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ANGLIE ROZŠÍŘÍ OBCHOD
S ČÍNOU.
o další druhy zboží. Zpráv z
Číny není mnoho,'ale toto hospo
dářství lze oZhačiti za smíšené,
státní i soukromé, a živnostníci
byli v celku ponecháni na pokoji.

ZPRÁVA SN O MAĎARSKU
a sice Zvi. komise vyšetřující
maďarské krveprolití, byla vy
dána. Dokument má 100.000 slov
a podrobně popisuje neblahou událost. Komise SN jest složena z
velvyslanců Dánska, Austrálie,
Ceýlonu, Uruguay a Tunisu.

ŽIVNOSTENSKÁ POLITICKÁ
STRANA V USA?
Na schůzi Národního Svazu
malého obchodu veWashingtoně,
byl předsedou L. M. Evansem
dán návrh na založení politické
strany malého obchodu. Řekl, že
členové Svazu jsou politicky uvě
domělí a u stávajících stran ne
nalézají ochrany, kterou potře
bují.

DOMU JAKO TURISTI?
Několik od sebe neodvislých
úsudků, pronesených kompeten
tními činiteli v poslední době,
zněly stejně: „Bude-li vývoj v
komunistických zemích pokračovati jako dosud, bude exulan
tům možno navštíviti svoji vlast
během 2 let jako turisti”.
EVROPSKÝ SPOLEČNÝ TRH
A EURATOM
25. března byly v Římě podepsány smlouvy o EURATOMU a
o společném trhu Francie, Ně
mecka, Itálie, Belgie,Luxemburku a Holandska. Bližší viz N.
STŘED č. 55 z března, str. 10.
ODZBROJOVACÍ
KONFERENCE
Se strany USA se konferenci
v Londýně dostalo nových pod
nětů. President Eisenhower dal
nové directivy H. Stassenovi, a
Sovětv se zdaií bvt přístupnější.
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Vážený čtenáři,

NÁRODNÍ STŘED
číslo

56

Vytištěno nákladem 2.350
REŽIJNÍ TISKOVÝ PŘÍSPĚVEK na NÁRODNÍ
STŘED činí za rok 2 US Dolary neb jejich proti
hodnotu v jiné měně. Lze poukázati bez formalit
mezinárodní poštovní poukázkou, informace na
každém poštovním úřadě. Lze též posiati v dopisu.
LETECKÝ příplatek: pro Evropu 2 US Doll, za 4
čísla, — pro Austrálii, N. Zéland, Již. Ameriku a
Afriku 3 US Doll, za 4 čísla. Adresa: Box 3407,
Washington 10, D.C., USA.

České psací stroje
Pro čtenáře NÁRODNÍHO STŘEDU může
být zajištěna dodávka nového českého psací
ho stroje světoznámé značky za zvláště levnou
cenu. Pište: NÁRODNÍ STŘED, P. O. Box
3 4 0 7, Washington 10, D. C., USA.
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ČTENÁŘE N.S. upozorňujeme opět na firmu
našeho přítele a krajanského pracovníka
Františka ALEŠE z New Yorku který po
: dlouhá léta zasílá dárkové balíčky, léky, vlnu,
amer. cigarety a vše, oč si ze staré vlasti píší.
Je to seriosní odborník, na kterého se můžete
’ spolehnouti a vzkazuje čtenářům N.S.:
RESERVUJTE nám objednávku veškerých
dárků a máte jistotu, že pošlete svým milým
TO NEJLEPŠÍ.
KVALITA ZBOŽÍ a dlouholeté zkušenosti v
tomto oboru rozhodují. Jsme přímí exportéři,
- kupujeme a balíme přímo v Evropě. Pro poc
tivou odbornou krajanskou službu pište na
adresu:
/
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V prvé řadě jest mi vřele poděkovati za četná
uznání kterých se mi dostalo po vyjiti minulého
čísla. Byly mi povzbuzením, zadostiučiněním a
důkazem, že NÁRODNÍ STŘED je na správné ces
tě. Prosím, aby i nadále bylo upozorňováno, o čem
se chcete dočíst.
Dnes dostáváte prvé číslo NÁRODNÍHO STŘE
DU vydané tiskem, a s obsahem bohatým. To zna
mená nejen krok ku předu, ale i nové výlohy. Bude
se Vám lépe číst. Však každý list, i tento, jest od
kázán na včasné docházení tiskového příspěvku.
Proto je k dnešnímu číslu připojena účtenka. Buď
te tak laskav a použijte ji neprodleně. Vaše spolu
práce bude vděčně kvitována a oceněna. NÁROD
NÍ STŘED jde do celého světa, věcně informuje,
píše pravdu, není subvenován, a jest pojítkem
mezi čs. exilem a krajany. Slouží od počátku svého
vycházení dobré československé věci a demokra
tické svobodě vlasti.
Díky za dosavadní přízeň a s Vaší pomocí
vzhůru do další práce!
Vydavatel.

:

•
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FRANTIŠEK B» ALEŠ
(EXCHANGE COMPANY)

1371 First Avenue, New York 21, New York
Telefon: LE 5-4944
J
Naše filiálka „v srdci české čtvrti” má na
, skladě výběr českých i slovenských knih,
gramof-desky, slovníky, hudebniny, odbornou :
literaturu i exilové odbojové časopisy; nád
herně ilustrované pohádkové knihy, atd.
: ./Ďoporučen předními krajan, pracovníky. •
----------**--------- *
m
* ---- -a*------- m-3Ii

LEGENDA:
1. Kartaginský generál
A. část Prahy.
(fonet.)
B. Biblická hora, EK
2. 2 stejné souhlásky,
C. Italský zápor, ženské
Maur benátský
jméno.
3. Kancelářská zkratka,
D. Konec mše, pytel, franc.
pastí.
zlato.
4. Evropská řeka.
E. Město na Gangu.
5. Kabát českých vlastenců. F. Stát v USA.
6. Vpád, australský pštros. G. Stará míra, nerost.
7. Římský císař, pytel.
8. První letec (fonet.)
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Miroslav J. Švestka:

NEŠTĚSTÍ MALÉHO NÁRODA A JEHO BUDOUCNOST
Velký stát měl vždy výhodu před státem
malým, ať již pro svoji rozlohu a početnost oby
vatelstva, bohatství přírodních zdrojů, moc hospo
dářskou či sílu ideologickou, a z toho vyplývající
postavení politické. Dnes vedou svět zejména
dvě velmoci, Spojené Státy a Sověty. Za nimi se
řadí část ostatního světa a druhou tvoří, — dobro
volně i nuceně, — řada neutrálů. O ty je sváděn
úsilovný boj, neboť hodnotí se jejich význam spo
jenecký a neméně jejich hlas ve Spojených Ná
rodech.
Malý stát nikdy nebyl a nebude naprosto neodvislým. Jednak bývá odkázán na výměnu hodnot
se zahraničím a jednak potřebuje politickou oporu.
Mnoho záleží na jeho zeměpisné poloze a celko
vém potenciálu, věci důležité i pro potřeby a zájmy
velkých států. Takový je obecný úděl i Českoslo
venska, které se bohužel stalo v krátké době dva
krát obětí potřeb a hry velmocí.
Malý stát bude vždy hledati spojence na stra
ně bližší vlastnímu zeměření. Již českoslovenští
legionáři svedli první boje s bolševiky a jejich
sibiřská anabase zůstane na věky částí naší histo
rie. Je zbytečné zdůvodňovat, proč ČSR patří i
dnes do tábora Západu. Za dvacet let své poklidné
samostatnosti republika se přirozeně vřadila do
rodiny civilisováných, demokratických států.

Avšak přišel rok 1938, jenž otevřel brány
nacistickému násilí. Republika byla těmi velkými
okleštěná a obětována, v mylné naději, že se tím
zachrání mír světa, — leč druhé světové válce se
tím nezabránilo. Za deset let, v roce 1948 se trage
die opakovala a sovětskému imperialismu se po
dařilo vnutit ČSR do své mocenské oblasti, a svo
boda republiky byla znovu přerušena. Je možno
spatřovat v obou událostech určitou souvislost ?

Mnohé nasvědčuje, že tragické události zapo
čaté 1938 zanechaly v našem národním životě svo
je stopy. A přece snaha Hitlerova, jenž chtěl naši
zem „ausradieren”, se nesetkala s úspěchem. Stej
ně jak chtěl bombardováním „vymazat” z mapy
anglická města,—ale byl nakonec „vymazán” sám.
Když sklapla past nastražená Hitlerem, byl
od základů změněn náš čs. politický život. Byly
zrušeny politické strany vyvěrající z potřeb naše
ho národního života a založena „jednotná” politic
ká strana. Její život byl právě tak dlouhý jak
trvala nacistická poroba. Ale bohužel i po roce
1945 byl „zjednodušen” náš politický život a „vy
mazány” tři velké politické strany. I to může trvat

jen tak dlouho, dokud země bude zkrušena novou
nesvobodou. Při nejmenším to budou početní ze
mědělci, kteří stejně jako dělníci a ostatní budou
uplatňovat nárok na svobodu politického vyjádření
a ochrany, a bojovat o to, co jim bylo neprávem
odňato.
Před druhou světovou válkou to byla zejména
strana agrární, která v koalici s ostatními, v pod
statě stát vedla. Měřeno podle výsledků, konala
svoje dílo úspěsně. Když vzniklo nacistické ohro
žení, byly snahy, nějakým přijatelným způsobem
se s ním vyrovnat. To bylo nejen pochopitelné, ale
i povinností, zejména když bylo stále více patrno,
že ČSR zůstane odkázána na sebe a bez pomoci ze
zahraničí. Po skončení války byli však mnozí ve
doucí agrárníci za to souzeni a žalářováni. V čele
stál statečný ministerský předseda Rudolf Beran,
ten, který byl mučen nacisty, poněvadž se vyna
snažil ze svých sil pomáhat druhému odboji v
zahraničí. A tentýž zahynul později v novém, v
komunistickém žaláři!
Na počátku války jsme slyšeli z povolaných
úst druhého odboje plán na spolupráci s Polskem.
To však pojednou přestalo existovat. Tenkrát,
když byl moskevskými politiky nadiktován jiný
plán, počítající se zařazením střední a východní
Evropy do sovětské zájmové oblasti. K jeho pro
vádění bylo užito stejného tlaku, stejných vyhrů
žek a i podobných vojenských kroků jako za na
cismu.
Upamatujme se na strašný tlak nacismu ku
kterému vydatně přispěli naši Němci s Henleinem
čele, a podobně se vedlo Dru. Benešovi ve válce po
druhé. Stál před alternativou zřízení „čs. revoluční
vlády” v Moskvě, a obsazení ČSR sovětským voj
skem, tudíž před okamžitým zkomunisováním
země. Podobně se vedlo i jiným malým státům
naší oblasti s Polskem v čele. Tenkrát byla situace
o tolik horší, že naši vlastní lidé, komunisté, byli
ochotni propůjčit se k čemukoliv a nezakrytě hro
zili. Znovu došlo k pokusu nějakým způsobem se
vyrovnat s tímto zoufalým problémem. Výsledek
byl „Košický program” se vším co se k němu pojí.
Avšak tento moskevský trojský kůň, sotva se
osmělil, zasadil čs. svobodě v únoru 1948 novou
ránu.
Hleďme na věci s odstupem času. Vyrovnat se s
nacismem se nepovedlo ani agrárníkům ani ostat
ním, — poněvadž se to nikdy povést nemohlo. Vy
rovnat se s komunismem se nepovedo ani Dr. Be
nešovi a jeho nár. socialistům, ani lidovcům a soc.
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demokratům, i když je komunisté na oko strpěli,
— poněvadž se to nikdy provést nemohlo. Česko
slovensko bylo jak v případě nacismu tak komu
nismu kořistí příliš cennou. V obou případech bylo
vynaloženo mnoho lsti a umu, aby ti, v oné době
silnější, se zmocnilo této žádoucí kořisti.
Lze najít skutečného viníka? Je snad v našich
řadách, nebo to je okolnost, že ČSR je jen malým
státem, který podlehne ve hře svých velkých sou
sedů, — je-li ve světě opuštěna zásada kolektivní
bezpečnosti?
Jaká je situace dnes, v exilu?

