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Národní Střed vám poradí,jak
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2500 výtisků
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NÁRODNÍHO

STŘEDU
aby omluvili značné opoždění tohoto
čísla, které bylo způsobeno novým
onemocněním red.J.Kučery a vyžadova
lo nové operace. Doufáme,že jeho
nynější zlepšené zdraví umožní,aby
Národní Střed vycházel opět v pra
videlných lhůtách.

jest přiložen obrázek

Pražského arcibiskupa
a primase českého

Dr,Josefa

BERANA,

jehož heroický odpor vůči komunisti
ckému teroru,hrozbám i mučení stalo
se všemu čs.lidu mocnou posilou a
učinil tohoto církevního knížete
národním, hrdinou, jehož ctí všechen
.čs.lid a před nímž se sklání celý
křesťanský svet.

-------------------------------------------------------
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REŽIJNÍ TISKOVÍ PŘÍSPĚVEK

na rok 1954 činí 2 USA Doll.nebo
jejich protihodnotu v jiných měnách.
Odběratelům z jihoamerických a
evropských zemí sdělujeme, že před
platné za časopisy dc USA lze pla
tit mezinárodní poukázkou. Převodní
kurs ván sdělí váš poštovní úřad.

Třetího výročí uvěznění arcibiskupa
Berana bylo vzpomínáno v celém svě
tě .modlitbami a prosebnými bohosluž
bami za ukončení 'jeho mučednictví a
zá vysvobození čs.lidu i všech trpí
cích národů za železnou oponou.
N A Š Ľ

Letecký příplatek pro Austrálii
činí za 4 čísla 3 USA Doll.
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České kníže - zájmeno
Osoba z „ 1001 noci 99
Stát v Arabii - příslovce
Spojka - mužské jméno - část
hlavy
Myšlenka - karetní výraz
Jiráskův román - 2 samohlásky
Hrad v Čechách - prvek
:

Slovenský básník
Mazadlo - příslovce /slovensky/
Vyhloubením - průkaz
Ráj - ženské jméno
Ženské jméno /bez samohlásky/ - Český básník
Jezero v Kanadě
Dvě staročeská příslovce - ženské jméno

MODLITBA
K

PANNĚ

PAPEŽE'

MARII

PIA

XII.

EXULANTU

Přesvatá Panno Maria, pi*ůvodkyně exulantů,kteří
se plahočí po všech cestách světa, hledající práci
a chléb, hleá se soucitem na: naše postavení ä po

žehnej vš$m, kteří nám pomáhají. Ty, která Jsi sa
ma zažila vyhnanství, nezapomínej nás,
zmučených
nedostatkem a těch našich bratří, kteří nás velko
dušně vítají, aby se s námi dělili o tvrdou lopotu.
0, Panno Marie, Pomocnice křestanů a Těšitelko
strádajících, buč milující Matkou nám, které osud
donutil žít daleko od rodných zemí; buč Matkou nás
obtížených pochybnostmi při práci pro nás a pro
naše rodiny, s málo přáteli, kteří mohou plně a v
našem rodném jazyku porozumět našim problémům. Po
silni našeho klesajícího ducha.

S Tvou utěšující laskavostí, s Tvou silnou ma
teřskou pomocí, skrze Své přímluvné modlitby

chraň nás v exilu a naše úzkostlivé rodiny doma,
tak, abychom všichni, podepřeni vírou, nadějí a
křesťanskou láskou, mohli kráčet podle Božského
zákona, podrobujíce se Jeho Božské vůli,

•

věrni

Kristu a Jeho Církvi tak., abychom mohli se. těšit

z ovoce vykoupení a zasloužit proto

míru a radosti nebeské.
Amen

pozemského
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Poměry v Rusku zasluhují, aby si jich svobodný svět všímal*'
Minul rok od Stalinovy smrti a Malenkov má nyní za sebou první rok své vlády.
Započal mírně, tonem naladěným do mol a dokonce povolil jisté svobody. Zdá se, že
to lidu v sovětském Svazu nepostačilo a žádá se jich více. Je ostatně známo, že ve
skutečnosti takové slibované ustupky zůstanou vždy jen na japíře.
Na frontě kulturní tvorby hudební skladatelé Kačaturian a Šostakovič žádali,
aby kriteriem pro posuzování duševní tvorby byla „ inspirace, neovlivněná kontro
lou státního zřízení.53 - Známý propagandista Ehrenburg varoval, že ,, spisovatel
není mechanickým aparátem " a novelista Pomerancev šel ještě- dále a prohlásil, že
„ v sovětském písemnictví není upřímnosti, nebo o bída denního života jest pomíjena?’
Literarnaja Gazeta ovšem jim všem odpověděla, že ,, taková theoretická základna je
falešná, ncboň .‘je to jedině komunistická strana, která stanoví cíle v umění a v
literatuře a řídí kritiku tvorby.** .
wmwmmmmnrnirmipmminmmjiwjnmmm
Na frontě práce se vyskytly v Sovětech stávky,
Časově a bezpochyby i ideově souběžné s událostmi
Zlo triumfuje,
v Plzni a ve východním Německu. Stávkovalo se ve
Voroněži, v arktických dolech ve Vorkutě i jinde,
protože
aniž byli stávkující exemplárně potrestáni , jako
tomu
bývalo dříve. ,Pravda ’ a j.moskevské noviny
lidé dobří
pouze vyslovily, aty „ odpovědní úředníci věnovali
více pozornosti požadavkům a návrhům vedoucích děl
jsou nesmělí.
níků ve výrobě,” čímž bezpochyby je míněn systém
stachanovský.
Pius XII.

Stalinova smrt a Beriova poprava povzbudila náhodní
rodní city neruských menšinových národů v Rusku.
Nedávno byl Krym přičleněn k Ukrajině a v Gruzínsku, odkud pocházel Stalin i
Beria, propadlo čistce v komunistické straně přes 3000 osob.
V Kazakstanu ve střední Asii provedli zemědělští.dělníci tamních kolchozu
„ stávku v sedě.* Splnili plánovanou produkci bavlny pouze na 40 procent a skli
zeň sena dokonce jen na 2 procenta, Moskva se snaží tyto kraje poruštit a posílá
tam „ dobrovolníky ” z jiných částí Svazu, aby kolonisovali kraj.
Vyživovací poměry v Rusku jsou špatné. Zřejmě sklizeň nedopadla „ podle
plánu ” a Rusko nemůže pomáhat svým satelitům potravinami, V ČSR je nedostatek a
ještě hůře je ve vých. Německu, které se dožaduje pomoci. Na mezinárodních trzích
je prodáváno velké množství ruského zlata, takže byla stlačena světová cena. Ve
Francii nakupuje Rusko desetitisíce tun masa. Potřeba radikálního zvýšení země
dělské produkce je zřejmě velenutná.- Sověty nařídily odvod 1C0.C00 mladých mužů,
kteří budou posláni , aby obdělali 10 milionů hektarů panenské půdy .v oblasti
Volhy, jiho-střední Sibiře a v severním Kazakstanu. Výsledky se mají dostavit ještě
letos, ale jsou ovšem velmi pochybné, nebot dřívější zkušenosti ukázaly, že nad
měrné sucho zničilo urodu.
Lidu se také opětně slibuje větší množství konsumního zboží, které bude
vyrobeno na úkor zmenšené výroby investičních statků. /Že by se zmírnilo zbro*
jení, s tím se zřejmě nepočítá./
Je jisté, že obyvatelstvo Ruska je nespokojeno, protože strádá. Těžkopádné
byrokratické státní podnikání a potlačení svobod ve všech úsecích života, jsou
hlavní příčinou bídy a nouze. Sověty dokázaly, že kolchozy, t.j. kolektivní ob
dělávání půdy, nemohou soutěžit se svobodným zemědělstvím ani v jakosti ani v
množství vyrobených potravin. V satelitních zemích, které dříve oplývaly země-
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0__ SVOBODNÉ_ _VpLBY
ZA

ŽELEZNOU

OPONOU

Depeše Čs. Národní Rady v USA

V Caracas ve Venezuele se konala v
JxF-.DvHesövi. - Býv.vysl.Dr.
březnu 1954 konference států celého ame
Černý o svobod.volbách v ČSR
rického kontinentu.Zabývala se též otáz
kou bezpečnosti.Stát.tajemník USA J.F.
Politickou událostí,ve kterou zejmé
Dulles přednesl resoluci, vyzývající vše
na mnozí evropští politikové skládali vel
chny americké republiky, a ty jednotně če
ké naděje,byla konference čtyř velmocí v
lily pronikání komunismu na americký
Berlíně. Trvala pět neděl,ale - nepočítákontinent.
me-íi dohodu o nové konferenci v Ženevě
V debatě o resoluci USA byla též
v dubnu 1954 o Dálném Východě,Indočíně a
požadována definice me zinár.komunismu.
Koreji - bylo jejím jediným výsledkem
Z mnoha odpovědí nejvýstižnější je výrok
potvrzení toho,co věděli dávno všichni,
brazilského ministra zahraničí Vincenta
kdo nepodléhají ilusím: že Moskva si předRao: „Je to prostě otroctví. *
• stavuje „dohodu*se svobodným demokratic
Stát.tajemník j.FfDulles připomněl
kým světem jen jako naprostou svobodu
příklad Československa jako výstražný i
podrobit bolševismu ještě zbývající Evro
americkému kontinentu.Pravil: „ Mnozí z
pu a ostatní svět.Prostě:bylo potvrzeno,
vás znali ze Spojených Národů Jana Masa
že s bolševismem se nelze dohodovat,proti
ryka, syna velkého zakladatele čs.svobody. němu nutno jen bojovat.
Byl to zahraniční ministr,který věřil
• Čš.Národní Rada v USA požádala stát,
téměř až do konce,že komunistické hnutí ;
tajemníka J.F.Dullese před jeho odjezdem
v jeho zemi je něco odlišného a že bude
do Berlína,aby důrazně hájil požadavek
uvedeno v soulad se svobodou národa. Na
vysvobození Československa z bolševické
konec jeho roztříštěné tělo se stalo pro ■
nadvlády.
celý svět svědectvím,že mezinárodní ko
Býv.čs.vyslanec v Maďarsku Ďr.Frant,.
munismus není nikdy „ odlišný ”a že ne
Černý zaslal zahr.ministrům nápadních vel
může být nikdy opravdového smíru mezi
mocí do Berlína depeše,aby na konferenci
komunismem a svobodou národa. Českoslo
Čtyř byl prosazován také požadavek svobod
vensko bylo oloupeno o všechny znaky
ných voleb pod mezinárodní kontrolou v
státní svébytnosti,tak jak jim my na pů
Československu a druhých zemích za želez,
dě obou Amerik rozumíme a připojeno k
oponou.Poněvadž I-Ioskva žádá neutralisaci
seznamu obětí,který v Nvropě již obsaho
Německa,měly by západní velmoci žádati
val Litvu,Éstonsko,Lotyšsko,Polsko,Vý
neutralisaci zemí za železnou oponou.Dále
chodní Němé cko, Albánii,Maäarsko, Rumunsko
žádal,aby zástupci USA,Francie a V,Brita
a Bulharsko. Z těchto deseti evropských
nie vzali v uvahu mocnou touhu po svobodě
států,kdysi pyšných a čestných vzorů ná
národů za železnou oponou,které dnes ne
rodní svobody, se stali sovětští, otroci
mají svobodu slova.
nebo něco ještě horšího.**
Na svou depeši dostal jméněstát,
f '
Se zadostiučiněním konstatoval de
tajemníka J.F.Dullese tuto odpověď :
legát Paraguaye,že jeho země postavila
6.února 1954»
komunismus mimo zákon již roku 193#.
Milý Dr.Černý,
dělskou produkcí a měly potíže s umístěním
přebytků, přivodil komunistický režim bídu
a nouzi. V Jugoslávii by řádil hlad, kdyby
nevypomáhal potravinami západní svět, zej
ména Amerika a podobně je v satelitních
státech i v samotném Rusku, Stejné poměry
jsou v průmyslu i v obchodě: státní podni-r
kání je neschopné vyrobit! dostatek kva
litního zboží za levnou cenu.

Toto budiž potvrzením Vašeho tele
gramu. Buďte ujištěn,že problémy v
něm uvedené budou částí veškerého
našeho myšlení během schůzí této
důležité konference.

