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ZÁPADĚ

Hledá se politika

Sovětská diplomacie bude mít proti západní vždycky jednu výhodu: j e j í rozhodování může
být ve chvíli potřeby tak rychlé, jak je to možné jenom v diktatuře. Západní rozhodování musí být naproti tomu vždycky tak těžkopádné, jak je těžkopádná demokratická procedura.
Sověty téhle své výhody v minulosti využívaly, kde se dalo. Demokracie se navzdory tomu
nedržely tak docela spatně až do konce periody, která skončila v Ženevě. Utrpěly sice hodně
těžkých porážek, ale na druhé straně dokázaly alespoň tolik, že sovětské úspěchy nenabyly
nikdy rozhodujících rozměrů. Americká připravenost, anglo-americká aliance a Severoatlantický
pakt vytvořily hráz, na které si komunismus přece jenom rozbíjel hlavu. T o bylo v době studené války.
Příchodem N. Chrušče- Další budou následovat. dělá» že se nikde nedosta- ské politiky. Ha první
va začala doba t. zv. mí- Sovětům nevadí, že se ví bezjprostiJední zisky. pohled se zdá nepochorového soužití. Ta při- nedosáhne o k a m ž i t ě Stačí, že se pomalu vra- pitelné, jak se vůbec můnesla novou sovětskou hmatatelných výsledků. cí pocit bezpečí a rostou že Sovětský svaz pustit
politiku, vůči níž jsou Stačí, že žoviální popo- sympatie neutrální části v tomhle směru do křížku s hospodářským kozápadní demokracie za- vídání se sklenicí vodky
světa.
losem Spojených států.
tím úplně bezradné. No- pomalu ťozljeptá.vá záPozornosti uniká, že Jedno j e si třeba uvědová linie má v podstatě padní odhodlanost.
jde pořád ještě jenom mit. Sovětskému svazu
dvě hlavní složky. Jednu
O stupeň níže začíná
momentálně
o
bychom nazvali diplo- fungovat výměna kul- o výměnu vybraných de- nejde
macií úsměvu, druhá je turních, vědeckých, spor- legací, a že stále ještě hospodářský zisk. V odměnu za na pohled nenedošlo
k
skutečně
volčistě hospodářská.
tovních a jiných delegazištnou
hospiodářskou
cí. V r. 1954 vyjelo za nému styku, o svobodné
Diplomacie úsměvů
výměně informací ani pomoc doufá získat» a
První složka spočívá hranice SSSR 15.800 ta- nemluvě.
často opravdu získává,
v přímém styku se stát- kových delegátů. V r.
výhody politické a proníky Západu. Chruščev s 1955 jich už bylo 21.200. Hospodářská ofensiva pagační.
Bulganinem navštívili Ju- V • r. 1956 jich bude Ještě zajímavější je
goslávii, Indii, Burmu a ještě daleko víc. Nic ne- hospodářská část sovět- (Pokračování na str. 2)
Anglii. V plánu mají
PO C E L O S T Á T N Í KONFERENCI KSČ 12. - 16. ČERVNA
výlet do Švédska, Norska a Dánska a zálusk
na návštěvu USA. Dr. j
Raab, dr. Adenauer, Ne.
hru, Mollet a Tito si poÚstřední výkonný výbor KSČ rozhodl po skončení celostátní kondávali dveře Kremlu.. ference KSČ, která se konala ve dnech 12. - 16. června v Praze, aby byly
v Čs. vládě provedeny tyto změny:

R E O R G A N I S A C E ČS. V L Á D Y

Smích v Československu

"U Kultíku". Až pojedeš sedmnáctkou a zastavíte u Čechova mostu, tak to je ona. Říká
se tam u "Kultíku".. .Je to u Stalinova pomníku."
Citát ze Zemědělských novin (22.4.56) potvrzuje, že v Československu mají .protikomunisté
dobrou náladu a že jim komunistický boj proti
''kultu osobnosti" k tomu poskytuje spoustu materiálu. V dopise z Československa jsme dostali
pár ukázek lidového humoru. Tak se na příklad
vypravuje, že na Stalinově pomníku teď budou
osekávat vousy a že bude teď představovat
Karla Havlíčka Borovského. Jiná verse praví,
že še budou dělostřelci trefovat Stalinovi do
oka, aby mohl představovat Jana Žiiku.
' V J e č n é ulicá chodí prý dům od domu
člověk a něco hledá. Nekonec zastaví strážníka
a ptá se ho: "Pane strážník, kde je tady Stalin?"
"člověče, vy jste se zbláznil. Stalin přece stojí
na Letné." "Vidíte, pane strážník, a ten náš
předseda pořád tvrdí, že Stalin je v ě č n ý . "
Na Váelavském náměstí jde mírně nachmelený občan, když vtom ho někdo strhne zpátky
a před ním spadne cihla. Občan se otočí na
svého zachránce, ale za ním mizí jen bílý obláček. Za 14 dní jde zase od Fleků, je náledí,
ujedou mu nohy a letí zrovna pod přijíždějící
desetitunku. V tom ho zase něco strhne zpátky
a je zachráněn podruhé. Tentokráte je rychlejší
a ptá se obláčku: "Kdo jste, pane?" " J á jsem
tvůj andělíček strážníček." "Andělíček strážníček? A jak dlouho mne už hlídáš?" "Hlídám
a chráním tě celý život." "A kde jsi tedy byl,
když jsem vstupoval do partaje?"
HD

Z
funkce
ministra
spravedlnosti byl odvolán dr. Bartuška, který
převzal fukci generálního prokurátora po V .
Alešovi. Aleš, který byl
z této funkce odvolán
bez udání důvodů, byl
roku 1952 zástupcem generálního
prokurátora
za procesu se skupinou
Rudolfa Slánského.
Novým ministrem spravedlnosti se stal dr. V .
Škoda, který byl dosud
náměstkem
předsedy
vlády. Ladislav Štoll byl
zbaven úřadu ministra
kultury a "přeřazen na
úsek vědecké práce".
Ťaké ministr Málek
byl odvolán z funkce ministra lehkého průmyslu.
Ministr zemědělství Kru.
tina byl sice zbaven svého úřadu, ale zůstal ve
funkci tajemníka Ú V
KSČ.
Novým
ministrem
státní kontroly se stal
Josef Krosnař a . novým
ministrem
stavebnictví

Před Bohem i před, bratřími a sestrami národa českého vyznáváme dnes svou vinu, vinu
našeho národa. Bezpráví nezačalo teprve v roce
1945, kdy postihlo nás. Nemáme také právo k
nej hnusnějšímu obchodu, předkládat počet
mrtvých na naší straně a srovnávat j e j s počtem
mrtvých na straně druhé, to jě množství obětí
odsunu a obětí okupace. J e tolik vin na obou
stranách, že my oba národové se musíme třást
před soudem Božím.
Odsunutý německý kněz P. Sládek.

SUDETŠTÍ

NĚMCI

Velmi případnou shodou okolností se v poslední
době debatovalo o sudetských a jiných odsunutých.
Němcích nejen v našem exilu, ale i v Západním
Německu. Podnět k tomu dal poslanec oposičních
sociálních demokratů Heinrich Greve, který řekl
v rozhlase, že Sudety patří, k československému
státu a že zrazuje věc sjednocení Německa každý,
kdo se chce znovu vydat za zvuků Egerlaender
marše na lup cizího území.
Poslanec Greve se asi sám nenadál, že jeho výroky vzbudí takový poprask. Vždyť to, co řekl,
odpovídá oficiální západoněmecké zahraniční politice, jejímž cílem je sjednotit- Německo v hranicích
z roku 1937, to j e se Sárskem a východními oblastmi, které po válce zabraly Sověty a Polsko,
ale bez Kakouska a bez Sudet. To však odsunutým
Němcům vůbec nevadilo. Jejich strana, Celoněmecký blok, která byla do nedávná v bonnské
vládní koalici, svolala v Mnichově schůzi, na které
spílala Grevemu, ž© má komunistické názory, a
žádala dokonce hlavu šéfredaktora bavorského rozhlasu za to, že dal jeho projev vysílat.
Proti takovému pojetí svobody slova sice ostře
vystoupil svaz novinářů, ale odsunutí Němci nepovolili. O několik dní později promluvil v bavorském rozhlasu sociálně demokratický poslanec
Reitzner, který patří k tak zvaným "rozumným"
sudetským Němcům. A ten to pověděl rovně a
jasně: sudetští Němci byli prý roku 1919 připojeni
k Československu proti své vůli a vůbec je prý
dnes už "čechoslovakismus" mrtev.
Proto se musí hledat nové řešení otázek, týkajících se Východu, a východní hranice Německa
mohou být definitivně stanoveny až mírovou smlouvou. Sudetští Němci však spojují podle Reitznera
požadavek návratu s nadějí v dobrý poměr ke
svým slovanským sousedům. (Spoluobčany už tedy pro ně nejsme). Ba dokonce i sama sociálně
demokratická strana se postavila proti chudáku
Grevemu a prohlásila, že jeho .vývody odporují
programu strany, který podporuje právo odsunutých na jejich starou vlast. Víme tedy, na čem jsme:
sudetští Němci se chtějí vrátit, ale ne jako občané československého státu, nýbrž chtějí zase pohraničí od Československa odtrhnout. Tak alespoň mluví politikové, které si svobodně zvolili.
Konec konců jim můžeme být za jejich upřímnost
vděčni, neboť tak sami rozřešili po mravní stránce
problém, který je právně vyřešen už od roku 1945.

byl jmenován
Beran.
Beran převzal tuto funkci po dr. Šlechtovi, který se stává ministremJ . H, Mnichov
*
*
předsedou státního výV Německu jsem měl příležitost vidět účinek,
boru pro výstavbu.
jaký měla na Sudeťáky jednání dr. Lodgmanna
OV KSČ rozhodl, že s dr. Stránským v Holandsku. J e jasně vidět, že
se zruší tato ministerstva i zde čas provádí podstatné změny: 1. Suaeťáci
a vládní výbory: minis- netvoří - stejně jako my - jednolité národní těleso, nýbrž mají stejnou nemoc jako my - hádky,
terstvo státních statku, výčitky, obviňování. 2. I německá oposiční strana
ministerstvo lesů a dře- Fluechtlingů se jich zříká - snad pro jejich děvařského průmyslu, mi- tinské nápady - a domnívám se, že brzy u nich
nisterstvo kultury, mi- se bude vařit z vody, že budou bez peněz. 3. Podle
soukromých rozhovorů s různými Sudeťáky v Něnisterstvo výkupu, Stát- mecku i ve Francii žádný z nich se netouží, do
ní výbor pro tělovýcho- československa vracet. Chtěií jen náhradu, která
vu a sport, Státní úřad by ..jim byla mezinárodně určena. Staré babičky
pro věci církevní, Úřad jsou jedinqu výjimkou v této skupině. Ty ještě
touží po "staré vlasti". Sudetský problém se dnes
pro vynálezy, Úřad pro „scvrkl na pi-oblém finanční. Velká většina Sudenormalisaci a Vládní vý- ráků stojí dnes v popředí něměcké hospodářské
bor pro mírové využití expanse, část s e jich' živí .zpravodajstvím a šmelinou s Československem. Zbytek jsou ty staré baatomové energie.
bičky, které někde na sluníčku "dirigují" podle
Naproti tomu byla starých vzpomínek (mezi ně patří taky dr. Lodgmann,
kterému je už taky asi 80 let).
zřízena čtyři nová ministerstva: Ministrem zeNejradikálnější je skupina kolem časopisu Der
mědělství a lesního hos- Sudetendeutsche, jíž stojí v čele Herr Hornig.
podářství se stal Michal Jsou velmi agilní a. mají vybudovanou rozsáhlou
Bakula, ministrem škol- síť užitečných hospodářských a politických koning. J . J.. Paříž
ství a kultury dr. F. Ka- t a k t ů Published b>
~~
huda, ministrem potraFr. Váňa, 4. Erin St., Richmond, E.l, Vic.
vinářského průmyslu a
Printers: Bussau & Co.',
výkupu
zemědělských
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
(Pokračování na str. 3)
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Čask titoismu?

