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Věříme na duchy
Když Chruščev s Bulganinem loni vyvolali ženevského ducha, přišel čas, kdy se měla naplnit slo
va theoretiků a proroku, podle nichž si diktatura nemůže dovolit, aby zmírnila útlak, poněvadž by
se ihned začala rozkládat. Jsme už asi malověrní, že jsme si ani nevšimli, že proroci měli tentokrát
pravdu.
Jak dosvědčil i úřední tisk a rozhlas, chytili se českoslovenští občané okamžitě propagačních hesel
o nastávajících líbánkách s kapitalistickými státy a začali z nich vyvozovat logické důsledky. Ideo- !
logický pastýř mládeže Pavel Kohout si v říjnu v rozhlase stěžoval, že mladí lidé otevřeně reptají
proti vojenské službě a diví se, proč mají se samopalem v ruce hlídkovat na hranicích, když dnes
máme za nimi samé přátele.
Podobnými argumen tí. Ano, bude se vracet . "Báseň pro dospělé" od rovi samému se zatím
ty hájí svůj "západní” . . ” A "Mladá fronta ’ Adama Vazyka, v niž se nic nestalo. Hůře už po
kroj zřejmé nevyhladi- vykreslila dokonce obráz čtou takovéhle verše: chodili maďaršti komu
telní "páskové”. Ale ne kovým seriálem, co vše " . . . když je jazyk ome nističtí spisovatelé /me
jen oni. "Existuje ještě chno lid od ženevského zen na třicet hesel, /me- zi mmt laureáti všelija
třídní boj po ženevské ducha čeká: odstátnění hasne lampa obrazotvor kých státnich cen/, kte
konferenci šéfů čtyř moc průmyslu, odkolektiviso- nosti,/ když dobří lidé, ří podepsali společnou
ností?” tázali se poslu vání zemědělství a umě přišli z měsíce, /nám od stížnost na teror stranic
pírají právo mít vlastní kých aparátčíkú v kultu
chači lektora a lektor leckou svobodu.
V Polsku a Maďarsku vkus: /je pravda,/ že ře. Byli zbaveni výnos
jim zůstal dlužen odpo
věď (K. Kosík v "Lite se o ni přihlásili důraz tehdy nám hrozí, že se ných prebend v redak
rárních novinách 10.12 ně sami komunističtí spi staneme zvířaty.” Vazy- cích a čeká je disciplisovatelé. Ve Varšavě kova báseň byla sice ů- nárka.
55).
Když pak koncem ro vyšla už počátkem roku ředné zepsuta, ale auto- /pokračováni na str. 2/

ku nahradili komunisté
své syntetické názvy ně
kterých předních obcho
dů starými buržoasními
firmami, otisklo "Rudé
právo” tuto satiru:
"Prásk! Přímo to ude
řilo do oči”. "Diamant”
místo "Potřeb pro do
mácnost" na Václavském
náměstí! - No, ano, ano,
to se dalo očekávat! To
všechno přináší zmírně
ní mezinárodního napě-

BOJ O FORMOSU

NOVÉ

UMĚNÍ

Ti, kteří vidí v Československu stín velké tmy
a ptají se zděšeně "Jak dlouho, Bože, jak dlou
ho? budou udiv. ni. že moje očekávání nejsou
spojena se zoufalstvím nebo beznadějnou hoř
kosti v duši. Důvod je v tom, že muž jako já,
který- založil svou viru na jistých ‘zásadách
pravdy a spravedlnosti, nemůže se jich zříci ani,
když ostatní principy, vzdálené nám i pravdě,
se zdají být vítězné a nepřemožitelné.

Henry- Wickham Steed

CORTINA

D’AMPEZZO

Nemám tušeni, co měl na mysli Marcel Proust
při "Hledání ztraceného času”. Mohl bych jenom
prozradit, že už chápu, proč ho vždycky označují
za beznadějného pesimistu. Dovedu si představit, že
měl asi stejné pocity jako já, který marnil čas
hledáním výsledků zimních olympijských her v
australských novinách. Mé pocity- zůstanou na
štěstí navždy skryty před čtenáři "Hlasu domova".
Censora by ranila mrtvice.
*
*
Slyšel jsem pěknou historku. V melbournském
radiu vysílali jeden z těch programů, jež pronikly
pod jménem "kviz” i za Železnou oponu. Na pó
diu byla bodrá australská hospodyňka, ucházející
se o pinku v ceně pěti liber nebo metráku ovesných
vloček. "Myslíte,” ptal se konferenciér, "že letošní
olympiáda je v zámoří málo propagována?” Chvilka
váháni a urputné duševní práce, pak trefná odpo
věď protiotázkou: "A kde se ta olympiáda má po-t
řádat?”
*
*
O finanční úspěch melbournské olympiády se
nepochybně zasloužilo ministerstvo přistěhovalec
tví. Pan ministr Callwell začal vozit do Austrálie
přistěhovalce, aby zalidnili příslovečné "daleké,
širé prostory”. Pan ministr Holt shledá, že při
stěhovalci z valné části zalidni olympijské sta
diony. Aspoň něco. Nebýt jich, zely by asi "dale
kými, širými prostorami” melbournské stadiony.
*
*
Zrovna, když jsem se zuřivě prohrabával všemi
možnými novinami, sháněje se po sebemenších
olympijských drobtech, narazil jsem na snímek
australského lyžařského mužstva. Uprostřed se za
brejličkami křenil Australan Frank Příhoda. Vzpoměl jsem si, jak se loni na podzim sešla na něja
kém večírku skupinka (asi čtyři) československých
prkýnkářů. Ti čtyři byli držiteli nejméně tuctu
australských titulů. Všeobecné vzdychání, jak stár
neme, a významné kývání lebkami v tom smyslu,
že už to není to, co to bývalo. "Ať,” povídal Franta
Příhoda. "ale toho lvíčka si stejně dám na svetr!”