V prvé řadě se nám dostalo smrtelně vážné
lekce, že SVOBODA JE JEN JEDNA, že DEMO
KRACIE JE JEN JEDNA, a že kompromisy v
těchto základních pojmech možné nejsou. Půjde
tudíž v budoucnu o čistotu těchto základních ideí.
Vše ostatní šeredně zklamalo. Zejména ty, kteří se
propůjčí k tomu být nástroji polovičatosti o kom
promisů ne nesprávném místě. Mnozí to dodnes
nepochopili a těm opravdu není pomoci.
Demokracie ve svém křesťanském pojetí má
svoji velmi hlubokou morálku. Demokracie neničí
ani „nevymazává”, to dělají diktatury; demokra
cie se snaží zlo napravovat. Vede příkladem a
silou lásky k bližnímu. Ponechává jednotlivci cestu
svobodné volby, jež nemaří, a zabezpečuje svobodu
tak dalece, aby svoboda sama nebyla zničena. Pro
to jsou svoboda a demokracie nerozlučně spjaté a
také nedělitelné.
Třetí exil se hlásí plně k životu, — bohudík.
Bohužel pro ty, kteří se snaží utlumit pojmy z
nichž svoboda a demokracie jedině mohou vzejít.

Když jme začínali svůj exil, každý demokrat
samozřejmě očekával, že bude napraveno to, čím
bylo na pojmu svobody a demokracie v roce 1945
tak pochybeno. Ale k úžasu politických exulantů
se tak nestalo. V Radě svobodného Československa
vznikly rozpory, a tento orgán je dodnes ochromen
a neschopen zastupovati všechny svobodné, demo
kratické Čechoslováky. Místo společné práce na
osvobození vlasti šlo hlavně o to, kdo jaké zaujme
posice, a ne všem oprávněným představitelům na
šeho tradičního politického života ve svobodné
vlasti, se dostalo spravedlivého zastoupení. Ač
všichni říkají, že chtí být pokračovateli tradic
našeho politického a národního života. Jsou i ta
koví, kteří by chtěli i v exilu „vymazat” tu či onu
stranu, neb za ní dosadit toho který se někomu
hodí, a ne představitele, které si strana vyslala,
— jako kdyby to záleželo od nich, a nikoliv od
rozhodnutí svobodného domova a potřeb jeho lidu.
Jako kdyby záleželo víc na tom, kdo Radu dočasně

ovládne, než na politické morálce demokracie. Nej
trpčím je, že čs. exil se sváří o dnes pomyslnou
kost sváru, v Moskvě vymyšlený Košický program,
aby tam a v dnešní Praze se tomu mohli jen smát.
Avšak naše věc nepadne k vůli Radě. Zprávy
z domova svědčí, že domov věci zná a správně hod
notí. Byli jsme ostatně v naší historii už v situ
acích horších. Vždy půjde nakonec o to, přiznat
si pravdu, aby genius vlasti byl varován a zplodil
pravé vůdce. Dnes není místo pro přehnanou stranickost, ale potřebujeme skutečné státníky a ryzí
demokraty.

Jaká by měla být budoucnost vlasti?
Půjde o to, aby si čs. lid svobodně a v klidu
mohl rozhodnout sám o sobě. Tenkrát, až po mi
nulých zkouškách a utrpení bude snad pravá svo
boda také správně hodnocena. V klidu, střízlivosti
a poznání pravdy o spravedlivých sociálních vzta
zích, o předpokladech úspěšného hospodářského
vývoje, jež dle všech zkušeností světa vede k obec
nému blahobytu. ČSR už nebude potřebovat kým
koliv importovaný a nastražený program. Náš lid
si svoji správnou cestu založenou na zdravém in
stinktu, jaký vždy měl, najde už sám, — bude-li
ponechán zvenčí na pokoji.
Počítejme s tím, že ČSR bude opět malým
státem, a tím statečnějšími musíme být. Trvat na
původních hranicích republiky je bezpodmínečnou
samozřejností. Svoji zahraniční politickou a mo
censkou oporu můžeme hedat jen u západních de
mokracií v čele se Spojenými Státy. Přirozenými
spojenci budou nám ovšem všichni ti, kteří prochá
zeli a. procházejí podobným osudem a zkouškami,
jako naše národy a stát. Vývoj patrně povede k
regionálním federacím, a pak doufejme, že k celo
evropskému federativnímu zřízení. Vedoucími mo
tivy budou nejen otázky společné bezpečnosti a
obrany, ale i zabezpečení nezměřitelné velkých
výhod velkého společného hospodářského trhu,
na základě spolupráce rovnoprávných partnerů.

Politicky i hospodářsky bude možno těžiti z
příkladu Západu. Vezměme Spojené Státy, tuto
velikou, nádhernou a takřka zázračně prosperující
zemi. Byla ostatně vybudována exulanty ze všech
zem světa, což nám může sloužit stejně dobře za
příklad jako za povzbuzení. Americký „zázrak”
byl vytvořen prací a na mravních podkladech ne
kompromisní svobody a demokracie. Neopomíjej
me Velkou Britanii, která popřává svobodu nejen
individuu, ale celým národům, podobně Francie, a
těmto starým přátelům stejně vděčíme za mnohé.
Zřízení trvalé spolupráce s novým Německem,
dokončení na str. 11
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MADARIAGOVA
PŘEDNÁŠKA
Salvador de Madariaga, světozná
mý historik, essayista, bývalý šef špa
nělské republikánské delegace u Spo
lečnosti Národů, nyní v exilu profesor
university v Oxfordu a zakladatel
Liberální Internacionály, která letos
bude oslavovat své deseti leté trvání,
čestný předseda Liberálně Demokra
tické Unie Střední Evropy v Exilu,
přednášel dne 23. května v Carnegie
Endowment Building v New Yorku o
příčinách dnešní světové krise v pře
plněném sálu dvě stě posluchačům.

Byli odměněni dokonalou formou a
bohatým nabadavým obsahem, v du
chu ryzího idealismu éry Wilsonovské, jejímž je dnes Salvador de Ma
dariaga nejryzejším představitelem.
V analytické části své přednášky
správně vyzdvihl, že největší dnes
velmoci, Spojené Státy a Sovětský
Svaz sledují zastaralou politiku mo
censké rovnováhy, opřené o moc zbra
ní a hmotnou, zatím co svět se zúžil
v technickou jednotu která volá po
politice jednotného světa. Sovětský
Svaz, praví Madariaga, sice hlásá
politiku jednotného světa, avšak uplatňuje metody násilí a nelidskosti,
které nutno odmítat. Spojeným Stá
tům vytýká, že se nedovedly dopra
covat k politice jednotného světa,
ačkoli jejich metody je nutno přijímat
jako liberální, demokratické a huma
nitní. Za nejosudnější chybu politiky
Spojených Států považuje, že se po
koušejí jednat s představiteli Sovět
ského svazu a nikoli s lidem ruským,
který je poroben sovětskými vladaři
stejně jako národy za železnou opo
nou. Spojené Státy hledají mír s vlá
dou sovětskou a logicky se proto dos
távají do válečného stavu s lidem,
který je v boji s touto vládou. Za ma
ďarské revoluce byla propasena dě
jinná příležitost osvobodit Maďarsko
a patrně po něm i ostatní národy za
železnou oponou. Obává se, že <a ně
kolik generací už se taková příležitost
znovu nevyskytne. Je přesvědčen, že
Sověty by byly nevystoupily se zbraní
v ruce ke zkrušení maďarské revoluce.
Vytýká, že Spojené Státy, které do
vedly prohlásit sovětskou agresi proti
Berlínu za causus belli, nedovedly to
též prohlásit v případě maďarském.
Vytýká, že svobodný svět mluví o
míru stejně jako o něm mluví Sověty,
které se bojí řeči o svobodě. Bez svo
body však není možný mír a na každé
slovo mír, které se ozývá z pokrytec
kých úst sovětských by se mělo od
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povídat slovem svoboda. Podle něj je
zbytečné a nesprávné mluvit o od
zbrojení, protože není možné odzbrojit
tam, kde nedošlo k dohodě o uspořádá
ní velkých problémů, které dělí svět
svobodný od světa sovětského. Měl ně
kolik zdrženlivě kritických poznámek
ke Spojeným národům a k jejich ne
důstojné roli, kterou sehrály v době
maďarské revoluce. Skončil svou před
nášku skvělou visí budoucí světové
vlády, která dříve nebo později bude
utvořena.
Při tomto přednesu jsme si znovu
uvědomili jak je zapotřebí mít v kri
tických dobách velkou duševní odvahu
a předvídavost. Salvador de Madaria
ga je jedním z mála žijících politiků
dnešní doby, kteří mají velkou koncep
ci a ducha neúprosné logiky.

Přednášejícího uvedl prof. Dr. V.
Bušek, předseda Liberální Demokra
tické Unie Střední a Východní Evropy
v Exilu, jejíž péčí došlo k této zají
mavé přednášce. Bude vydána ve
svém celku.

Dobrá práce
V červencovém čísle 1956 NÁROD
NÍHO STŘEDU byl otištěn článek M.
J. Švestky, „Mluvíme ke krajanům”.
Pojednává o společných problémech
krajanů a poúnorové emigrace, vy
světluje a staví se za společnou úz
kou spolupráci. Od podzima 1956 jest
krajany a třetím exilem v tomto smě
ru vyvinována čilá aktivita. Vyvrcho
lila Sjezdem Čs. krajanů ve Washingtoně, a čs. tisk v čele s NEW YOR
SKÝMI LISTY k tomu velmi napo
mohl. Další spolupráci probírá Ivan
Herben v ČESKOSLOVENSKÝCH
NOVINÁCH v č. 3 z března, a tentýž
list věnuje skoro tři tvrtiny svého
čísla 6. z června t.r. stejnému cíli, a
to úvodníkem předsedy Čs. národní
rady americké, pl. J. Trinera. Dále
tam nalézáme článek Vlasty Vrázové
věnující se čile a věcně tiskové službě,
a referát E. Welclové, zasloužilé ta
jemnice, mimo resoluce a další obsah
věnovaný tomuto účelu. NÁRODNÍ
MU STŘEDU se dostalo tudíž dobré
zadostiučinění, a bylo by na místě, aby
všechny kruhy čs. poúnorové emigrace
vyvinovaly stejnou činnost, a to ve
všech svobodných zemích světa. O
Sjezdu ve Washingtoně přinášíme re
ferát na jiném místě, a jak zřejmo,
gen. jednatel čs. ŽOS J. Kučera vě
nuje věci zaslouženou pozornost.

Zaslal jste již předplatné na
NÁRODNÍ STŘED?

SVORNOST A AMERIKÁN

dva české listy v Chicagu zasta
vily vycházení 19.5. t.r.
Po smrti jednoho
spolumajitele, F. Kysely, pp. H.
Weber a P. Vlček byli nuceni
vžiti ohled na svoje zdraví, a to
je důvodem zastavení. 8.10.1875
vyšlo prvé číslo SVORNOSTI
péčí A. Geringera a B. Zdrůbka,
syn prvého byl USA obchodním
attaché v Praze od r. 1919. Listy
sloužily krajanské větvi v Chi
cagu a USA svým bohatým a
rozličným obsahem. V poslední
době to byly politické články
prof. Dr.T. Krejčího, které upou
távaly pozornost. Je tklivé listo
vat posledním číslem novin, kde
nacházíme mnoho vlasteneckých
článků. Kdo se pamatuje na po
vznesené dny jara 1917, ve vlas
ti, deklaraci českých spisovatelů
a vše co k tomu pojilo, nemůže se
ubránit pohnutí při líčení P.
Vachkové, dnes pí. Osuské, která
v tomto rámci spolu se slavnou
E. Destinovou, Libuší, zpívala
Krasavu, bylo to slavné předsta
vení. Spisovatelé-intelektuálové
jsou obvykle v prvých řadách,
když je třeba změny a dej Bůh
aby byli znovu a brzo k ní došlo.
Všem ze SVORNOSTI co si za
sloužili prací a starostmi o naši
krajanskou větev, budiž vysloven
dík a srdečná vzpomínka. Odbě
ratelé SVORNOSTI byli převzati
DENNÍM HLASATELEM, čes
kými listy v Chicagu.
CS. SVOBODNÉ ODBORY
V USA
zaslaly na různé dělnické organisace v USA a jiných zemích memoran
dum podepsané předs. J. Sýkorou a
taj. F. Cívkou, kde odůvodňují, proč
Evžen Erban z ČSR, sloužící komu
nistickým cílům, má býti odmítnut
jako čs. komunistickou vládou navr
žený kandidát do nového administra
tivního výboru Mezinárodního úřadu
práce.
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Josef Kučera:

PŘÍSPĚVEK K HISTORII ČS. ŽIVNOSTESKÉ STRANY
Politická strana není (t.j. nemá a nesmí být)
sama sobě cílem, nýbrž v demokratickém systému
je prostředkem k podílení se na vládě. Tím je
dáno, že ve zdravém demokratickém systému se
působnost politických stran omezuje vlastně pou
ze na volební kampaň, jak je tomu na př. ve Spo
jených Státech, a není dobře, aby se z nich staly
hospodářsko-politické podniky, provozující ob
chod, výrobu nebo hospodářské služby, jako tomu
vlastně bylo u nás i v jiných evropských zemích.
Podnikatelské zájmy politických stran svádí ke
korupci a to je hlavní příčina znechucení veřejnos
ti a odporu proti „nadbytku politických stran” a
proti „zpolitisování” veřejného života. Ve skuteč
nosti nezáleží na počtu stran, může být jediná,
samovládná a naveskrz zkorumpovaná a naopak
jich může být třeba neomezený počet, ale musí
být mravně neporušené. Na tom záleží, aby jejich
představitelé při vykonávání politických funkcí
měli na mysli výhradně veřejný zájem a aby pro
sazovali svůj stranický program v souladu se stát
ními a národními potřebami. Vývojem jistě by
byla i demokratická ČSR dospěla k takovému sta
vu. Alespoň jako skuteční demokrati v to smíme
věřit.
Československý systém koaličních vlád byl v
jádře nejlepší možný. Byl založen na zásadě, již
aforesticky vyjádřil dr. Šrámek sloy: Dohodli
jsme se, že se dohodneme. Živnostenská strana se
stala částí vládní koalice v r. 1926, kdy do vlády
vstoupily také německé strany křesťansko-sociální a agrární. Protože měla program velmi obdob
ný programu strany agrární, byla živnostenská
strana od počátku také jejím spojencem ve vládě.
Ale není pravda, že byla jejím satelitem, jak to
tvrdili někteří političtí odpůrci, kteří si oblíbili
podobenství o „jízdě v sidecaru”. Každé spojenec
tví, také účast v jakékoli koalici, vyžaduje, aby se
účastníci vzdali části své samostatnosti, neboť
totéž požadují navzájem od ostatních členů koali
ce. V tom, že každá koaliční složka přejímá spo
lečnou odpovědnost za koaliční postup, je pro ná
rodní celek největší jistota, že všem bude měřeno
stejně, že se vláda vyvaruje překotných a jedno
stranných kroků.
Strany, jimž živnostenská strana odváděla
voliče-živnostníky, nepřestávaly opakovat tvrzení,
že zájmy živnostníků mohou být lépe chráněny v
mocné a silné všeobecné straně, než v malé a tudíž
nikoli mocné a silné straně samostatné. Theoretic-

ky by se tato argumentace dala aspoň z části ob
hajovat, ale čs. praxe prokázala starou pravdu,
že sliby jsou chyby a když ptáčka lapají, pěkně
mu zpívají. Živnostenské hlasy byly jistě velmi
vítané, ale jinak se o živnostnících vědělo hlavně
když se hledal nový daňový pramen pro stále be
zednou státní pokladnu. A nejen státní daně, ale
zvláště přirážky zemské, okresní a obecní byly
mnohdy neúnosným břemenem. Z rakouských dob
převzala čs. republika přirážkový systém, v němž
podstatným, ne-li hlavním pramenem příjmu pro
obce, okresy a země byly přirážky k některým da
ním a to skoro výhradně k daním, jež platili samo
statní podnikatelé.. Tyto přirážky dosahovaly
mnohdy téměř fantastické výše — tisíc a více pro
cent, takže násobily předepsané daně někdy víc
než desetkrát. Bylo velkou úlevou, když se podařilo
prosadit zákonné omezení přirážek a ještě víta
nější pro živnostníky bylo, že díky svému politic
kému soustředění a osamostatnění uplatnili se dalekovíce než dříve ve vedení obcí, kde—sami hos
podáři—prosazovali hospodárnost ve veřejné sprá
vě. To zůstane provždy jednou z význačných zá
sluh čs. živnostenské strany.
Není lehké pochopit, že londýnská exilová vlá
da tak ochotně přijala komunistický požadavek
zákazu agrární, živnostenské a národně-demokratické strany. Šlo nejenom o nehorázné porušení
ústavy a popření demokracie, ale jasně i o poško
zení státních a celonárodních zájmů. Únor 1948
byl tragickým důsledkem takto řízené politiky.
Ale ještě méně lze chápat, že v tomto popření de
mokratických zásad setrvali mnozí exiloví politi
kové dodnes.

Zničením vyspělého živnostenského podnikání
v naší domovině dovršili komunisté hospodářskou
zkázu a ožebračení čs. lidu je o to horší, že byl
připraven o služby, které tvořily podstatný díl
dobré životní úrovně. Usilovat o nápravu této zká
zy a obnovením živnostenského podnikání hledět
navrátit čs. lidu v nově osvobozené domovině mož
nosti zaslouženého vybřednutí z komunistické pod
úrovně, je posláním čs. živnostenské strany v exi
lu. Považujeme to za poslání stejně čestné jako
odpovědné — sloužit čs. lidu, jako mu sloužila
živnostenská strana vždy.
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NOVÝ BASTARD?
Dvě výzvy a odpověď
Výzva Lůži a Horáka:
V nové revue SVĚDECTVÍ v čísle
prvém nacházíme otevřená slova Dr.
Radomíra Lůži a Jiřího Horáka, jak
si představují poměry v osvobozené
vlasti. Jednotné stanovisko sociální
demokracie neexistuje a výroky jed
notlivců nebývají jasné, neb k nim
nedochází vůbec. Na př. je znám vý
rok Václava Majera když přišel do
exilu: „Ve znárodnění se bude po
kračovat” ale za další léta výroků
nebylo, neb nejsou známy. Naproti
tomu je známo stanovisko prof. Dr.
J. Macka, národohospodáře, uvedené
mu odporující. Lůža a Horák patří k
mladší generaci soc. dem. a tím jsou
jejich názory zajímavější. Tyto názo
ry jsou proto důležité, neboť po osvo
bození, kam půjdou dělníci a co se jim
bude říkat? V druhém čísle SVĚDEC
TVÍ uveřejňuje Lůža nový článek
„Marxismus a předpoklady moder
ního myšlení”. Pojednává theoreticky
o marxismu dnešní doby, o jeho omy
lech, polemisuje s „Literárními No
vinami”, kde mimo jiné Ivan Sviták
píše 29.12.56, že „znásilňovat fakta
trvale není možné”. Argumentací to
hoto článku bylo by lze použít pro
polemiku s jeho prvým článkem, o
který nám jde, ale to jest jinou věcí.
V prvém čísle SVĚDECTVÍ píší totiž
spolu s Horákem, mimo jiné, v poV posledním odstavci článku „Socia
listé a sovětské vábničky” toto:

„Za těchto okolností —(pozn. red.:
kdy spolupráce socialistů a komu
nistů jak ji navrhl nedávno Kruščev, byla socialisty ve svobodných
zemích odmítnuta,)—je úkolem so
cialistů být zárukou pro nově se
formující síly v sovětském bloku,
že návrat ke kapitalismu je nemož
ný a že hospodářské změny za že
leznou oponou jsou z velké části
trvalé; a současně příkladem, že
žádný trvalý společenský řád ne
může vzniknouti z otrockých duchů,
poháněných násilím, strachem a te
rorem.”

Výzva F. Peroutky:
ČESKÉ SLOVO z 5.5.57 otiskuje
v článku „Jaké cíle sleduje čs. exil”
celý neb částečný, nedělní, do ČSR
vysílaný projev F. Peroutky. Budiž
zde citován hlavní obsah, věci, o které
se nám jedná:
„Čs. komunistická vláda nás obvi
ňuje, že sledujeme dva cíle: za prvé,
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odtrhnout ČSR od Ruska; za druhé, skutečností, že „SVOBODA JE JEN
obnovit kapitalistický režim v ČSR. JEDNA, ŽE JE NEDÍLNÁ, ŽE PO
Na to odpovídáme — ano a ne. Ano, LITICKY A STÁTNÉ-MOCENSKY
přejeme si, aby Československo bylo MŮŽE BÝT OMEZENA JEN TAK
zbaveno těch tísnivých pout, která DALECE, ABY NEDOŠLO K JEJÍ
je k Rusku poutají. . . atd.. . . — MU ZNIČENÍ.” V našem případě bylo
Avšak ne, neusilujeme o to, aby by to dokázáno 1948, kdy bastard svobo
lo obnoveno kapitalistické zřízení v dy z roku 1945 byl zničen, právě pro
Československu. To vyplývá už z té to, že to bylo nedochůdče. K pojmu
základní ideje, jakou máme my zde, svobody patří nerozlučně i svoboda
v této rozhlasové stanici, o svém hospodářská v celku tohoto pojmu.
postavení. — — Svůj směr, skoro Bez svobody hospodářské není a na
svou vůli přijímáme z domova, po trvalo nemůže být svobod jiných, po
něvadž individuu není ponechána mož
kud ji dovedeme vyzpytovat.-----Avšak, kdybychom vystupovali pro nost svobodného uplatnění. — Chce-li
obnovu kapitalismu, tu bychom cí to někdo nazvat „kapitalismem” je to
tili, že přestáváme býti hlasem do možné, i když nepřesné. Proto, poně
mova, že neplníme objednávku. . . vadž „kapitalismus” stejně jako vše
jiné podléhá vývoji a změnám, kdežto
atd.------ Skláníme se nad každým
svědectvím z domova, nad každou zde hovořím o trvalém a neměnném
výpovědí nového uprchlíka, z nich pojmu svobody v jeho celku.
vyplývá, že velká, nesmírná většina
Je objektivní skutečností, že „státní
národa je protikomunistická a ne
návidí vládu, zároveň si přeje, aby kapitalismus” neb „znárodněné pod
” pracuje s výsledky daleko
alespoň základní rysy socialistické nikání
ho hospodářství byly zachráněny. horšími než podnikání soukromé. Po
„národní bochník” jest tudíž
Není to nic nového v naší zemi. Ro něvadž
v
prvém
menší a v druhém
ku 1945 socialisace klíčového prů větší, lze případě
soukromém podnikání
myslu byla přijata všemi hlasy podělit lidi při
skývou větší. „Podnikate
všech existujících stran, a v parla lé” musí existovat
i při státním kapi
mentě byla socialistická většina. — talismu, poněvadž podniky někdo musí
A když jdeme zpět do minunlosti, vést stejně, tito se v tomto případě
tu shledáme, že už roku 1920 všech jen jinak jmenují. Mezi „podnikateli”
ny hlavní československé politické
soukromými a státními je však velký
strany vyslovily zásadu, že se má rozdíl. Ti soukromí pracují o mnoho
pracovat k tomu, aby klíčový prů
výkonněji, poněvadž musí, aby se v
mysl byl znárodněn, — — atd.”
soutěží udrželi. Ti státní, chtí-li se
F. Peroutka je šéfem čs. vysílání udržet, musí být nevýkonní a před
Radio Free Europe. Povoláním je stavují obludnou byrokracii bez sou
známý novinář, a říká se o něm, že těže, — podobně jako každý jiný
oficielně bez stranické příslušnosti, „úřad”. Ale toto úřadování na místě
sympatisuje se sociální demokracií. podnikání stojí velké peníze, jinými
V jednom interview prohlásil, že slovy, státní podnikání je nepružné
„my Čechoslováci neurčujeme politiku a pracuje s obrovskou režií. To jsou
tohoto vysílače.” Avšak záleží od něj objektivní skutečnosti proto, poně
kdo smí domů mluvit a použit této vadž co zde bylo řečeno, je doká
technické vymoženosti, která je nor záno na svobodných a na komunistic
málním smrtelníkům nedostupná. Je kých hospodářských systémech. Na
ho výběr osob před mikrofonem má blahobytu USA a na poměrné bídě
tu závadu, že k demokracii má dale v ČSR.
ko, poněvadž i živnostníci, zemědělci
a jiní patří stejně k našim národům
Komunisté to dokazují sami. Vyví
jako socialisté.
její ohromnou pobídkovou činnost a
doslova honí do práce. Všechny zprá
vy z domova zní stejně: každý musí
Odpověď:
těžce pracovat a je udřen aby uhájil
Je zajímavé kdo z čeho vychází. holé živobytí, — jinými slovy, — musí
Lůža a Horák zcela otevřeně z marx dřít na špatný hospodářský systém.
ismu, a lze soudit, že Peroutka k to Kdyby lidé pracovali méně neb do
mu nemá daleko. Všichni máme konce stejně pilně za svobodného hos
ovšem právo na svoje názory. Já se podářství, museli by vydělat nepoměr
snažím vycházet z objektivních sku ně víc, a měli by se daleko lépe. A
tečností, čímž myslím fakta o kterých dále,—kdyby odpadly ony komunistic
se lze snadno přesvědčit, a dále vy ké, nenáviděné pobídky a byla nějaká
cházím pokud lze z národního hospo částečná svoboda, nic by se nezměnilo,
poněvadž by scházel stále hlavní pod
dářství.
Nazývám v prvé řadě objektivní nikový podnět, — soutěž,—kterou jak
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zřejmo, komunistům se nepodařilo ni
jak nahradit, poněvadž jí nahradit
nelze.