Chrušcev prý vedl útok proti kultu osobnosti jenom.v sebeobraně. Kdyby
to nebyl udělal, někdo jiný, na př. Mikojan, by ho předešela Stalinova vina
by padla z Části na jeho hlavu. To byla jedna theorie ze sta, proč. a jak
vůbec došlo k strženi Stalinovy glorioly.
Přijmeme-li ji za bernou minci, snad se nám alespoň částečně vyjasní
proces, který právě probíhá a při němž se z žalobce stává pomalu obžalovaný.
. . Důvody, zhodnotit-y plném .rozsaPohlaváři komunistic- l i j polínko.
kých stran vně i uvnitř které byly, až' dosud,,^udá- hu, ale ¿ďá se, že- bude,
Železné opiony začínají
vány na" osvětlení Stali- ve svých''"účincích' dvoj-'
nepřímo obviňovat Chrušsečná.
červa a spol. z toho, že nových chyb, jejich -půZ komunistického hlenebyli o mnoho lepší než vodu a okolností, za diska byl manévr se 'Stasám Stalin, nad jehož nichž k nim- došlo, jsou linem "úspěšný ve- dvou
zločiny teď roní krokosférách. V zahraniční po-,
dýlí slzy. Novopečení kri- nedostačující . . . Není litice pomáhá ' uspat zátici s tím pospíchají» než správné přičítati jenom padní ostražitost a získási někdo vzpomene, že Stalinovi všechno, co by- vá přízeň neutrálně smýšjsou sami zamazáni Stalo negativní v komunis- lející části světa.^V SSSR.
linovým blátem až- po
možná dovolí kremelskýmuši. Míra spoluviny na tické straně Sovětského vládcům důkladnější vyStalinových zločinech je $ v a z u > . . . ř í k a l mimo užití ruského nacionalistotiž relativní. Vykona- -jiné jejich
komentář. mu k vlastní popularisávatel Stalinových rozkakomunisté ci.zů v československu je Francouzští
Negativní. výsledky se.
relativně stejně-' vinen sicé nejmenovali, ale jijako Chruščev, který je nak byli. stejně otevření začínají'projevovat uvnitř
komunistického
h'n u t í,
prováděl na Ukrajině.
jako Togliatti.
kde lze pozorovat úkazy,
Méně
významné
kojež
by
mohly
být
začátVně Železné opony
Na svobodné straně Že- munistické strany -Anglie kem rozkladu. V satelia
Spojených
států
začítech
byla
vytvořena
taklezné opony udeřil první
a _ nejotevřeněji "bývalý nají být stejné výřečné řka ideální atmosféra šíve
své
kritice.
ření
titoismu.
V satelitech '
Stalinův oblíbenec:, generální sekretář italské
Komunisté uvnitř ŽeExilní hledisko
komunistické strany P, lezné ' opony se již také
Jsou-li naše nepotvrzeTogliatti. y
novinovém o z ý v a j í . Nejhlučnější
né informace správné,
článku zpovídal důrazně jsou Poláci, kteří se doněkteří politici našeho
Chruščeva, kterého vý- máhají práva na samoexilu si pohrávají s myšslovně jmenoval, jak je statnou linii a odsuzují
lenkou kompromisu
s
možné, že sovětští komu- dosavadní dominující popřípadným
titoistickým
nisté nezabránili Stali- stavení ruských bolševirežimem v českoslovennovým zločinům. Jako ků v Polsku.
sku. Uskutečnění něčeho
zkušený
komunistický
Českoslovenští soudru- takového je pravděpopraktik se pak s pěti zi se jim sice v odvaze
dobně na hony vzdáleno.
strážci ztratil na místo nevyrovnají, ale přece
Ale i tak považujeme za
neznámé, aby náhpdou jenom kritisují alespoň
správné říci, že takovou
nepřišel k úrazu.
hospodářskou
politiku myšlenku pokládáme za
Sovětského svazu vůči nebezpečnou a amorální.
Francouzští
soudruzi
Československu.
Ostatní
otiskli jeho článek v L'
sateliti si také pomalu
-nHumanitě á sami přiložidodávají odvahy.
Následky
Stalinovy
degradace
nelze
ještě

PROBLÉM

vlny. Sovětský svaz za
ně ochotně dodá ocel. a
stroje. Sýrie je země ve
vývoji.
Československo
se nabídne postavit rafinerii, v H o n s u a ..letiště:
v Damašku za výhodných podmínek.' Poláci
zatím spravují "nezištně"
starou železniční trať z
Damašku do Mediny v
Saudské Arábii.

AMERICKÉ

Případ Maroka a,tamních ; amerických základen ukazuje, jakým způsobem může západní kolbnialismuš sloužit^ komunistickým . cílům, a
-jak se na konec vždycky,
vymstí nesprávné jednání koloniální : mocnosti.
Pet základen
Američané mají v Maroku 4 letecké a jednu
námořní základnu, jež
byly vybudovány nákladem 450,000.000 dolarů.
Stihací eskadra operuje
z letiště v Nouasseur.
Bombardovací základny
jsou. v Sidi Slimane, Ben
Guerir u Marakeše a v
Boulhautu. Poslední z
nich není aktivní pro nedostatek leteckého personálu.
Frankoamerická dohoda o základnách v Maroku totiž
povolovala
pobyt pouze 15.000 Američanů.

Chyby minulosti
S marockou samostatností se začínají objevovat staré omyly. Hlavním z nich je skutečnost,
že se při uzavírání dohody
nikdo
nezeptal
Marokánců, jestli
pro.
nepustí do ničeho, co ne.
tí tomu náhodou něco
vynáší, a americká vlánemají. T o nebyla vina
da -musí mít kongresem
schválený každý dolar,
věnovaný zahraniční po- ce tvářit. K dovršení
moci. .
zmatku zastihla změněZápadní bezradnost

Statická politika demokracií si prostě neví
rady
s *. kličkováním
Kremlu. J e j í bezradnost
je. nejlépe ilustrována v
Tak
pracuje
státní maličkostech.
podnikání
sovětského
Spvěty. pozvaly k vobloku. Svobodné -pod- jenské přehlídce riáčelnikání Západu se 'Ovšem. 'ttíkfa'. amerického ' letec-

ná linie Kremlu Spojené
státy v předvolební horečce. Republikáni tlačí
nemocného Eisenhowera
k další kandidatuře.,Demokratičtí senátoři ze
sebe dělají šašky v kožišinovýfch čepicích, aby
získali presidentskou nominaci. V zahraniční politice. není směrodatné,
co je správné, nýbrž co
j e populární. Kdo má čas
na novou hrozbu komunismu? ,Kdo si dá práci
s hledáním nového vztahu k asijskému nacionalismu a sílícímu neutralismu?

kého ', štábu Twinňinga.
. V e ' Washingtone vypukla pohotově panika. P ř i j .
mout! Nepřijmout! A ť
pozvou náčelníky ostatních. štábů!
Sovětský
svaz tedy pozve náčelKRÁVY DRŽÍ S HOSPODÁŘEM
Čtyřicet krav přispěchalo na pomoc stafford- níky ostatních štábů a
Eisenhower
shireskému statkáři Robertu Baileymu, kerého president
pozyání
promtně
zaSvobodný svět, vedenapadl býk, porazil ho a klekl si na něj.
mítne. Svět si dělá obrá- ný Spojenými státy amePodle včerejší zprávy London Daily Express
zek.
rickými, jakž takž obstál
krávy přiběhly, odvrátily pozornost i .býka a
utvořily kolem statkáře ochranný kruh. -A.A.P. j Američtí politici neví ve studené válce. V míT h e Sun> 12.6.56., ve zprávách ze světa zřejmě áhi to, jak se ma- rové koexistenci je zají k nové sovětské politi- tím beznadějné bit. -kw-

-Naše rovy-

S A M O S T A T N É H O

MAROKA

;

ZÁKLADNY

Sovětský astikolonialismus j e typickým příkladem'zloděje, kteťý: křič í : "Chyťte zloděje!" Oběma rukama ukazuje na Anglii a Francii, ale
neříká nic o svém vlastním kolónialismu, dejme tomu v Azerbejdianu,
nebo čínském kolonialismu v Tibetu. Sovětům přitom vůbec nejde o
svobodu západními mocnostmi kolonisovaných národů. Doma křičí a v
postižených oblastech intrikují proto, aby získali sympatie Asie a Afriky
a hlavně,', aby zeslabili záhadní mocnosti.
..

H L E D Á SE P O L I T I K A

(Pokračování se str. 1 )
Komunistický postup
•je zajímavé sledovat. TureckoJ, věrný spojenec?
Západu, je v hospodářské tísni a má téměř neprodejný nadbytek bavlny a obilí. Sovětský
svaz to koupí. Řecko má
rovněž ekonomické starosti. Bulharsko, jako na
zavolanou, začne platit
válečné reparace, které
vypadaly 'úplně nedobytné. Pákistán se nemůže zbavit zásob juty a ba-
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Američanů, kteří žádali francouzskou vládu,
aby se; s- Marokánci jed-nalo. Jenomže v;¡Paříži
se báli všeho, co by- mohlo, nějak povzbudit ma.
rocké národní aspirace,
a americkou žádost zamítli. Francouzský postup směřoval k tomu,
aby
všechnojednání
probíhalo . striktně mezi
Paříží a Washingtonem
a snažil se omezit přímý
styk Američanů s Marokánci na nejnutnější minimum. Francouzi v tom
šli tak daleko, že sami
najímali pracbvní síly
pro americké základny

a stanovili platy, kteri
Američané směli vyplácet.
Sultán Ben. Jusef á je;
ho vláda dnes .prohlašují jasně: " P r o ' nás
americké základny v suterénním Maroku legálně neexistují, protože ,s
námi o nich nikdo nemluvil." Nové Maroko,
není v zásadě proti tomui.
aby tam americké r zá.
kladny zůstaly. Ale je do-,
cela přirozené, že chce,
aby se o tom jednalo s
marockou vládou, a je
stejně přirozené, že za
to bude žádat určitou.

