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V tomto čísle Národního Středu
jsou zařazeny příspěvky, které
nebylo možno pojmouti do jubi
lejního 50.čísla přes jeho zvětšený rozsah.

nou, zvláště levnou cenu.
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LÍBÍ-LI SE VÁM DNEŠNÍ ČÍSLO

REŽIJNÍ TISKOVÝ PŘÍSPĚVEK
NA NÁRODNÍ STŘED •

Národního Středu,/:a jsme jisti,
že Vás něco z pečlivě vybraného
obsahu zaujme:/,doporučte Národ
činí pouze 2 doll.na rok v jaké
ní Střed svým známým. - Sdělte
koli mžně. Lze jej poslat mezinár.
nám adresy svých přátel kdekoli’
poukázkou,o které dá informace
ve světě - rádi jim budeme časo
každý poštovní úřad. Bezpečně lze
pis posílat.
_______________
poslat též dopisem, poukazy i še
i
I
MÁTE
CO
ŘÍCI
čs.krajanské
a
ky na jméno red. J.Kučera,
1 exilové veřejnosti ? Napište,vše
P.O.Box 3268
Washington 10,D.C.-USA
' ;jco je k prospěchu čs.věci rádi
i li otiskneme.
-------------------- ----------------NAŠE
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Lat.znamení, ženské jméno
Kámen, místo kdo so láme
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L.A. KRÁTKY:

NÁRODNÍ

STŘED

POLITICKÝ

Politický vývoj nové doby
by nebyl býval možný bez oněch
vrstev, jež jsou orientovány,jak
se říká, do středu a představují
v celku střední stavy. Vývoj no
vé doby je jasně dán cestou k de
mokracii , jež tudíž jest bez nich,
bez středních stavů, nemožnou.
Společenská struktura Čes
koslovenska po prvé světové válce
měla ve středních stavech hlavní
oporu. Byla sama o sobě příznivá:
bez nadmi mě bohatých a bez pří
lišně chudých. Československé
živnostnictvo a střední podnika
telé velmi brzy zaujali své důle
žité místo politické i hospodář
ské a spravedlivý demokratický
vývoj měl v nich jednu z nejhlav
nějších opor.
S touto skutečností jsme
se setkali u nás v r.1945 - tedy
po svrhnutí „ protektorátu” a
skončení druhé světové války. Po
chopitelně,komunistická ofensiva,
plánovitě připravená již za války,
obrátila svou pozornost v prvé
řadě k těmto složkám našeho národa.
• Hledíce dnes zpět do let
nadějí»nejistoty a zklamání - jak
nejlépe lze označit léta I945-48 můžeme říci,že tyto vrstvy našeho
národa si brzy uvědomily hrozící
nebezpečí a zapojily se rozhodují
cím způsobem do boje o naši národ
ní budoucnost. Dnes je jasné, že
tyto spojené národní síly by nikdy
nebyly dopustily události r.1940,
nebýt sovětské intervence, které
demokratický Západ od jejího po
čátku z různých důvodů - o nichž
se nyní mnoho diskutuje - tehdy
nečelil.
To co následovalo potom,
jsou již jen důsledky naší národní
tragedie,jimiž opět trpí v prvé
řadě naše střední stavy,živnostni
ctvo a střední podnikatelé. Jejich

A

HOSPODÁŘSKÝ

úplné vyhlazení bylo provedeno
se stejnou brutálností u nás,ja
ko v ostatních zemích za želez
nou oponou. Jde o zásadní akci,
která se provádí podle daných
příkazů všude stejným způsobem.
Naše úvahy, jež stále stej
ně směřují výhradně k vítěznému
skončení boje o ideu - totiž o
positivní budoucnost lidstva jsou pro nás exulanty a pro celý
skutečně svobodný a demokratický
svět naprosto jednoznačné :
politická a hospodářská re
habilitace středních stavů
je jednou ze základních pod
mínek pro uskutečnění našeho
cíle na základě spravedlivé
ho demokratického vývoje
lidstva i jednotlivých ná
rodů.
politický vývoj by zajisté
nebyl úplný bez usměrnění vývoje
hospodářského a možno říci i na-opak : vždyť naše obrození v mi
nulém století by se nikdy nebylo
uskutečnilo bez koordinace hospo
dářské. A právě zde náš živnost
ník,malý a posléze i střední pod
nikatel se stal jedním z prvních
nositelů našeho národního osvo
bození .
Hospodářský vývoj nového
Československá,tak stastně zapo
čatý za t.zv.prvé republiky, by
nebyl býval možný bez zdravého
živnostnictva a malých i středU
nich podnikatelů.
Různé mohou býti koncepce
pro budoucí světové hospodářství
a jeho vnější formy - ale jedno
zůstává nad všechny pochyby :

za politický cíl uznáváme jako jediné řešení skutečnou,
poctivou a spravedlivou demokracii.NENÍ JINÉHO ŘEŠENÍ
ANI PRO HOSPODÁŘSKÉ CÍL$.
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Národní ^třed

Hospodářské systémy musí
byt postaveny do služeb úsilí o
štastnou budoucnost lidstva ä to
platí především i- o novém Česko
slovensku, které vyjde šťastné z
údobí všech porob a ujařmením
Také jeho hospodářská struk*
tura bude odpovídati těmto národ
ním cílům a nebude možná bez spo
lečné práce na novém budování. K
té musí směřovati veškeré národní
síly. Mobilisace těchto národních
sil se však nedá provádět i tota li
tá mírni methodami. Vůle, síly .i
snahy jednotlivců najdou své
uplatnění v rámci hospodářské dy
namiky moderního vývoje. Zde bude
místo pro každého, kdo.svou prací
chce přispět. Zdravé živnostnictvo a podnikatelé budou v hospo
dářském ohledu ze složek nejpovolanějších !
.
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B.

-ČS.ŽIVNOSTNÍKU - VE vidní

S

Čs.živnostníci mívali.svou samosprávu,
která měla význačný podíl na demokratisaci.našeho hospodářství a byla ovšem s^ma
ryze demokratická. Z původních.svépomoc
ných spolků staly se během doby hospodář
ské orgány,jimž formou zákona byly přiř
čeny určité úřední funkce a vymezena
oprávnění. Liberální rakouské zákony umož
nily vývoj hospodářské samosprávy živnost
níků i.obchodníků tak, že po dosažení čs.
státní samostatnosti existovala dobrá .zá
kladna,která umožnila dobudování moderní
demokratické živnostenské samosprávy, jak
pro členstvo,tak' pro státní hospodářství
velmi významné.Čs.živnostníci byli právem
hrdi na svou samosprávu.
Drsný zásah nacistické okupace podlo
mil demokratickou základnu čs.živnosten
ské samosprávy,která bylo trnem v oku jak
germanisačním záměrům,tak centralisujícímu státnímu přídělovému systému. Ale po . .
r.1945 byl státní přídělový centralismus
ještě zesílen a proto nemohly být zbytky
živnostenské, samosprávy,které přežily na
cismus, východiskem ke vzkříšení a obnově

jakékoli samosprávy.Postup byl opačný
a když se r,1940 komunisté zmocnili
úplně vlády,Ometli všechno,včetně živ
nostníků samotných. Na doby rozkvětu
čs.živností i jejich samosprávy zbyly
pouze vzpomínky.....
Proto s určitým pohnutím čteme,že
přece ještě existuje svobodná činnost
á Čilý organisační ruch čs.živnostníků.
Je to ve svobodném Rakousku,ve Vídni.
Je známo,že velký počet vídeňských
živnostníků je českého původu.Zejména
hodně bylo truhlářů a krejčí. Většina
vídenských krejčí,a to jak mistrů,tak
pomocníků,byli Češi. A vídeňští krejčí,
stejně jako pražští,byli dokonalí ře
meslníci a dělali vzornou práci'.
'. Vídenské Svobodné Listy přinesly
obsáhlý referát.o letošní valné hromadě
Svazu čs.mistrii krejčí a krejčových ve
Vídni. Napsaly o ní,že může být vzorem
•všem organisacím.
,;;., Z obsáhlých funkcionářských zpráv
vysvítá,že většina členů je přestárlá.
Svaz koná záslužnou odbornou činnost a
má významné sociální úkoly.,
. Jako tomu bývalo v Praze a v celém
Československu, je dosud ve Vídni zakáz
kové krejčovství nejrozšířenější živno
stí...? těžké, konkurenci s průmyslovou
konfekcí je -ovšem zakázkové krejčov
ství na ústupu všude v Evropě,také ve
Vídni, Ještě r.1947 bylo ve Vídni přes
12,000 krejčovských živností. Nyní má
vídeňské společnstvo krejčí a krejčo“ vých 6.331 členů. Na tento, stále ještě
značný nočet živností,připadá však jen
2885 učňů a učednic. Tento stav jasně
•ukazuje,kam směřuje vývoj. - K porovná'ní uveďme,že v první republice bylo v
ČSR na 60..Ö00 živností krejčovských, z
• toho v samotné Praze přes 6.000.
S pochopitelným zájmem byla věděna
debata o starobním a sociálním pojiště
ní živnostníků,o které se v Rakousku
jedná.
Zasluhuje uznání,že přes všechny ,
potíže,s nimiž musí zápolit,čš.vídenští
krejčí - i jiní živnostníci --.zůstávají
věrni jak své národní příslušnosti,tak‘
i svým stavovským organisacím a spolkům.

J.K.
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Miroslav J. Švestka :

Mluvíme

ke, krajanům:

KRAJANÉ

A

Je více důvodů, jež nutí k této sta
ti: 1./Vysvět lení a případná diskuse o
poměru mezi krajany a příslušníky tře
tího exilu, 2./Zasedání Čs.Národní Rady
Americké a 3 ./Neuspění Radjr svobodného
Če sko slovenská.
Pod označením „ krajan w. obecně se
rozumí osoba čs.původu,třeba v následu
jících generacích,jež však stále nosí v
srdci lásku ke staré vlast i,ne zapomíná,
obětuje a má živý zájem na její svobodě
a demokratickém zřízení. Krajané odešli
do ciziny ze své svobodné vůle,mají tam
své existence,jsou občany toho kterého
státu,jsou členy jeho politických stran
a z toho pramenících zájmů a jsou organisováni v početných krajanských spol
cích. Návrat do osvobozené vlasti u
nich sotva přichází v úvahu,ale dokáza
li svými činy a smýšlením velkou pří
chylnost ke staré via st i, na literou chtě
jí právem být pyšni.
Pod označením „třetího exilu” roz
umíme osoby,jež v počtu zhruba ÓO.OCO
unikly za hranice CSR z důvodu komuni
stického utlaku po únoru 1946. Při ži
vosti utrpěných ran,velkých potížích
existenčních a rodinných,snaží se tím
více o svobodu uvnitř ČSR,kam se chtějí
vrátit a mají k tomu dlouhou řadu důvo
dů.
Krajané i třetí exil jsou rozváti
po celém světě ve velkých i menších ko
loniích a všem se jedná o stejnou věc:
o svobodu vlasti. Mimo to nás spojuje
upřímné demokratické přesvědčení a vši
chni zavrhujeme jakoukoli formu dikta
tury. „ Svoboda vlasti a demokracie 39
jsou ony lidsky nejvyšší a nádherném hod
noty, jimž přineseny našimi mrtvými i
všemi jinými veliké oběti.Tyto velké
myšlenky nás nerozlučně pojí,v nich na
lézáme jeden druhého a společný cíl,
jenž je nezničitelně vepsán do našich
srdcí.

TŘETÍ

EXIL

Všichni dobře víme,že konajíce mezi
sebou demokratický pořádek,můžeme mít
rozdílné názory na uzpůsobení života v
jeho různých oblastech a ľ můžeme svoje
názory i prosazovat. Ukázněně pak pod
řídíme se většině s tím vědomím,že ko
náme dobrou věc a že může nadejít čas,
kdy i náš vlastní názor dojde uplatnění.
V demokracii je kázeň podmínkou a oposice na místě,poněvadž se snaží opravovat.
Kdybychom tyli neukáznění a nevyslechli
a nepřipustili jiných názorů,nebyli by
chom demokraty. Konečně,a£ jsou naše ná
zory na život jakékoli,všichni budeme
hrdě třímat prapor svobody a demokracie
pro naši dobrou starou vlast, Českoslo
venskou republiku!•
K věci pak budiž řečeno,že krajané,
na př. v USA, jsou nespokojeni s třetím
exilem,jak vyplývá z mnohých úsudků a
též ze zasedání Čs.Národní Rady Americké
jež konala nedávno svůj sjezd v Clevelandě,Ohio. Myslím,že tak usuzují právem
a jsem toho názoru,že skutečně mnoho je
jich výčitek je na místě.Vidí nejednot
nost a neorganisovanost třetího exilu
na příkladu Rady svobodného českosloven
ská a nemají nač být hrdi. Na druhé stra
ně,nelze od nich žádat,aby šli do hloub
ky problémů a pochopili celou tragedii
své staré vlasti.Proto se snaží radit i
také v tom smyslu,aby se přešlo přes po
litické st rany, aby došlo ke zřízení vel
kých ideových středisek a aby se třetí
exil včlenil do krajanských spolků. Jsou
to upřímné rady, svědčící o srdečném záj
mu,! když všechny sotva budou moci být
uskutečněny. Třetí exil má jednu základ
ní chybu,jejíž odstranění snad leží,snad
neleží v lidských silách: nemá vůdce,
onoho muže,jenž by každému měřil spraved
livě,byl nad^stranami a měl pro každého
spravedlivý úsudek a dovedl tímto způso
bem soustředit síly. Podobně,jako to do
vedl Tomáš Garigue Masaryk.
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Je těžko seznámit krajany dopodrobna
s dřívej čím politickým životem v republi
ce. Prožili jsme nacistickou porobu a v
zápětí jsme se octli pod novým jhem,komu
nistickým. Než došlo k prvému násilí,byl
život v čs.republice snad podobný,jaký
prožívají ve svých, nových via st ech. Potom
sledovala jedna dramatická událost dru
hou, takže dnes je vlast v nové porobě a
veškerý čs.lid trpí. Krajanům jsou dobře
známa jména prof .Plasa ryka a Dr.Beneše,
jež jsou pro ně symbolem staré vlasti.
Však na tragedii presidenta Beneše, jež
je jim již lépe známa,mohou měřiti i naše
exilové potíže.
Na příklad krajanům jsou málo známa
jména politiků Antonína Švehly a Jos.V.
Najmana. Prvý byl ministerským předsedou,
který ruku v ruce s presidentem Masarykem
dlouho a úspěšně vedl stát. Druhý se za
sloužil o střední stav a ochranu živnost
níků jako zakladatel středostavovské živ
nostenské strany a později ministr obcho
du.Kolik našich krajanů přináleží právě
k těmto vrstvám! - Více jim je patrně zná
mo jméno Dr.Milana Hodži,též čs.minister
ského předsedy,který spí svůj věčný son
na chicagském hřbitove .pyl.to zasloužilý
Slovák,předák čs. agrární. strany a bjáL za
druhého odboje odstaven,poněvadž odmítal
Benešem připravovanou „ koexistenci ” se
Sovětským svazem, o níž je známo, jak
dopadla....
Myslím ovšem,že nemá smyslu dnes v
zahraničí činit výtky mrtvým, aú je to
kdokoli.Jejich hodnocení patří historikům
a nám jde o přítomnost a budoucnost .Na př.
jméno Dr.Eduarda Beneše je po světě známo
chv litebně a lze je tudíž považovat za.
jakýsi národní majetek,takže jeho mižová'i
ní je zahraničně politicky nemoudré.Budiž
řečeno i to, že i ony- st ity. střední Evropy
které ,koexistenci * vzdorovaly,také padly
pod komunistické jho.Fřes to ovšem máme
povinnost,vždy a stále poukazovat na zou
falé Čs.zkušenosti s ,koexistencí 3 .
Ve třetím exilu jde hlavně o spory
vnitropolitické. Jde o ně proto,že organi
sátoři Rady nebyli sto,aby ji z počátku
učlenili spravedlivě tak,aby se každému
dostalo jeho podílu.Jde také o to,kdo má
být předsedou Rady,což též je spor vni
tropolitický, a o další méně důležité
otázky vnitřní. Tyto spory postrádají v

