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Kořeny pohnutých dob
Časopis, který dnes dostáváte do rukou, ani nepři
chází ani neodchází. Je to časopis, který ani nic ne
prorokuje, ani se nesnaží přesvědčovat nebo vám ně
co prodat. Řekněme, že se prostě přihodil, a že se
vám jedno z jeho čísel dostalo náhodou do ruky.
Záleží na vás, co s ním uděláte. Bud e-1 i se vám
zdát, že porušuje zákon a právo, pospěšte s ním na
nejbližší policejní stanici. Vydavatelství nehodlá brát
na sebe žádnou zodpovědnost, protože celý svět je
dnes rozdělen na dva druhy zemí : v zemích jednoho
druhu je něco dovoleno a něco zakázáno. V jiných
zemích je naopak dovoleno všechno, ale trestá se po
dle okolností.
Myšlenka vydávat tento časopis nebyla vůbec ori
ginální. Vznikla z všeobecného volání po sblížení li
dí všech světadílů, po výměně skvostných myšlenek
a vzájemné podpoře v boji za nejkrásnější tužby
lidstva. Je potěšující vidět, jak čínští pracující pod
porují až do těch hrdel a statků pracující lid Kuby,
nebo když bulharští zemědělci vyhlásí nerozbornou
jednotu s oprávněnými požadavky jihoafrického lidu.
Těžko si proto dovedeme představit, proč by měl
někdo něco mít proti snaze o lepší dorozumění me
zi Čechoslováky, kteří žijí jen o kousek dále za hra
nicemi, které tak jako tak jednoho dne padnou, a
Čechoslováky, kteří přirozeně myslí po Českosloven
sku a žijí po Československu.
Nedovedeme si totiž představit, že by mírové sou
žití mělo být vyhrazeno jen jedné straně, která bo
juje za mír. Má-li myšlenka mírového soužití zvítě
zit, musí být přijata oběma partnery. Protože se nám
zdá, že by nebylo moudré, abyste se hnali do tohoto
soužití bez znalostí svého nastávajícího partnera, a
protože si myslíme, že proti objektivním informacím
nemůže mít nic ani sama Československá tisková
kancelář, budeme se snažit podle okolností vám v
boji o světové dorozumění trochu napomáhat.
Jediné, co můžeme slíbit, je to, že se budeme sna
žit podle svých nejlepších sil. A to věru není mno
ho, uvážíme-li, že musíme překonávat určité tech
nické obtíže, kladené nám nepatrnou skupinkou zpá
tečníků a pobloudilých tmářů. Považujeme však za
nutné, abyste si uvědomili alespoň toto : to, co čtete,
je skromný pokus o přiblížení některých rysů sou
časného světového dění. A chtěli bychom znovu
zdůraznit, že to je pokus ryze československý, na
který nepřispěl nikdo ani jediným dolarem, ani jedi
ným rublem. Snad se vyskytnou lidé, kteří vám bu
dou říkat, že vyhazujeme Deníze. Odpovídáme docela
nrostě, že nechápeme, proč by je měla pálit naše
kapsa.

Jsme jednostranní? Možná. Nechápeme ovšem,
proč bychom neměli být. Víte sami nejlépe, že zvláš
tě u nás panuje naprostá svoboda informací, Ověřili
jsme si pečlivým a dosti podrobným rozborem čes
koslovenských tiskovin, že není jediné maličkosti, je
diného tajemství, které by vám nebylo předložono v
novinové, věstníkové nebo vyhlášková formě. Po
střehli jsme pouze, že v československých novinách
trochu pokulhává zpravodajství z ciziny : Zprá vy
ze světa, Okénko do světu, Sirým světem a tuk. Co
vánic je nn světě bez chyby. Právě tuto chybu jsmo
se rozhodil podle svých nestatněných možnosti,
jak říkávali naši předkové, částečně napravit. Od
tud pramení, chcete-íl, možné nařčení z jednostran
nosti.
Ještě o jednom důležitém bodu se chceme úvodem
zmínit. S oblibou se tvrdí, že žijeme v historické do
bě, kdy se rozhoduje o bytí u nebytí, o budoucnosti
civilisace, o šťastných zítřcích. Doufejme, že hlasate
lé těchto světlých myšlenek mají pravdu. Snad pro
to, že jsme na své pouti přišil do styku so střízli
vým anglosaským světem, naučili jsme si cenit jedné
jejich zásady. Ať se děje cokoli, je vždycky potřebí
vést “business as usual”, čili je potřebí, makat i připotopě. V době sputniků a řiditelných střel je do
bře si uchovat zdravou dávku skepse k technolo
gické revolucí dvacátého století.
Proto nám právem můžete vytknout důležitý po
klesek “Kořenů”. Nemají totiž pevnou linii ani ideo
logii. Co je horší, ani se o ni nesnaží. Kořeny po
hnutých dob, v nichž žijeme (jako v nich žili naši
předkové a prapředkové) netkvějí totiž ve vynálezu
pazourku, nebo atomické ponorky. Jsou v lidech, kte
ří se nikdy nevzdají práva vzít rozum do hrsti a
obhospodařovat si jej sami. A hlavně v nedostatku
takových lidí.
Vaše

Z předvolební debaty senátora Kennedyho a vicepresidenta Nixona

Americký cil v letech šedesátých
V dobé, kdy se vám dostanou do rukou tyto řádky, bude jeden z účast
níku této debaty zvoleným presidentem Spojených států amerických. Le
tošní předvolební kampaň byla ve znamení "všenárodní debaty” mezi de
mokratickým a republikánským kandidátem po historickém příkladu kam
paně Lincolna se senátorem Douglasem před jedním stoletím.
V americkém týdeníku "Life” položili si oba kandidáti tutéž otázku : co
je podstatou tzv. "amerického snu’’ tj. cílů, které si Američané ukládají ja
ko národ ve společenství všech národů? Co pro splnění svých národních
tužeb a přání chce a může Amerika udělat v bezprostřední budoucnosti?
Slovo mají presidentští kandidáti :

John Kennedy:
... Zřídka si totiž uvě
domujeme, že největší
nebezpečí nevězí ve
strašných nástrojích smr
ti a zkázy, ale často v
nedostatku cílů a tužeb.
Za hranicemi každého
národa, který ztloustl a
/ješitněl, číhá vyzáblý a
hladový nepřítel...