ZE DNE NA DEN
10-6. V A r g e n t i h ě munistů . k r i t i s u j e p ř e d - byla p o tl a č e n a re- stavitele sovětské- komu-,
voluce komunistů a pří- •nistické- strany za " účast}
vrženců bývalého presi- na -Stalinově-" hrůžoižlá"-^'' :
•• - v
denta Peróna. Bylo vy- dě.
hlášeno stanné právo a 18. 6. Za pjožáru lesa. ,na.
asi 40 povstalců bylo po- Cypru zahynulo 19 britpraveno. Vůdce povstal- ských vojáků a "dalších
ců generál Tanco nalezl 18 bylo těžce 1 popáleno;
politický asyl na velvy- •Má se za to, že požár
slanectví Haiti.
byl založen-teroristy, aby.
— Západoněmecký kanc- byl umožněn útěk . jejichléř Adenauer přiletěl do veliteli Grivasovi, který
' '
Washingtonu k poradám byl obklíčen.
o problému sjednocení 19,6. Na ostrovech Monte
Bello ú Západní Austrálie
Německa.
— Averell Harriman ozná- byla detonována . další
mil, že se bude' ucházet (čtvrtá); britská'-atomová
o -kandidaturu demokra- zbraň.
tické strany na úřad pre-. — Israelský ministr . zahraničních věcí Moshe
sideoita USA.
Sharett resignoval. Oče12.6. Generál Valle, jekává se ostřejší postup'
den z vůdců nezdařeného
vůči Arabům.
argentinského
povstání,
poloúředních
byl odsouzen k smrti.. a — Podlé
zpráv - oznámila turecká
popraven.
vláda vládě Velké Bri13.6. V Holandsku se ko- tanie, že Turecko obsadí
naly. všeobecné volby. V Gyprus, jestliže še Anglie
předvečer' voleb vyšly - na rozhodne ostrov předat
veřejnost zprávy o roz- Řecku.
tržce v královské rodině.
Ze 1.00 mandátů v -parla- 20.6/ 74 lidí „zahynulo -v
mentě získali . socialisté americkém dopravním le34, katolická strana 33, tadle Super- Constellation,
komunisté-"'4. Vláda' asi které se zřítilo do moř®*
zůstane v rukou staré ka- u New Yorku.
tolicko-socialističké koali- 21. .6. Jugoslávie a SSSR
podepsaly v Moskvě spoce.: .
lečné prohlášení,-ve kte14.6;. Skupina ozbroje- rém se vyslovují pro *šíných mužů přepadla vel- . ření komunismu jinými
vyslanectví Haiti v Bue- způsoby, .než ústředně vedenou. mezinárodní orgános Aires a unesla gene- nisací. Komunistické, strarála Tanco a několik dal- ny několika států plánuších povstalců; kterým jí" nový', . samostatnější
,v
tam byl poskytnut asyl, postup. '
a vydala je argentinské 23.6, Soyětský" ministr
zahraničních
.'věcí
Šepiarmádě. Po protestu haitlov skončil pětidenní .poského velvyslance
byli rady s egyptskou, vládou
všichni vráceni. •
a odletěl 'do Sýrie.. Nasser
příští'''. mé$íe
16.6. Orgán italské ko- nav&tjíví
"
munistické strany I/Uni- ' S S S R .
ta' .otiskl článek, ve kterém vůdce italských ko-
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE POZADÍ STUDENTSKÝCH DEMONSTRACÍ

— " Literární
noviny " vštívil za svého pobytu — Předseda Státního úřaPodle dodatečných soukromých zpráv z Československa začaly stuuveřejnily část korespon- v Praze V. Širokého, Zd. du plánovacího ing. O.
dence básníka Konstan- Fierlingera a ČKD So- Šimůnek oznámil, že plán dentské nepokoje v Praze podstatně dříve, než se dosud předpokládalo.
tina Biebla, který skon- kolovo.
rozvoje národního hospo- Komunistická strana uspořádala totiž ještě před "majáles" na pražských
čil sebevraždou. Snaží se — V Tatrách bude posta- dářství byl v průmyslu fakultách schůze, na kterých chtěla studentům vysvětlit ''význam X X .
dokázat, že Biebl nebyl vena lanovka mezi Skal- v hrubé výrobě splněn,
dohnán, k svému činu ko- natým • plesem a Lom- na 101.3 %. Plán investič- sjezdu KSSS v Moskvě". Na to měly být zorganisovány majáles, kde
munistickou stranou.
ní výstavby však pouze studenti měli demonstrovat svou "oddanost straně a vládě".
nickým sedlem.
— 80. výročí Paláckého — V "Karose" ve Vyso- na 75.4 %.
ministr
školství, byla žim, který se obával, že
Při těchto vysvětlovasmrti bylo vzpomenuto kém Mýtě je připraveno — Kulak Václav Eret byl
za tmy by nebylo možno
oslavou s projevem V. k odeslání do Egypta 50 odsouzen na 2 roky a bý- čích schůzích došlo na vřava mimořádně silná.
Ministr
proto studen- studentský průvod ovláVojtíška a výstavou v autobusů pro městskou valý ředitel
lihovaru několika
fakultách
v
Pantheonu
Národního dopravu.
tům řekl» že kdyby se dat, nařídil jeho přeVošáhlík ve Šťáhlavech
musea.
— V Karlových Varech na 2£ roků vězení pro Praze k ostré -výměně prý tak byli chovali za ložení na polední hodiny
— Čs. lékař dr. G. Lej- se připravuje 9. Meziná- machinace při dodávkách názorů ve věci politiky první republiky, byla bý 20. května. Policie také
hanec se zúčastní lékař- rodní filmový festival. brambor.
režimu mezi pořadateli
ského sjezdu "o pohlav- "Účast.prý přislíbili hosté — Pracovníci Leninových a debatujícími studenty, policie shromáždění ro- donutila studenty, aby
zehnala obušky. Nato se rozdělili do malých
ních chorobách ve Wa- z 22 zemí. Mezi nimi i Ge- závodů v Plzni zaslali do
shingtonu a dr. V. Pon- rard Philipp a Vittorio Sovětského svazu posled- z nichž někteří byli nato rektor nařídil studentům, skupinek, a povolala kocová kongresu stomatolo- de Sicca.
vyloučeni
z
vysokých
ní zásilku obrovského
aby se rozešli, což vedlo munistické aktivisty, aby
gů v Curychu.
— Sedmičlenná delegace turbodmýchadla. Celá za- škol. Jejich kolegové se k tělesným útokům na majáleský průvod dostavebních kázka váží 442 tun a by- však hromadně -proti to— V Brně byla "odhale- japonských
rektora, který byl podle provázeli. Zpráva dále
na" skupina 13 zaměst- dělníků, vedená gen. taj. la naložena na 53 vagonanců nár. podniku Mas- Svazu stavebních dělníků nech. Dmýchadlo, které muto opatření postavili zpráv "napaden a ude- hovoří o tom, že v den
ný průmysl, kteří odci- V Tokiu Tomaki Nagata- má výkon 240.000 m3/ a v této atmosféře se řen" podnícenými stu- studentských
majáles
zili 9 tun masa a 3 tuny šim, navštívila stavbu hod. je poháněno parní začaly rodit prvé stu- denty.
bylo v Praze vidět nebýšpeku v hodnotě 350.000 Lipenské , přehrady na turbinou o výkonu 17 medentské resoluce.
gawatt.
KČs. Jejich činnost byla horním toku Vltavy.
Studenské majáles by- valé velké množství uniumožněna "zmatkem ve — Thunské porcelánky — Pamětní deska W. A.
Když pak hovořil ke ly původně plánovány formované policie.
skladové evidenci."
ve Stružné na Karlovar- Mozartovi byla odhalena shromáždění
FEP
studentů na večer 19. května. Re—Na stanici Praha - Vy- sku zahájily výrobu no- na průčelí domu č. 420
sočany byli zatčeni pro vých druhů ohnivzdorné- na Uhelném trhu. Revykrádání vagonů tito ho porcelánu, asmanitu. lief Mozartova profilu je
R E O R G A N I S A C E ČS.
VLÁDY
zaměstnanci ČSD: J . Hav- — Letňanská Avie zkouší od sochařky Kor&tantilín, J . Vobořil, J . Dohnal, nové "Lidové vozítko" o nové.
slovenských Vůbec se hodně slibovaJ . Kautský, J . Doležal, 4 kolech. Má motor Jawa — Vládní delegace, vede- (Pokračování se str. 1 > pravomoci
V. Havel, Z. Žilák a V. 350 ccm a místo pro 3 ná ministrem
školství výrobků Jindřich Uher institucí, o nutnosti zlep- lo, aby se lidem zacpala
Špirk.
osoby.
K a h u d o u, odjela do a ministryní spotřebního šení politické a výchovné ústa.
— Ve Zlíně, v údolí po- — Marta Gottwaldová - Amsterodamu, kde bude průmyslu byla jmenová- práce v armádě a o deCelkové uvolnění, ktetoka Březinky, byly za- čepičková, která vedla v jednat o možnostech spo- na Božena Machačová- centřalisaci pravomoci a ré nastalo před nedávministerstvu lečných oslav J . A. Ko- Dostálová.
hájeny práce na zimním pražském
odpovědnosti
jednotli- nem a vyvrcholilo ve
zahraničních věcí odděle- menského.
stadionu;
— Min, zahraničních vě- ní pro styk s cizími ze- — Liberecké automobilky,
Celostátní konferenci vých složek vládního sjezdu spisovatelů a stucí David přijal mimořád- měmi, byla . propuštěna. závod v Mnichově Hradentských majáles, už
aparátu.
ného vyslance a zplno- — Noví biskupové, pra- dišti, poslaly. 15 náklad- zahájil bezbarvou řečí
Celkové resumé k té- zase pomalu končí a
mocněného ministra ni- voslavný Dorothea z Pre- ních automobilů do Ar- A n t o n í n Zápotocký.
zozemského království A. šova a čs. církve F. M. gentiny.
Hlavním ňečníkem byl to konferenci a situaci v začíná n á v r a t zpět,
Se ven stera. Ministr Da- Hník z Olomouce, složili — President Indone-sie první tajemník Ú V KSČ ČSR: záplava slov, ale dy a školení bude náslevid přijal také mimořád- slib do rukou V. Kopec- Sukarno přijal pozvání k
Antonín Novotný, k je- nic se nemění. Strana to jest více práce, přeného vyslance Argentiny kého.
návštěvě do ČSR.
hodila lidu jako návna- kračování úkolů, školeF. Deveyta.
— Černošský zpěvák
— Francouzští _ herci G. hož projevu se vrátíme
ní v marxismu-leninismu
— Profesor B. Prusík, in- barytonista Hubert Day- Pigeonová a R. Bussié- v příštím Čísle. Konfe- du 46-hodinový pracovní
ternista, byl ke svým worth zahájil své turné res vytvoří přední role v rence sama nepřinesla týden, což neznamená atd. Od podzima po do. sedmdesátinám vyzname- po českoálovteinsku v čs. filmu "Dědeček auto- žádná překvapení.
naprosto nic, protože volených a prázdninách
Ostravě, kde sklidil ú- mobil", natáčeném u Ponán Řádem práce.
se dá čekat, že šroub buNe j živějšími body by- pracující musí v této
— Předseda indonéského spěch interpretací černoš- děbrad.
zkrácené době
splnit de utažen ještě více, proparlamentu Sartoň na- ských písní.
— Vláda schválila novou ly Novotného a Ďurišotože v mnohých oborech
stejné
podmínky
pětiledohodu o vzájemných vy výčitky Čepičkovi, a
dodávkách zboží mezi Čepičková kajícná řeč. tého plánu jako dříve výroby to velmi, skřípe.
ČSR a Maďarskem. ČSR
při 48 hodinách. Brigá- Ještě víc se to týká zeZávěrečná
resoluce
S t u d e n t s k é r e s o l u c e doveze zejména potravidy a školení budou násle- mědělství.
ny, zemědělské produkty, mluví o problémech soOrgány ministerstva vnitra zneškodnily sku- strojírenské výrobky a
dovat ve zvýšené míře;
RFE/jV
cialistické zákonitosti, o
pinu výrobců t. xv. studentských resolucí. Ve některé suroviny za dovyšetřovací vazbě jsou 43-letá Božena Plchová, dávky různých výrobků
. Provádíme
veškeré
práce
optické
dcera bývalého nájemce statku s 80 hektary čs. strojírenského a che- šiřovat Městské divadlo,
mického průmyslu, koksu,
přesné, rychle a za levné ceny
půdy, bytem v Praze, a 57-letý Jaroslav Há- uhlí, váleného materiálu které je věrnou kopdí
pražského
•
Národního
dijíček, bývalý plukovník gen. štábu, taktéž z a j.
6. poschodí
Prahy. Oba dva jsou úředníky velkoobchodu — President západoně- vadla. Práce' si vyžádají
nákladu téměř 2 mil. Kčs.
s potravinami v Praze. Na základě dokumen- meckého červeného kříže — V katedrále sv. Víta
49 Elizabeth St.,
tárního materiálu byli usvědčeni a přiznali se, navštívil ČSR, kde jed- se konal koncert v, rámci
(roh Flinders Lane)
o propuštění dalších hudebního festivalu Pražže v dubnu rozšiřovali anonymní dopisy pro- nal
vězněných a internova- ské jaro. Byla hrána MoMelbourne - jCity
tistátního obsahu- Psali v nich, že je nejvýš ných Němců.
zartova korunovační mše.
příhodná doba k zorganisování různých proti- — Při výběru starého pa- Účinkoval
symfonický
Telefon MB 4207
státních akcí, k nimž vyzývá ve svých štvavých píru v obci Útvina na orchestr města Prahy a
relacích americký vysílač Svobodné Evropy. Toužimsku nalezl pra- sólisté Tauberová, Krá-.
Přijímáme objedcovník školského odboru sová, Haken a Blachut.
V nepřátelské činnosti pokračovali i v- ONV v Toužimi Jaro- — Hlídka pohraniční stránávky také postou
květnu, kdy se rozhodli, že vystoupí jako před- slav Smolík vzácný histo- že zadržela
Jaroslava
rický dokument ze 17.
stavitelé studentů a sestavili t. zv. studentské stol. "Knihu kompromi- Toužimského. Byl vybaresoluce. Tyto resoluce pak rozesílali anonym- sů". Tato kniha pochází ven specielními pomůckami a množstvím peněz.
ně různým závodům, úřadům a jednotlivcům. z roku 1638 a poslední Měl prý zhotovovat náPIJETE RAD DOBROU KAVU?
V průvodním dopise nabádali k uplatňování zápis je z r. 1834.
kresy kasáren a voj. obPřijďte při příštím • nákupu kávy
různých štvavých požadavků, zaměřených pro- — Na regulaci řek Nitry jektů.
ti lidovědemokratickému zřízení. V této sou- a Žitavy byly dokončeny — Montážní závody v k odborníkům v míchání a pražení
práce na úseku Bešeňovkávy s dlouholetou vídeňskou praksí
vislosti zadrželi příslušníci veřejné bezpeč- Vlkanovo. V obci Dol. Brně obdržely pojízdnou
nosti i 60-letého Antonína Chrpa a 62-letého Ohaj bude vybudován cihelnu, která má podoS t e f f e l ' s
Václava Slavíčka, kteří se také účastnili roz- spojovací kanál, který bu stěhovacího vozu a je
Off Garson Place
bude vyrovnávat hladiny vybavena
ne j modernějšiřování štvavých resolucí.
Melbourne
Nitry a Žitavy.
Tvfld-w&T ArcuSe, -imA Collins & Little Collins Street
Pražský rozhlas 13.6.56/jk — V Táboře se bude roz- ším strojním zařízením.
Vyrobí za rok přes 3 mil.
cihel.
J . K./Č
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Řeč Nifcity Chruščeva na X X . sjezdu komunistické