Jde-li vám o to, aby se lidu dostalo
co největší skývy, potom nazvu —
dle učiněných zkušeností „objektivní
skutečností” to — že podniky patří
do těch rukou, které jsou schopny
plnit vlastní účel podniku. Tím jest
jednak služba zákazníku, dále povin
nosti sociální k zaměstnancům, a okol
nost, aby v soutěži s jinými, podnik
přiměřeně vynášel. Při tom je nespor
ným účelem každého podniku proka
zovat služby. Jest tudíž důležité, jak
se v podniku hospodaří, a za jaké ceny
a v jaké jakosti se služby prokazují,
— a na tom musí záležet celému spo
lečenskému celku. Stejně záleží na
tom, jak se nakládá s výtěžky v pod
nikání. Není nesnadné, aby moudrým
zákonodárstvím bylo o to postaráno.
Půjde o minimální mzdu v prvé řadě,
dále o pracovní dobu, sociální zřízení,
a o státu odváděné daně.
Byla by ještě řada dalších argumen
tů, ale snad tyto stačí k holé a objek
tivní skutečnosti, že „SVOBODA
BEZ HOSPODÁŘSKÉ SVOBODY
NENÍ SVOBODOU, ALE BASTARDEM SVOBODY”, — poněvadž lidem
dává skývu chleba daleko menší, a
individuu neponechává možnost plné
ho uplatnění.

Prosím vás pánové o jednu věc:
žijete v „kapitalistické Americe”,
buďte tak laskaví, podívejte se kolem
sebe, čtěte knihy prof. Dr. Macka a
studujte poměry. Učiňte si názor, kde
co by se dalo zlepšit dle příkladu USA,
— buďte STATEČNÍ, myslíte-li to
dobře, objektivně a doopravdy, jak
předpokládám.
Stateční tak dalece, abyste se od
poutali od přítěže marxismu, který
byl stvořen v minulém století a za
zcela jiných poměrů. Uhlídejte, že
„americký lidový kapitalismus” je
něco jiného než ten evropský s feu
dálním podkladem, ze kterého vyšel.
Končím těmito slovy: Byl jeden Ame
ričan návštěvou v ČSR a stáli s řiditelem podniku před vraty továrny, a
ptal se Američan: Komu patří ty tři
auta? Jeden užívám já, druhý můj
zástupce a třetí předseda závodní
rady. Za čas ten samý řiditel z ČSR
stál před podnikem onoho Američana
v USA a viděl prostranství, na kte
rém stálo tisíce aut. Zeptal se kdo ty
to užívá, a odpověď zněla: ty patří
dělníkům kteří zde pracují.
Na adresu F. Peroutky pak
zbývá dodat: Hlásíte-li domů jedním
slovem marxismus, pak ubližujete do
movu, poněvadž hlásáte něco nespráv
ného. Řekněte jim pravdu, učiňte tak
na americkém příkladu, vždyť to této
zemi dlužíte stejně jako těm našim

J. Osecký:

LÍC A RUB
Čs. komunistická účast na Světové Výstavě Obcho
du v New Yorku.
Na Světové Výstavě Obchodu v New Yorku vystavo
valo 59 států, a nás tam nejvíce zajímala výstava česko
slovenská.
Největší a nejbohatší výstavu mělo Japonsko, které
je za dnešních okolností vitálně odkázáno na export do
celého světa, a o druhé místo zápolí Československo s Itá
lií. Novinářské články připravily na bohatou čs. exposici,
ale takové množství nejkvalitnějšího a krásně podaného
zboží ale nebylo očekáváno. Vzhledem k okolnosti, že Čes
koslovensko ztratilo výhodu zlevněného smluvního cla, ne
přesahoval loňský čs. dovoz do USA 3 miliony dolarů, t.j.
ani desetinu dřívějšího objemu. Náklady čs. vlády na tuto
representativní výstavu odhadují se v odborných kruzích
na více než 100.000 dolarů, což při značném nedostatku
tvrdých devis svědčí o významu, který dnešní čs. vláda
připisuje americkému trhu.
Ve všech Stáncích byly krásné fotografie z Českoslo
venska, až srdce bolelo, — zvou k návštěvě Československa
za výhodný kurs dolaru, — jsou tam stroje, které se mohou
vyrovnat americkým a německým výrobkům, nepřekona

doma. Zkuste to s „lidovým kapita
lismem”, jaký v Americe panuje, ne
bojte se ani tohoto slova ani americ
ké pravdy. Je-li domov zbičován pro
pagandou komunistů a na kolenou
před marxistickým omylem, pomozte
mu na nohy a ke správnému myšlení a
úsudkům. Zasloužíte se tak o pravdu,
o národ, jeho pokrok a budoucnost.
Vždyť, bude-li skutečně svoboden, on
pozná a rozhodne si zdravým instink
tem jako každý jiný národ, — včetně
Rakušanů, Finů, — vždyť i v Polsku
pravda svítá!-------O tom roce 1945
raději pomlčím. . . píši o tom na
jiném místě, a pokud se týče 1920 jak
uvádíte, budu vděčen, kdybyste citoval
kdy se tak stalo jak Jste uvedl a
koho Jste myslel „hlavními politický
mi stranami které vyslovily 1920 zá
sadu, že se má pracovat, aby klíčový
průmysl byl znárodněn”. — Podívejte
se, je také možno národ mýlit, totiž
„klíčový průmysl” je právě jen tento,
tak také stálo v Košickém programu,
ale co se stalo po 1945? Víte, že se šlo
daleko přes tento pojem. Také z této
zkušenosti vyplývá, že „SVOBODA
JE NEDÍLNÁ”. Začněte svobodu uřezávat a nevíte kde se zastavit, a
bastard vyskočí z rukou, aby lidi vedl
k porobě, bídě a osudným omylům,
jako na př., že podniky patří dělní
kům. . .
Miroslav J. Švestka

telné hudební nástroje, bižuterie, auta, pravé Pražské šun
ky od firmy Antonín Chmel, lne., „PILSNER URQUELL”
(sic,), Vizovická slivovice, atd., bohatá výstava čs. textiního průmyslu obsahovala více krásných kvalitních látek,
než dnes se najde na celém Václavském náměstí, nádherné
broušené sklo, jako v dobách předkomunistických, vše
tak bohatě a v takovém množství bez ohledu na náklady
(z. cizího krev neteče), že si jistá návštěvnice nemohla od
pustit poznámku: „Look the exposition of the poor Czechs,
you can’t find such fine merchandise not even on our Fifth
Avenue. . .”
Na cestě domů mi nešlo z hlavy, jak je jen možno, že
si čs. komunisté mohou dovolit tak přepychovou výstavu,
nejrozsáhlejší a nejnákladnější ze všech satelitních států.

Je nepopiratelnou pravdou, že dnešní vládci v Česko
slovensku, výrobní prostředky, z kterých pochází tyto ex
ponáty, to jest továrny, stroje, provozovací kapitál, atd.,
bývalým poctivým majitelům ukradli, resp. v jejich názosloví bez náhrady znárodnili, (ač náhradu zákon přiznal)
a osvědčený systém soukromého podnikání změnili v sys
tém pochybného státního kapitalismu s obludnou byro
kracií.
Jak jsou ale živi ti co tuto nádheru vyrábějí? Ceny
jsou nyní „výhodné”, rýže za Kčs 10.00, zelená káva za
160,00, pražená Ia 190-210,00, vepřové sádlo za 36,00, sa
lám trvanlivý už od 35,00, a uherský asi 100,00, cukr kol
36(,00, rozinky 40,00, šunka 60,00, slanina kol 70,00 za 1 kg.
Tak si lze koupit klidně a vybrat, co hrdlo ráčí.. . ” —
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ale přepočítejte si ceny na ty ve svobodných zemích. . .
dolar za 7,00 korun. . .

Ale to není vše. Odborný dělník, vedoucí úředník, atd.,
s manželkou a 2 dětmi, bere měsíčně 1,100—1,300 Kš, což
mu stačí na nuznou výživu 4 členné rodiny jen, když man
želka podstatně přivydělává, což se ovšem neobejde bez
jiných vážných nedostatků na úkor rodinného života.O
diskriminací bývalých samostatných podnikatelů se ani
nechci zmiňovat.
Proto jsou zásilky šatstva a potravin tak vítány.
Na jedné straně statisícová přepychová účast na ame
rické světové výstavě, která dává návštěvníkům dojem čs.
ráje na zemi, a na druhé straně doma bída a nouze zotro

Washingtonská Konference
Čs. Národní Rady Americké
Počátkem března konalo se ve
Washingtoně, D. C., výroční zasedání
Čs. Národní Rady Americké a početná
účast delegátů i krajanských hostí z
východních a středo-západních států
až po Floridu učinila z tohoto zasedá
ní okázalý krajanský sjezd.
Čs. Národní Rada Americká je nej
větší a nejvýznamnější organisací
amerických krajanů. Byla založena
během první světové války a získala
si veliké zásluhy tím, že umožnila
Masarykovi plně získat americký zá
jem o československou samostatnost.
Rovněž během druhé světové války
poskytla všestrannou pomoc k osvobo
zení Československa z nacistické oku
pace, a po roku 1948 se plně a nekom
promisně postavila proti komunistic

čeného obyvatelstva státu, který výrobky práce svých ob
čanů musí odvádět za ztrátových podmínek nemilosrdnému
„»Osvoboditeli” na Východě.
Leč výstavní fasáda komunistického Československa
je příliš lesklá, než aby byla pravdivá, nepřesvědčuje ne
zaujatého návštěvníka, tím méně kritického obchodníka,
který chce vědět, může-li jeho obchodní partner dostát
svému slovu a případnou dodávku správně uskutečnit;
nepoctivost systému byla příliš průhledná, — a psycho
logický výsledek výstavy se minul cílem.
Škoda 100,000 dolarů, vyhozených na nepodařenou
kulisu, mohly být účelněji investovány, ku příkladu do ná
kupu amerických a švýcarských léků, kterých je v dnešním
komunistickém Československu takový nedostatek.

kému zotročení čs. lidu, a stojí v čele
v protikomunistickém boji amerických
krajanů, a v úsiíl o nové osvobození
československého lidu.
Z manifestační plenární schůze byl
zaslán pozdravný telegram presidentu
Eisenhowerovi a vřelý pozdrav staré
vlasti. V resoluci State Departmentu
bylo objasněno komunistické zneuží
vání t.zv. Kulturní výměny s komu
nistickými státy. Kongres Spoj. Států
byl vyzván k zlepšení přistěhovaleckého zákona.
Zvláštní význam washingtonského
krajanského sjezdu leží v radostné
skutečnosti, že se na něm podíleli ve
svorné spolupráci jak t.zv. starokrajané, tak i nově přišlí emigranti a
exulanti. V řadě nových odboček čs.
NRA, na př. ve Washingtoně, na Long
Island, N. Y. a j. se toto žádoucí sblí-

VÝVOJ V KOMUNISTICKÉ OBLASTI
Kruščev vedoucí osobou v SSSR. Jeho decentralisace a
co by potřeboval. Nové sovětské námluvy Západu.
Pozoruhodný vývoj v Číně a Polsku.
Úřední titul Nikity S. Kruščeva jest
„prvý sekretář sovětské komunistické
strany”, a ač nelze předpokládat, že
by se stal druhým Stalinem, zaujímá
v kolektivním vedení Sovětů prvé mís
to. Stal se mluvčím všech důležitých
rozhodnutí v Sovětech, a užívá poho
tově svoji autoritu.
Důležitou událostí jsou změny v
sovětském hospodářství, jím ohlášené.
V prvé řadě jde o decentralisaci vede
ní sovětského průmyslu, který byl ří
zen z Moskvy ohromnými úřady, jenž
přerostly samy sebe. Místo nich bude
zřízeno 92 regionálních průmyslových
oblastí a tím, že tyto budou dostávat
příkazy z Moskvy a provádět je, po

kud možno dle místní potřeby a mož
nosti. Avšak moskevskému minister
stvu jest ponecháno přímé vedení asi
10 druhů těžkého průmyslu sloužící
válečným účelům. V zemědělství chtí
Sověty dohonit USA během asi 4 let
v produukci mléka másla a masa. Sot
va může být pochyb o tom, že kom.
strana i při této decentralisaci si po
nechává plnou moc v rukou, a hlavním
rozdílem bude, že příkazy kom. strany
nedostane ústřední moskevský úřad,
ale 92 regionálních úřadů. Kruščev se
při této příležitosti pustil ostře do
svých 850.000 „byrokratů” a ohlásil
zrušení 20 velkých hospodářských
ministerstev. Při pozornosti jaká se