Kde a jak se uplatníme se svým americkým pro
gramem v šedesátých letech?
Přežití

katastrofy

Přežití katastrofy, která hrozí, je často pokládáno
za jeden z největších problémů dnešního světa, a jis
tě mnohé jiné problémy jsou jím zastíněny. Ale ač
koli je dnes naše národní bezpečnost ohrožena víc
než kdy v historii, přežití samo bylo by jen nedo
statečným výrazem našeho národního úkolu ...
... Zřídka si totiž uvědomujeme, že největší ne
bezpečí nevězí ve strašných nástrojích smrti a zká
zy, ale často v nedostatku cílů a tužeb.
Za hranicemi každého národa, který ztloustl a zje
šitněl, číhá vyzáblý a hladový nepřítel...
Soupeření

Mír
Nejhlouběji lidstvo touží po míru. Jestliže míru
nedocílíme, všechny naše ostatní tužby se nesplní.
Je zamozřejmé, že mír, založený na podrobování ná
rodů, tento náš podivný mír studené války je vzdá
len všeho, co chceme.
Blahobyt
Všichni lidé chtějí blahobyt, jako si všichni lidé
přejí mír .. .Ale prosperita sama o sobě nestačí tam,
kde s ní ruku v ruce nejde spravedlivě uspořádaná
společnost...
Ani jeden z těchto čtyř problémů-přežití, soupe
ření, mír a blahobyt-neshrnují zcela náš národní
program. Vytvořeni lepších Spojených států vyža
duje, abychom se snažili o splnění celé řady cílů,
které společně tvoří americký národní úkol a osud :
Zajištění lidské důstojnosti a práv každého jedno
tlivce.
Zlepšení demokratického způsobu vlády.
Vzdělání každého jednotlivce podle jeho schop
ností.
Vymýcení nevědomosti, předsudků, nenávisti a
špíny, v níž se rodí zločin.
Vymýcení čtvrtí chudoby, vymýcení chudoby sa
mé a hladu.
Ochrana pracujících před hospodářskými důsledky
nemoce, invalidity a nezaměstnanosti.
Dosažení stále vzrůstající hospodářské kapacity
bez inflace a poruch jak v průmyslu tak v země
dělství.
Zdolání nebezpečných chorob.
Obohacení americké kultury.
Dosažení světového míru a odzbrojení, založeného
na mezinárodním právu, na vzájemném respektování
svobody a nezávislosti národů a na světové hospo
dářské základně, kde zmizí chudobné nebo ne
vyvinuté národy.
(Pokračování na str. 3)

Soupeření s tímto nepřítelem je také dnes poklá
dáno ze jeden z cílů. Ale i ono nevyjadřuje správ-ně naše cíle. Vskutku soupeříme se Sovětským sva
ČECHOSLOVÁCI VE SVĚTĚ
zem, a do značné míry naše naděje do budoucnosti
jsou založeny na našich schopnostech zvýšit hospo
týdeníku letník "Sokolský cviči
dářský růst, zvýšit zbrojení, vědecké bádání, zvýšit — Redaktor
pomoc ostatním národům, propagandu, zvýšit naši "Slovenský Sokol’’ Ka teľ’.
mezinárodni prestiž.
rol Bednár a náčelnice — Na valné hromadě
Ale zmýlili bychom se šeredně, kdybychom chtěli Sokola v zahraničí Ma-1 Čs. národní rady žen
toto soupeření povýšit na cíl... Cokoli takového dě- .
svobodného
Českoslo
láme, měli bychom dělat tak jako tak, ať existuje! rie Provazníková začali
venska
v
New
Yorku
byvydávat
anglicky
čtvrt

soupeřství nebo ne...
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(JEDNOTNÁ LINIE ZAHRANIČNÍ POLITIKY)
Richard Nixon:
Víme všichni, že boj s komunismem musí být vy
bojován bez atomové války. Sám pan ChruŠčov to
ví, ačkoli ještě musí o tom přesvědčovat svého čín
ského partnera, soudruha Mao, který veřejně před
pověděl vítězství komunismu, pravděpodobně vítěz
ství čínského komunismu, v totální válce.
V tomto případě má pravdu ChruŠčov a Mao se
mýlí. Nikdo, ani čínský národ, by nepřežil světovou
atomovou válku.
Zabránit

atomové

válce!

Proto je základním cílem americké politiky za
bránit atomové válce. Vím jenom o dvou způsobech,
jak zajistit mír : buď udržováním naší vojenské sí
ly v nezranitelném stavu, nebo poctivým a všeobec
ným odzbrojením. Pokud odzbrojení není na dosah,
nemůžeme si dovolit zahrávat si s naší obrannou silou.
Pro naše americké cíle je životně důležité, aby se
komunismus nemohl dále šířit. Toto jsou negativní
body našWho národního úkolu, k němuž se však při
pojí nejen Američané, ale většina národů svobodné
ho světa. Neboť jsou to úkoly, které, jak říkával
president Wilson, sjednocují národy.
Positivní

cíle

... Proto je základním
cílem americké politiky
zabránit atomové válce.
Vím jen o dvou způso
bech, jak zajistit m í r :
bud’ udnřováním naši
vojenské sily v nezrani
telném stavu, nebo pocti
vým a všeobecným od
zbrojením. P o k u d od
zbrojení není na dosah,
nemůžeme si dovolit za
hrávat si s naší obran
nou sílou ...
Pomáhali Jsme zprůmyslovění nově so tvořících
národů. Ve všech těchto pomocných programech lze
najít prvek našich vlastních hospodářských zájmů.
Dokonce byly některé tylo programy svými zastán
ci v americkém kongresu prolilaňovůniy zn programy
čistě hospodářské, diktované sobeckými zájmy. Dá bi*
také tvrdit, že Jsme k tomuto počínání byli vyburco
vání komunistickou hrozbou. .Inko Američan však dá
vám přednost lomu, abych věřil, ŽO všechny tyto vě
ci by byly provedeny i tehdy, kdyby komunismus
nepřesáhl stránky Marxových a 1'lngelsových knih.
Věřím, že za těmito pomocnými programy je dale
ko víc než pouhý sobecký zájem. Vydali Jsme na ně
už víc než 78 miliard dolarů a Je Jisté, že hospo
dářská pomoc bude nadále pokračovat.
'

