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STALO SE...
Při sledování televizního prog
ramu z Federálního shromáždění k
lustracím jsem si všiml, že ani je
den poslanec nepojmenoval pravou
příčinu současných, zmatků kolem do
hadů o spolupracovnících StB. Proč
se tomu všichni vyhýbají?
Vzpomínám si jak moje maminka
sledující televizní seriály o tom
jak se vesele pálí po celém Česko
slovensku materiály StB takřka za
asistence něžných revolucionářů je
nom kroutila hlavou. Korunu všemu
nasadil pán, jenž v blízkosti Šum
perka našel část nespálených mate- riálů, odevzdal je OF, jež prý ne-^ y
vědíc co s nimi předalo je policii’!*7737
uvnitř čísla:
1. Vystoupení Ladislava Lise na celostátní konferenci
KSC dne 18.12.1952.
2. Židovské obce v Německu: ’’Kufry definitivně vybaleny”
3. Vítězslav Pravda* Proč nemá rád exil.
4. Prof.J.S.Matějka: Bude H á ch a rehabilitován?
5. Rudolf Strobinger: Studie o Alfrédu Fuchsovi.
6. Prof.J.Kratochvíl, Gabriel Laub, Pavel Tigrid.
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ŽDá/Ot ŽIDOVSľ
Zachovávat tradice
— to označují ži
dovské obce za je
den ze svých hlav
ních úkolů. Nezna
mená to však setr
vávat ve strnulém
postoji. Bohoslužby
a mužský tanec při
slavnosti bar-mizwa
(kdy se mladí židé
ve věku 12-14 let
slavnostně uvádějí
do obce) znamenají
proto jen jednu
stránku života obce.

Československá redakce
Deutschlandfunku vysílá
denně na krátkých vlnách
od 06.30 do O7.00 hod.
na 6040, 7270 a 9650 kHz,
od 1 2.30 do 13.20 hod.
na 5995. 6015, 7150
a 9770 kHz,
od 20.30 do 21.30 hod.
na 5960. 9615 a 11 865 kHz
a na středních vlnách
od 22.00 clo 23.00 hod.
na 1539 a 1575 kHz.
Vysílání od 06.30 hod., od
12.30 hod. a od 22.00 hod.
můžete v kvalitě VKV po
slouchat i přes satelit
ASTRA, transponder 6.
radiokanál 7,92 kHz.

Na druhé straně má
obec úlohu Iři t pro
střednici mezi mlá
di mi a stan mi, jako
například při práci
s mateřské škole,
nebo mezi minu
losti a přítomností
(\ pravo moderně
pojati »chod do jed
né berlins' é
s\na”<><> domu.a
důchod.·!!).

Většina .synagog by
la zničena v dobách
nacionálniho socia
lismu — k výjimkám
patři berlínská
s\ nagoga v Pesta
lozzis! r iße z počat-

ku 20. století (na
hoře), jejíž fasáda
přetrvala nacistické
pauso i. Snímek zce
la nahořezaeh\euje
interiér, ktcn bv I
po ' alce obnoven.
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Ve Spolkové republice Ně
mecko žije dnes kolem 30 000
židů a většina z nich je or
ganizována v některé ze 65
obcí. Tyto obce spatřují svůj
úkol především ve zprostřed
kování židovské kultury
a tradice a v tom, aby minu
lost neupadla v zapomenutí.
S e to udivující, ale když se zeptáte lidí
O na ulicích na jejich židovské spolu; občany, odpovědí vám většinou jen
bezradným pokrčením ramen. Jen
málo jich ví, že i dnes existují poměrně
dobře fungující židovské obce. A přece: ja
ký je to rozdíl oproti předválečným letům!
Ve třicátých letech črtaly židovské obce vc
městech jako Berlín nebo Hamburk něko
lik desítek tisíc členu. Židovský kulturní
a duchovní život udával tehdejšíspolečnosti do velké míry ráz. To všechno skončilo
nacionálne socialistickou genocidou. Obce
byly násilně ro: puštěny, jejich členové vy
puzeni nebo povražděni. Jen zdráhavé za
čínali ti, kdo to přežili, po konci teroristic
kého rež’mu s rekonstrukcí, ne všude se
podařilo navázat na staré tradice. Konec
konců oylacelá jedna generace brutálně vyhl izci.a a mm ’ho emigrantů se už nikdy ne
chtělo vrátit do země hrůzy.
A tak eudivuje, že dnes téměř všechny
obce naříkají na nedostatek členů. Jenom
v takových metropolích jako je Berlín, Mni
chov a především Frankfurt je možný ak
tivní a fungující život židovské obce s pravi
delnými bohoslužbami a kulturními akce
mi. Zde je přes padesát procent z celkem
27 00b organizovaných židů, žijících ve
Spolkové republice, naproti tomu v jiných
městech, jako například Augšpurku je jich
jen pár stovek. Sjednocením Německa se
objevují i pro židovské obce nové perspek
tivy. Lipsko. Drážďany a M igdeburkjsou
názvy, které připomínají dlouhou tradici
židovské kultury. Před nedávném se hlásilo
necelých čtvřista bvv alých občanu N Dl< ke
svému židovství. Spojením obcí na území
bvvalé NDR s obcemi v c Spolkové republi
ce Německo doufají dosáhnout obnovy ži
dovské kultury.
Nejwšším orgánem všech Vdovských
zemských i městských obcí je Ústřední ra
da židů v Německu se sídlem v Bonnu. Zde
se plán uj í i koo rd i n uj í vetší akce, zde je rov
něž vydáván verejný orgán německého ži
dovstva — ..Allgemeine Jüdische Wochenzeitunu". Protože se obce — až na malé vy-
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jímky — financují samy, to znamena z člen
ských příspěvků, jsou odkázány na nepla
cenou dobrovolnou spolupráci všech. Tato
vlastní iniciativa odpovídá židovskému
chápání „Caritas“. Tak existuje už od roku
1917 Ústředna židovské sociální péče
v Německu se sídlem ve Frankfurtu, obec
ně prospěšný spolek, založený jako odpo
věď na pohyb milionů východoevropských
židovských uprchlíků, kteří přišli ve dvacá
tých letech. Tato instituce dnes vydržuje
několik dětských útulků, starobincu a re
kreačních domovů. Právě v uplynulých mě
sících se opět dostala do popředí starost
o nesnáze mnoha židů v·· východní Evropě.
V různých spolkových zemích byla roz
šířena kapacita pro přijímání uprchlíků
a vedou se jednání se spolkovými i zemský
mi úřady, aby nově příchozí mohli být bez
velkých problémů začleněni do života.