strany

Sovětského

svazu

byla

uveřejněna.

Mučení
jako
methoda
ospravedlnitelná a vhodná

N.

.Chruščev

J. V. S t a l i n

. •

P Ř Í P A D
SOUDRUHA
EYCHEHO
Soudruh Eyche byl členem V K S / b / od roku
1905. Deset let života ztrávil v carských vězni-cích. Po bolševické revoluci se stal jedním z vedoucích komunistů jako stranický tajemník ' na
Západní Sibiři a kandidát členství v politbyru.
Zatčen byl 29. března 1938. Z. února 1940 byl
postaven před soud, á. února b y l zastřelen pro
špionáž a kontrarevoluční činnost. Dolejší řádky jsou vytaženy z Chruščevovy řeči' proti ' Stalinovi ze dne 25. února 1956, v nichž cituje část
Eycheho dopisu Stalinovi a Eycheho prohlášení
před soudem.
25. října t. r. jsem byl informován, • že vyšetřování mého případu bylo uzavřeno, a j á jsem
směl nahlédnout do materiálu tohoto vyšetřování. Kdybych byl býval vinen jen z jedné
setiny zločinů, z nichž jsem byl obviněn, nebyl
bych se býval odvážil poslat vám' toto "prohlášení.
J á však nejsem vinen ani jedinou věcí, z níž
jsem obviněn, a mé svědomí je čisté.. Ve svém
životě jsem vám nikdy neřekl jediné lživé
slovo a nyní,, jsa již jednou nohůu v hrobě, také
nelžu. Můj případ jqi typickým případem provokace, osočováni a porušení základních, zásad
revoluční zákonnosti.
Doznání, která se stala částí spisů mého případu, jsou nejen absurdní, ale obsahují také
urážky ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků a Rady lidových komisařů, protože správné resoluce ÚV VKS/b/ a
RLK, které , nebyly vypracovány z mé iniciativy a za mé účasti, jsou představovány jako
navržené z mého podnětu.
Mluvím nyní o nejpotupnější části svého života a o mé protirevoluční činnosti. J e to tento
případ: když jsem nebyl schopen vydržet týrání,
jemuž jsem byl podroben Ušakovem a Nikolajevem, kteří využili toho, že
věděli, že« má
zlámaná žebra správně nesrostla a že mi. působí'
" velkou bolest, byl jsein přinucen oklarriat sebe
'i ostatní.
Většinu mého doznání j s i . vyžádal nebo na.diktoval Ušakov a zbytek j e mář rekonstrukce
materiálu o činech NKVD, za- které jsem pře.;vzal plnou zodpovědnost. Jestliže v bajce, kte,rou sestavil Ušakov, a kterou/jsem já podepsal,
něco správně nesouviselo, : pak-jsem byl. přinucen
podepsat jinou obdobu takové bajky, 'i Táž .v.ěc
se stala Ruchimovičovi, který byl nejdříve oznaf
.čen za náhradního člena (špionážní - p. r.).;:síiě',
a jehož jméno bylo-později staženo, ajiiž; se v rai
o tom něco řeklo. Totéž' se. stalo -Buchárinovi
.roku 1935.
žádám a prosím vás, abyste znovu přezkoušel
každý případ, ne proto, abyste mne. ušetřil, ávfak
•abyste odhalil zákeřnou provokaci, která sé jako had ovinula kolem mnohá • osob z* • velké
části vinou mé nízkosti a- zločinných 'urážek.
Vím, že zahynu vinou zákeřné .a nízké činnosti
nepřátel strany a -lidu/ - kteří- vykonstruovalicelou provokaci proti mně.
Ve všech tak zvanýph..mých doznáních- není1
ani jediného písmene pravdy s výjimkou -méhopodpisu, který byl ode-.mne ¡vynucen. •. Doznal
jsem se pod nátlakem vyšetřujícího soudce, kte'rý mne mučil od okamžiku mého zatčení. Potom
jsem začal psát celý tento nesmysl. Pro mne je
.nyní ze všeho rtejdůležitější povědět soudu, stra,ně a Stalinovi, že jsem nevinen. Nikdy jsem
se neprovinil žádným spiknutím; Umíraje, budu
věřit, v pravdivost postupu-1strany jako,"jsem':věřil celý svůj život.

' ' Ústřední ' výbor V K S / b / , vysvětluje, že použití method tělesného nátlaku v. praksi JSKVX),:.
je dovoleno ve smyslu povolení Ú V VKS/b/. J e známo, že všechny buržoasní zpravodajské služ-,
by užívají methody fysického nátlaku proti představitelům socialistického proletariátu» á že j e
užívají, způsbbem velmi skandálním. J é otázka, proč by si socialistická zpravodajská služba
mela. počínat humánně proti zapřísáhlým nepřátelům pracující třídy .a kolchozníků. Ú V V K S / b / '
se domnívá, že methody tělesného nátlaku se má užívat jakožto výjimky použitelné v přípádě
známých a .vyslovených nepřátel lidu a 1 to j a k o . methoda ospřavedlnitelná a vhodná.
Stalinův telegram z 20. ledna 1939 Vzpomeňme si rovněž na tak zvanou " a f é r u spiknutá l é k a ř ů \ . V e skutečnosti ; neexistovala ;
žádná a f é r a , , . m i m o prohlášení lékařky Timašukoyé, která byla pravděpodobně pod něčím v l i - .
vem, nebo j í někdo přikázal (konec konců byla neoficielním spolupracovníkem orgánů státní' 5
bezpečnosti), aby napsala Stalinovi dopis? ve kterém prohlásila, že lékaři údajně používali nesprávných způsobů lékařského, ošetření., Takový dopis Stalinovi stačil, aby . dospěl k okamží-_
tému závěru, že v Sovětském svazu existuje, spiknutí lékařů. Vydal příkaz k zatčení skupiny:
vynikajících 'sovětských
specialistů a osobně vydal instrukce, jak provádět «vyšetřování a jak '
Vyslýchát zatčené osoby. Prohlásil, že akademik Vinogradov má být svázán řetězy, jiný "že . m á j
být' bit. Soudruh Ignatěy, bývalý, ministr státní^ bezpečnosti je účastníkem (tohoto-p. r . ) sjez-V.
du jako delegát. Stalin mu krátce řekl: " Jestliže od lékařů nevynutíte doznání, přijdete o hlavu." :
Stalin osobně • zavolal vyšetřujícího soudce> dal mu instrukce, jaké methody vyšetřování ^má;
použít; Tyto. methody bylý pcósté: bít, bít a ještě jednou bít.
"'IT
; " '
Nikita. Chruščev ha X X . sjezdu K S S S R 25.2.56."
Řeči „Nikity .Chruščeva
na
sjézdii komunistické . -strany .Ruska . dostalo se za minulých 14
dní další
prominence,
když byla uveřejněna
v. plném znění v americkém ti§ku.
J i s t ě ' s i zaslouží pozornosti. J e vsak třeba říci,
že neodhalila nic. nového. Všechny otřásající;
podrobnosti,.
všechny
skandální historky ze zá.
kuliší politbyra a mučíren sovětského Gestapa
(nebo máme teď říkát
Gestapu
- německé
N K V D ? ) byly povězeny
kolikrát předtím.

Eycheové,
k t e ř í , -byli
popravovánij bylt-Eyche-;
ové, kteří předtím pópřár"
vovali. T o l i k o mrtvých;'
O živých j e Chruščévůvžápis ještě výmluvnějšír
Stáčí' citovat tuto pasáž
z. jeho řeči^
... • -•
"Není tomu dávno, te~
prve několik'' dnů pře.ď
sjezdem, kdy j s m e
pre*,
sidiů Ú V vyslýchali '.vy-;Čte-li takové
doku- šětřujícího soudíce Romenty slušný člověk, je dové, který svého, času
mu mdlo. Ač
odhalují vyšetřoval a vyslýchal
p o l i t i c k é testamenty' Kosiora, Chubara a
popjravovaných
sovět- sarjeva (popravéní soských ' vůdců jak • velké větští byrokrati - p. 't.).'_
osobní tragedie, nemůžeme přehlédnout toto: (Pokračování na str. - 6)'

Chiruščevova:-řeč však slova, která mluví za'
poskytuje- materiál, kte- všechno:
rého je možno dnes po- " . . ."zbytek je.' má re:
užít . při přesvědčování konstrukce materiálu o
těch prostomyslných na činech N K V D , za které
Západě, jimž • sé nový jsem převzal plnoti- zod-'
kurs začíná zamlouvat, a povědnost. . . " A jak se
poťouchlých, jimž se ho- náhle obžalovaný Eyche
dí.
upamatoval v roce 1939
V e sloupečku na této na to, že něco podobnéstraně přetiskujeme ci- ho se stalo BučharinóvT
táty z dopisů, soudruha už v roce 1935!
Eycheho, který měl tu
smůlui že ho švihla knuta, kterou sám' pomáhal
plíst. J a k - jinak si vysvětlíme jeho tvrzení, že
část obvinění, k nimž
byl- přinucen se doznat,
jsou lži. A pak následují