Velmi srdečně Váš
Roderic L.O*Connor
Special Assistent
to the Secretary of State

I
*

Národní Střed

CHLOUBA-

ČS.,K OMUNISTů

„ODLOŽENO” JAKO

NÁRODNÍ

POJIŠTĚNÍ

HARABURDÍ

-

* Sociální pojištění bylo za první čs.republiky tak účelne doplňováno
a stále zdokonalováno, že Československo bylo v tomto ohledu na
předním místě nejen v Evropě,ale vůbec ve světě. A je dobře známo,
že pokrok .'sociálního po jištění, byl společným dílem jak socialisti
ckých tak občanských stran a právě V jeho budování byl podán nejlepší důkaz, že největšího prospěchu pro pracující vrstvy lze do
sáhnout! účelně uplatňovaným sociálním cítěním. Žádný jiný vládní
systém nedokázal lepších výsledku, než bylo dosaženo v bývalé ČSR.
'Nejméně sociálního cítění prokázaly právě režimy, jež uvedly ve
skutek marxistický socialismus.,
S jakým jásotem vydávali čs.komunisté,když uchvátili, moc, za vítězství dělnické
třídy t.zvt národní, pojištění. Skutečné národní pojištění ovšem vůbec nebylo nejen
jejich dílem, ale ani jejich programem. Neboť „ cesta k socialismu 99 není ani snahou
po sociální spravedlnosti pro všechny pracující, ani není úsilím po sociálním zabez
pečení všech pracujících - nýbrž je pouze bezohledným ovládáním a využíváním pracu
jících.
.
Proto také z programu skutečného národního pojištění, k.jehož uskutečnění by
bylo došlo, nebýt komunistického únorového puče, v zápětí nezbylo nic, než název,
jenž byl dobrý pro komunistickou demagógii. Uskutečněním opravdového národního po
jištění byli by do sociálního pojištění pracujících za mzdu zařazeni také osoby sa
mostatně podnikající, živnostníci,rolníci,svobodná povolání - a jich rodiny. Komuni
sté „ znárodnili ^sociální pojištění osvědčeními drancovacími a zotročovacími methodami a podařilo se jim za několik málo let dojiti k dokonalému zruinování sociálního
díla, které bylo budováno od konce 19«století. Ve třech letech bylo zničeno dílo
šedesáti let a dělnictvo připraveno o miliardové hodnoty,našetřené pro zabezpečení
jeho stáří.
Již v roce 1943 byly v ČSR zruš e n y všechny ústavy sociálního pojištění,
organisované desítky let a hospodařící s miliardovými fondy dělnických a zaměstna
neckých peněz. Největší byla Ústřední sociální pojišťovna v Praze á v Bratislavě,
k nejstarším patřily Úrazové pojišťovny v Praze a v Brně, Všeobecný pensijní ustav
v Praze. Stejně tylo zabráno dalších přes dvacet ústavů a fondů pensijního a starob
ního pojištění a všechny tyto ústavy sloučili komunisté v Ústřední národní pojišťov
ně. V té se pak komunistickým způsobem „ hospodařilo ” po tři léta a jestli ještě
něco z uloupených fondů zbývalo, rozdělili se o to noví dva ,, dědicové "totiž ÚRO,
které dnem 1.ledna 1952 převzalo řízení nemocenského pojištění, a Státní úřad důcho
dového zabezpečení, nástupce někdejších pensinních fondů a ústavů. A do nedávna
vychvalovaná „ chlouba budovatelů socialismu 9 - Národní pojišťovna - vynášená jako
největší úspěch socialismu v ČSR, byla škrtem pera odstraněna.
S pcnsemi a starobními důchody je to nyní podstatně jednodušší: Státní úřad
důchodového zajištění totiž rozhoduje o pracovním
nasazení dů
chodců a tudíž jim pensi dá nebo nedá,podle toho, jaký výkon chce z nich ještě vy
ždímat. Dříve měl pracující pojištěnec při dosažení věkové hranice nebo po dovršení
čtyřicetileté práce na pcnsi nárok. Ale to je nazýváno buržoasním přežitkem
a místo pracovníkova práva na důchod ve stáří,invalidní atd nastoupila nyní
libovůle rudých bonzů. Přesně je tím vyjádřen rozdíl mezi „přežilým soukromopodnikatelským režimem ” z demokratické republiky a nynějším ,, dělnickým rájem 99
komunismu. Kdysi čs.dělníci a ostatní zaměstnanci si vybudovali své pensijní zajiště
ní, na které platili společně se svými zaměstnavateli a které skutečně
p o c t^i vě
dostávali. - Nyní sice všichni platí daleko více, než dřív,
ale když se dovolávají nároků, rozhoduje o jejich draze zaplacených pensijních náro
cích úvaha rudých otrokářů pro pracovní nasazení.
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VÝZNAMNÁ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ SELSKÉ UNIE
Ve dnech 15.a 16.prosince 1953 se konala v New Yorku dvou
denní konference Mezinárodní selské Unie.Přesident USA D.D.
Eisenhower zaslal konferenci blahopřejný telegram a
vý
sledcích dvoudenních debat přinesl komentáře světový tisk.
Českou agnímí delegaci vedl na konferenci Unie předseda
os.agrární stranyv exilu Dr.Josef Černý,který řídil první
debatní schůzi,jež se 'zabývala hospodářskými a sociálními
příčinami krise. Dr.Fedor Hodža vedl delegaci slovenskou a
ve svém projevu zdůraznil,že jen ve federaci můžeme zajistit
svobodu malých národů a individuelní svobodu člověka ve stř<
a východní Evropě.Dr.Jozef Lettrich mluvil o tom,jak ideolo
gická výchova rolníků pomáhá jim morálně v jejich odporu
proti komunistům.
Mezinárodní selská Unie, která zastu
puje zemědělce ze střední a východní
Evropy, probouzí svědomí svobodného zá
padu a říká západnímu světu, že rolník v
tomto zápase nesmí být ponechán v bezna
ději. Musí být zatím alespoň morálně
podporován.
•
•
Evropský rolník řídí svůj zápas s
komunisty- podle svého zdravého selského
rozumu.Iíusí však mít vědomí, že jeho zá
pas není nadarmo.
Starý přítel našeho a polského národa,
profesor Berle,který řídil závěrečnou de
batu, sdělil zástupcům Selské Unie: Za
první války jsem s budoucím presidentem

čs.republiky pracoval na nové střední
Evropě a v Paříži jsem byl při jejím
tvoření. V druhé světové válce jsem byl
v oficielní funkci opět činitelem při
fo linování nové střední a východní Evropy.
Byli jsme Sověty podvedeni. Nemůžeme si
dovolit, abychom znovu chybili. My slité, že
Američané,kteří šli dvakrát do boje za
lepší Evropu,mohou po třetí spolupraco
vat na tragedii střední a východný Evro
py? Nikdy! Chceme vybudovat vaše uezmí,
aby bylo rovnocenným velmocenským čini
telem v evropské politice.Nesmíme příště
dovolit,aby byla východní a střední Evro
pa jenom bezbrannou kořistí kteréhokoliv

dokončení Národního pojištění
Nemocenské pojištění kdysi sloužilo k léčení nemocných a k zábraně nemocí,zvlá
ště nemocí z povolání. Svobodnou volbou lékaře se dávala pojištěncům nejlepší mož
nost léčiti se opravdu odborně. - Dnes má papírový nárok na léčení každý
zaměstnanec,o skutečném léčení však nerozhodují lékaři,nýbrž komunističtí drábové
závodní rady. 0 svobodné volbě lékaře samozřejmě není ani řeči, vždyť především
právě lékaři jsou nesvobodní.
V době první republiky byla zřízena řada sanatorií pro léčení TBC,nemocí z po
volání, rakoviny atd.Ponejvíce byly v provozu nemocenských a j.pojišťoven a samo
zřejmě byli to lékaři, kdo rozhodoval o potřebě a trvání sanatomího léčení.
Také tento „ přežitek ” byl rázně odstraněn. Když se nemocenského pojištění zmoc
nilo ÚRO,bylo rozhodnuto takto: Zvláštní léčebná péče je určena pro nejlepší budo
vatele socialismu. Rozhodující odborový orgán,t.j.závodní rada,krajská odborová
rada,ústřední výbor svazu - vyberou účastníky pro zvláštní léčebnou péči v přesně
stanoveném pořadí: Nositelé řádů, laureáti státních cen, vyznamenaní nejlepší pra
covníci atd. Kampak s někdejšími zásadami lidskosti,humanity ! V režimu socialismu
má člověk cenu dokud má výkon. Nepodává-li už výkon,ztrácí cenu a netřeba se zdr
žovat jeho léčením atd. Za to je třeba něčím lákat kariéristy a do lázní a sanato
rií musí především kasta vládnoucích komunistů a nikoli nemocní pracující. Pro
ozdobu jsou tam sem tam nakomandováni také - v malém počtu a na krátký čas - něja
ké prostoduché babičky a ,vítězové 9 soutěží v krmení vepřů.
Opravdu - podařilo se i v této oblasti se dostat na sovětskoú úroveň !

ö
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dokončení Konf.Mez.Sel.Unie
imperialismu. JEDINÁ ZÁCHRANA STŘEDNÍ •
•
EVROPY JE, jestliže malé národy této ..
..
oblasti se po osvobození dohodnou a
STANOU SE -ČLENY FEDERACE BUĎ REGIONÁINÍ;.
NEBO. CELOEVROPSKÉ..,.. A protože sedlák'--. .
žije-rozumem-a rozvahou a ne nacionálí-/ j
.stickými vášněmi, je přímo předurčen, ? V
aby tvořil silnou páteř takové federace.4’; .

ODŠKODNĚNÍ OBĚTEM NACISMU

Svaz politických vězňů Čechů a Slo
váků v exilu informuje o západo-německém
zákoně o odškodnění obětem nacistického
pronásledování /zákon č.62-1953/.

Ustanovení zákona jsou velmi komplikovaná a nad to mají diskriminační cha
rakter, Němcům a státu Israel poskytují
Shrnuje výsledky- debat,pravil předse
daleko větší odškodnění než ostatním
da Selské Unie St.Mikolajczyk: Selská
obětem. Nezinár.federace svazů politic?
hnutí byla vždy páteří odporu proti jaké
'kých vězňů /FILDIR/ v Paříži a v New
koliv diktatuře a násilí. V době meziYorku protestovala a činí kroky o změnu
oběma světovými válkami selské strany
zákona. Je třeba soustředit České a slobyly vzornými představiteli' demokratické
.venské nároky prostřednictvím výše jme
formy vlády.
novaného Svazu. Adresujte své dotazy a
Býv.maäarský předseda vlády Ferenc
přihlášky: lír.Jaroslav Profous,
Nagy vylíčil ústup maďarských komunistů
20 West Ö5th Street.New York 24,N.Y.
v boji s maďarskými rolníky. Ani velcí
a můžete dostat odpověď i letecky,ale
sedláci již nejsou v Maůarsku 9kulaky ’
nelze požadovat služby bez úhrady po
a všichni sedláci byli propuštěni z kon
štovného /v USA připojte známky,z ci
centračních táborů a táborů smrti a do
ziny ne zinár.odpovědky/. Lhůta pro po
konce mluví vláda o zavedení politických
dání žádostí jest do 1.října 1954 u
stran,aby dala lidem klamný pocit svobody.
osob,žijících v Německu a do 1.října
1955 ů ostatních.Žádosti musí být pro
Za litevskou selskou stranu vylíčila
vázeny doklady /rozsudky,potvrzení- věz
smutný osud baltských národů paní Alena
Devenis. Tisíce sedláků byli’ vyvezeni na
nice, koncentračního tábora,uvedením do1i sažitelných svědků atd/.
Sibiř,lidé ztratili smysl života, jak by
tedy mohli pracovat pro budoucnost?

Za čínské sedláky přijel konferenci
pozdravit Dr.Tung. Jsa .usazen,.na Paci
fickém pobřeží,musel projet vzdálenost
5.COO km.-Potvrdil,že ač na jiném konci
světa,reaguje čínský sedlák re komunismus
stejně jako sedlák evropský. Na celém
světě jsou stejní komunisté a-na celém
světě jsou také stejní jejich selští
odpůrci.
• ’
.
Konference Mezinár.Selské Unie řekla
svědomí západního světa,co znamená selsky
odpor proti komunismu. Uvědomila a bude
dále uvědomovat západní svět, že ROLNÍK

•

V TOMTO ZÁPASE NESMÍ ZŮSTAT OSAMOCEN. A
V BEZNADĚJI/ JENOM NADĚJE NA SVOBODU MUDÁJPOTŘEBNOU SÍLU V PROTIKOMUNISTICKÉM

BOJI VYTRVAT í

.

ZÁSADA DIKTÁTORŮ: Je zakázáno všechno,
co není výslovně dovoleno.
ZÁSADA SVOBODNÝCH JLIDÍ: Vše je dovo
leno, co není zakázáno.

• Právě vyšly
NOVE ČS.PŘEDPISY PRO

DÁRKOVÉ BALÍKY DO ČSR
Bylo úředně vyhlášeno,kdo má
a kdo nemá nárok na snížené
clo dle sazby II.,kolik činí
clo normální a clo snížené
na jednotlivé druhy dovážen
ných potravin.
Každý dárce si může nyní sám
vypočítat,kolik cla bude za
jeho balík ^d adresáta žádáno.

Napište' si o tuto velice důle
žitou informaci. Pošle Vám ji
ochotně zdarma

nejlevnější nákupní pramen
pro dárkové balíky do ČSR
OPTIMEX TRADING COMPANY
332 West 21st Street
Ney York 11, N.Y.
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prof. MACKA :

K diskusi o úvahách
ÚKOLY

NAŠÍ

HOSPODÁŘ 3'KÉ

OBNOVY

mmrrj?mmmľs :i o^'T.irwJWiWx.orj:B::3m.oľn!W:'ú;mťi!nro:r‘a1m
Dr.Josef Macek byl v Praze profesorem národního hospodář»
ství na Vysoké škole obchodní a v exilu je profesorem na
universitě v Piisburghu,Pennsylvania,USA.- Rada svobodného
Československa pověřila prof.Macka studiem problému hospo
dářské obnovy ČSR. Proto úvahy o této otázce, otištěné v
měsíčníku „ Hlas Československa ’„mají
větší závažnost
i když je autor označuje, že ZATÍM jsou to jen jeho vlastní
názory. Je známo, že prof.Macek se hlásil doma k sociálním
demokratům, ale sám prohlásil, že nebyl marxistou.
V úvodu napsal Dr.Macek,že předkládá
k diskusi některé zásady,o nichž se do*
mnívá,že-by měly být probírány a event,
přijaty v čs,hospodářské poli
tice. Používajíce příležitosti k disku
si, konstatujeme se zadostiučiněním, že
V HLAVNÍCH LINIÍCH SE ZÁSADY HOSPODÁŘSKÉ

I námezdného pracovníka z područí tapitá! lu,nyní vidí,že přivodila novou - DALE
KO HORŠÍ SOUSTAVU VYKOŘISŤOVACÍ,v níž
je spojen HOSPODÁŘSKÝ MONOFOL S POLITIC-

■ KOU DIKTATUROU malé menšiny dobře organisováných a vyzbrojených fanatiků.
Nikdo, kdo není zaslepen opačným
OBNOVY,OBSAŽENÉ V ÚVAHÁCH DR.MACKA, SHO- • předsudkem - napsal Dr.Macek - nepopře,

.

DUJÍ S TÍM, CO BYLO JAKO „ POLITICKÉ
ZÁSADY ČS.ŽOS '’’VYJÁDŘENO V JEJÍM
„ PROGRAMU

SOCIÁLNÍ

OBRODY ” .

Naše čs.ŽOS jě jedinou politickou
stranou čs.exilu,jež svůj program veřej
ně vyhlásila a to již r.1949. PROGRAM
SOCIÁLNÍ ODRODY byl znovu vydán v tisí
covém nákladu a připojen jako příloha
k Národnímu Středu v říjnu 1952.

Čs.ŽOS a její časopis Národní Střed
věnují od počátku exilu zájem a péči
především otázkám hospodářské obnovy
naší vlast i, právě v tom smyslu, jak to
vyjádřil Dr.Macek:„ .... naši doma se
nemohou scházet a radit a tak je naší
povinností promýšlet situaci a její
pravděpodobný vývoj a připravovat ře
šení úkolů budoucích.......... 99
XXX

V první ze svých úvah klade prof.
Macek otázku: Jaké stanovisko máme za
ujmout k „ postátnění výrobních pro
středků 99 a k všeobecnému státnímu pod
nikání? - V odpovědi uvádí,že po zkuše
nostech v Rusku i u nás se ukázalo, že
státní kapitalismus,jak to nazval Lenin,
SE PŘÍČÍ ZÁKLADNÍM POŽADAVKŮM, VĚDOMÍ A
CÍTĚNÍ NAŠEHO LIDU.
Ti,kdo ’věřili,že socialisace osvobodí

,, Každý systém veřejné podpory
přináší s sebou nebezpečí Nadržo
vání a korupce. Proto bude nutno
promyslit nejen způsob udílení
podpor,ale také způsob,jak čelit
jejich zneužití.”
Dr.Macek
V těchto větách je hluboká pravda a
Čs.ŽOS si ji uvědomila hned když 1949
publikovala svůj PROGRAM SOC.OBRODY.
Pokud se výrok Dr.Macka vztahuje na
podpory k obnově hospodářství a podni
kání,požaduje program čs.ŽOS v ČI.3,,
odst.5.: Trváme na požadavku,aby sou
těžní podmínky byly pro každou hospo
dářskou jednotku stejné a rovnoprávné.
Je tím m.j.vyjádřeno,že nesmí být ob
novena smutně proslulá subvenční poli
tika, rozdávající z cizího,nadržující
všelikým velkonákupnóm a platící defi
city protekčních podniků a družstev.