Národní Střed

exilu své živné domácí půdy a lidu,
jenž by o nich rozhodl. Výskytují se
také proto,že strany v exilu se usta
vily - kromě strany živnostenské - tak,
že jsou v nich vyloučeny změny a jejich
funcionáři fungují vlastně doživotně,
což je základní chyba. Ted^r zhruba
ÓO.OOO lidu třetího exilu nemá možnost
své představitele volit,t.j.přivodit
změnu,když věcem v Radě se nedaří.
Rada se dostala do slepé uličky a nyní
existuje v jakýchsi dvou skupinách,ba
pod jakýmsi poručenstvím. Další chybou
jest,že následkem těchto poměrů se vě
nuje věcem zahraničně-politickým po
měrně malá pozornost.
Jádro sporu je, ve stanovisku stra
ny národně socialistické s Dr.P.Zenklem
v čele a strany republikánské v čele
s Dr.Černým,příp.Dr.St.Osuským. Prvá
byla největší nekomunistickou stranou
po r.1945.Tenkrát však druhá byla za
kázána a tato potlačená republikánská
strana bývala po dlouhá léta největší
stranou za štastnějších dob předváleč
né svobodné republiky. Dr.Zenkl se po
važoval za logického nástupce svého
straníka Dr.Beneše,je velmi aktivní a
pilný,disponoval styky a početnými
spolupracovníky. Byl zástupcem mini
sterského předsedy po r.1945?kdy za
této vlády byl Dr.J.Černý vězněn a
souzen ./Byl na konec osvobozen.,/ Dr.Št.O.suslľý nesouhlasil s londýnskomoskevskou politikou Dr.Beneše a nevrá
til se 1945 do vlasti. V exilu mají za
sebou všichni tři kus historie,jež se
nyní nalézá v písku nedohody,zda má
být předsedou Rady Dr.Zenkl nebo Dr.
Osuský.
Stanoviska jsou neústupná a soudě
dle výsledků - neštastná jak pro ně,
talc pro vlast. Mí sto, aby někdo ustou
pil a druhý byl zvolen,raději se nesučaštnují nebo odstupují. Vše to znechu
cuje exil,krajany a-naše zahraniční
přátele. Posléze jsou těmito i jinými
věcmi diskreditovány politické strany
vůbec,ač ty samozřejmě nejsou ničím
viny,leda že jsou v exilu organisovány
špatně a nedemokraticky. Proto mnozí
volají po odstranění politických stran
v exilu - ale jak může bez nich exi
stovat demokratický život ?

N arodiu. *Ux'c j..
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Pánové v Radě si těchto věcí nevší
Naše živnostenská strana dovedla i i
mají a tak není v exilu kromě nás,kdo
v exilu provést svoje volby.Nebylo to
by se o soukromé nodnikání v osvobozené
snadné,ale bylo to demokratické. Jak
republice zasazoval,ač je to základ
známo,i ona byla doma v r.1945 potla
’blahobytu všeho lidu,jak poměry doma
čena a zakázána.
o.tom svědčí nejlépe.
Krajané se snad zeptají,proč exi
Je tedy existence čs.živnostenské
stuje tato „ malá ” živnostenská strastrany
v exilu jistě dobře odůvodněna.
nav? Vždyt o ní sotva slyšeli ! Odpo
Jaká
bude
její budoucnost v osvobozené
věď je velmi prostá : poněvadž jsme
vlasti,o
to
netřeba míti nyní starosti.
vlastenci a máme demokratické právo a
0
tom
rozhodne
svobodný čs.lid. Nyní
vlasteneckou povinnost hájit své pří
však
my
konáme
a
budeme konat svou po
slušníky. Ti byli doma, zbaveni hrubým
vinnost
k
domovu
a
čs.lidu.
násilím všeho: svých práv,živností,ma
.. Z celku vyplývá,že
jetku, svobody,jsou
třetí exil potřebuje
namnoze nelidsky
míti vlastní organivězněni,nevinně
NÁŠ IlnJIIALĚKAVĚJŠf ÚKOL :
saci,která by účelně
trpí,asi nejvíce
spolupracovala s orze všech.Hlavním,
Na příkladu Československá
ganisacemi krajanský
důvodem však je,
mi. Rada svob.Česko
že se o ně nikdo
vysvětlovat světu, jak tra
slovenska mohla být
jiný ne stará, ani
takovou organisací,
gicky zoufalé důsledky měl
v exilu se jich
kdyby byla spravedli
nikdo neujmul.To
pokus o „ koexistenci w s
vě sestavena a řádně
je důvod existen
komunismem .
fungovala.Bohužel vě
ce živnostenské
ci v Radě dospěly tak
s t rany,t rvaj ící
daleko,že
to rozlaďu
doma již od roku
je
naše
zahraniční
1920. - Připomínám si,že předseda Čs.
přátele. Ti,kdo za to odpovídájí,těžce
Národní Rady Ame ri cké, pluli. J.T řine r z
poškodili nejen sebe, ale hlavně dobrou
Chicaga je též povoláním živnostník a
věc
Československa.
podobně nespočetní jiní krajané. Kdyby
Základ věci je jednoduchý a řádná
přihlédli biíže,podivili by se jaké
funkce Rady je věcí prostou,jen kdyby
potíže měli čs,živnostníci v čs.repub
se chtělo. V demokracii je obvyklé,když
lice před válkou.Tyto poměry si právě
přese vše se nemohou lidé dohodnout, že
stranu živnostenskou vynutily.
místo nich nastupují jiní. Nebot velké
Malí živnostnici,takoví,jako jsou
idee,o které jde.nemohou, být ničeny ne
oni sami,byli v Česli o slovenskú tlačeni
dohodou,
via st musí žít a musí se pro ni
ke zdi miliardovým veJJzokapitálem koopracovat.
Z tohoto hlediska je celkem
pe rat iv,velkonákupen,konsumní ch prodelhostejné,kdo
bude předsedou Rady a jde
jen.Ty si totiž politickou mocí vydo
jen
o
to,aby
měl
úspěch ve sjednocení.
byly na státu velké daňové a poplatko
Může
se
uspěchu
dopracovat
brzo,bude-li
vé výhody a z toho posilovaly své mi
to
muž
vlastenecky
spravedlivý
a. otec se
liardové kapitály .Mohly pak nadměrně
srdcem,povzneseným
nad
zájmy
vlastní
a
konkurovat malým živnostníkům a ničit
svých
nejbližších.
malé podnikatele.Čs.živnostník ve vět
Základem dobré funkce Rady může být
ších daních takto vlastně platil svou
vlastní popravu.... Hájíme-li tedy ho i vyloučení vnitropolitických věcí do té
j míry,že je připraví k rozhodnutí svobodspodářskou rovnost a demokracii,jsou
I němu čs.lidu doma.Hlavní pracovní zřetel
to dostatečné důvody existence, j ale
; musí být věnován otázkám zahraničně-polikaždý spravedlivý jistě uzná.
I tickým,t.j.účinné práci k osvobození viaVždyt střední stav tolik přispěl
národu a dal vlasti tolik skvělých sy ’ sti.Je samozřejmé,že k tomu patří také
j úzká přátelská spolupráce s krajany.
nů! A v osvobozené vlasti opět bude
před ohromnými úkoly obrody a obnovy !
000 0 000 0 000
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PERSP^TIVY ZÍTŘKA
Objev atomové ener
gie a její použití v
průmyslu je nesporně
novou průmyslovou révo
lučí ve spojení s auto
matisací továren.
K pochopení automatisace budiž stručně
řeč eno:prvá průmyslová
revoluce nahradila si
lou páry a strojů sva
lovou sílu dělníka.Automatisace nahrazuje
elektronkami nervy a
smysly dělníka - zrale,
sluch,hmat a často i
jeho mozek,pokud se
paměti týče.
Nová průmyslová re
voluce nese ssebou la
vinu problémů sociál
ních, hospodářských i
politických,takže svo
bodný svět přistupuje
jen zvolna a opatrně k
jejímu průmyslovému
použití .NYNĚJŠÍ SOVĚT
SKÁ PĚTILETKA znamená
krajní využití' nových
technických možností a
přihlédneme-li ke zná
mým faktům, není přehna
ný odhad,že širokou
automatisací může být
průmyslová výroba v So |
větském Svazu r.!9Ó0
větší nejen o 6o ,ó,ale
možná, o 15C i 200
Automatisace vyrábí
levněji a lze těžko od
•hadnout,jaké budou ná
sledky, za čne-li SSSR
exportovat tuto levnou
massovou výrobu.
Ale přesně toto je
cílem pětiletky:dohnat
Západ do překotné auto
matisace za nemožnosti
současného přizpůsobe
ní sociálních poměrů ai
tím vyvolat chaos a so
siální napětí,kterého
lze využít politicky.
E.N .Waldmann |

SLIBY, HROZBY I ÚKLADY
MAJÍ VYNUTIT NÁVRAT UPRCHLÍKU Z AUSTRÁLIE

Agenti evropských komunistických vlád snaží se přemlu
vit v Austrálii usedlé uprchlíky k návratu. Vedle slibů
užívají skr^ých i otevřených výhrůžek, ze jména hrozí, že
doma budou pronásledováni členové rodin,když se uprchlík
nevrátí.
Australská bezpečnostní služba zřídila specielní od
dělení ke zjištování této komunistické činnosti zvláště v
Sydney a v Melbourne.
V února záhadně zmizel 26 letý Čs.uprchlík Michal Bú
tor. V květnu požádal o ochranu, proti komunistickým agen
tům čs.uprchlík,jehož jméno nelze uvést v zájmu bezpečno
sti jeho rodiny v ČSR. Navštívili ho dva cizí muži, jednoho
považuje za Rusa,a přemlouvali ho k návratu.Byli o jeho ro
dinných poměrech dobře informováni a vyhrožovali,že budou
uplatněny represálie,odmitne-li se vrátit.Slibovali zapla
cení cesty z Austrálie až do Prahy.
Jiný australský Čech,jehož rodičům doma byl ,znárodněn’
obchod a odňat i obytný dům a jehož otec mu kdysi přímo
napsal,aby se nevracel,dostal počátkem roku dopis,domněle
od rodičů,ale psaný na stroji a bez vlastnoručního pod
pisu, kde rodina ho vyzývá,aby použil amnestie a vrátil se.
Nedávno ho navštívil rudý agent a přemluvil ho,že spolu
navštívili čs.konsulát.Tam uprchlíkovi slibovali zaplacení
cesty a ujištovali ho,že zabavený majetek bude rodičům
navrácen. - Když si věc řádně rozmyslel,mladý muž se obrá
til na australskou policii o ochranu.
Zjistilo se též,že čs.konsulát v Melbourne vydává prů
jezdní visa pro návrat Rusů do Sovětského Svazu. Cs.konsul
potvrdil tuto skutečnost s vysvětlením,že Rusové chtějí
jet domů přes Prahu. - Jak známo,od případu Petrova a jeho
ženy přerušily Sověty diplomatické styky s Austrálií a od
té doby jsou zřejmě čs.konsuláty vykonavateli sovětských
pokynů.
Zájem Australanů o evropské uprchlíky vzrostí, a popu
lární. list ,The News 3 v Adelaide prováděl anketu, ve které
otiskl projevy immigrants o jejich životě v Austrálii.
Všichni dotázaní si pochvalují svobodný a. spokojený život
v Austrálii a naprosto odmítají návrat domů,dokud tam je
komunistická diktatura.Jsou mezi nimi mnozí,kteří prožili
léta na Sibiři. Dva z dotazovaných Čechoslováků shodně s
ostatními odmítají návrat do komunistického režimu. ,Iíým
jediným zločinem bylo, řekl Viktor Stadler, že jsem byl
antikomunista. Musel jsem prchnout tak,že mi nezbylo času
připravit útěk i pro rodinu.Občas dostávám od ní dopisy,
ale vždy censurováné....’
PŘÍPAD JUGOSLÄVCE RANČIČE
o OOÔO O OO OOOO OÔO o oc-ooóbooo
Bogoljub Rančič je 46 letý uprchlík z Bělehradu a je v
Austrálii přes šest let. Provozuje malou restauraci. V Bě
lehradě měl obchod,který mu byl „ znárodněn *- bez náhrady
ovšem a on si zachránil svobodu jen únikem přes hranice.

