickej Školy,
kde sa mala zoznámiť so všetkými
strojmi, aké sa v poľnohospodárstve
používajú.
*
Na chodbách kaštieľa, kam Irena Be
dečová pred rokom prišla, je dnps ruš
nejšie ako inokedy. Chlapci a 'dievča
tá postávajú s písankami v ruke a ner
vózne prehŕňajú atramentom popísané
stránky. Začínajú sa skúšky a Irena má
ísť medzi prvými. Je v Škole najlepšou
žiačkou, ale i tak má v kútiku srdieč
ka starosti... Veľa je toho, čomu sa
cez rok naučila, videla veľa strojov
v prevádzke i rozobratých v dielňach
strojovej a traktorovej stanice, a te
raz to bude musieť , pred učiteľom zo
pakovať a dokázať, že rok strávený
v škole (kde ich obklopovala všetka
starostlivosť učiteľov a vychovávate
ľov), nie je strateným časom.
Medzitým, čo Irena čosi vysvetľo
vala Marte, v triedach odpovedali ich
spolužiaci. Bielo prestretý stôl s líst
kami preloženými nepopísanou stranou
hore, aby nebolo vidieť číslo otázok,
z ktorých si. treba vybrať, naplňuje
všetkých slávnostnou náladou.
Rudolf Bučky, ktorý chodí o triedu
vyššie ako Irena, je dobrým Žiakom. —
Šikovný chlapec — hovoria o ňom všet
ci učitelia na ústave, ktorý má čas i na
učenie i s dievčatami sa požartovať, od
povedá i teraz veľmi dobre. Za stolom
s ním sedí aj predseda školskej sku
piny. mládeže. Obaja sú spokojní a vy

smrtící pěst nacismu a fašismu? Slzy
nezměrného hoře vytryskly z očí ze
mě a dny se začaly podobat smrti. Ne
bylo větší bolesti. Kdo by nevzpomněl
na tu bolest právě dnes, kdy podobné
síly uzákonily v západním Německu
brannou povinnost, aby se znovu zmoc
nily cizího bohatství. V takové chvíli
nelze býr daleko od vlasti!
... Jak se změnila naše vlast. Jsou
už daleko doby, kdy krása spíš drásala Ještě dnes drží masivní zdi jednoho z nejkrásnějších západočeských hradů —
srdce, to když bída a nouze kalily štěstí, hradu Rábí, zdi které dovedly odolat útokům mjsk Jana Žižky. Denně touto
vzácnou historickou památkou procházejí stovky turistů z celé země
kdy Často chléb i práce bývaly vzác
ností. Kdy vlast ve zlých rukou pan
v
stva sak přečasto se z matky stávala
macedaoe. Toho už není. Lid se stal je
diným hospodářem a strážcem všech
krás života, své rodné země. své vlasti.
V měsících červnu a červenci uvíta vodů, dále indoneská kulturní delega
Štěstí a krása přestaly být výsadou — la naše republika celou řadu zahra ce, která projednala některé otázky
krásy hor, poklady země. od kterých za ničních delegací, které přijely, jak si kulturních styků mezi našimi zeměmi
stara =úval«klič jen pan, otevřely se to přeje vůle národů celého světa, na a zásady jejich dalšího rozvoje. Dvě
všem.
vázat přátelství nebo upevnit již přá delegace přibyly do Československa
Naše vlast krásněla. Zkrásněla vším telství tradiční.
z Anglie. Byla to jednak šestičlenná
fen, oč -sgsavedffiější je život Zkrásněskupina poslanců britského parlamen
Ve
čtvrtek
21.
června
přijela
na
přá
ía svým M as. Zkrásněla poklidným telskou návštěvu ječ-enácnčlenná vlád tu a třiceti členná, delegace londýn
úýnvm
továren, v nichž hos
delegace Korejské lidově demokra ských družstevníků, kteří sí prohlédli
podaří M_ 'Zkrěsmšn rušnými dnnami, ní
tické
republiky, vedená předsedou četná místa naší vlastí. Na krátkou ná
v zšfež vůÉĚse óBfofy už bez panského rady ministrů
Kím Ir Senem. Za své vštěvu přibyla k nám také delegace
kaiasÉĚe, žer gogenkü Štajgrů a pohán
pobytu projednala a poáepsala do sovětského města Ksasnodaru. Skupi
ků. zkrápěla. 'vesaksa dechovkou bo- ho
o kulturní spoluprácí mezi ČSR na argentinských lékařů, která přije
cžsstů. tovársb; oceláren... Ne, nikdy ahodu
la na pozvaní minisiarsrva zdravotnic
KLDR.
■ězSt
'E s ě tak krásná jato
tví, dlí v těchto dnech v západočes
V
pondělí
2července
přijela
pak
do
štoeských lázních. Představitelé jugosláv
Československa
12Henná
vládní
dele
»NäSagjye dtešS to po mnchaíetém gaského družstevnictví, krefí přijeli do
gace
Jemenu,
vedená
korunním
prin
tnvšeá cšEssa I
Pešto. A když
Československa koncem června, stu
cem
Sajf
ul-islěm
Mohammed
alkržčst .se srea noaftos Pratou, zdálo
dují u nás rozvoj zeměděLstrí a druž
se m že- se zrpgšS csir sviu Co se Batresn. náměstkem předsedy vlády a stevnictví za poslední leta. Zde je tře
isas i a rüs.-tggT7?t? KůS gůe ho stesk po numstrem zahraničních věcí. Delegace ba ještě uvést, že naše kulturní dele
domově přemohl i uprostřed, tmavě a navštívila některé závodj’, lázně a pa gace podepsaly v těchto dnech kultur
siré noch Dnes už je volny a svobod mátná místa a na konci svého pobytu ní dohody v Egyptě-a v Libanonu. _
ný, je doma. Poznal, že vlast, to*je také podepsala smlouvu o přátelství a ob
V nejbližších dnech přijede do Čes
chodní dohodu.
svoboda. A štěstí, které se mu vrá
koslovenska na státní návštěvu kam
Na krátkou návštěvu se zastavil dne bodžský princ^Norodom -Sihanuk, aby
tilo, ze svých dlaní vuž nikdy nepustí.
T. července v "Praze generální tajsin- sí vyměnil názory b hospodářských a
Biázenlf,fMiiííerová, Jaroslav Pešta a 'ník
OSN Dag Hammarskjöld.
kulturních stycích- mezi Kambodžou s
všichni ti ostatní, kteří se vrátili, vědí,
V tomto období republiku dále na ČSR. Do Československa rovněž přije
že vlast bude v budoucnu ještě krás
nější. Protože naše štěstí i jejich štěstí vštívila delegace vietnamských kato de^ uruguayská parlamentní delegace.
Československo, vedeno myšlenkou
spočívá v tom, že i to už je jen a jen líků, kterou vedl poslanec Národního
shromáždění Vietnamské demokratic úzké spolupráce a přátelství mezi ná
v rukou nás všech.
A vy všichni, kteří vzpomínáte v be ké republiky Ngó Tu Ha, lóčlenná de rody, bude i nadále sledovat tuto mí
zesných nocích na svůj domov, kteří legace UNESCO, která se u nás sezná rumilovnou politiku a spolupracovat
myslíte na své budoucí štěstí, neza mila se sociálními a rekreačními zaří s každým, kdo si přeje mír a přátel
pomeňte spojit nesmazatelné představy zeními pro pracující průmyslových zá ství.
krás vlasti s myšlenkou, že na dalším
utváření jejího obrazu se mohou po
dílet i vaše ruce. Ruce, které zároveň
vymažou z paměti několik pobloudilých
S p is o v a te l V á c la v Ř e z á č z e m ř e l
let prožitých bez radosti a v trpkém
kruhu beznaděje.
nějších míst naší země, svědčí o úctě
a lásce českého a slovenského člověka
Hřejivá náruč vlasti, předrahého,
k jeho dílu. Václav Řezáč si této lásky
krásného domova, je stále otevřena ...
vážil a měl ji na mysli do následních
chvil svého života, kdy ještěwpředvečer své smrti, hovořil se Nezaujetím
rovnaní. Niet tu šepkárov, ani »ťahá
0 svých tvůrčích plánech, které, bohu
kov«, z ktorých by sa snažili odpiso
žel, již neuskuteční — ani zamýšlený
vať. Rudolf pomaly vyčerpal tému, ale
třetí díl své trilogie.
učiteľ kladie ešte jednu otázku, aby sa
Kromě své tvůrčí činnosti pracoval
přesvědčit, či v Rudolfových vedomos
Václav Řezáč i na jiných úsecích čes
tiach naozaj niet medzery a či mu so
koslovenské kultury, zvláště se zaslou
spokojným svedomím môže napísať jed
žil i o rozvoj filmu, zásluhy si získal
notku. Teraz má porovnať výhody smy1 jako Člen předsednictva ústředního
kovania oproti valcovaniu.
výboru Svazu čs. spisovatelů, i jako ře
Aj na túto otázku Rudolf odpovedá
ditel nakladatelství Československý spi
dobre. Ak bude takýto aj po opustení
sovatel.
Školy, iste veľa dobrého prinesie na na
S Václavem Řezáčem odešel jeden
še strojové a traktorové stanice, jed
z nejlepších našich, současných spiso
notné roľnícke družstvá alebo štátne
vatelů, dobrý člověk a vzácný přítel,
majetky.
*
A takto to ide až do večera. Prejde
niekoľko dní a bude po skúškach. Do
Üryvek z básně »Píseň«
chodieb kaštieľa sa znovu nasťahuje
.'.. Ach, kdyby tak jednou jel pouští
mtkvota, ktorú mladosť pred rokom vy
vůz kropicí,, vůz kropici;'
hnala zo všetkých jeho kútov. Len uči
písek by pil, po stranách vzrostlo by
telia posedia ešte v zatíchnutých ka
houšti
binetoch, aby urobili bilanciu vykonanej
a v něm by tloukli slavíci
práce a pripravili sa na privítanie no
a dávno vyprahlá poušť
V patek ráno, dne 22. června, zemřel
vých žiakov.
by volalo:. Jen houšť, jen houšť,
v Praze po dlouhotrvající srdeční cho
*
už nikdy nebudu pouští,
robě vynikající spisovatel, dvojnásobný
niám
houští,
Na oblačné tabule dievčenskej izby po laureát státní ceny Václav Řezáč.
ve‘ktérém
ttúkou slavíci:
maly padajú kvapky dažďa. V bielych
Narodil se v Praze 5. května 1901.
Ze staré. oblohy si' udělám vůz
posteltach oddychujú po celodennej Do literatury vstoupil y první polovině
■
kropicí
práci tri dievčatá. Ich pravidelné dý třicátých let dvěma knihami pro mlá
pro nejkrásnější ulici.
chanie dolieha do kútika, kde sa Irena dež a jimi, jakož i svými romány j-VéKam 'sahá svět, tam ona sahá
prevaľuje zboka nabok a spánek nie a trná setba«, »Slepá ulička«, »Černé
z tříště světla mléčná dráha
nie sadnúť na oči. Dnes je v internáte světlo«, »Svědek« a »Rozhraní«, se za
.
á
po ni jak naší ulicí
poslednú noc. A zrazu jej je akosi smut řadil mezi přední české prosaiky. Celým
jede-vůz kropici
no za všetkým, čo tu na dva mesiace svým dílem pliiil základní spisovatel
pod mm šťastná poušť
necháva. V mysli sa jej predstavuje ské poslání: prospět lidstvu, národu a ■ avolá:
udalosť za udalosťou, ktoré prežila společenskému pokroku. Do srdcí nej
Ještě,
v škole, a všetko sa jej zdá také ne širších Čtenářských vrstev se zapsal
ještě ty čtyřbarevné kapky músaasSsa
výslovne krásne. Ale doma čaká mama zvláště svými posledními romány »Ná
deště
a- otec, obaja pyšní na svoju Irenu.
stup« a »Bitva«, které vyšlý též v mno
největší
kapky
a
houšť,
— Ba či ešte otec stále myslí, že prá ha překladech v zahraničil Jimi ze svých
ať na mne roste houští —
ca pri strojoch nie je pre dievčenské nejlepších sil pomáhal československé
už nikdy nechci být,
ruky? — prišla Irene na myseľ otcova mu pracujícímu lidu na vytvoření so
už nikdy nebudu
teória o rozdelení roboty medzi mu cialistické .společnosti v naší vlasti. Je
poušť.
žov a ženy. —<Iste nie, len sa k svoj jich .velký ohlas a .tisíce dopisů čtená
Poslední práce‘V. .ŠesSse,
mu-omylu ťažko priznáva. A. J. V.
napsaná 5. čanraa v b e
řů. z nejrůznějších vrstev a z nejrůz