Nechci vám svěřovat důvěrnosti manželských, řeč- vin. Á pak - podobné zpestřování manželského f
nických cvičení;,- -ánř vyprávět o pokusech' v obořu života':se přece pěstovalo-doma taky.' Tohle máji}
létajících 'talířů', :;či- vykládat o, geometrii, přesněji být.'jen/.obyčejné .příběhy,,.-ale zi prostředí naších;
o trojúhelnících i • víceúhelnících. Nebudu", zabíhat lidí v Ausíralii.. Totiž . né! % Jakákoliv podobnost.',
do 'sociologie' á popírat; že na vzdálenost 18.000 km se skutečnými událostmi a skutečnými osobami Je/
'
';
je lehce možno zapomenout na nepatrné, detaily, samozřejmě'jen náh'odhá.v
jakým bylo ' ná příklad dosud nerozvedené dřívější
manželství. Nemám také v úmyslu, ukazovat prstem
na manžele, kteří' nedovedli ,'přizpůsobit manžel.GENTLEMANSKÁ •••
uv"»»:--. •
•\
ské -soužití zm'ěňěné situaci politické a, od .základu
potřít' kult osobnosti' sVých dražších' poloviček. TaPrvní histpřka .není vlastní, ještě .manželská, ToJ
i é finanční' vědu 'à' rozpočetnictví' nevolám na pó, přiše''i;''k 'iednonfiú našemu'''ostřílenému''' kozákovi!
rnôc,- aby n a praktických příkladech pomohly vy- v menším- : -áustrálškém ••' městě' zasmušilý mladíček:
světlit složité otázky, -týkající se podniků, zvaných a rozpačité se svěřoval.! S i dcerou-by - se' prý snesli
domácnosti, 'a nebudu vypichovat výkony akro- dost dobře, i , když, se . ona • ne a ne naučit českým
batických párů, které" "tato věda honí s místa na •takže spolu moc řečí nadělat nemohou. Ale ta jejC
místo, z jednoho státu do druhého. Na všechny ta- matka!"' Hotová" "sěmétřiká! A'' vůbec,' chtěl by še'
kové historky by asi nestačily stránky těchto no- rozejít a neví jak. "To máš jednoduché", povídá
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D O M O V A

VÁHAVÉ LOUČENÍ S
A R T H U R E H KOESTLEREM
Protikomunistické frontě ubyl jeden z hlavních bojovníků. Arthura
Koestlera známe jako marxistu, člena komunistické strany, bojovníka
za. republikánské Španělsko, konvertitu, a především jako člověka,
který se dovede odřeknout. světského náboženství, jemuž se tělpm i
duší v třicátých letech tohoto století oddal.
Málo..z -našich současníků bylo tak úzce spojeno s převraty státními
a sociálními, jako byl Arhtur Koestler, který z vlastní, vůle uzavřel
svoji protikomunistickou kapitolu.
Padesátiletý Koestler Gollancz, 17/6.), se jmenapsal svoji závěť v ne- nuje "Úvahy o popravě".
dávno vydané knize "StoKoestler se v ní vášnipa dinosaura"; Píše v ní:
vě staví proti trestu
Skládám zbraně, všechsmrti. Celé thema je přino, co jsem chtěl říci,
rozeně sporné, tak jako
jsem ' říkal celých dvabyl
sporný celý život
cet pěť l é t . . . . Když už
Arthura Koestlera. a jak
jsou dnes všechny omyj
e
sporné
jeho rozhodly- a nedorozumění vyjasněný, - • vyvřelá
také
všechna- vášeň.' Kássandrá ochraptěla: snad nikdy 'v :; tomto století! neměla- 'řecká • věštkyně 'tak
pronikavý á tak účinný
hlas. Loučíme sě s Arthureiii Koěsťlěrem náhle
a neradi. Byl jedním z
těch, kteří učili generace
mladých Evropanů poctivě a Upřímně myslit.
Snad-proto- je jeho rezignace z protikomunisArthur Koestler
tické fronty dvakrát cieélná::'-"
; '-•
- • • Ochraptělá Kassandra
ív, - M á m e však . všechny
nutí vzdát se úlohy svěddůvody,, abychom věřili,,
ka. V e své poslední kniže. Arthur. Koestler. se
ze, jež má zahájit novou
ríézkpřér ••
' J e h o - poslední
literární kapitolu jeho
ítniha, kterou nedávno
$ Anglii vydal ("Reflec- životopisu, staví se autíons on Hanging, V . tor doprostřed stoletého sporu: je-li člověk

obdařen svobodnou vůlí, .je to něco, co nikdo
na světě nemůže prokázat. Otázka
svobodné
vůle je věcí blízkou theologům, nikoli soudcům.
Je-li osud člověka předurčen, pak nemá lidská
společnost právo,. aby
trestala
vrahy»
neboť
vrah byl předurčen k
tomu, aby se stal vrahem, stejně tak jako
soudce byl předurčen k
tomu, aby se; stal soudcem.

žkušený rozšafně, "Zítra spolu projdeme pár pubů, pak zajdeš do,, rodiny, ztropíš výtržnost a máš
óo všem!" - Druhý' d e n s p o l u ' p á r pubů prošli apři pivě i silnějších nápoj ích..--.dostal mladík další,
instrukce. Po nich •'vrávoravým.1'' krokem. ale.;s pevT
$ým odhodláním vykročit - "Vrátil se dost brzy
d-. tvářil se udiyeně. " J á už-vlastně nevím, jak jsem
tů výtržnosti dělal;, .a" co. 'jsem tam říkal", povídá.
'¿Jen si pamatuji, že .si mne stará chvilku zpytavě
prohlížela" ;^ pak : , me. najednou chytla do náručí
áj vykládala něco'"jako, že vždycky tušila, že jsem
gentleman a že proto ' vše u r y c h l í . . . . zkrátka . . .
ňo . . . svatba bude za měsíe. Co mám dělat!" A byla.

3. BEZ PODROBNOSTÍ

N e j vášnivěj i z celé
knihy asi vyznívá Koestlerův výpad proti člověku kamenného . věku,
proti člověku, s nímž
se denně stýkáme. " O k o
za oko, zub za zub, ale
snad bychom neměli my
všichni nechat - tohoto
neandrtálce v kůži, aby
nám diktoval své zákony-"

deme více vnímat jeho
odmlčení. Možná, že se
Arthur Koestler mýlí,
domnívá-li se, že načal
z nového soudku. Všechno, co napsal včera a
předevčírem, není ničím jiným, než přímým
důsledkem úvah odsouzence Arthura Koestlera,
uvězněného a odsouzeného na smrt v španělském žaláři. Když se
dnes zříká autor "Španělského
testamentu"
své literární minulosti,
není síly, jež by ho zbavila jeho minulosti fi-:
losofické.
. Jestliže se
Arthur
Koestler loučí s arénou
politickou, neznamená to,
že odchází z našich vzpomínek. I když ,se mu
zdá, že hlas Kassandry
je chraptivý, většina jeho čtenářů • zjistí, že i
chraptivý šepot jim má
mnoho co říci. .
Arthur- Koestler je
především
agnostik a
dítě dvacátého století.
Arthur Koestler se pokouší
zbavit
politické
minulosti, aniž by řekl,
jak byla jeho minulost
politicky přetížena.

Pokud umíme číst meKaždé loučení
je
smutn,é. V miriulých dva- zi řádky, nezměnila se
ceti letech nám zněl hlas za mák.
Arthura Koestlera dnes
Koestler umí vypraa denně. Snad proto bu- vovat přesvědčivě jak o

O tomto příběhu píši- jen pro ten moment překvapení, jak se udál movitým krajanským manželům ria ostrově Hayman o queerislandškého pobřeží:-překvapení manželky, která pečlivě vypravila před třemi dny manžela na obchodní cestu
dó Melbournei a Adelaide, a ' manžela, který si
byl jist, že se' manželka v době jeho nepřítomnosti
nehne z okruhu jejich šydneyské ulice.. Ptáte se,
kdo měl na uchystaném'překvapení největší vinu?
Určitě ten ostrov, protože je tak malý. Na druhém
místě pak nájemci toho' ostrova, .protože tam postavili jen jeden kloudný , hotely takže se ^osté
jen stěží mohou minout.-':
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F R A G M EN T
Jaroslav Strnad
N a poušti citu, kde jen šakali
štěkají houfem na nehybný měsíc,
kde jenom úzkost na všem všudy dřepíc
do vzduchu dýchá shnilé výkaly,
po nichž mrtvolky plní. schodiště,
mrtvolky nadějí tak dětsky prostých,
potkal, jsem dívku.. Odhodila

ostych,

odmítla .býti plachou, napříště,
šakalům hodila kus úsměvu,
odvážně žhavá jako kurtizána
políbila mne. Nekonečně planá
byla ta hříčka.

(Letmou

prodlevu

jejích rtů na mých cítím ještě teď.)
"Bilí t ě ? " " B i l i . " Lidé, jaká doba!
Láska se vůbec lásce nepodobá,
a cit je zajat v plochou, levnou měď
*
proroků klamných. Sladká blouznění
jsou nahrazena blouzněními dneška,
a slova milenců J s o u nekonečně těžká,
i barvy duh šedivě k a m e n í . . .
Co zbývá kromě 'něžných duh a slov?
Stisk ruky j e jen něžnou konspirací.
Milenka

odchází. Život se někam ztrácí.

Byl hozen diplomaty na hřbitov.

francovském žaláři tak
o stalinské kobce..
Všichni víme, že
Koestler j e nám učitelem v záležitostech . po
výtce negativních.
' Pedagogové ' se shodnou V tom, že to je
prašpatná politická výchova. Argumenty Arthura Koestlera jsou pa-

trně výchovně slabé, ačkoli jinak mají v sobě
dynamit.
Řekli jsme, že se s
Arthurem
Koestlerem
loučíme váhavě. J e to
asi'proto, že je nám,líto,
že tak výrazný
hlas
zmlkne v naší první linii.
-tp-

lita. Matka je stará, nemocná a jiné děti nemá. Teď
ještě dělám ve fabrice, ale jak to převezmeme,
budu jen tak chodit, .vybírat nájemné, -no však
víš, co dělají takoví páni domácí."
(Setkání před měsícem).: "Moc spěchám. Nesu
nájemné z bytu agentovi•, a v jednu už zase píchám
ve fabrice. Nechci. nič" zameškat. To víš, léta' přibývají, dělám na dva a chtěl bych nějaké ty peníze ušetřit, nějakou jistotu." " J a k to, nájemné
z bytu? Ty, pane domácí?" "To mám rád! Ke všemu ještě vtipy!' Jako bys neznal australské zvyky!
Tchyně odkázala všechno Milosrdným! A ti nám
hned zvýšili rentu."
6. S VEŠKEROU ÚCTOU

Zi NAVRÁTILEC
¿j "Právě jdu z československého konsulátu. Jedu
|pmů, můžete to napsat do novin. Řekl jsem jim
tam, aby mi slíbili, že. budu doma rok volný a pak
#iě mohou třeba oběsit.'-Ten rok budu dělat v dolech a třebas 16 hodin denně a v sobotu i v neffeli a/irůčeho\si- nebudil- všímat". "Proč, by' vás vě-.
šéli? Tcýse ta'm můžete stát i stachanovcem." "Všechf b j e mi jedno, ty nejhorší d o l y . . . " " J e to sice
i/^še. soukromá yěc, ale, co tak -najednou? Pracujeíg tady" asi- těžce? 5' "Ale ne, vždyť víte, jak se tu
d|lá". "Asi tedy málo vyděláte?", " J á ? Tak 24 func;u týdně s nějakým tím přesčasem". "Tak špatně
Bydlíte?" "Docela dobře". "Divné" . . . " (pausa) . . .
|iTo není nic' "ďivriého.Vy byste taky jel, kdybyste
sf vzal takovou ženskou. Večer přijdu domů, musím
¿¡| uvařit, uklidit, a ještě má tolik řečí..'.. ftíkám,
t r i t , d o l y a l e . sám-"