Letos na jaře požádala jugoslávská vláda Austrálii,aby I
TITUV DAR MOSKVĚ
jí Rančič byl vydán, protože prý je stíhán pro krádež zlo
ží v hodnotě asi l.ooo austr,liber, Krádež prý provedl r.
Právě ve dnech Tito1948. - Australský soud Rančiče předvolal a teprve po slo vy návštěvy v Moskvě
žení kauce 200 liber ho ponechal na svobodě do rozhodnutí
předložil vysoký komi
o extradikci, - Žádost o vydání byla zamítnuta,ale Rančič
sař Spoj.Národů van Gomezitím prožil nemálo trýzně a obav o sebe i rodinu a do
edhart zprávu o osudu
sud se necítí zcela bezpečný, Bělehradská vláda považovala uprchlíků,jimž byl po
jeho vydání za tak jisté,že dokonce poslala do Austrálie
skytnut asyl v Jugosladva pochopy politické policie /:jako kdysi Moskva pro paní yii. - Vyslovuje v ní
Petrovnu:/ a tito svalnatí pochopové provokativně chodili
možnost,že Bělehrad jed
do Rančičovy restaurace !
nal o uprchlících přímo
Rančičův případ vyvolal v emigraci všech národností
s vládami jejich domov
ských zemí.To ve skuteč
velké vzrušení.Ukázalo se,že smyšlené udání kteréhokoli
nosti znamená,že uprch
komunistického státu může kdykoli ohrozit bezpečnost kaž
líci byli prostě svým
dého z emigrantů.Svolaného veřejného projevu se účastnilo
domovským zemím vydáni.
na 2,500 emigrantů.Za čs.emigranty promluvil inž.Tomáš Jí
lek. Protestní schůze se účastnil též federální poslanec
V Jugoslávii jde pře
liberální strany W.C. Wentworth a za protikomunistickou
devším o uprchlíky z
Unii Mr.F.Short. V přijaté resoluci je australská vláda
Ruska,Na důkaz upřímno
žádána o novelisaci zákona o extradikci.
sti nově vykvetlého přá
telství k Moskvě vyho
ČSR ODMÍTLO AUSTRALSKÝ AKT LIDSKOSTI
věl Tito často opakova
000000000000000000000000000000000000
ným žádostem Moskvy a
bez ohledu na poskytnu
U příležitosti návštěvy moskevských vládců v Londýně
tý
asyl uprchlíky-Rusy
požádala australská vláda prostřednictvím londýnské vlády
vydal
Sovětům.
Sověty i satelitní státy, aby umožnili vystěhování svých
Vysoký
komisař S.N.
příslušníků,kteří by chtěli odjet do Austrálie za členy
cituje
sdělení
bělehrad
svých rodin,manžely,otci, syny atd. Bylo zdůvodněno, že jde
ské
vlády
o
problému
uo akt pouhé lidskosti, aby se opětně sjednotiljr rodiny, z
prchlíkújže
„
bylo
nale
jakýchkoli příčin rozdělené. K žádosti byl připojen seznam
zeno řešení,k němuž sou
osob,okteré se jedná. V prvním seznamu bylo 51 jmen,z če
činnost
komise Spoj.Ná
hož sedm se týkalo Česko slovenská. Dále šlo o Madarsko,Pol
rodů
není
považována za
sko, Rumunsko a SSSR.
nutnou
.
Jugo
s1.vláda ro z
Koncem května ohlásil australský ministr pro immigraci
hodne
sama.zda
a kdy má
sněmovně v Canbeře,že^australská vládní akce se setkala s
být
pomoc
komise
S.N.
vlídným přijetím v Maďarsku, které slíbilo, že věnuje au
vyžádána.
”
stralskému požadavku sympatickou pozornost,ovšem bude k
Otevřená nechut ke
tomu třeba jistého času. Rumunská vláda slíbila prozkou
spolupráci
SN
mat všechny případy. Polská vláda věc odmítá,ale připojila je provázenas komisí
též
ignoro
jisté připomínky. ČESKOSLOVENSKO ODMÍTLO STRIKTNĚ. Sověty *• váním snah této komise.
nedaly žádnou odpověď.
Dotazy o určitých uprch
Z Londýna bylo sděleno,že australský návrh byl před
lících zůstávají bez od
ložen sovětské i ostatním vládám dodatečně prostřednictvím povědi - aby nemuselo
britských vyslanectví.
být přiznáno,že ten a
Dosažený zatímní výsledek povzbudil australskou vládu, onen byli vydáni Moskvě.
aby ve svém úsilí pokračovala. Byl připraven další seznam
Tito o sobě prohlašu
asi 200 osob, jichž jména budou předložena oněm vládám,
je,že je pravovernejším
které slíbily o řešení uvažovat.
• komunistou,než jsou moOdmítnutí aktu lidskosti pražskou rudou vládou nemůže I skevští.Z činů je vidno,
nikoho překvapit. Spíš by překvapilo,kdyby jej přijala.Do I tomu tak opravdu je a
Austrálie nepustí nekomunisty! Tam leda posílá rudého dě * Moskva může s ním být
kana Hromádku a rudé agenty,aby nutili emigranty k návratu. ! věru spokojena !
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j komunistické strany socialistickým
stranám k vytvoření ,, lidových front99
' Státní tajemník Dúlles v televisRODÍ SE IJOVÁ „ NEVIDITELNÁ ’kOMINFORMA
ním projevu vyslovil názor,že proti
Její hlavou je starý Togliati
stalinské tažení Moskvy je důsledek
nesnází a slabosti a je vlastně úspě
chem západní, politiky. Tím více důvo
V mnohomluvném článku /34 stránek revue dů má svobodný svět,aby zůstal v pro
tikomunistické jednotě silný.
Nuovi Argumenti/ vůdce italských komunistů
Palmiro Togliatti učinil ostrý výpad proti
x x x j
Moskvě a Chruščevovi, Volá po větší samostát
Z britských pramenů přišel názor,
nosti italské komunistické st rany,takže na
že
studium
všech projevů a zjevů ko
první pohled se mohlo zdát,jakoby šlo o roz
munistických
stran ukazuje k tomu,že
kol komunismu. - Jek známo italští komunisté
se
tvoří
„
neviditelná
Kominforma 39,
měli ztráty v nedávných obecních volbách.
když
bývalá
Kominforma
byla pro ra
Krátce před tím,než článek vyšel,Togliatti
dost
Titovi
rozpuštěna.
Hlavou nového
navštívil v Bělehradě Titu,těsně před jeho
skupení
je
italský
Togliatti,
jenž
cestou do Moskvy.
by],
také
předsedou
rozpuštěné
KominV zápětí po Togliattim uveřejnil podob-í
fonny.
.
-.
•
.
.
ný výpad proti Chruščevovi a Moskvě předseda
Tento názor není vzat ze vzduchu.
Jancouzských komunistů Thorez,vyjadřující po
Byl
to Togliatti,který uveřejnil kri
horšení nad tím, že podrobné znění Chruščevutiku
a dotazy k moskevským vedoucím.
va projevu Stalinova odsouzení se komunisté
Po
něm
jako na povel následovala
dovídají teprve ze západního měšíáckého tis
Francie,Velká
Britanie,Spojené Státy,
ku. - Po té londýnský Daily Worker,který pře
Belgie,Skandinávie
atd se zcela ob
tiskl Togliattiho článek,přinesl vlastní kri
do
bnými
dotazy.
tiku Moskvy a Chruščeva.V téže době americká
Není vůbec pochyb,že jak Togliatti
komunistická strana rovněž kritisovala Mosk
tak
Thorez
měli znění Chruščevova
vu a vytkla Chruščevovi,že po dlouhá léta 3
řadou dalších byli Stalinovými spolupracovní tajeného projevu-v rukou když odjíždě
ky. - Tento článek byl v plném znění přeti li po únorovém zasedání z Moskvy.Ne
byli tedy vůbec odkázáni na zveřejně
štěn moskevskou Pravdou,aniž byl připojen
ní
tohoto projevu,k němuž došlo v
komentář..
ÜSA
4»června.
Rovněž další komunistické strany zveřej
Všechny kritisující projevy jeví
nily kritiky moskevských usnesení a vládců.
nápadnou podobnost nejenom argumentů,
XXX
ale obsahují i shodné slovní obraty
Když vyšel Togliattiho útok, byl. právě v a všechny, sc omezují na jedny a tytéž
Moskvě Tito.Na večerním banketu v Kremlu byl argumenty,aniž vyčerpávají všechny
Chruščev dotazován,co soudí o Togliattiho
možnosti polemik..
článku. Aniž projevil nejmenší po linutí nad
Výsledek provedeného zkoumání
tím,že je v článku na nej útočeno,Chruščev
vede k názoru,že
klidně odpověděl:,, Znám Togliattiho už dlou
celá kampaň domnělého odboje
ho, Je to chytrý muž a nevěřím,že by se nyní
proti
Moskvě byla naplánována
dopustil velké chyby.”
samotnou Moskvou,která vydala
‘XXX
směrnice co a jak má být kriI
ti
sováno a jak daleko se v tom
Znalci amer.zahr.ministerstva připouště-l
může
jít.
jí,že se protistalinské hnutí Chruščevovi vym
klo z rukou a někteří znalci míní,Že ztratil •
Cynismus komunistů zcela odpovídá
vládu nad některým zahraničními komunistický takovému postupu.Jde stále o týž cíl
mi stranami,Toto mínění však není jednomyslné a ten je pro Moskvu tak významný, že
a existuje též. názor,že kritika Chruščeva a
je třeba obětovat všechno: ukolébat
ostatních je částí moskevského plánu,aby byle svět,aby byl bezbranný až nadejde
dosaženo většího učinku pro snahu přiblížit
pro komunisty rozhodná chvíle !
ZÁMERY MOSKEVSKÝCH CYNIKU PROHLEDNUTY

u
75 LET LORDA VANSITTARTA

Dne 25.června dožil se 75 let jeden
z nejvýznamnějších přátel Českosloven
ska - britský Lord Vansittart.
Jako diplomat poznal celý svět a má
významný podíl na vytváření veřejného
mínění Velké Britanie. Když byl hlav
ním diplomatickým poradcem předsedy
britské vlády,přišel s drtícím útokem
proti nacismu. Později se obrátil pro-»
ti utlaku ve střední a východní Evropě.
At šlo o obranu Čechoslováků nebo ji
ného národa, zapálil vždy jiskru nad
šení, jako to bylo schopno učinit jen
málo z jeho současníků.
.
.
Týdeník „ Čechoslovák ”,Londýn, ci
tuje upřímná slova Lorda Vansittartci
do čs.exilových^řad: „ Čs.občané,kteří
se brání proti úplné assimilaci s 1-íosk
vou, zaslouží veškeru možnou podporu,
kterou Západ je s to poskytnout.
Ja
kékoli tříštění akcí pro rozdíly ideo
logické nebo pro formální postup - i
když se zdají sebe neodvratnejší, při
padá směšné, porovnáme-li je s utrpe- .
ním národa doma. Pro jeho dobro sevře-

te své řady k boji za „ Svobodné Česko
slovensko ve svobodném světě ” !
mNA katolické universitě ve washing-

TONE byl promován na mistra /Laster/věd
knihovnických Dr.Jaroslav JÍRA, dříve
soudce v Praze a vynikající právník, Jeho disertační. 256 stránková práce v
angličtině ,, Legal Basis and Development
of Communal Public Libraries in the Cze
choslovak Republic from 1918 to 1945 ”
byla předsedou školy kvalifikována jako
práce doktorská a bude cenným příspěvkem
na poli kulturním a zákonodárném.
Promoční slavnost této velké univer
sity byla okázalá a její význam zdůraz
něn řečí vůdce amerického dělnictva Ge
orge Meanyho,který byl též promován na
čestného doktora práv za přítomnosti
washingtonského arcibiskupa Patrieka
0*Boyleho. - Iľeany mezj. jiným řekl, že
„ Amerika a svobodný svět mají skvělou
příležitost demaskovat nyní podvod komu
nismu,-který mnohdy byl zvláště dělnictvu
vydáván za ideál. - Jal? známo je Meany
jedním z nej vytrvalej sich bojovníků USA
proti komunismu. -

DEKUJEME
těm uznalým, kdo nám zaslali
tiskový příspěvek. Je to
povzbuzení k další práci.