Zahraniční delegace v Československu

P R O H L Á Š E N Í K A R L A K A S A LA
i

poznatcích v rozhlasové sta n ici »Svobodná Evropat

y V pondělí 9. července navštívil
► Československou tiskovou kancelář
y britský státní příslušník pan Karel
:» Kasal se svou manželkou Helenou
* Bušovou-Kasalovou, známou filmo* vou hereckou, kteří se svým synem
. po osmí letech pobytu y zahraničí
" přijeli před několika dny do ČeskoI slovenská. Pan Karel Kasal ode► vzdal Čs. tiskové kanceláři prohlář šení o svých poznatcích v rozhla\ sové stanici »Svobodná Evropa«, je► hož část uveřejňujeme.

S plnou odpovědností prohlašuji, že
»Radio Svobodná Evropa«, které je ja
kousi visitkou ámerikanisace Evropy,
je institucí bez mravních hodnot a že
každý slušný člověk se musí obávat
Zhoubného vlivu amerikanisace, která
přináší zkázu evropské kultuře a jejím
národním tradicím. Práce v »Radiu
Svobodná Evropa« mě přesvědčila, Že
Evropa pod americkou kontrolou se
má stát sídlem pseudodemokracie, ve
které hlavní roli ve veřejném životě
hřál tradiční gangsterismus.

Pracoval jsem čtyři roky v mnichovém vysilači »Svobodná Evropa«. Píši
dy o tom, co jsem viděl a zažil. Mlum z vlastní zkušenosti, trpké zkuše>sti, nejtrpčí v celém mém životě.

V t. zv. evaluačním oddělení
Znám dobře práci v »Radiu Svobodná
Evropa« a mohu říci lépe než kdo jiný,
jaké podvody »Radio Svobodná Evropa«
provádí. Pracoval jsem čtyři roky v t.
zv. evaluačním oddělení, t. j. oddělení,
které vyhodnocuje rozličným způsobem
získávané zprávy. Tyto zhodnocené
zprávy dostávají redaktoři, 'kteří je pak
upravují do svých relací. S velikou
oblibou redaktoři »předvídají« různé
události v Československu a vyjde-li
jim náhodou některá z jejich prognos,
omílají to pak do nekonečna.
V evaluačním oddělení jsem všaik vi
děl, jak zprávy, které líčí život v Čes
koslovensku pravdivě a které se proto
nehodí politice -»Radia Svobodná Evro
pa«, jsou záměrně -potlačovány a do re
lací jsou dávány jen Zprávy sensační,
skreslující poměry v Československu.
Prostě při zpracování zpráv z Čes
koslovenska se postupuje tak, aby
američtí organisátoři vysílání »Svobod
né Evropy« mohli klamat americkou
veřejnost. Není třeba pochybovat
o tom, že prostý americký člověk, kdy
by věděl, k jakým hanebnostem jsou
zneužívány jeho peníze, sám by učinil
konec t. zv. Svobodné Evropě a celé
mu tomu humbuku o boji za svobodu
lidu, který prý úpí za železnou opo
nou.
Lidé nešťastní a lidé zkažení
Nechci se nijak široce zabývat po
měry v československém oddělení a
osobami, které tam pracují. Jsou tam
přirozeně různé druhy lidí. Jsou tam li
dé nešťastní, kteří naleznou podobně
jako my a jako již dříve jiní cestu do
Československa. Jsou tam ale také li
dé zkažení, o kterých 3by se daly psát
"BBKjiys -oÉpKsaé r aoažs53&.~SSBCžaoí vsak
posajoraz ponči freds. kteří s kažáoa:
kritiku českaslOTssskesD tisku pečli
vě zaznamenávají a každý saěsác před
kládají americkým bossům přesnou
statistiku, že československý tisk jim
věnoval tolik a tolik řádek. Doufají, ze
tak prodlouží svou existenci v »Radiu
Svobodná Evropa« a nebudou vyhozeni
do uprchlických lágrů. Rovněž tak
tvrdí, že jejich příbuzní v Českosloven
sku by byli persekvováni, kdyby
v »Radiu Svobodná Evropa« vystupovali
pod pravým jménem. Je to dětinské,
neboť jak já sám, tak i moje paní jsme
se přesvědčili, že našim příbuzným

Moje přesvědčení a rozčarování
Snažil jsem se zasvětit život 'boji za
ávo a spravedlnost. Jsem přesvědný stoupenec demokracie. Před čtyř
letý jsem vstoupil do služeb »Svo
dné Evropy« v domnění, že budu poíhat spravedlivé věci. Dožil jsem se
stupně naprostého rozčarování. Po
yřleté spolupráci s »Radiem SvobodEvropa« jsem dospěl k názoru, že
chci-li 2 radit svou minulost, neci-li -zradit boj, kterému jsem věval nejlepší léta svého života, nemodále pracovat pro ty americké zá.y, které jsou representovány ve
vobodné Evropě«. Tato instituce usimě živí nebezpečí nové světové vál, Vím, co je to válka. -Bojoval jsem
straně spojenců ve druhé světové
!ce jako letec. Nechci, abych tuto
išenost musel opakovat. Nedovedu
vůbec představit, že bych měl bo'at proti své vlasti.
''íevěřím, že všichni Američané se
tožňují s politikou »Svobodné Evro(. Stejně tak, jako se s ní neztotožje převládající počet občanů ZápaKritické hlasy, které by světu u-káy podstatu tohoto vysilače, jsou však
Západě umlčovány. Požádal jsem
>to po svém -příjezdu do Prahy Česdovenskou tiskovou kancelář, abych
hl říci jak Československu, tak ce
ní světu, jaké jsou snahy a cíle
idia Svobodná Evropa«.
tmračená tvář »Svobodné Evropy*.
'redstaviražé zSadsa •SvžfeMsá. 'Evmsledup se zamračenou t váří každý
rus o zmenšení světového napětí,
Ťaživé se dívají na to, jak myšlenmirové koexistence sílí a jak kažn dnem získává nové a nové stoutce. Vzpomínám si, s jakou nevolí
a v »Radiu Svobodná Evropa« ko
ntována návštěva sovětských států ve Velké Britannii. Zaměstnanci
Radiu Svobodná Evropa« označovali
lické pozvání sovětských státníků
ránu do zad ■ americké zahraniční
tice.
•o takového stavu uvedla tyto lidi
)á a nenávistná politika.

v Československu se nic nestalo, přes
tože jsme přes Čtyři roky v »Radiu
Svobodná Evropa« pracovali. Skuteč
nost je úplně jiná. Zaměstnanci »Radia
Svobodná Evropa« vystupují pod pseu
donymy proto, poněvadž jejich pravá
jména Českému a slovenskému národu
buď nic neříkají, nebo by odhalila je
jich pochybnou, zkompromitovanou
minulost.
Moje prohlášení
Toto prohlášení Činím proto, že je
považuji za svou mravní, povinnost a
že chci odhalit celou tu podlost a zra
du, které se »Radio Svobodná Evropa«
na českém a slovenském národě do
pouští. a
Nejsem v Československu dosti -dlou
ho, abych mohl říci podrobně, co jsem
viděl. To, co jsem však viděl, působí
na mne tím nejlepším dojmem. Přede
vším jsem se setkal s lidmi, 'kterým
chybí ona vlčí nenávist a závist, která
se stala nerozlučnou charakteristikou
většiny lidí v emigraci a hlavně ve
»Svobodné Evropě«.
Viděl jsem úsilí československého li
du zařizovat si život demokraticky, a
co je hlavní — po svém. Viděl jsem
vesnice a pole, která slibují bohatou
úrodu. Vzpomněl jsem si pří tom, jak
asi pan Kvetko z »Radia Svobodná
Evropa« bude láteřit, že mu nevyšly
jeho předpovědi o -hladu v Českoslo
vensku ani pokyny k provádění hospo
dářských sabotáží.
Musím však přiznat, že všechno, co
zde vidím, mě nijak příliš nepřekva
puje, neboť jsem se již ve studijním
oddělení »Radia Svobodná _ Evropa«
přesvědčil o pravé situaci v Českoslo
vensku. Zprávy, které jsem dostával a
které redaktoři do relací nedávali,
ukazovaly skutečnost, že Českosloven
sko je na správné cestě.
Když však vidím dnešní život v Čes
koslovensku, vyvstávají mí stále před
očima obrazy ze života českosloven
ských emigrantů, a to je snad jediný
stín, který utkvívá na mé radosti, že
zase po letech stojím na české půdě.
Používám proto této příležitosti, abych
apeloval na emigranty a znovu jim při
pomněl, že jediným řešením jejich
bezvýchodné situace je návrat. Vím
z osobní zkušenosti, že rada gnšgraitů> ik ň jž jsou fysšeky ještě vzafc
Je
Tes
ta k ja k j n

to

p m ň tti, je

a že vláda v
se presrěáča, Je echote»
Umožnit ná v g. jjiamjiiigg
života. Přál bych sä. aši^
dostala k uším a
lidí, kteří, sveden
gandou, se dostali ůo zshseíd L.«kdy poznali bídu. v js&ě je aged
odsouzen žít, netouží po aSň»» pg
než po návratu domů.