Kromě těchto cílů jsme však ještě svědky další
ho rozšiřování pozitivních cílů, které nás rovněž
sjednocují.
Od konce druhé světové války byla základem
americké zahraniční politiky podpora Organizace
Spojených národů. Na těsně druhém místě byla pak
naše snaha - a spory o tento bod našeho programu
jsou stále časté a živé - poskytnout svobodným ná
rodům co neýsilnější hospodářskou pomoc. Přišli
Nové národy
jsme na pomoc ožebračeným národům, obnovili oVětšina
z
nás
instinktivně
ví, že ze soudobého svě
chromené hospodářství j a k bývalých spojenců tak
tového dění je nejdůležitější revoluce nadějí občanů
bývalých nepřátel.
nově vytvořených států, jejichž obyvatelstvo před
stavuje tretími obyvatelstva celého světa, n kle r é
la zvolena předsedkyní Francie, Norska a Švéd nejsou dosud zataženy do zápasu svobodného světa
paní B. Papánková a ska. Tábor vedl docent s komunismem.
Jsem pevně přesvědčen, že americkým národním
místopředsedkyněmi J. dr. Kratochvil.
úkolem je aplikovat body předmluvy naší konstituce
Feierabendová
a
O. — Světového eucharis v naších vztazích ne všemi lidmi na světě, Rád
tického kongresu v Mni bych je tu zopakoval :
Hrubá.
Vytvoření dokonalejšího- společenství států.
— Čs. fotbalový trenér chově se účastnili tito
Nastolení spravedlností.
M. Luger požádal ve katoličtí kněží a laikové :
Zajištění vnitřního pořádku.
Švédsku o politický asyl. Msgr. Planer, dr. A.
Zajištění společné obrany.
Byl tam na zájezdu s pol Heidíer, dr. Škarvada,
Zvýšení všeobecného blahobytu.
dr. Lang, J. Urban, J.
Zabezpečení svobody nám I našim potomkům,
ským klubem Gornik.
Čtyři z těchto cílů prý nabízí světu komunismus.
— Čs. zpěvák Jan Rubeš Kubovec, K. Fořt, V.
dostal čestné občanství Vinš, dr. K. Schwarzen Proto také jeho přitažlivost j'e značná. Avšak na
kanadského města Win- berg, dr. J. Němec, dr. místo dvou z nich-svobody a spravedlností-vyžaduje sociální disciplinu, vynucovanou tyranskou státní
nipegu, kde řídil "Mezi F. Mikula, prof. dr. Vra mocí.
národní festival zpěvu a na.
Neoddělitelné zásady
— Lékařského kongresu
tanců”.
Jsem si jist jako ničím, na světě, že tyto zásady,
— Čs. dálková škola v v Athénách se účastnil které jsem jmenoval, nebyly vymyšleny pouze lidmi
Německu uspořádala le bývalý primář oční kli bez N ě č i pomoci. Jsem si také jist, že jsou nepo
nejenom nám, ale celému lidstvu.
tos dva prázdninové tá niky v Mladé Boleslavi stradatelné
Věřím, že uskutečnění neoddělítelnosti těchto zábory pro čs. děti z Ně dr. Karel Polesný, který ; sad od osudu lidstva rná být konečným americkým
mecka, Rakouska, Itálie, provozuje praxi v USA. 1 ideálem, a věřím, že tento ideál zvítězí.
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Z memoranda Ústřednímu výboru Maďarské komunistické strany.

Imre Nagy: Na obranu lidu
Imre Nagy byl maďarským ministerským předsedou od 24. října 1956 do 4. listopadu 1956. Byl po
volán vytvořit vládu v okamžiku, kdy maďarská komunistická strana ztratila kontrolu nad zemí, jíž
vládla.
Imre Nagy vyhlásil neutralitu Maďarska, vystoupení z Varšavského vojenského paktu, vytvořil koa
liční vládu, složenou z několika stran, a schválil obnovu demokratických politických stran, potlačených
maďarskými stalinisty. Požádal o pomoc Spojené národy a jasně se postavil na stranu svého lidu pro
ti sovětské nadvládě. Když Sovětský svaz potlačil maďarskou revoluci, utekl se na jugoslávské vysla
nectví. Sovětská Kádárova vláda mu zaručila bezpečnost. Nagy byl však okamžitě deportován do Ru
munska, kde byl vyslýchán sovětskou policií. Později byl postaven před soud, odsouzen k smrti a popra
ven.
Dole,ji citované výňatky jsou z memoranda, které sepsal jako "podezřelý revisionista” ještě v době
před maďarskou tragedií. Dokument byl propašován do ciziny jedním z jeho nejbližších spolupracovní
ků.

My maďarští komunisté budeme věrně pěstovat
a vždycky bránit historické Marxovo komunistické
heslo : "Proletáři všech zemí, spojte sel”. Ale přidá
me k němu další heslo, vyslovené už v roce 1836
Mlhály Vocroesmartym : "Maďaři, zůstaňte ne
ochvějně věrni své vlasti!’’

nizovaii mezinárodní provokace a incidenty, hospo
dářské sabotéry a defraudanty státních peněz, kteří,
zneuživše svěřené moci, buď sami spáchali vážné
zločiny proti lidu nebo přinutili jiné, aby takové či
ny spáchali. Veřejný život, strana i státemusí být
od těchto živlů očištěny.

Nezapírám svoji maďarskou národnost a horoucně
miluji svoji maďarskou zem a její lid. Pravé vlaste
nectví, spojené s láskou a úctou k ostatním náro
dům, je základem a podstatou proletářského inter
nacionalismu.

Skutečnosti dokazují, že oněch základních pět zá
sad, které byly prvně formulovány na Bandugské
konferenci představiteli Indie a Číny -Ču En-lajem a
Panditem Nehru-, nemohou být omezeny jen na ka
pitalistický svět, nýbrž že musí být také aplikovány
na vztahy mezi zeměmi demokratického a socialis
tického tábora.
Socialistický stát musí všemi možnými prostředky
chránit mír. Musí se vyhnout tomu, aby se účastnil
bojů mezi mocenskými bloky nebo byl zapleten do
války tím, že by sám vytáhl do boje nebo poskytl
průchod jedné z bojujících stran.
Musí se především postarat o to, že ve všech těch
to otázkách se bude moci lid svobodně rozhodnout,
lid, který bude nositelem nejvyššího státního práva.
Naše země, jakožto nezávislá a samostatná země, se
musí připojit k oněm zemím, které doopravdy bojují
za udržení míru.

Lidová demokracie je demokratický typ diktatu
ry proletariátu. Jestliže tedy methody, užívané So
věty zn zcela jiných okolností, jsou kopírovány a vy
dávány za lidově-demokratické-a to ve v š e c h lidově-demokratlckých zemích, ale zvláště v Maďar
sku-, pak lidová demokracie přestává být diktatu
rou proletariátu.
Taková země také ztrácí svůj charakter, jaký vy
žaduje situace, skutečně existující v tom kterém ná
rodě. Ve velké míře se pr á v ě toto přihodilo ve
všech Udově-demokratických zemích a způsobilo váž
né poruchy při upevnění výstavby těchto zemí.
*
Vůdcové komunistické strany a státu si musí být
vědomi toho, že osud státu a osud lidu jsou totožné.
Pracující lid nemůže být; svoboden, pokud stát není
nezávislý, pokud nemá úplnou samostatnost, pokud
cizí vlivy ovládají jeho zahraniční politiku.
A žádný stát nemůže být opravdu nezávislý a sa
mostatný, pokud jeho lid nemá absolutní právo na
svobodu.
$
Od okamžiku, kdy jsem se zapojil do dělnického
hnuti a stal se členem komunistické strany, ani na
chvíli jsem nebyl národnostním šovinistou, šovinism
mi byl cizí a mé počínání bylo vždy vedeno kon
cepcí proletářského internacionalismu.
❖
$
Nesrovnává se s veřejnou mravností, abychom mě
li za vůdce lidi, kteří řídili a organisovali podvodné
hromadné soudní procesy, lidi, kteří byli odpovědni
za mučeni a vraždění nevinných lidí. lidi, kteří orga-
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Poznámka:
Pět zásad mírového soužití projednali minister
ští předsedové Číny a Indie při návštěvě Ču Enlaje v New Delhi v červnu 1954 :

1. vzájemné zachovávání územní nedotknutelnosti
a státní nezávislosti.
2. vzájemné neútočení,

3. nevměšováni se do vnitřních problémů sou
sedních států,
4. rovnost v mezinárodních jednáních,
5. vzájemná pomoc a mírové soužití.