Pokud jsou myšleny podpory v nezamě st nano st i,shied ává j e pro gram čs.ŽOS
za vadné ve smyslu mravním, sociálním i
hospodářském. Uznávaje PRÁVO NA PRÁCI
za přirozená právo každého občana, po
žaduje, aby v době hospodářské tísně
byla práce zajištěna veř.prospěšnými
pracemi.

10__________________________ ___________________________________________________ Národní Střed
že,tak jako soukromé podnikání má určité výhody před veřejným, tak jsou zase obo
ry a poměry, ve kterých veřejné podnikaní - at státní nebo obecní - má přednosti
před hospodářstvím soukromým. Proto FORMA PODNIKÁNÍ NEMŮŽE BÝT POVAŽOVÁNA ZA
DOGMA hospodářsko politické pravověrnosti. JE TO OTÁZKA VHODNOSTI, w které roz
hoduje zkušenost.99 Autor uzavírá; „ A tak myslím, že k tomu komunistickému ,zná
rodnění šmahem 9 bude potřeba zaujmout stanovisko, které kdysi bylo stručně vy
jádřeno větou: Veřejné podnikání je na miste tam, kde soukromé podnikání se úplat,
nit nemůže, nechce nebo v zájmu celku nesmí.33
'
Jinými slovy, ale s obdobnými závěry byl zhodnocen státní kapitalismus a
uskutečněná socialisaee výrobních prostředků v PROGRAMU SOCIÁLNÍ 0ERODI naší •
Č3.-ŽCS, zveřejněném r.1949. Jsme rozhodnými zastánci soukromého podnikání,ale
ne proto,že by to bylo pro nás dogma,nýbrž že se právě řídíme zkušeností. Že
forma podnikání není pro nás dogmatem, vysvítá ze znění článku 2. Programu čs.
ŽOS, kde se praví: „ Řešení současných sociálních problémů vidíme ve spravedli
vém rozdělování NÁRODNÍHO PRODUKTU.-Zasadíme se o to, aby NÁRODNÍ PRODUCT byl co
největší, neboí jedině tak je možné podělit všechny občany podle zásluhy dílem
co největším. - ZA TÍM ÚČELEM JEST VOLITI TAKOVOU FORMU PODNIKANÍ, která umožňu
je dosažení národního produktu co největšího co do jakosti i co do množství. OTÁZKA VLASTNICTVÍ KTERÝCHKOLI VÝROBNÍCH PROSTŘEDKU JE Z TOHOTO HLEDISKA OTÁZKOU
RIZE ÚČELOVOU.”
V článku 3* odst.12. se praví: „Nejsme proti tomu, aby tam, kde se toho
ukáže^potřeba, stát, jeho orgány a podřízené složky vystupovali VE SVOBODNÉ
SOUTĚŽI jako samostatní podnikatelé. — Nestavíme se zásadně proti tomu, aby
určité speciální úseky národního hospodářství byly v zájmu veřejném přenechány
výhradně státní iniciativě.”

Ve své druhé úvaze /Hlas Československá,Máj 1953/ zabývá se prof.Macek ře
šením otázky JAK OBNOVIT SOUKROMĚ PODNIKÁNÍ v těch oborech, kde se uplatňovat
může a chce a kde je zájmem celku, aby to bylo nejen dovoleno, ale vítáno a pod
porováno, protože vykazuje lepší výsledky, než podnikání veřejné.
Znovu zavrhuje dogmatismus, nejen komunistický, ale též „ opačné víry,že
stát se nemá míchat do podnikání a omezovat se na udržování‘právního pořádku/
Konstatuje,že přibývá lidí, kteří přijímají za rozhodující zásadu ZKUŠENOST,jak
se ten nebo onen způsob podnikání osvědčil. - V dalším nraví prof.Macek: Náš
úkol je positivní: OBNOVIT HOSPODÁŘSKÝ ŘÁD NA OBNOVENÝCH MRAVNÍCH A PRÁVNÍCH
ZÁSADÁCH, na kterých spočívá společenská soustava v demokratických zemích.
Rozváděje příklad zkolchozování zemědělství, připomíná, že bude nesnadným
úkolem první demokratické vlády přesvědčit zemědělce, kteří budou chtít nazpět
přesně tytéž parcely, jež byly jejich majetkem před komunistickou násilnou
kommassací, aby přistoupili na racionálnější úpravu pozemkového vlastnictví,
,,V komunistickém hospodářství se vytvořily jisté ,vested interests^/majetkové
zájmy/, které budou klást odpor nápravě křivd, protože to bude pro určité 1 i dj
značit buú vrátit neprávem nabytý majetek,nebo zaplatit přiměřenou náhradu.”

ČS.KOMERČNÍ INŽENÝŘI v zahraničí
jsou znovu dťitklivě žádáni, aby
oznámili adresu vlastní a známých
kolegů a aby se spojili se zahra
ničním ústředím SKI,jež má adresu

S K I - Zas , P.O.Box 23#4

PRETORIA - South Africa
/ing.Soušek/

Dr.Macek doporučuje, aby nápravná
akce po pádu komunismu,byla provedena
rychle,nemá-li se zvrhnout v nový
zmatek a boje.
Není pochyby, že dobře připravené
akce bude výhodné také rychle provést
- soudíme však, že se to bude díti
PODLE OBNOVENÍCH MRAVNÍCH A PRÁVNÍCH
ZASAĎ, jak to sám Dr.Macek vyjádřil,
takže něčí ncchuň navrátit nebo
aspoň zaplatit ukradené hodnoty snad
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ČSR

loni t.zv.měnovou reformou, která dovr
K nejvíce omílaným propagačním frázím
šila znárodňovací ožebračení čs.lidu a
komunistů patří tvrzení, že v bolševickém
režimu není nezaměstnanosti. Naopak,stále ■ na čas oddálila řítící se hospodářskou
je v četných oborech nedostatek pracovnní ' katastrofu. Přivolala ovšem za to bouře
ků, ani nehledě k sezónním pracím. Tento
politické.
nedostatek se řeší jednali vynucováním
Ale hospodářské potíže vzrůstají a
„dobrovolných brigád 99, jak jen to otropomalu.už nebude dne, aby se neprojevo
kářský režim dovede a tím,že jsou do prá
valy zjevně nejrůznějšími příznaky,přes
ce honěni školáci i pensisti,matky rodin
zoufalou snahu po jejich maskování.
i nemocní..
.
Kdežto do nedávna byly odpírány i
V procentech statistik vzrůstá nejen
zásobovací
lístky tomu,kdo nešel praco
počet pracovníků,ale i produkce. Při tom
vatdo
továrny,
nyní se stav obrátil a
je stále větší, nouze o ulili, stále, méně
z
práce
jsou
propouštěny
ženy, jestliže
elektrického proudu, nemluvě ani o všech
jejich
manžel
vydělává
1200
korun měsíč
životních potřebách. Jak bědná je jakost
ně,
pensisti
atd.
Mnohé
podniky
nemají
všech výrobků, to je zaa jiná kapitola.
dost surovin a materiálu /třeba pětilet
Každý sud má dno a dá se z něj nabí: -■
ka skončila ,vítězně '/a odmítají pra
rat jen tak dlouho,dokud v něm ještě něco
covní nabídky. NADCHÁZÍ NEZAMĚSTNANOST,
zbývá. K tomuto stavu došlo hospodaření
a
to nikoli přechodná, nýbrž stále tíži
také.v Československu. V ostatních sate
vější
- zřejmě začátek konců rezimu,kte
litních státech,Macíarsku,Polsku a j. se
rý sliboval dělnictvu ráj.
ocitli na dně už dříve. Jsou prójedeny
V Maďarsku byli .v továrnách vyzváni
hodnoty, získané „ znárodněním
bez ná
dělníci,přišlí
z vesnic,aby se vrátili
hrady, tedy v podstatě uloupené a přichá
k
zemědělství.Omylem
se to přičítalo no
zejí konce,nevyhnutelné při více méně
vé
zemědělské
politice.Ve
skutečnosti
ležérním vedení podniků.
je
mačíars^ý
průmysl
v
těžké
krisi.
Krachující režim v ČSR vypomohl si

dokonč.: Úkoly naší hospodářské obnovy
nebude
usměrňovat obnovu MRAVNÍCH A PRÁVNÍCH ZÁSAD !
ODČINĚNÍ SPÁCHANÝCH KŘIVD jest jednou ze ZÁKLADNÍCH A ZÁSADNÍCH věcí,jež musí
být i řešeny a nechuE těch,jimž -jde nynější komunistický režim k duhu současně bude
muset být vhodnými prostředky vyléčena.
OBNOVU ŘEMESEL A PRŮMYSLŮ považuje prof .Macek za úkol obtížnější, než obnovu
zemědělství. Tisíce živnostenských podniků bylo zrušeno nebo zredukováno na pobočky
nebo prodejny ,národních podniků ’ ,stroje a zařízení bylo zavlečeno jinam,namnoze
zničeno,zásoby.vyčerpány. Pro technickou obnovu živností bude třeba značných úvěrů.
Kdo tyto úvěry poslytne a komu ?
.
Úmyslné ožebračení všedi,kdo mívali nějaký peněžní majetek dovršilo dřívější
konfiskaci, které se říkalo ,znárodnění í Dr.Macek praví:,,Tam,kde vlastníci nebo
jejich právoplatní nástupci budou ochotni obnovit svoje živnostenské podniky, bude
potřeba připravit rychlý právní postup k obnovení právního stavu a skutečné dispo
sice podnikem a současně cestu k opatření technických i finančních prostředků k pro
vozu. PŘEDNÍ STAROSTÍ VŠECH, kdo to myslí s demokracií doopravdy, BUDE UDRŽET A ZVY
ŠOVAT ZAMĚSTNANOST PŘI SLUŠNÝCH MZDÁCH a přiměřené cenové úrovni, tak ABY CELKOVÁ
ŽIVOTNÍ MÍRA NÁRODA STOUPALA. Právní jistota je stejně důležitým předpokladem za
městnanosti jako stroje a suroviny, protože jen za předpokladu PRÁVNÍ BE^EČNOSTI

jsou možné hospodářské anticipace /předvídání a rozhodování/ a zvlášň investice. "
Prof.Macek vyjadřuje totéž,čo‘je úsilím a snahou čs.ŽOS a co Národní Střed po
drobně objasňuje. - V příštím čísle^k této a k závěrečné úvaze Dr.Macka vrátíme.
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VÝZNgjNÉ PROJEVY DH. ŠTEFANA__ O S U S K É H O____ L.^ADE

BEZ

SJEDNOCENÉ

EVROPY

NEBUDE

TRVALÉHO

MÍRU !

Berlínská konference přesvědčila svět,že
s__ „jP^QPAjvípžiú
Koncem Února 1954 zavítal předseda Zastupitelstva RSČ
Dr.Štefan OSUSKÝ do Kanady a pronesl řadu významných *
politických projevů jak k tamní krajanské obci,tak pro
politickou veřejnost kanadskou. Dne 21.února přednášel
v Masarykově Domě v Torontě,den na to na Torontské uni
versitě a nesledujícího dne pro společnost Dauthers of
the Empire. - Z Totonta odletěl- Dr.Osvský s chotí do
.Montrealu, kde přednášel 27.února. - o návštěvě předního
čs.státníka přinesl kanadský tisk obsáhlé referáty a řadu
interview^. Také čs.-americký tisk obsáhle referoval o
kanadském zájezdu Dr.Osuského.
Ve svém prvním projevu v Masarykovo ’:Jz
domě v Torontě pravil dr.Osuský o ber
línské konferenci čtyř zahraničních
'ministrů, že především byla utvrzena
soudržnost západních mocností. V Ber
líně byli Angličané a Francouzové při
praveni o ilusi, že by bylo možné se
dohodnout s novými vladaři v Moskvě.
- Touto konferencí snad končí, období,
. kdy vlivní lidé v západní Evropě
byli ochotni obětovat pro trochu
blaho bytu osud a existenci celých
národů ve snaze vytvořit jakousi
nárazníkovou zónu. - Není však ni
koho, kdo by svou mocí udržel
evropskou rovnováhu,
Bude-li jednou sovětský Svaz ocho
ten k dohodě, bude to1 jen proto, že mu
je velmi zle, řekl Dr.Osůský, - A to
bude chvíle, KDY NÁRODY ZA ŽELEZNOU
OPONOU NASTOUPÍ CESTU K OSVOBOZENÍ.

Pro československou činnost ve svo
bodném světě je směrodatné, jaké stáno
visko zaujali Spojenci v průběhu berlin
ské konference. - Moskevská intrika,aby
napřed tyla utvořena společná německá
vláda, ve které by nikým nevolení agen
ti Moskvy podle osvědčeného receptu
' předem rozhodli,koho zavřít, BYLA OD
MÍTNUTA S ROZHODNOSTÍ ústy ministra ...
Edena: Ne ! Napřed a£ si lid zvolí své
mluvčí ! - Na tomto stanovisku' Spojenci
setrvají i v budoucnu, - I náš Čs.lid
se takto dověděl,že nikdo za něj nebude .
v cizině paktovát a rozhodovať.