INTEGRACE MÍSTO
ASIMILACE
Michcl Friedmann. kulturní a tiskový re
ferent židovské obce ve Frankfurtu v roz
hovoru s redakcí:
Redakce: Pane Friedmann/·. jaký je bez
prostřední úkol židovských obcí v této ze
mi?
Michel Friedmann: Spatřuji náš hlavní
úkol ve zprostředkování židovské kultury
i historie navenek i dovnitř. Svým členům
umožňujeme poznávání vlastních tradic,
nezasvěceným pochopení toho, co je na ži
dovství jiné nebo zvláštní. Tato „integrativní" definice je pro mne protikladem k asi
milaci. která nechává padnout židovskou
idemitu, promdadem k uzavření v gheiu.
které žije jen z židovské identity. Jenom
i ·kto integrováni můžeme se svým specific
ky židovským zázemím vstupovat do spo
lečnosti. abychom pak — akceptováni a in
tegrováni— na ni působili a vytvářeli novou
společnou identitu.
Red.: Do jaké míry je vaše práce ovlivňová
na nejnovějším politickým vývojem?
M.F.: Je přirozené, že právě my židé jsme
zvláště zasaženi událostmi posledních mě
síců. V mnoha z nás - - a loje víc než pocho
pitelné — se o/ý . á stará úzkost. Také já po
hlížím na budoucnost spíše skepticky
a očekávám od sjednocení nové konflikty.
Potlačovací mechanismy zesílí. Příliš velké
je pokušení pohlížel už jen kupředu a zapo
mínat na minulost. Jsem sice toho názoru,
že to bude rovnou měrou klást nároky na
všechny politické a společenské sily, ba na
každého jednotlivého občana. Přesto má
me my židé zvláštní závazek. Nikdo jiný
v této zemi nemá podobné silné morální
právo žádat, abv mim bvlo nasloucháno,
i když říkáme nepohodlné pravdy.
Red.: Vy sám patříte ve s\ vch 34 letech ještě
k tem mladším. I xistovalx nebo existují
konflikty při přechodu od iedne generace
ke druhé.'

-Michel.Fr'vdmanr se·narodil r. .1956
vPaříži. Spolu.se sv ými rodiči, obcháze
jícími z Polska, přišel jako desetiletý do
’Frankfurtu. Později se tu usadil jako
• právník. Před sedmi lety převzal úřad
·, kulturního 'aátiškpyélio: referenta židonské:občě.jQdtédpbýsé mu stálezrio:vu. daří, vzbuzovat’činností obce zájem
fýérejnos^Krpmě, tpho ^však nachází
i časpro politickou’ činhoŠLOdr.d.985Úedíjako člerpopožičiií CDU, zodpo
vědný za otázky hospodářství a staveb
nictví, ve frankfurtském magistrátu/ ‘
M.F.: Je jich kupodivu málo. Především
proto, uvážíme-li, že přede' ším nám židům
chybí vinou holokaustu celá generace
dnešních padesátníků a šedesátníků.
V tomto smyslu je předěl mezi velice starý
mi a vei ce mladými skutečně radikální.
K tomu přistupuje fakt, že my mladí máme
docela jiný postoj k životu. My jsme své kuf
ry definitivně vybalili. Při všech obtížích,
které v této zemi určitě každý žid má. sou
dím. že my mladší se zřeteiněú hlásíme ke
své identitě. Já osobné mohu a chci zde žít
jen jako uvědomělý žid anebo vůbec ne. Ja
ko každý jiný člověk také já potřebuji
veškerou svou identitu jako základ svého
každodenního života.
Red.: Změní se vaše úkoly v budoucnu ?
M.F.: Musíme se ještě více otevřít. Zde ve
Frankfurtu například oslovujeme svým
kulturním programem se kterým chodíme
i do městských kulturních zařízení, přes
30 000 židovských i nežidovských ná
vštěvníku ročně. A čím drive dochází k po
dobným setkáním, ke vzájemnému pozná
vání. um větší je pozdější tolerance. Proto
investujeme nejvíc práce do našich dětí.
Existují nesčetné kursy pro děti i jiné inicia
tivy. Kromě toho provozujeme několik ma
teřských školek a škol, jež jsou přístupné
všem konfesím. Je nám jasné.že naše přežití
jakožto židu v této zemi závisí v rozhodující
míře na tom. zdali se tyio děti, až dospějí,
budou hlásil k židovství, a zdali to bude
možné.
Dorothea Heinize