NAUKA O CHYTRÝCH KANÁRECH ANEB

SPISOVATELÉ V ČECHÁCH
Již staří Řekové důmyslně vymýšleli nauky o vě
cech, o kterých jinak příliš mnoho nevěděli, O vě
cech všedních i nevšedních, přijde na to, z jakého
hlediska je člověk bral. Totéž platí i o mně. Nejsa
člověk příliš dúmyslný-ostatně kdo z nás by dovedl
napočítat více než deset starých Řeků, jichž před
ností byla jakási důmyslnost-, ani člověk příliš vymýšlivý (ostatně oni důmyslní Řekové taktéž ne
byli lidé vymýšliví, neboť počestnost byla jejich ob
čanskou ctností, pokud nešlo o otroky)-, nevím pří
liš mnoho o spisovatelích v Čechách.
Ku pomoci mi přišel pan Jaroslav Kunc, když
před něco málo lety vydal v Praze “Seznam čes
kých spisovatelů-beletristů”. Tato knížka je důmy
slná a zbavila mne povinnosti či touhy po výmys
lech. Obsahuje seznam jmen a menších osobních údajů všech spisovatelů či básníků, kteří publikovali
mezi květnem 1945 a prosincem 1956 Zhruba ob
dobí jedenácti let. I jediná sebemenší sbírka básní
stačila v oné době, a už pan Kunc, takto zasloužilý
knihovník a archivář knihoven hlavního města Pra
hy, onoho adepta psaného umění pojal ve svou sbír
ku. Taktéž básníci, dobří i špatní, kteří se své slá
vy světské nedožili, byli pojati. Ovšem lidé zatvrzení
modernímu duchu socialismu byli poněkud opome
nuti. Tak na příklad nebyli pojati členové katolické
moderny. Taktéž básníci jako Blatný, Listopad a
mnoho jiných, kteří odešli do exilu, nebyli pojati do
sbírky pana Kunce. A poněvadž chci čtenáře seznámiti s naukou o chytrých kanárech aneb spisovate
lích v Čechách, zapomeneme různic a podíváme se
na ty, kdo tam zbyli a chodí volně po Praze či po
venkově.
Jsem řemeslem sociolog, cosi jako počítač duší. To
jako na vysvětlenou, proč jsem nakládal s literáty
jako s jablky. Předně, 466 básníků, dramatiků, ro
manopisců a různých jiných pisatelů žilo v Čechách
mezi květnem 1945 a prosincem 1956. Nejsou počí
táni ti, kteří mezitím odešli do exilu, a ti, které čes
koslovenská vláda omezila na svobodě osobní či
projevu.
46 jich zemřelo do roku 1957, a od té doby opět
něco více, řekněme padesát celkem. Byli mezi nimi
lidé výteční i neznámí. Skoro všichni se narodili
před rokem 1910.
Ještě několik číselných údajů : předně věkové roz
dělení literátů v Čechách. Asi 26%ze všech 466 spi
sovatelů se narodilo před rokem 1900, asi 34% mezi
roky 1900-1910, asi 2J% mezi 1910-1920 a asi 18%
mezi lety 1920-1930. Pouze tři mladíci ročníku 1931
či pozdějšího zaznamenali vydání čehosi. Tedy gene
race dnes mezi padesátkou a šedesátkou nám dala
dvakrát více literátů než generace dnes mezi třicít
kou a čtyřicítkou.
Majíce v paměti hrubé rozdělení generační, po
dívejme se, jak a čím se tito všichni literáti živí.
Vezměme si na příklad generaci 1901-1910 a gene
raci 1921-1930. Polovina starších paní a pánů měla
a má jakési zaměstnání učitelské či byla nebo je ve
svobodných povoláních. Čtvrtina z nich úředničí a
čtvrtina byla či je u novin, filmu, radia a televize.
Z těch mladších skoro polovina je u novin, filmu,
radia a televize a asi tak po čtvrtině úředničí a učí.
Ovšem nezapomínejme, že těch mladších je právě
aci polovina těch starších.

Za jedenáct let se všelicos přihodí. Též básníkům
se přiházejí věci třeba nemilé. Tak nnpř, zjistíme,
že asi jedna třetina literátů se odmlčela po roce
1948. Když tedy odečteme od našich 466 asi padesát
zemřelých a asi 130 těch, kteří se odmlčeli, zbude
nám něco přes 280 literátů. Když se pak podíváme,
kdo co psal, a koho by nebylo možno nazvat soci
alistickým realistou, ubude nám dalších 150 umělec
kých per. Takže nakonec po důkladném počtu a po
liberálním přiřčení titulu "socialistický spisovatel",
najdeme asi 140 spisovatelů, básníků, dramatiků a ji
ných podobných literátů na dnešní scéně.
Nyní se podívejme na novou, socialistickou gene
raci : máme asi 80 socialistických spisovatelů, Jejichž
první publikace jsou až poválečné. Pocházejí částeč
ně z generace 1911-1920 a převážně z desetiletí 19211930. Tato poslední dekáda spisovatelské generace Je
( Pokračováni na sir, 6.)

ZÁSADY ZKUŠENÉHO
KANÁRKA
Miloš Macourek
Hlavní je
vystihnout dobu
kdy zpívat
Ráno když sc pán holí
nezpívat protone zpívá
sám pán
Dále
vystihnout co zpívat
Nezpívat cokoliv
co tě napadne
zpívat co se sluší
na kanárka v kleci
Dělat trylky
zpívat lehce
a jasně
nezpívat o kleci
ale zpívat spíš o sentenci
Nemyslet jen na sebe sobecky
ale zpívat i o sušených jepicích
za zlaté rybičky v akváriu
které nemohou zpívat
protože jsou
jak známo
němé
Zpívat tedy co nejveseleji
co nejíahodněji
a neohlížet 3e
ani na modrý vzduch
ani na červené květiny v okně
ani na slunce
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Obrození americké politické satiry

INTELEKTUÁLNÍ KLAUN: MORT SAHL
Zcmřelý americký komik Will Kogers řekl už dávno : “To není žádný kumšt
být' komikem-když pí o vás pracuje celá vláda.” A měl na mysli americkou
vládu. Politická satira byla vždy popelkou na americkém jevišti. V posledních
letech nastalo obrození (nebo zrození?) americké jevištní satiry, jejímž hlav
ním předmětem jsou politické poměry. Hlavním představitelem tohoto obro
zení je v Kanadě narozený intelektuální klaun Mort Sáhl.