žení nových a starých krajanů uplat
ňuje s takovým úspěchem,, že tím je
vzpružena a ovlivněna aktivita celé
rozsáhlé organisace Čs. NRA. Bude
ovšem ještě třeba hodně úsilí, aby
byly napraveny trapné důsledky za
hanbujících nesvárů exilových politi
ků. čs. krajané v Americe (a stejně i
jinde) nemohou chápat, že osobní hád
ky o funkce těch, kdo nad to nejsou
bez viny na komunistickém ovládnutí
staré vlasti, mohou mít a mají už
dlouhou řadu let přednost před prací
pro osvobození národa. Proto tito lidé,
politikáři u starokrajanů prohráli a
naopak jsou radostně vítáni ti, kdo
spolu se starými krajany chtějí po
kračovat v činnosti, kterou americké
krajanské organisace, v čele s Čs. Ná
rodní Radou Americkou tak obětavě
pro zájmy staré vlasti konají už čtyři
desítiletí.
J. Kučera

věnuje hospodářskému vývoji, je zřej
mé, že ústřední úřady narostly do
obludných rozměrů, jak jinak ani není
možné. Při těžkopádném úřadování
850.000 byrokratů, poměry si vynutily
zákrok. Jest to nejen zajímavý úkaz,
ale i dobrá cesta na kterou se v Rusku
dali. Avšak poněvadž úřad zůstává
úřadem poněvadž i při tomto druhu
decentralisace se musí napřed bumáškovat, a teprve potom vyrábět a pro
dávat, Kruščevovi schází k úspěchu
skutečná decentralisace. Podobná jak
ji vidíme v „kapitalistických” zemích,
kde hospodářství závisí na úřadu v ne
patrné míře, a kde každý podnik se v
soutěži musí starat sám o sebe, bez
státního úřadu. To jest ona skutečná
decentralisace, která by také skutečně
pomohla celé zemi. Kruščev by potře
boval ku svému úspěchu onen „lidový
kapitalismus” jak jej vidíme v USA.
K tomu je ovšem daleko, bylo to znovu
dokázáno novým „hospodářským či
nem. Prostým škrtnutím pera, Sověty
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nechaly zamrznout 260 miliard rublů,
vypůjčených od svých občanů během
dlouhých let. Představovaly úspory
ruského lidu vytvořené nucenými
srážkami na mzdách. Prakticky opat
ření znamená zastavení úrokové pré
miové slosovací služby, toho mála co
se poskytovalo. Kdy se ale občani
dostanou ke svým úsporám řečeno ani
slíbeno nebylo, a je ve hvězdách. . .
V Sovětech se to jmenuje asi podobně
jako „opatření ve prospěch lidu”, a u
svobodných národů s odpovědnými
vládami se tomu říká když ne státní
bankrot, tak státní rekvisice, ale ur
čitě státní moratorium.

Za to se ale uvažuje o zřízení splát
kového obchodu pro určité druhy vý
robků, a o další decentralisaci v poli
tice řízených cen. Splátkový obchod
se ale špatně rýmuje se sovětskými
finančními starostmi. Tyto byly jistě
zvětšeny se strany satelitů, kteří dřív
vydatně pomáhali. Počínajíc maďar
skými událostmi, Sověty jim musí
sami pomáhat, a karta se obrátila.
Další potíže se vyskytují s mládeží
a intelektuály, v kruzích, kde obyčejně
před ostatními, se objevují filosofické
úvahy o nutných změnách, V prvé řa
dě je to touha po svobodě a styku s
ostatním světem, úkazy které se obje
vují též v satelitních státech. V Mos
kvě byl založen nový úřad „Státní
výbor pro kulturní styky s cizinou” v
čele stojí Juri Žukov, redaktor Pravdy,
který řekl, že „chce strhnout železnou
oponu”.

Když USA zveřejnily úmysl vy

zbrojit spojence a vlastní základny
atomickými zbraněmi, muselo to u
Sovětů působit hlubokým dojmem.
Neboť od té doby se datuje nová
„mírová ofensiva” s jejich strany.
Jednak povolily ve svém neústupném
stanovisku na stálé odzbrojovací kon
ferenci. Dále rozvinuly úpornou čin
nost v zasílání výhružných not a pro
jevů na adresu Západu, zejména men
ších evropských států, kde líčí hrůzy
atomové války a varují před zničením.
Avšak nic nenasvědčuje, že by tyto
malé státy se lekly. Naopak, leckde
došlo k opačným reakcím než Moskva
očekávala, a vyzbrojení atomovými
zbraněmi bude pokračovat.
Číně se hospodářsky daří špatně a
vyskytuje se mnoho jiných obtíží. Me
zi jinými nedorozuměními s Moskvou,
hlavně co do uplatnění „čistého ko
munismu” a sporu o Mongolsko. Čína
považuje tuto zemi historicky za sou
část své země a Rusy tam dosazenou
vládu za loutkovou, umožněnou sla
bostí Číny v minulosti, a věc je starý
spor. Mnoho nasvědčuje, že Čína se
nechce stát zcela závislá na Sovětech
ideologicky a hospodářsky, „komu
nismus” si chce vést dle svého, a
stejně dovoluje četným „kapitalistům”
slušnou existenci. Rozladění se datuje
hlavně od maďarského povstání a uvolnění v Polsku. Mao Tse-tung pro
hlásil že „nevěří v nutnost neúprosné
ho třídního boje” a byl varován Mos
kvou aby netříštil jednotu komunismu.
Premiér Ču En-lai navštívil mimo jiné
i Polsko, kde byl sympaticky přijat a
návštěva podepřela Gomulkův režim.

Čs. exil na výstavě v Austrálii
Jiho-Australský Svaz Průmyslníků v Adelaidě (S.A.
Chamber of Manufacturers) pořádá každé 4 roky tak zva
nou Royal Adelaide Exhibition, v našem slova smyslu
Průmyslovou výstavu, v níž se australské veřejnosti před
vádí pokrok v průmyslové výrobě, výsledky nejmoderněj
šího výzkumnictví, vývin a přínos v umění a vědě.

Letošního roku tato výstava překonala všechno oče
kávání. Délka výstavní plochy činí 5 mílí a zabírá 25
akrů v rozloze. Hodnota výstavního zboží obnáší £ Austr.
2,000.000! Výstava je otevřena pro veřejnost celých 30
dní, 12 hodin denně od 3. dubna do 4. května 1957, rekordní
návštěva obnášela 800.000 lidí.
Nás Čechoslováky však zajímá, jak se naši lidé uplat
nili na tomto mohutném podniku: před hlavním vchodem
výstavní budovy týčí se k nebi veliká věž z trubek,
která se pomalu otáčí. Plány a rozpočty na tuto věž vypra
coval český exulant Milan Blahut, který je zaměstnán jako
návrhář a konstruktér v jedné z největších továren na
roury v Austrálii.
„Program, please, program. . . ” vyvolává prodavač

V Moskvě potom nakonec prohlásil,
že schvaluje sovětský zásah v Maďar
sku a předpokládá se, že k tomu byl
přemluven výměnou za hospodářskou
pomoc, kterou by však Rusko potře
bovalo samo. . .
V Polsku zvítězil Gomulka lehce
nad svoji oposicí, představovanou
hlavně stalinisty. Nedávno zasedající
výbor strany rozhodl vyloučiti tři
svoje členy ze strany, Bermana, Radkiewcze a Mietcowskiho, pro schvalo
vání policejního teroru. Zaujato sta
novisko proti stalinskému dogmatis
mu a proti revisionistům, kteří žádají
odloučení od Moskvy. Bylo prohlášeno,
že došlo k normalisaci státních a cír
kevních vztahů, a budou podporová
ny dělnické rady, samospráva země
dělců a živnostníků. — Polsku bude
dle všeho povolena USA půjčka 90
milionů dol., má sloužit hlavně ke
zřízení obilních skladů, a jiných po
třebností. Obilí by se použilo v přípa
dě stoupání cen, neboť samostatně
hospodařící zemědělci již nejsou po
vinni odvodem svých výrobků. Vyplý
vá logický závěr, že tuto a jinou po
moc Polsko nemohlo dostat od Sovětů;
a muselo se obrátit na kapitalistickou
Ameriku. Jsou to nebývalé změny,
k nimž se přidružuje spolupráce státu
s katolickou církví, z níž vyplynula
cesta polského primase, J. E. kardiná
la Wyszynského, dříve vězněného, do
Říma ke Svatému Otci. Však i pod
nejtužším stalinismem a za sovětské
okupace, polští horníci si nedali vzít
pobožnost k Panně Marii čenstochovské, než sfárali.
M.Š.

u kterého si kupujete průvodce výstavou a není to nikdo
jiný, než další český emigrant Nechleba, který si takto
přivydělává ve volném čase.

V samotném pavilonu Imigračního Departmentu na
jdete výstavní plochy, pěti národností ze zemí za železnou
oponou, Polská, Litvy, Estonska, Maďarská a Českoslo
venska. Každá z těchto skupin má svůj samostatný stánek,
v němž vystavuje ukázky svého národního umění, kultury,
a přínosu pro Austrálii.
Československý stánek zabírá největší prostor, 300
čtverečních stop, na němž se podává návštěvníkům obraz
naší kultury a technické vyspělosti našeho lidu. V čele
stánku upoutá mohutný pilon s velkým nápisem „CZECHO
SLOVAKIA”, pod nápisem je malý čsl. znak a dvě národní
vlajky. Na hlavní stěně je veliká mapa Československa s
hlavními středisky našeho průmyslu vtipně vyobrazeného.
Velká olejomalba Hradčan, dílo mladého českého malíře
S. Sádla, upoutá hojně pozornosti a nad ním nápis „Free
Czechoslovakia in Free Europe” —- Svobodné Českosloven
sko ve svobodné Evropě, naznačuje nenápadně, ale důraz
ně, že naše ubohá vlast je stále ještě ve spárech komunistů.
Bohatý moravský kroj se pěkně vyjímá na zapůjčené
voskové panně a spolu s ukázkami slovenských výšivek
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se těší zájmu hlavně australských žen a děvčat. Soupravy
malovaného porculánu a křišťálového skla jsou doprová
zeny překrásnou knihou s fotografiemi o výrobě a historii
českého skla. I ostatní knihy o českých hradech a zámcích,
o matičce Praze a národních tancích jsou obdivovány a foto-zvětšenina Sv. Václava, rozlehlých Škodových závodů
i Sletových prostných cvičení tvoří poutavý rámec pro
ostatní čsl. knihy a exulantské časopisy. Orelský koutek
pěkně representuje naši exilovou tělovýchovu a každý se
pozastaví nad zajímavou kresbou 5ti leté dcerky krajana
ak. malíře K. Frydrycha.

Československou výstavu uspořádal československý
Demokratický Svaz a Skupina Čs. ŽOS v Adelaidě, návrh,
provedení a celá organisace výstavy je dílo předsedy Sku
piny Čs. ŽOS v Adelaidě Rudolfa Folbera a jeho choti.
Již několik dní po otevření výstavy je vidět, že několika
měsíční práce, věnovaná přípravám pro výstavu nebyla
marná. 800.000 Australanů se dozví co poměrně malá
země československá znamená ve Střední Evropě. Pí. Folberová je přítomna ve stánku denně po celých 30 dní,
provádí návštěvníky a podává informace co naše Čs. Re
publika byla v minulosti, v jakých poměrech je nyní a jaká
bude po osvobození.
Tato čsl. výstava, co do velikosti, je největší ze všech
čsl. podniků pořádaných čsl. exulanty v Austrálii a shodou
okolností je již druhou výstavou v posledních 8 měsících
uspořádanou péčí manželů Folberových. O úspěch
této výstavy se zasloužili další naši exulanti, kteří pocho

Rada svobodného
Československa,
Washington 10, D.C.