P R O S í'M E

f

ty* kdo ještě tiskový pří
spěvek neposlali, aby nám
pomohli nést břímě Národního
Středu. Celoroční příspěvek’•
činí 2 doll.A děkujeme i jim.
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Je tomu rok, co Národní Střed zahájil v červencovém čísle 1955
jako prvý diskusi o Novém Německu,o posici Francie,o nynější politic
ké konstelaci ve střední a západní Evropě a také o věci Němců,vystě
hovaných z ČSR. Stalo se tak záměrně,protože diskuse byla na čase. Anketa pokračovala v dalších číslech N.S. a během doby vyskytla se^
řada úvah i v jiném čs.exilovém a krajanském tisku. Nabyla až nadměr
né živosti v poslední době,když Ferdinand Peroutka poskytl redaktoru
německého listu „ Staats-Zeitung , vydávaného v New Yorku, interview
o věci Němců,vystěhovaných z ČSR. Peroutkův rozhovor vyvolal řadu vý
tek,namnoze prudkých,až do obvinění z národní zrady. I americká Čs.
Národní Ráda přijala ohražující resoluci. - Při tom téměř ušlo pozor
nosti, že Dr.Jaroslav Stránský,býv.ministr,sídlící v Londýně - asi v
rozporu s názory svých národně socialistických stranníků - cestoval
do Holandska,kde v městě Nymwegen měl schůzku a rozhovor s Dr.Lodgmanem von Auen,vůdcem jedné skupiny vystěhovaných býv.čs.Němců.Jméno
Dr.Lodgmana je jistě každému Čechu dostatečně známé. - Zasluhuje také
pozornosti,že londýnský „ Ustav Dr.Beneše ’’publikoval spisek,v němž
se tvrdí,že dobrého poměru ČSR k Německu bude možno dosáhnout po do
hodě s vystěhovanými Němci.»- Americké krajany bude velmi zajímat,že
new yorský kardinál Francis Spellman poslal vystěhovaným čs.Němcům k
jejich letnicovému sjezdu v Norimberku vřelý přátelský dopis.

z
Jak známo,jsou vystěhovaní čs.Němci propagačně velmi čilí a
usilovně pracují pro možnost návratu do ČSR. Při tom ovšem po většině
jednají,jakoby se s jejich strany nebylo nic závadného stalo a vidí a
ukazují jen svoje potíže. Celý svět ovšem dobře ví,co se ve skutečno
sti stalo a co bylo příčinou jejich vypuzení a co bylo jen důsledkem
událostí,v nichž měli býv.čs.Němci význačnou účast.
Jejich propaganda z počátku přímo sršela nenávistí proti všemu
československému bez rozdílu. Vlastně bylo jejím obsahem to,čemu ří
háme „ Mnichov
- Když shledali,že tento způsob nemá naděje na
úspěch na mezinárodním poli,změnili a zmírnili svou taktiku. - Jejich
dnešním cílem je náyrat a zhruba n federalisace ” čs.republiky, aby
oni byli na „ svém území ” samostatní,patrně spíš větší než menší mě
rou. Pochopitelně chtějí se opírat o německou vládu v Bonnu. S této
I s jiných stran se jim dostalo střízlivých rad ve smyslu moudré a
tíapěšné politiky kancléře Adenauera,který je v pravý čas seslaný pra
vý státník,jenž svou zem dovedl vyvést z katastrofálního stavu k
dnešnímu rozkvětu.
Tato fáze politiky vystěhovaných čs.Němců se vyznačuje také
snahou navázat styky s čs.exilem. Rádi by dospěli k nějakému ujednání,
jako kdysi ujednali s gen.Prchalou. Do tohoto rámce patří i jejich če
české vysílání z Madridu do ČSR. Propagační činnost soustředili zej
ména na ovlivnění americké politiky. Dostalo se jim v tom z Bonnu
podpory?když byl jmenován prvním tajemníkem německého velvyslanectví
ve Washingtoně Dr.Wilhelm Turnwald,jenž pochází z jejich řad.
Je známo,že jsou značné rozpory mezi jednotlivými skupinami
bývalých čs.Němců,ale tyto rozpory ořece nedosahují té míry,jak isme
svědky v čs.exilu.
První čs.republika,jež se zrodila pod záštitou velmocí,vítěz
ných v první světové válce, stála především pod ochranou Francie. -

Francouzská politika po r.191# byla zaměřena na obranu proti Německu.
A z obavy před německou agresí /:ke které skutečně došlo:/byla tako
vou i politika československá# - í-ínoné .j?.::ně i;ó.sv/dč\’j>,z*'
sta
rá linie byla nyní Francií opuštěna a ve Francii,jako v celé západní
Evropě pokročila idea evropského sjednocení* Tato idea má podporu
Spojených Států,které jsou také velmocenskou záštitou svobodné ČSR,
5a kterou čs.exil bojuje. - Otázka je, jak dalece možno spoléhat na
učinnou podporu ostatní svobodné Evropy. - Evropská situace je změ
něna. Posice západního Německa sílí a hlavní starostí svobodného
světa je obrana proti komunistické hrozbě. Je pochopitelné,též vzhle
dem k moudré západoněmecké politice,že toto Německo je předmětem nejbedlivější pozornosti americké politiky,jejímž základem je mír a do
hoda ve svobodné Evropě. Nelze předpokládat, že by USA nějakým násil
ným způsobem zasahovaly do základů evropských států,na př.ČSR a je
na snadě, že vnitřní uspořádání bude přenecháno vlastní suverenitě.
Politika Spojených Států je stále ja§ně zaměřena na celistvost čs.
republiky. „ Mnichov ’’ nepřichází v uvahu. Celkem vzato jde však o
to,jak dovedeme sami uspořádat své vnitropolitické problémy.

Německá otázka trvá u nás staletí,ba již přes tisíc let. Ohrozeni Němci jednou ze severu^potom z jihu,ztratili jsme svou samostat
nost a byli jsme jejich přičiněním takřka vyhlazeni. Avšak byli to,
a budou i nadále naši sousedi a obsah celé otázky lze vyjádřit slovy
„ zda nás nechají na pokoji,nebo zda a kdy zase vykopají svou váleč
nou sekeru” .Jádrem vždy zůstává prostá a pouhá bezpečnost čs.státu.

Celý svět byl svědkem strašného utrpení čs.lidu za nacistické
ho ujařmení. Tyto věci nelze prostě přejít,nebot jsou to zkušenosti
hrozné. Při tom se „ naši ” Němci plně zasloužili o Hitlerův úspěch
a ve,své velké většině zradili čs.republiku. To bylo příčinou tvrdé
ho zásahu proti nim. Jak tvrdý to byl zásah,můžeme merit na,vlastním
exilu.
(i
Sami jsouce v exilu,nemůžeme jakkoli zavazovat nesvobodný lid
doma a jakýkoli podobný závazek by byl nejen neplatný,ale i nejvýš
neodpovědný. Ale je na místě, aby věci byly prodiskutovány,uváženy,
aby.se vytvořily^názory.Prakticky pak je třeba připravit se na to přijde-li věc v uvahu - jakým čs.tělesem a jakým způsobem má o ní
být rozhodováno. :
Německo bude naším sousedem i nadále a bude velikou výhodou,
bude-li lze docílit s ním pokojného spolužití na křesťanských a demo
kratických základech. Doufejme upřímně,že demokratické zřízení bude
mít.v Německu trvání. Pokud se týče „ našich ” Němců,stojí tudíž za
to uvažovat! o řešení jejich požadavků ohledně návratu.Jsme k tomu
mravně nuceni již jako členové pokrokového národa ušlechtilých zásad.
Ovšem je třeba odmítnout rozbíjení nebo „ nakřápnutí ” čs.re
publiky pod jakýmkoli titulem. Nikdy by nebylo došlo k tomu,co se
stalo,kdyby se naši Němci byli cítili řádnými občany čs.republiky a
dle totyo jednali. - Hromadný bezpodmínečný přísun nemůže proto při
jít v uvahu. Určitým řešením by mohla být restituce čs.občanství pro
ty vystěhované čs.Němce,kteří se přihlásí za loyální občany čs.repu
bliky .Věrohodnost ^této íoyality by vedle jiných předpokladů byla hod
nocena také zjištěním bývalého členství v nacistické straně a organisacích,které mohlo býti i vynucené. Řízení by bylo nutno prováděti
individuelně. - Rozhodnutí ovšem musí být vyhrazeno čs.svobodnému
lidu.

Takové stanovisko sotva by mohlo být zamítáno i na mezinárod
ním poli,nebot každému státu jde v prvé řadě o jeho bezpečnost a kaž
dý porozumí,že nepřátelé státu a kverulanti jsou nevítaní,zejména
když s nimi byly již učiněny trpké zkušenosti.

Pokud se týče „ federalisačních plánů ” vystěhovaných Němců
uvnitř ČSR, sotva se najdou jejich zastánci. „ Naše ” Němce nelze
označit za státotvorné,což dokázali již při zrození i během trvání
ČSR a v jejích těžkých chvílích. Původně požadovali připojení k Ra
kousku a tyto události vedly k tomu,že nebylo možno organisovati
ČSR go vzoru Švýcarska,jak k tomu při zrodu čs.republiky byly sklony.
Později ovšem nastalo zmoudření a již od r.1926 byla nejprve německá
strana agrární,pak také sociální demokracie a křestanští sociálové
zastoupeni vvčs.vládách.Bohužel v této státotvornosti nevydrželi čs.
Němci,alespoň ve své velké většině,když je počala lákat idea nacismu.
Děl se pak opak toho,co je povinností řádných občanů. Nyní se nalé
zají i ták neštastně formulované jejich argumentace,^ i dle Rakous
ska,kam původně chtěli,i dle ,tMnichova ” - „jejich území „přináleží
právně i nyní k Německu. To ovsem dává za pravdu nacistickému násilí,
spáchanému na ČSR i Rakousku....
Užívat názvu „ federace ” k neskrývanému záměru obnovit „ Mni
chov ”je samozřejmě nepřijatelná základna.pokud by šlo o politiku k
dnešní federatívni Německé republice,doufejme,že budoucí celistvá
ČSR bude s tímto sousedem v nejlepších stycích.Avšak je třeba,aby k
tomu došlo ze svobodné vůle čs.státotvorných sil a nikoli z donucení
oněch sil,které účinně pomáhaly k rozbití ČSR a k jejímu podmanění a
obsazení.
Toto jsou pouze mé vlastní názory,velmi stručně vyjádřené a ni
koho nezavazující. Je však třeba se zmíniti též o diskusích, jež o
věci byly v poslední době vedeny.
Ferdinand Peroutka,šéfredaktor Radio Free Europe,soustředil na
sebe prudké útoky pro svůj zmíněný interview.K posouzení věci je tře
ba se poohlédnout po jejím objektivním pozadí. - Začíná skutečností,
že jest zaměstnancem Free Europe Committee,Ine,,a je otázkou,jak da
lece interview a jého obsah byl či nebyl přáním této instituce, pří
padně jiných amerických kruhů. Je-li třeba zjistit nějaké mínění,na
leznou se k tomu cesty. Ferd.Peroutka řekl ve svém interview také
větu: ,,My Čechoslováci u Radia Free Europe neurčujeme politiku toho
to vysílače.”
Býv.čs.Němci intervenovali na mnohých amerických místech. Je
pravděpodobné,že Američané,sužovaní četnými intervencemi,by si přáli
dohodu i v této otázce,již také pro svůj sympatický vztah k demokra
tickému západnímu N.ěmecku. Mají-li se věci takto,není zajisté důvodů
k jakýmkoli extrémům. Za to všechny důvody mluví pro řádnou politic
kou organisači čs.exilu.
Ferdinand Peroutka má své chyby,ale sotva mu lze připisovat zá
měr,že by chtěl rozbít nebo zaprodat republiku.Ovšem jsou v/jeho in
terview mnohé věci,se kterými nelze souhlasit. - Na druhé straně sta
novisko amerických krajanů,vyjádřené v temperamentním článku F.F.Kozumplíka ve Svornosti I5.dubna s nadpisem „ Zaprodává republiku ” a
v některých resolucích,je třeba bráti jako dojemné stanovisko a účin
nou starost vlastenců o budoucnost čs.republiky, o kterou se ostatně
američtí krajané nemálo zasloužili.
Miroslav J. Švestka

Prof .Josef Macek, Pittsburgh,Fa ;
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St'le častěji se setkáváme v exilověn tisku s články a projevy,
které - i když to příslušní autoři přímo nekonstatují - navazují na
činnost a úsilí čs. živnostenské strany,na její „ Program sociální
obrody ”a na články v našem Národním Středu. - Je to pro čs.ŽOS i její
orgán jistě zjev významný a pozoruhodný. Živnostenská strana první a
zatím stále jediná vyhlásila veřejně svůj program a ve svých projevech
a tisku objasňuje,jak si představuje uspořádání zejména hospodářských
věcí ve vlasti po tosvchození.
České Slovo,vydávané v Mnichově,přineslo v květnovém čísle článek
prof.J.Macka,v němž tento známý národohospodář, nyní profesor na univer
sitě v Pittsburghu,Pennsylvania,načrtává plány, jak asi by měly být upra
veny poměry doma po osvobození .Prof .Macek,který doma byl poslancem soc.
demokratické strany,otevřeně odmítá státní kapitalismus a v obnově sou
kromého podnikání vidí cestu,po které se navrátí opět blahobyt do naší
domoviny. Zdůvodnění i logické závěry prof.Macka potvrzují správnost
zásad i postupu čs.živnostenské strany, otiskujeme článek v plném roz
sahu.

CO CHCE EXIL USKUTEČNIT DOMA ? Klade-li se otázka takto,nemohu na ni od
povědět, proto že předně nevím o nějakém
plánu čs,exilu v tomto směru a. za dru
hé myslím,že nebude věcí tohoto exilu
uskutečňovat nějaký vlastní plán,přine
sený z ciziny, nýbrž že v demokratické
republice budou potřebné změny bolše
vické soustavy usnášeny a uskutečňová
ny celým československým lidem a že
exil v něm nebude mít žádné výsadní
postavení.
Myslím,že se nebude opakovat „ osvo
bozování 9 domova exilem po druhé sveto
vé válce. Tehdy nolitický exil, se vrá
til domů za sovětskými regimenty a so
větskou tajnou policií. První českoslo
venská vláda po druhé válce byla sloze
na z londýnských a moskevských exulan
tů a ti odmítli přibrat do vlády něko
ho z českého domácího odboje.
Uskutečňování „košického ,st.j. mo
skevského programu,se kterým se vrátil
exil r.1945 domů, bylo možné jen proto
že našemu lidu bylo znemožněno proje
vit vůli, k reformám svobodnými volbami.
Protože,jak doufám,bude po pádu dneš
ního režimu obnovena demokracie, může
příspěvek politického exilu teň z cizi-