J. 1. Dulles způsobil nedávno náramný poprask. V interviewu, otištěném
časopisem ”Saturday Evening Post”, pobouřil americkou veřejnost dvěma
body: 1. Spojené státy byly v době Eisenhowcrovy vlády několikrát na po
kraji války, 2. umění zahraniční politiky spočívá právě v tom, dostat se tak
daleko, a přece se válce vyhnout.
Nebudeme se zabývat tím, bylo-li správné něco takového veřejně prohlásit,
nebo ne, ale v druhém bodě Dullcsova prohlášení je mnoho pravdy. Přivést
svět na hranici války a postavit jej před alternativu - koncese nebo válka uměním opravdu je. Mistři tohoto umění však nežijí ve Washingtonu, nýbrž
v Kremlu.
Zuřivě zvoním jedné redakci zdejších noviij.
Klasickým příkladem zených v Číně. Navíc
po druhé. 26. ledna začala olympiáda. 30. jsem za
to! oto nového umění zadají konferenci zahra
čal zvonit. Ještě dodnes se nevzdávám naděje.
Inmemoriam H. W. Steeda hýla čínská intervence
ničních ministrů.
Odpovědi jsou však rnonotonní: "Litujeme, nemá
Slavný britský žurnalista Henry Wickham Steed, na Koreji. Činšti komu
Američané stoji na me žádné zprávy." V redakci největšího melbournského deníku mi aspoň můj nevděčný úkol zpestři
spolupracovník a přítel presidenta Osvoboditele, nisté ji riskovali válku
v.vazci h. p'yncu ich z li. Prosím, aby mě spojili se sportovní redakci.
zemřel v polovině ledna ve stáři 81 let.
se Spojenými státy, vál jejich smlouvy s Čan- "Prosím vás, nemáte nějaké zprávy o ledním ho
"Spolupráce s Mr. Steedcin byla mně nejen uži ku, kterou by byli ne
keji v Cortmé?" - "Kde to. prosím?" - "V Cortlně
kajškem a konferenci ď Ampezzo!" - "Aha, teď už vím, to je nějaký
tečná, nýbrž také příjemná, že znal dobře Evropu,
vyhnutelně prohráli. Je. zahraničních
ministrů dobročinný turnaj?" - Třikrát jsem svědomitě
zejména Rakousko, Německo, Balkán a Itálii. Ta
nomže Maocetun v Pe- zásadné odmítají. Vědí, polkl. - "V Cortině v Itálií, olympiáda!" - "Jéjcj,
znalost způsobila, že jsme mohli jednat stručně,
olympiáda? Tak to nemáme, je mi lito, ale teď se
kinu správně vykalkulo
že by tim jenom nahrá běží Velký klasický dostih ve Warnamboolu,
skoro bych řekl lakonicky, ale tím účinněji. Celým
val
způsob
západního
svým politickým vývojem a právě tou znalosti Trojli rostoucí komunistické omluvte mě, prosím ..." Konec.
*
*
spolku a sféry jejich vlivu, Mr. Steed byl předur myšlení, tendenci ustou prestiži a nechtějí zatím
čen pro ten stát ve státě, který v Anglii represen pit, kdykoliv se staví v podniknout nic, co by
Na zimní olympiádé prý bylo přes dva tisíce
tovaly ”Times”, jejichž redaktorem zahraničních ■ cestu drastická překáž zavánělo uznáním pekin- sportovních novinářů z celého světa. To je lež jako
věž. Nebyl tam nikdo z jižní polokoule, pokud za
ka.
záležitosti se za světové války stal...
ské vlády.
jižní polokouli považujeme (jako roduvemi AuNavštěvoval jsem tyto schůze /u Steeda ■ p.r.
V Ženevě
. stralani) Austrálii, čtenáři "Hlasu domova” ať
U Formosy
rád a pilně, protože jsem si z nich odnášel velmi
laskavě omluví kusé zpravodajství z olympiády
Na dalši příklady no
mnoho cenného poučeni.... Avšak zde nechci vzpo
U Formosy samé za Víc jsme prostě nesehnali, protože se hraje místní
mínat, co všechno jsem slyšel, poznával, s kým vého komunistického u- číná být rušno. Na čín kriket. Pro útěchu a pro povzbuzeni ien ocitujeme
pasáž :■ našeho sloupku v minulém čísle: ".Jestli
jsem se prostřednictvím Mr. Steeda seznámil- komu měni nebudeme asi dlou ské pevnině byla dobu že se v poslední době v Austrálii ujaly rywé my
ho
čekat.
Americko-činmě doporučil. Ale chci mu zde vděčně poděkovat
dována řada letišť, ko šlenky z ciziny, je to nutno přičíst snííe rozvoji
za tu značnou a účinnou pomoc, kterou naši ná ske rozhovory v Ženevě munistické armády by komunikačního systému který přivádí Austrálii
rodní věci prokázal od samého začátku války až skončily ve slepé uličce ly přeorganisovány a do bližšího styku s ostatním světem.' Komunikační
systém, my eve!
jun
do jejího skončeni a ještě po -.alce za mírového Činšti komunisté trvají ostřelováni nacionalistic
jednáni.,,. Říkám to zde Mr. Steedovi po prvé, abv na svém "právu’- použit kých pobřežních ostrovů
Published by
věděl, že mně nejen pomáhal, nýbrž že mně také násilí proti nacionalis- nápadně ožilo.
Prů
F-. Váňa, 4. Erín St., Ricbmond, E.I., Víc.
byl učitelem.
túm na Formose a odmi. zkumná -činnost komu
Printers: Bussau & Co.,
T. G. Masaryk v předmluvě ke Steedově knize taji
propustit zbytek nistických letadel zesili6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
"Třicet let novinářem", Praha, 1924.
amerických civilistů, dr- pokračování na str. 2/
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Muži v politice

DALŠÍ

V

ŘADĚ

Vůdce frcnccuzských socialistů Guy Moile: je
dalším v poéet..e řadé ministerských předsedů stá
tu, který není da.ek splnění hesla ”co Francouz,
to ministerský předseda”. Cesia k vládě se mu
oíeyřela pomoci
.sáného osobního boje mezi
Mendes-Frar. .-..m
_ aurem, který stál Mendese
valnou část popu arity doma i venku. Naděje na
delší tr-.ání -..auy nejsou za daného složení fran
couzského parlamentu růžové.
G. Mollet je znám jako zásadní antikomunista,
dobrý Evropan a tvrdošíjný příznivec Severoat
lantického paktu.
NEODEMOKRAT

6. 2. 1956

DOMOVA

typ křesťanství. který je chudý na sociální ctnosti.
Nedostatek spravedlnosti a do značné míry milo
srdenství - udržuje systém rozdělení národního
cthatstvi. který dává menšině hlavní část našich
příjmů a většinu drží v bídě__ “
BOJOVNÍK BEZ VÁLKY
Izraelský ministerský předseda Ben Gurion prý
nyní s konečnou platností zarríti myšlenku pre
ventivní války proti arabským sousedům. Současné
však trvá na tvrdých odvetných akcích, kde jich
bude třeba. Ben Gurion zastává názor, že existence
Israele není nijak za řítě".? Životaschopnost nového
státu bude podle r.ěho utužena jedině neústupným,
odvážným postojem, ale nikoliv válkou.

NOVÉ UMĚNÍ
la a nájezdy malých vá
lečných lodi se množí.
Úkazy v Ženevě i u
Formosy jsou jenom
součástí
predběznéno
manévrování' které ma
postavit západní demo*
krade znovu do posta
vení - ustup nebo válka.
Ve Washingtonu
Je znepokojující, že

Turecký ministerský předseda Menderes začíná
projevovat ve svých protidemokratických snahách
B U L G A NIN Ů V DOPIS
první známky ústupu. Menderes vzbudil silnou
oposíci svýrn zákonem, který jasné zasahoval do
svobody tisku. Účelem byio utlumení stále hlasi
těji projevované nespokojenosti s hospodářskou
V září 1933 podepsal Litvínov s fašistickou Itálií smlouvu o 'přátelství,
politikou vlády. Hlavní vliv na jeho ústupnost mě
lo rozštěpení demokratické strany (Soumrak nad neútočení a neutralitě”. Podobná, ale daleko známější smlouva, byla
Tureckem, HD 25.-26., V.) a ztráty v obecních
volbách. I tak se však zdá. že Menderes opravdu později uzavřena s nacistickým Německem. Nynější sovětská snaha po
paktu o neútočení se Spojenými státy nemůže po takových zkušenostech
ustoupí jenom v případě naprosté nutnosti.

Komunistická odrhovačka

SVĚDEK

Jedním z vyvolených synů Vatikánu ve Španělsku
je Angel Herrera, biskup z Malagy. Herrera pro
kázal již mnohokrát, že nemá Francův režim
zrovna v lásce a v rnadridském katolickém
denníku ”Yo”, sebral další vítr z plachet obdi
vovatelům španělského fašismu: "...Ve svědomí
Španělska jsou velké nedostatky .. . Vytvořili jsme