»PADALY MI KLAPKY S OCI<
e čtvrtek 5. července byla v Praze uspořádána na přání navrátilce Mi r o s l a G o n d e k a konference s československými a zahraničními novináři. Byl pří,en též předseda našeho výboru poslanec dr. Miroslav Klinger. Miroslav Gondek
íí stár 29 let, původem z Těšína), který nyní pracuje jako požárník na Ostrav, ve svém úvodním prohlášení řekl:
fsem jeden z četných navrátilců, vlastenci nepřejí nic jiného než klid
:í se v poslední době vrátili domů, a mír.- Představte si, jak to všechno
vlasti. Československo mi velko- kontrastovalo s mým dosavadním ži
lně poskytlo beztrestnost a zaji- votem: vždyť jsem poznal hrůzu vá
ií. slušné existence, přestože jsem lečných akcí ve Vietnamu a nyní jsem
irovinil proti zájmům českosloven- měl plnit rozkazy pánů z americké
republiky. Jsem bývalý cizinecký špionáže, kteří za dolary — ze sto
már-poddůstojník. Když ‘jsem
miliónového fondu americké vlády —
i! ze služby v legii a přišel v roce organisují proti státům ve východní
[ do západního Německa, abych Evropě rozvratné a Špionážní akce a
blíže domovu, byl jsem chycen do jiné nepřátelské a nenávistně činy. Pa
americké špionáže,
daly mi klapky s očí. Poznával jsem
neričané v Norimberku využili mé stále lépe, nač potřebují soustavně
š a beznadějných perspektiv — vysílat Špiony a diversanty do míru
t to ostatně dělají u všech, kteří milovných států.
:hnou z domova, ať již pod vli"V západním Německu má americká
americké propagandy nebo před špionážní služba výsostné postavení.
edky trestných činů, které doma Zde jsem žil s vědomím Američanů
halí. Být americkým špionem a pod falešným jménem a odtud jsem
ichávat se s 'pistolí v kapse posílat vycházel s úkoly řídících orgánů pod
illegální cesty do Československa jinými falešnými jmény do Českoslo
podvratnými účely, vyzvídat zde venska. Vždy, když jsem letěl do vý- >
ocí všech nečistých prostředků chozího postavení americké špionáže
žitá státní tajemství a strhávat — do západního Berlína — setkával
>okyn amerických úředníků i další jsem se v letadle s mnoha americkými
v Československu k podvratné čin- špiony i diversanty'jiných národností:
i za dolary, které- jsou skutečně byli posíláni s- podvratnými úkoly do
ivé — to je i můj případ!
východního Německa a zejména do
) Československa jsem byl v je- Polska.
žoldu poslán celkem třikrát. Hned
Cítil jsem, že jako. člověk, který ne
svém prvním příchodu na naše
ií jsem poctili celou nesmyslnost chce ztratit čest, musím zanechat této
0 počínání. Neztratil jsem dosud ponižující: špionážní činnosti. 'Ve svých
hen zdravý rozum, abych neviděl, hlášeních o špionážní cestě do ČSR
ČSR lidé žijí slušně, pracují pro jsem musel americké úředníky všeli
, a země rozkvétá pod jejich ru- jak oklamat, jen abych si zachoval
smluvený plat a udržel' se v Německu
a.
náhodných hovorech s různými „nad vodou".. Nakonec jsem se rozhodl
1 jsem poznal, že si poctiví lidé- skoncovat se svou t. zv. službou, po

užil jsem dobrodiní amnestie a tažmšj
měsíc přišel do ČSR natrvalo.
Čtu-li v novinách o vyprovokova
ných poznaňských událostech, cítím
před svým svědomím povinnost, ale
spoň ze své zkušenosti upozornit na
pikle, které bez ustání vymýšlí a organisuje americká Špionážní služba v zá
padním Německu také proti Českoslo
venské republice.«
*
Miroslav Gondek potom odpovídal
na otázky domácích i zahraničních
novinářů. Jeho odpovědi dávají tento
přehledný obraz:
Po prvé přešel jako agent naše hra
nice v květnu 1954. Měl vyzvídat vo
jenská tajemství, fotografovat vojen
ské objekty, vcházet do styku s lidmi,
zachycovat jejich hovory, snažit se
zjistit, čim jsou a kde pracují, ode
vzdat jejich popisy, aby se jeho řídící
orgány na ně mohly obracet a použít
jich k spolupráci. Vybral také ze zadní
zdi jednoho domu v Liberci* mrtvou
schránku se špionážní zprávou. Kro
mě toho měl získat nový čs. občanský
průkaz. Byl proto vybaven třemi am
pulkami omamné drogy. Ale tento
úkol byl rozhodnut nesplnit. Nesplnění
odůvodnil 'tím, Že prý nikde takový
průkaz neviděl a nemohl se k němu
nikde dostat. Vůbec častěji klamal své
zaměstnavatele, aby si udržel žold. To
se ovšem dělá ve špionážních služkách
všeobecně. '
Na své cesty byl: vybaven falešnými,
doklady po každé na jiné jméno, a to
pro Německou demokratickou republi
ku (východní Německo) i pro ČSR,
pistolí, fotoaparátem, penězi, mapou
prostoru, kde měl přejít hranici, a bu
solou.
• * ■
(Pokračováni na str. !4.j

Z čehoj e šťasten pan senátor Douglas
\

V předminulém čísle jsme se
známili čtenáře v článku »Nápady
pana senátora« s návrhy pana Pau
la H. Douglase na vytvoření a finan
cování* nové organisace »Freédom
Administration«, jež má — podle
článku 5 jeho záměrů — »poskyt
nout peněžní podporu skupinám od
poru, které pracují k eventuálnímu
osvobození nynějších satelitních stá
tů«. V dalším se zřetelně mluví
o tom, že jde o Sovětský svaz a
ostatní země s lidovými vládami.
V článku 7 návrhů se hovoří
0 jakékoli agentuře a cestách a me
todách k uskutečnění takových
snah. Věc je tedy jasná.
Kolegové pana senátora se věru
rychle chopili jeho myšlenek. A tak
mohl — jak za tepla roztroubila
»Svobodná Evropa« — poslat chi
cagskému »Dennímu hlasateli« te
legram, v němž jásavě provolává:
»Jsem šťasten, že vám mohu ozná
mit, Se senát schválil na můj návrh
položku 20 milionů dolarů, které
mají být podle mého návrhu použity
na udržení ducha svobody mezi li
dem za železnou oponou, tedy
1 v Československu, S enát p ř ija l té ž
p o litic k é sm ěrnice, k te ré js e m «3v r h t k u p o tře b e n í tě c h to peněz- V y 
h r á li js m e b itv u , ne v š a k v&Bw l Z a 
váza l js e m se, že b u d u m . píM S
sen átu p o k ra č o v a t v b o ji, v e k te r é m
b y b y ly té ž p ln ě c y iá s f j sm soje vě
d o m o stí a schopností jMfigeM sh. afap in , a to n e je n v e
ěsh aasrék é v lá d y , a le v s e tA émm®ikrwÍMAjjcži
v lá d a všech lim , k té š ž řm jm ji z n svo
bodu porobezmdk Á
f if

by se na p n a peiiPd. mohla zdát
slova pana saaáaaga. Doooiase dosti

ušlechtilá. Ale stačí si jěn na
okamžik představit, oč má jít, jakou
činnost má financovat těchto 20 mi
lionů dolarů — a je po sympatiích.
Obvyklé fráze o »duchu svobody«,
»porobených národech«, »železné
oponě« a tak dál jsou ovšem už
hodně omleté. Je příliš dobře zná
mo, že se za nimi schovávají věci
docela jiné. Je to prosté vměšo
vání do vnitřních poměrů jiných
zemí, je to záškodnícka činnost pro
ti zemím, kde je jiné uspořádání
hospodářských a sociálních poměrů,
než jak je třeba milé pana senáto
rovi. Ale to nic nemění na věci, že
tyto země existují a že národy,
v nich sídlící, si takové poměry
zvolily a chtějí je dáte rozvíjet.
Schválených 20 imSonů i celá čin
nost organisace »Freeäom Adminis
tration« nejsem ostatně mc nového.
Je už dávno postarám o 1M milionů
dolarů, uvofcóaýcži nsa podporu roz
vratné čžmostí r zeastích lidových
vlád. Tak im ío pSásvek ani nepře
kvapuje. A3* co stojí za povšimnutí:
pan senátor Douglas byl zřejmě nespn&ajem s dosavadními výsledky zášfažgiárfoé cssoostí. A tak se stará
& jejp zvýšení. Můžeme ho předem
že ani teď nebudou jeho
Sy korunovány zdarem. Proto
že k takovým věcem je zapotřebí
ditm: jednoho, kdo je páchá — a
druhého, kdo si to dá líbit.
Je ovšem nepochybné, že takové
čmy, jakými se pan senátor Douglas
honosí, nepomáhají k vytváření lep
šího ovzduší ve světě a k zlepšová
ní vztahů mezi národy. Je jisté, že
nikdo, kdo má dobré a poctivé
úmysly, se nemůže radovat spolu
s panem senátorem Douglasem.