Redakce AKTUELL
dr. Nora Dolanská
.Navrátilova 9
1 1 0 00 Praha 1
Nové Město
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Ny/ii půjde o to, abychom nové stanovy uváděli v život, abychom
■ práci strany a jejich členů postupne vyzdvihovali na úroveň, která ic
od členu a sírany požadována novými stanovami. Nepochybuji, že
nově stanový výzbroji stranu politicky, orgamsačně a ideologicky
k’novým zápasům a k nově práci při výstavbe socialismu.
KLEMENT GOTTWALD

Celostátní konference Komunistické strany
Československa zakončena
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;|Mesoluce celostátní konference KSC k referátu soudruha
^Klementa Gottwalda o politické a organisačni práci strany
a návrhu nových stanov KSČ
Celostátní konference Komunistické strany Československa schvaluje referát předsedy strany
soudruha Klementa Gottwalda o politické a organisačni práci strany a návrhu nových stanov KSČ

jako směrnici pro další práci strany.
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(Přijata jednomyslně.)
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Resoluce celostátní konference KSC o Stanovách
Komunistické strany Československa

y Celostátní konference Komunistické strany Československa schvaluje návrh předsednictva
Ústředního výboru KSČ na stanovy strany s doplňky, přednesenými ve zprávě soudruha V. Širokého.
(Přijata jednomyslně.)

USNESENÍ CELOSTÁTNÍ KONFERENCE KSČ O DOPLNĚNÍ ČLENŮ ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU
A VOLBĚ NOVÝCH KANDIDÁTŮ ÚV KSČ

M»’ '·

Celostátní konference Komunistické strany Československa povolala za členy Ústředního výboru KSC z rad kandidátů ÚV KSC
tyto soudruhy)
BSFaUBRECHTA Antonína,
Ji DRDU Jana,
Y^FABRYIIO Stefana,

KOt CliElIO Vladimíra,
LEPIA Jaroslava,
MAURERA Júliu.

F()L.U"KA Kuria,
SALGL Jiřího,
STENCLA Jána.

TAUFĽRA Jiřího,
VODSLONE Frantiika.

Celostátní konference Komunistické strany Československa zvolila za kandidáty Ústředního výboru KSC tyto soudruhy:

tMbaraka nwio|ía·
7’: BELECE Rudolfa.

■íT BENADU Ľudovíta,

,

' DAVIDA Pavla.

|J&]IONSEFrantiška,
t & HR0I1KA Emcricha,
»

>ľpdl‘ťÍA 'i\t

i;

fit · r .

HRUŠKU Ctiika,
J VRANA Josefa,
JURlKA l’.ivla.
KOlILERA Brunu.
KRATOCHVÍĽA Václava,
LISE Ladislava,

LOCIIMANA Jaroslava,
MICIIAI.IÍRl Augustina.
CIŠTKKA Jana,
.SVOBODU Adolfa.
ŠMÍDA Emanuela.
TESLU Josrla.