Hraje před vyprodaný
mi sály malých divadel a
nočních klubů. A přita
huje obecenstvo, které
nejen že se nezajímá o
hudbu, tance, menu a at
mosféru, ale o nejnovčjší. politické vtipy. Mort
Sáhl je zřídka zklame.
Will Rogcrsovi stačilo
být komikem. Mort Sáhl
má větší ambice :
“Já jsem intelektuální
hlas naší doby, což naší

době nijak nelichotí...”
Mort Sáhl je ve své sa
tiře pokrokový liberál,
který nešetří svými šlehy
a n i demokratickou a n i
republikánskou stranu.
O vicepresidentu Nixonoví v době jeho zájezdu
do Sovětského svazu :
“Jestli s nimi nevyjde po
dobrém, bude mít potíže.
Tam nemůže nazvat kde
koho komupí-stou a tím
mu zničit kariéru ..

SPISOVATELÉ V ČECHÁCH
(Pokračování se str. 5)
zvláště zajímavá. Dvě třetiny z ní jsou u novin, ra
dia, filmu. Přes 80% z nich psalo v době tuhého re
žimu 19(50-1055, ale pouze jedna třetina vydala více
než 5 publikací.
Nyní k mé nauce o chytrých kanárech. Povšechně
jsme se přesvědčili, že tendence mezi českými lite
ráty jsou tyto : mladší generace tíhne k zajištění osobní existence ve spojitosti s novinami, radiem a
■filmem, všeobecně nepíše tolik jako generace pře
dešlá a obratně obchází jakékoli ideologické konflik
ty jednak omezením psaní, jednak pojednáváním o
tématech převážně historických nebo nepolitických.
Principem chytrého kanárka je zpívat v pravý čas,
pravým způsobem bez. zřetele na lákavé svody živo
ta vně klece. Víme, co se stává kanárkům, kteří ulétnou : ncnaj'dou dost potravy, je jim zima a různá
nebezpečí včetně kočky domácí na ně číhají.
Má nauka o chytrých kanárech není příliš důmy
slná, ani příliš vymýšlivá. Poněkud však postihuje
vysvětlení, co se přihodilo českým literátům. Méně
jich píše, těch méně, co píše, píše méně, a těch mé
ně, co píše méně, píše takřka o ničem. Ani se vlast
ně nemusíme divit členům ústředního výboru sra
ný, že naříkají na literaturu : kde nic tu nic.
Nedejme se ošálit statictickými údaji : počet no
vých titulů literárních publikací poklesl a stále klesá,
porovnáme-li nové údaje s údaji řekněme před úno
rem 19-18 a s údaji předválečnými. Ovšem, oni jinak
výteční a slavní proletářští spisovatelé druhu Van
čury, Olbrachta a druhů vymřeli či vymírají, a mlá
dež nemá proti čemu brojit.
Literatura, která je zbavena možnosti vylíčit kon
flikty, zakrní, zmaloměští, stane se chvalořečí všed
nosti, Kdo však z oněch chytrých kanárků by si do
volil zpívat v dobu nepravou, zle to odnese. Sjezd
socialistické kultury v minulém roce přiškrtil všech
ny výkřiky po volnosti. Co nám tedy zbývá, než
švitoření kanárků, variace na jedno téma?
Zkráceno z článku dr. Danielu Kubátu v měsíční
ku “Sklizeň”, vydávaném v Hamburku.
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O demokratickém kan
didátu na presídentský ti
rád Kennedym : “Demo
kratický volební výbor
Doslal jeho milionářskému otci tento telegram :
Neztratil jste syna, ale
získal jste zemi.”
O rasistickém guverné
rovi Arkansasu, když byl
střediskem divoké kontroverse při skandálech v
Little Rocku:"Já ho
mám rád, ale nechtél
bych, aby si vzal moji
sestru."
O senátním výboru,
který vyšetřuje “neame
rickou" činnost: “Vždy
cky, když Rusové zavřou
nějakého Američana, se
nátní výbor zavře jiného
Američana, aby vyrovnal
skóre.”
O senátoru Kennedym,
který vítal jednoho afric
kého presidenta: “O. K.
Ale jestlipak se s ním
bude stýkat po úředních
hodinách?”
O sovětském náskoku
v atomovém zbrojení :
“Možná, že nám Rusové
ukradnou všechna váleč
ná tajemství. Pak alespoň
budou o dva roky poza
du.”
O první volbě presiden
ta Eisenhowera : “Potře
bovali jsme hrdinu na
bílém koni. Teď máme
koně, ale nikdo na něm
nesedí.”
O amerických zajat
cích za korejské války :
“Chovali se statečně. Od
mítli dát jakoukoli infor
maci kromě jména, čísla,
hodnosti a přesné pozice
své jednotky.”
O zemřelém senátoru
Mc Carthym : “Neupírá
vám vaše míněni, ale upirá vaše právo je vy
slovit.”
Jednou z největších
perel je však Sahlova his
torka o bankovním lupi
či, který vytáhl na po-

kladníka pistoli a položil
nřed něho na přepážku
lísteček : “Dej sem pení
ze a chovej se normálně.”
A pokladník odpověděl :
“No jo, ale co je dneska
normální?”
Což jen dokazuje, že
Mort Sáhl zná velmi do
bře svět, v němž dnes
žijeme.

Čechoslováci
ve světě
— Knihovník právnické
fakulty americké Har
vardské university dr.
Václav Mostecký byl
zvolen generálním tajem
níkem Amerického vý
boru pro styk se slovan
skými a východoevrop
skými knihovnami.
— Klavírista Rudolf Firkušný hrál na britské televisi v pořadu nazva
ném "Přednesy slavných
hudebníků”. Rafael Ku
belik řídil zahajovací
koncert hudebního fes
tivalu v Granadě (pře
dehra k "Prodané nevěs
tě”, "Fresky” B. Marti
nů), a v Chicagu byly
poprvé provedeny nové
klavírní skladby K. B.
Jiráka.
— Péčí Sokola v San
Franciscu byl 30. října
odhalen v parku u Gol
den Gate pomník T. G.
Masaryka.
— Československý novi
nář Pavel Tigrid vydal
v Edici Svědectví studii
"Marx na Hradčanech”.
— 16. října byla v ame
rickém Baltimore odha
lena busta českému prů
kopníkovi A u g u s t i nu
Heřmanovi. Heřman bvl
autorem první mapy teh
dejší americké kolonie
Virginie.