O té*exilové „literatuře“
Ve aSrobodaě Esropě« nám dává
pan Egon B ostodý, který nikdy
nevěda, co Je nSasfcae zač, každou
chvíli afekte® © domnělém úpadku
naší lítesažary- Afe když si troufá
posuzovat, co se děje v umění
u nás, mS. % především hledět
k viastóÉB é c t l Tam by měl to
tiž dosti f EM feé příležitosti psát
o úpadku, bezradnosti a paumění.
A mohl by isaed začít u »arcidí
la*. jež lg3o poctěno zajisté nekuriosnlm vy___
— totiž první cenou
EEE. Chas- to Vjüo z hnízda svobodoenopasoské »kultury« tak znanaesáĎgxj? Sbírka — s prominutím
— veršů Františka Listopada. Jme
nuje se »Svoboda a jiné ovoce«.
Stejně tak mohla být nazvána tře
ba »Fantasmagorie jedlíka«. Neboť
Jsou v ní také takovéto »verše«:
Za rok jsem snědl 35.000 brambor
-. hvězd které jsem vytrhl ze země
za rek jsem snědl malé tele
ssSms cibule kopr ryby
3SSX jsem obědval
eečtfiež jsem už méně
.t maserzag Ono voda sen...
Mrritoaebýt JeďHcké vidiny Listo»twfečSho ducha«. Jisté
"je* že- p á vě tak mohl vedle
sebe a pod. sehen sefznoiit jakákoli
*a. vydávat je právě
j* q učinil s touto
ses! třeba uveřejnit z odn á ä ŕ á s d j f už nic více, a je
každém jasno: hle, co považují
za shetmIs ti, kdo se opovažují
vynášel soudy nad novou Českou a

slovenskou literaturou. Milovníky
opravdové literatury můžeme ujis
tit: takové plácaniny, jako je Listo
padová »poesie«, u nás .skutečně
nikdo nepíše. A nikomu se po nich
také nestýská. Právě tak jako ne po
Listopadoví nebo Hostovském.
* * *
A když jsme u té literatury:
koncem června zavrzala »Svobodná
Evropa« o známé hře Karla Čapka,
Bílá nemoc, že »komunisté si s tím
to dílem tak dalece nevědí rady, žě
je vůbec nevydávají a prohlašují
o něm, že není aktuální«.
Pravda je ovšem zcela opačná.
Nedávno vyšel v edici »DÜo bratří
Čapků« samostatný svazek, nazva
ný »Hry«. Jsou tam pohromadě:
»Loupežník«, »R.<U. R.«, »Věc Makropulos«, »Bílá nemoc« a »Matka«.
Náklad byl 17.000 výtisků. Tolik
v jednom nákladu nikdy dříve žád
ná kniha Karla Čapka nedosáhla.Vydalo nakladatelství Čs. spisovatel.
O tom, jak je. vráťké tvrzení, že
se »Bílá nemoc« u nás považuje
za »neaktuální«, mluví nejlépe toto:
v právě uplynulé divadelní sezóně
hrála tuto hru divadla v Gottwaldo
vě, Brně, Opavě, Kolíně, Mostě a
Novém Jičíně. To je hned několik
divadel najednou. O některých
z nich nemají jistě .ve .»Svobodné
Evropě« ani ponětí, neboť vznikla
až když už paty uprchlých »svobodoevropanů« byly za horami.
Nuže — tak se to má s dílem
Karla Čapka. A jak se to má s ples
káním »Svobodné Evropy«, je vidět
z předchozích řádek.
-vk-

Co b y , k d y b y , to b y , . .
Utečenecký měsíčník »České
slo^oc, vydávaný teď »péčí« svobodoevropanského vyhoštěnce Pejskara (jenž v tom umí zřejmě dobře
»šlapat«, když se zase uchytil jin
de), patří k těm, co si hrají na se
riosní.
V květnovém čísle má úvodník
známý národně socialistický »theoretik« pan dr. Machotka. Napsal
tam nejvíce vět na thema »co by,
kdyby, to by, ale ono, takže by. . .«
Proč všechna ta »by«? Protože se
tam »uvažuje« o tom, co by se mělo
dělat, kdyby se on a jemu podobní
jednou vrátili domů. Toť se rozu
mí, že jako političtí Činitelé, jinak
ne. Tak si to alespoň představují.
A jako vždycky jim záleželo na
tom, aby. vypadali seriosně, tak
o to usilují i teď. Prostě snaží se
tvrdit, Se by se vším jednáním a
rozhodováním Čekaíi až na přání a
vůli občanů doma. Jenže je známe
— a máme dost zkušeností, že se
nikdy neohlíželi na žádné jiné mí
nění než na své vlastní.
Proto žádná jejich, ujišťování ne
mají cenu ani zlámané grešle. Pan
dr. Machotka je té »dobroty«, žě
pociťuje »radostné a odůvodněné

očekávání, že se ve všech zásad
ních věcech snadno dohodneme«.
K takovému dohadování musí být
dva partneři. A kde doufá pan dok
tor najít lidi, kteří se s nim budou
o něčem dohadovat? S ním se ne
bude dohadovat nikdo, protože ta
kové hejble, jako by chtěl provozo
vat on, naši lidé každému zatrhli
už v únoru 1948. Nebo má vskutku
tak krátkou paměť, že to už za
pomněl?
Zajímavé ovšem je, na jakou
píšťaličku teď Machotka, Peroutka
a spol. hrajL Vyhrávají jemné noty,
že se ve všem podrobí.vůli lidí do,ma. Před časem si takto »delikátně«
ještě nepočínali. Snad se poučili
z nezdaru, který utrpěli — a proto
to teď zkoušejí jinak — jako ten
vlk, co .se přestrojil za babičku a
vlídně lákal děti k sobě.
My však nejsme žádné nezkušené
a důvěřivé dětí. A vlci nás ne
oklamou — ani v hávu beránků a
flétnistů.
Všechny takové pokusy pánů Machotku map ovšem jeden základní
háček, že nikdy nepřijde chvíle,
kdy by se mohli vrátit s jakýmikoii politickými ambicemi.

M is t ř i , kteří proslavili vlast
:Ssře jsme
o celé řaí frudebmeh
v poslední
psaMBoStZy úspefzďby i reumem
Drees uóm
■posedět ales~
eS : slov o jisšszMtíežtám, který se
:ffingnn právem rne:fg, kteří slávu České
SH po celém
'jasSCe. Je ro Vlachovo
-■xm^ĚCDcé kvarteto JcoMidby.
historie není
Teprve před šesti
ietsf příSli houslista Josej Vlach a violoncellis
to, Viktor Moučka na
Mfüenfru, že by mohli
Eg!tvořit kvarteto. Při
brán ještě Soběslava
Soukupa a Václava Sní
žila, o kterém se dově
děli, že je jedním z posledních žáků Jaro
Zleva: J. Vlach, V. Snífcil, J. Kadousek a V. Moučka
slava Kociana.
Po vítězství.p domácí vylučovací sou
V lednu 1950 začaly prvrú zkoušky a
brzy potě odjeli k prvnímu samostat těži jelo Vlachovo kvarteto represento
nému koncertu do Nymburka. Mladí vat do Liěge naše reprodukční umění.
kvartetisté nebyli ovšem se svými prv- A výsledek soutěže? První cena Vlacho
mrtú kroky příliš spokojeni. Vytyčili si vu kvartetu všemi hlasy jedenácti po
vyšší dle, a to znamenalo další usilov rotců znamená úspěch tím větší, že
nou uměleckou práci. Začali se připra druhá cena nebyla vůbec udělena.
vovat ke vstupu na Akademii music
Tento skvělý mezinárodní úspěch ote-.
kých taném, kam se již v záři dostali. vřel Vlachovu kvartetu cestu do světa.
Začali studovat v komorní třídě proj. Prvrú z velkých zahraničních zájezdů
Karla Moravce, jehož zkušenosti, zvláš se uskutečnil začátkem letošního roku.
tě jako bývalého violisty šlavríého Šev- Irán, Řecko a švýcarsko — to jsou jmé
äkorxt-Lhoiského kvarteta, znamenaly na prvního turné. Po celou cestu pro
nessmmý přínos pro čtyři mladé uměl vázel mladé umělce nebývalý úspěch.
ce. V souboru zatím nastala změna. Po V Řecku věnovali kvartetu věnec, na
Sábédmxi- Soukupovi přisel Josef Ka- jehož stuze čreme tato slova: »Zázrač
nému kvartetu«. Řečtí skladatelé Geor
Avšak am po absolvování AMU se ne ges Kazássoglov a Marios Varvoglis, in
pokládáš mkrní kvartetisté za hotově spirováni koncerty Vlachova kvarteta,
umělce. Delšími radami pomáhali mla napsali pro soubor kvartetrú věty.
dým zanělcům proj. Včelou Toháh a
Xjspěchy Vlachova kvarteta na meziproj. Jarodaa Pe&eis&ý, člen Gnánčlryjeru jsou úspěchy nejen Hyř
va kvarteta. Tak je zastihl rok t9>~, nčrodrám
ry-mkafjúch
jedísofSteá, stinelemích do
který znamenal velký mezrák v rdsrorii kamaréá&éko
kolektiv:», cle i našeho
Vlachova kvarteta. Svoz českosloven hzjdebTÚho školství
a noS kemorrč hud
ských skladatelů, pořádal přéhJSákii rec by. Po úspěších Smetanova
kvar teta a
es tvorby svých Senü a soubéhi ralňal Janáčkova, po úspěších Suková
tria a
k reprodukci nové dalo Iši Krejčího Českého nonetu v cizině přistoupilo
te~
sVlacřmvcig, jehož provedením vzbudilo
i Vlachovo kvarteto. Tato radosud málo známé kvarteto velký JGzknánim
skutečnost ukazuje,.kde je dnes
~vzruch. ~
síta našeho reprodukčního umění. Tra
V té době zaměstnávala mladě kvar dice českého komormho umění, vybu
teto tiž další myšlenka. V Belgii se mě dovaná kvartetem Českým a Ševčíko
la konat na podzim 1955 mezinárodní
soutěž smyčcových kvartet. Kvartetisté vy m-Lhotského, však zavazuje, aby
začali pracovat na programu: kvarteta chom šli ještě výš. Možnosti k tomu
W. A. Mozarta, L. van Beethovena, 3. naši umělci dnes mají jako nikdy v mi
Brahmse, C. Débussyho, H. Wolfa a do nulosti. Vynikající ■Vlachovo kvarteto je
kvartet podle vlastního výběru. toho právě nejkrásnějším důkazem.