UHRA Jindřicha.
UllUílE Vädava.
\OI»U IktlHdia (l'rxuj,
ZIIRANKA Františka,
ZEMANA Jána.
7
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PRAHA 18. jvreainee — Ve čtvrtek od 0. hodiny ran ny. ukončena. Konference pak vzala na \ v. lom i zprávu
ní pakraé*vato Jednáni celostátní konference strany o složeni il.hgátů. ze které vyplývá, ž·· delegáti byli
diakuai k reíaAla soudruha Gottwalda. Promluvili v ni, řádně zvol· ni a že konference je schopna usnášeni.
lit· aondnui: JL Bclec, atrojvůdce. nositel Rádu prá f Pole udili soudruh Zápotocký slovo předsedovi KV
ce, Praha. drt OldPfth John. předseda Národního KSC v Itrně soudruhu Josefu Jurnnovi. ktirý pň-dnáši
ahrnMáHlaf. A.’ Kapek, předseda OV KSC Vysoké návrh, .iby řeh nit soudruha Klementa Gottwalda <· po
Akoly, Praha. R. Lorenc, horník a dolu Centrum, okres litické a organisačni prúci strany, pronesený na kur.·
Utrbwr, nositel Rádu rcoubliky. Fr. Nádeník. před- I lerenť. byl schválen jako směrnice pro další práci rjaši
teda ’aávodai rady CKD-Sokolovo, Praha. Fr. Ha • slr«nv. Jetimmyslnym hlasováním a nadšeným potjcsvan S Braa. J. Koth&nek. vedoucí tajemník. OV KSC krm schválili delegáti tento návrh. Dlouho se ozývalo
VodAaay, J. Černo. vWoud tajemník OV KSS Strop- provolá Vil ni: At žije soudruh Gottwald! . Aí ř.ijc
kov (kraj Preiov). Fr. Sobr. předseda městského výlxi· 1 -KSČ! .Hurá!
ni KSC Jihlava. Stefan N'agy, předseda OV KSS FilaSoudruh L. Beuati.-. pak návrhu.:··, tiby I·;.! Míivái··:;
kovo (kraj B. Bystrici). Ň. Soukupová, členka JZD předlužiny návrh stanov strany s doplňky, pň dr.escoý·
Horal Police, okres C. Lipa. J. Gabal z Prešova. J. Ho mi ve zprávě soudruha Širokého. Také tento navři:,
rák a JZD Kyaeiorlee. okr. Kroměřiž. Fr. Dénes. misto- kterým konference při i má iovv základni zákon njši
předoedB KNV, KnAke. M. Sova, předseda zavodni or- “strany, pevné sc opírající o vzor naši slavné učitelky —
Kanlsae· L Kgmo-Lutín (kraj Olomouci. St. Buš. vcd. .Komunistické strany Sovětského svazu, bv> tccinoniysfcič
tajemník OV KSS Dunajská Středa. M. Voda. vcd. ta schválen za bouřlivého potlesku a provoláváni slávy
jemník OV KSC Hradec Králové, E. Sýkora, |»véřcnec -straně a soudruhu Gottwaldovi.
p
Akotobrt, věd a uměni, Bratislava.
Tim bylo dopoledni zasedáni konference zakončeno.»
Krátce po 12. hodině byla diskuse, v niž vystoupilo
Na odpoledním zasedáni projednala konference #ácelkem 63 řečníků re viech krajských organisaci stra- vrhy na přijeti rcsignaci a odvoláni některých členi? a
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Průběh záverečného jednaní konference
kandidátů ÚV. na doplnění Ústředního výboru no
vými členy z řad kandidátů CV a na volbu nových kan
ili iůtů Ústředního výboru. Také tyto návrhy, které Jmé
nem'předsednictva Ústia dniho výboru přednes! soudruh
Antonín Novotný, byly konferenci schváleny.
Pot·· byl přečten pozdravný telegram Ústředního vý
boru bratrské Rumunské dělnické strany.
Závěrečně slovo k Jednáni konference přednesl sou
druh Antonín Zápotocký, který· zhodnotil a uzavřel dutkuz; a shnn;’. výsledky celostátní kor.fcrcr.ee strany.
Kor.n-rer.vv. která jo významným mezníkem v iivoté
naši rtrar.v, k!< rá iinevnila jednotu a bojeschopnosl stra
ny a jv/iž. usneseni — referát soudruha Gottwalda a
nový stanovy strany — jsou základni «mírnící k dalšímu. ještě t.mélcjšimu a odhodlanějšímu nástupu strany
do Kyj·· za vítězství socialismu v naši vlasti, byla za
končena v 17 hodin.
·
'■
Zy*-J:ifí siní kor.ferenc·' dlosiio zni bouřlivé, neutu
chající voláni: At žije soudruh Stalin!« . ACiijr sou
druh Gottwald!. .-Stalin — Gottwald — mír.1« Z úst
všech delegátů zni »Internacionála··. Znovu a znovu se
rozléhá potlesk a provoláváni: >AC žije KSClv »AC
žije soudruh Gottwald!"

{
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Vystoupení
soudruha L. Lise
I
V diskusi vystoupil soudruh L. Lis, tajem'nik Ú V ČSM, který ^mmcyin£ řekl:
Včerejší referát soudruha Gottwalda určil
ncjbližší úkoly našeho lidu při výstavbě so
cialismu v naší vlasti. Úkoly, o nichž ho
vořil soudruh Gottwald, se úzce dotýkají
í naší mládeže a jsoy jasnou směrnici pro
její činnost. Naše mládež, její drtivá vět
šina, stojí věrně -na půdě lidově demokra
tické republiky a miluje svojí vlast, vládu
a Komunistickou stranu Československa.
Miluje stranu proto, že jl vděčí za dnešni
šťastný život, proto, že strana jí zajišťuje
šťastnou budoucnost života za socialismu
a komunismu. Mládež miluje stranu a sou
druha «Gottwalda proto, že rozdrtila odpor
nou bandu zrádců uvnitř strany a jejich
pomahače v ČSM a odvrátija od ní, ošud
mládeže první republiky a mládeže v ka
pitalistických zemích.
i
Československý svaz mládeže a všechna
mládež považuje za věc cti, obětavě bojo
vat za uskutečnění směrnic soudruha Gott
walda, aby se ČSM v plnění těchto úkolů
a směrnic stal ještě účinnějším pomocní
kem a spolehlivější zálohou strany, aby čle
nové ČSM stáli v prvních řadách budova
telů socialismu.
Zhoubná činnost bandy Slánského se plně
projevila 1 na práci "Svazu mládeže, který