Z výpovědi plukovníka Tišlera, člena čs. špionážní služby

KDYBYCHOM MY POSÍLALIŠPIÓNY
Když bylo pobouření nad sestřelením amerického výzvědného letadla s
pilotem Powersem největší, řekl soudruh Chruščov : "Představte si, jak by se
asi zachovaly Spojené státy, kdybychom tam poslali před mojí návštěvou
špióny. Jaké by asi bylo mé přijetí!’’
Skutečnost je taková :
V září 1945 byla od
halena v Kanadě sovět
ská špionážní skupina.
V březnu 1946 byl
zatčen dr. Allan Nunn
May jako sovětský vy
zvedač.
V lednu 1950 byl od
souzen do žaláře ame
rický vládní úředník Al
ger Hiss pro falešnou
přísahu při vyšetřování
sovětské špionáže.
V březnu 1950 byli
souzeni Judith Coplonová, Američanka, a so
větský úředník V. Gubičev pro špionáž.
V březnu 1950 byl od
souzen britským soudem
orofesor Klaus Fuchs
Dro vyzrazení atomových
tajemství Sovětskému
svazu.
V květnu 1950 byl od
souzen Harry Gold ja
ko kurýr vyzvědačské
skupiny.
V říjnu 1950 byl sou
zen David Greenglass
o r o vyzrazení atomo
vých tajemství Sovět
skému svazu.
V říjnu 1950 zmizel
za Železnou oponou pro
fesor Bruno Pontecorvo,
britský atomový vědec.
V dubnu 1951 byli od
souzeni k smrti manželé
Rosenbergovi pro vojen
skou zradu.
V červnu 1951 uprchli
britští diplomaté G u y
Burgess a Donald Maclean do Sovětského sva
zu.

V červnu 1956 byl vy
hoštěn z USA plukov
ník Ivan Bubčikov, pro
tože prováděl špionáž.
V lednu 1957 byl vy
hoštěn major Juri Kry
lov jako vyzvčdač.
V říjnu 1957 byl od
souzen k 30 letům ža
láře plukovník Rudolf
Abel.
V květnu 1960 byli
vyhoštěni ze Švýcarska
dva úředníci sovětské
mise, protože prováděli
špionáž.
Tolik o onom pověst
ném "kdyby” soudruha
Chruščova.
*
*
>:<
Zajímavé podrobnosti
o tom, jak pracuje špio
náž, skrývající se za di
plomatickou nedotknu-

telnosti, pověděl začát
kem tohoto roku p ř e d
americkým senátním vý
borem bývalý čs. vojen
ský a letecký pridelenec
ve Washingtonu, plukov
ník tajné služby Franti
šek Tišlcr.
František Tišlcr s ro
dinou požádal americ
kou vládu o asyl loni v
létě. Při výslechu prohlásil, že přibližně 45
procent zaměstnanců čs,
velvyslanectví ve Wa
shingtonu a delegace u
Spojených národů pro
vádělo "v té či oné for
mě” výzvědnou činnost.
Čs. velvyslanec byl o
špionážní činnosti plk\,
Tišlera plně informován.
Před odjezdem do Ame
riky zdůrazňovali Tišle-

rovi představeni, že jeho
posta ve n í
v o j enské ho
přiděl,ence je jenom
pláštíkem pro výzvědnou
činnost.
Jedním z Tišlerových
úkolů bylo získávat špi
óny z řad. amerických
občanů a jejich pomocí
získávat tajné informa
ce o postupu americ
kých obranných opatře
ní.
Plk. Tišler byl před
staveným dalších pěti
československých důstoj
níků, jejichž výzvědná
činnost byla vedena z
Washingtonu a z New
Yorku. Jeden z nich byl
natrvalo umístěn v kancel á rich československé
delegace u Spojených
národů.

ACEN A ED MURROW
Vlivný americký roz
hlasový a televisní ko
mentátor Ed Mur r o w
pozval do rozhlasového
studia společnosti Co-.
1 u m b i a Broadcasting
System představitele
Shromáždění porobených evropských náro
dů v čele s jeho dřívěj
ším předsedou dr. Pet
rem Zenklem.
Kromě Zenkla byli
přítomni : Dimitrov
(Bulharsko), Korbonski
(Polsko), Visoianu (Ru
munsko), Cotta (Albá
nie), Nagy (Maďar
sko! a Masens (Baltské
státy).

Murrow úvodem při
pomněl, že se ye dvacá
tém století, po určitém
období samostatnosti, za
kterou bojovaly po sta
letí, staly národy střední
a východní Evropy kolo
niemi sovětského impe
ria.
Řekl, že na tuto sku
tečnost je dobře pama
tovat právě dnes, kdy se
tolik mluví o problémech
samostatnosti bývalých
afrických kolonií, a kdy
se mezinárodní komunis
tické hnutí vydává za
jediného ochránce kolo
niálních národů.
Jednotliví zástupci po
robených zemí pak u-

vedli příklady, jak sc So-,
větský svaz zmocňovat
jedné země za druhou.
Komentátor Murrow
v závěru programu shr
nul jejich poznámky po
ukazem na to,/že svět ne
může existovat rozdělen
na část svobodnou a část
nesvobodnou. Zdůraz
nil, že je povinností svo
bodného světa, aby po
máhal porobeným náro
dům získat svobodu a
nezávislost.
Svobodný
svět musí tak činit pro
středky mírumilovnými,
morálními, politickými,
diplomatickými a ekono
mickými způsoby.
*
*
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Nikdo nechce druhý Pearl Harbour

Proč musíme špehovat?
Ještě před soudním procesem s americkým výzvědným pilotem Francisem
Powerscm vystoupil president Eisenhower na jedné zé svých týdenních tis
kových konferencí a shrnul ve svém prohlášení důvody, proč Spojené stá
ty provádějí výzvědnou činnost ve všech částech světa, zachvácených stu
denou válkou. Americké důvody shrnul president Eisenhower do 4 bodů :
25a prvé : Je absolut vosy . . . Hned od samé
Výzvědné orgány ope
ně putné sbírat tajné in ho začátku svého presi- rují pod širšími direkti
formace. Nikdo z n ás dentského období jsem vami a snaží se získat
n e c h c c druhý Pearl vydal směrnice, aby by informace jakýmkoli
Harbour. To znamená, ly jakýmkoli možným způsobem kromě násilí,
že musíme znát stupeň způsobem sbírány infor Na tyto operace dohlí
vojenských příprav na mace, které by uchráni žejí příslušní vládní úcelen? světě a znát vo ly Spojené státy a celý ředníci.
jenský síly jiných náro svobodný svět před ná
Nepoužíváme ani voj
du, zejména' těch, která hlým útokem, a které by ska, ani námořnictva, ani
jsou schopny provést umožnily účinně se při letectva k těmto účelům,
masivní a překvapující, pravit k obraně.
abychom se vyhnuli nut
útok.
Způsoby vyzvědačství nosti používat násilí při
Fetiš tajemství
Druhý bod : Způsob těchto operacích, a také
proto, že ze zřejmých
Tajemství, obklopující výzvědné
činnosti.
důvodů
branné síly mu
všechno v Sovětském Všechny takové akce
sí operovat pod daleko
svážil, činí vyzvédačskou mají nezbytně zvláštní
přísnější kontrolou a po
činndit nutností. Ve vět a tajný charakter. Musí
šině Světa by ncbylomož- to být bezvýhradně pod dle daleko specifičtěj
ších rozkazů . . .
no trtjnč připravit takový zemní činnost.
Nutnost vyzvědačství
náhlý Útok, ale v Sovět
Jsou to tajné akce,
ském svazu udělali z taj protože se musí vyhnout
Třetí bod : Jak se má
ností a skrývaček hotový odkrytí nepřítelem, a me na takovou činnost
fetiš. Je to také jedna z protože j s o u odděleny dívat? Je to činnost ne
největších příčin mezi od ostatních veřejných chutná ale životně důle
národního napětí a ner státních organisací.
žitá. Dáváme přednost