ZE DNE NA DEN
23.1. Ve francouzské se
verní Africe bylo za tý-i
clen zabito 200 povstalců.'
— V Argentině bylo zat-|
čeno několik set Perono-|
vých přívrženců, pode
zřelých z podvratné čin
nosti.
24. 1. V Jordánu došlo k
přestřelce mezi policií a
israelskou hlídkou, která
překročila hranice.
.'Ministerský předseda
Ruské sovětské republiky
Alexandr N. Pusanov reslgnoval. Jeho nástupcem
se stává Michali Jasnov.
25. 1. Britský min. před
seda Eden a zahraniční]
ministr Selwyn Lloyd od-í
jeli do Spojených států]
k poradám s presidentem
Eisenhowerem a minist
rem Dullesem.
Sovětský velvyslance
ve Washingtonu Zarubin
odevzdal presidentu Ei-'
senhowerovl dopis maršá
la Bulganlna, obsahující
novou sovětskou mírovou
nabídku.
27. 1. V Praze byla zahá
jena konference zahranič
ních ministrů osmi komu
nistických států zúčastně
ných n a varšavském
paktu.
28. 1. President Eisenhower zjiimítl Bulganinův
návrh na dvacetiletou
smlouvu o přátelství a
spolupráci. Poukázal, že
návrh neobsahuje nic no
vého a že je třeba dobrou
vůli dokázat skutk.y
— Britská král o v n i
Alžběta přijela do Nigerie, kde ztráví 3 týdny.
30.1. President Eisenhower měl první schůzku
s britským min. předse
dou Edenem.
— Min. předseda komu
nistické Číny Ču-en laj

vyzval v rozZilasovém
projevu Číňany, aby praI ,'ovali pro osvobození
jformosy - válkou, bude| li třeba. Čín: ko-americké
[jednání o situaci ve formoské úžině se po půl
■oce zhroutilo.
11. 1. Norové zajali něeolik sovětských rybář
ských lodí, které pronikly
do norských teritoriálních
vod v aalcsundské ob
lasti. Norský velvyslanec
v Moskvě podal oficielní
protest.
— Sovětský ministr vnitra
Sergej Kruglov (Beriúv
nástupce), byl propuštěn.
Jeho nástupcem se stal
N. P. Dudorov.
— Vůdce francouzských
socialistů Guy Mollet se
stavil novou francouzskou
koaliční vládu (22. od
konce války).
11.2. Eisenhower a Eden
vydali po třídenních po
radách společné prohlá
šeni, ve kterém m. j. va
rují komunistickou Činu
před agresi na Dálném
východě.
— Sovětský rozhlas vy
zval norskou vládu, aby
okamžitě propustila za
jaté sovětské lodi. Norové
dosud zabavili 1 mateř
skou loď a 15 rybářských
člunů, které lovily v nor
ských vodách.
2.2. Zbytek sovětské ry
bářské flotily, která loví
v blízkosti norských bře
hů. ustoupil.
Sovětský velvyslanec
v USA odevzdal nový do
pis maršála Bulganirta.
ve kterém se opakuje na
bídka 201eté smlouvy.
-1. 2. J. Griffiths byl zvo
len zástupcem předšed?
anglické Labour Party.
Bevan prohrál 111 -141.

nikoho překvapit, i když rádi přiznáme, že je rozdíl mezi komunismem
a demokracií podstatně větší, než rozdíl mezi komunismem a fašismem.
Sovětský návrh přišel davům v Asii, Africe i né dohody velmoci, pod
ve formě osobního Bul- Evropě a komunisté vě le niž má každý národ
ganinova dopisu presi dí, že je v takovém pří právo zvolit vlastni vlád
dentu
Eísenhowerovi. padě účinnější Dunajev- ni formu, 2. odzbrojení
Komunisté nedělají nic ský než Šostakovič.
na základě bezpečné me
Čelit
komunistickým
bez dobrého důvodu. Je
zinárodní inspekce
přirozené, že nedoufali propagačním manévrům
zbrojního
průmyslu, 3.
americké přijeti, ale není pro západní státní
sjednoceni
Německa na
počítali spíše se zisky ky lehké. Rohovnik, kte
propagačními. Komunis rý se drží pravidel, bude základě svobodných vo
tičtí flašinetáři a jejich vždycky v nevýhodě pro leb, 4. volný styk a vol
souputnici spusti po ce ti soupeři, jenž neváhá ná výměna informací
lém světě stejnou odrho- udeřit pod pás. Eisenho- mezi Západem a Výcho
vačku o tom, jak zlí werovo odmítnutí bylo dem.
Jejich přijetí se stra
Američané odmítli přá proto za dané situace
formulováno. ny komunistů sice ne
telskou ruku hodných dobře
bolševiků. Člověk s mi Americký president po přichází v úvahu, ale
nimální dávkou inteli ložil Sovětům čtyři bo presidentu Eisenhowerogence tím ovšem nebude dy, jejichž splnění by vi šlo čistě o propagační
nijak ovlivněn, ale pro přispělo světovému míru kontra. Otázka je, jakou
něho také komunistická daleko více, než pode- naději má v davu Beet
odrhovačka není určena. psáni dalšího kusu pa hoven proti Dunajevské.
Je určena primitivním píru: 1. dodrženi váleč- mu.

VĚŘÍME
Komunisté sice už
dávno zase ženevskému
duchu odtroubili, ale li
du z\-jmě koexistence
zachutnala Ještě v lednu
si šéfredaktor "Rudého
práva" stěžoval v sovět
ském tisku, že čs. pra
cujici jsou pořád nasákli
rovnostářstvim a m isarykovstvím.
Moskva si ovšem před
stavovala ženevského du
cha úplně opácně. Jak
už je dnes jasné, šlo ji
především o to. aby se
na Západě přestalo o
cjzobozeni satelitů už
mluvit, aby byla zastave
na propaganda Svobod
né Evrop-.- a Hlasu Ame
riky. aby zlikvidovala
exil a aby mohla pře
svědčit své poddané, že
jsou úplně opuštěni a
že se tedy musi smířit
s osudem. Když to ko
munisté v Ženevč nedo-

NA

DUCHY

kázali po dobrém, zači
nají to zase zkoušet po
zlém.
Jako první terč si vybrali balónky Svobodné
Evropy, které dnes pra
videlné létají do Česko
slovenska, Maďarska a
Polska. Nejdříve přišla
Praha zase s několika
zprávami o zraněních,
která prý utrpělo něko
lik děti na Slovensku
výbuchem plynové ná
plně balónků. 20. ledne
pak s neobvyklou ote
vřeností oznámila, žc ve
Vysokých Tatrách za
hynulo 22 lidi při havá
rii civilního dopravního
letadla.
Režim se sice nepoku
sil svalit vinu za toto
neštěstí přímo na balón
ky, ale zároveň spustil
kampaň proti nim na
plno. Zastavil všechny
noční lety, protože prý

(pokračováni se strany 1)
i to málo, co se stalo,
spolu s očekáváním vě
ci příštích, stačilo k to
mu, aby se znovu uká
zaly první stopy západni ústupnosti. Na palu
bě Queen Elizabeth při
jel do Spojených ctátů
britský
předseda
A,
Eden se svým ministrem
zahraničí k rozhovorům
s presidentem Eisenhowerem. Agenda je širo
ká. Má se mluvit o všem,
co pálí západní svět.
Edenova objemná ak
tovka skrývá, podle spolehliv ých pramenů, mi
mo jiné také návrh na
zmírnění napětí v Asii.
President
Eisenhower
má být přesvědčen o
nutnosti odstoupení
ostrovů Quemoye a
Matsu.

Nové umění
Svobodný svět pro
hrává rok za rokem stu
denou válku , s komunis
mem. Prohrává ji pro
to, že je znovu a znovu
ochoten věiit, že se mír
dá vykoupit takovými
ústupky, jaké chce Eden
navrhnout ve Washing
tone. Bude ji prohrávat
dále, nenauči li se, jak
čelit komunistické for
muli "válka, nebo ústup”.
-kw-

PŘEDPLATNÉ ?

/pokračování se str. 1/
špatné viditelné balónky
ohrožuji bezpečnost do
pravy, a stěžoval si na
r.é u Mezinárodní organisace pro civilní letec
tví, jejímž členem Čes
koslovensko ani není.
Svobodná Evropa tvrdí,
že balónky nikoho ne
ohrožují, poněvadž jsou
malé a létají mnohem
výše než letadla.
K do vršení mírové ko
existence pak svolala
Moskva do Prahy na 27.

leden konrerenci osmi
komunistických členů
Varšavského paktu, na
které se vesele vojensky
plánovalo za účasti dnes
už veřejně vyzbrojeného
Východního Německa.
Na Západě se mluví o
tom, že v Praze už půso
bí 120 sovětských štáb
ních důstojníků a že
Moskva pošle do Česko
slovenska v rámci Var
šavského paktu celé vo
jenské útvary.
J. L.