Přes sto tisíc dě t í . . .
Na
!■ nastupují do vagonů
iazssmstďíĚĚšŠ — odjíždějí na prázd
niny. Jmete':ís& po šhncích střetávají
autobusy a. atíňfary se stejným na-'
.kladem. Prmm
prázdnin vítají
stovky nejtagssaějCTrii säst naší vlastí
malé obyvatele- Přes sto tisíc dfía se
letos vystřídá na pŕäfeá v odborář
ských stanových t sbacech a zotavovnách. Děti peacsv s kü Väkcvických
železáren Kfemasča ■ GoctwaHa Jsou
ubytovány v novém krásněn stano

vém táboře uprostřed Beskyd v Kunčicích pod Ondřejníkem. Stany mají
celokovovou konstrukci, potaženou
plátnem. Ve stanu jsou čtyři lůžka,
u každého skřínka. Dvojitá dřevěná
podlaha brání pronikání vlhka od ze
mě. Letos mají děti 13 nových stano
vých táborů, postavených nákladem
dvou milionů 400 tisíc Kčs. V někte
rých táborech bylo zavedeno i elek
trické osvětlení a rozhlas. Každý tá
bor má samostatnou kuchyni.

V Š E D N Í P í l í BĚH
Nedávno näs ziaamänS znánaž, retíatS
manželé: Přijďte,
isme nový
byt, oslavíme to 'SpoixšršL*
A bylo co
Bft žg? skuteč
ně krásný, moderm» f j eďrasac z těch
pěti nově postavených Smíšků naproti
pražské Klamouce, která sz&škt červ
novou zeleni svého par&sí So otevřených
dveří balkonu.
Už jej měli zařízený m nme, příjem
ně se sedělo v křeslech ošmoacšto po
koje, ve společnosti žfesřEjgh lim.
Vždyť Ííbnza s H&srzm. jste aářiE. AS
dosud bydleli u Htíesěsých rocSeS, zd e
třeba by byli rodiče ze
mem to
nikdy takové jako věsstm ěmmsmsž^
prohlašoval Honza tmsstSe « jote
chlapec se chlubil: -Na ušscřsm, so tm
máme, jsme si s Hdehksm smm.
láli. Teď ještě Šetříme mz **&*&&-* "®
na nějaký pěkný obrázek sem zrně
gauč a . ..(( a vyprávěl, sm2 se, zsrrxSsi
' do výše svou malou dcerku Jfa-fsSas,
kterou Helena přivedla z jesSL
Vidíte — a před necelými čtyřmi ko
ty ležel tento mladý rozjásaný čteS r
na lůžku hradecké nemocnice, vyčerpa
ný a zničený těžkou srdečná chcaisém^
téměř už neschopný pohybu. Své Dněné
lásce napsal tehdy dopis na mzSseačsnou, zdálo se mu, že není dost stutešsm.
poutat k sobě zdravého člověka, «r ope
race ... kdo ví, jak to dopadne s tese.
operací.
Po operaci ho přivezli éo smagmrm.

v lózmeh Poděbrady. A $ ním mladého
dělníka, Vaška, z týneckých skláren.
Jejich pokoj byl obléhán pacienty a
oba museli do nekonečna vykládat a
ukazovat růžovou jizvu, která se táhla
oč prsm bradavky až k zádům. Dnes už
mají profesor Bedrna a ostatní naši
kardiocfärurgové stovky úspěšných
srdečmeh operací za sebou, ale tehdy
byl Vašek s Honzou mezi prvními pří
pady a jejich uzdravení vypadalo téměř
jako zázrak. Všichni sledovali, jak Udě,
před Časem ještě odsouzení k smrti,
teď vyběhnou lehce do schodů, vydár aß se na výlety podle Labe, tempo kokmád&^liiestaSí jejich nově narozené
foMDB.Jgp pohybu. Honza zval každého
za szmžm. Ano, bude se ženit — Hele
na tehdy sice zkropila slzami dopis na
mzšoaĚemou. ale na vědomí jej nevzala, přžjeímakamžitě za Honzou ještě do
fegaieribé nemocnice a že od něj nikdy
■umksjssüL

.

'

Sfe pokoß se vedly i jiné debaty než
m zmrmů. Filosofické, náboženské a poIBtkké. Hlavně mezi Vaškem a Honzou.
l?e£jg£r fefí dělrňk a komunista, Honza
eSsíĚratethTúk,. Udovec a člověk hlubo
ce■. nábožensky založený. Na nočním
štůčku, měl plno svátých obrázků. Do
Žšáh mu Vašek nemluvu, ale jak Honza
zrtĚaí, že za své zdraví děkuje Pánu
Boku, to vždycky Vašek vyletěl: a komu
prý~teda děkuje on, který se némodU a
sta Božia nevěří?

PODVEČER V LUKÁCH
V. Horský
Den všední, jako každý jiný —
a přece — louky obtěžká;
v něm dokvétají kopretiny,
a dorůstá i vojtěška.
U pastvin svítí nová studna
betonovými skružemi ■—
a naklání se jabloň svůdná
.nad Šípkovými růžemi.
Poslední spršku chladné rosy
noc ještě z vlasů vymačká,
než ráno zalesknou se kosy
a rozezvučí sekačka.

PA D E SÁ T PĚ T
‘ PRAHA 7. července — Na základe
amnestie vrátilo se do ČSR během červ
na a začátkem tohoto měsíce dalších 55
osob. Většinou přišli z Německé spolko
vé republiky, dále z Anglie, Spojených
států, Kanady, Jižní Ameriky, Austrálie,
Švédska, Norska a dalších západoevrop
ských zemí.
Na příklad z USA se vrátil dr. ing.
Dlonisius Volkovskij, z Anglie Ladislav
Trpíšovský, z Austrálie František Mo
ravec, z Argentiny Andrej Siska. Rů
žena Urbanová se vrátila ze Švédská
a mezi větším počtem navrátilců z Ně
mecké spolkové republiky byli Josef
Korpas, Richard Hrbáček, Šimon Franci
a další.

Kino na širokoúhlý film
Od poloviny září bude mít Praha prv
ní kino pro širokoúhlý film. Pro tento
účel byl vybrán biograf Alfa na Vác
lavském náměstí, jedno z nejlepších a
nejlépe umístěných kin- Před nedáv
ném bylo započato na jeho úpravě.
Upravuje se přízemi i balkon, káno bu
de nově a vzhledně vymalováno.
Nedůležitější je ovšem instalace za
řízení pro promítání širokoúhlých iEmů
s plastickým zvukem. Aparatura systé
mu cřnemaskop bude oo Alfy přenesena
po bančení mezinárodního fSmovehso
festivalu, který právě probíhá v Karlo
vých Varech. Promítací plátno bode
13 m široké a 5 m vysoké a v sále bode
pro zvýšen plastického zvukového do
jmu z filmu umístěno osm t- zv. efekt
ních reproduktorů. Částka 450.000 Kčs
určená na úpravy umožní i krásné vy
bavení Alfy, která se stane nejpřepy
chovějším kinem v Praze. Sedadla, je
jichž počet se prošlejší 'viditelnost a
pohodlí sníží z 1100 na 940, 'budou
krásná čalouněná křesla.

Několik týdnů před koncem války,
v únoru 1945, byl při jednom z náletů
nesmyslně poškozen klenot karolínske
architektury — pražské Emauzy. Dlou
ho trvalo, než se nalezlo řešení, jak to
to vzácné dílo uchovat pro další věky.
Při obnově Emauz šlo hlavně o to, za
chovat povšechně tradiční pohled, a
přitom zdůraznit jejichS monumentalitu
tak, aby s okolím činily nedílný celek.
Tuto nesnadnou otázku se podařilo
vyřešit projektantu rekonstrukcí prof.
ing. dr. Bedřichu Hacarovi. Věže 'bu
dou-zvýšeny o čtyři a půl metru a ar
chitektonické řešení dá průčelí s věže
mi ladnost, která přitom dodrží v pod
statě původní ráz. Nebude už dlouho
trvat a perla karolínské doby se zaskví
novým a ještě úchvatnějším leskem.
Jednou se k těm debatám naskytl
Honzův otec, rozšafný rolník ^ Kokojed. Moc toho nenamluvil, ale do těž
kých rukou vzal tužku a začal počítat:
kolik by stálo předlouhé léčení v ne
mocnicích, lázních a sanatoriích před
operací, kolik sama operace od světo
známého profesora, kolik léky a do
tečení po operaci — »Kdybychom to
museli platit, tak by na to praskla
chalupa i s poli a se vším všudy, co
máme, a ještě by to asi nestačilo, Hon
zíku,k povídal. »Drž se Boha, ale pře
devším nedej dopustit na nás lid, kte
rý v zemi uspořádal poměry ták, aby
se hledělo na každého především jako
ria člověka a s tím nejcennějším —
s lidským zdravím — se nekupčilost
Pak, když šla Helenka vařit Černou
kávu a Honza ukládal v ložnici Markétku ke spaní, zamyslel se: »Někdy tu
tak stávám nad její postýlkou a medi
tuji o jejím budoucím životě, jak už
rodiče nad dítětem medituji. A vždyc
ky si slibuji, že ji s Helenkou vycho
váme k věrnosti a lásce k rodné zemi
a lidu. To je největší bohatství, které
ji můžeme dát!«
Dlouho do noci jsme seděli a stromy
z Klamovky voněly do útulného po
koje. »Napíši o vás příběh,« řekla jsem
jim. »Koho to bude zajímat,« zasmál
se Honza, »vždyť je to všední příběh
o obyčejných lidech.«
A měl pravdu. Nic necharáktertsuje nový život v naší zemi tak Jako
to, že příběhy o štěstí obyčejných lidí
nejsou něčím mimořádným — ' ale
potkáváme se s nimi na každém kroku.