BEZ STŘEDNÍ EVROPY nemůže být Evropa
samostatná a BEZ SJEDNOCENÍ EVROPY
NEBUDE TRVALÉHO SVĚTOVÉHO MÍRU ! Pro
- národy za železnou oponou je nejdúležitěgší právě jistota, že svobodný
Západ'povážuje střední a východní Evro
pu za nerozlučnou Část evropské civilisace.a společenství.
Anglicky psaný list MONTREAL GAZETTE
z 1.března referuje o večeru v místno
stech McGill university, kde se shromá
ždilo na 400 význačných hostů a členů
ěs.sdružení v Montrealu k oslavě 104.
výročí narození T.G.Masaryka. Slavnost
ním řečníkem byl Masarykův spolupracov
ník Dr.Štefan OSUSKÍ. Umělecký program
večera předvedl prof.Ch.Houdret,Jack
Verden,Dr.F.Stein a S.Rajevská,

Z projevu a z vlastního rozhovoru
s Dr.Osuským list uvedl: Sjednocení
Evropy je jedinou cestou, aby v tomto
světadíle byl zajištěn mír. - Jedině
sjednocená Evropa může znovu být neodvislá, se svobodnými národy a svobod
nými lidmi. Malé národy střední s vý
chodní Evropy nepatří žádné t.zv.vel
moci, ale patří Evropě. Sto milionů
Estonců,Lotyšů,Litevců,Poláků,Čechů,
Slováků,Rusínů,Maúarů, Bulharů,Rumunů a
Albánců jsou vlastně dnes v „ exilu ’’
ze svobodné Evropy a nacházejí se pod
sovětským panstvím. Představují „ živé
svědomí 9pro západní civilisaci,jejíž
jsou nedělitelsnou součástí. Byl to

Národní Střed

president Masaryk,který před léty prohlá
sil, že svobodná federace těchto malých
narodil a států by vyřešila mnohý meziná*
rodní problém. Tuto Věc lze dobře přirov
nali k otázce t.zv.„ malého človeka":
tito „mdlí lidé 99 ,jsouce utlačováni,se
dříve nebo později spolčují. Sjednocování
je heslem doby. 99 ■
Ve francouzský psané „ La Presse "v
Montrealu byl otištěn obsáhlý rozhovor s
Dr.Š.Osuským o mezinárodních otázkách.
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strategie dnešní doby je založena na
tomto předpokladu. Odtud pramení důvody
proč Sověty buď zastavují nebo odkláda
jí otevřené konflikty jak vojenské tak
politické a zde je také důvod, proč se
Sověty snaží o velkorysé zvýšení ob
chodních styků se Západem. Tento po
slední tah není než manévrem, který
bude míti pro Západ v zápětí pouze
chabé výsledky, podobně jako prodeje
sovětského zlata na západě. KDYBY SE
HOSPODÁŘSKÁ KRISE DOSTAVILA, Rusové by

„Prožíváme nyní nejdůležitější hodiny
v životě lidstva,^- řekl Dr.Osuský. „ Nadcházející dva roky rozhodnou buÚ o
vítězství Západu nebo Moskvy, Když západ
ní země dovedou odvrátit hospodářskou
krisi, Kreml prohraje bitvu. Nestane-li
se tak, může se západní Evropa státi obětí
komunismu, nebot Rusové činí vše, aby
uspíšili rozklad našeho hospodářství.
BUDE TO V HOSPODÁŘSKÉM SEKTORU, KDE SE

použili svých zlatých reserv - zhruba
čtyř miliard dollarů ve zlatě - ABY
ROZVRÁTILI ZÁPADNÍ TRHY a uspíšili

ROZHODNE BĚHEM DVOU PŘÍŠTÍCH LET 0 BU

STÁHNOUTI ZE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY.

DOUCNOSTI SVĚTA. 99
La Presse připomíná, že Dr.Osuský je
specialistou v otázkách mezinárodní po
litiky, hlavně oné, která se vztahuje
na střední Evropu. - Uvedla dále, že

KREML UVAŽUJE 0 TŘECH MOŽNOSTECH
JAK ZVÍTĚZIT NAD ZÁPADEM :

1. Sovětisace evropského západu násilím
nebo zevnitř.
2. Revoluce v zemích, které jsou pod
evropskou kontrolou,tedy v koloniích.
3. Úkazem hospodářské krise v západních
zemích.

Pokud jde o prvý předpoklad, politika
Kremlu v Německu přinesla mu jen neúspěch
Pokud evropské země dokáží vyřešit potí
že s některými svými zámořskými zeměmi,
nebude mít komunistické hnutí velkého
účinku. KREML NEJVÍCE DOUFÁ V HOSPODÁŘ
SKOU KRISI, kterou už dávno předpovídali
odpovědní muži v Moskvě. Domnívali se,
že se dostaví v letech 1949-1950. Ruský
národohospodář Varga, který ji rovněž
předvídal, ale jinak, byl svého času
režimem odstaven. Ale nedávno se mu
dostalo milosti a Varga předložil moskev
ské vládě rozbor situace,v němž předpo
vídá, že v rode 1955 nastane rozbití
západního hospodářského systému. Sovětská

hospodářské zhroucení. - Toto jsou
naděje Moskvy a jestliže je Západ v čele se Spojenými Státy - dovede
překazit, BUDE TLAK NA RUSKO TAK VELKÝ,
ŽE BUDE MUSET POVOLIT OSVOBOZENÍ RAKOU
SKA I VÝCHODNÍHO NĚMECKA A PŘÍPADNĚ SE

Na dotaz,co soudí o zamýšleném vel
kém zvýšení obchodních styků Západu se
Sověty, odpověděl Dr.Osuský, že jde o
velkou chybu. Užitek pro Západ bude ne
patrný a Rusko bude posíleno. Západní
národohospodáři se v těchto věcech do
pouštějí chyby, když porovnávají před
válečnou výměnu zboží s dnešní. Tehdy
Západ dovážel na východ asi^za dvě mi
liardy dollarů ročně. ZAPOMÍNAJÍ, ŽE

HOSPODÁŘSKÁ STRUKTURA SATELITNÍCH ZEMÍ
BYLA ZA SOVĚTSKÉHO REŽIMU NAPROSTO ZMĚ

NĚNA. - Cílem Ruska byla a jest učiniti

rairarmiimnmimmmrarjw^mmmj^

NENÍ OJEDINĚLÝM ZJEVENÍ - jak

ve velkém měřítku v dějinách
národů, tak i v případech in
dividuálních - že často stíhá
nelibost nikoli toho, kdo spá
chal křivdu, nýbrž toho, komu

bylo ublíženo. ‘
Je tomu tak proto, že svědomí
jedinců i svědomí světa není
dosti čisté a raději chce mít
věc co nejrychleji- s očí.

Národní Střed
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učiniti tyto země naprosto závislými na
hospodářství ruském. V těchto zemích byl
překotně budován ohromný průmysl, najmě
těžký, s tím výsledkem, že pro zboží,ja
ké Západ kdysi posílal do střední a vý
chodní Evropy, tam dnes není odbytu.
Je třeba poznamenat, řekl Dr.Osuský,
jak se dříve výměna hospodářských stat
ků vyvíjela : Západ vyvážel průmyslové
výrobky a dovážel výrobky zemědělské a
suroviny, nebo nanejvýše polotovary. To
však je dnes vše změněno. Tyto země dnes s vlastním velkým průmyslem, ještě
nedosáhly stavu,- aby vyráběly dostatek
hotových výrobků. Zůstávají na surovi
nách a rozhojnily hlavně svou výrobu
polotovarů. Ale vše je centralisováno a
řízeno směrem k Rusku, které samo dodá
vá satelitním zemím hotové výrobky.
Mimo to SATELITNÍ ZEMĚ DNES NEVYRÁBĚ-

' JÍ SM DOSTI POTRAVIN, ABY UŽIVILY
SVÉ OBYVATELSTVO. Musí je dovážet z

Ruska, z jediné země, kde mohou potraviny
nakoupit. Takovým zařízením hospodářských
věcí se nalézají v úplné závislosti na
Sovětech.
AŽ SATELITNÍ ZEMĚ OTOU OSVOBOZENY,
BUDE TŘEBA NĚKOLIKA LET, ABY VŠECH
NY TYTO DIVERGENCE BYLY VYROVNÁNY A

STAV VÍMĚNY ZEOŽÍ SE ZÁPADEM BYL
UVEDEN DO SOULADU S HOSPODÁŘSKOU

STRUKTUROU TĚCHTO ZEMÍ.

Dr.Osuský se rovněž zmínil o zajímavé
skutečnosti, že ve Washingtone D.C.. vy
tvořili zástupci devíti zemí, nyní za
železnou oponou, výbory, které studují
nejlepší prostředky, jakými by se

tyto země po svém osvobození mohly

ČS.ZAHRANIČNÍ ARMÁDA

V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

SVAZ ČS.DŮSTOJNÍKŮ V .XELU uspořádal
20.února ve Washingtone D.C.přednášku
arm.gen.IIasala o „ Čs.zahraniční ar
mádě v první světové válce.*’ - Sám
její příslušník,nastínil gen.Hasal
nelíčenými slovy s jakou obdivuhodnou
obětavostí vstupovali do armády tisíce
neznámých vlastenčila obětovali životy
za velkou myšlenku Československa.

Jejich kosti odpočívají ve Francii,
v Rusku, v Itálii a jinde. Vylíčil
velké potíže a boje o pouhé dovolení,
aby se smělo zápolit se společným
nepřítelem. Bylo nutno překonat mnoho
nedůvěry a podařilo se to teprv když
bylo dokázáno,jak cennými vojenskými
jednotkami 'jsou dobrovolníci čeští
a slovenští, kteří se statečností a
bezmeznou obětavostí plní převzaté
vojenské povinnosti.
Bylo mnoho a velkých potíží i vnitro
politických, ale spravedlivá a jedno
tící snaha ušlechtilého Masaryka pře
konala všechny nesnáze i orientaci
Durychovu, Za světlou postavou^šedi
vého profesora řadily se šiky Čechů
a Slováků, usedlých v cizích zemích,
kteří nezapomněli na svou původní
vlast - šli a kladli životy za osvo
bození svých zemí z rakousko-uherské
ho područí a zřízení nového čs,státu.

A byli to zejména krajané z USA,kteří
vydatnými sbírkami přispěli k finan
cování odboje,což bylo neméně důle
žité.

Přednáška byla odměněna zaslouženým
potleskem a dala vyvstati přání, aby
chom i v tomto odboji nalezli vůdce,
který by požíval obecné důvěry a byl
následován se stejnou obětavostí.

dobře a bez obtíží v různých sekto

rech zapojit! do evropského spole
čenství.

NEBOŤ - podtrhl Dr.Osuský - V DNEŠNÍ
DOBĚ JE POTŘEBA 0 POJMU NEODVISLOSTI

PŘEMÍŠLETI A JEJ

PŘIPRAVOVATI VE

SMYSLU SPOLEČNÉM A EVROPSKÉM.

AMERIČTÍ PROFESOŘI A UČITELÉ,sněmující
v únoru v Atlantic City,N,J.,vyšlovili
přání,aby komunismus byl „ klinicky
studován *ha amerických učilištích,
„Věc nesměřuje ke zřízení komunisti
ckého státu,a shodli jsme se na tom,
že člen komunistické strany nemá v
našich řadách místa,” řekl B.C,Willis,
gen,školní inspektor z Chicaga,
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ŽIVNOSTENSKÁ STRANA A_RSČ2_
Cs.živnostensko-obchodnic’.;á strana středostavovská odpověděla na donis Pracov
ního výboru Rady svobodného Českosloven
ska ve věci zastoupení strany v této in*stituci.Tató otázka se táhne Již plných
pět let.Odpověď Radě byla v opise zaslá
na členům strany a politicky činným
osobnostem v exilu,nákladem zhruba C50
exemplářů. - Ohlas tohoto podání, pokud
již došla vyjádření, je velmi kladný.
Vyjímáme z dopisu člena strany: „...Mu
sím Vám projevit! svůj plný souhlas s
uvedenými vývody,které se zakládají na
pravdě .a skutečných událostech. Jsem
hrdý na to, že jsem příslušníkem této
strany a přeji si, aby pokračovala i
nadále v započaté cestě a činnosti....”
A z vyjádřen?! nečlena: „Vaše odpověď
Radě svob.Čsl.je-postavena na základ
práva,což považuji za správné. Neboť
je nutné,abychom se při všech příle
žitostech přidrželi právního podkla
du. - Dobře jste vystihli jal: právo
strany,tak i právo oposice uvnitř po
litické strany. Jsem s Vámi toho mí
nění, že nemůže platit libovůle, nýbrž
řád.”

SOKOLSKÝ SLET V PAŘÍŽI 1954»
Ve dnech 2.až 5.července 1954 se bude
konat v Paříži slet Evropského okrsku
čs.Sokolstva v zahraničí.-Bude to slet
vzpomínkový a symbolický,neboť v těch
to dnech by se konal v Praze XII. Všesokolský slet,kdyby nebylo v ČSR rudé
diktatury.

ITALSKÁ KRISE PŘEKONÁNA ?
V Itálii byla nastolena vláda premiéra
Scelby,bývalého ministra vnitra ve vlá
dě DeGasperiho,který resignoval loni v
létě,když jeho strana Democristiana ve
volbách poněkud ztratila. Vládl Itálii
od r,1945 a vyvedl zemi z nespočetných
obtíží.Pro rozpory v křesťansko-demo
kratické straně se jeho nástupce Pella
neudržel ani půl roku a také úsilí dal
šího z vedoucích osobností této stx*any,
Fanfaniho nedosáhlo sněmovní většiny.
/:Svého času NárvStřed otiskl výrok
Fanfaniho,který býval ministrem sociál
ní péče ve vládě de Gasperiho,že k jeho
velkému sociálnímu plánu výstavby množ
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ství. obytných domů pro dělníky,ho inspi
rovala kniha M.J.Švestky „ Právo na prá
ci
která v italském překladu vyšla r.
1950 ve Florencii:/- Někdejší, ministr
vnitra Scelba,který svou rozhodností
zneškodnil četné komunistické provokace
a je proto komunisty nesmírně nenáviděn,
si zajistil ve sněmovně většinu 1/+ hlas
sů a je naděje,že se jeho obratnosti
podaří zajistit! Itálii trvalejší vládu.
Vleklá krise podněcova]a rozvratné sna
hy komunistů a tvrdí, se,že Moskva zamý
šlí vystřídat i v Římě vyslance a posia
ti tam muže rázu Zorina.

KO'OTLIVĽ VZDECHY CHICAGSKÉHO ČASU
Časopis ČAS,vydávaný dříve v Lcndýně,
nyní v Chicagu Fr.Klátilcm,býv.poslan
cem a redaktorem hlav,orgánu nár.soc.
strany v Praze,otiskuje již druhý kormutlivý povzdech nad živnostenskou stra
nou a jejím stálým funkcionářem.Mýlí se,
když snad'’porovnává hospodářský stav
tohoto funkcionáře se svých chráněncem,
nebot tento disponuje značnými pozemský
mi statky v Anglii a v USA. Ujímá se
býv.činovníka živnostenské strany Ed.
Fuška a tím mu také se zdviženým prstem
připomíná jeho orientaci,k vůli které
tento nemálo zakusil a připravil se o
svou funkci v živnostenské straně. Zřej
mě je ČASU nepříjemné, že pp,Fušek a
Blažek uspořádali nedávno v Chicagu
Hostinu pro předáky agrární strany.
ČAS píše s klátilovsky svérázným jemnocitem: „ Poněvadž tento Fušek se jednou
před svědky prořekl, že Zenkl je jediný
kvalifikovaný muž, který nás všechny
může vést - přivolal na sebe hněv Dr.
Černého. Zastupitelstvo Rady se velmi
. zřetelně vyslovilo pro poslance Fuška.
Leč povedený Výkonný výbor /rozuměj
Rady svob<Čsl.,pozn.N,S.:/ dal na jevo,
že hlas poslanců, kteří tvoří Zastupi
telstvo považuje za hlas psí, který
.nemůže jiti k dolarovému nebi. A tak
Fušek stál po dlouhou dobu v průvanu
mezi dveřmi, vystaven nastuzení a oko
pávání/’ Snad CAS příště vysvětlí,co je
míněno tím „ dolarovým nebem” ,po nčmžř,.
jak je zřejmé,nejeden poslanec nesmírně
touží a snad dokonce - podle ČASU - má
v Zastupitelstvu Rady tato orientace
většinu.
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Význačný čs..politik

RUDOLF BERAN ZEMŘEL VE 'VĚZENÍ
minmminmmmmínrnianiRL^niammínminmnimrnmmm
Rudolf B Ľ R A N ,význačný čs.poli
tik a státník svobodné a demokratické čs.
republiky před druhou světovou válkou,
zemřel dne 2. března 19.54 ve věz
nici Leopoldově, na Slovensku.