Naše rovy

BUDE VODA!
Voda ke kávě. To bývala pražská tradice, která
se nyní obnovuje. Zatím v nádražní restauraci
Praha - Střed. O vodu ke kávě se zasloužilo ře
ditelství, které opatřilo skleničky, ale hlavně za
městnanci, kteří zpevnili normy o vymývání skle
niček a obsluhu. Restaurace bude do Vánoc vy
malována, dostane nové záclony a nové osvětle
ni místo nevhodných zářivek.
Večerní Praha, 6.12.1955. .. Čs. přehled 12,1955.
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"NÁVRAT"

žení _-dln-:éb. státu Bompodzim loňského roku, kdy jména navrátiltru v pražském "Hlasu dobay.
— Za zpronevěry v jed mora“ začínal? povážlivě řídnout a jeho stránky se začaly víc a víc zaplňovat
notném
zemědělském uplakanými povídačkami o krásách naší vlasti, pronesl redaktor "Hlasu
družstvu v Bystřtčanecň domova” zajímavou větu: nemohou prý uveřejňovat jména všech navrátilců,
bylí odsouzeni: Helena neboť by na to nestačilv stránky velkého deníku. Připustíme, že na tom
Cogorová a Rudolf Ko
váč na 2 roky, Pavel Te- patrně něco je. Víme, že návrátilců je bezpochyby hanebně (se stanoviska
ker na i a půl raku, Šte pražské vlády) málo. Víme však taky, že "Hlas domova” skutečně neuve
fan Kováč na 1 rok.
řejňuje všechna jména těch, kdo se rozhodnou pro návrat. Důvod: po přícho
— V nejmenované obci na du do Československa musí každý navrátilec projit komunistickým "sereeSlovensku zabil "syn ku ningem , který provádí komise ministerstva vnitra. Na posudku komise
laka" Ondřej Bujňák ko
munistu Michala Lábíka. záleží, je-li navrátilec uzr lán za navrátilce nebo za podezřelý živel, na něhož
— Předseda místního ná se "dobrodiní amnestie” nevztahuje.
rodního výboru ve Vloho
\ číslech 31. a 32. artistka Juna Vajmano- chtěla byt úřednici... pak
vě (okres Stříbro), rol pražského "Hlasu domo vá s dcerou Janou z Nor ji opustil snoubenec a
ník Rudolf Noha byl od
souzen do vězení. Ten va je zmínka o těchto ska. Eva Veliká z Kana ona se rozhodla - lepe
dy, Květoslav Kovařík mi bude s dítětem doma
týž osud potkal na Ná- navrátilcích:
chodsku Josefa Kopecké František Skládaný ze z Itálie. Gebhart Klover- než v cizině...."), Matuš
ho z Kostelce nad Orlici,
Německa, sa, Jan Kamas, Jaromír Majak ze Švédská- Fran
Stanislava Zaůku a jeho Zapadmho
otce Jana z Hřibin a František Říčka, bývalý Podzimek z Austrálie tišek Grejtak ze Západ
Františka Houdka z Tut- cizinecký legionář, poz ( nádeničtl při sklizni ního Německa, Rudolf
lek.
Hamouz z Brazílie (".po
ději příslušník strážní cukrové třtiny, putoval
kusil se v zoufalosti o
— Ve věku 75 let zemřel;
jednotky v Západním z íágru do lágru, praco
malíř Jaroslav Šetelík,
sebevraždu. A když ho
—12. prosince byl při Německu. Václav Neu val u různých firem a
komunistických démon- 1 man. taktéž z Německa. v posledním čase koneč po čtyřech měsících ošet
řováni propustili, ti, kte
Stracích v Západním Ber
líně zatčen policií i re František Wojaczek, bý ně jako elektrikář...."), rým byl nepohodlný, ho
daktor listu "Večerní Pra valý cizinecký legionář. František Kot z Kanady. okradli o všechno..."),
ha” František Řezníček. Josef Kružík z Německa- Vlasta Kociková z Kana Jiři Novotný z Austrálie,
Když policie zjistila, že
je novinář, vykázala ho Jaromír Jonák z Kanady, dy ("...uprchla, protože Emil Bárta z Francie.
ze Západního Berlína.
— 30-letá Ernestie Balá
STYKY S TITOVOU JUGOSLAVIÍ SE ZLEPŠUJÍ
žová z Rožňavská vylá
kala od starých lidí cel
kem 30.000 Kčs originelním způsobem: tvrdila,
že přijde měnová reforma
a že jim peníze vymění.
— Korunní třída na Vi
nohradech v Praze nese
teď jméno východoně
meckého presidenta WilPodle dohody zc září minulého roku dodává Československo Egyptu
helma Piecka.
válečný materiál. Soukromé informace o pohybu tohoto materiálu dávají
— Emilie Vlaskovská, roz. nahlédnout do této jinak přísně tajené operace čs. komunistů.
Severinové, dostala v
Lehké zbraně v bed přes maďarská a rumun došlých z Českosloven
Praze za prostituci 6 mě
síců. Vydělávala prý přes nách jsou posílány přes ská letiště. Doprava se ska, mění čs. režim své
3.000 Kčs měsíčně a měla Rakousko. Těžké zbraně děje vzduchem: letadla
stanovisko vůči jugoslávšperky za 6.000 Kčs.
— Pro krádeže mouky by — včetně tanků - jsou však řídi jak českoslovenští, ským občanům, sídlícím
li v Karlových Varech dodávány po tratích, jež tak egyptští letci.
v republice. Jde většinou
odsouzeni pekař Franti jsou ovládány komunis
Na této zprávě je nej o Jugoslávce, kteří byli
šek Matucha, inženýr pe ty: z Československa zajímavější postoj Jugo zadrženi na českosloven
káren Fučík se ženou a
vedoucí prodejny "Pra přes Maďarsko do Ju slávie. "Neutrál Tito” ském území po roztržce
goslávie, kde jsou pře zřejmě klidně snáší pře s Titcin.
men” Hanzák.
— Sochař Karel Pokorný kládány v Rjcce na loď. pravu válečného materi
Jugoslávská vláda žá
Vyhráváme!
byl k 65. narozeninám Část těžké výzbroje je álu přes jugoslávské úze dala několikráte o repat
jmenován národním
také dopravována po Du mí . i když tento mate riaci těchto občanů, do
umělcem.
i — Svaz čs. skladatelů vy naji do Černého moře riál je doprovázen a stře sud však bezvýsledné.
dal k 200. výročí naroze a Dardanclami do Egyp žen jak československou Od Bulganinovy a Chruni Mozarta bronzovou ta. Letadla - a to jak sti- policii, tak českosloven ščevovy návštěvy v Bě
pamětní medaili, kterou hače. tak lehké bombar skými techniky.
lehradu lze však zazna
budou na pražské mezi
Podle jiných zpráv, menat obrat v politice
národní mozartovské kon déry • jdou do Egypta
ferenci (20.-23. května)
československého režimu,
poděleni významhí hu rouně na slavnostním "Strojírny W i 1 h e 1 m a který je nyní ochoten podební vědci a skladatelé. otevření závodního klu Piecka”.
volit repatriaci těch ju
— Čtenářka jednoho praž bu "Králodvorských ce — Ve Váhovcích, okres
goslávských
občanů, kte
ského deníku si stěžovala, mentáren Antonína Zá Sered, byli odsouzeni ve
že zaplatila za osmiden potockého”.
doucí hostince Rudolf l ří o návrat do Jugoslávie
ní skladování vypraného —Spisovatel Jiří Mařá- Gabriela Kubicovi na 14 požádají. Podle uvede
prádla v prádelně 106.40 nek byl k 65. narozeninám a 8 let, revisoři H. Seče ných zpráv je nejvíce
Kčs. Vyprání samo stálo jmenován zasloužilým u- ná. E. Jobek a F. Války
27 Kčs.
(4 roky) "pro rozkrádání Jugoslávců na Ostrav
mělcem.
— Podle došlých zpráv — Geodetický a karto majetku lidových druž sku, kde pracují jako
zřítilo se letadlo Čs. aero grafický ústav v Bratisla stev a přijímání úplatků” průmysloví dělníci.
linii (HD 2/VI.) 12 km vě připravuje vydání no Soud čeká i řadu dalších
FEP
od obce Torysky. okres vé mapy Československa pracovníků, kteří "se dali
Levoča. Letadlo bylo so- v měřítku 1:5000.
zkorumpovat'’.
. větské výroby.
— V Praze byla zahájena
DOPORUČTE
— Ve Smetanově síni — Ve Staré Huti u Dob plesová sezóna ve "Fučí
říše
bude
letos
postaven
kově parku kultury” a
pražského Obecního do
HLAS DOMOVA
mu byla uspořádána pře pomník Karlu Čapkovi. potrvá do 17. března. Ple
svým přátelům
— Škodovka na Smíchově sů bude celkem 20.
hlídka pánské módy.
"BILANCE LOŇSKÉHO ROKU JE ÚSPĚŠNÁ” i — Zápotocký by! v Be- byla přejmenována na
J. L./Č