4. O KULTURNÍM PROJEVU
•V autobuse, jedoucím 'napříč Tasmánií, se baví
dvě starší Australanky. Po počasí á módě přecházejí na zajímavější théma. "A stejně mi nikdo
nevymluví, že tí Novoaustralani jsou málo kulturní", povídá ta jedna. "Tak třebá .moje ,neteř. Vzala
si nějakého Čecha;-Nemohu říci, že bý-tb byl zrovna
člověk zlý, ale přédstavte si, že" už jsou svoji tři
měsíce a ještě ani jednou j í neumyl nádobí!"
5. JDE O HOSPODÁŘSKOU JISTOTU
, (Setkání před l i rokem): " J á vím, není
moc hezká. J á vím, na první pohled není moc příjemná. Že je o dost starší než já, to vím taky. Ale
musíš pochopit. Č l o v ě k - . j e ' t u ' v ' cizině sám, leta
přibývají, potřebuje nějakou tu hospodářskou jistotu. No. a v ona- má ,yeliký barák; asi'-15. nájemníků,
riárámné peníze z něho jdou. Totiž dům je ještě
formálně psán na její matku, ale to je jeai forma-

Hrdinovi, této historky budou asi svobodní závidět,-ženatí ho budou litovat. Má totiž 4 manželky.
Svatby se ovšem nekonaly a n i - v kostele ani. na
radnici,' , hlavně. proto, - že v těch končinách' nejsou
podobná zřízení, známa. Pochopili jste jistě, že se
tp.neudálo na australské pevnině, ale v australském
teritoriu,- na Nové' Guinei. Čtenář, který nás ná
zdatného Brňáka upozornil, o něm píše: "Přichází asi tak jednou za čtvrt roku nakupovat a vyměňovat . zboží- ptó kmen, s nímž již asi tři roky žije.
Podle-úcty, kterou mu projevují domorodci, jsem
hne~d při prvním setkání poznal, že musí mít víc
manželek." ••-.
7. STÁVKUJEME, ANEB ZA SVOBOODNtf FOIWI
KANÍ
"
Nakonec historka sensačrií. Pojednává o krajanském -manželském -podnikání, o útulném karavanu,
"o australské policii, o : stávce dělníků na Snowy River a o . . . Promiňte. Málem bých zapomněl na
censům!.
-sv-
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Mučení

jako

methoda

sankcionované
samým
Ú V VKS/b/?
A nakonec se naskýtá
pro nás otázka nejzajímavější: proč je dnes
soudce Rodos "zvrhlá
osoba s ptačím mozkem",
když v'plenu X X . sj ezdu
bolševiků sedí jako delegát dokonce bývalý ministr státní bezpečnosti,
který
přece
všechny
vraždy podepisoval á řídil? . z. .-••

(Pokračování se str. 4)
Rodos je zvrhlá osoba
s ptačím mozkem, morálně zcela degenerovaný . . . Naskýtá se otázka,
zda takový člověk mohl
í-ám o sobě takto provádět vyšetřování... V zakterý je večer nádherně osvětlen- zdola a ze stran, sedání presidia U V nám
nebo v mořské vodě. Leží se na krásných trávnířekl: "Bylo mi řečeno,
cích. a pro děti jsou skluzavky. •
Po týdnu jsme znovu vyrazili. Druhá část cesty že Kosior a Chubar jsou
měla' končit v Cairns, které jsme si vybrali jako nepřátelé lidu, p r o t o
poslední místo na australské pevniňě. Podle lodní jsem j e jako vyšetřující
knihy jsme vyjeli 15.VÍI. ráno v'7.30,' ňeiriěli jsme soudce musel donuti, aby
Hejlepší o d p o v ě d*
moc dobrý vítr- a museli jsme jet asi 3 hodiny na
,
/Pokračováni/
motor. Do Chalahga Bay, Palm Island, jsme -při- se přiznali, že nepřáteli snad dá historka, která
Na: cestě
jsou."
jeli' v 4.45. Počasí bylo nádherné.. Večer úplně, bez
se vypravuje o X X . sjezPrvní den cesty proběhl docela • hladce. . Brzy větru, jako v pohádce.' Ujeto - -45. mil. Druhý den
du.
jsme se oba "na lodi cítili jako doma. J á jsem už jsme jeli výhradně na plachty a" urazili 37 mil, Tohle mohl dosáhnout
Když Chruščev . předměl za sebou několik výletů s plachetnicí - „a Jar- třetí den jsme pak jeli jako draci a urazili 85 mil jenom několikaletým muda byl starý námořník, i když dosud, jezdil, jen s za 13 hodin. V poledne příštího' dne jsme zakotvili čením, což také učinil, nášel své nájezdy na Stavětšími loďmi. Téměř celou cestu jsme jeli na
lina,
došel na ' pře.dsedpři
čemž
dostával
podv Cairns.
plachty a večer jsme kotvili u Cape Apstard.'
Loučení s pevninou
robné instrukce od Berii. nický - stolek lísteček s
Hlavní pomůckou v orientaci nám byly obrovské
V Cairns jsme si museli opatřit konečné povoMusíme říci, že nám dotazem: " T a k proč jste
svazky Tichomořského průvodce (Pacific Pilot lení k odjezdu z Austrálie a celní povolení. Zlatým
Book), které obsahují seznam všech kotvišť v Tiv zasedání Ú V cynicky proti tomu něco nedělachém oceáně, ilustrace a návody, jak se kam a hřebem této procedury bylo vyplňování formulá- prohlásil:
"Domníval li?" Chruščev si p t„ý
odkud dostat. Některé rady nám ovšem připadaly řů, které vypadalo asi takhle:
jsen^ se, že jsem prová- lístek přečetl, . rozhfcédl
Jméno lodi:
M. V. LOUISA ANN
trochu naivní. Typická věta byla' na př. "Nevjízse po posluchačstvu a
Kapitán:
J . ČÁMSKÝ
děl příkazy strany!"
dějte do kotviště bez místních znalostí". Shodli
První důstojník:
J . MATIČKA
jsme se s Jardou na tom, že kdybychom ta místa,
Opravdu se naskýtá ř e k l : "Prosírň onoho
Posádka:
J
.
MATIČKA.
soudruha, který mi podobře znali, nepotřebovali bychom průvodce.
otázka, zda vyšetřující
Vždy jsem měl při podobných příležitostech
slal tento dotaz, aby poV jiné knize byly tabulky přílivů a odlivů, ukasoudce mqhl o své vůli,
zující hloubku ve všech přístavech v různých den- špatné svědomí a strach, že se mne někdo bude
vstal." Nezvedla se ani
ptát
na
navigaci.
vyšetřovat
tak,
j
a
k
,
vyních dobách. Hloubka na otevřeném moři se dá
Jarda si musel vyřídit daňové záležitosti ( j á šetřoval. Ale s tím sou- noha.
vypočítat podle nejbližšího přístavu. Jsme-li na př.
50 mil na západ od přístavu, zjistíme si hloubku už jsem si j e vyřídil v Townsville) a- j á jsem si visí další otázka: měl A Chruščév dodal: " T o
v přístavě a tabulky nám řeknou, kolik je třeba musel sehnat povolení k pobytu na Nové Guinei.
důvod pochybovat, že j e odpověď na váš dok této hloubce připočítat. Znalost hloubky vody Setkali jsme se také s člověkem, který stavěl naši
v různých denních dobách, je důležitá. Lodi, které loď. Od něho jsme dostali některé potřené infor- neprovádí třídní justice, taz." Pro každého, kdo
nakládají kopru na plantážích, zajedou na místo mace, jako váhu lodi a kýlu. V Cairns jsme také že neplní paragrafy so- má všech pět pohromanakládání za nejvyššího přílivu ("king tide") a po museli nakoupit zásoby, které by nám stačily až cialistické
vin
zákonnosti. dě, je pádná dost.
naložení opět odjedou za přílivu. Když se loď do Port Moresby. Hned, jakmile jsme přijeli do
barví, zajede se za nej vyššího přílivu na mělčinu, Cairns, poslali jsme telegram Mirkovi,, aby nám
poslal
peníze.
Naše
hotovost
totiž
byla
zdaleka
nePřímí
odběratelé
HD
mají
uvedenu
ha
spodu
zatlukou se kolíky a vesele se barví na suchu.
dostačující. Mirek odpověděl, že budeme muset
lovinové pásky výši event. nedoplatku & předJinak v naší knihovně byly další užitečné kni- počkat do konce měsíce,
hy o lodích a ponorkách a pravý český snář, pře( Pokračování příště")
platného do 30.6. a 31.12.1956. Vyrovnejte laskaví
nesený přes hranice. Opravdový námořník se řídí
nejen podle větru a přístrojů, ale i podle jiných
věcí. štěstí se nemá pokoušet Nikdy jsme na pří- vzbudilo v exilové veřejnosti překvapení. Ve svém
klad neodjeli z přístavu třináctého.
S O B O T A
7.
ČERVENCE.
1956
Po dvou dnech jsme konečně v noci jeli kolem projevu se tam prý K. Limajáku v Townsville a třetího dne dopoledne jsme sický vyslovil pro zachobyli v přístavě. V posledním úseku jsme zjistili, vání čs. hranic, ale též
že nám z karburátoru teče benzin. Měli jsme štěstí, pro návrat odsunutých
Němců.
že nenastal výbuch. •
V Townsville jsme se zdrželi plný týden. Museli — Obsáhlou publikaci o
Českoslovenjsme nakoupit zařízení, které nám dosud schá- současném
zelo, jako záchranné- kruhy, první pomoc, olej, ná- sku vydala universita v
mořní kotva, baterie Mo radia, červené světlo. Na- Chicagu. Připravili ji čs.
psali jsme podrobnou ' zprávu Mirkovi a .po* půl- studenti Jan Hajda, Bodenní debatě se správcem přístavu jsme dostali ris Anderle a Josef Pepovolení k odjezdu do Cairns. Také jsme udělali šek.
"olovnici na sondování, umyli loď, nakoupili zásoby — Pro pomoc uprchlíkům
benzinu a jídla na dalsi úsek cesty, nový karbu- v roce 1957 odhlasoval
rátor a kouřové bomby proti švábům, kterými se fond OSN v Ženevě
Louisa Ann hemžila. Ještě nám zbylo trochu času 4,400.000 dolarů.
na'nádherné koupaliště, které je chloubou města. — Po zavražděném M.
Můžete se tam koupat ve sladkovodním básénu, Černákovi se ujal vedení
Slovenské národní rady
Po zuovuzřízení zahajuje
v zahraničí Fráňo Tiso,
který současně přesídlil
do Mnichova.
— V Paříži zemřel 17. hlídek, které se domníva- — 29. letý čs. uprchlík
června na srdeční mrtvici ly, že jede do-. práce. V J a n
Karlík,
absolvent
generál Sergej Irigr, kte- Hofu požádal o asyl:
brisbanské
university,
b o t o b sezónu
rý byl za války ministrem — Krotitel Fr. Vlček byl kandidoval za liberální
národní obrany v lon- usmrcen lvem při cirku- stranu do státního parlas prvotřídní hudbou a programem
dýnské zahraniční vládě. sovém představení v de- mentu v Quíeenslandu
Těsně před koncem války partmentu-Lot ve Francii. (volební okres Charters
musel na nátlak Sovětů — Jar. Strnad přebírá Re- Towers). Byl poražen doodstoupit, Po' . válce se digování měsíčníku "Hlas savadním ministrem práce "v Qld. Jonesem. (Lastal vyslancem v Haagu exilu" v Mnichově. -•
a po Únorovém puči —. Na
Sudetoněmeckém bour Party).
vždy v pátek a v sobotu od 8 hodin večer a v neděli od 4 hodin odpoledne
tento úřad složil.
dnu v Norimberce. ozná- — Herec Jiří Pravda, kte— Dobrodružný útěk se mil dr. Lodgmann, že rý odjel letos z Austrálie
podařil O. Donovalovi z jednal v Holandsku s dr. do Anglie, hraje v sérii teV Ý B O R N Á
Aše. Vyjmul z divanu pé- Stránským.
Konference, levisních filmů. V jedné
EVROPSKÁ
ra a ukryl v něm man- na ostrově Herrenchiam- roli vystupoval s DouglaKUCHYNĚ
želku a 2 děti (10 a 4 ro- see v Bavorsku, svoláné sem Fairbanksem ml.
ky). Divan na přívěsném Sudetoněmeckou- stranou, — V Sydney zemřel zubní
Reservováni stolů: L U 6574
vozíku připojil' k moto- se : též zúčastnil... .bývalý lékař dr. Rodný.
cyklů a tak projel kolem vyslanec K?; Lisický,. což
Č./J.L./ČS/FEF