S tr á ž n ic k é s la v n
Strážnice! To jméno má již zvlášt
ní zvuk. Po pravdě řečeno, slám to
hoto malého městečka t> jižní části
moravského Slovácka ožívá hlavně
po několik dnů, v době tradičních
slavnosti lidového zpěvu a tance,
letos se překrásný zámecký park
rozezpíval a roztančil již po jede
nácté. Vskutku, potkali jste tady
t známě z celé republiky. Přátel má
starobylá Strážnice rok od roku ví
ce. Jeden den slavností uvítala pa
desát Hsíc nbx,mí, druhý dokorice
ůto *‘-iÍC r.ČVŠřěVTltkÚ.
Podie, rámovaná jemnou sítí vět
voví mladě zeleně, ucítila na sobě
nohy temperamentních tanečníků.
Přišli obřadným fasankovým. tancem,
s dívčími karičkami a starosloven
skými chcrovody. To tančili chlapci
a děvčata souboru Hora v Rejdové.
Nebo snad dáte přednost strakonic
kým dudám, tolik proslaveným po
celém světě? Dětský taneční soubor
Romano — mladí cikáni, sotva ško
lou povinm — nezapřeli svou žha
vou krev. Pak jsou tu tanečníci a
zpěváci ze Strážnice, Liberecka, luhačovskěho Zálesí, Veselíčka u Lip
níka nad Bečvou, další slovenské
soubory. Na dua tisíce účinkujících
se nepřetržitě střídá ve třech pro
pratnech na třech obrovských sta
dionech.
Srdce diváků sř získaly i mladé
zahraniem soubory z Anglie, Polska,
Bckouskxi a Maďarska. Na čestných
místech zaseďn m á hosté — diplo
matičtí. o&chocbá e žaúturm zástup
ci mnoha zená, Brazílie, USA, Itá
lie, Jugeafeae, Indie i odjinud.
V neáěS. róa> se zdSo, že ss do
Strážzšce nesejde již ani noha. Lou
ky žsěSss města hyb* rrdfvskány
stovkami autcássů, automobilů, mo
torky tvořily řdtěz, který by snadno

písní a tanců i

o s ti
obtočil celé město. A pak se vše
chno to rozjásané množství nahrnu
lo do středu města — zhlédnout tra
diční průvod účinkujících.
Jede slavná Jízda králů —■ vlčnovičtí chlapci vyzdobili své koně jako
nevěsty. Hřívy jeden kvet, barevné
čábráky, zdobené postroje. A pak
pět. tisíc osob znovu rozehřívá di
váky pestrosti krojů, tanečním kro
kem. Malebné moravské Slovácko,
hornaté Valašsko, východní Sloven
sko, Orava.. . každý kraj jako by
tu ožil. Vysoké valašské širáky, nohavice, krpce, opasky,' kordulky a
šátky děvčat. Kroje Veselská, Kyjovska, Podluží, české kroje, na kaž
dém 'je něco k zatibeni. Chlapci
z Východné mají nízké, nahoru
ohrnuté kloboučky, Široké opasky,
bílé vyšívané kosíte.
Veliké je kouzlo Strážnice. Byly
tady sice starosti, kde se vyspat, a
trochu nepohodlí'v přeplněných sta
dionech — na to však nikdo nena
říkal. Ještě večer a dlouho do noč
ního rána zazněly písně chlapců a
děvčat, promíseně hlasy těch, kteří
se k nim přidali snad na dvaceti
místech Širokého zámeckého parku:
Na malé lučce, Pod kaštanem, Na
šancích, U platanu... Snad to byl
i teplý večer, že jsem si zapamato
val písničku ztepilé dívčihky ve va
lašském kroji:
Janku, Janošíčku,
zaplať za hubičku,
kerú jsem ti dala
večer při měsíčku...
Při hudbě a jiskrném moravském
víně dáte rádi Strážnici kus svého
srdce. A když se přátelé při odjezdu
ze Strážnických slavností loučili,
řekli: Na shledanou za rokt
*
{—mír)

Chlapci na jednom, ze strážnických palouků se připravují na vystoupení
Jistě nezklamou, neboť zbojnický tanec patří k jejich nejzamilovanějším.

Ze sportovního života v ČSR
Nahlédneme-li do historie Českoslo
venského sportu, těžko nalézáme rok
tak bohatý na mezinárodní činnost, ja
ko právě letos. Není snad dne, aby spor
tovci toho či onoho odvětví neodjížděli
za hranice své země, aby vybojovali
přátelská střetnutí, nebo, aby čs. spor
tovci nevítali v Praze nebo v jiných
městech sportovce ze zahraničí. O ten
to bohatý a čilý sportovní ruch se vel
kou měrou pričiňuje skutečnost, že
v listopadu a prosinci budou v Austrá
lii uspořádány XVI. olympijské hry.
K cíli — dosáhnout tam úspěchu —
jé zaměřena veškerá současná Činnost
i soutěžení čs. sportovců.

. Skobla ve vrhu koulí 17,59 m

v Berlíně zlepšil svůj evropský rekord
výkonem 17,59 m. Není bez zajímavosti,
že i prvý evropský rekord vytvoří!
Skobla v Německé demokratické repu
blice. Za vedení svého trenéra Otakara
Vodičky se připravuje k vrcholné for
mě, které chce dosáhnout na olympij
ských hrách. Chce nejen obhájit své
evropské prvenství, ale říci své, rozhod
né slovo do světového'pořadí. Neméně
významný vzestup ve výkonnosti za
znamenal čs. rekordman Stanislav
Jungwirth v běhu na 1500 m. Při zá
vodech o Rosického memoriál dosáhl
času 3:42,2 min., čímž se zařadil mezi
nejlepší letošní světové mílaře. Stejně
tak výkony mladé závodnice Fikotové
v hodu diskem, Josefa Doležala v chů
zi, Merty v disku a dalších, dokazují, že
Českoslovenští atleti se připravují na
olympijské hry svědomitě a podle plánu.

Světový výkon čs. lukostřelců
Celou sportovní světovou veřejnost
překvapila zpráva o vynikajícím vý
konu československých lukostřelců na
mezinárodních závodech 1. července
v Praze. J. Bříza, nejenže zvítězil a od
sunul Belgičana Kessela, mistra svěs
Andersona na další místa, ale zároroS
výkonem 1042 bodů vytvořil zscnf jaejlepší světový rekord. Sísjsě tác * stryně sportu Šafránková výkonem 1&£3
zvítězila v soutěži žes z
tvořila neoficiální s»Š5fecwý rásserd as
celou sestavu FIFA. Tzkš zše se- masely anglické, potiké s.
^rsapesessrtantky sklonit před jepsi sesěbébTaké v ffe-Tisr5a aávetÄä
-do
sáhli čs. spogiawici
sBsgfrchů. Stačí rSjossasassar- vž&sca wesšr
n S m ň n ^ in 'veŠSK ŠZaE.
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Pozoruhodného výkonu dosáhl evrop
ský rekordman ve vrhu koulí Jiří Skob
la, který na mezinárodních závodech

tn ~Bšesfflě3rr sa. sa f c oi s á

■vrpBrJaa v e

v BaäMestä.
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MEDZINÁRODNÝ

P

Z významných medzinárodných uda medzi obidvoma stranami zhoda ná
lostí poslednej doby je potrebné si zorov na všetky najzávažnejšie medzi
všimnúť predovšetkým výsledkov po národné problémy, bezosporu prispelo
bytu juhoslovanskej vládnej delegácie k veci mieru, a to sa ovšeni tým, kto
vedenej prezidentom Josipom Broz- rí zakladajú svoje plány viac-me
Titom v Sovietskom sväze (o ktorých nej otvorene na vojne, alebo aspoň na
ceste do SSSR sme sa už zmienili obnovení studenej vojny v plnej sile,
v predposlednom Čísle). Rokovanie, ku nemôže páčiť.
ktorému v Moskve došlo a ktoré pre
* * *
biehalo v srdečnom a priateľskom
^Príspevkom veci mieru bola i ná
ovzduší, bolo novou, dôležitou etapou všteva jemenskej vládnej delegácie
v rozvoji spolupráce a priateľstva v Československu, pri ktorej došlo
medzi národmi SSSR a Juhoslávie. k podpísaniu československo-jemenPriateľstvo medzi týmito 'dvoma socia skej zmluvy o priateľstve a obchodnej
listickými štátmi, skalené nešťastným dohody. Jemenské kráľovstvo nie je
rozkolom, holo nielen plne obnovené, veľká krajina (jej územie je asi dva
ale ďalej sa rozvíja' a silnie. Preto krát tak veľké ako Československo) a
boli výsledky rokovania prijaté s ta má’ asi 4 milióny obyvateľov. Ale vý
kým uspokojením nielen sovietskou a znam zmlúv uzavřených v Prahe je
juhoslovanskou verejnosťou, ale vo v niečom inom než v rozlohe a počte
Všetkých krajinách tábora socializmu obyvateľov obidvoch zmluvných strán.
á medzi mierumilovnými ľuďmi, nech Jemen je jednou z arabských krajín,
žijú kdekoľvek.
ktoré v súčasnej dobe vedú boj za
Vy, ktorí žijete v kapitalistických plné zabezpečenie svojej slobody a
krajinách, ste' si mohli všimnúť, že nezávislosti, za odstránenie pozostat
tlač, ktorá je hlásnou trúbou reakč kov kolonializmu a za rozvoj svojho
ných kruhov, prijímala sovietsko-ju národného hospodárstva. Je jednou
hoslovanské rokovanie so značnou ner z arabských krajín, ktoré dôrazne od
vozitou a s malichernými »obavami mietajú účasť v útočných vojenských
o juhoslovanskú nezávislosť«. Nie je zoskupeniach imperialistov. V tomto
potrebné zdôrazňovať, že v tomto sme svojom úsilí majú arabské krajiny
re obavy boli zbytočné. Rokovanie bo plnú podporu krajín tábora socializ
lo vedené na zásade rovný s rovným, mu, ktoré sa od nich sice líšia svojím
Čo nakoniec nemohla nepriznať ani re spoločenským zriadením, ale ktoré sú
akčná tlač. Ináč však majú reakčné s nimi zajedno v odpore proti impe
sily skutočne dôvod k znekľudneniu. rialistickým chúťkam na zotročenie
Pretože sovietsko-juhoslovanské ro Sterodov i v túžbe po mieri. A keďže
kovanie, pri ktorom sa prejavila flfeŕaz bola v Prahe podpísaná zmluva
o priateľstve, pri ktorej jedným part
nerom je krajina Arabského Východu
a druhým krajina tábora socializmu,
znamená to nielen upevnenie českosloD ejte s i n a n ě p ozor!
vensko-jemenského priateľstva (kto
ré sa datuje už z dôb pred druhou sve
Toto varování platí příslušníkům
tovou vojnou), ale tiež priateľských
strážních oddílů v západním Ně
vzťahov Československa a celého so
mecku, především .těm, kteří slouží
cialistického tábora k arabským kra
v LSCo 4058 v Bad Kreuznach. Ob
jinám vôbec.
drželi jsme odtud přímo z vašich
Obchodná dohoda, ktorá bola medzi
řad zprávu, že veškeré naše dopisy
Jemenom 'a Československom uzatvo
a časopisy, které vám zasíláme,
rená, zabezpečí nášmu priemyslu a
jsou velitelstvím této jednotky
zahraničnému obchodu nové odbytiškonfiskovány a adresátům nedorütia, umožní nášmu hospodárstvu na
čovány.
kupovať v Jemene rôzne druhy tovaru,
Ne:ú to po prvé, co se setkáváme
ktoré môžeme potrebovať.
s takovým hrubým omezováním va
ší os.obní svobody, které nemá za
cíl nič jiného, než vám zabránit
v tom, abyste se dověděli pravdu.
Takový je rub té jejich »svobody«,
»demokracie« a »volnosti«, kterou í
(Dokončení se str. 2.)
přeď vámi vychvaluji až do nebes.
Byl vyškolen ve fotografování, v s irg fžn ž a t nssnž tajn ým iBkoustarn.
Ve skarsčacistý -se však. Jal» Čert
srweEé nedy bojí tciasi, aby k vám
nepronikla ani nejmessi pravdivá '
t tom dost zkušeností z cizinecké le 
gie. Na špionážni cesty zstanarsir.
zpráva o tom, co se děje doma.
z Frankfurtu. Cestoval do západního
Plně chápeme obavy vašich pá
Berlína pod číslem, bez letenky, v ame
nů představených. Mají totiž opráv
něný strach, abyste jim, Čím více
rických vojenských letadlech. Na le
tiště jej dovezl vždy řídící orgán. Ta
budete poznávat pravdu o životě
v republice a o tom, jak žijí navrá
kových, jako byl on, potkával v le
tilci, nepověsili tu jejich službu na
tadlech více. Setkával se s Němci a
hřebíček a nedali jim sbohem. Jis
Poláky. V Berlíně na něj čekaly urče
tě by se jim nelíbilo, kdyby tu pak
né osoby, převedly jej do východní
měli figurovat v trapné roli gene
části Berlína — a pak už cestoval až
rálů bez vojska. Proto ten jejich
k nám.
»zájem« o náš časopis, proto ty
Při školení bydlil v několika vilách,
obavy, aby nepronikl do vašich řad.
mezi nimi v Regensburgu. Měl několik
Nechť se však nemýlí. Pravda,
řídících orgánu. Nejprve tó byl Ame
jak známo, se nikdy trvale umlčet
ričan Lenz, pak Kůžek (správně Kunedá. I vy máte možnost jim dokáhár, Američan slovenského původu) a
kat, že jste svými' pány, že máte
Američané Pick a Hartman.
svobodnou vůli, kterou si nedáte
2a své služby měl Miroslav Gondek
nikým a ničím omezovat. Mnoho
stálý plat 800 marek, prémie nebral.
z vás už to udělalo a žijí spokojeně
Stravu, byt a kuřivo dostával zdarma.
doma. Ani vám nestojí nic v cestě.
V lágru Valka nežil po příchodu