ny a později doma,záležet jen v infor
mování a radách,které někdy budou,jindy
snad nebudou přijaty.
Jarně řečeno: Bude záležet na tom,
co lid doma bude chtít změnit, ne co
bude chtít jenom exil. A jistě není
tuze těžké uhodnout,co to bude.Z toho,
co komunisti ve svém tisku připouštějí,
je vidět,že náš lid má až po krk toho
t.zv. plánovitého státního hospodaření
a že touží po „ odstátnění "zemědělství,
živností,průmyslu a obchodu. To však
je pouze negativní výraz politiky.Poli
tika musí mít positivní program, A po
sitivní program ohromné většiny našeho
lidu nepochybně bude: obnovení svobod
ného podnikání v takových formách,v ja
kých to bude možno po těch převratech,
jaké naši tápající napodobovatolé stalinovských ukrutností provedli a teď
pod novými hesly ještě provedou.
Marx a jeho stoupenci vidí ve veřej
ném vlastnictví výrobních prostředků a
ve veřejném /hlavně státním/podnikání
všelék na všechna společenská zla. Ko
munisti udělali ze státního vlastnictví
a podnikání modlu a ze soukromého vlast
nictví a podnikání strašidlo. Náš pra
cující člověk však vidí,že jeho posta
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veni se zhoršilo,když stát se stal jedi
ným podnikatelem,zaměstnavatelem a pro
davačem všeho zboží, když tento hospodář
ský monopol je opevněn politickou mocí a
když jeho aparát je v rukách nedouků a
fanatiků,kteří rozhodují,kdo se čemu má
učit,co kdo,kde,jak ä zač má dělat a ko
mu se to má prodávat. Jenže mnozí našinci
zvlášÚ mladí,jsou zmateni: VždyE nejen
marxisti,ale po nich i ne socialisti u nás
i v cizině,považují za. podstatu socialis
mu veřejné vlastnictví a veřejné podniká
ní. Podle toho,kdo nevěří v tento článek
marxistické víiy a neobětuje svůj rozum
oné modle,není socialista. - Ve skutečno
sti účelem socialismu není postátnění vý
robních prostredia! - to je pouze Marxův
omyl, arrogant ně vydávaný za. vědecký soci
alismus. - Úkolem socialismu je umožnit
štěstí pracujícího člověka taliovou úpra
vou společenských poměrů, jaká za daného
stavu duchovní a hmotné kultury je možná.
Do této úpravy patří politická,hospodář
ská a kulturní svoboda - tedy pravý opak
toho, co marxisticko-leninsko-stalinský
komunismus zavedl všude, kde se podvodem
nebo násilím zmocnil vlády.
To, že naši doma budou chtít „ odstátňovat ”je po té zkušenosti se „ znárodně
ným ” podnikáním věc přirozená. Jiná věc
je, zda budou.se moci poradit, jak to dě
lat, aby se to provádělo bez nových ztrát
a obětí. Mám za to, že nikdo nebude chtít
odstátňovat Národní banku /:aE se ten
podnik bude jmenovat jakkoli:/, doly,že
leznice nebo telegraf a telefon. Když si
připomeneme naše bývalé zemské ústavy
úvěru hypotečního a komunálního, dále
skutečná družstva úvěrní,výrobní a spo
třební, nepochybně nebudeme radit k od
státnění nebo oddružstevnění v těch obo
rech, kde se veřejné a družstevní nodnikání osvědčilo.
Náš lid má talent k improvisaei a pro
to můžeme doufat, že obnova zemědělských
usedlostí a živností se podaří i bez po
drobných plánů,které ostatně v exilu ani
není možno dělat. A protože smysl pro
spravedlnost a nápravu křivd u nás nevy
mrel, budou asi zásady hospodářské
obnovy přijaty převážnou většinou lidu.
Exulanti, hlavně mladí, by měli studo
vat v zemích svého pobytu zákonodárství
pracovní a úpravu podnikového zřízení s
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účastí zaměstnanců na zisku a správě
podniků, methody odborového hnutí^a
theorii a praxi družstevní /zvlášú ve
Skandinávii:/. Měli by si všímat ta
kových zařízení,jako je na př. ve
Spojených Státech povinné pojištění
vkladů v peněžních ústavech.
Odstátnění podniků bude vyžadovat
nové investice. Bude nutno čelit ne
bezpečí inflace,když spolu s obnovou
svobodného podnikání bude prováděna
velká reforma finanční. Dnes naši ko
munisti no sovětském příkladu opatřu
jí vládě příjmy nepřímým zdaněním
snotřeby, které je skryto - ostatně
špatně - ve vysokých cenách všeho zbo
ží. Tento způsob zdanění postihuje
chudší rodiny s dětmi víc než bohaté
s málo dětmi. Proto sociální reformá
toři byli vždy proti nepřímým daním
a pro přímé vzestupné daně z příjmů.
Naši komunisti však raději zdaňují
chudé víc než bohaté.
Nebude toho málo, co by měl exil
pomáhat uskutečňovat - to je napravo
vat, ale na jeden programový úkol
bych přece chtěl ještě upozornit:
Bude potřeba zavést řádné večerní
vyučování na všech vyšších školách,
aby pracující mladí, lidé si mohli
opatřit stejně solidní vzdělání,jako
ti,kdo studují dopoledne. Žádné takové
švindlkursy, jaké zavedli komunisti,
ale skutečné večerní průmyslovky,
techniky a university, jaké jsou při
některých velikých universitách v
Americe,
qoOooOooOoo

SERGEJ INGR,býv.čs.generál,
náhle zenřél dne 17.června za
svého pobytu v Paříži.V čs.exi
lové politice se uplatňoval jako
funkcionář RSČ.

VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY,týdenník
Menšinové rady české a slovenské větve
v Rakousku,oslavily deset let svého
vycházení.Plní dobře svůj zpravodajský
úkol jako orgán českých i slovenských
spolků,zvláště ve Vídni.Náš list oce
nil již dříve jejich význam a přeje
jim do dalších let stále stupňovaný
úspěch a zdar.
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Ferdinand Monzer
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Řádné demokratické volby jsou totiž
založeny na několika podmínkách,bez je
jichž realisace nelze o jejich svobodě
mluvit. Jsou to hlavně:
Řádné kandidátní listiny,jejichž
sestavení znamená ovšem předběžnou exi
stenci svobodně organisováných politických stran či organisací /:a ne pseudostran jako v lidových demokraciích:/, s
jasným programem,event.oposičním k exi
stující vládě - které by mohly kandidát
ní listiny sestavit.
Volnost volební, kampaně se zárukou
svobody slova a tisku.
Záruka,že všichni občané budou k
volbám připuštěni /:v r.1940 několik set
tisíc občanů bylo z volebního práva vy
loučeno:/.
Zajištění čistoty a naprosté tajno
sti voleb,poctivé sčítání hlasů.
Možnost vyvoditi z výsledku voleb
ihned všechny důsledky.
Za dnešního stavu věcí nebude v ze
mích za železnou oponou zajištěna ani
jedna z těchto podmínek,jejichž příprava
v zemi by si vyžádala dlouhé doby a je
jichž praktické splnění by znamenalo,že
režim vlastně již předem a dobrovolně
přestal existovat. Mám dojem,že otázka
svobodných voleb je nesprávně položena
a že v této formě nelze ani zjistiti
opravdové přesvědčení národa,ani z něho
vyvoditi příslušné důsledky.
Dosej, jsem k přesvědčení,že tato
pro národy životní operace je provedi
telná jen v postupných fázích:

Požadavek svobodných voleb ,v se- , j
mích za železnou oponou jest nejen
jednou ze základních složek našeho
|
exilového úsilí.,aj.e je to také pří- i
mo vyslovený požadavek zahraniční
politiky USA i jiných západních moc- .
nosti. - Ovšem nestačí pouhé stálé
opakování hesla,aniž bychom se sta- í
rali o způsob, jak tyto volby usku
tečnit. Proto otiskujeme článek,za
bývající se touto otázkou jako je
den z prvních.Článek vyšel v břez
novém dvojčísle časopisu OSVOBOZENÍ i
který vydává Čs.obec legionářská v
exilu. Autor m.j.k tomu praví:
Jak v emigrantských časopisech,
talc i v tisku západních mocností čteme i
často volání po svobodných volbách,lete- I
ré by v porobených zemích přinesly dů
kaz o falši sovětského mythu o tom, že ;
si tyto země z vlastní vůle svého lidu {
zvolily svůj způsob vlády - komunisti- •
ckou totalitní, diktaturu.Ne vím však o
tom, že bychom kde byli četli nebo sly- ■
šéli JAK by takové volby měly být uspo- I
řádány,aby daly skutečně věrný obraz o |
smýšlení národa a aby nebyly takovým
paskvilem jako na př. „ svobodné volby” •
v Československu r.1%3. - Představme
si na př.toto:
i
1. fáze - REFERENDUM
Československo by se rozhodlo při-!
mmrrnni'.iríimmmmriinr'mmmr:immiiirnm
jati princip uspořádání svobodných demo-!
kratičkých voleb. Namísto jedné kandidát;
V této první fázi jde o to,aby se
ní listiny t.zv.národní fronty postaví ' způsobem co možná jednoduchým zjistilo,
kandidátních listin tolik,kolik je dnes
zda ANO či NE je většina národa PRO nebo
v ČSR t.zv. stran. 3 tím,že na těchto
PROTI režimu,Muselo by odpadnout vše,co
kandidátních listinách budou figurovat
by komplikovalo jasnost takového zjištojen věrní stoupenci dnešního režimu, se
vání.Slo by prakticky o plebiscit.
ovšem nikomu nebude chlubit. Za tohoto
Výhody tohoto postupu by byly tyto:
předpokladu mohou pak být volby provede
Odpadla by dlouhodobá /a nemožná/
ny opravdu „ svobodně ”, i kontrola může
být připuštěna a volby budou mít navenek příprava v zemi,
zamezilo by se tříštění demokratic
ráz opravdu demokratických voleb.A přece
kých protikoLiunistických hlasů, zamezila
výsledek bude katastrofální,horší dneš
by se možnost, že by režim operoval růz
ního stavu,protože vedení státu zůstane
nými pseudo-nekomunistickými seranami
prakticky ve stejných rukou jako dnes,
vlastního ražení a odstranila by se
ale bude sanice iono váno »vůlí lidu w.
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nesmírně obtížní'- otázka výboru kandidátů. [
Materiální příprava bez kandidátních j
listin a volební kampaně /ta by byla za- |
kázána,protože při svých mocenských pro- I
středcích by víc prospěchu zní zastrašo- !
váním vyzískali komunist é/-by byla značně i
zjednodušena a mezinárodní kontrola
usnadněna.
Výsledek by okamžitě a jasně ukázal •
opravdovou vůli národa.V případě výsledku!
„ proti režimu 9 by mezinárodní ohlas vy-‘
lučoval jakékoli pochj^by.
;
Takový výsledek by otevřel jedním
rázem oči všem „ apeaserům ,xv západních |
státech a byl by poučením pro pracující j
vrstvy těchto štábů.
|
Problémem zůstává ovšem, i v případě J
referenda jeho provedení. Je samozřejmé, ;
je proveditelné jen pod dohledem neutrál-j
ní kontrolní komise. Ale nedělejme si
ilusí: není možno instalovat kontrolní
|
komise v každém volebním místě /v ČSR je 1
jich alespoň 2O.COO/a ke kontrole by bylo ;
třeba armády kontrolorů. Dosáhlo-li by se j
aby kromě ústřední kontrolní komise byly |
podkomise v místech krajů a okresů s
'
1-2 létacími /namátkovými/dalšími pod- !
komisemi pro okres,bylo by to s připočte- i
ním pomocného personálu pravděpodobně
maximum, s nímž by bylo lze počítat.
Bude pre« o třeba řady opatření,aby
se referendum mohlo konat v jednotlivých •
volebních místech i bez přítomnosti per- I
manentnich kontrolních orgánů. — Hlavní I
taková opatření:
!•
Co nejdůkladnější příprava referenda 1
mimo zemi/:podrobný plén celé operace,
studium úkolů kontrolních podkomisí a lé- ’
tacích komisí,příprava vyhlášek referenda,*
číslovaných volebních lístků a uren,do- |
hled nad dodržováním zákazu volební kam- i
P^^/příprava referenda kontrolní komisí I
v zemi/:předběžná kontrola volebních se- ;
znamů,určení osob,které budou odpovědny !
za čistotu referenda ve volebním místě,
i
prostudování okruhů pro namátkové kóntro- ;
ly,zjištění internačních míst,táborů nu- i
cených prací,vězení atd,kde komise prove- .
de referendum sama,atd:/
i
V den referenda: dodání volebních
uren a číslovaných volebních lístků na
místa referenda,namátková kontrola voleb- »
ního aktu,při čemž komise kontroluje

autentičnost podpisů voličů na voleb
ním seznámu,kontrola opatření pro taj
nost voleb,kontrola,že volby nejsou
prováděny před zástěnou,jako v r.1948,
opatření,aby nebylo možno provádět ma
chinace s volební umou a volebními
seznamy až do jejich odvozu po skonče
ném referendu k okresní kontrolní komi
si, event .zrušení referenda v místě,
byly-li shledány nesprávnosti, atd.
Po skončení referenda provede sčí
tání hlasů pro a proti kontrolní komise
/:postupně kontrol.komise okresů,krajů
a konečně komise ústřední:/.Výsledek
referenda vyhlásí ústřední mezinárodní
kont rolni komi se.
2. fáze - PROVISORNÍ VLÁDA
Vyznělo-li by referendum proti re
žimu, hýla by vyhlášena okamžitě provi
sorní vláda z osob,jejichž demokratic
ký postoj je notoricky znám. Tato vláda
by musila být nestranická a nepolitická
snad úřednická - ? s určitým procentem
zástupců emigrace. Provisorní vláda by
převzala ihned státní moc,osvobodila
politické vězně a osoby v táborech
nucených prací,zastavila činnost
STB,suspendovala prozatímně funkcio
náře <i úředníky,kteří by byli nebez
pečím pro státní bezpečnost nebo brz
dili práci prozatímní vlády,obnovila
svobodu tisku,rozpustila všechny po
litické strany starého rezimu,vyři
zovala běžné.věci,aniž by však hlu
boko zasahovala do státního hospo
dářství a ponechávajíc ’
pro
vedení -potřebných reforem definitiv
ní vládě.
Hlavním úkolem provisorní vlády by
bylapřínrava svobodných demokratických
voleb,ktetýžto úkol by musila solnit do
přesně vymezené lhůty.
. .