hnuti a komsomolců, kteří položili v kapl; taiislické republice a za okupace život za
; naši svobodu a nezávislost. Naši spisovate
lé nezobrazuji ve svých pracích dosti prav
divě a přesvědčivě nového' člověka, který
roste v boji za socialismus. Svaz spisovatelů
nedostatečně pomáhá mladým spisovatelům.
Rovněž náš film zůstává mládeži hodně
dlužen. Na plátnech našich kin se objevují
stále častěji hodnotné filmy, které mají
mladým lidem co říci. Vedle toho běží však
v našich kinech filmy, které zplošťuji plný
a krásný život naší mládeže, liči jej ne
pravdivě a bezbarvě. Tak je třeba kritlsovat film o našich havířských učních >Milu^Jcníc«.
S výchovou mládeže souvisí další rozvoj
osvěty a školství. Školou prochází celá mla
dá generace a Je proto nutné, aby vo světlo
nových úkolů otázky vzděláni mládeže a *
zvyšování její kulturní úrovně se staly stře
dem pozornosti Svazu mládeže i organisaci
strany.
Strana učí Svaz mládeže,, aby, každý krok
svého studia a výchovy spojoval s praktic
kými úkoly při výstavbě socialismu. Jako
odpověď na usneseni konference strany roz
vine Svaz mládeže-ještě aktivněji socialis
tické soutěžení mezi mládeží na závodech,
traktorových stanicích a státních statcích.
Nyní j|. čas, aby každý svazák postavil sl
za cíl být vzorným pracovníkem, nováto
rem. Svazáci a mladí lidé musí být V čele
, rozšiřování nových mothod práce a musí
neustálo zvyšovat své technické vzděláni a
využít zkušeností Sovětského svazu.
Podstatně je třeba zlepšit práci Svazu
mládeže na rozhodujících závodech naší
vlasti a na stavbách socialismu, zvláště na
Ostravsku. Rada organisaci strany správně
podporuje iniciativu mládeže a rozviji ji
a ukazuje na ncjdůlcžitějšl úkoly ma závodé. Vyskytují se bohužel i opačné případy,
j O tom svědčí osud zlepšovacího návrhu.Ji‘ řilto Scheibingcra ze Závodu přesného stro
jírenství v Líšní u Brna. Jeho zlepšovací
. návrh se třikrát ztratil a třikrát musel být

W xixii-MSž-.Oh,

v důsledku toho zaostával za úkoly vyty nim usnesením o mládeži upevnil stranické
čenými soudruhem Gottwaldem. Nepřátelé vedeni ve Svazu mládeže. Přes určité zlep
se vždy orientuji na mládež a spekuluji šení projevuje 'se však u některých funkcio
s jeji nezkušenosti. Zrádná banda Slán nářů i nadále nedocenění Svazu mládeže a
ského zaměřila se ve svých zločinných
mnohé orgány strany ■ nedostatečně dosud,
záměrech plně na mládež a ve vedeni
řídi práci komunistů v ČSM.
ČSM si držela svého pomocníka —· Hejzlara.
Vycházejíce z pokynů soudruha Gottwalda,
Banda zrádců byla tvůrcem theorie o zvlášt
musíme zlepšit po všech stránkách činnost
ní specifické cestě k socialismu i o zvlášt ČSM.
Bude třeba vynaložit nemálo úsilí,
ním specifickém hnuti mládeže. Podle nich
měl, být Svaz mládeže nadstraníckou, ne překonat řadu potíží, aby byla splněna amérpolitickou a kultúrničkou organisaci, která nice soudruha Gottwalda — přiblížit Viejo
by byla neutrální v boji tříd, která by se ří •socialismu mladým hdem tak, aby jejich
dila vlastní ideologii. Banda Slánského pod srdce zahořela touhou uskutečňovat vzne
. .
ceňovala Svaz mládeže, nedávala mu per šené myšlenky socialismu.
spektivu. Stranické vedení, které je záru
• Výchovná práce mezi mládeži s hlediska
kou skutečně dobré práce ČSM, nahradila zostřeného třídního boje 1 s hlediska no
osobními a soukromými schůzkami Hejzlara vých úkolů je nedostatečná.
a Svermové, Gemlndera a jiných spiklenců.
V ČSM od ústředního výboru počínaje
Tak se snažila isolovat ČSM od strany.
Hejzlar šířil dlouhá léta v ČSM kult fa projevuje se nepřípustné nedoceněni ideolo
šistické titovské organisace mládeže a na gické práce. Politická a ideová práce ne
opak isoloval ČSM od leninského komso bývá spjata s potřebami výstavby socialis
mu, nebojuj«/ za nový komunistický poměry
molu. Hejzlar byl šiřitelem trockistické k práci, za nového socialistického člověka.'
theorie, že osobní život nesouvisí s politic
kým životem a morálně rozkládal i vedeni
Velikou pomoc mohou prokázat vý
ČSM. Ústřední výbor strany pod osobním chově mládeže spisovatelé, umělci, filmoví
vedehím soudruha Gottwalda do hloubky pracovnicí.· Naší spisovatelé neukázali do
odhalil Škůdcovské vlivy a jejich nositele sud před mladými lidmi život mládeže za
v ČSM, ukázal na poslání Svazu mládeže, kapitalismu, nevylíčili ve svých dílech skvě
jako.zálohy a pomocníka strany, & zvlášt- lé postavy předních bojovníků dělnického