EHĽAD
A nakoniec je nutné sa zmieniť
o tretej ceste vládnej delegácie, kto
re j cieľom je taktiež posilnenie
myšlienky priateľstva a -spolupráce
medzi národmi — o ceste Českoslo
venskej vládnej delegácie do našej
spojeneckej Poľskej- ľudovej repu
bliky.
Pri tejto návšteve ide najmä o to^
ďalej prehĺbiť spoluprácu vo všetkých
oblastiach života medzi obidvoma brat
skými susednými krajinami k prospe
chu národov Československa a Poľska.
Za svojho pobytu v Poľsku bola
československá vládna delegácia pri
jatá poľským pracujúcim ľudom s veľ
kým nadšením a srdečnosťou. Vedúci
delegácie predseda vlády Široký ho
voril k poľským robotníkom, ktorí nad
šene tlieskali jeho slovám a spoloč
nej ceste národov Československa a
Poľska k socializmu.
Tiež táto skutočnosť je jasnou od
poveďou všetkým nepriateľom socia
lizmu na Západe, ktorí by chceli vy
vodzovať z udalostí, ku ktorým došlo
v Poznani, závery, ako keby poľský
ľud bol proti myšlienke socializmu,
proti .svojej ľudovej vláde. Že tomu
tak nie je, ukázal už sám priebeh poz
naňských nepokojov. Poznanskí robot
níci sa sami veľmi rýchlo izolovali od
provokatérov, akonähle zistili, že títo
banditi obracajú ich volanie po splne
ní väčšinou oprávnených požiadaviek
v ozbrojený boj proti ľudovej moci.
Robotnici v Poznani dobre vedia, že
cesta k odstráneniu niektorých hos
podářských ťažkostí, mnohokrát zavi
nených liknavosťou byrokratov, neve
die cez likvidáciu ľudovej moci a na
stolenie kapitalizmu, ale naopak cez
ďalšie upevnenie a zdokonalenie vlády
ľudu. Preto od prvej chvíle odopreli
ozbrojeným rozvratníkom a naverbo
vaným imperialistickým agentom akú
koľvek podporu v ich hanebnej práci.
Udalosti v Poznani sa tak nakoniec
obrátili proti ich inšpirátorom, lebo
zvýšili bdelosť pracujúcich v kraji
nách tábora socializmu, pripomenuli
im, že treba byť stále na stráži proti
akémukoľvek provokačnému pokusu
nepriateľa.
R. BROŽ

„Padaly mi klapky s očí“

1

Z A Č A L I N O V Y ŽIV O T
František Moravec (nar. 10. 11. 1905
v Hamrech, okres Polička) je povaha
odjakživa romantická. Ta letora ho
hnala už v roce 1927 do Francie, odkud
se vydal na pouť
světem. Po absol
vování plantážnic!<ého kursu odjel do
Maroka, Sudami a
oozději do bývalé
índočíny, kde pra
coval jako dozorce
při zakládání plan
táží. V roce 1937
přijal francouzskou
státní příslušnost
a rok nato byl povolán k vojenské
službě. V roce 1940, po kapitulaci
Francie, byl demobilisován a poslán do
Marseille. Cestou byl ve vlaku zadr
žen a jako Čech poslán do Německa,
odkud po strastiplných putováních po
pracovních táborech se dostal domů.
Po druhé za hranice běžel v březnu
1948. Ze západního Něme.cka se dostal
do Austrálie, kde byl1zaměstnán na
různých místech až do svého návratu
dó ČSR v květnu 1956, Chce se usídlit
na Pardubicku a pracovat bude v. obo
ru elektrotechnickém.
* .* *
Martin Stehlík (20. 10. 1936 v Pieš
ťanech), vyučený knihař, odešel illegálně do zahraničí v srpnu. 1954 se

svým otcem. Do srpna 1955 žili oba
v uprchlickém táboře Valka, odkud se
jim podařilo vyemigrovat do Anglie,
kde jeho otec dostal práci v továrně
na součástky ke strojům. Miroslav slo
žil v Londýně zkoušky na uměleckou
školu v oboru grafiky. Brzy však měl
pobytu v cizině dost. Podal si žádost
na čs. konsulátu v Londýně k návratu
do vlasti, která mu byla vyřízena
v říjnu 1955. Několik dnů nato se však
velmi nebezpečně postřelil vlastní ne
opatrností ve.spor
tovním školním klu
bu. Byl operován a
léčen v Londýně
do 16. dubna 1956,
Odtud pak ihned
nastoupil letecky •
cestu do vlasti. Po
příjezdu “byl. oka-'
mžíte převezen do
nemocnice v Krči,
kde bude podroben
další operaci, neboť má ochrnutou
spodní část těla. Po vyléčení chce se
věnovat grafické- práci.
* * *
Andrej Siska (nar, 6, 2:1917 vo' Vý
bornej, okres Kežmarok) .-vrátil ■ sa
v týchto dňoch z Argentíny.' Odišiel
do zahraničia ilegálne už v. roku'1945.
.Do roku 1948 pracoval v západnom
Nemecku ako krajčír, potom žiadal

z Francie dlouho. Jeho zlé situace tam
využili lidé ve službách americké rozzédkr a zzsäsH. jej- Z
legie
ursrcihl za počycu
Srrsstíxsrgu. Ja
ko seržBi-t-cisef
dorroterš na ťŕi
dny, a tence- pŕedstíh mu postačil
k útěku do Německa. Se svou matkou,
která žije teď v Polsku, byl nejprve
v písemném styku, a nyní jí už také
telefonoval z ČSR.
Na dotaz polské novinářky odpově
děl: »Na základě svých zkušeností
jsem přesvědčen, že poznaňské udá
losti byly organisovány ze zahraničí.«
(Pozn. H. D.: Tím jsou myšleny známé
demonstrace v Poznani, kdy došlo pod
vedením agentů-provokatérů k nepo
kojům i střelbě.)
Miroslav Gondek také připomněl,
že jako agent špionáže se nemohl vra
cet nějak legálně, jelikož byl stále
sledován. Proto se vrátil »na černo«.
Podařil se mu až druhý pokus o přer
chod hranic. Zdůraznil dobré přijeti
v ČSR. Zaměstnání si vybral podle
své volby.
-kzv-
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Se zbytkem poslední naděje se na nás před tři Čtvrti rokem obracela pal
Františka Vondrušková z Říčan u Prahy, Doufala, že. prostřednictvím našeh
časopisu jí pomůžeme navázat styk s jejím synem “Karlem Vondruškou, narc
zeným v roce 1928. Opustil republiku v roce 1949. Od té doby nepřišla od něh
jedinká zpráva. Jen dva balíčky v roce 1951...
Marně doufala paní Vondrušková, že
se její syn na naši výzvu ozve. Jen
mlčení bylo odpovědí. A nešťastná rpa^
minka se Dtá: »Žije .ještě mé jediné dí
tě ? Dva navrátilci
z cizinecké legie
vyprávěli o tom, že
se za své služby
v legii setkali s ja
kýmsi Vondruškou,
který však padl
v bojích v Indočíně.
Plna zoufalství jim
poslala matka sy
novu fotografii,,
kterou dnes otisku
jeme. Byl to on? Nebyl to on? Ne, ne
byl. Žádný z navrátilců jej podle fo
tografie - nepoznává. Pro matku svítá
nová naděje. Poprosila nás, abychom
výzvu opakovali ještě jednou a aby
chom poprosili naše čtenáře^o vyříze
ní vzkazů jejímu synovi: »Čekám tě,
vrať se domů!« V případě, že některý