Vážení pánové,
Obdržel jsem Váš cirkulární dopis z
6. května t.r. podepsaný předsedy pá
ny Dr. P. Zenklem a Dr. J. Slávikem,
zaslaný všem členům RSČ a sděluji
k jednotlivým bodům:
I. Moje adresa jest správná.
II. Vyjadřujete svoje přání po za
slání peněz, prostým poukazem na
články VII a XI stanov RSČ a usnese
ní Zastupitelstva. Vítám každou akti
vitu která směřuje k osvobození vlas
ti a nastolení demokratického režimu,
a je hezké, že po tak dlouhém mlčení
se o RSČ slyší. Píšete o „provádění
úkolů RSČ a potřebnou na to úhradu
výdejů”. Ale bohužel nepodáváte
zprávu za minulou dobu a nenalézám
ničeho o tom, „jaké provádění úkolů
RSČ” máte na mysli. Logickým vý
vodem jest, že úkoly RSČ jsou obsa
ženy ve stanovách. Ale též je logickou
pravdou, že tyto úkoly dosud plněny
nebyly, viz na př. třetí článek, kde se
praví, že „RSČ bude sjednocovat Čes
koslovenské síly v zahraničí, vést je v
souladu . . . atd.” Bez dalšího, jest
mi uvésti příklad zacházení s čs. živnostnictvem a jeho stranou, jak je obecně známo. I dnešní složení RSČ má
daleko od obsahu uvedeného článku.

pili nutnost propagace čsl. věci a myšlenky a pomohli a
zaslali různý výstavní materiál i na velkou dálku a
vzdálenost. Upřímný dík pánům J. M. Švestkoví, J. Kuče
rovi, Ing. Richterovi z USA, A. Bůžkovi z N. Zealandu,
manželům Hronským, Židlickým a J. Jiránkovi z Adelaidy,
S. Australia a zvláštní dík a výraz uznání za obětavou spo
lupráci a pomoc redaktora Čechoslováka, J. Jostena z
Londýna. S upřímným díkem byl přijat též tiskový mate
riál zaslaný Pracovním sborem Rady Svob. Československa,
a samožřejmě byl oceněn hmotný příspěvek. Přes materielní chudobu všech jednotlivců podařilo se přeci sestaviti
obraz hodný representace Československa a jsme si jisti,
že plně splnil úkol a cíl, sledovaný: propagaci Českosloven
ska a neúnavné volání po jeho osvobození od komunistů.

dokončení ze str. 4
ba snad dokonce přátelství na podkladě nových
evropských myšlenek by bylo velkou věcí. Stejný
poměr k demokratickému Rusku je ovšem dnes
pouhou vidinou byť i přáním. Hlavním zůstane,
aby ti velcí nám dopřáli svobodu a vlastní, poklid‘ný vývoj.
Na konec, a to si musí být vědom každý z
nás, rozhodne věc založená na mravních zásadách,
bez nich se neobejde ani neuspěje svoboda a demo
kracie. A v tom je síla naděje!

Tudíž jest na místě, abyste osvětlili,
co míníte „prováděním úkolů RSČ”,
— kdy jest po celém světě chvaliteb
ným zvykem, že malé i velké veřejné
útvary skládají účty a uvádí, nač po
žadují prostředky. Též by z toho vy
plynulo, jak se sami hodnotíte, jak
hodnotíte členy RSČ, a ovšem i prostý
exil, který přichází stejně v úvahu.
III. Měl bych řadu návrhů, jak pí
šete, „pro prohloubení a rozvinutí čin
nosti RSČ”, ale po mnoha smutných
zkušennostech a zbytečné námaze,
vezměte smysl hořejších řádek za
prvý návrh. Za vůdcovství bych pova
žoval, aby všem bylo trpělivě pomáhá
no. Dalším jest, abyste podali příklad
a sdělili, co sami Jste obětovali na
provádění úkolů RČS, žádáte-li toho
od jiných. Pokud známo, požíváte
nezměněně slušných apanáží, které
dovolují život bez základních existen
čních starostí, kterými je exil hojně
obdařen. Bylo by to tím více na místě,
že vím, že nějaké prostředky Jste jíž
dřív obětovali. Lze soudit, že mimo
jiné, to je správná cesta k získání po
třebné důvěry.
Zúčastním se rád každé svorné a
vlastenecké práce, a v takovém přípa
dě počítejte s mojí spoluprací a pří
spěvkem. Znamenám
v dokonalé úctě,
Miroslav J. Švestka,
předseda čs. ŽOS v exilu

Čs. politický proces
v New Yorku
V březnu t.r. konal se u Supreme
Court of the State of New York,
County New York, čs. politický pro
ces. Žalobcem byl Dr. š. Osuský,
proti kterému byly v New Yorských
Listech a v New Yorském Denníku,
v roce 1954 uveřejněny články, ve
kterých byl mimo jiné nazván zločin
cem, zrádcem a obviněn, že předal
padělanou smlouvu z roku 1942, mezi
Dr. Benešem a Moskvou, na americký
zahraniční úřad, State Department.
Obžalovanou byla čs. Publishing Corp.,
v osobách tehdy zodpovědných, Dr.
J. Papánek a A. Valůšek, a pisatel
článků, Dr. H. Ripka. 12ti členná po
rota uznala obžalované vinnými ve
všech soudcem předložených otáz
kách, a odsoudila je k náhradě 12,001.00 Doll.

EXPORT
uměleckých předmětů, bižuterie a
čs. folklóru, dárkových a upomín
kových předmětů — do kterékoli
země by rádi prováděli čs. výrobciexulanti, usedlí ve Vídni—Interesentům z USA i jiných zemí ochot
ně sdělíme jejich adresu.
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KŘÍSÍ ŽIVNOSTNÍKY
Z MRTVÝCH
Živnostennská pravda jest potvrzena se stra
ny dříve nejméně nadějné, — od komunistů. Sice
jen od těch, kteří měli dost odvahy jít vlastní ces
tou, a hledí si upravit svoje hospodářské poměry
tak, jak tomu sami rozumí a jak to potřebují, —
bez moskevských marxistických dogmat. Vývoj
pokračuje svojí cestou lidské přirozeosti, pravdy
a hospodářských nezbytností, věci které nelze na
trvalo potlačit ani žaláři, ani krví. Proto můžeme
hovořit o živnostenské pravdě, po staletí neměnné,
a další zajímavé události jsou k očekávání.
Prvý kdo měl odvahu odpoutat se od komu
nistického marxismu byl Tito, když svým zeměděl
cům dal poměrnou svobodu. Jugoslávie oplývala
před válkou doslova medem a strdím, neboť agrár
ních produktů měla takový nadbytek, že jen s
potížemi by nacházen odbyt v zahraničí. Po válce
Jugoslávie musela dovážet obilí, aby byla kryta
alespoň ta nej nutnější potřeba. . . a Tito učinil
co učinil.
Již loňského roku počly docházet z Polska
nevídané zprávy o hospodářské reformě a zřizo
ván soukromých živností. Na květnovém zasedání
výboru Gomulkovy komunistické strany, bylo roz
hodnuto pokračovati v politice vývoje řemesel a
soukromého obchodního podnikání. Polsko pro
dělává těžkou hospodářskou krisi způsobenou ne
možným byrokratismem státních podniků, hospo
dářským lajdáctvím a poklesem obecné morálky.
V hospodářském sektoru se to projevuje v prostém
rozkrádání, což je v komunistických režimech na
denním pořádku. V komunistické logice to je po
chopitelné. Podniky přeci patří „zaměstnancům”,
tak proč by si tam zaměstnaný nemohl ze svého
vzít co potřebuje, nebo co může vyměnit za to co
potřebuje? Zejména, když za svoji práci dostává
odměnu, která nestačí na uhájení živobytí. Je to
každému patrno, neboť „majitelé podniků” chodí
namísto v šatech, skoro v hadrech.
V ČSR bylo ponecháno poměrně slušné množ
ství živnostenských podniků při životě a nové jsou
povolovány. V poslední době se hlásí, že všichni
„schopní” jsou začleňováni do hospodářského pro
cesu. A tu dochází totiž i na bývalé „vyssavače
lidu”, — podnikatele. Jsou povoláváni na důležitá
místa, ba i do vlastních podniků, a mají tam na
pravit, co nesmyslné komunistické, státně- byro
kratické zřízení napáchalo. V lidové hantýrce se
jim a podobným říká „inkousti”. Namnoze si zís
kali úctu svých spolupracovníků, stejně byli na
vyklí celý život pracovat, organisovat a jednat
hospodářsky účelně. Avšak co zmůže ten nejlepší

systém, když zřízení a základ je vadný? Přijde
totiž bumáška od vrchního bumášníka a systém je
v prachu včetně „komunistického podnikání”. Ko
munistický režim by měl zůstat při svém názosloví
a svoje byrokraty nazývat „vyssavačemi lidu”, —
neboť měřeno na výsledcích a obecné životní úrov
ni, — někdo musí za železnou oponou vyssávat
důkladně.
Proto se také neustále musí „zpevňovat nor
my”, a poslední zprávy z domova, z konce května,
hlásí nutnost dalšího zákroku. Bude nová dřina
na byrokratické vyssavače. Tentokrát jsou dělníci
obviněni z nevděčnosti, poněvadž prý v minulém
roce dostali přidáno. Ale přesto průmysl nesplnil
určené kvóty. V dolování uhlí je tak špatná do
cházka do práce, že produkce jest pozadu o 1 mili
on tun roční těžby.
M.Š.

“ACEN”
jest anglická zkratka „Shromáždění evrop
ských porobených národů”. Jest to útvar, kde ČSR
jest členem, sídlí v New Yorku a vyvíjí rozsáhlou
činnost. Stále upozorňuje svět na poměry za želez
nou oponou a žádá, aby země střední a východní
Evropy byly osvobozeny od komunistického jha.
V lednu navštívili členové jeho generálního vý
boru Washington a intervenovali u dlouhé řady
tamnějších politických osobností. V měsíci dubnu
bylo konáno zvláštní zasedání ve Štrasburku za
střídavého předsedání J. M. Dimitrova (Bulhar
sko), C. Visoianu (Rumunsko) a Š. Osuského
(Československo). Na listině mluvčích byla řada
vynikajících osobností z Evropy, Německo nevy
jímaje, poslanci, senátoři, předsedové stran a jiní.
Bylo zasláno několik telegramů, mezi jinými též
na Alsinga Andersona, předsedu Zvi. výboru Spoj.
Národů pro Maďarsko, na gen. sekretáře Spoj.
Národů D. Hammarskjolda, a přijato několik resolucí.

Manifestační schůze se časově kryly se zase
dáním Poradního Shromáždění Evropské Rady
ve Štrasburku. Bylo potvrzeno, že ACEN bude
podporovati zřízení Celoevropského Shromáždění,
které by představovalo vzájemnou politickou auto
ritu, přístupnou všem evropským národům, které
se zastávají lidských práv a neodvislosti. Před
seda Poradního Shromáždění Evropské Rady, Fer
nand Dehousse přijal delegaci ACEN která mu
odevzdala přijatou resoluci.
Zasedání ACEN nalezlo bohatou odezvu v tis
ku, radiu a televisi a jest považováno za důležitý
krok ku předu v osvobozovacím boji podmaněných
zemí.
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PROF. DR. V. BUŠEK
ŠEDESÁTNÍK

NAŠI BÝV. NÉMCI
STÁLE STEJNÍ

Šedesátka je jakýsi malý mezník
života a 14. května se jej dožil Vra
tislav Bušek. V exilu se musíme ome
zit na několik suchých fakt, doma by
jej oslavovaly tři university, v Praze,
Bratislavě a Brně, kde byl rektorem.
Narodil se v Praze Košířích, maturo
val na mladoboleslavském gymnasiu
a byl prohlášen doktorem práv na
na staroslavné Karlově universitě
1920. Rok na to dosáhl na téže univer
sitě venia docendi pro odbor církev
ního práva, a od roku 1924 byl mimo
řádným profesorem církevního práva
na Komenského universitě v Brně.
Dvakrát byl děkanem právnické fa
kulty a v roce 1936-7 rektorem. Po
Mnichově byl donucen opustiti Bratis
lavu a učil dál v Brně, až do pověst
ného 17. listopadu, kdy Hitler zavřel
naše university. V prosinci 1941 byl
uvězněn, a teprve v květnu 1945 jej
americká armáda osvobodila z kon
centračního tábora v Mauthausenu.
Pokračoval na právnické fakultě v
Praze, ale za komunistického puče
1948 byl komunisty odstraněn, a za
včas v dubnu, odešel do vyhnanství,
neboť v listopadu byl komunisty od
souzen in absentia k trestu smrti. V
roce 1950 přišel do Spojených Států,
působil jeden semestr na universitě
v Seton Hall v New Jersey jako učitel
historie, a od počátu vysílání působí
u stanice Svobodná Evropa. Ku po
divu, jeho strana jej nevyslala do
Rady svobodného Československa,
avšak věnoval se čile exilové práci.
Je presidentem Liberálně Demokra
tické Unie Střední a Východní Evro
py, (napojené na Liberální Internacioálu) a předsedou I. odbočky Čs.
Národní Rady Americké na Long Is
landu v Novém Yorku. Za svého života
dosavadního napsal přes sto vědec
kých knih a pojednání a množství
článků, v USA zejména pro New
Yorské Listy. Intelektulání revue
SVĚDECTVÍ v č. 2. otiskuje jeho do
pis, kterým se vzdává socialismu.