PACIFIC
CABARET

ST. MORITZ PALACE, ST. KILDA,
MELBOURNE

KRÁTCE
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Dopisy

redakci:

SWISS TRAINED WATCHMAKERS
15 Hunter St., SYDNEY; tel. B L 3970 '
Ebner: 19 York St.,
Nemec; 529A Miliary Rd.
"Wynyard Stn., BX7543
Spit Junction, XM3S93

ZAČAROVANÝ KRUH (HD 12/VI.)
Pro" nás exulanty nevypadala situace dosud nikdy
příliš růžově. Nevím ale, proč by měla vypadat
Kontinentální lékárna
za ;6 měsíců podstatně hůře, co by mělo "bouch- Velký výběr prvotřídního
13, Darlinghurst Rd.,
nout".,. .'Samozřejmě, že jsou směšní ti, kteří se
kontinent, pečiva
mezi exulanty ohánějí partajní příslušností. Nepo
Kings Cross, NSW.
CAKE
máhá ale samo prostředí, v němž žijeme, sami před- O X F O R D
FA 3476
stavitelé. západní demokracie, v udržování partajSERVICE
Otevřeno
denně /i v nénictví? Stáli, by panu Gaitskellovi za zmínku žaláděli/
do
8 hod. večer.
řovaní Čechoslováci, kdyby mu j e nepředložil č».
439 Oxford St., Padsociální demokrat jako sociální demokraty? ReaVšechny evropské léky
dington, Sydney
goval by podobně na dopis, zaslaný mu třeba p.
Balíčky s léky do Evro-j
Procházkou nebo p. Slávikem místo p. Holuba neFA 7947
py nejlaciněji!
bo p; Majera? Bývalí čs. politici si mohou udržovat styky po své stranické linii. Mohli bychom na
nich-- ale chtít, aby si zachovali stranictví jen ke malý český premier - malý český premier - malý
zmíněným účelům a neotravovali jím již tak dost
těžký vzduch v exilovém životě. .
M. H., Croydon
Maiý řeský
BOUŘKA KOLEM PEROUTKY
— V á š ,časopis zaujme často velmi ostré stanovisko
pro celou četkou Sydney
ke kterékoli světové události. Ve svých kritikách
státníků někdy vytýkáte to či ono a neberete vůbec
1, Premier Lane, K I N G ' S C R O S S
zřetel.,na to,. že třeba Churchill řeší otázku vždy
očima Angličana a potřebami rozpadávajícího se
Chutná jídla 7 dní v týdnu
impéria. Nelze, aby řešil problém tak, .aby byli
spokojeni Angličané, češi, Židé a obyvatelé San
Marina. Sám často neschvaluji mnohé, ale když malý Český premier - malý český premier - malý
sej.-^a' to pak -podívám jejich očima, nezbývá mi,
než' přiznat, 'že se jinak rozhodnout nemohli. V
— AUTA
— MOTOCYKLY
—
každém řešení "to musí někdo odskákat. Že jsme
to;: často my, to je úděl malých národů. - Na
druhé straně, stane-li se něco v etxilovém životě,
,. vaše • kritika se pravidelné zúží na komentář, se725 C A R
SALES
stavený šikovně tak, aby se nikdo necítil příliš
dotčen,. .Četli jste Peroutkův "Dopis mladému pří725, Heidelberg R d „ Alphington, Vic.
teli"? (čs. noviny, N. York, duben 56, p. r.) DouNejnižší deposit — Nejvýhodnfcjší podmínky
fám, že se též považujete za mladé a proto se ptám,
schválujete-Ii toto 'jeho obvinění: "Mládež vytýkala
KOUPĚ * PRODEJ
*
VÝMĚNA
starým, že rozpoutali první světovou válku. Mladí
90 dní záruka
2 4 hodinová služba
pak rozpoutali "druhou světovou válku . . ."Vytýkali
jste .někdy • Masarykovi a legionářům, že rozbili
V o l e j t e J X 2509 nebo L A 3504
Rakousko ;a přinesli nám svobodu? Vytýkali jste
'Čmladým'',. že vás osvobodili z německé okupace?
Odpověděla dodnes mládež Peroutkovi? J e n Tigrid
Ý. New'Yorských listech. Jsme příliš opatrní. MnoSpecialista
Evropký odborník
hý si uvědomuje, že by Peroutka mohl mít jednou
KOŽNÍCH NEMOCI
nervových chorob
doma vysoké postavení a proto není radno . . .
H, R O Z A N E R
J. MACKIEWICZ
27 Ruskin St.,
' "'"
M. Z., Sydney
3.
posch.,
117
Collms
St.,
Pozn. red.: Na "Dopis mladému příteli" odpověděl
E L W O O D , "VIC*
též Jan M. Kolár v Čs. novinách, květen 1956. HD
Meíbourne . City
Pondělí až pátek
5 - 7.30 hod. več.
nebo •
DALŠÍ DOPIS Z ČSR
v
sobotu 9 - 1 2 hod.
25 Balston St.,
-=• 1. máj vypadal trochu jinak než jiná leta. PrůNa ostatní dobu
vod byl o hodně slabší než jindy a také praporků
S i Kilda.Vic.
volejte
předem na
v oknech bylo . mnohem méně. To je asi v důsledku
Tel. L B 4083
toho poraženého Stalinova kultu osobnosti. Už se
X A 1017
zase zvedají hlavy. Minulou neděli bylo zase po
delší době studentské Majales. A študák j e študák. Prahou jely alegorické vozy (mezi jinými i
řetězy^ svázaná socha Svobody), nesly se standarty
Domácí
kuchyně
. (na př. jedna čistá a za ní druhá s nápisem "Censyrováno"), provolávala se hesla jako: "Přiveďte
nám Kahudu (min. školství), ať mu dáme přes
h'ubu", a pod.
XY

P r e m i e r

STANDA

KOTMEL

ČS. RESTAURACE J. S. ČERNÝ

STRANOU KULTURY (Dokončení)
— Pan B. W. Melbourne napsal v HD 23.1.1956,-že
když dodám krokodýlí kůži, že on Vám dodá kůži
z: "abominal snowmana". Dnes. jsem zaslal kůži z
krokodýla, zastřeleného na řece Turoona (Fly River District) a tak doufám, že pan B . W. také
splní svůj slib.
J . V. (dř. New Guinea)
" Děkujem e za zásilku, kterou jsme v pořádku
převzali. Mohl by nám někdo z čtenářů poradit,
která továrna vydělává krokodýlí kůže? V Melbourne prý žádná.
HD
Prvotřídní pánský a dámský
KREJČOVSKÝ ZAVOĎ

NECHVÁTAL & VOZÁBAL
466-468, Bridge Rd., Richmond, Vic.
Telefon J E 3841
'Nejnověji! evropské a americké styly
MONTGOMERAKY s v l n ě n o u

vložkou

Velký výběr pánského prádla

258, Church St., Richmond, Vic.
POZOR I
Otevřeno v pondělí až pátek od 5 do 8 hod. večer,
v sobotu od 12 do 2 hod. odp. a od 5 do 8 hod. ve£.
V neděli zavřeno.

S P O R T O V N Í
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KLUB SLAVIA
Vás srdečně ave

Čs. s p o r t
v Australii
S. K. P R A H A
SYDNEY
North Shore - Praha 1:1 (0:0)
V posledním zápase 1- kola mistrovství se Praha
představila jako kombinačně dobrý celek a zvláště
v 1. půli'se zdálo, že zápas bude pro ní snadnou
příležitosti k získáni z bodů. Brzy po z^čáiku^ ujala se vedení Butkovičem a po celý poločas obléhala
branku domácích, aniž se j i podařilo překonat výtečného brankáře Campbeiia. V druhé půli se hra
vyrovnala a levá spojka domácích vyrovnala. Nejlepším hráčem Prahy byl Salisbury v záloze.
Praha - Auburn 1;4 (.1:0)
Zápas, hraný 23.6., se vyznačoval dvěma zcela
odlišnými poločasy. Jako obvykle nasadila Praha
na začátku ostré tempo a po akci BůtkoviČe se
ujala vedení Sadbinovem. V druhé půli byli hosté
v naprosté převaze, kterou vyjádřili 4 brankami.
Po tomto zápase má Praha 8 bodů, brankový
poměr 23:33 a v mistrovské tabulce j e třetí od
konce. - 30.6. hraje Praha další zápas v Gladesville.
s.

k.

s l a v i e

meíiboxjrne

Slavia - Yarra Park 4:1 (1:1)
Po vyrovnaném prvním poločase Slavie úplně
rozleptala snaživého soupere a tak postoupila do
třetího kola Dockerty Cupu. Za Slavii nastoupila
další posila - střední záložník Busidoni. Zdá se,
že Slavie už má přebytek dobrých hráčů v zadních
řadách, zatím co se útok stává problémem. P9
odchodu Resslera a zranění Bialka musela Slavie
v útoku zkoušet hráče, kteří normálně hrají v
obraně nebo v záloze. Branky. Slavie: Bell, Vacirca,
Terek, Dickson.
Juventus - Slavia 4:0 (2:0)
Proti vedoucímu mužstvu tabulky se Slávie neuplatnila. Zatím, co Juventus nastoupil s nejlepší
možnou sestavou a předvedl výbornou hru ve všech
řadách, útok Slavie vůbec nestačil a tak umožnil
Italům hrát téměř celý zápas • na půlce' Slavie. Výborně hrající zadní řady zachránily Slavii před
větší porážkou. ^Nejlépe se nám líbili Vacirca, Barotajs, Terek, Zablocki a Busidoni. Za Juventus
scorovali Plateb/ 3 a Trentini.
Reserva Slavie porazila v pohárovém zápase
Lions 3:1.
Příští sobotu , hraje Slavie na svém hřišti proti
Morelandu a 7.7. pohárový zápas proti Hayduku.
X I HLASU DOMOVA - SLAVIE (staří páni) 1:1(0:0)
Staří páni' sehnali v poslední chvíli několik bývalých internacionálů, kteří je zachránili od těžké
porážky. Na jejich úspěchu měl také nemalou' zásluhu jinak- energický rozhodčí Maťátko, který Hlasu. domova odpískal jen 1 branku, a také povětrnostní podmínky a značná dávka štěstí. Slabinou
technického mužstva HD byl Váňa, který nepro.měnil pokutový kop. Nejlepším hráčem byl pisatel tohoto referátu.
-gAUSTRALSKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
oznámil, že
se za 1.
čtvrtletí 1956 přistěhovalo do Austrálie 12 Čechoslováků a vystěhovalo
se 33 (většina do USA).Za rok 1955 přijalo 1.503
Čechoslováků australské
státní občanství. - Podle
prohlášení ministra přiM E L B O U R N E
na