a pracujeme pro jiný
druh světa - a pro jiný
způsob získávání infor
mací . . . Otevřené hra
níce jsou jedinou odpo
vědí na tuto situaci v
době dnešních zbraní.
Proto jsem také podá
val v roce 1955 svůj ná
vrh na "otevření oblo
hy”, jež by umožnilo po
zorovací leteckou činnost
jak nad Spojenými státy
tak nad Sovětským sva
zem, a jež by znemožni
lo jakýkoli náhlý útok
připravovaný k ý m k oli proti komukoli.. .
Aspekt skutečných

problémů

Můj poslední důvod
je tento. Nesmíme se dát
odvést od skutečných
problémů dnešní doby,
jichž bylo (dopadení
pilota Powcrse-pr.) pou
hým příznakem. Tento
incident byl zneužit pro
propagační účely. Důraz,
kladený na let neozbro
jeného civilního letadla
j e n dokazuje existenci
"fetiše tajemství” . . .

KOŇSKÝ FEJTÓN

i
DIKTÁTOR SE SMYSLEM PRO HUMOR
Maršál Tito se svými spolupracovníky si prohlí
ží vlastní karikaturu z amerického týdeníku Time
(viz protější stranu).
I
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Když se diskuse v redakci stočila na fejtón, sna
žil jsem se nenápadné odejit do ústraní. Kolegové
však byli rychlejší, všechny východy byly včas ob
sazeny. Zůstal jsem proto sedět, protože jsem tušil,
co přijde. Toto tušení bylo nejlépe přijmout vsedě.
“Teď nám vrcholí dostihová sezóna v Austrálii,"
pravili kolegové, “uděláš fejtón o koních. “Melbournský pohá r” nám ze sportu vypadl, tak aby aspoň
někde byla zmínka. Hodíš to na dva sloupce osm
náctkou, sázet se to bude osmičkou. Natahovat to
nemusíš, ale.” dodali výhružně,“udělej to zajímavě'”
To byla právě potíž. O koních vím toto : běhá to,
skáče to, za starých dob to tahalo povozy. Celkem
to bylo užitečné domácí zvíře. Ačkoli žiji už léta v
Austrálii, kde z dostihů vybudovali jediné odvětví
znárodněného průmyslu, připomínají mi jména nej
slavnějších závodních koní jako byl Petr Pan pů
vabný Disneyúv film, neméně slavné klisny Karabiny
posledního Mohykána, a hřebce jménem Rising Fast
si pořád pletu se znamenitým americkým romanopiscem, jehož křestní jméno je Howard.

JEDNOTNÁ TĚLOVÝCHOVA v SN
Patrně ncjzdařilejšt karikaturou minulého zase
dání valného shromážděni Spojených národů V
New Yorku byla vedlejší práce karikaturisty Herblocka. Ukazuje delegaci sovětského bloku, oble
čenou jako jedno z amerických fotbalových muž
stev, v čele s kapitánem Chruščovem. Za ním jdou
jednotliví předáci komunistických režimů (od leva
do prava) : Gomulka, Živkov, Novotný, Kádár, Gheorgiu-Dej, Mehmet-Šehu. Vedle Chruščova klusá nejnovější spojenec Fidel Castro z Ku
by, zatím co Josef Tito se opírá o zábradlí a je
nom přihlíží.

Tento obrázek prošel světovým tiskem s výjim
kou zemí sovětského bloku. A přece i tam byla
jedna výjimka : na protější stránce dole v rohu
přinášíme nezvyklý obrázek : diktátora, který ne
ztratil ani smysl pro humor, ani smysl pro poměr
věcí (viz protější stranu).
Jediný kůň, k němuž jsem v předškolním věku
přilnul, byl Rin-tin-tin, a to byl můj životní omyl.
Zbožňoval jsem ho pro to dlouhé jméno až do okamžiku, kdy se mi rozbřesklo, že je to obyčejný
policejní pes, trpící filmovou megalomanií.
Eduard Bass by jistě s nadšením popsal produkci
lipicánů, rozepsal by se o umění, jemuž se říká špa
nělská škola, o těžké šambriéře, která práská, ja
ko když se střílí, o krásných krasojezdkyních a ješ
tě krásnějších hřebcích rodu koňského i šlechtického.
Nemohu posloužit. Nejsem nadšen. Uznávám, že
kůň je užitečný u voje, před pluhem, ba i u Karabce. Projde i u dragounů, neboť tím se alespoň daly
omluvit červené rajtky a ostruhy. Koníčci v cirku
su Humberto dělali v manéži všelijaké ladné poloobraty a obraty. Závodní kůň je cvičen proto, aby
udělal velký obrat. To je to nejlepší, co dokáži o
koních napsat.
Ale v hloubi duše budu nosit celý život hrst koň
ských jmen, s nimiž jsem prožil mnoho nevýslovně
krásných chvilek. Tak přece, řeknete si. Ale počkej
te. Ani jedno z těchto jmen není vyryto na nějaké
stříbrné trofeji, ani jeden z nich nevyhrál nějaké
derby, ani jeden nezlomil nějaký traťový rekord.
Ani jeden z nich dokonce neudělal ani jedinou ko
bližku, protože ani jeden z nich nikdy nežil.
V druhé obecné to u mne vyhrál o dvanáct dé
lek Šemík, jak se rovnýma nohama vrhal z vyše
hradských náspů do Vltavy. Snad si vzpomenete na
ten obraz Věnceslava Černého ve Starých pověstech:
Horymír v národopisném kroji, na olympijském bi
cepsu náramný náramek, na hlavě poděbradku. Ale
co Horymír! Šemík, panečku, takový těžký pivovar
ský valach s hřívou, vlající větrem, a s ocasem sple
teným v mohutný vrkoč, jaký donedávna nosily dá
my, které se zajímaly o psychoanalysu, Šemík, kru
ci, to byl kůň!
O třídu výš jsem dal přednost cizímu chovu. Teh
dy zaplály na válečné stezce táborové ohně, a Winetou, rudý gentleman, mstil smrt růže Apačů. Na dru
hé straně táboráku odpočíval bílý bratr Old Shat