3. fáze
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Provedení demokratických voleb a
utvoření definitivní vlády .na demokra
tických zásadách.
Autor uzavírá článek poznámkou,že
je to jen zkratka širší studie,kterou
připravuje, a výzvou k exilu,aby o věci
bylo po zásluze přemýšleno.
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ZAHOŘKLÝ FERDINAND PEROUTKA

VČETNĚ JINÝCH
I

„Československé Noviny „vydávané od
listopadu 1955 za redakce Františka Klá
tila, přinesly několik obsáhlých článků
Ferdinanda Peroutky .Mnohé věci tam uve
dené vyžadují komentáře,ba mnohdy jej
provokují. V článcích je stupňovaná
hořkost,stížnosti a výčitky.Není pochyb,
že důvodů k tomu je mnoho a nemá je jen
Peroutka sám.Ovšem správným účelem může
být jen náprava,jinak vše zůstává prázd
ným gestem.
Bohužel je v těch zahořklých člán
cích málo konstruktivních podnětů.Vybí
ráme jeden,kvitujeme a citujeme: „ První
vážný krok ke smíru bude pokus mluvit
pravdu - padni komu padni.” To je sta
tečné, sympatické, ale ovšem má cenu jen
je-li aplikováno na všechny problémy.
Peroutka je jistě vynikající novinář
a není „ nepopsaným listem „. Za svého
působení doma propůjčil svoje pero těm,
kdo byli u vládního vesla.Věcem sociál
ním a hospodářským - jež dnes hýbají
světem - věnoval pozornost jen s hledi
ska intelektuála.Politicky byl oriento
ván značně do leva,což není výtka,nebot
má právo na vlastní názory. Doufejme
však,že za svého pobytu v Americe dospěl
k jiným závěrům o sociálním pořádku i o
„ čs.ko-existenci z lot 1945-1940 a tím
k závěru,proč je on i my všichni ostat
ní v exilu.
Naskytá se otázka,co udělal doma,aby
sé zabránilo,jak píše,že komunisté při
pravili „ porušení práva a morálky v
počinech,jež přivezla vláda druhého exi
lu z Londýna,Moskvy a Košic ? - Když se
to vše připravovalo,byl v nacistickém
vězení. Nedalo-li se těmto věcem zabrá
nit - co udělal,aby vytkl,, porušení
práva a morálky „? Bylo-li to doma pro
něj spojeno s nepřekonatelnými překáž
kami ---- co udělal v tomto směru v exi
lu, kde není překážek a nutných ohledů a
je plná svoboda súčastněných ?
Od počátku exilu jde o jeho řádnou
politickou representaci,důstojnou *•••
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tradice někdejšího demokratického Česko
slovenska. Cd založení Rady byl Peroutka
jejím aktivním a důležitým funkcionářem.
Exil se od něj m.j.dověděl r.1949, že
strany národní fronty a osobnost i, které
založily Radu,přijaly do ní ze zakáza
ných tří čs.stran stranu agrární „ pro
tože talc silná politická složka nemohla
být pominuta.„ Druhé dvě doma zakázané
strany,živnostenská a národně-demokra
tičká, byly vynechány a jejich persekuce
pokračuje i v exilu. Nezdály se zaklada
telům Rady tak silnými,aby ,, porušení
práva a morálky ”na nich spáchané, také
,nemohlo být pominutoBylo to stanovi
sko pro někdejšího zakladatele a předse
du ,Masarykova svazu’ podivné. Masaryk
považoval za povinnost napravovat křiv
dy a nemorálnost nehledě k vlastnímu
prospěchu či neprospěchu a svým životem
to dokázal.
- RSČ byla založena špatně a nedobře
to dopadlo.Proto byl založen Pracovní
sbor Rady a to dle všeho pod vedením
Peroutkovým, soudě z toho,jak tento
útvar sám uvedl. Avšak - změnilo se něco
v Fracovním sboru - vzdor slibům, jež
jsme četli v jeho článcích ?
Vyplývá z těchto článků.že se od ji
sté doby distancuje od „ politických
profesionálů „jak nazývá pracovníky po
litických stran. Má k tomu své důvody,
ale odmítavé stanovisko k politickým
stranám je pochybené, protože nemá, Čím
by je nahradil a demokratický život
nemůže ani v exilu existovat bez stran,
to dokáží jen diktatury. Není totiž
vhodné zaměňovat správný princip s oso
bami, které snad tento princip,t.j.poli
tické strany,diskreditují, ale je třeba
se starat o nápravu. - Mnohé nasvědčuje,
že Peroutka přesvědčil své šéfy ve Free
Europe Committee,Inc. o vhodnosti svého
pochybeného stanoviska k politickým
stranám.
Peroutka je již dlouho zaměstnán
jako šéfredaktor Radia Free Europe.Zřej
mě požívá neomezené důvěry svých americ
kých šéfů,což se pak obráží i v jeho po
litické aktivitě. Tudíž jeho autorita,
se kterou píše i své články,nevyplývá z
čs.exilu,jak by určitě mělo být. Mnohé
z jeho trpkých výčitek pramení z této
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skutečnosti a dávají vznik dojmu,že se
sám cítí spíše jako správce,než vůdce
exilové politiky.
Význam Radia Bree. Europe je nespor
ný a Peroutka je tam mocným pánem/poně
vadž od něj závisí, kdo a co 'mluví domů.
Není tudíž přesvědčivé a správné, když
staví vše ve svém úřadě jen na finanční
základnu a omlouvá se tím, že je u’ něj
možno zaměstnat jen určitý počet osob,
což je samozřejmé. Ví,že je v exilu
více pracovníků,kteří by i bez odměny
spolupracovali.Ale komu se to podařilo? ’
Snažil se kdy porozumět takovým snahám
a ukázal kdy dobrou vůli - mimo nesplně
ných slibů ? - Je tedy pochopitelné, že
se usuzuje na jiné důvody,než finanční,
tím více,je-li z domova i z exilu roz
hlasu vytýkána jednostrannost.
Všichni zastánci slušnosti souhlasí
s Peroutkovým ohrazením proti .utrhání na
cti jakožto politickému argonautu. Píše
že asi bude nutno zřídit čestný soud. K tomu lze připomenout, že v době,kdy on
sám byl aktivním funkcionářem Rady,doža
dovali se ochrany cti řadoví exulanti a
předložili patřičný materiál. Přes opa
kované připomínky se jim nedostalo za
stání. - Bude-li nyní,když jé napadena
jeho osobnost,něco podniknuto,bude to
pokrok, byt i pozdní. Bude to v harmonii
s Peroutkovým citátem Palackcho,že „ by
si neváž il svého národa,kdyby poslední
cikán nenalezl právo ”
Souhlasíme s Peroutkou v odsouzení
teroru, at postihuje kohokoli. Z nápově
dí ovšem není známo nic bližšího a je
dobře přihlédnout, zda „teror ” nemá své
důvody.
Peroutka je znepokojen,jak málo soli
darity panuje v exilu. Protějškem k to
mu je otázka, co bylo uděláno pro tako
vou solidaritu ? Je to značně opožděno
zjištění,ale volá po činech a to je vždy
lepší než nic.
V exilu jde o to,abychom byli co
platni a prospěli domovu a jeho zubože
nému lidu. Husí nám jít o to,abychom
měli čisté svědomí a mohli se každému
podívat přímo do očí. Jednou se budou
skládat účty z činnosti v exilu a každý
si píše svůj záznam sám. Prakticky se
jedná o to,aby se každému dostalo po
právu toho „ což jeho jest *. Jde tedy
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o právo a ne o to,co je oportuní a vy
hovuje tomu, kdo shodou okolností je
více nebo méně „mocný *. To je Masary
kův koncept a musí být nejen mluven,
ale také prováděn. .
POTOM SĽ ST AN. C ZBYTEČNÝM, ABY V
EXILU BYLY VYŘIZOVÁNY VNITROPO
LITICKÉ SPORY, které sem nepatří
a kter' mohou být rozhodnuty jedině
doma.. To je, soudíme
PRAVDA EXILU a
základ, na kterém jedině lze budovat.
Nesmí jít o to,aby kdo byl v exilu
„ odstaven 39 a každý,kdo to myslí s de
mokratickou svobodou domova upřímně,
’má býti vhodným způsobem zapojen. Sou
díme, že dosud se to nedálo a že je
třeba k tomu hledat a najít cesty,bez
slibů a bez velkých slov bez náplně.
Ti, kdo jsou u moci - třeba i po
myslné a dočasné, mají povinnost orga
nizovat exil účelně a namáhat se ve
smyslu dobré vůle pro všechny. Připomenouti to bylo účelem tohoto komen
táře a to nejen na adresu Ferdinanda
Peroutky, ale na vícero adres.
Hořkost a výčitky - to není program.
•qoOoqOooOoqOoo

' UŽITEČNÁ PŘIPOMÍNKA
Šoc.d em.po slanec neneckého
spolkového snemu Dr.Otto Heinrich
Greve/vyslovil se několikrát na
adresu býv.čs.Němců a řekl m.j.:
„ Otevřeny prohlašuji,že t.zv.
sudetské území není německé,nýbrž
československé státní území,tako
vým také má zůstat a my na ně ne
činíme žádných nároků.Kdo při.
zvucích Egerländer marše by chtěl
znovu vytáhnout na uloupení cizí
ho státního uzení,dopouští se
zrady a štve k válce. ” - Prohlá
šení vyvolalo skoro bouři mezi
vystěhovanými cs.Němci,kteří oče
kávají od něm.feder.republiky
podporu svých požadayků-.Formulace
jejich požadavků jsou však velmi
komplikované a nyní,v této souvi
slosti ,prohlašují,že nikdy nežá
dali, aby německá fed.republika
vostavila podobný požadavek.Pova
žují však návrat do ,, domoviny
za své právo i povinnost.

Národní Gtřed
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Základyy marxismu, fašismu

rf
•

;-í) ■
.

•
' - ‘

a

nacismu :

HEGEL A MODERNÍ TOTALITNÍ SYSTÉMY
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrmninmnmminmmmmmm
• >■j
:
iv «J.'
‘* V i
r .

.

\

<% •<

V

Casto se mluví o Hegelovi
• jako otci marxismu a komunismu,
ale také fašismu a nacismu. Ty t o
ideologie se zdají na pohled
ruzné^ale při bližším studiu
skutečně můžeme sledovat jejich
vznik v politické theorii Hegelově.

Hegel patřil ke skupině němec
kých idealistických filosofů Kan- i
ta,Fichteho a Schillings. Říkalo
se jim ,idealisté ’ protože učili,
že myšlenka - idea - ovládá svět.
Žili po francouzské revoluci,
která odstranila absolutismus a
osvobodila jednotlivce z područí
despotismu a náboženství a učini
la ho schopným utvářet! svět po
dle vlastního rozumu. - ROZUM byl
povýšen na vládce světa.Francouz
ští osvícenští filosofové věřili,
že ROZUM přinese světu pokrok a
štěstí, že odstraní války a utr
pení.
V Německu byla situace jiná. *
Tam stále ještě vládl absolutis
mus a na revoluci nebylo ani po
myšlení. Proto se němečtí filoso
fové snažili vypracovati filoso
fický systém, který by pomohl
uskutečniti to,co dokázala revo
luce ve Francii.

Hegel věřil také v nepřemoži
telnou sílu rozumu. Ale nezamýšlel
revoluci, nýbrž určitou formu kon
štituční monarchie. Také nevylučo
val Boha. Ani vyznavači ROZUMU ve
Francii tak nečinili. I pro ně
stále existovala možnost, že svět
byl stvořen Bohem a že řád světa
může být řádem božím. * Věřili
však, že člověk je schopen a má
právo utvářet i svět ..-podle svého
rozumu. Boha vyloučil teprve Marx,
který idealismus nahradil materia
lismem, myšlenku * hmotou.

HĚGEL vyvinul proti individua-

listické theorii francouzské re
voluce theorii zcela jinou. Pro
něho to nebyl JEDNOTLIVEC nebo
SKUPINA JEDNOTLIVCŮ, kdo v histo
rii vytvářel kulturní „hodnoty nýbrž to byl DUCH NARODA. Hi
storie lidské civilisace byla
pro něho historií NÁRODNÍCH KUL
TUR, které přispěly k rozvoji
lidského snažení. A tento DUCH
NÁRODA s§ racionálně vyjadřoval
v NÁRODNÍM STATĚ.

. :NÁRODNÍ - STÁT’by l pro Hegela
jednotkou NADŘAZENOU společnos
ti. Protože byl výtvorem ROZUMU,
vyjadřoval TO NEJVYŠŽÍ, oč „se
rozum může snažit: NEJVYŠŠI„DO
BRO, SPRAVEDLNOST A ŠTĚSTÍ a
v konečném stadiu SVOBODU.
.Jenže pro Hegela SVOBODA znamena
la všeho všudy účastenství na
dobru,spravedlnosti a štěstí
které jednotlivci opatří IDEÁLNÍ
STÁT. - Všichni j-ednotlivci musí
pracovat pro stát a jeho cíle V tom jsou svobodni. Jestliže se
protiyí,mohou být donuceni, pro
tože ucel,' k němuž stát směřuje,
toho vyžaduje. Jednotlivec je po
vinen položití osobní svobodu na
oltář vlasti.
Hegelovu theorii státu najde
me velmi lehko v komunismu, ač
koli STÁT v něm neznamená posled
ní metu, nýbrž jen přechodné sta3ÍW. - NACIONÁLNI STAT přešel
úplně do ideologie fašismu„a na
cismu, kde ve formě INTEGRÁLNÍHO
NACIONALISMU úplně pohltil libe
rální nacionalismus středních
tříd polovičky minulého století.