— V Brně byla odhalena
”za pomocí oočanů” po
četná skupina "záškoóníků” v textilní výrobě, ve
dená bývalým tovární
kem Ivanem Pánkem.
Zatčení prý dali pokout
ně zpracovat desítky tun
vlněné příze v kvalitní
látky, které prodali na
černém trhu. Tím prý
ohrozili surovinovou zá
kladnu vlnařského prů
myslu i "vztahy a propor
ce národního hospodář
ství”. O jejich činnosti
uspořádali komunisté v
Bmé výstavku.
— Rolník Václav Henžlík
z Kaznéjova na Plzeňsku
byl odsouzen na 6 měsíců
pro rozkrádání družstev
ního majetku.
— Novýrn vyslancem v
Bolivii se stal dosavadní
vyslanec v Argentině dr.
Vladimír Pavlíček.
— Zápotocký přijal začát
kem ledna svrženého guatemalského
presidenta
Arbenze, který je nyní v
Československu,
— Pražský Ústřední ná
rodní výbor jednal o vý
stavbě hlavního města.
Letos má být předáno ve
řejností přes 3.400 nových
bytů. V druhé pětiletce
se má stavět hlavně v
prostoru Vršovice - Male
šice, Petřín a Pankrác.
Ještě letos má být v hru
bé stavbě hotov nový, 41
metrů vysoký hotel na
Václavském náměstí. V
Rytířské ulici byla otev
řena prodejna výbav pro
nevěsty.
— Laureát státní ceny,
malíř Karel Svolinský do
stal k 60. narozeninám
titul zasloužilého umělce.
70 let se dožil malíř Ja
roslav Jareš.
Dr. Josef Kolář připra
vuje pro nakladatelství
"Mladá fronta” "Pravidk
slušnosti”, která by vyho
vovala "dnešní společnos
ti”.
-Kladenské divadlo uvede k výročí únorového

puče hru o Karlu ííarxovi, nazvanou Za mladí
světa” Autory jsou Ví
tězslav Vejražka a Anto
nín Dvořák. Marxe bude
hrát Otomar Korbelář
Olomoucké divadlo uved
lo ve "světové premiéře"
hru tureckého komunisty
Nazima Hikrr.eta "Josef
a bratří jeho”.
— 200. narozeniny W. A.
Mozarta byly v Praze čí
sla vény operním cyklem
a výstavkami "Moji Pra
žané mí rozuměli” a "Mo
zart na pražských scé
nách”.
— Režisér Jasný natočil
krátkou "filmovou báseň”
podle Bieblovy básně
"Bez obav”.
— Členové opery praž
ského Národního divad
la Jaroslava Procházko
vá a Jan Konstantin
hostovali dva týdny v so
větském městé Molotově
v Uralské oblasti. Vystou
pili ve Dvořákově opeře
"Čert a Káča” a v "Ma
dame Butterfly”.
— Na Slovensku došlo 12.
ledna k otřesům půdy.
Zemětřesení mělo sílu 8
stupňů.
— Velmi slavné uvítání
s manifestační jízdou
vnitřní Prahou bylo při
praveno náměstsku před
sedy pekinské vlády mar
šálu Ču-tehovi. který na
vštívil Prahu a Karlovy
Vary.
— Vláda odstoupila Pol
sku československé pás
mo ve štětínském přísta
vu.
— V Praze otevřeli výsta
vu francouzského výtvar
ného umění od 19. století
až po dnešek.
— Jak zjistila Mezinárod
ní federace svobodných
odborů, koupila piažská
vláda v Belgii sledě za
necelou 1 Kčs za kg a
doma je prodává za více
než 13 Kčs.
Manželé Zátopkovi by
li jmenováni čestnými
členy atletického sdru-

Čs. zbraně do Egypta
přes Jugoslavii
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DOMOVA

O NOVÝCH ZBRANÍCH

Na nejkrásnější, na omyly

Hb. Mnichov
"Prosazujeme dále energicky výrobu nejmodernéjších vojenských letadel.
Výzkum dalekonosných řiditelných střel již po určitý čas velmi rychle postu
puje’’. (President Dwight D. Eisenhower v poselství kongresu o stavu ame
rické unie ze dne 5. ledna 1956.)
"Výzkum raketových řiditelných střel dosáhl v posledních několika letech
značného pokroku a můžeme říci, že se blížíme k okamžiku, kdy se raketové
střely stanou mezikontinentálními zbraněmi”. (Sovětský- ministerský předseda
maršál Bulganin v projevu k Nejvyššímu sovětu ze dne 29. prosince 1955.)
V šesti letech poslední války se technika válečnictví rozvinula tak úžasným
tempem, že málokdo se v roce 1939 mohl třeba jen odvážit představit si
trysková letadla, raketové střely a atomovou bombu, které se na světových
bojištích objevily před konečnou kapitulací Japonska. A málokdo si dovedl
v roce 1945 představit, že v několika letech se dvě mocné skupiny národů
pustí do závodů ve zbrojení, které nemají ve světových dějinách ani vzoru
ani obdoby.
Bude málo pochybno
stí o tom, že jak hospo
dářsky, tak i strategicky
bude raketa význačnou
zbraní. Kenneth W. Gatland uvádí ve své knize
DEVELOPMENT OF
GUIDED MISSILE ta
to čísla: Německá bomba
V-I stála při sériové vý
robě asi 3.000
raketa
V-2 JÍ 16.000. Při tom
Němci stavěli rakety V-2
s jednou šestinou finan
čního nákladu a jednou
pětinou pracovních ho
din, nutných pro stavbu
rovnocenného bombardé
ru, takže i když byla ra
keta v jediném útoku zni.
cena, přece jen přišla vý
robně levněji než letadlo,
které jen stěží přečkalo
čtyři nebo pět letů. Nejnákladnější zbraní v le
tecké službě je dnes ame
rický bombardér B-36,
jehož akční rádius se již
mění mezikontinentální
mi měřítky. Jeho výroba
stojí ne méně než JÍ
1,250.000 a asi polovina
základní investice se spo
třebuje v jediném opera
čním roce na údržbu a
výměnu součástek, pře
devším motorů. Tedy ne
jenom vysoké základní
investice, ale i nákladná
údržba a vysoká pracovní
kvalifikace obsluhu jícího
personálu u stále složítčjš.kh bombardovacích
letadel mluví ve pros
pěch výrobně levných
raketových střel, u kte
rých problémy údržby a
odborných schopnosti ví
ceméně pomocných sil
neexistuji.
Riká se, že den tlačít
kové války je ještě ukrvt
kd esi v nedozírné bu
doucnosti, že páteři ar
mád z ů s t á v a i i silné
početní stavy a konven
čni způsoby boje. To je
přihozené správné. Ři-