Narodil se r.1888 v Pracejovicich na
Strakonicku jako syn malého zemědělce.
Byl jedním ze zakladatelů dorostu Čs.re
publikánské strany a stal se tajemníkem
Antonína Švehly. Osvědčil se tak,že byl
zvolen generálním tajemníkem agrární
strany,kterou v době Švehlovy nemoci
vodí.Po. jeho úmrtí byl jmenován úřad,
místopředsedou této největší čs.strany
a r.1935 byl výkonným výborem zvolen
jejím předsedou.
Po Malypetrovi se stal předsedou vlá
dy a opětovně byl volán do této funkce
v r,1938 po Mnichovu. Odmítal přijmout!
tuto nanejvýš odpovědnou funkci za Nachy,
ale na naléhání četných českých i sloven
s’ ých osobností se uvolil přinésti tuto
obět.Jeho zásluhou byla druhá republika
vedena'národně a vlastenecky,což dalo
Hitlerova, podnět k četným nejostřejším
útokům. Druhá republika se stala asylem
mnohýčh uprchlíků z Německa a Rakouska
a mnohým domácím osobám byla umožněna
emigrace včetně jejich majetku při ma- ;
lém zdanění.
Po odjezdu presidenta Beneše do cizi
ny na podzim r,1938 umožnil Beran,aby mu
byly z republiky’poukázány velké částky
peněz,ze kterých byl financován odboj.
Tím i jinými činy se velmi' zasloužil o
účinný odpor proti nacistům,kteří ho za
to také uvrhli do žaláře.
Když HáChů,jsa v Berlíne terorisován,
žádal,aby Beran opatřil souhlas vlády
ke zřízení protektorátu,Beran odmítl a‘
po 15.březnu podal demisi,ale byl přinu
cen, aby setrval ještě tři týdny.

Nacisté jej uvěznil.! současně s Hamplem r.l94Q a byl odsouzen pro velezra
du a mučen v 15 německých kriminálech.
Choval, se tak statečně,že získal obdiv
svých spoluvězňů,i komunistů,kteří se
při jeho pozdějším procesu sami hlásili
jako svědci v jeho prospěch.

Po porážce nacistů v květnu 1945
byl ve svém rodišti Pracejovicích zat
čen STS. V té chvíli právě u něj dlel
amer.generál G.S.Patton,ale Beran ho
nepožádal o asyl,jsa přesvědčen,že jde
o omyl a že pravda zvítězí.
Pankráckým soudním procesem mu sice
nebyla žádná vina dokázána, ale byl od
souzen na 20 let. Komunisté se chtěli
za každou cenu zbavit vlastence a před
stavitele zemědělského, lidu. Beran byl
silná politická osobnost a překážel
jak komunistům, tak i všem, kdo se za
sloužili o potlačení strany agrární,
živnostenské a nár.demokratické r.1945.
Ve vězení, prodělal veliké utrpení,
až konečně mukám podlehl.

Čest jeho památce. !

ZBYTEČNÉ STAROSTI BOHEMIE
V Mnichově vycházející list Bohemia,
zastupující zájmy německé a Nětoců vyho
štěných z ČSR,přinesl zprávu o „ rozko
lu v živnostenské straně. ” Přání je tu
otcem nyšlenky a je zbytečné vyvracet
smyšlenky a zkreslené údaje,které Bohe
mii poslal K. Stekr, Mínění o něm zdrcu
jící většiny orgánů a členů strany je
takové,že ’byl podán návrh na jeho zbave
ní členství. Naděje Bohemie,že by se s
několika svými uchytil u jiných byv,
funkcionářů,je pochybná,odpovídá-li je
jich výrok,že pan Stekr přijde v uvahu
leda kdyby na CSR opět trhl Das Protek
torat Böhmen u.Mähren. - •
K,Štekr též poslal Bohemii článek
neznámého-známého „ Dr.Jirouse a,jak
podle něho by měly být obnoveny živnosti
v ČSR, Chce,aby podniky přes 50 zaměst
nanců byly zakcionovány, a polovina akcií
by zdarma připadla zaměstnancům, mimo
jiných nedomyšlených nápadů. Jak by k
tomu přišli zaměstnanci v podnicích a
menším osazenstvem a v podnicích země
dělských? Proč pan Stekr nejde příkla
dem vstříc a nezakcionuje také svůj
podnik v New Yorku? Lze se divit, že
někdo může jít na veřejnost s tak poma
tenými nápady a klást hlavy’- podnikate
lů na špalek,aniž to kdo žádá.
Pan Stekr se svou minulostí nyní tedy
slouží zájmům Bohemie.-
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FINANČNÍ PORADY BRITSKÉHO COMMOBJEALTHU

PAMÁTKA ANTONÍNA ŠVEHLY,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX?ODOQDCXXXXXXXXXXXXXIZK

vynikájícího čs,státníka
předsedy čs,republikánské
strany, byla uctěna u pří
ležitosti 20.výročí jeho
smrti. V Novoyorském far
ním chrámu P.Marie Ustavič
né Pomoci byla sloužena
dne 13.prosince 1953 sv.
mše za četné účasti čs.
příslušníků.

Hned počátkem letošního roku byla v Austrálii za
hájena konference finančních ministrů britského spole
čenství. národů /Commonwealth/ Velké Britanie,Austrálie,
N.Zélandu, Jižní Afriky, Pakistanu, Indie a Ceylonu .
Další člen Commonwealthu, Kanada, se účastní konferen
ce pouze svým pozorovatelem, jímž Je mín.Abottc. Také
USA byly zastoupeny pozorovatelem. Kanada totiž je pg
finanční strance členem dolarového bloku.

Předcházející konference finančních ministrů se
i
konala v Londýne koncem r.1952 a její výsledek byl ve- I PŘEKVAPENÍ NA ČS.VÝSTAVĚ
lice skrovný. Ani. letošní konferenci nebyl prorokován
V MEXIKU
velký úspěch. V předběžných jednáních před oficielním
Aby rozšířili svůj ubitý
zahájením konference prohlásil australský premier R.
vývoz
na Západ,uspořádali
Menzies americkému oficielnímu pozorovateli, že cílem
pražští
vládci výstavu prů
konference je vybudovat rozumnou spolupráci ve finan
myslových
výrobků ČSR v
čních otázkách se Spojenými Státy. Všechna dominia hlavním města Mexika. Při
snad kromě Kanady - nutně potřebují investiční úvěry,
zahájení se dožili návštěv
aby mohla produkovat více hospodářských statků a roz
níci
nečekaného překvapení.
šíří. průzkumy a produkci k získání zdrojů prvovýroby.
Na
četných
výstavních před
V Austrálii je to především petrolej, dále uran a
mětech,
po
stěnách
i před
zlato.
vchodem
k
výstavě
se pestři
Mateřská země - Velká Britanie - má zájem, aby z
ly
nálepky
se
sovětským
smdominií mohla co nejlevněji dovážet obilí, maso, tuky,
pem
a
kladivem
a
nápisem
vlnu, tabák, petrolej,zlato,uran atd. Na druhé straně
,, Vyrobeno zotročenými děl
má nemenší zájem, aby mohla dodávat výrobky průmyslové
níky
Návštěvníkům byly
za nejvýhodnějších podmínek. Bude to tvrdý ořech,který
před
vchodem
rozdávány le
bude muset rozlousknout britský ministr financí R.A.
táky s obrazem čs.auta a
Butler, nebo£ kriteria jednotlivých účastníků těchto
brožura s nápisem: Grand
transakcí se diametrálně rozcházejí. Domnia ovšem chtě
Industria Sovětica en Che
jí vyvážet a musejí dovážet. Ale chtějí prodávat co
co slovaquia - a uvnitř vy
nejvýhodněji a nakupovat co nejlevněji. Australský misvětlil text,jak je čs.lid
nitsr financí Sir Arthur Fadden se vyjádřil, že tento
zotročen a vyssáván,vylíče 
krát bude mít džentry z Whitehallu v tont o střetnutí
na
plzeňská červnová vzpou
peří náležitě pocucháno.
ra a důsledky „ znárodnění?
Austrálie a také Jižní Afrika - ministr Havenga ožebračení všeho lidu,nábo
se snaží, aby cena zlata na světovém trhu byla revaloženský utisk,zoufalé snahy
risována. - R.A.Butler se proti zvýšení ceny zlata zu
po úniku z rudého ráje atd
ty nehty brání. Proti zvýšení cena zlata jsou také S
a výzva,aby se nic nekupo
Spojené Státy, - Anglie musí zlato dovážet a v posled
valo ze zotročených zemí a
ní době nakoupila značná kvahta od bolševiků a to pod
na opak,aby hospodářský styk
světovou cenou.
s komunistickými státy byl
Dalším bodem je otázka preferenčních cel. Dominia
zcela přerušen a aby svět
bojoval s největším úsilím
si budují vlastní průmysl a brání se proti Anglii a
nebudou chtít ochranná cla snížit. Řada průmyslových
proti komunismu.
oborů ve svých počátcích potřebuje ,, skleník w v podo
Pro tikomunist ické f ■ v
bě celní ochrany.
‘
brožury byly rozeslány me
Australská konference je příležitostí pro R.A.
xickým dovozcům a lze věřit
Butlera,který si v ní chce vysloužit ostruhy. Tento
že své poslání dobře splní.
51 letý houževnatý odpůrce W.Churchilla chce posílit
Soptící rudí pořadatelé vý
svou posici ve straně i chance na premierské křeslo po
stavy se ani příliš netěší
Churchillovi.Hebet Edenova posice je po neúspěších v
na
pochvalu z Prahy.
Egyptě a v Persii silně otřesena.
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AMERICKÝ SENÁT VYŠETŘUJE ČS.POLITIKY V EXILU
Počátkem února 3.954 cylo ve Washing
tone D.C.zahájeno vyšetřování událostí
ko3.em bývalé čs.vlády v Londýně, je jílio
příklonu k Sovětskému svazu,prosovětské
činnosti jejích členů a věcí,které se
udály později. Vyšetřování provádí sen. ..
.H.Uelker jako člen podvýboru seň.Jennera
pro vnitřní bezpečnost .Má být zjištěno,
kdo pracovalypro zájmy Ruska a jak se
stalo,že se ČSR dostala pod nadvládu ko
munistů) kdo odpovídá ža postoupení Pod
karpatské Rusi a jáchymovských uranových
dolů Sovětům. Poněvadž Rusko získává
většinu uranu z ČSR,což velmi ztěžuje
obranu USA před útokem atomických zbrání,
jest věci Jáchymova přičítána americkými
kruhy zvláštní důležitost.

Vyšetřování je dosud neveřejné. První
zprávu o něm přinesly New Yorské TIMES.
Dosti podrobné zprávy přinesly časopisy .
NÁROD, SVORNOST, NEW YORSKÉ LISTY a NEW
YORSKÝ DENNÍK. Vyšetřován byl Dr.Hubert
Ripka, Dr.Petr Zerikl a gen.Ferjenčík.
S HLEDISKA CĽIKU ČS.ZÁJMU

není věc příjemná,protože jde o důležité
Činitele čs.exilu a funkcionáře RSČ. Ale
je dobře,že vše bude objasněno.' Stejně
se Rada nachází nyní v nové křisi.V její
historii je příznačné,že po všechna léta
jejího trvání nebylo lze docílit, aby se
jako celek zřekla-' ä odsoudila ony části
košického programu, sdělaného v Moskvě,
které otevřely dvéře komunistické nadvlá
dě v ČSR,jako byl protiústavní zákaz ob
čanských politických st ran agrární,živno
stenské a nár,demokratické,způsob prove
dení znárodnění podniků,kdy se šlo pod.statně dále,než určil sám košický pro
gram, atd.
Nás při tom zajímá též ona činnost,
která zabránila,aby se v Radě svobodného
Československa dostal.o též živnostenské
straně ochrany a práva,jež jí jako perze
kvované a zakázané demokratické, straně
náleží. Náš zájem pramení a toho,že bylo
vyvinuto úsilí k jejímu rozbití získáním
a podporováním některých jejích bývalých
. funkcionářů,jichž více než přátelské, sty
ky s Dr.Ripkou jsou obecně známé.K podob
ným zjevům došlo i v jiných polit, st ra
nách, což je ovšem věcí .těchto stran.

K DŮSTOJNÉMU PROBĚHU
události nepřispívají ostře útočné
články NEW YORSKÝCH LISTU, které bijí
hlava nehlava a napadají dlouhý sled
čs.politiků. Užívají výrazů hrubých a
urážlivých, že tento nedostatek stát
nicko sti udivuje tím více,když je zná
mo, kdo je vlastníkem NY Listů a kdo
nevhodné články píše. Též obviňování z
udavačství nepřispívá k objasnění pod
staty věci.
Zdá se, že podle takového-obvinění
;(z udavač st ví by muselo být 99 procent
všech amerických novinářů udavači a
i na ně by padalo.titulování podobnými
nadávkami, kterými se ovšem nejen nic
nespraví, ale kterých se také nikdo
nelekne. Povinností svobodného noviná
ře ve svobodné zemi * a takovou byla
kdysi i ČSR - jest informovali. Proto,
že je informován a že informuje, není
ještě novinář udavačem. I když nesou
hlasíme s některými neakademickými ter
míny v článcích NÁRODA,musíme připustit,
že po velmi dlouhou dobu si mohl každý,
i obvinění, přečíst v listě NÁROD oč
se jedná a uvést věci na pravou míru.
Publikace knih,širokému obecenstvu
neznámých a také svou cenou nepřístup
ných,. je prostředkem nedostatečným. ‘
Mnozí, se mýlí, když předpokládají, že
američtí občané si nevšímají věcí,pu
blikovaných v tisku USA v jiné řeči,
než anglické.'.
Stejně zbytečné je hladěti úkosem
na každého,kdo o tyto události projeví
zájem.Vždy? jde o věc československá,
společnou nám všem a velmi mnohým ob
čanům americkým, A jde především o
objektivní pravdu, o kterou pochopitel
ně mají zájem mnozí, jak příslušníci
čs«exilu,tak porobení občané doma.
Utrpení je příliš veliké, než aby bylo - a to dokonce nepřístojnými termíny I upíráno právo objektivního vyšetření
i katastrofy,k níž došlo v iinoru 194#.