terhand, pohrávaje si nedbale henryovkou, zatím co
medvědobijka ležela na dosah ruky. A za ním, tam
na paloučku, se pásl Hatátitlá, ohnivý hřebec z nej
ušlechtilejší španělské krve, smíšené h chloubou cho
vu meskalerských Apačů.
A pak to byl Dereš, divoký uherský kůň moslemské krve, uloupený v poctivé bitvě Jánušj. Huňúdovi, gubernátoru Dolní země neblahé paměti. Vysoký,
širokých prsou, nezkrotný, černý jako uhel a jako
jeho pán Janko Kozie, řečený Vlk. Co jsem se na
něm najezdil do jágerského kláštera na býčí krev,
od Lučence k Bardčjovu a od Košic na Zvoleií. až
k oné nešťastné bitvě u Šáryšského Potoka, kde na
věky ostal v poli ležet Janko Kozie, postrach Kurnánů, a s ním všichni bratříci.
Nejmilovanější kůň je však, s odpuštěním, zchát
ralá herka, která chrastí žebry i v tom nejpomalej
ším cvalu. Naštěstí necválá často, neboť je 350 let
stará. V roce 1605 na ni vsedl don Quijote de Ja
Mancha, rytíř smutné postavy, a vypravil se na ní
na křížovou výpravu proti lidské hlouposti, sobec
tví, falši, krutostí a nadutosti. Ještě se z té výpravy
nevrátil, a není pravděpodobné, že by se hned ítak
vrátil, protože lidská hloupost a zloba jsou nesmrtel
né.
Případ nebohé Rosínaty je však taky jediný, kdy
jsem ochoten připustit, že se i kobyla může stát' oprávněnýrn kandidátem nesmrtelnosti.
Z čtrnáctideníku “Hlas domova”, .který vychází v
Melbourne.
1
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(Z polského deníku Kierunki, Varšava - Krakov)

Jak se stát kulakem
Ze všech východoevropských států má nejméně zemědělských družstev Gomulkovo Polsko, a polská vláda také otevřeně prohlásila, že polský zemědělec
je natolik proti družstevní formě zemědělství, že by bylo politicky nebezpečně
jej do ní nutit. Jeden varšavský deník uveřejnil nedávno článek, který tuto
situaci výmluvně vysvětluje. Je ve formě fejtónu.

Byl jednou jisty člen
zemědělského
družstva.
Pocházel z dalekého okre
su. Členové družstva o
něm mnoho nevěděli, pro
tože to byla zrovna doba,
kdy bylo nutno přijmout
každého, a protože málo
pil a zdál se být ochoten
pracovat.
Skutečně také pracoval
za dva, dokonce i v ne
děli, kdy se mnohým pra
covat nechtělo. Dělal do
konce i ony nepříjemné
práce, do nichž se niko
mu nechtělo, a které mu
sily být členům družstva
přikazovány ...
Nebylo tedy divu, že
koncem roku dostal nej

větší peněžitou odměnu
a největší podíl obilnin.
Místní tajemník mu
přede všemi potřásl ru
kou, blahopřál mu k za
sloužené nejvyšši mzdě a
dával ho každému za při
klad.
Zanedlouho se začal o
tohoto vzorného družstev
níka zajímat i okresní vý
bor, a milý družstevník
dostával tucty pozvánek
na veřejné slavnosti vše
ho druhu. Tak by to
snad bylo šlo napořád,
kdyby se nebyla stala po
litováníhodná
příhoda.
Jakýsi novinář udělal se
vzorným družstevníkem
interview.

Hrdina
Elvi Sinervo
Miluji život,
ještě nechci zemřít,
dnes v noci snil jsem o své mladé ženě.
Plakal jsem, když jsem procitl.
Však v soudní síni,
tváří v tvář soudcům,
kteří mne odsoudili k smrti
pro velezradu
a ničení mostů,
zvedl jsem hlavu, usmíval jsem se.
Neboť tys tam byl, můj národe,
a zavřenými dveřmi
ses na mne díval.
Tebe jsem nezklamal, národe,
v tobě můj život
je veliký a věčný.
Bezmocná jsou tvá slova, soudče,
papíry šustí v tvých rukou,
zvadlé jak mrtvý keř.
Mne však nesou milióny živých rukou
přes mou žízeň po životě,
přes mou úzkost ze smrti,
a přes tu slepou,
oslepující
minutu,
kdy se mé prsty vryjí do země, až padnu.
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"Tak vy jste ten, kdo
si vydělal nejvíc peněz
za minulý rok," začal re
portér.
"Správné," řekl druž
stevník,
"Vám se družstevní ži
vot líbí, že?"
"Samozřejmě.
Proč
ne?"
"A napřesrok si chcete
zase vydělat: spoustu pe
něz?”
"Samozřejmě.”
"A nač potřebujete to
lik peněz? Jste svobodný
a sám moc neutratíte?”
"Až si našetřím d o s I:
peněz, tak si u nás v
Klelcích koupím kousek
půdy, postavím si domek
a pak už nebudu muset
dělat v družstvu. Pak bu
du dělat hezky sům pro
sebe.”

Historie
Dějiny maďarské ko
munistické strany stále
ještě nejsou zpracovány
j a k o oficielní historie.
Po deset let pracuje se na
takové historické příruč
ce, ale ta ještě není bot o v a, protože historie
maďarské komunistické
strany je stále ''přehod
nocována”.
V prvním vydání byl
nnpř. Rnjk představován
jako jeden z vedoucích
podzemní organizace ko
munistické s t r a n y. V
druhé verzi byl titoistiekým agentem. Ve třetí
byl mučedníkem. Podob
ný osud stihl posmrtnou
památku Bély Kuna.
Tamní Aezcl a Tiboť
Mérny ve
"Vzpouře myslí’’
Hi
>n

ČECHOSLOVÁCI VE SVĚTĚ
— V Moraviatownu v
Kanadě bylo otevřeno
muzeum na místě, kde
stávala před 150 lety osada Jednoty mornvsi
kých bratří. Čs. menšinu
zastupoval dr. J. Petří
ček a rev. J. Zeman. , .
— V New Yorku zem
řel ve věku 72 let bývalý
pražský průmyslník Ri
chard Jerie.
— Prof. dr. Václav Hla
vatý přednášel o theorii
relativity členům velitel
ství amerického letectva
na Floridě.
—Čs. zpěvačka Eva Liková (Eva Prchlíková)
byla na koncertním tur
né v Evropě. Zpívala ve
Vídni, Paříži, Římě, Mi
láně a v Londýně.
— Mezinárodní o d e z-

vit vzbudila řada kritik
vědeckých spisů z oboru
jaderné fysiky, kterou
napsal Čs. vědec dr. Ja
roslav Polach, který dnes
žije ve Spojených stá
tech.
— Na mezinárodním hu
debním festivalu ve švý
carském Lucernu sklidil
ohromný úspěch Rafael
Kubelik, který řídil Ja
náčkovu "Glagolskou
mši”.