Junius

Ve školní sešit zapsal jsem si stroze:
typů i s pobřežních zá
báseň je omyl v poetické próze.
kladen. Regulus byl s
A jak" dny vinou se a jak dny^ plynou
počátku hlavně pokus
v zákrutech noci, marnosti a hvězd,
ným modelem, výcviko
jak v červáncích za tichou zátočinou
vým prostředkem, rych
potichu ustelou si na bolest,
lým a řiditelným střelec
kývl jsem tomu učenému písmu
kým cílem a teprve na
trošičku bez srdce, trošičku bez cynismu.
konec taktickou střelou.
V přadena sviňte, jezinky, mé strasti 1
Jeho rychlost se označu
je jako Mach 1,0 (t. j.
I v pohádkách jde člověk nad propasti,
rychlost zvuku), dolet
napište rýmy, které nedovedu
okrouhlým číslem -ně
vyrýt na srázy úskalí a skal,
kolika set mil-. Regulus
pište mi znovu smutnou abecedu
je standartní výzbroji
snů. jež jsem dávno pochoval,
první atomové ponor
zapište noci, ktere zradil denky Nautilus.
a ve svých samotách nebudu samoten.
Odpovědí amerického
ditelné střely jsou ještě: střeleckého grarfátu o
' Však kdo jsou ty, kdo smutná písma ryjí
neprozkoumanou zbraní průměru 28 cm, který letectva byl Martin Bna černý příkrov černých historii ?
a bude třeba ještě něko při celkové váze asi 500 61 Matador. Je to řidi
Plačky všech církví, plačte s námi,
lika roků výzkumu a po kg vybuchl silou 15-ti telná střela, poháněná
v životě splyne míle s milí.
motorem,
kusů, než rakety mohou tisíc tun TNT? Zde po tryskovým
Nač si to vzpomínáme sami ?
máme
raketové startující s pomocnými
ohrozit posice bombar- tom
Na nejkrásnější, na omyly.
dovacího letadla v do střely, které neznají ani raketami. Dolet asi 800
Jak všichni klamou se, kdo plačky žijí.
pravě výbušnin na dlou výrobních, ani údržbo km. Střela, nebo snad
Život je omyl v denní poesii.
hé vzdálenosti. Bylo by vých, ani přísunových bomba, se podobá movšak pošetilé mávnout problémů. Startovací zá dernimu stíhacímu le
rukou nad významem kladnou jim je každý tadlu se skosenými nos transportní bedna. Z to darových stanic a útočí
i kormidelními ho nejlépe můžeme vi na cil v nadzvukovém
raketových střel tam, sebemenší kousek rovné nými
kde jde o dopravu vý plochy, třeba jen paluba plochami. Střela-bomba dět, jak veliký důraz se střemhlavém letu.
bušnin na kratší vzdá ponorky. Nutnost bodo se vyrábí v sedmi oddě klade na prostotu, jed
Je nutno připustit, že
lenost, jakou je třeba vého zásahu ve vysoce lených částech, které se noduchost výroby i ob ještě neexistuje praktická
pásek moře mezi evrop průmyslové zemi při ve v bednách posílají plu
sluhy. Matador byl po obrana proti nadzvuko
ským kontinentem a Bri liké ničivé rozloze ato kům, a tam se obyčejný
staven jako taktická vým řiditelným střelám.
mové bomby neexistuje. mi ručními nástroji
tanii.
bomba, plněná atomo Dnešní obranné rakety
Americké námořnictvo smontují podle přilože
Mezi 6. zářím 1944 a
jen primitivním
vou náloží nebo klasic- jsou
27. březnem 1945 bylo oznámilo v roce 1953 vý ného návodu. Montáž
prakem ve srovnáni se
nými chemickými výbuš.
vypáleno celkem 4.320 robu řiditelné střely Re- prý netrvá déle, než 40
zbraněmi, které třeba
raketových střel V-2. Z gulus, která může starto minut od okamžiku, kdy ninaini, je řízen radiem mít na mysli.
nich dopadlo 1.120 ku vat s ponorek, lodi všech byla otevřena první se země podle údajů ra(Pokračování příště)
sů na anglické, asi dva
a půl tisíce na kontinen
toho jednat.
tální čile a zbytek byl
Celkove bych povedal
na adresu dalších ame
použit pro zkoušky a vý
Žijeme tu v Novom svete už právě výše mesiaea. Úmyslné sme doteraz
cvik personálu. Jedinou ešte nikomu do Austrálie nepísali, pretože člověk potřebuje trocha času rických kandidatov z Au
strálie, aby dveře za setehdejší obranou proti ztravit prve dobré i zlé dojmy. Ak pozoruješ a vnímáš Ameriku očima bou v Austrálii nezatvaraketám V-2 byl útok optimistu, vidíš následovný obraz: na co len pozřeš, všetkelio je nadbytok. rali, dobré miesta zbyteč
proti výrobním středis Chceš fungl novy, moderně zariadený dom, na pr. 3 bedrooms, dve kúpelne, né neopúšťali, ak nemajú
dvojitá garáž, stačí ti 300 $ záloha a zbytok asi 13.000 $ platíš v mesačných
kům, proti startovacím splátkách 60 - 70 $. Já platím taku sumu ako najomne za 1 - izbový zariade- nejakú odborná kvalifikáciu a sú starší 35 rozákladnám a proti přísu ny apartment s ustrednym topením a teplou vodou, elektrikou a plynom kov a nemajú tu nikoho
nu. Vše v !mi obtížně. v centre města.
ani dost' peňiazi, tak nech
Chceš nový ročník 56 auto; stačí 99 S deposit a 50 $ mesačné splátky si dobré rozmyslia, čo roTovárny byly pod ze
( S válec stoji okolo 2500 S ) a móžeš brat pána. Televisi? Máš bez. depozitu,
mi, startovací základnou na splátky 3 $ týždcnc. Zuby? spraví ti ich ihned, platit začneš až od 1. jůna. bia, lebo lezů do niečeho, čo je definitivně
byli každá rovná, jen Slovom s velmi malou investiciou sa móžeš komfortně zariadit a užievať vy horši o, než Austrnlia.
t.ochu krytá ulice v Ho moženosti modernej techniky ako nikde inde na svete. Optimista bude vi Amerika je velmi zaujíland ku. přísun být tak dět len samé nové moderně mrakodrapy v centru města a pěkné facady obyt niava a každý kto sl to
ných domov a obchodov. Pozřeš do insertovej čiasti novin a vidíš spústu inse- mčfte finančně dovolil',
pohyblivý, jako každé
ratov hlavně pre l‘udi s technickým vzděláním a praxou; zkratka všetko. nech si sem zajde podí
ojedinělé nákladní auto. vyzerá krásné a rúžovc.
vat'. Bude mať takto
A jakmile byla raketová
Pesimista bude už vi- člověk náhodou rozurí jobe istota neexistuje. příležitost' si utvořit ne
střela ve vzduchu, nic diet" obraz trošku inakšie; a kopnul plnou silou Dnes pracuješ a zajtra zkreslený a pravý obraz
o Američanoch a Amerlna světě nemohlo zabrá hlavně nový emigrant. do steny, tak vyletí velmi stratíš job.
Za prve povedzme tu v snadno na ulicu. VyzeraObchodovanie je čisté
nit jejímu příchodu na San Francisku začne hla- lo to ako murovaný dóm. orientálně: tak zvaná re ke. Pozná tak, ako je
mnoho propagandy a blu
cíl.
dať iob. Povedzme má ale v skutočnosti je to gistrovaná cena artiklu fu o všetkom naj .. naj ..
V následujících letech odborné technické vzde- lahká dřevená konštruk- je povedznie 30 $, ak a naj... v USA. Pozná
byly postaveny raketové lanie a riadi sa inserata- cia, zvonka obitá tenkýma prejaviš o vec zaujem, tiež, že v Amerike sú
mi. Zajde k federalnému. doskami s drótenou sie- obchodník Ti slaví hned
střely, ktere mohou poj Statnému alebo městské tovinou. na ktorej sa drží na dvacať pať a ak Američania úplné iní ako
ti. ktorých poznal Inde vo
mout atomovou nálož. mu úřadu a s překvape malta. Vnútrajšok je zo handluješ dostaneš to za svQte.
ním
zisti,
že
prv
než
mosádrových
platov
ako
22
S.
Zkrátka
neso