Ti,kdo tenkráte byli u vesla,mají
odpovědnost vůči všemu- čs.lidu a to
I nejmenší, co lze ha nich požadovati,
• aby věci vysvětlili. Nejde ani o NADj LIDI ani nejsme v oligarchii, kde jsou
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lidé odpovědni jen sobě nebo úzkému
kroužím ,, svých ”, Jde o masarykovskou
demokracii a v ní tkví nesmazatelně
pojem
odpovědnost ”, Její zakladatel
razil heslo, že ,, demokracie je disku
se 99 a není sporu, že předpokládal,
aby se diskuse vedla slušně.

.

Veřejně činné osoby musí být vždy
připraveny,že podléhají kritice a nelze
proto kritické výtky odbývat hrubými
výrazy.Jedině věcné argumenty a objekt
tivní zhodnocení důkazů a protidůkazů .
přispěje k spravedlivému vyřešení také .
tohoto problému. Že přiznání učiněných
chyb a snaha po jich nápravě poslouží
jak věc i, tak obecnému a národnímu zájmu
více,než narážky,urážky a paušální ob
viňování - je na bíledni a Národní Střed
to prohlásil dávno.
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ká i býv.funkcionáře čs.ŽOS.

V NEW YORSKÝCH LISTECH vychází nyní
v článcích na pokračování obhajoba Dr.
Ripky ve formě obžaloby. Bylo též sdě
leno, že podrobné osvětlení věci Dr.P.
Zenkleni a Dr.H.Ripkou bude vydáno jako
brožura.

CO ŘEKNE DOKOV ?
- Neblahé poměry v čs.exilu vyvrchor*
lují.Jest si jen přáti,aby se aspoň
nyní dospělo k tomu,co od počátku mělo
být snahou všech: aby došlo k soustře-*
dění všech demokratických sil českých
i slovenských pro boj za osvobození
vlasti a hájení její celistvosti.Toho
může docílit jen demokraticky vytvo
řený orgán,jemuž bude stát v čele muž,
. požívající důvěru všech,protože spra
vedlivě každému přizná,co jeho jest a
povede a vyvede čs.exil z dosavadních
zmatků.

Jak některé zprávy připomněly, je též
xmxxxmxxxx
zájem o spolupráci Dr.H.Ripky s mladými
příslušníky Čs.exilu, kteří se sdružili
SJEZD RADY SVOBODNÉ PODKOP AT.RUSI
původně pod názvem STRANA PRAČE a pak.,
se přejmenovali na ČS • ZAHRANIČNÍ ÚSTAV.
Rada svobodné Podkarpatské Rusi ko
Tiskový orgán této skupiny TRIBUNA se. .
nala dne 20.března 1954 v Torontě svůj
velice zasazoval o zachování znárodnění
druhý sjezd,jehož průběh byl velmi dů
čs.podniků i po osvobození čili o záchov
stojný.
vání režimu,který komunisté zavedli.Zdá
V PRAZE ZEMŘELA paní Zdenka HAVRÁN
se, jakoby se tito většinou bývalí stu*-,
KOVÁ,
ro z. Cingrošová z Plzně.Její man
denti dostali do exilu pouhým omylem.
žel, vyniká jící technik,býval gen,ře
Bída,způsobená znánodněním,má podle nich
ditelem Škodových závodů.Byla činná
být zachována i v budoucnu.Americké svo
v mnohých spolcích a institucích,zvi.
bodné podnikání doposud není některým
v Červeném kříži,jehož bývala místo
činitelům dostatečným poučením,ač rádi
předsedkyní a později předsedkyní.
používají výhod této země.A protože i •
v USA se hodně uvažuje o ,, sneaking
V NEW YORKU zemřela paní M.BAŤOVÁ,
socialism " - ,, plížícím še socialismu/
vdova po Tomáši Daňovi.Byla usazena
nelze.se divit, že Američané po zkuše
na Bermudách a vykonala mnoho dobro
nostech s komunisty se nechtějí jednoho
činných slcutků,za které byla loňského
rána probudit pod komunistickou vládou.
roku vyznamenána Sv.Otcem řádem Pro
Vždyň- jsou informace o tom,že přísluš
Ecclesia.Její syn Tomáš je majitelem
ník t.zv.Čs.zahraničního ústavu byl v
i
britských a kanadských továren na
Paříži zatčen pro špionáž ve prospěch
obuv,Jan Baňa,bratr zakladatele zlín
čs.komunistů a že jeho společnice ušla
ských závodů,žije v Brazilii,kde má
zatčení jen útěkem do Prahy. - Jde o
koželužny a stará se o kolonisaci
zjištění,jakými cestami se dostávaly
této země.
pražskému ministerstvu vnitra zprávy o
PROF,DR/TRATISLAV BUŠEK,nyní v
čs.exilu nejen z Evropy,ale též z Ame
New
Yorku,pojal za chot paní Walderiky a to přímo protokoly o jednání vý
sovou,
vdovu.po spolumajiteli známých
znamných institucí.
Walde
sových
závodů v Praze-Vršovicích,
Jedná se též. o styky se zmizelým.
v
Paříži,Madridě,v
Drážäaiiech,New Yorku.
Laušmanem, což je záležitost,jež sé tý
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Josef Kučera:
NEPOMUŽEME-LI SI SMI - NIKDO NÁM NEPOMŮŽE ! ■
Na sjezdu Mezinárodního ústředí svobodných od
borářů v exilu bylo ve zvi.PROHLÍŽENÍ vzato na
vědomí POSELSTVÍ INTERNACIONÁLY ZEMĚDĚLCŮ, které
byla nabídnuta „ nejužší spolupráce. ,AV Prohlášení
se praví:
V zemích východní Evropy jsou dnes dvě hnutí
širokých vrstev,která mohou účinně působit k ome
zení sovětské politiky v našich zemích: dělníci
a zemědělci. Spolupráce těchto svou sil,dělníků
a zemědělců, může sílu odporu našich národů vůči
sovětskému nepříteli jen zvýšit.Spolupráce obou
těchto sil je také s to,aby znemožnila v budouc
nu jakékoli pokusy se strany levých či pravých
radikálů totalitních a reakčních režimů strhnout
na sebe moc.
Sjezd pověřil výkonné bureau,aby tuto spolu
práci v odpovídající míře organisovalo.

V resoluci „ o vytvoření odborových kádrů”
se praví: Komunistické režimy vyhubily velký po
čet odborových funkcionářů a na jejich místa do
sadily živly, zkorumpované bolševickou mentalitou.
Ve chvílích,kdy budou naše země osvobozeny,bu
de dělnická třída,jejíž početní síla se zároveň
s jejím politickým a hospodářským významem zvýši
la, hlavním pilířem demokratické struktury našich
zemí. ABY PŘI OSVOBOZENÍ BYLÍ) ZALRÁNĚNO ZMATKŮM
A VYTVOŘENÍ DEMOKRATICKÝCH REŽIMU ZAJIŠTĚNO, MUSÍ
•DĚLNICKÁ TŘÍDA OD PRVÉHO OKAMŽIKU ENERGICKY
JEDNAT. K tomu účelu musí naše organisace tvořit
kádry mladých odborových pracovníků v exilu.

Sjezd pověřil výkonné bureau, aby učinilo
všechny potřebné kroky v tom směru.

Jak citované Prohlášení tak resoluce jsou neo
byčejně zajímavé pro příslušníky středního stavu
v exilu. - Jsou důraznou připomínkou, že také
střední stav musí myslet na svůj osud a připra
vovat svou budoucnost. Odborářští pracovníci
tvoří kádry mladých pracovníků,neboň „ dělnická
třída musí od prvního okamžiku energicky jednat”.
Ve spolupráci dělníků a zemědělců se shledává
možnost budoucích politických řešení.
Kdo nabídne spolupráci středním vrstvám ?
Kdo připraví budoucnost ožebračeným živnostníkům,
kdo jim navrátí jejich práva a majetek? Kdo za
jistí obnovu svobodného podnikání a svobodných
povolání? Jak se střední stav stane zajímavým
jako politický partner ?
Je to jednoduché jako Kolumbovo vejce.-Zcela
jistě nedocílíme nic velkolepého pohodlným t.zv.
ne stranictvím, které je ve skuté čnosti přímým

posilováním toho systému,kte
rý nám připravil exilový osud,
ptáte se,čeho tedy je třeba ?

Především si uvědomit,že když
se o nebudeme o nic starat,
tedy také se ničeho nedočkáme.
Je nutno si uvědomit,že síla
je v organisaci,v jednotě.Za
kladatel živnostenské strany
Najman razil hesloíNepemoheuli
si živnostníci sami,nikdo jim
nepomůže. A iialí čs.živnostní
ci to chápali a sjednotili se
ve vlastní straně. Stálé pro
hlubování idee ŽOS přivádělo
do strany v měřítku stále vět
ším všechny příslušníky střed
ního stavu,živnostenská strana
se stále více blížila naplnění
svého poslání, vyjádřeného v
názvu STŘEDOSTAVOVSKÁ.
V exilu obnovená čs.ŽOS si
určila jako jádro svého
PROGRAMU SOCIÁLNÍ OBRODY

připravovat lepší budoucnost
VŠEMU ČS.LIDU,NIKOU JEN UR
ČITÉ TŘÍDĚ. Spojit se k napl
nění tohoto programu a spolu
pracovat na lepší budoucnosti
VŠECH VRSTEV NÁRODA je pro
všechny příslušníky středního
stavu v exilu věcí svědomí a
služby národnímu zájmu.
Až se příslušnici středního
stavu v exilu sjednotí v pev
ném organisačním utvaru,kterým
je středostavovská strana a
budou v jednotném šiku spolu
pracovat na splnění úkolů,jež
nám přikazuje naše povinnost
k těm,kdo doma v nás věří a
doufají, že nejsme neteční -

potom teprve bude splněna naše

povinnost k vlasti a národu.
Věříme,že
bude
ného

rokem

r. 1954
mohut

rozmachu
Č S. ŽOS.'
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STEJNĚ DOMA. JAKO V EXILU :

ŽIVNOSTNÍCI JSOU V PŘEDNÍCH ŘADÁCH!
Evropský exulant-živnostník upozor
ňuje, že určité kruhy se snaží vytěžiti
co nejvíce z upozorňování,jak dělnict
vo z Plzeňské Škodovky’, z ostravských
dolů a j.je odsuzováno lidovými soudy.
Ovšem zajímáte’-li se o tyto případy
blíže,shledáte,že tito dělníci - budiž
jim vzdána Čest! - nejsou nikdo jiný,
než bývalí' živnostníci na nucených pra
cích. Okradení o vše doma.,mají býtí ve
svobodném světě ještě být připraveni i
o svou protikonu nistickou činnost a
jejich zásluha je generelně přičítána
stavu,který většinou bez odporu kola
boruje s komunisty,jako to dělal’ za na
nacistů. - S bolestí zjišťujeme,praví
pisatel,že nikoli z exilových míst a
tisku, ale z pražského rozhlasu se nám
prozrazují a potvrzují tyto skutečno- .•
stí.Pražský rudý rozhlas uvádí vedle
jmen odsouzených též jejich bývalé po
volání á se zadostiučiněním obviňuje
jako největší nepřátele komunismu bý
valé krejčí,uzenáře,autodopravce,ho 
stinské, obchodníky atd. - Takový je
skutečný stav ve zotročené domovině.
Ve svobodném světě mnohé země se
počínají podobat krajanské Americe.

V Austrálii,kam emigrovalo poměrně
nejvíce čs.exulantů,uplatňují se naši
živnostníci ve velkém počtu v samo statném podnikání. Začínají většinou
s holýma rukama a musí přek,onat bezpo
čet obtíží, ale není místa v Austrálii
kde by se nevyskytoval čs.živnostník.
Zvláště častí jsou čs.krejčí,hostinští,
obuvníci,ale uplatňují- se i uzenáři,
cukráři,oplatkáři,výrobci rybích konserv,optikové,knihaři,obchodníci všech
odvětví,atd atd

Jsou to tedy především živnostníci,
kteří,ožebračeni o výsledky svého celo
životního úsilí,bojují ať skrytou sabo
táží nebo s hrdinným odhodláním otevře
ně proti ničitelům lidskosti v domovině,
nebo v exilu překonávají s nadlidským
úsilím překážky,aby ve změněných pomě
rech obnovili své ztracené živnosti a
přinášejí největší oběti v boji za svo
bodu vlasti.

'

VOLBA PŘEDSEDNICTVA
ČS.ŽIVNOSTENSKÉ STRANY

Dle usnesení vrcholného or
gánu strany,Ustr.výkonného vý
boru čs.ŽOS,o svolání Mimořád
ného sjezdu čs.živnostenské
strany v. exilu,bude zvoleno
nové Předsednictvo'čs.ŽOS pí
semným hlasováním všech členů
strany.Příslušné usnesení se
stalo.vícg než tříčtvrtinovou
většinou UVV v listopadu 1953.
K provedení volby dojde v brzské době.Volební řád,podle ně
hož se volba, bude konati, byl
rozeslán všem členům strany do
připomínkového řízení,jež bylo
skončeno.v březnu.Volební skru
tínium bude provádět! komise,
složená dle volebního řádu z
funkcionářů a neutrálních osob
za dohledu býv.čs.notáře.
Čs.živnostenská strana do
důsledků uplatňuje v exilu de
mokratické zásady,jimiž se ří
dila doina.I sebe vzdálenější
člen strany uplatňuje svá člen
ská práva přímým spolurozhodo
váním v záležitostech strany

Nové exilové časopisy:
AGRÁRNÍ
POLITIKA
MLADÁ REPUBLIKÁNSKÁ GENERACE V EXILU

Čs.agrární strana v USA vydává v New
Yorku měsíčník AGRÁRNÍ POLITIKA,jehož
redaktorem je býv.šefred.Venkova J.Šámal.
Kromě pietni vzpomínky,věnované památce
Ant.Švehly,přináší první číslo článek Dr
Josefa Černého:Co je úkolem exilu^a člán
ky prof•Brdlíka,prof.Krále,Dr.Fr.Černého
a j.osvětluje problém Němců,vyhoštěných
z ČSR a problém Rady svob,Československá.
V Hamiltonu v Kanadě počal vycházet
časopis republikánské mladé generace.Re
dakto rem je Václav Vostřez.V prvním čísle
je vzpomínáno A.Švehly a Milana Hodži,
historie a úkolů agrárního dorostu a žen.
Oba časopisy jsou rozmnožované.
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CELÝ KŘESŤANSKÝ SVĚT SE MODLÍ

ZA HRDINNÉHO ARCIBISKUPA BERANA
Dne 10.března uplynuly tři roky od
uvěznění arcibiskupa-primase Českého
MSGR Dr. Jo se fa BERANA, který byl komu
nisty zavlečen do neznámého místa,Již
před tím byl téměř dva roky ^onfinován v arcibiskupském paláci na Hradča
nech a tyl mu zabráněn vstup do Svato
vítské kathedrály. Statečný odpor vůči
všem komunistickým hrozbám a- trýznění
učinil arcibiskupa Berana čs.národním
hrdinou a byl mocným příkladem nejen
ostatním biskupům a’knězštvu,ale i
všem věřícím, jimž komunisté chtějí
zbraňovat v návštěvě kostelů,aby byli
připraveni o náboženství a víru vůbec.
.. i. Z podnětu Cyrillo-Methodějské Ligy
tylo třetího výročí věznění arcibiskupa Berana vzpomínáno katolickou církví
v celém světě,kde žijí čs.katolíci,Dne
21.března byly všude obětovány, sv.mše
a konány modlitby za mučednického arci
pastýře,ostatní biskupy a kněžstvo i
za všechny pronásledované a vězněné za
železnou oponou.
’ '
V Londýně byljr za MSGR Berana slou
ženy bohoslužby arcibiskupem we stimm
st er ským kardinálem Griffinem ve Westminsterské kathedrále.