vypracován znovu. Zlepšovací návrh pŕcs soudruhu Stalinovi. Hlášeni jsou'* pode psána
to, že byl oceněn kladně technickou komis',
vlče než 105.005 členy CSM, hovory o vel
nebyl dosud využit v praxi. Takový byro kém vlasteneckém úsilí na A i mládeže. Je ·
kratický postup škodi našemu hospodářství,
v nich hlášeno splněni 12.868 kolektivních zá~ ;
naši straně a odrazuje mládež.
var.ků naši mládeže, které přinesly pomoc
Členové Svadil mládeže na vesnicích ve
našemu hospodářství. V rámci těchto závaz
velké většině pomáhají družstvům, neboť ků bylo ušetřeno přes 200 milionů Kčs, vytě
v nich vidi jedinou správnou cestu k za ženo 9300 vagonů uhlí navíc, sebráno 1676
jištěni své budoucnosti. Pomoc mládeže při vagonů cenných surovin atd. Vesnické orgavýstavbě JZD se zvýší, budc-li se Svaz mlá
nisace CSM pomáhaly při získáváni drob
deže spolu s ministerstvy více starat o od
ných a středních rolníku do JZD, odpraco
bornou výchovu zemědělsko mládeže, aby
valy statisíce hodin při Žních a při úpravě
byla seznámena se základními otázkami so
družstevních kravínů.
cialistického zemědělství. Velkou příležito
Jedním z úspěchů, kterých CSM dosáhl
sti k tomu je diskuse o návrhu vzorových pod vedením strany, je růst pionýrské or
stanov JZD, do. které jo třeba zapojit co ganizace. K IX. sjezdu strany měla pionýr
největší počet vesnické mládeže.
ská organIsace prvních 7445 pionýrů. Dnea
Nedílným úkolem ČSM je neustále zvy
jo v pionýrských oddílech vlče než polo
šovat bdělost a ostražitost, v masách mlá
vina děti pionýrského věku — přes 550.000
deže, vychovávat k nenávistí k americkým
mladých pionýrů.
imperialistům a lásce k naší armádě a zvy
O lásce naši mládeže ke KSČ, o veliké
šovat bojovou přípravu v útvarových orgadůvěře ke atrané a o přihlášení se k‘Její
nisacích armády, SNB, PS a i ve Svazarmu.
mu programu svědčí to, že z řad CSM bě-;
Nové úkoly, vyplývající z celostátní kon
hem posledního měsíce zažádalo o přijeti ·
ference strany, slaví před komunisty v ČSM do řad KSC 6780 ncjlepiích členů CSM. To [
všestranně zpevnit organisace Svazu mlá je důkazem přitažlivostí naší strany^p
t
Nové .stanovy, Jejichž' výnnam . vý^ŠUll
deže, odstranit do kořene nesprávné mctliody práce a zlepšit řízení 'práce od ÚV ČSM soudruh Gottwald.
až dolů. Jako soli je třeba rozvíjet kritiku nlstů pracujících v
kritika komunistů pracuXdc^ v
• a sebekritiku, zvláště kritiku zdola. Jen tak
je možné upevnit každou základní organisaci. denní pomoc strany byde sárufcoUp že ,-CSM
Svazu mládeže a pozdvihnout aktivitu členů půjde dále a
ČSM.
.
·..
feSM búdefjeltě
Základom úspěchů Svazu mládeže je jeho nl konferencí
řízení Komunistickou stranou Českosloven
lépe vycKóyih^t2celou mladou generaci
ska. I dnes platí slova soudruha Gottwalda v duchu, naprosté^^daKMÍl^JKoriíúnUUjké
straně CeskosloVen^^sMi^hULpCl^va)»
z roku 1928, že »vybudováni masového hnuli
doví, Sovgtakômu^svasu’Ä’ítóudi^^^iyi·
mládeže není úkolem jen hnutí mládeže
samé, nýbrž je to jeden -z nejdůležilějšlcli
úkolů celé strany«.
Naše mládež —
dá všechny, své sily ^oýaít^bý^JaiťKJKůZesílení vedoucí role strany ve Svazu
munlstlcké
střené. ČMkožlov<^skž^ť«f^F-.
mládeže a uplatnění zkušenosti komsomola, které nastalo v poslední době, se již bla 8tavbysočláHsfniŕiláv^A^sf>á^enyanSléhô
mini ve světě,' aby "byla hodnaľnfaT hrdý ti
hodárně projevilo a Svaz mládeže řnohl
uěinit první kroky vpřed. O tom svěděl
tul — být mládeži Jedné z »úderných bri
hlášení o plněni závazků, které zasílají or
gád« světového dělnického & revolučního
ganisace ČSM vůdci a učiteli národů světa
hnutí! (Potlesk.J