V západním Německu dojde na
podzim k volbám. Je to důležitá udá
lost s mnohých hledisek, a v záp. Ně
mecku panuje čilý volební ruch. I naši
býv. Němci, dnes občani záp. Němec
ka, se jej naplno zúčastňují. Při tom
vycházejí na jevo, lépe řečeno, potvr
zují se staré věci. Naši býv. Němci
totiž znovu žádají hranice Německa
z roku 1939, jak byly zřízeny ominósním Mnichovem. Chtí, aby „jejich Su
dety” včetně jižní Moravy, Šumavy,
Slezska, atd., byly připojeny k Ně
mecku. O Rakousku, které by dle nich
patřilo do rámce stejných hranic, se
prozatím nevyjadřují. . . Jsou činní
v politické straně všech odsunutých
Němců, a tato žádá i ztracené území
na východě.
V této straně hraje nyní důležitou
roli býv. bonnský ministr G. Seiboth.
Viděli jsme jej i ve Washingtoně,
když cestoval po celém světě s diva
delním kusem sdružení „Moral Rearmanent” ze Švýcar, a nakonec hry
byl představen obecenstvu. Asi od té
doby změnil svoje názory.
V jádře jde o volební licitaci, kte
rou z velkých stran, t.j. křesťanskou
neb soc. demokratickou, tato menší
strana bude podporovat. Strana od
sunutých Němců disponuje asi 20%
voličstva, kdyby všichni volili jak
strana rozhodne. Ale sotva lze před
pokládat, že by některá z velkých
stran se postavila za vytýčené poža
davky. Soc. demokrati již dříve od
mítli ve veřejné diskusi anexi cizího
území, a byly tím míněny býv. čs.
smíšené kraje. Křesťanská strana
Adenauerova učinila nedávno prohlá
šení ústy svého zahraničního ministra
von Bretano , že Německo žádá svoje
hranice z roku 1937. — Hledíme-li v
Německu na vlivy „zahraničních
Němců”, vtírá se úvaha, že Hitler byl
původem Rakušan. Celá otázka s na
šeho stanoviska se redukuje na další
úvahu, zda se v Německu dostane
znovu k moci muž, který vyhrabe
válečnou sekyru a zapálí nový světov požár, jak se již dvakrát stalo.
Ovšem v době atomu jest situace změ
něna. Kdyby Němci nebyli ohrožovali
sousedy a svět v minulosti tak pádně,
našli by dnes nové evropské myšlenky
jistě půdu lepší. Nakonec totiž vy
úsťují v tom, že v budoucích evrop
ských federacích, neb dokonce v jed
né, velké evropské federaci, s ohrom
ným společným hospodářským trhem,
— má být umožněno lidem se stěhovati kam se jim zlíbí, a hranice by do

Vždy čilému, vždy zaměstnanému
profesoru Buškovi přejeme do další
šedesátky mnoho další tvořivosti.

Konferanciér v ČSR se ptá
obecenstva zda ví která země jaká má
národní jídla. Cituje se, že Itálie
makarony, Jugoslávie šašlík, Maďar
sko guláš, a češi, že vepřové, knedlík
a zelí, — chyba lávky opravuje kon
feranciér, dušený jazyk! Podruhé se
prý již na scéně neobjevil. . . FEP.

jisté míry zmizely. Ovšem k tomu
všemu vede cesta daleká, a jest poško
zována podobnými požadavky. V zá
sadě půjde vždy o dohodu nebo o moc,
— a z moci pramenící násilí, — a zde
věci začínají a končí.

Ovšem tyto úvahy nejsou zaměřeny
za cílem aby byl uznán požadavek
našich býv. Němců po bezpodmíneč
ném návratu, — poněvadž si to zdrcu
jící většina národa doma a v exilu
nepřeje. Stále jsou v paměti nedávné
události, příliš trpké a hrozné.. Po
chopitelně jde o vlastní kůži a klid
nou budoucnost. Zajde některým čini
telům čs. exilu nyní, po staro-novém
vytýčení požadavků našich býv. Něm
ců, chuť s nimi jednat?
Němci, i ti zahraniční, jsou nespor
ně pozoruhodný národ. Když pochopí,
že svět aroganci v jakémkoliv směru
a vydání odmítne, když Němci pře
svědčí svět trpělivě o svých dobrých
úmyslech bez dobyvačnosti, dokáží to
i svůj přínos a účastenství na budo
vání nové Evropy, — podle takového
postoje a postupu musí se dopraco
vat sympatií a dobrých výsledků.
M.Š.

Odřeknuté koncerty?
Česká filharmonie z Prahy měla
uspořádat napřesrok koncerty po
USA, a Clevelandský orchestr v ČSR.
Ale vše nasvědčuje, že obě turné byly
odřeknuty, a že při tom zůstane, ač
bylo zřejmo, jak Praze na zájezdu
do Amerky záleží, V této souvislosti
totiž došlo k zákroku čs. nár. rady
americké, předsedy pl. J. Trinera, sl.
Vrázové a Welclové. Vysvětlili na
State Departmentu, (americký zahra
niční úřad) k čemu by vlastně při zá
jezdu mělo dojít, měřeno na zkuše
nostech při nedávném zájezdu Smeta
nova kvarteta do USA.

Na Cs.-Polských hranicích
se potkala dvě psiska, a ptá se jedno
druhého kam že běží. Polské odpoví
dá: „Utíkám do Prahy koupit si hed
vábné punčochy”. Ten z Prahy: „Bě
žím do Varšavy pořádně si zaštěkat”,
— tak se vypravuje v Polsku.

Zápotocký byl prý požádán
aby řekl definici kapitalismu. „Je to
vykořisťování člověka Člověkem,” od
pověděl. „A komunismus?” — „Tam
to je právě naopak.”
Čechoslovák, Londýn.
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NĚMECKÝ ZÁKON O
NÁHRADĚ ŠKOD
Spolkový odškodňovací zákon ze
dne 18. září 1953 ve znění novel.
(Bundesentschädigungsgesetz.) Usta
novení zákona o tom, kdo má nárok
na odškodnění jsou složitá, budiž
stručně uvedeno: Podle § 4. odst. č. 1.,
má zásadně nárok jen ten, kdo 31.
12.1952 měl bydliště neb trvalý pobyt
na území Západoněmecké republiky,
jsou však četné vyjímky a modality
co se týče emigrantů a exulantů, a
dlužno upozorniti na tyto ustanovení:
Polle § 160 jsou oprávněny i osoby,
které jsou „bez státní příslušnosti” a
„uprchlíky” (Flüchtinge) ve smyslu
ženevské konference z 28.7.1951, bez
ohledu na bydliště. Předpokládá se
ovšem, že utrpěly škody jako oběti
nacistické persekuce. Mají právo na
odškodnění pro škody na těle, zdraví
a svobodě, nikoliv na majetku. Podle
§ 167 mají nárok na odškodnění za
škody na těle a zdraví ti, kteří byli
poškozeni „z důvodů jejich národnosti
při nedbání lidských práv”. Podle §
189 nutno podati nárok na odškodnění
nejpozději dne 1. října 1957 u přísluš
ného odškodňovacího úřadu.. Tyto
úřady jsou velmi četné a organisovány místně podle zemí. Pro osoby by
dlící mimo Evropu přichází v úvahu
„Die Entschädigungsbehörde des Lan
des Rheinland-Pfalz”. Lze předpoklá
dali, že nejbližší západoněmecký
konsulát podá bližší informace. Vzhle
dem k velmi složitým ustanovením
zákona se odporučuje, aby ti, kteří se
považují za oprávněné, se obrátili na
advokáta, který se těmito nároky za
bývá.
Dr.K.K.