Ve Spojených Státech připojila se k
modlitbám za MSGR Berana a trpící kato
líky i všechen lid v Československu
celá katolická hierarchie.
V Chicagu v opatském chrámu sv,Pro
kopa celebroval pontifikální mši ndp.
opat Ambrož Ondrák O.S.B, a měl angli
ckou a českou promluvu.
Ve Washingtone D.C.byla sloužena
slavná mše sv.a v kázání bylo vylíčeno
umlčení a pnenásledování náboženství v
Československu a jinde za železnou opo
nou. - Po celé Americe,v Kanadě,v Au
strálii - všude kde žijí čs.katolíci,
tyly rovněž konány bohoslužby a modlit
by za uvězněného primase Dr.Berana a
pronásledované věřící.
Američtí arcibiskupové a biskupové
připojili se k vzpomínkám a modlitbám
za arcibiskupa Berana a ostatní čs.bis
kupy, kněžstvo a věřící a projevili své
vroucí sympatie k pronásledovanému čs.
lidu v pastýřských listech a dopisech,

j
|

adresovaných J.M.ndp.opatu Ondrákovi.
Arcibiskup chicagský kardinál Stritch
praví ve svém prohlášeníJsem srdcem
u arcibiskupa Berana a jeho trpících
biskupů,kněží a věřících v Českosloven
sku.......... Jejich příklad povzbuzuje celou
církev.”
Biskup John B.Franz z Dodge City v
Kansasu napsal: „Neznámý pobyt hrdin
ného arcibiskupa Berana charakterisuje
hloubku pronásledování v Českosloven
sku..... dokazuje,že komunismus je zlo
nelítostné a burcuje lid svobodného
světa.”
Podobné projevy učinili rovněž bis
kup Ralph L.Hays z Dawenportu,Iowa,
biskupové c/Connor ze Springfield,Ill.,
Karel F.Buddy v San Diego,California,
George Ahr v Trentonu,New Jersey,bene
diktinský opat Schappler,biskup z Ma
disonu,Wisconsin William 0*Cone11,arci
biskup Hunkeler z Kansas City,Kansas,
biskupové Martin D.McNamara,Joliet,Ill,,
který vzpomíná též mučednictví řehol
ních sester v Československu i jinde,
M.Mueller ze Sioux City v Iowa a rnn.j.

Hrdinný boj statečného arcibiskupa
Berana je v boji proti komunismu vel
kým povzbuzením pro celý svět.

Č3.ÚČAST NA VÍTÁNÍ KRÁLOVNY
Poprvé v dějinách Britského spole
čenství národů podnikl panovník mnohaměsíční cestu k návštěvě nejvzdálenějších částí Commonwealthu - Austrálie a
Nového Zélandu.
Právě na vánoce přijela královna
Alžběta II.se svým manželem na Nový
Zéland a pobyla plný měsíc v této
krásné ostrovní zemi,což způsobilo
obyvatelstvu bezmeznou radost.Města
se předstihovala v slavnostní výzdobě
a ve snaze ukázati královně co mají
nejkrásnější.
I při této příležitosti se uplatnily
schopnosti našich krajanů.Na př.na
výzdobě města Aucklandu,kde královna
přistála po přímé cestě z Anglie,spo
lupracoval mladý architekt Čačala z
Prahy.
Ze Zélandu odpluli královští manže
lé do Austrálie,kde jejich pobyt trval
déle než dva měsíce.
Vlád.Hostýnský
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HOSPODÁŘSKÝ yÝHLED_ V_USA

POSILUJME VÝZNAM ČS.VĚTVE V USA

Američané se* velmi zabývají ztenče
nou hospodářskou aktivitou,jak se pro
jevuje od minulého noku. Netřeba mlu
vit! o hospodářské krisi,ale prúrysl a
obchod se již netěší té konjunktuře,
jako v předešlých létech a počet neza
městnaných vzrostl. Dle našeho názoru
polevila poptávka především v důsledku
nasycení trhu,nebot povalečná poptávka
po konsumním zboží je ukojena a konec
války v Korei zmenšil množství vládních
zakázek
Americké hospodářství se vrací do
normálního stavu,v němž soutěž hraje
velkou úlohu a dají se předpokládati
cenové poklesy.Okol.o Nového roku pre
sident Eisenhower nastínil svůj plán
jak udržet hospodářský rozmach Spoje
ných Států.
Čísla vážných odhadů mluví takto:
Ve fiskálním roce 1954,který začal dne
1. července 1953>mohou USA vyrobit i zbo
ží a poskytnouti služeb za 3&5 miliard
dollarů,ve fiskálním roce 1955 za 373
miliardy.Podle dosavadního vývoje se •
odhaduje poptávka na 363 miliardy v r.
1954 a na 36O miliard v r.1955. Tudíž
spotřeba bude menší o 2' resp. o 13 mi
liard. Předpokládají se tyto důsledky:
1. Duft zmenšení pracovní příležitosti
nebo r*Tičí počet pracovních hodin u
každého zaměstnance.
' ’ '
2. Zvětšení ne zaměstnán o st i./Je třeba
po znamenat, že „ normální ” no zaměstna
nost i v době vysoké konjunktury je v.
USA mezi 1.5 a 2 miliony o sob/. Po čet
nezaměstnaných může dosáhnout! až 5
milionů osob.
3. Silný pokles cen.
Tyto odhady,učiněné na podkladě dosa
vadního vývoje nebéřou v úvahu připra
vované zásahy. - Mimo návrhů pres.Eisen
howera se uvažuje o zmenšení daní,
usnadnění uvěru a zahájení větších ve
řejných prací.
Hořejším číslům je třeba rozuměti
také z toho hlediska,že americká produ
ct ivita stále stoupá na podkladě doci
lovaného pokroku.Též třeba uvážiti,že
v normálních dobách obnášel americký
vývoz pouze 5% národního produktu,takže
vývoj exportu USA není nejdůležitější.
Bohatství USA se tvoří na. vnitřním trhu
kde hlavní věcí jsou vysoké mzdy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V jednom z nejmladších miliono
vých měst USA - Clevelandu, Ohio,
3678 E,131 St, je obchod označený:
YARO FURNITURE & APPLIANCES CO

Je tu na piodej všechno pro do
mácnost ,zářízení kuchyňské i náby
tek do pokojů a všeliké stroje,
přístroje atd. Je radostné konsta
tovat, že jde o podnik našeho kra
jana Jaroslava Podzimka, kdysi ma
jitele známé fy Jarostroj,Turnov.
Vypuzen ze svého podniku v břez
nu 1943jzačal Jar.Podzimek v exilu
budovat znovu. A jako znal a uměl
plnit přání svých zákazníků doma,
zná a umí je plnit i v nové vlasti
v Americe.

Ďs.zákazník najde u YARO výběr
psacích.strojů s česko-americkou
klávesnicí,šicí stroje Phoenix,
Bernina, Mine rva, Domestic a j .,
fotopřístroje Flexaret a Microma
čs»výroby,které byly dovezeny emi
granty,najde české rukavice i čes
ké sklo atd. Zajímavostí je univer
sální stolek na 100 různých použi
tí,počítací stroje,holicí aparáty,
hodinky,lampy a mn.j.
Je radostné,že máme mezi sebou
krajany tak zdatné a jar.Podzimek
může sloužit za příklad.jak velmi
by stoupl význam i vážnost čs.vět
ve v USA,kdybychom navzájem proje
vovali takovou soudržnost,jakou
vidíme u jiných soukmenovců téže
víry nebo národnosti.Vzdálenost
není v Americe při nákupu žádnou
překážkou a Čechů a Slováků je zde
pozoruhodný počet.Projevujme důvě
ru vkrajanům,kteří jí zasluhují,
začněme každý u sebe a posílíme
vážnost,význam i prestyž naší ame
rické větve.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VE- WASHINGTONE ZEMŘEL ve věku $0’ let
Dr.Milan BORECKÍ, vynikající orientali
sta, USA mu poskytly asyl,když skončila
jeho studijní výprava v Persii.
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Z A_H_R_A n i č_n í___ ó b c ho d

V_E__ S_V O_B OD N É M _

Č E S K O S L O V_E_N S_K U

V odůvodněných národohospodářských úvahách různí autoři zdůraznili v Národním
Středu nutnost zvýšení cenová a platově úrovně v Československú po jeho třetím
osvobození. Politika vysokých cen charakterisuje Spojená Státy Severoamerické a je
jedním z mnoha pilířů, na němž spočívá silné hospodářství této země, její velká
kupní síla i vysoký životní standart jejího obyvatelstva.

K dosažení tohoto cíle u nás bude svobodný a vysoký zahraniční obchod jedním
z. nejzákladnějších faktorů, nebot v krátké svobodné historii rašeho národa byl
onou příslovečnou „ pomazánkou na krajíc chleba " , jinak řečeno : tvořitelem nad
hodnot v čs,národním hospodářství.
Vzpomeňme v rámci“této krátké úvahy, v čem záležely tyto nadhodnoty. Vývoz
jablonecké bižuterie a skleněných bibelotů byl klasickým příkladem toho, jak výro
bek z ménčhodnotné. domácí suroviny vytvořený, jest v zahraničním obchodě důležitým
zdrojem přílivu hodnotných cikích devis, který přirozeně obohacuje vývozní stát.
Byl to typický vývoz
práce, třeba vysoce specialisované a se staletou
tradicí, který umožňoval existenci početným skupinám obyvatelstva v pohraničních,
jinak poměrně chudých oblastech. Podobně si připomeňme čs.porculán a jeho světovou
pověst. Leč vzpomeňme i na ostatní druhy čs, vývozu, na výrobky, které po celém
světě šířily věhlas Československa jako státu s vysokou průmyslovou potencí a s
vysokou jakostí průmyslové výroby. Jedině vývoz na zahraniční trhy mohl udržeti
v chodu průmysl, nadměrný pro domácí potřebu, udržeti zaměstnanost a zajistiti exi
stenci širokých vrstev obyvatelstva. Právem lze .říci,' že nikoli pouhou pomazánkou
na chléb, nýbrž otáz.kou
života
a 'smrti celého národa byl
prosperující a vyrovnaný^ zahraniční obchod.

At se za posledních převratných 14-15 let jakkoli změnila struktura světové
výroby a výměny, zboží, nutnost exportovat zůstane základní národohospodářskou devisou všech států světa - zejména falcových, které jsou průmyslově předimensovane
s ohledem na malý domácí trh. To zajisté bude i nadále případem Československa,
které - přes závažné strukturální změny, provedené komunismem - zůstane státem,
odkázaným na vývoz, zejména v oboru těžkého průmyslu.

Říkával Goebbels: Lež musí
být-opakována tolikrát,až jí
lidé uvěří. Na konec na své lži
zkrachoval a raději otrávil se
be i-.svou rodinu, aby se němu sil,.ze. svých lží .odpovídat.

I darebáci mohou papouškovat
zvučné heslo: „ PRAVDA ZVÍTĚZÍ”'
Pravda ovšem jest jen jedna a
je nutno doufat, že skutečně
zvítězí.

Nemáme ovšem spolehlivých statistik
o současném zahraničním obchodě, ani
dosti úplných informací o provedených
změnách v průmyslové výrobě. Z řady pří
znaků a sporých tiskových zpráv vyplývá,
že pod moskevským řízením dnešní držite
lé moci v naší vlasti horečně budují
těžký průmysl na úkor ostatních výrob
ních složek. Četná bývalá exportní od
větví / na př.jablonecké zboží. / dnes
již prakticky neexistují. Pokud jde o
zahraniční obchod, je ze tří čtvrtin
zaměřen na Sovětský svaz a státy, jím
ovládané. Jako kdysi Hitler, tak dnes
Sověty zbavují malý vasalský stát
„ odbytových potíží ”a dirigují ve svůj
prospěch jeho vnitřní i zahraniční
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hospodářskou politiku. Poněvadž „ vlast' ’■
revoluce 33 potřebuje zbraně, vyrábějí se i
zbraně v celé oblasti sovětského vlivu,
což ovšem ® železnou oponou nelze dělat
bez vážné újny životní míry a potřeb
obyvatelstva. Je totiž svrchovaně zají
mavé, že současně dělat kanóny i máslo
nedovedou všude a nepomáhají žádná doma- i
gogieká hesla. Pracovat úspěšně podle
této obtížné formule zůstává zřejmě stá
le výsadou ,, krachujícího a ve všech
švech praskajícího severoaraerického ka
pitalismu, 39
jaké úkoly demokratické rekonstruk
ce vyplývají z tohoto stavu věcí?