Vždy si vzpomeňme jen
na zkoušky atomového že job dostat" třeba mu známe z Austrálie. Je lidnost- vo velkom. V
dokázat", že je občanom pravda, ze všetko si mo- honbě za $ naprostá
Tisk všeho druhu
děla na armádním cvi USA, alebo členom unie žeš na dlh zaopatřit’ a většina sa pohybuje na
EMIL SVOBODA
čišti v Nevadě. Jak ve atp. Ked’ sa pozrie za pomaly splácat', ale tak najkrajnejšej linii záko
46. Gordon 81.,
liká by musela být ra peknu fasadu domov do tiež to móžeš ešte lahšie na. Neskušený člověk tu
N
e w p o r t, Vic.
tane
a
vedlajšich
ulic,
stratiť.
ak
nie
si
vstave
móže
stratiť
aj
posledně
keta. abv unesla atomo
zisti spústu slamov. Ten pře niejakú příčinu platit'.
Objednávky též
vou nalož, která se již pěkný hypermoderní- To sa móže stať lahko. nohavice Na styk s gansteristickyrni spósobami
prostřednictvím HD
jednou vešla do dělo- dom za 13000 S. keď sa pretože v USA v žiadnom třeba si zvyknut" a dl’a

Další dopis z USA
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DOMOVA

K NOVÉ SBÍRCE PAVLA JAVORA
Robert Vlach nemel nejšťastnější ruku, když vybíral básníky pro první
svazky Edice Svobodné tvorby, vydávané Kulturní radou. Ani Pavel Javor
ani E. J. Popera se nám nezdají být těmi "nosiči pochodní” v tmavém dneš
ku. Jejich poesie je stará, předválečná, nedíme-li rovnou z dob Sv. Čecha
nebo Jaroslava Vrchlického. Nepřinášejí nic nového. Hra se slovy, bez
nových otřesných myšlenek, bez odvážných pohledů přežívá v nich své
vzory. Poesie už dávno přestala být "zlatou rybkou”, nebo by aspoň měla
přestat být.
Je pravda, že Pavel schopen ?
se krátí moje ráno / ncJavor zaznamenává ve
své sbírce ”Nad plame
nem píseň” pokroky.
Oprostil se od sentimen
tálnosti a od rétoričnosti, - aspoň té nejslzavéjší, - aspoň té spolko
vé - . Ještě je zkrušen
ztrátou domova a jeho
smutným osudem, ale
už sám nahlíží, že je to
málo, žc z toho a s tím
nelze žít do nekonečna:
”... A dej mi vyrůst z
ran, nedotýkat se ztrát,
/novými písněmi zašumí
bílé stránky./ /Jen mi
dej vyrůst z ran a nech
je dopadat/ jak hořkých
veršů splav na rozpále
né spánky . .. /”. Ale
zůstává jen při tom, že
si to uvědomuje, rozhod
ný krok dál dosud ne
učinil. Bude ho vůbec

Jinak je to Javor, jak
ho známe už z dřívěj
ších sbírek. Nejčistší v
lyrice
milostné
nebo
když liči přirodni nála
dy. Tu a tam zazní tro
chu otřele názvuk (rý
mový, slovní i myšlen
kový), ale i tak se stále
ukazuje v tomto žánru
nejpravdivějšim. (To si
zřejmě uvědomil i pře
kladatel P. Fischer, když
vybíral Javorový verše
pro
” Morgenwege ”).
Vyznáni lásky k životu,
když si uvědomí, jak je
všechno pomíjivé, není
u něho novinkou, a ne
dělá to ani jinými slo
vy, ale je to jediná klad
ná idea, která se vine
jeho poesií, skoro jako
ona pověstná červená
nit: "....Každým dnem

HOLMES KOUZLA ZBAVENÝ
”...Já a můj přítel
Tom jsme seděli ve
své útulné pracovně
a pokuřovali své oblí
bené AI Cam. V tom
se s třeskotem rozlét
ly po pokoji střepy
skla a na koberec do
padl papírem obale
ný kámen..... ”
Nové dobrodružství začalo stejným způsobem a
světový detektiv Tom Shark vyšel se svým příte
lem "starouškem” Pitt Strongem tajnou chodbou,
aby pohnal další padouchy k zodpovědnosti. Nad
opuštěným bytem bděl věrný sluha Bili.
A kdo by si nepamatoval Sharkova velikého
kolegu detektiva. Bankse, který v poslední minutě
unikl z "Ďáblova sanatoria” a svým nepřekona
telným ostrovtípem odhalil zvrhlíka, který pře
hodiv si "lajntuch” přes hlavu vydával se s dé
monickou rafinovanosti za bezhlavý přízrak.
Pak to byl nedostižný- Clifton. jehož sláva pro
nikla až do daleké Austrálie. Je v Melbourne před
městí, které podnes sluje Cliftonův vrch (Clifton
HiU).
Nikoli nebyl z nejmenšich náš vlastni veliký
zvěd Franta Bidlo, jenž převlečen sám za sebe
přelstil a dopadl gangy Lojzy Kápa, zvaného AI
Kapoun a Harryho Mikoty "Žluté opice", který
trpěl žloutenkou z přílišného požíváni necdstředěného mléka.
Byl Svatý, který přicházel, odcházel a opět při
cházel. byl Drašner s Vonáskou a byli jiní. Sláva
jejich byla k dostáni ve všech knihkupectvích za
mírný pakatel a nikdy nezapadala, Všichni ti
hrdinové detekce, obtíženi kostkatými čepicemi,
drobnohledy, notesy a nechápavými přáteli, si byli
rovni a našli stopu i tam, kde ani ten pes policejní
stopu vraha nenašel. Sám Arsen Lupin se jim
neodvážil zkřížit cestu.
A přece se našel někdo, před kým se sklonili
tito velikáni práva a spravedlnosti, bez nichž by
se byl stal svět od Spojených států amerických

dosněno, nedomilováno/
a ta cesta, která se už
krátí, / nejvroucněji učí
milovati./” A nostalgie
uprchlíka přichází pak
už v zápětí. Javor nikde
nevidí únik z prozatímnosti fluechtlinga, nedo
vede myslit siřeji. Není
divu, že se cítí sám, ne
ní divu, že sklízí ”jen
samotu, stesk a žal”,
není divu, že ”se nic ne
děje”. Nikdy se nic ne
stane, nezačneme-li s a mi něco dělat, neobnovíme-li se vnitřně. To
ovšem tuší i Javor, ale
před novými úkoly te
prve stojí, ještě se do
nich nepustil, poněvadž
neví, jaký je ten jeho
nový cíl ... A snad pro
to, žc o cíli jen uvažuje
a mluví, ďňiž k němu

vykročí, aniž skutečně
o něco nového bojuje,
je ta jeho poesie škol
ská, falešně pathetická
a utkvivá na slovech a
nezasáhne nitro. Škoda.
Poperova sbírka "Věn
ce” je ještě daleko
verbalistnější. Slova, slo
va a zase slova, spousta
obrazů, které zakrývají
myšlenku, ku které se
jen stěží prodereme hou
štím metafor, jež skoro
neprodyšně zavírají pra
vý obsah. Forma, na po
hled nádherná, je jedi
ným, co na sbírce jt.
Popera si doslova hraje
se slovy, skládá je v
umělé (nikoli umělecké)
obrazec, v šedesát zně
lek ve čtyřech oddílech,
jejichž stručný obsah
se řiká v každém 15. so
netu. V tento až křikla
vě blýskavý šat honos
ných obratů, je skryta
idea, myslitelně prostá,
známá už 2000 let. Ná
lada je melancholická,
protože všechno směřuje
k smrti, křížovou cestou
života. I když se nám