Kromě theorie státu vytvořil
Hegel ještě logickou methodu,
kterou dle Platona nazval
DIA
LEKTICKOU. - Dialektika-rozhovor.
Ze dvou různých názorů v<rozhovo
ru synthesou povstává názor nový,
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3. Myslíte,že by holandský národ
sdílel názor,že každá národní
skupina má domovské právo na
území,které osídlila a že by
holandská vůdčí elita mohla ob
hajovat
tuto otázku na meziná
i
I
rodním fóru ?
Í
Odpověď: Pojem práva na domovinu není
Holanďanům běžný. Ve formulaci,jak
byla tady použita,zdál by se jim dost
romantický a mlhavý. My jsme národem
námořníků,lehce opouštějících svou
vlast a lychle si zvykajících na nový
domov. Holandské vůdčí kruhy by sympa
FICHTE,Johann Gotlieb
I762-ISU
ticky přijaly smělé řešení evropské
HEGEL,Georg Wilh.Friedr.
1770-1831
federace,ale výše uvedená mezinárodně
právní zásada by narazila na obtíže.
KANT,Immanuel
1724-1804
4. Projevuje holandská veřejnost
MARX,Karl
1818-1883
zájem o sudetoněmeckou otázku ?
SCHELLING,von ,Friedr.Wilh. 1775-1854
Odpověď: Sotva, To je vysvětlitelné už
z historických důvodů. Holanďan, když
00000000000000000000
slyší termín „ sudetští Němci *123a má
NÁZOR NEUTRÁLA 0 „ SUDETSKÉ OTÁZCE *
vůbec nějaký pojem o jeho významu,
myslí nejdřív na Konrada Henleina,
HOLANĎAN PŘIPOMÍNÁ NĚI-íCUM MINULOST ‘
jehož činnost svého času silně při
spěla k rozpoutání onoho napjetí,kte
V „ Přehledu tiskových zpráv o Němcích ré vedlo ke druhé světové válce. Téměř
vysídlených z Československa 9 je citována nikdo néví, že sudetoněmecká národní
jedna z odpovědí ankety,pořádané propaga
skupina měla také muže,jako Wenzel
ční službou býv.čs.Němců.Podle týdenníku
Jaksch,prof.K.V.Mdller,Ernst Paul a j.
Der Sudetendeutsche odpověděl, prof .Dr.W.
Ale snad každý si vzpomene na SeysVerkade,president holandské sekce studij
Inquarta, původem z Jihlavy,k vůli
ní skupiny pro problémy uprchlíků, takto
němuž holandslcý národ za okupace velmi
na předložených pět otázek:
strádal - když to řeknu velmi mírně.
1. Pokládáte sudetoněmecký problém za
5. Soudíte, že by bylo nejlepším
vyřešený rozhodnutími postupimské
řešením,aby sudetští Němci se
konference
?
v
pokusili o dorozumční^se svými
Odpověd: Nikoli.Pokud jsou tu ještě sta
dřívějšími sousedy - Čechy - s
tisíce, které by se rády vrátily do svých
nimiž žili po staletí v pospo
dřívějších domovů,nelze mluvit o vyřešení.
litosti ?
2. Jsou politické možnosti tří milionů I Odpověď: Myslím, že jediné řešení pro
sudetských Němců s hlediska zahra
ony sudetské Němce, kteří by se rádi
ničně politického dost silné,aby
vrátili do svých domovů, spočívá v
mohly vynutit jednání nebo rozhodnu osobním usmíření s jejich dřívějšími
tí v otázce návratu do domoviny ve
sousedy. Zatím železná opona zabraňuje
Shromáždění Spojených Národů ?
styku’s českým národem, proto tím dů
Odpověd: Ne, alespoň ne za dnešní koexiležitější je styk s oněmi Čechy,leteří
stenční nálady. Jinak bude,až se Německo
v posledních létech utekli z Českoslo
stane členem Spojených Národů. Potom by
venska.
politické možnosti sudetských Němců mohly
podstatně ovlivnit chování německé vlády, j
JSTE TAKÉ MEZI TĚMI, KDO
která by mohla obhajovat návrat do Česko- I
slovenská, určitě však ne nové odstoupení j nezapomněli poslat tiskový příspěvěk
sudetoněmeckého území Německu.
! na Národní Střed ?-Pouhé 2 dol.ročně.
obsahující prvky obou předešlých.
Tak je^to i všude v pří rodě.Hegel
učil, že v historii existuje lo
gický vývojový plán, historické
procesy postupují v protikladech,
z nichž se synthetickou methodou
vytváří nové vývojové stadium. Tuto methodu převedl Marx na
hospodářské a sociální pole a vy
tvoril z ní svou theorii dialek
tického materialismu.
Dr. J .M.
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REORGANISACE ČS..‘STRANY
SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ

Počet časopisů čs.sociální demokracie
v exilu se rozmnožil v poslední době o
„Bulletin ",který počal vycházeti v i Jew
Yorku a je dokladem nové aktivity,Ohla
suje vytvoření Sboru býv.činovníků čs.
strany soc. demokratické z USA a Kanacfyr.
„ Bulletin * praví výslovně: Při tom bu
diž respektován předseda strany a její
výbor v Londýně. - Representace strany
má být reorganise vána a v čeľ.o postaveni
soudruzi,nezatížení politikou strany bě
hem a po druhé světové válce až do dnes- j
ního dne.
Není pochyby,že soc.dem.strana bude i
mít i v osvobozené republice mnoho úkolů I
a proto pozdravujeme její a let ivitu a
stejně diskusi o řadě problémů, - K výše
uvedenému oznámení je třeba poznamenat,
že nebude malý problém současné někoho
respektovat a do čela strany postavit
nezatížené politiky. Předsedou střeny v <
exilu je Václav Majer, byv.ministr výživy
po r.I945,který spolu s býv.ministrem
průmyslu Boh.Laušmanem znárodňoval kde
jaký podnik.Před tím bjťL v Londýně a spo
lupracoval na přípravách ,Košického pro
gramu’ , dokončeného v Moskvě,
Nový časopis přináší parafrázi pro
gramu, jenž ovšem je hlavně ozvěnou histo
rických usnesení až z let I87Ö a r.1930.
Je postrádáno dnešní stanovisko k organisaci sociálního a hospodářského života v
o svobozené čs. republice .Mnozí soc .dem,
činovníci vyšli do exilu ještě nasáklí
marxistickou ideou násilné socialisace a j
z toho pramenící bídy všeho lidu,včetně i
dělníků.Lze doufati,že pobyt v USA,v Ka- i
nade a ovšem také v Anglii i jinde,s při- i
hládnutím k dělnickým poměrům,přispěl k
revisi starých programů,takže lze se na
dít nových jeho formulací.Sociální demo
kraty je třeba rozlišovat na marxisty a
nemarxisty.Iiají ve svých řadách vynikají- [
ho ideologa Dr.J,Macka,kdysi profesora
j
na Vysoké obchodní škole v Praze,nyní na I
universitě v Pittsburghu,který vydal dal- ;
ší svou knihu v angličtině a napsal řadu !
článků,rozumných a pozoruhodných,o budou- ’
cích poměrech v čs.republice .Mluví však
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jen za sebe a nikoli za soc.dem.stranu.
Sociálně demokratická strana vykona
la za svého dlouhého trvání veliké dílo
vc prospěch dělnictva a nedala se svést
extrémy komunistů,kteří se od ní oddě
lili. - Bohužel,od r.1945 do 1948 to u
nás nebyli komunisté,nýbrž sociální de
mokraté, kteří socialisovali a to daleko
nad Košický program.Proto je tato strana
čs.exilové veřejnosti mnohé dlužna.Čs.
živnostenská strana v exilu uveřejnila
svůj program již dávno a zasazuje se v
něm stejně o blaho a zlepšení dělnických
poměrů,jako o blaho vlastních příslušní
ků. Prvým požadavkem jest,aby podmínky
podnikání byly pro každého stejné.
Odborové linutí za sociálnědemokra
tického vedení Amo Haise vydává v Pa
říži dobře redigované „ ODBOROVÉ ROZHI.EDY ’’jjež dobře osvětlují neutěšené
poměry dělníků v komunistickém režimu.
V New Yorku vychází rovněž měsíčník
„ ODBORÁŘ ”, jenž věnuje z?, slouženou po
zornost poměrům amerického dělnictva i
dělnickým poměrům v jiných zemích a p
rovnává je k poměrům doma.Řídí je Vla
dimír 3.Walze1.
V Londýně vychází ,, Demokracie a
socialismus ",list čs.sociální demokra
cie. V čísle z května 1956 je otištěn do
pis V. Holubéi, po slaný nynějšímu vůdci
britské Labour Party Hugh Gaitskellovi
a jiným z vedení strany,několik dní před
příjezdem Chmščeva a Bulganina do Lon
dýna. K dopisu byl připojen seznam uvěz
něných soc.dem».funkcionářů v ČSR a poža
duje se jich propuštění ze žaláře.
0000000000

VÝZNAČNÝ LIST „ WASHINGTON POST ”
otiskl ló.června dopis red.Jana REBANA
z Clevelandu,Ohio,připomínající,že poža
davek -předložený v Iondýně Chruščevovipropušbění 245 socialistů,vězněných za
železnou oponou,by měl být rozšířen o
požadavek osvobození také příslušníků
středních vrstev,jichž je na př.v CSR
vězněno irnoho tisíc.- - Za Chruščevova
pobytu vLondýně otiskl Wash.Post prohlá'
žení čs.ZOS k návštěvě^moskevských vlád
ců ve Velké Britanii, České znění tohoto
prohlášení otiskl Národní Střed ve svém
minulém čísle.
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ČS.EXULABTI V AUSTRAMI

SE OTLA'x'Ef HA OĽLil'IADŽ
Ve vánočním čísle
časopisu Pacific v Syd
ney, Australie,byl ot išt ěn rodriět, aby se čs.
exulanti uplatnili na
Olympiádě,která se bude
konat v Melbourne v li
stopadu t.r.
Podnět,jehož původ
cem je in ž, Tomáš Jílek
ze Sydney,měl v čs.kru
zích velký ohlas.Návrh
na předvedení české be
sedy v čs.národních kro
jích zaujal exulanty i
krajany tím,že je poměr
ně snadno proveditelný
a slibuje úspěch u au
st ralské veřejnost i♦
Olympijský výbor
přijal nabídku čs.exu
lantů a jak se dovídá
me, zařadil jejich vy
stoupení do pořadu prv
ního zahajovacího dne.
- Lze litovati,že se
také vyskytl z Austrá
lie hlas,který se sna
ží akci zesměšnit. Pa
trně proto,že s návr
hem přišel někdo jiný.
PRO IEPŠÍ AMERICKOU
propag/Sdu..... ..

V Clevelande,Ohio,
konala se porada exulantů více evróp.zemí,
která jednala o návrhu
sen.Douglase na zříze
ní ,Freedom Administra
tionJ,úřadu pro akce k
osvobození středo- a
východoevropských zemí.
Do sovadní ame r.prot iko
munistická propaganda
má vážné nedostatky a
jde o to upozorňovati
kompetentní činitele
na její účelné vedení.

SJÍl'i'át NAD rilALlOD...

Vytrvalá propaganda „ ko-existence ’V.oirjni srn se Zá
padem a Chruščevovo doznání,že třicet let sovětské dik
tatury Stalina /s Chruščevem a ostatními/ byla jediná
nepřetržitá řada zločinů a násilí,falše a předstírání,přináší své výsledky. Jenže nejsou komunistickým vlád
cům příliš vítané.
I když jsou poskytovány jen skromně odměřené dávky
uvolnění,výsledky jsou všude tytéž:projevuje se skutečné
smýšlení lidu,které se velmi rozchází se snahami režimu.
V Československu se odhalilo skutečné smýšlení čs.lidu
v květnu prostřednictvím vysokoškolského studentstva,je
muž po osmiletém zákazu povolila vláda stud, slavnosti
,Majáles 9 • Vláda zamýšlela dovolit mládeži,aby se trochu
volněji „ vypořádali se svými strastmi ubytování/stravo
vání a pod. a studenti to učinili.Ale chvíle,kdy jim bylo
povoleno svobodně promluvit,použili k projevení toho,co
nejvíce plní mysli a srdce nejen jich,ale všeho čs.lidu:
touhy po svobodě !
Když volali po obnovení akademických svobod,omezení
přednášek o marxismu,po. kulturním styku se svobodným svě
tem, po zastavení středověké censury knih,od stranění ru
šících rozhlasových stanic, když symbolicky znázornili
demokracii v rakvi,umlčení tisku,pokrytectví stalinského
i protistalinského kultu,požadovali odstranění symbolů
sovětské nadvlády - sovětských vlajek - - to vše vyjadřo
valo jedinou touhu: po navrácení demokratické svobody,v
jaké CSR žila za Masarykovy éry. Heslo: „Ačkoli jsme
mladí - pamatujeme,co bývaj.o *nad jiné jasněji poučilo
vládnoucí tyrany,že mamě lživými kampaněmi chtějí zakrý
vat kam zavlékli kdysi kvetoucí zem, že je marné hanobit
počestnou minulost a předstírat stavy,existující pouze v
heslechvpropagandy,zatím co ožebračený lid je neslýchané
yykořistován a žije v bídě,zotročován policejním režimem
až k nevolnictví.
Studentské akce, obdobné pražským,se vyskytly v tutéž
t
dobu i v Bratislavě a v jiných mě st ech, kde jsou vysoké
ško-ly, takže se staly projevem smýšlení skutečně všeho čs.
lidu. Vláda i komunistická strana tím byla uvedena ve zma
tek, z něhož se vzpamatovala teprv vněkolika týdnech /jak
tvrdí znalci situace,když došly instrukce z Moskvy/.Došlo
se k závěru,že studenti byli „ svedeni 99protože vlastně
mají až moc svobody a působí na ně vliv rodiny.Bude tedy
ještě přísnější výběr na vysoké školy,ještě víc marx-lenismu a ještě víc přistřižené studijní svobody. ’
V téže době také čeští spisovatelé - ,, svědomí národa 39
jak se jim eufemisticky říká,usvědčili své vedoucí ze lha
ní a klamání lidu,předstírání i zastírání skutečností.Též
oni budou ,,pokročeni „,nebo'E režim se brání všemi mocen
skými prostředky. Nicméně čs.lidu se dostalo povzbuzení,
že jednou den osvobozen?! bezpečně přijde. Už svítá ! J. K.

KOMUNISTICKÉ KANÓNY STŘÍLÍ DO DĚLNÍK&
DRAMATIČKA SITUACE ZA ŽELEZNOU OPONOU:

ZOUFALÍ POLSKÝ LID CHCE SVRHNOUT KOMUNISMUS

Situace při redakční uzávěrce 1.července:
Amerika nabídka prostř.Čcrv.Kříže darem pro polský |
lid,zejména v Poznani,přiměřené množství mouky a j. i
potravin,které budou ihned dopraveny do polského
přístavu,jakmile bude určen.
Američtí přátelé polského národa požádali pres.Ei- •
senhowera,aby z amer.přebytků dal do Polska poslat
100.000 tun pšenice.
Shromáždění porobených národů žádá Bezpečnostní Ra
du Spoj.Národů,aby se zabýval polským krveproléváním, jakožto ohrožením mezinárodního míru.
U sochy Svobody v New Yorku se konal veřejný pro
jev exulantů z porobených evropských zemí.Byly vy ,
sloveny vřelé sympatie odhodlání polského lidu
svrhnout komunistické jho a sovětské zotročení.