i

j
j
j

j

z našich čtenářů ví cokoliv o osud I
Karla Vondrušky, nechť o tom uvědo j
mí buď nás, nebo přímo jěho matkl i.
jejíž adresa je: Františka VondruŠko |
vá, Říčany u Prahy, Havlíčkova 1247. i
V těchto dnech se dostavila do se j
kretariátu Výboru paní Márie Michal j
ková z Kbel u Prahy. Je tomu už de j
vět let, co viděla naposledy svou dce |
ru Ludmilu, narozenou v roce 192í I
která opustila republiku v roce 194í j
Odcestovala dó‘ Itálie, kde se provdal [
za Čs. státního příslušníka Antonín 1
Salouna, s kterým má tři děti. Rodin
Odjela v dubnu 1954 lodí do Braziliť
Poslední zprávu o nich má paní Mi
chálková z téhož roku. Tehdy Šalou
noví bydleli v hotelu Paulo Afons>
v Sao Paulu. Od té doby nepodali o so j
bě žádnou zprávu, ačkoliv v předchO’ j
zieh dopisech se zmiňovali, že by s> |
chtěli vrátit. Matka jim touto cestoi !
vzkazuje, že návrat do republiky ji
možný a že je netrpělivě očekává.

Chtěl bych se vrátit...
Z dopisů, které jsme v poslední době obdrželi, otiskujeme dnes dopis čtenářť
B. T. z Londýna, který mezi jiným píše:
»Odešel jsem z domova v roce 1019. ligencí vrátit se domů. Tito samozva■
Nebyl jsem komunistou, byl jsem so ní vedoucí a mluvčí našich krajanů po•
ciálním- demokratem; Po několikaměsíč kousejí se odradit všechny uprchlíki
ním pobytu v různých evropských' ze od návratu domů a předpovídají jin
mích jsem se probudil ze srn. Viděl s určitostí pětileté i delší vezení, Ji
jsem, jak sociálně demokratická strana však věřím pevně ve slovo naší vlády
kolaboruje s kapitalisty, jak se pokou která dosud každému navrátilci podali
ši dostat každého do spárů svých ka pomocnou ruku, aby mohl začít nov;.
pitalistických chlebodárců všemožnými, lepší život, a prominula mu poklesky
i špinavými cestami.
které měl. Přísahal jsem sám sobě, žt
Můj rodinný život byl mým neroz budu bojovat pro pravou svobodu, nu
mýšleným útěkem úplně rozerván a koliv pro svobodu hlásanou zde na Zázničen. Pokoušel jsem se vybudovat si pádě. Chci být jedním z těch, kteří donový lepší život, což však zde v cizině káží, jak prolhaná a falešná jsou tvrze
není možné, neboť moje názory jsou ní o persekuci navracejících se uprch
líků«
odlišného druhu. \
Našemu čtenáři odpovídáme, že podDověděl jsem se o amnestii a rozhodl
jsem se přes veškerou lživou propa poříme urychlení jeho návratu. Približ
gandu a především pro veškeré hanobe ne během jednoho měsíce by mohl býi
ní naší vlasti ták zvanou eaľiíouou inte doma.

!
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Jsem š fa s le n , ž e m ohu d o m a ž il a p ra co v a t
Oá občanů, kteří se
zpět. do
reptíbížkjv áostžféspe sáie áptísy. svěd
čící o tccn* Jak TdÉĚBgcořmy v
za
nechalo opětovné säfedäni s ocrDovern
a vlasti. Po tom, coVšhršali o naší re
publice v zahraničí ze sírany nepřátel
ské propagandy, jsou všichni radostné
překvapeni. A toto překvapení vyjad
řují i ve svých dopisech. Mezi navrá
tilci, kteří nám v posledních dnech na
psali, je také Zdeněk Lustyk. Vrátil se
do vlasti před nedávném a žije nyní
u svých rodičů na Vysokomýtsku. Píše
mezi jiným:
»Po krátkém čase, který jsem prožil
ve svém novém životě zde doma, chtěl
bych vám něco napsati o svých do
jmech. Předně jsem vám i příslušným
úřadům povinován díkem a vděčnosti
za to, že mi byl umožněn návrat do mé
krásné vlasti a k mým rodičům. Nabyl
jsem opět duševního klidu. Jednodu
chost úředních formalit v *Práže mě
překvapila. Dík vám všem!

TezbĚ lí nčs
a r o ^ i s&Ef I
most přrsfe JT2SZÍ rässôe otíSne- fasses |
"V
fiř rďTiuetea, tat- i
ž e Tzážz>ž nz e s s e « p rá v - s p o c o m o s ŕž é e s fc c s ío c e ľiä ž é h o e b č e rst- J s e m z a m e k t n ä n r to v á rn ě r e V y s o k é m M ý tě . B e á n
n rä i s i l á m p r í j e m , t a k ž e t ir r s k z i i a d z j
o p ě t v y r o v n a n ý m č lo v š k e m .
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Srovrtávám si často dva ceífeé pratí- j
klady. Propagandu tam na 'Zágadé )
o naši republice a skutečnost, kterou
nyní prožívám. Nebyl jsem zklamán a
jsem šťasten, že mohu v této republice
žit a pracovat.« y
^ *

P roč ta sk ro m n o st?
♦
%
♦
x
♦
X
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Ý
X
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Na tak zvaném »ČESKOSLO- ♦
VENSKĚM DNU« v Chicagu, 1
který se konal 8. července, byla ♦
také výstavka balonů, jimiž J
»Svobodná Evropa« vysOá do ♦
Československa a jiných zemí. i
lidové demokracie štvavé' tisko- |
viny. Pořadatelé výstavy však ♦
projevili nápadnou skromnost. *
Chyběly na ní exponáty, jež by
dokreslovaly výsledky jejich
činnosti.
Mohli bychom jim posloužit
některými náměty, jež ukazují
mezery na výstavce. Rozhodně
tam neměly chybět fotografie"
oněch mužů a žen, kteří zahy
nuli při srážce čs. dopravního
letadla s balonem na Slovensku,
dále seznam sirotků, kteří byli
tímto balónkovým zločinem při
praveni o, rodiče. Na výstavce
rovněž chyběly fotografie dětí,
jež byly popáleny výbuchy ba
lónků při jejich dopadu, a sdě
lení o demolovaných rodinných
domcích či jiných věcných ško
dách.
;1
• Představme ší, že by pašeráci
opia uspořádali- výstavu o své
Činnosti a sestavili by ji pouze
z obrazů kvetoucích polí máku.
Představili -by návštěvníkům po-*
dobný »obraz« jako ^svobodoevropaní- v Chicagu!

a dostal prácu ako vodič 1nákladné!®
auta v anglickej vojenskej, správe
v München-Gladbach. Po dvoch me
siacoch zo zamestnania. odišiel a”pra
coval akp robotník u niekoľkých roľní
kov. Teraz sa vrátil domov.
* * *
- Do republiky prichádzajú i občania,
ktorí vo vlastnom slova zmysle nie sú
■návratálci na základe
amnestie. Ale aj
u nich je túžba po
domove tak.yeľka, že
sa vracajú — často |
po dlhých rokoch po- \
bytu: v cudzine. Jed- :
ným-z 'nich je Anton
Schwarz (narozený
1928 . v Tužine, pkres Prievidza). Na
jar roku 1945 sa'dostal s''matkou ďo
prúdu _ustupujúcej nemeckej "armády
Ako: traktorista chce pracovať Bal pri Bratislave a zahnali ho na rakúske
tazar Polakovič (narodený 1930, Červe •územie/ kde pracovali u. gazdu.’ Odtiaľ
ný Hrádok, okres Vráble). Utiekol za ho. už po vojně- odtransportovali;db, zá
hranice v júni 1948 a
padného Nemecka a usídlili v Schondal sa najať v lágri
dorfe pri, Stuttgarte. Tam sa'doučil za
Regensburg na prácu
automechanika.' Potom ;präcbvai v zá- . POSLEČHNÉTE si v čs. rozhlase
do Francúzska. Pra
vodoch Daimler Bénz v /Unter ,Türkhei- Vysílán! v českém a slovenském jazyce
coval rok .v železiar
mu. V roku 1952 odcestoval do Neupro krajany v zámoří
ňach v Hayagu. Za
chatelu vo Švajčiarsku, kde \pracoval 'Východoamerický
čiatkom novembra
Vlna (m)
Kc/s
do mája minulého roku. V Berne vstú standardní čas
1949 sa vrátil do zá31,41
*9 550
pil 'do styku, s naším, zastupiteľským 08,00—08,30
. pádného Nemecka.
25,59
11975
úradom a žiadalo povolenie k'návratu. 08,00—08,30
11725
25,05
Býval vo Valke. V septembri 1951 vstú Medzitým odišiel k matke ;do Sčhon- :08,Ob—08,30
31,41
- 955C
pil do poľských strážnych oddielov, po- dorfu a teraz sa vrátil. Bude, pracovať .08,30—09,30
25,59
11975
-08,30-^09,30 •
'tom do českej kompánié'ä zas do poľ ako automechanik. Taktiež jeho matka 10,30—11,00
31,41
9 550
skej, V júni 1954 požiadal o prepustenie ša chce vrátiť.
. 25.59
; ”
11975
10,30-^11,00
na IRO o vycestovanie do zámoria.
Emigráciu mu povolili do Argentíny,
karq, odcestoval v novembri 1948.
Usídlil sa v Buenos Aires a začal pra
covať ako krajčír u firmy Centra, kde
bol do roku 1953.
Začiatkom roku
1955 si zariadil
krajčírsku živnosť
vo Villa Ballester,
ul. General Faz 818,
ktorú mal až do
svojho návratu do
ČSR.
Siska chce bývať
u svojej matky v
Spišskej Belej' a
chce pracovať:1v krajčírskom obore,
v ktorom by uplatnil svoje skúsenosti
zo zahraničia.
* * *
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