Studie
o Alfrédu Fuchsovi

Často myslím na třetího prezidenta
Československé republiky JUDr. Emila
Háchu. Zažil jsem období jeho vlády ja
ko dorůstající chlapec. Hrůzy nacismu
těžce dopadly na moji rodinu a odrazily
se negativně i v mém životě. Velmi dobře
si vzpomínám na ten strašný den, kdy za
padajícího vlhkého sněhu projížděly-ně
mecké tanky Brnem a my jsme byli zdrceni krutou porobou.
Prezident Hácha měl na této strašlivé
záležitosti jistě svůj podíl. Dívali jsme se
na něho sympaticky i nesympaticky. Od
por jsme však k němu neměli. Slyšel jsem
na jeho adresu pouze jeden vtip: Ve škole
se probírá abeceda. Jakmile se řekne
písmeno — h — a — ch — tedy há, chá,
musí se povstát, poněvadž tak se jmenuje
náš současný prezident.

hou a láskou k těžce zkoušenému české
mu lidu. Šlo o přežití národa! Proto jel
Hácha do Berlína, aby zdánlivou ka
pitulací dosáhl maximálních výhod pro
zbytek občanů státu, za který byl zodpo
vědný. Vytýká se mu, že měl zavčas ne
chat odletět naše poměrně silné letectvo
(přibližně 1.700 letadel) na západ a zničit
děla a tanky. Nevíme však, jak by s ním
potom nacističtí běsové jednali. A to, že
s námi Němci až do odvolání Neuratha
jako říšského protektora, tedy celé dva a
půl roku, zacházeli jakž takž slušně, bylo
zásluhou Emila Háchy. Teprve Hey
drich začal řádit a další běsnění nastalo
po atentátu na něho.
Oběti našich národů, včetně Sloven
ského povstání, byly sedmkrát menší
než oběti Jugoslávců, třicetkrát menší
než oběti Poláků a téměř stokrát menší
než oběti národů Sovětského svazu. Há
cha se po celou dobu protektorátního
prezidenství snažil ovlivňovat nacistické
pohlaváry tak, aby řádili co nejméně.
Svoji čest obětoval za prospěch národa.

Jako věřící jednal v souladu se svým svě
domím. Trpěl od nacistů a potom od
vlastních lidí. Mělo by se přikročit k ob 
jektivnímu rozboru jeho jednání, k jeho

Bude Hácha
rehabilitován?

Jeho řeči za nacistické okupace byly ča
sto nepochopitelné, hovořil o „horkých
hlavách“, které myslí na vzpouru; po
atentátu na Heydricha označil „emi
grantského prezidenta“ Beneše jako
nepřítele českého národa. Nesouhlasili
jsme samozřejmě s těmito projevy.
Po osvobození byl Hácha zatčen a
držen ve vazbě v pankrácké věznici. Za
cházení s jeho osobou bylo kruté „ve smě
, ru tělesném i duševním“ (prof. Adolf
, Procházka), údajně byl i fyzicky nej
horším způsobem ponižován. Zemřel
) velmi brzy. Těsně před smrtí bylo dovo
leno jeho dceři, aby mu ulehčila konec
života.
.,
Když, jsme četli v novinách, jak se volá
po jeho odsouzení a potrestání, byli jsme
pobouřeni. To jsme ještě nevěděli, že je
vězněn a jak surově se s ním jedná. Jistě
to byla většina českého národa, která
cítila a myslela jako všichni ti, které jsem
znal. K soudu nad ním nedošlo. Avšak
dodnes je souzen morálně a jeho historic
ká rehabilitace nebyla provedena.
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Prof. J.S. Matějka [firno]
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rehabilitaci.
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Pavel Tigrid vydal 91 Číslo revue
-Svědectví“ . Je vytištěno tiskárnou
jrafia ve Zlíne. Revui si mohou čs.
.tenari nyní objednat na adrese praž 
ného vydavatelství Melantrich.

vin jua

Gabriel Laub, satirik žijící v Ham 
burku, je autorem knihy „Největší
proces dějin“, která právě vyšla v Pra
ze v nakladatelství Svépomoc. Další
Laubovy knihy vyjdou v Českoslo
vensku letos.