Dohnán bídou,zaviněnou socialisací průmyslu,živností
i zemědělství a stupňovanou sovětským okrádáním satelit
ních zemí,polský lid v Poznani podnikl zoufalý pokus vy
svobodit se z komunistického jařma.
Mamě se snaží
komunistická varšavská vláda svalovat
v
vinu za poznaňské povstání na „agenty Západu ”a „ reakcionářské podzemí ”, - 30.000 dělníků poznaňských Stalino
vých strojíren jsou poctiví polští vlastenci a zahájili
svou demonstrací odboj proti ničitelům polského lidu a
sluhům Moskvy otevřením vězení a demolováním sídla komu
nistické policie,aby vrátili polskému lidu svobodu a lep
ší životní podmínky.
Pomocí tanků a děl bylo poznaňské povstání zdoláno
teprve třetího dne,První komunistické zprávy připouštěly,
že bylo zabito 38 a zraněno 270 osob.Pozdější zprávy mlu
vily o „ zvýšení počtu obětí 9 .Soukromé zprávy odhadují
že bylo zabito 400 až 600 osob,mezi nimi i děti,jichž
vládní střelba nešetřila.Dělostřelba způsobila městu znač
né škody.
Protože k povstání došlo během veletrhu,který byl nav
štíven sty obchodníků ze Západu,dostalo se světu přímých
a pravdivých zpráv a dokumentárních fotografií.Zejména je
také uváděno,že první nasazené vojenské oddíly se přidá
valy k povstalcům,teprve z jiných posádek povolané posily
a dělostřelba zmohly vzbouření.
Pod dojmem prvních zpráv •vyslovila americká vláda bez
váhání sympatie polskému lidu,který požaduje svobodu a
chce svrhnout sovětské jho.Je to dramatické podtržení po
žadavku pres.Eisenhowera,vysloveného sovětským vládcům v
Zeněvě - pro obnovení svobody a samostatnosti satelitních
zemí.

RAKOUSKO NEBUDE

DÁL,..akíipi)ŇOVAT
Rozpor v lidoveckosoci’. listické vládní
koalici v otázce postátňování průmyslu,
zvláště naftových do
lů, způsobil zrychlení
sněmovních voleb v
Rakousku. Konaly se
v květnu.
Celkem se mnoho
nezměnilo v politic
kém rozvrstvení Ra
kouska, kde měly za
stoupení ve sněmovně
dvě velké a dvě malé
strany. - Strana li
dová vzrostla ze 74
na 82 mandáty,soc.
demokraté též mírně
získali:měli dosud
73,nyní mají 75 man
dátů. Ztratili pravi
coví radikálové,kteří
měli dosud 14/nyní
mají jen 5 mandátů,'
a komunisté místo 4
nyní jen 3 mandáty.
Vládní koalice byla
obnovena a dosavadní
kancléř Raab opět
převzal vedení vlády.
VE ZNÁRODŇOVÁNÍ SE
POKRAČOVAT NuBUDE,

KOMUNISTÉ ZTRÁCEJÍ
ITMJI "
Italské obecní volby
nepřinesly v celku
žádné překvapení ani
přesuny.Přinesly ztrá
ty komunistům,ale po
sílení levým sociali
stům, jichž vůdce Nenni
je tak věrný souputník
že^na volební schůzi
v Římě mu uklouzl vý
rok: ,My komunisté...3
Monarchisté ztratili,
ale v Neapoli vyšli
posíleni.
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Nezávislá kulturní revue
SKLIZEŇ - březen l?5ó - při
nesla satiru ,Zlatí hoši’ s
podtitulem:,Četba výhradně
pro sportovce a příznivce
sportu.’ Protože těmi jsou
jistě i čtenáři N.S.,přetisku
jeme zdařilou satiru,kterou,
napsal ALFA, autor humoresek
,Zvolil jsem exil’ a ,Cizinec
mezi námi ’♦

Podle Václava Koukola byli nejslavnějšími postavami,kterévčeský národ ze sebe
vydal během staletí,Žižka,Plánička a Zá
topek, při čemž toho Žižku vyloženo zamě
nil s Bicanem.Neboí Václav Koukol byl na
slovo vzatý sportovec.A co Čert nechtěl,
zrovna on byl poslední z mých známých,
koho jsem natrefil cestou k hranicím.Vy
ložil jsem mu zhruba,co se stalo za po
slední tři roky a kam jdu a proč,a on mi
přál moc štěstí a požádal mne, abych mu
sem tam přihrál nějakou tu informaci, jak
to venku koulíme. Jak jsem byl na měkko,,
tak jsem mu neprozřetelně slíbil,ale člo
věk, jak víte,má v exilu jiné a vážnější
starosti než myslet na domov a tak jsem
na svůj slib Václavu Koukoloví načisto
zapomněl.
Vybavil se mi teprve onehdy, čirou ná
hodou. Bylo to na místním stadioně,zrovna
tu hrála pražská Policejní jedenáctka se
zdejšími srabaři a ti naši kluci to vále
li, že by je jeden nosil na ramenou,kdyby
vůbec takového pořeza uzdvihl.Zvláště na
pravém beku měli borce přímo pohádka,
strašně živá rul piupomínal jednoho esenbáka,co mi kuys.i vyrazil tři zuby, jakoby
mu z oka vypadl,jestli to náhodou nebyl
on,ale jak dosbal me runu, tak Lo s ní fofroval tak jedinečně,že jsem byl blahem
celý bez sebe - proste fandil jsem našim,
až jsem pak z toho tři dny jenom sípal.
To je marné, režim. ne režim, policajt
nepolicajt,politika nepatří do sportu a
když člověku servírujou takovéhle delika
tesy, tak člověk rád nějakou tu maličkost
přehlídne.A zrovna když jsem si tak potom

vyměňoval doma obklad na krku,připomněl
se mi Václav Koukol.Nechal jsem obklad
plavat,sedl jsem a napsal mu dopis na
šestnáct stránek.0 všem možném: o tom
našem ejálovém marasmu na kvadrát, o
našich slavných exilovýchvosobnostech
dohromady a o každé zvlášt a ještě o
různých jiných svinstvech. A když jsem
to s vnitřním uspokojením nad vykonanou
prací po sobě přečetl a zamyslil se
trochu nad tím,uvědomil jsem si,že by
tomu všemu chcíplý pes staré Blažkové
rozuměl spíš než Václav Koukol. Pro lidi
jeho typu je nutno psát docela jinak,
jaksi globálně a tak jsem těch šestnáct
stránek poslal jinému známému a Václa
vovi napsal nový dopis,o němž se domní
vám, že je schopen ho osvítit. Opisuji
jej tedy beze změny,jak zněl - snad
poslouží i jiným sportovcům doma i v
exilu.
„ Milý Václave,
jak Tě znám,Tvoje myšlenky se upírají
výhradně k příští olympiádě a jistě si
v duchu sumíruješ,kolik medajlí na ní
výfasujem.Jak to s přípravami vypadá u
vás doma,to víš nejlíp Ty sám.My tady
venku počítáme hlavně se dvěma zlatými:
v jízdě na koni /bílém/a potom v kopané.
Jak je Ti známo,jsme národ,který dal
světu Zlaté hochy blahé paměti a to je
taky jediná tradice,kterou jsme dokázali
uchovat nedotčenou.Jejich krev koluje
v-nás dodnes,jejich potomci trénují ven
ku už osm let,hlavně ve Washingtone,
New Yorku a v Mnichově - a to ještě vět
šinou mají za sebou třicetiletý tréning
z domova.Technicky,to mi můžeš věřit,
jsou zvláště někteří borci skutečně na
výši: vidět někoho kličkovat a driblovat
od Prahy přes Londýn,Moskvu,Košice zpát
ky a znova až za oceán a třeba ještě
jednou znáuky, to uznáš, to je výkon,
před kterým i neodborník musí nadzdvih
nout klobouk .Jediné,, co ještě trochu
vázne,je souhra.Po pravdě řečeno,tak
nesehraný mancaft aby člověk hledal s
kostelní svíčkou v pravé poledne a ještě
spis najde fůru čtyřlístku než něco po
dobného.. Kažcý Kope jen pro sebe a pro
pomyslné publikum,každý je samá paráda
a hračička,jen číhá za bukem a když se
jednou dostane k mergli,raději by ji
sežral,než by někomu přihrál - typicky
česká škola !
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Tu pěstuje nejen representační jede
náctka, ale všechny kluby bez výjimky.
Těch máme na tucet sedmdesát pět,ale
bohužel v nejlepším případě na úrovni
čtvrté poddivise v suchdolském kraji.
Snad je to tím^že většina těch jedenáe*
tek hraje v neúplném skladu: mívají ob
vyklo jen pravé a levé křídlo a sem tam
seženou nějakou tu zálohu,ale to je talc
asi všechno. A talc se sportovci v nich
zaměstnávají hlavně vypracováním pořadu,
v jakém se půjde v olympijském průvodu,
kdo ponese vlajku, jale dlouhá by měla
být žerď a nej zapeklitější problém je,
kdo bude kapitánem.
Pokud se týče dorostu, s tím není co
počítat, protože to jsou sami amatéři
a podle našich pravidel je na přestup
k profesionálisrnu padesátiletá karenční
lhůta.
Také se soudci máme značné potíže:
oni většinou, zvláště američtí, moc
rádi rozhodují, ale o evropské kopané
mají asi tolik ponětí, jako Šalamoun o
televisi.
Teďko je v módě veliký optimismus,
ale já osobně jsem přesvědčen,že s těmi
saláty,co máme venku,si vykoledujeme
nanejvýš nějaký pohár pro útěchu a to
ještě jen za účast na banketech - jestli
vůbec nějaká olympiáda bude, o čemž mám
taky vážné pochyby.
3 třikrát Sportu zdar a krajanským
pozdravem
Tvůj oddaný
ALFA. *
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POZVÁNÍ NA TASMÁNII

Dopis krajanům v rodné obci
•

Jindřich Nermut,rqlník z Českomo
ravské vysočiny byl poslancem za čs.
lidovou stranu v pardubickém kraji a
po unoru 194S musel prchnout před
komunistickým terrorem a emigroval
do Austrálie. Na Tasmánii založil
farmu,kterou nazval Praga a s úspě
chem provozuje zemědělství - a myslí
na starou vlast a na své krajany,jak
dokazuje jeho dopis,noslaný do CSR,

který byl uveřejněn v australském krajínsk V'ivě’'sopiso raclflc. - M.j.píše
J.hlermuč svým krajanům:
Místnímu národnímu výboru
Leštinka .

Milí krajané, Odvolávám se na svůj
dopis ze dne 15.července m.r.,ve kterém
jsem Vás zval k přesídlení na Tasmánii.
Ačkoli jsem prvnímu z Vás,který sem
do půl roku přijede,zdarma nabídl půdu
ve výměře celkového katastru Vaší obce,
k mé lítosti žádný z Vás sem nepřišel.
Ba dokonce ani na dopis,obsahující tuto
nabídku,jste neodpověděli..........
/: V dalším si vysvětluje,že toto ml
čení je důsledkem bolševického terroru a připomíná,že své pozvání mínil
jako odpověd komunistické diktatuře
na t.zv.amnestii up rohlíkům, která
byla j,cestoujnilosti” prodloužena i
nadále.Nermut k tomu poznamenává: /
,, Je věru směšné v ústech bolševiků
chvástání se milostí,když tito komunisti
čtí pohlaváři se popravují navzájem a
slovo milosrdenství vyškrtli ze svého
slovníku. - Své pozvání leštinským obča
nům na Tasmánii prodlužuji na dobu dočas
ného komunistického diktátu v ČSR.
Můžete-li se kdokoli z Vás dostáti z
otrockého světa bolševismu mezi svobodné
lidi, prijedte sem. Pomohu Vám na začátek
pokud mé síly a prostředky stačí.
Vím,že by se Vám těžko loučilo s rod
nou obcí a s Vysočinou.I já vzpomínám.
Mám před očima rodnou obec,les Dušavec,
potok stíněný olšemi,strán Zárubku,kopec
Zvěřinec a všechna ta místa,kde jsme si
hrávali v klukovském věku na Indiány.Tam
jsme sedali na žulových balvanech a snili
o nekonečném moři,které jsme nikdy před
tím neviděli, a o dalekých krajích.
Dostalo se mi obého a čím více pozná
vám cizinu;uvědomuji si,že opravdu milu
ji jen jednu zemi a v ní kopcovitý rodný
kraj. Přes to však,že duší a srdcem zů
stávám s Vámi - domů za nynějších poměrů
za vlády komunistického bezpráví nepůjdu.
Dopis uzavírá vírou v budoucnost:Naše
generace přežila již staré Rakousko i ně
meckou okupaci t,zv.tisícileté říše.Určí
te přežijeme i komunismus. "
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PRODANÁ NEVĚSTA VE WASHLJGTONĚ
OOO ■ 'COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

V dubnu letošního roku byla poprvé
provedena v hlavním městě Spojených
Států Smetanova prodaná nevěsta 9 sou
borem new yorské opery. Obě představení
byla vyprodána a kritika přijala operu
s nadšením. Z pěveckého obsazení získal
největší úspěch Kecal. Jana Kubeše,člena
new-yorské opeiy. Režii obou představe
ní měla pí Lída Broděno vá,kte:cá kromě
toho zpívala úlohu Ludmily Krušinové.
Jí také patří hlavní zásluha o to, že
národní česká opera byla ve Washingtone
provedena.
KULTURNÍ EXILOVÁ AKCE POKRAČUJE:
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Serie 1957 knih exilových autorů
Pokus o soustavné vydávání knih čs.
exilových autorů, zahájený Kulturní ra
dou loňského roku, měl úspěch,. - Zprá
vy, jež jsme o tom přinesli,třeba pouze
doplnit konstatováním, že starosti vyda
vatelů - kteří velice svědomitě dodrže
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li vše,co slibovali - jsou nezaslouženě
stupňovány tím,že část předplatitelů
vázne se splacením celé částky lC.-dol.
Kulturní rada rozhodla, aby se ve
vydávání knih pokračovalo i v r.1957.
stejně jako loni se nabízí za předplat
né 10..- dollarů vydati tolik Jcnih, kolik
jich z předplatného bude možno, vydat.
Část knih příští serie bude vybrána
na podkladě písemné ankety,nyní prová
děné a část určí Kulturní rada na pod
kladě doporučení sjezdu KR, jenž se
koná v červenci v Paříži.
Předplatné opětně přijímají, zástup
ci revue Sklizen v jednotlivých zemích
světa. Kdo nemůže složit najednou celou
částku 10 dollarů,může s přihláškou do
konce r,195ú zaslat.5»- doll, a zbytek
doplatit před expedicí knih,k níž dojde
počátkem r.1957*
oooooocoooopooo
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. ’. NEPŘEHLÉDNĚTE
níže uvedenou novou,
.
<
adresu , až budete poukazovat tiskový
příspěvek pro Národní Střed. - Činí, h '
pouhé 2 dol.ročně.