Čtvrtletník „SVĚDECTVÍ”.
Čs. exil byl obohacen novou intelek
tuální revue SVĚDECTVÍ, zásluhou
redaktora Pavla Tigrida, spolu s re
dakční radou: V. Brzorád, J. Horák,
J. Jonáš, J. Kárnet, E. Kovtun, J.
Lůža, a M. Povolný, administrátorem
je J. Ševčík, roční předplatné Doll.
5.00, adresa: Box 1181 Grand Central
Station, New York 17, N. Y. USA.
Vyšly dvě čísla, zimní a jarní.
Po léta vychází velmi cenná, du
chovní, katolická revue NOVÝ ŽIVOT,
a dále literární revue SKLIZEŇ, kte
rá s nevšední obětavostí plní předse
vzaté kulturní poslání, spolu s nakla
datelstvím čs. knih. Nyní zaujímá
SVĚDECTVÍ místo politické intelek
tuální revue.
Theorie, rozbor a výzkum na tomto
poli i v odboru hospodářství a socio
logie (kolem těchto disciplin se vlast
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ně odehrává dnešní dění světa,) jsou ného Československa v únoru 1949
zajisté zapotřebí. Neboť na těchto a byl zvolen jejím předsedou. Na za
podkladech lze budovati lepší zítřek. sedání výkonného výboru Rady, při
V prvém čísle nacházíme hodnotný plné účasti členů v roce 1951, od
článek známého katolického kněze Dr. mítl podrobiti se vůli většiny, která
A. Heidlera. Lze soudit, že je dosta se usnesla na zavedení funkčního ob
tečnou protiváhou některých marxis dobí a tím v daném termínu na nových
tických názorů, a zároveň důkazem, volbách funkcionářů. Vystoupil z Ra
že název revue je míněn upřímně. dy se svými přáteli a založil svůj
Mluví o tom i otištěný dopis prof. vlastní Národní výbor, čímž byla
Dr. V. Buška, který se loučí se socia Radě zasazena prvá rána. Později jej
lismem. Právo na názor jest právem rozpustil a vrátil se do Rady, která
každého demokrata, aby potom z růz však byla ale dále zmítána bojem o
ných názorů pokud možno vyšel ten funkci předsedy a o přiznání spraved
správný, t.j. sloužící obecnému blahu. livého zastoupení v Radě těm stra
Sympatická je účast J. Jonáše, re nám, které byly v roce 1945 zakázány
daktora VÍDEŇSKÝCH SVOBOD Národní frontou a Košickým progra
NÝCH LISTŮ. Tam totiž nacházejí mem, a nemohli proto mít ani v exilu
místo svorně všechny čs. krajanské bývalé ministry a poslance. Jemu a
zejména Dru. Hubertu Ripkovi jest
složky.
Sluší poznamenat, že Pavel Tigrid přičítáno toto tvrdé a demokratům
vydává též anglický THE CENTRAL nepochopitelné stanovisko. Lze sou
EUROPEAN NEWSLETTER, za dit, že je zaujali proto, aby nebyla
spolupráce některých, hořeji uvede změněna většina, která v Radě pro
ných kolegů. Lze soudit, že je zastan ně hlasovala, a není známo, že by ucem t. zv. titoismu, a přimlouval se, vedli jiný důvod svého postupu. Stej
aby polské vládě Gomulkově bylo vy ně se předpokládá, že toto stanovisko
hověno v její žádosti po úvěru se stra bylo důvodem resignace většiny výk.
ny USA. Mnohé nasvědčuje, že k to výboru Rady 1955, po které byly to
mu dojde. Titoismus je věcí pro sebe, muto tělesu Rady odňaty americkými
lze na ní různě nazírat, a příp. aplika přáteli prostředky, po znechucení,
ce v různých zemích se při nejmenším které rozbití Rady způsobilo. Osobní
apanáže byly však Dr. Zenklovi a
bude lišit. ____ ____
jiným ponechány či restituovány. Dr.
Zenkl stal se členem Pracovního sboru
ZVÍTĚZIL
Rady, nového tělesa, ale pokud je
V dlouholetém boji o funkci před známo, činnosti a schůzí se nezúčast
sedy výkonného výboru Rady svo ňoval. Po delším období nečinnosti
bodného Československa zvítězil Dr. došlo v nedoplněném Zastupitelstvu
Petr Zenkl, když letos 31. března byl Rady k volbám nového výk. výboru.
znovu zvolen předsedou. Původním Po volbě došlo k námitkám a 5 zvo
povoláním profesor na karlínské Ob lených funkce nepřijali: Dr. M. Fra
chodní akademii, stal se starostou něk, V. Majer, Dr. Š. Osuský, F. Pe
města Karlina a později primátorem routka a L. Slíva. Nový desetičlenný
hlav, města Prahy. Jako takový byl výk. výbor, kde nejsou zastoupeny
na počátku války Gestapem zatčen. agrárníci, soc. demokrati, živnostníci
Po válce, 1945, stal se místopředsedou a nár. demokraté, pozůstávající hlav
vlády za stranu národně socialistic ně z přátel Dr. Zenkla, pak jej zvolil
kou, a nepsaným vůdcem ostatních 31. března předsedou. Byl tím splněn
dvou nekomunistických stran, když jeho požadavek na kterém neústupně
styky v původní Národní frontě o- trval. Svůj boj vyhrál, ale toto těleso
chably.Při únorové krisi 1948 jest my Rady má daleko k tomu, aby
šlenka resignace jeho a dalších členů Rada byla representativní a mohla
vlády přičítána jemu. Nevěděl, že ve zastupovat všechny vrstvy ČSR a
své straně a v jiných mají komunisté mluviti jejich jménem. Je pravdou,
získáno mnoho zrádců mezi poslanci. že Dr. Zenkl, i při svých létech, má
To umožnilo Gottwaldovi, když resig chuť k práci a iniciativu, což nelze
nace byla přijata, většinu v parlamen říci o všech bývalých členech výk.
tě, povalení vlády a zkomunisování výboru Rady. Pokud známo, z nich se
ČSR,—se zdánlivou legalitou—poně uplatňuje činně skoro jen Dr. š.
vadž byly násilně obsazeny sekretari Osuský, mimo úřadu který zastává F.
áty nekomunistických stran, znemož Peroutka a někteří dávno osvědčení
něna jejich funkce a začlo se zabíjet, vysocí úředníci zahraničního minister
prvou obětí byl posl. inž. Sochorec. Do stva. Slyšet je o Dr. J. Papánkovi,
exilu přišel Dr. Zenkl na podzim 1948 který se záslužně stará o uprchlíky,
a takřka přímo do Washingtonu. Byl a Dr. H. Ripka učinil návrh na neutračinitelem při založení Rady svobod lisaci střední a východní Evropy.
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UDÁLOSTI — ČINY — OSUDY
Velká Britanie omezuje výlohy na zbrojení, stav
vojska se sníží až o 46%, výroba některých druhů
letadel bude zastavena a uvažuje se o zrušení od
vodů. Avšak vše bude vyváženo přechodem k ato
movým zbraním, vojenská síla V. B. nebude osla
bena. — V Santiagu, Chile vypukly vážné nepoko
je, původně pro zvýšení cen jízdného na auto
busech. Prodejna Baťova byla poškozena při dran
cování, hlásí se 50 mrtvých a 300 zraněných, pořá
dek zřídilo vojsko. — US odpálily několik atomo
vých bomb a též svoji druhou vodíkovou. —
Vietnamský President Diemem byl návštěvou u
presidenta Eisenhowera ve Washingtoně, ujedná
na pomoc Vietnamu jako hrázi proti komunismu.
— Francouzský president Coty byl přijat Svatým
Otcem ve Vatikáně, prvá to návštěva za několik
století. Návštěva franc, presidenta v USA odlože
na pro krisi vlády.—Dr. Adolf Schärf zvolen pre
sidentem Rakouska, příslušník socialistické (umírnéné) strany, používá obecné vážnosti, je mo
ravským rodákem mikulovským. — Index cen
v USA vyšší v dubnu o 0.4% než v březnu, vyšší o
3.00% než před rokem. — V CSR se zaznamenává
mravní úpadek mládeže. — V komunistické straně
v CSR je organisováno 400.000 dělníků z celkového
počtu 1 milionu členů. — Dobrou českou knihu
dodá z bohatého výběru ČECHOSLOVÁK, 4 Hol
land Rd., London W. 14. — Nová vláda v Itálii byla
vytvořena A. Zolim, 69ti letým příslušníkem demokraticko-křesťanské strany. — 2 USA trysková
letadla uletěla vzdálenost mezi Londýnem a Los
Angeles za 14 hodin, za letu dvakrát přibírala po
honné látky. — Gustav Frištenský slavný čs. zá
pasník zemřel v Litovli ve věku 78 let. —
Svatý Otec přijal J. E. kardinála Wyszynského
z Polska v Římě, a gen. sekr. SN D. Hammarskjölda. — Oblíbený biskup Ludvík Kučera z Lin
colnu ve státě Nebraska USA zemřel, mluvil česky
a želí jej věřící v rozsáhlé diecési. — Nespokoje
nost v Rudé Cíne se projevuje mezi farmáři a
studenty, a mezi lidem se šíří lhostejnost. — 6.000
studentů na universitě státu Illinois pracuje aby
mohli studovat dál, což je obvyklým zjevem v USA
a příkladem vědychtivosti.-Vlad. a Marie Cačalovi
z Aucklandu, N. Zéland oznamují přátelům, že
vstoupili ve sňatek. Architekt V. Cačala jest
synem předsedy Skupiny čs. ŽOS na N. Zélandě.
— Stávka studentů ve Vých. Berlíně činí místním
kom. autoritám velké obtíže. — CSR se uchází o
západní turistický ruch, vloni pouze 70.000 turistů
navštívilo ČSR, a nyní se předpokládá hlavní zá
jem ze Záp. Německa. — Polská vláda upustila od
svého monopolu na zahraniční obchod, vytváří se
smíšené společnosti. — Moskva má starosti s roz
počtem, Polsku byly odepsány četné dluhy, a po-

ZACHMUŘENO
ve tváři, v srdci a také v poklad
ně,—když od Vás nedojde režijní
tiskový příspěvek pro tento list.
Oceníte-li jen trochu námahu a
starosti s vydáváním NÁROD
NÍHO STŘEDU, zašlete tiskový
přisp. US Doll. 2.00, třeba ve
Vaší měně, je to pro celý rok.
Bude to uznáním, které potěší. Adresa: NÁRODNÍ
STŘED, Box 3407, Washington 10, D.C., USA.,
ale učiňte tak dnes, jinak se zapomene. Ale nejpozději v sobotu neb prvního ....

moc Polsku, Maďarsku a Číně vyžaduje velké ob
nosy. — Při operaci nemocné srdeční chlopně bylo
v Detroitu, USA použito pera z hodinek a zasazena
chlopeň z umělé hmoty. — Cs. státní rozpočet:
příjmy 98.241 milionů, vydání 97.919 milionů. —
CSR je prý „výkladní skříní komunismu” dle ame
rického novináře, příjem obyvatelstva se zvýšil
o 6% a průmyslová výroba o 9.5%. —Mezikonti
nentální střely v popředí jednání o odzbrojení,
— Anthony Eden se podrobil nové operaci v Bosto
nu která se zdařila. — Komunistická strana v
Anglii je před rozkladem, poněvadž na sjezdu byly

Potravinové dárkové balíčky do ČSR
Co naši drazí dnes doma nejvíce potřebují?

. . . kávu, čokoládu, kakao, tuky, šunku, ovomaltinu, sušené mléko, koření, vlnu na svet
ry, podrážky, ložní prádlo, žvýkačky, atd.

Vyžádejte si náš podrobný ceník a náš
seznam standardních potravinových balíků.

10% sleva při udělení příkazu na automa
tické odeslání stejného balíku na stejnou
adresu každých 60 dnů.

OPTIMEX TRADING COMPANY
323 WEST 21st STREET

NEW YORK 11, N. Y.
Phone ORegon 3-5355
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přijaty stalinské zásady. — „Volby” v ČSR dopad
ly jak očekáváno, 99% účast a všichni kandidáti
byli zvoleni, jak je obvyklé v diktatúrach. — Řím
ský misál v českém jazyce byl vydán Křesťan
skou Akademií v Římě jako dílo jejích obětavých
a neúnavných pracovníků, adresa: 1, via della Conciliazione Roma, Italia. — Pařížský Sokol vydává
vzorně rozmnožený Věstník s bohatým obsahem.
— Denník Washington Post otiskl dopis M. J.
Švestky reagující na televisní interview Kruščeva
v USA, mimo jiné píše: „kdyby Kruščev doprovo
dil svoji soutěž se svobodným světem slovy „bez
žalářů a zabíjení”, bylo by to oceněno, dále že pro
Kruščevovy „byrokraty” lze použít stejný název
„vyssavači” jak on jmenuje „kapitalisty”, a lid
stvo se jen bude ptát kdo plní svoje poslání lépe”.
— Zdeněk Kučera jedn. čs. ŽOS z N. Zélandu při
cestoval s chotí do USA. — Americká Společnost
pro potírání rakoviny uveřejňuje výsledek 44
měsíční studie zdraví 187.783 kuřáků; vyšší úmrt
nost kuřáků cigaret než u nekuřáků a velká ná
chylnost k rakovině plic, nebezpečí je menší u ku
řáků cigar, a nejmenší při dýmce. — V Jordánu
zažehnána krise způsobená komunistickými vlivy
králem Husseinem a vysláním USA 6té flotily do
východních vod středozem. moře. — Odborové
Rozhledy vydávané v Paříži pravidelně Arno Haisem přinášejí věcné zprávy o dělnickém hnutí.
V čísle 2—3, 1957, otištěn druhý článek Miloše
Vaňka uvádějící mnohé ze socialismu na pravou
míru, cituje polského poslance a národohospodáře
J. Hochfelda, komunistu, který se „točí do prava”.
— Indonéský president Sukarno naráží na mnoho
potíží došlo i k revoltám, jeho „řízená demokracie”
dle vzorů Egypta a Sovětů nenalézá v zemi obliby.
—V ČSR jest prý jedna sovětská raketová základ
na hotová a tři se staví. — Obyvatel v ČSR je nyní
13,286.993, o milion víc než 1947, v loni byl přírů
stek 130.000, Praha čítá 975.587 obyvatel.-Finská
Soc. Dem. Strana zvolila svým předsedou V. Tannera, označovaného za velkého nepřítele Sovětů.
—Anglie dovolila svým lodím průjezd Suezským
průplavem, přídělové hospodářství s benzinem
zrušeno, intensivně se pracuje spolu s jinými státy
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na budování nových olejových potrubí. — Nemoci
srdce jsou přičítány nejen tučné ale i zdravě boha
té na maso, bylo předneseno na sjezdu Americké
společnosti pro klinické vyšetřování s tím, že tyto
nemoce se nevyskytují u národů které této zdravě
neholdují. — Sovětské ruble jsou nabízeny ve vel
kém množství na volných evropských trzích,
zhruba 3 USA centy za rubl, oficielní kurs je 25
centů. Sovětští hospodáři prý uvažují o devalvaci.
USA mají střelu která doletí na vzdálenost 1.500
mil a na nových, s dalším doletem, se pracuje. —
Katolická církev má zlepšit v Polsku morálku, zej
ména alkoholismus a rozkrádání st Vcního majetku.
— Pepa Maleček dlí v USA a vrátí se na své půso
biště vysílače SE v Mnichově. — Vrchním velite
lem voj. sil NATO v Evropě se stal býv. šéf gen.
štábu Rommela, generál Hans Speidel. Není pří
kladu, že by generál poraženého státu za 12 let
velel vítězům, ale není protestů, svoje delikátní
poslání plní dobře, vše nasvědčuje významnému
pokroku v názorech na sjednocení Evropy.— Bratr
presidenta Eisenhowera jej kritisoval, dotázán
řekl: „Edgar mě kritisuje od mého pátého roku”.V ČSR má být do 1960 vybudována prvá atomová
elektrárna. — Rakousko má velký přebytek másla,
mléko z horských salaší je dopravováno dolů po
trubím.—V Angli budou sníženy daně.—V ČSR v
listu TVORBA píše prof. Fabián, že „čs. studenti
podléhají ilusím o životě, který vede na západ a
jaký měla čs. buržoasie v minulosti” — J. M. Am
brož Ondrák o čs. věc velmi zasloužilý opat bene
diktinského kláštera v Lisle u Chicaga se podrobil
úspěsné operaci. — Záp. Německo disponuje ohromnými přebytky zahraničních tvrdých valut
stržených z exportu. V porovnání s touto, 1945
zbídačelou zemí, kde by musela být ČSR sociálně
a hospodářsky dnes, nebýt komunistického hospo
dářství. — Velká Britanie rozšíří svůj obchod s
Čínou. — Moskva by ráda zlepšila svoje styky s
Titem, ale nezdá se, že by Tito měl naspěch. —
Komun. ČSR uspořádala výstavu čs. folklóru v
Mexiku, skrovná, nevzbudila mnoho zájmu. —