waa

pražských komunistů, patří k těm,
Podivují se lidi v Českosloven- kteří se podepsali na pozvání
k u i v exilu nad tím, co občas slyší „bratrských armád“ v srpnu 1968
Když jsem před mnoha léty přišel
na adresu exulantů v Českosloven do Československa. Kapek nebyl
hloupý,
ale
mnohý
pamětník
si
poprvé
do sazárny ve Václavské ulici
ské televizi. Prý nemuseli odcházet
z vlasti, nic by se jim přece zlého za pamatuje, že nejvíce „rozumu“ v Praze, poznal jsem tam ještě sazeče,
komunistické totality nestalo. A mu dával jeho osobní politický ta kteří se na něho živě pamatovali — na
přijímat rady od exulantů — pro jemník. A proč ten odešel z předpo- novináře, publicistu a spisovatele Al
boha, jen to ne! Vždyť ti, kteří po koje svého pána — pardon — sou fréda Fuchse. Když bylo třeba a ěas
desetiletí žijí v demokratických druha? Ne, že by se soudruhem kvaěil, zašel do sazárny, postál u sáze
státech, by mohli žádat, aby sku Kapkem měl nesho'dy. Ale sou cího stroje a přímo diktoval úvodník
tečná demokracie zavládla i doma druh osobní politický tajemník Ji pro příští vydání „Lidových listů“.
Alfréd Fuchs, židovský katolický
a z vedoucích míst by měli odejít ří Kantůrek se chtěl věnovat — pu
konvertita, patřil bezesporu k nejta
všichni, kdo se podíleli na nastole blicistice.
„Na žádost ideologického oddě lentovanějším publicistům období me
ní vlády komunistické strany.
lení
Ú V KSČ jsem proto přešel pra- zi dvěma světovými válkami. A není
Nad tím vším se především divá
ci Čs. televize podivují a ptají se, i covat do redakce Kulturní tvor divu, že po okupaci Čech a Moravy se
proč vlastné ústřední ředitel televi by... během práce ve stranickém Fuchs stal obětí nacistické brutality. A
ze Kantůrek podobné názory r.iko- aparáte jsem pravidelně publiko pak, po r. 1948, to byli zase komunisté,
!i zakáže, ale nevyžádá si, aby k val v tisku (Rudé právo, Práce, No kteří existenci Alfréda Fuchse umlčeli.
Je pochopitelné, že dříve či později
nim byl připojen i nějaký osvětlu vá Mysl, Kulturní tvorba) a od ro
ku 1966 jsem se věnoval i práci v se musel v Československu Fuchsovou
jící komentář.
Ale — jak by to Jiří Kantůrek Čs. televizi... Kromě vlastní práce osobností někdo zabývat. Byl to Rado
mohl udělat a proč by to také dě v aparátě jsem zastával řadu stra mír Malý, brněnský novinář, který v
lal. On totiž nikdy neměl exil, de nických funkcí...“. To je pravda: roce 1988 vydal v samizdatové edici
mokratický exil, rád. Jak by také Soudruh Kantůrek by! mj. členem „Přátelé“ studii o Alfrédu Fuchsovi.
on, zasloužilý soudruh, mohl mít. výboru Základní org mizace KSČ Nyní tato práce vyšla v naklada
Ne, to není nepodložené tvrzení. i členem komise Městského výbo telství „ Cesta “.
Malého Fuchsovská studie — nevel
To jsou fakta. „Studium jsem za ru KSČ v Praze. Byl také členem
ká
rozsahem (57 stran) — je rozvrže
ideologické
komise
lidové
kontro

končil v r. 1952 maturitou a praco
na
do
tří části, které nám Fuchse úzce
ly.
V
r.
1967
dokončoval
pak
as

val až do r.1958 jako uvolněný
funkcionář ČSM (ved. tajemník piranturu na Vysoké škole politic přibližují. Přitom autor dochází k
zajímavému závěru, když píše: „Al
OV ČSM, tajemník MV ČSM Pra ké ÚV KSČ.
fréd
Fuchs patří plným právem mezi
Koncem
listopadu
1967
vyřkl
Ji

ha...). Vykonávání funkcí bylo pře
rušeno pobytem na roční škole ří Kantůrek prorocká slova: „Po myslitele, kteří, ač nevědomky, při
celou dobu své dosavadní publici pravovali katolickou veřejnost na 2.
Komsomolu v Moskvě.
Pak nastala krátká přestávka ve stické činnosti jsem se věnoval spo vatikánský koncil. Lze jen litovat, že
výkonu „rudého ouřadu“. V Čes lečenským, sociálním a politickým se ho sami nedožili... “.
Je dobře, že Fuchsovská studie Ra
kých gumárenských závodech v aspektům ekonomického vývoje a
Praze 10 byl jednoho krásného ťyto otázky_budou také_.tvořit domíra Malého je doplněna také sez
namem literárního — včetně ne
dne zvolen nový předseda celozá- náplň práce v Čs. televizí...“.
V
Československé
televizi
pra

publikovaného
— díla stále ještě ne
vodního výboru avantgardy děl
nické třídy — KSČ. Jeho jméno: Ji cuje nyní Jiří Kantůrek jako její doceněného Alfréda Fuchse.
R. Stróbinger
ří Kantůrek. Byla to hezká doba: ústřední ředitel. A nemá rád exil.
„Pracoval jsem tři období jako Divíte se...????
-- · ‘, Vítězslav Pravda {Praha')
předseda C7FV KSČ, pak v průmy j.
Poznámka: Citáty jsou ze
Zatímco E. Beneš rozhodoval o našem
slovém odd. MV KSČ v Praze a v
období 1963-1966 v aparátě ÚV „Stručného životopisu“ Jiřího státě v situaci kritické, kterou nezvládl,
KSČ Praha jako osobní politický Kantůrka, který napsal 23. listo rozhodoval o něm Hácha v situaci kata
strofální, kterou zvládnout musel. Faleš
tajemník s. Antonína Kapka, kan padu 1967.
né
hrdinství bylo nutno nahradit rozva
didáta PÚV KSČ...“.

Profesor dr. Josef Kratochvíl
(Stuttgart) byl Svazem českých skau
tů v Rakousku vyznamenán Svojsíkovou medailí. Tuto medaili uděluje
Svaz za nezištnou a obětavou práci
pro čs. skauting.

Hroč nemá rad exil