TANEČNÍ Z Á B A V U
v sobotu 30. Června 1956 v 8 hodin večer
V E F O R R E S T E R HALL> 147 S W A N S T . , ( R O H W A V E R L E Y S T . )
R I C H M O N D
Hraje 4 členná čs.-hudba
. ..*
Likérová licence
V přestávkách účinkuje kytarista J . Malota
S p o j e n i : všechny elektriky od Princes Bridge do Hichmondu, zast. 10
elektr. ze St., Kildy 5. 78'
;
. vlakem do stanice Richmond'nebo East .Richmond
-Reservování stolů: J . Voženilek, 5/42' Eildon Rd., St. ÍCilda, tel. LA 6602

stěhovalectvx Holta žádá
pouze jedna třetina oprávněných osob z řad evropských
přistěhovalců
o
australské občanství.
Ministr Holt také oznámil, že australská vláda
žádala SSS.R a satelity,
aby povolili vystěhování
příbuzných osob, ¡které
žijí v Austrálii. S S S R j e
prý ochoten se věcí zabývat, kdežto ČSR a P o l sko první žádost odmítly.
OPERA »'DALIBOR"
je na programu koncertu
reprodukované
hudby,
který pořádá CML v
neděli 1. července o půl
8. .hod. več.' v sále u
kostela Áll Saints, King
William St., Fitzroy- (19.
2©st„ el. na Brunswick
St.). Nahrál soubor a orchestr Národního divadla v Praze, řízený dir.
J. Krtímbholcem. Vstupné
dobrovolné. Výtěžek bude věnován uprchlíkům
v Německu.
' CML

HLAS
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D O M O V A

port doma i v cizině
Od našeho
Nej úspěšnějším účast •
níkem bylo Švédsko, které přijede do Melbourne
s náskokem tří zlatých
medailí. Druhé bylo Německo, které - získalo 2
zlaté, 3 stříbrné a jednu
bronzovou medaili, třetí
Anglie s iednou zlatou a
dvěma bronzovými medailemi. O další medaile
se rozdělili: Itálie - 2
stříbrné,
Dánsko - 1
stříbrná a Kanada se
Švýcarskem
po
jedné
bronzové.
Československo se nezúčastnilo.

ZE STOCKHOLMU
První
část
letošních
Olympijských her proběhla
ve
Stockholmu.
Stockholm převzal uspořádání jezdeckých soutěží, protože australský zákon
nedovoluje
dovoz
koní do země, aniž b y
prošli dlouhou karanténou.

SPORTOVCI KRIT1SUJÍ
Kult osobnosti padl i vydán byl nový rozkaz:
''Kritisujte, ať to vypadá opravdové!" Kritisují
básníci a musí kritisovat i sportovci. Načal to
přední čs. cyklista J a n Veselý, který se dostal
do maléru (pro neúčast na závodě Varšava - Berlín - Praha. Jeho lidově demokratická kritika
vynadá
t a k t o : ''Měl jsem cyklistiku rád.
Trénoval jsem i za nejfeěžších podmínek jako
pekařský učedník a dovedu si vážit podmínek,
kterých se nám dnes, jako representantům, dostává. Chtěl bych však říci, že sport musí zůstat
vždy otázkou radosti a přesvědčení. A to se nám
v dnešním systému mnolidy ztrácí."
Čili - zdůrazni proletářský původ, zaplať
pochlebnou daň režimu a pak si můžeš kapánek
zakritisovat.
Z L O B Í VÁS
Potřebujete
Navštivte s důvěrou
o p t i c k ý

OČI ?
brýle!
krajanský
z á v o d

OPTO

109 Swanston St. /9. posch./,
MeLbourne /proti Melbourne Town Hall/
Mluvíme česky i slovensky
Otevřeno denně 9 - 18, v sobotu 9 - 1 3 hod,
T e l e f o n : Cent. 1819

Spolehněte

na

Miloslava špičáka ze Dříz u Všetat (dopis v r « L ) ,
Vratislava Loučka (v -r. 1951 v* Anglii, zpráva),
Václava Toncara, nar. 1930 (Již. Austr.?), Františka • Kuriála (odejel z Holandska do Kanady), 1
J a n a ' K a r a s e (Newcastle?), Růženu Fečkovou (do.piš v red.), Miroslava Pecha z Byšic a Dagmar
Stav přeboru- republiky po devátém k'ole: 1. Hezoučkovou (vzkaz).
Slovan Bratislava 14 bodů, 2. Baník Ostrava 12,
Zjistíme-li adresy hledaných,- oznámíme jim, kdo'
3. Slavia 11, 4. Ü D A 11, 5. R H Bratislava 11, se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
6. Hradec Králové 10, 7. Spartak , Praha 9, 8. nesdělujeme. Upozorněte, laskavě hledané., nebo nám
sdělte jejich adresu.
HD.'
Prešov 7, 10. Kladno 6, 11. Žilina 6. 12. Kosice 4 :
O d podzimu se bude nejvyšší fotbalová soutěž
jmenovat opět liga.
Malý oznamovatel:
Několik výsledků: Sparta Praha - R H BraL i s t á r n a
tislava 5:0, Ü D A - Kládno 2:2, Slovan BratislaPoplatek
za
1
řádku
1/va - Dynamo Praha 2 : 0 , Žilina - Ostrava 2 : 1 ,
Ě. T.,Oakland, USA: DíPrešov - Košice 4 : 0 a Trnava - Hradec Krá- tučnou 1/6.
ky za výstř; Xiodní pošlové 3:0.
UBYTOVAní V OLYM- tou předpl. jako v AuSlovan Bratislava požádal o účast v druhém P I J S K É M TÝPNU. . . . . strálii. - A. H., Mayfield:,
L.
ročníku Evropského poháru mistrů, který po- Má některý krajan v Mel- Dopis odeslán adr.
pularitou vytlačuje Středoevropský pohár.
( V bourpe zájem vzíti mne P., Stanleyville, Congo:
na týden pa nocleh se Potvrz. dopis - a pozn.
letošním finále se utkají Real Madrid a Remeš).
snídaní? Řrosím o odpo- 15.2.57. - L. V., Springvěď s podmínkami na: vale: Pátrání po známých
Dr. M. Dřevikovský, 2, j e zdarma. - V. š., BurDunstan St., Ashbury, v/ood: F. čáslavský odjel do Londýna. - J . N.,
NSW.
— Drobný porazil ve finále mezinárodního turnaje
Canterbury: Díky za v ý ČS. DÁMSKÝ KADEŘ- stř. a komentář. - J . Č.,
v Manchestru Hoada 2:6,6:3,7:5.
NÍK,
inteligentní,
znalý
— Jugoslávie - Rakousko v kopané 1:1- (0:0).
Adél.: Balíčky do ČSR
— Skobla hodil koulí 17,35 m a Mandlík běžěl všech prací, odborník ve musí být dále desinfiko-'
střihání, se příjme v mo- vány. - F. H., Malvern:'
200 m za 21,2 vt..
— Maďar Zaborsky vytvořil nový evropský re- derním závodě. Zn. "Ven- Díky za adresy.
HD
kord v plování na 1500 m časem 18:28,4 min..
kovské město NSW" do
— čs. tisk přiznal ve zprávách o tennisovém mist- HD.
rovství Francie existenci J . Drobného. Bylo to PRODÁ SE OBCHOD
Dle nejnovější módy
poprvé od jeho odchodu z Československa.
krejčovský a konfekční,
— Rumun Soeter skočil do výšky 205 cm.
ěije
Elsternwick, Vic. Výhod— Belgie porazila v Bruselu nečekaně Maďar- ná
koupě.
V o l e j t e:
sko 5:4.
L F 8095.
— Australští tennisté Hoad a Candy hráli v Praze.
Hoad porazil Javorského 6:3,7:9,6:4,6:0 a Krajčíka ZVLÁŠTNÍ OZNÁMENÍ:
237 Bridge Rd.,
6:1,4:6,6:3.
— Fotbalovým mistrem Itálie je Fiorentina. Ve Dr. Michael Bloch zaháRICHMOND
Francii vyhrála mistrovství Nizza a ve švýcarsku jil lékařskou praksi v 100.
Collins'' St.i Melbourne.
Grashoppers Curych.
T e l e f o n J B 1995
Telefon
M
F
6549.
Byt:
— Osma Slavoje Břeclav vyhrála Primátorky.
-—.Kovář zvítězil ve výšce na lehkoatletických zá- 38. Southey St., Elwood,
Melbourne
telefon X A 2462.
vodech ve Stockholmu výkonem 201 cm.
— V Praze bylo sehráno mistrovství Evropy v košíkové žen. Vyhrál S S S R před Maďarske-m a československem.
— Angličan Pirie překonal v Norsku světový rekord na 5 km se-nsačním časem 13:36,8 min.. Ruř
BARRISTER & SOLICITOR
Kuc skončil o 20 m zpět.
přestěhoval svou advokátní kancelář na
230, C O L L I N S S T . , M E L B O U R N E
Telefon: kancelář Central 4381, byt X U 3213
OPRAVY AUT VŠEHO DRUHU

*

Čs.

kopaná

*

- - Ve zkratce - -

Taja Daňková

Z. SCHREIBER LL. B.,

A.

provádí

S E S R

RADIA,

Prodejna ojetých vozidel v

PRODEJ,
JE

VĚCÍ

VÝMĚNA

LEDNIČKY,

PRAČKY,

autoradia, psací stroje, motory, vyssavače atd.

83, High St., S t . Kilda, Vic. Telefon LA 7762

za Kotové neb na splátky dodá i opraví

domě

J.

V E Ř E J N É
D R A Ž B Y
nábytku, koberců, pian a jiného bytového zařízení
se konají každý pátek od 10 hod.; dop. u firmy
DECORATION CO., AUCTION GALLERY,
350 Little Collins St-, Melbourne, C. 1.
Sydney Darke, ředitel

PHILIP

Rádio - Electrical,
119 Gardenvale Rd., G A R D E N V A L E , Vic.
/I. stanice za st. Elsternwick/
Telefon X M 2542
Dříve závod v Praze X I I

Pepíčka
PUCHE; FB 324S — AFTER HOURS: LB )•»*

KOUPĚ,

H L E D A J Í :

zvláštního-zpravodaje J - T . , Mnichov

odborně
Snídaně na vidličku, obědy, večeře
I mimo neděle denně od 10 hod. ráno do 10 hod. večer
při pivě neb v í n ě
U PEPÍČKA BLAHOVCE
V B R I T A N I A
HOTELU
roh Bourge St. 8C Queen St.,
M E L B O U R N E — CITY
Zásobíme Vás kdykoli do privátu nebo
při jakékoli taneční příležitosti
' vínem, pivem, slivovici atd.
T e l e f o n : M U 1468 - M U 1323

P Ř Á T E L É

HLAS

AUTA

DŮVĚRY!

Řídí

Spolehlivá V á m vše obstará

redakční

kruh

Adresa: Hlas domova,

V. J O K L
Y A R D , 55 N E P E A N H I G H W A Y
ELSTERNWICK VIC.
- T e l e f o n L F 1676, po prod. dsbž L F 2587
V PKÍPADfe NEMOCI NEBO Í R A Z U BUDOU
ZA VÁS S P L Á T K Y NA U NAS KOTJPENÉ AtJTO
AUTOMATICKY
PLACENY!

DOMOVA

vychází čtrnáctidenně

4. Erin St., Richmond E, 1, Vic.
Telefon J A 3380 (jen mimo prac. dobu)

I'm ST CLASS SI/ITfi AN« SHOES TO UCASUXť'

FIRST

SPECIAL CONTINENTAL SHIRTS
50 BOURKE S T R E E T
MELBOURNE, C.1

Montgomeráky

s

vlněnou

vložkou

na

žír

^

Předplatné: na rok s 37/-, na £ roku
s 19/-, na 7 čísel, s 10/-, jednotlivě s 1/6.

A

\

\

Odebírají všichni Vaši přátelé
'/•'HLAS
D O M O V A " ?