. Na prahu nové svobodné éry bude ;;•••■
třeba především udělati inventu
ru
domácí
v ý r o b n í
kap a e i t y a potom správně žáorientcvati změněný stát ve změněném světě.
Za posledních 15 let čs;. .kulturního
i hospodářského odloučení od západu na
stalo, jak známo, nnoho změn ve světě.
Mnoho zámořských států s.polokoloniálním
statutem vybojovalo.si politickou samo- .
statnost a vytvořilo, po případě zdoko
nalilo vlastní průmysl. Bude třeba analysovati trhy, studovati změněné odbyto
vé poměry a přizpůsobiti jim dovozní i
vývozní politiku. Je stará zkušenost, že
industrial!sace bývalých neprůmyslových
odbytišť neznamená omezení nebo, ztrátu
trhu, - Naopak: se zvýšenou kupní silou
obyvatelstva a s rostoucími potřebami
vlastního průmyslu, množí se a rozšiřují
možností vzájemné výměny, zboží. Je ovšem
nutno studovat a vynalézat vhodné a změ
něným poměrům odpovídající formy vývozní
expanse.

mi a reakcí, bude základnou, na níž i
zahraniční obchod po návratu z komuni
stického zotročení vrátí národu plody
jeho vlastní práce. Jeho bezvýhradný
návrat do služeb schudlého, dlouhá lé
ta strádajícího národa, bude prvním
úkolem demokratické obnovy.
Druhým krokem bude jeho nová ori
ent aqe a přeskupení, v němž Rusku bude
zajisté vyměřena účast, ale diktovaná
výhradně vlastními
potře
bami čs«národa a na základně rov
ného s rovným. Je pravděpodobné, že
projelotováná Středo- a Východoevropská
federace stane se hlavním
tr
hem čs.vývozu, zatím co tradiční
odbytiště německo se ještě rozšíří ho
spodářskými a politickými svazky se
* západem Evropy.
Nesmírně stoupne význam zámořských
trhů a bude jim třeba věnovat zvýšenou
pozornost. Nejde zde jen o USA, Také
Kanada, Jižní Afrika, Austrálie a Nový
Zéland jsou dnes hospodářskými mocnost»a pramenem nákupu důležitých surovin.
’Značně se vyvinulo také hospodářství
Latinské Ameriky. Význam těchto oblastí
pro čs.vývozce zvyšuje skutečnost, že
jde o země mladé, země budoucnosti,
jichž.hospodářský vývoj - třeba již
v určitém rozmachu - se prakticky na
chází stále ve svých počátcích.

/-Na rozdíl od dob předválečných
budou moci býti čs.vývozní zájmy na
všech zámořských trzích hájeny vlasti
• nimi lidmi z
kruhů
č se mi
gra c e , jimž budou moci čs.vývozní
podniky svěřovat doplňující se kolektiv
ní zastoupení. Nové plánování a podpora
zahraničního obchodu bude musit se státi
Přecházíme zde mlčením povinnost
předmětem úsilovné péče veřejné, která
restituce majetkových hodnot bývalým zá
nebude smět litovat nákladů na vybudo
konným majitelům, poněvadž tato restitu
vání odborných institucí, jež budou
ce není pouze základní povinností demo
podporovat a usměrňovat iniciativu sou
kratické spravedlnosti, nýbrž, také aktem
kromou.
zdravého rozumu. VždyE jen
sou
Dnes ovšem není možné projednati
kromá
péče majitele opraví v
tyto otázky do podrobností, nebolí situ
dohledné době zpustlý dům, roztočí kola
ace se mění a nevíme, co přinese budouc
ve zhuntované továrně, zvýší jakost a
nost..Možno jen opakovat, že OBCHOD SE
sníží ceny průmyslového výrobku, zvelebí
ZAHRANIČÍM. BUDE ZA VŠECH OKOLNOSTÍ JED
pole i zvýší jeho výnos a také zvýší
NOU
2E ZÁKLADNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH POTŘEB
vývoz
na
c i z í
odbyti
ště. Obnovené SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ, ve
SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA.
kterém šlendrián nelze omlouvat sabotáže
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MAMINKA

MI

PSALA..

Nevracej se domu,maminka mi psala.

Dvacet dlouhých rolo! jedno jsem si přála,
přivítat tě doma,
a to přání stále v koutku srdce nosím.
Silnější než život byla moje víra,
že ty_jednou přijdeš. Ale tečí tě prosím,
nechod, chlapče^ domů.
Ve snách vídala jsem,jak se otevírá
branka se zápraží do našeho dvorku, ’
vcházíš ty,tvá žena a vnoučata moje.
Za vsí na pahorku
obléká se slunko do zlatého kroje,
ve stráni tě zdraví lípy osamělé,
břízky rozmlouvají jak o. božím těle,
skřivan v poli lítá,
jiřička tě vítá,
■
po dnech setmívání opět v očích svítá.

Nevracej se,synku.
Zlou bys našel cestu.
Tátu zavřeli ti v městě .do arestu,
řekli,že je kulak,nevím co to značí.
A já utěchu už nemám ani v pláči.
Všechno nač jsme dřeli,všechno to nám
vzali,
mé oči se dávno ze slz vyplakaly.
Tátovi už bude osmdesát roků,
těžce oddychuje při každičkém kroku,
a jak věci přišly,ošetření stálé
a plesnivou kůrku má tečí v kriminále.
Nepracuji, nejím. To je zákon nový,
za to musím volat Sláva Stalinovi.
Třebaže jsem vlasti čtyři syny dala,
že jsem čtyři syny dobře vychovala,
v chalupě mé vlastní není pro mne místa.
Z těch mých synů žádný není komunista.

Živoříme, zhynem. Slabí jsme i v hněvu.

Nechód, chlapče, do Čech k mámě na
návštěvu.
Rudolf

Slíva

Jako pátý svazek Knižnice Kruhu přátel
čs.knihy v Chicagu vyšla před vánocemi r.
1953 kniha básní POZDNÍ ŽEŇ. Autor Rudolf
Slíva ,rodák z jižních Čech,vyrostlý
v Praze, žije ve Spojených Státech od r.
1927 v Clevelandu. Ti,kdo měli rádi kopa
nou, si-na to jméno vzpomenou, býval čle
nem národního mužstva čs. Jeho první lás
kou však byla Česká kniha a četba básníků
ho také přivedla k vlastní tvorbě.

NAŠE

ZPRÁVY

Prostý název exilového měsíčníku,
který vydává Skupina čs.ŽOS v Adelaidě
v J.Austrálii „ NAŠE ZPRÁVY ”neprozra
zuje mnoho, ale již živě kreslená obál
ka dává časopisu,který brzo dovrší rok
svého vycházení, stálý charakteristi
cký ráz. Z původních dvou-třílistových
letákových novin pro místní okruh se
obětaví vydavatelé vypracovali k ob
sažným číslům nadprůměrné hodnoty.
Vánoční číslo ,, Našich Zpráv " zaslu
huje obdiv. Kromě množství zpráv bylo
cele věnováno poesii vánoc. Výňatky z
Nerudy,Mrštíků,básně Bezruče,Havličkovy,Čekakovského se střídají s původní
mi vánočními příspěvky. - Gratulujeme
australským kolegům k tomu, že jim
Naše Zprávy z Adelaidy pomáhají tak
chvályhodným způsobem plnit průkopnické
úkoly. - A kolega Rudolf Folber z
Adelaidy necht přijme kromě upřímných
díků za obětavost, jaké si práce,již
se podjal, vyžaduje, také upřímná
přání, aby se v r.1954 splnily všechny
podmínky, aby ve svém díle dosáhl cílů,
jež si vytkl. Patrně ty je sám vyjádřil
velmi stručně, že by chtěl asi Naše
Zprávy co nejdřív tisknout v Praze.
Věřme,že i toho se dočkáme, on i my
vši clmi.
Všem,kdo Naše Zprávy z Adelaidy
dostávají a jistě se zájmem čtou,při
pomínáme: Nezapomínejte, že kromě
lásky k věci a bezmezné obětavosti,
je k vydávání exilového časopisu též
nutno platit nemalé částky za potřeby
tisk a expedování. Usnadněte starosti
vydavatelů tiskovým příspěvkem. - Ale
také zasílejte redaktoru své zprávy a
články,Jeho adresa:R0Folber,70 Liberty
Crove,Woodville Gardens,Adelaide,S.A.
Z výběru více než 40 básní původních
a pěti překladů amerického básníka
Sandburga vyzařuje touha po vlasti a
láska k dobrému lidskému dílu.Z prv
ní doby - okolo r.1930 - je zařazeno
několik ukázek milostné tvorby,zpěvné
a teskné, později dával mu inspiraci
těžký osud naší vlasti a čs.národní ži
vot v Americe.
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ČS ^'1®ANTI NA BŘEZÍCH PACIFICKÉHO OCEÁNU
SEATTLE - hlavní město státu Washington, USA

Ve 36.Čísie přinesl Národní Střed článek o metropoli nej západnějšího
státu USA, SEATILU, na březích Pacifického oceánu. Článek napsal pro
naše čtenáře kol.Břet,BARTÁK, předseda tamní Skupiny čs.ŽOS a podle
slibu připravil jeho dokončení, jehož otištění se poněkud zdrželo.

Již jsme se zmínili,že SEATTLE má
překrásnou polohu a také neobyčejně
příjemné podnebí, vyjádřeno americky
„ Air conditioned ’.’jjež je výslednicí
blízkosti oceánu..Také sladíce vody je
- . • zde dostatek. V hranicích města jsou
dvě jezera,Lake Union a Green Lake a
k v 'chodní části přiléhá Lake Washin
gton, dlouhé 26 mil /42 kn/. Přes-toto
jezero je vystaven most, který lze
nazvat jedním z divů světa. Je to plo
voucí most čtyřlinkové dálnice,masivní
konstrukce,ze železa a betonu. Svého
druhu největší na světě - 2 míle.
' •

Již jsme se zmínili,že scenerie
krajiny je zde úchvatná. Majestátní
horská pásma jsou z části pokryta
věčným sněhem.

/

Seattle je město obchodu a průmy
slu a ovšem také dopravy a to jak ná
mořní, tak pozemní i vzduchové.S před
městími. má Seattle přes ÓCO.OCO obyva
tel a těm slouží 250.CCO telefonů,mo
derní systém veřejné dopravy troleya autobusové, a přiměřený počet aut.
V předměstí Northgate je vybudováno
největší americké nákupní ústředí,u
kterého je zřízeno parkoviště pro
5.0C0 vozů. - Dvoje denní noviny:
Seattle Times a Post Intelligencer
mají náklad přes 200.000 výtisků.-Plyn
se zde vyrábí nikoli z uhlí,nýbrž z
oleje a zdejší elektřina je prý nejlevnější z celé Ameriky. Dodává ji
totiž hlavně obrovský Grand Coulee
Dam na Columbia River,přitékající z
Kanady. Obrovitá přehrada předčí,hla
vně při jarních vodách,průtokem vody
i slavný vodopád Niagara.
Musím dodat,že vlastně na Tichý
čili Pacifický oceán se musíme jez
dit dívat hezky daleko - 125 mil.Pří
stav a město Seattle jsou totiž v
mořské úžině Juan de Fuca.Hlavní le
tiště je Seattle-Tacoma a je opravdu

dokonale vybavené pro největší i nejry
chlejší létadla. Do Tokia trvá let pouze
20 hodín.
Z průmyslových podniků jsou největší
letecké závody BOING,vyrábějící trysková
letadla ,Jety * a Stratojety a ly ní prý
také bezpilotní letadla,řízená radarem.
Rozsáhlé jsou zdejší i okolní loděnice
a hojný je dřevoprúmysl,továrny na pře
kližky atd. Zastoupen je průmysl všeho
druhu,od železářského,až k mlékárnám,
konservárnám ryb, je tu chemický průmysl
i koželužny a příslušné továrny.
Seattle je opravdu světová křižovat
ka - brána do Orientu i na Aljašku.

D 0 P I S

EXULANT
velkoměsta

„ Pracuji již téměř dvě leta na jed
nom místě.Majitelé továrny jsou Češi.Za
čal jsem na automatickém soustruhu v akor
dové práci.Mzda v akrodu byla 1,$0-2.00
dolary a týdně bylo až 20 přesčasových
hodin,takže za I4 dní jsme brali na ruku
180 dolarů. Svého Času nás zde bylo 15
uprchlíků,dnes po dvou letech jsme zůsta
li čtyři. Myslím,že jsou s námi spokojeni
ale bohužel,už nechtějí DF brát.Neradi
zaučují lidi,kteří pak zase odejdou.Naši
lidé jsou v celku velmi šikovní a brzy
jsme dosahovali maximálních výkonů. Ale
většině se zdála tráva na jiných místech
zelenější a začali odcházet.
Myslím však,že i ta nestálost už mi
zí a dnes si lidé již hledí svého místa.
Také H. a K. se drží stále na tomtéž mí
stě a mají dnes v závodě již dobrou po
sici.
Žít americky není jistě protivné,
zvláště pro exilové hospodyňky.Ale jedna
Věc vadí spokojenému životu. Přílišná
uspěchanost denního života,honba za
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penězi, zvláště u nás,kteří začínáme,- je
škodlivá. Z vlastní zkušenosti vím, že
jsem zapomněl na přátele a známé, za tmy
jsem odcházel z práce, za tmy se vracel
domů. Moje žena pracuje také a tak. jsme
si na konec koupili nové auto. Myslím,že
cena, zaplacená za auto, je velmi vysoká.

Případy ostatních jsou podobné. Krajané-usedlíci nám,nově přišlým,trochu
závidí naše úspěchy hned v začátcích.Pa
trně ,si vzpomínají na dobu,kdy sami za
čínali,daleko obtížněji. Myslím,že každý
poznal,proč je dolar tvrdá měna. Za tvr
dou práci dobré peníze.
Uprchlíci,přišlí z Německa,jsou po
někud více zatíženi dlouhým pobytem v
táborech,zvláště pokud neměli zaměstnání.
Jo rozdíl mezi nimi a těmi,kdo přišli z
Norska,z Anglie,z Francie. V těch z Ně
mecka dlouho zůstává plno hořkosti,vyčí
ta jí si,co kdo dostál a nedostal,neřádil
přispívají na sbírky do táborů a mnozí
aspoň z počátku žili lehkomyslně.Ale ona
Amerika každého naučí pracovat a -nepajiatuji už dávno,že by zde někdo žil z cizí
milosti.

Printed Matter

Sender: Joseph J.Kucera

c/o Gen.Delivery Section
Main Post Office

WASHINGTON D.C. - U.S.A.

Styky s krajany nejsou ještě ani dnes
nejlepší z mnoha důvodů.Jeden z nich je,
že i nyní mnoho krajanů projevuje veřejně
své sympatie k pražskému režimu. Jsou též
zklamáni poměry v politice exilu a obávám
se,že žádná RSČ,aň bude jakkoli reorganisována,nenajde tady vřelého přijetí. Snad
kdyby byla válka,by se tato nálada zlep
šila, ale jen u těch starých a nejstarších.

Chci Vám v závěru povědět něco,z čeho
budete mít radost.Je nás zde skupina,kte
ří jsme se poznali ve Francii,kde jsme
všichni delší dobu žili a patříme mezi ty,
kteří jsou mezi krajany oblíbeni a váženi.
Onehdy mi řekl jednatel našeho Krajanské
ho výboru: „Jak to, že vy, kteří jste
přišli z Francie, nikdy nenadáváte na
tamní sociální komité ? ” - Jistě bychom
každý také leccos mohli říci,ale k čemu
to ? Brát krajanům ještě poslední chuň k
činnosti?.
Vážím si také skutéčnosti,že zde nej
sme rozpolcení a jsme všichni v jednom
spolku s krajany.
\
Přeji Vám hodně zdraví a zdaru ve
Vaší práci.
Váš Vašek **