po Spojené státy žižkovské semeništěm neřesti a
1'ejdištěm zloduchů.
Událost, kterou nyni popíši není výmyslem, nýbrž
historickou skutečností, známou všem přátelům
vysoké kriminologie. Při londýnském sjezdu ”Federation internationale des Detective-Associations"
(Mezinárodni federace odkrývačských asociací)
seděli všichni jmenovaní zvědové a mnoho dalších
v luxusně zařízené klubovně anglické filiálky fe
derace. Lupy a pistole všech kalibrů odloženy v
šatně, ze zapálených lulek se vznášely vůně cizokrajných tabáků, ačkoliv nutno přiznat, že domi
nující odér vycházel od Franty Bidla, který la
bužnicky vykuřoval výrobek čs. tabákové režie,
knastr, z lulky zakoupené u firmy Boučka, Celetná
Avenue, Prague. Franta B:dlo právě líčil intimnější
podrobnosti svého odkrývačského dobrodružství s
žižkovskou lilii (viz Tajnosti žižkovského podsvě
tí), když se rázně otevřely dveře. Všichni přítomní
srazili kufry a zadívali se s nezastreným obdivem
na postavu, která se matně rýsovala v oblacích
tabákového kouře: štítek vpředu, štítek vzadu,
kostkovaná pelerína na kostkovaných ramenech,
úzký, protažený nos, krabička kokainu v kapsičce
u vesty, začernalá dýmka v koutku energických
úst, pouzdro s houslemi pod paždim, zvěd všech
zvědů - veliký HOLMES!
A tenkráte všichni ti mistři mistrů sklonili hla
vy v němé poctě zasloužilému velmistru. Sherlock
Hoim.es se obrátil k postavě vedlo sebe a pravil:
"U ďábla, Watscne”, a zábava nerušeně pokračo
vala.
Vy, já. a vůbec každý jistě uznává genialitu ve
likého Holmese, ideálu našeho mládi Dovedete si
proto jistě představit mé zděšeni když jsem z ni
čeho nic, ve zralém věku -řičet: jar, zjistil, že se
i neomylný Hokr.es může mýlit. Celé to rozčaro
vání vzešlo jako dym špamě r.apajcovaného ta
báku z jediné dýmky v Holmesově dobrodružství,
které dr. Watson mistrovsky mmsal nod názvem
"Žlutá mář".
Brilantní dedukce ven stého Holmese jsou každómu dobře známy. Tkanička od podvleka ček mu
prozradila věk pachatelovy prababičky. Sk ciga
rety vyzradil čísle spolupachatelových semišek. V
našem případě jde. jak již řečeno, o starou zakou
řenou fajfku, nákladnou fajfku, dvakrát spravo
vanou stříbnicu obroučkou s vypáleným vrutem

praví, že "... bez noci
by nebylo svítáni a není
lásky, která nezaštkala”,
přece jen se básníkův
"dům podobá už hrobu
jen a takové jsou všech
ny domy kolem”. Pro
tože "včřici jsou vždy
vicc než neteční" a jsou
"stébélka trávy ve vich
řici”, zbývá už jen ví
ra a doufáni v Boha.
Co ještě říci? Snad

jen to, že se nám Bráz
dová úprava Poperových
veršů zamlouvá více než
Olšanského obrázky v
Javorově knížce. Obě
ovšem odpovídají druhu
veršů; tu záhadné a mys
tické kresby, v nichž mu
síte vší silou hledat
smysl, tam prostě senti
mentálni i se slavíkem
tlukoucím na měsíc.
J. St.

V minulém čísle /HD 2/VI./ jsme uveřejnili
na tomto místě recensi básnické sbírky Pavla
Javora 'Nad plamenem píseň”, jíž. byla zahájena
vydavatelská činnost edice "Sklizeň svobodné
tvorby”. Recense byla zakončena takto: "Budou
vám třeba říkat, že Javor je básník staré školy,
žc jeho verše jsou zastaralé a žc jeho rejstřík
se omezuje na několik základních variací. To je
přirozeně věc názoru. Nemyslím však, že by mu
někdo mohl upřít básnickou prostotu, srozumi
telnost a, promiňte ten výraz, českost”.
Dnes otiskujeme článek našeho literárního
spolupracovníka J. St. z Mnichova, jehož soud
se liší od soudu našeho. Uvidíme, povedc-li
otištění obou článků k debatě, již si Javorová
práce nepochybně zasluhuje. Knihu "Věnce”
E. J. Popery /vyšla jako třetí svazek edice/
nemá redakce HD dosud po ruce.
HD

na pravé straně a zbytky drahého tabáku na dně.
Holmesova myšlenková analysa: majjtelem je zá
možný člověk (viz nákladnost lulky a tabáku),
který si předmětu doličného vysoce vážil (viz dvě
stříbrné obroučky) a který zapaloval lulku plyno
vým hořákem (viz vypálený vrub).
Jak se později ukázalo, mistrova dedukce byla
jako obvykle správná. Všechno by bylo v pořádku,
kdybych sám náhodou nebyl náruživým lulkařem.
Jako Richard Aldington neváhal v zájmu pravdy
zmařit mythickou pověst Lawrence z Arábie, ani
mně nelze smlčet.
Představte si. co by se stalo v tomto případě.
Dejme tomu, že bych někoho chladnokrevně za
mordoval, zanechávaje na místě činu nedokouřenou
Sulku. Veliký zvěd dorazí na místo a dedukuje;
dýmka značky Dunhill (kníže všech dýmek s jednoruční zárukou, pozn. autora; v ceně 5-9 liber, na
dně importovaný skotský tabák Four Square.
Mistrův nevyhnutelný závěr: pachatel - zámožný
člověk, pravděpodobně milionář, motiv - nezištný.
A skutečnost? Pachatel insolventní, a motiv při
rozené zištný.
Holmesi, Holmesi! I Watson, starý prostoduchý
Watson, jistě ví, že opravdový dýmkař radši nejí,
nepije, v cáry se obléká, ale kouří jako pán! A
ještě maličkost. . Lulkař, skutečný lulkař, má rád
svou lulku a nepropaluje ten ušlechtilý kořen ply
novým horákem. Spíše by vlastní maso pálil. Kdy
by' byli jenom Holmesové, snad bych se o nějaký
ten mord s fajfkou pokusil. Na neštěstí jsou také
obyčejní policajti a majetní čtenáři mohou proto
klidně spát
Kadlík

KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY OD

STANDY

KOTMELA

i

BELAIRAUTOS
83, High Sl, ST. KILDA, VIC.
Nejnižší deposit — NejvýhodnŽjíí podmínky i
KOUPĚ
PRODEJ
VÝMĚNA'
90 dní záruka
24 hodinová služba

Volejte LA 77Ě1 nebo LA 3504

HLAS
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/ Je vracování/

Hned jsem se iczzhodl, že se taky tak zařídím,
jenže
tím rozdílem, aby se vždycky vědělo, kde
jsem. Při veiiybaření nejsou úrazy vzácné. Pozdě
ji jsem to měl zařízeno tak, že jsem byl vždycky
v radiovém spojení se stanicí. Jediná výjimka byla,
když jsern byl na rybách jer. několik mil po pláži.
Tehdy mne vždycky mohl rychle odvést do stanice
motocykl. Úkolem malého letadla typu "Auster Aigleť’ je vystopování a lokalisování velryb, pro
to je také ve stálém spojení s velrybářskými loďmi
radiotelefonem. To se mi strážné hodilo.
Asi tři dny po mém příjezdu, když jsem šel na
snídani, spatřil jsern v zálivu kotvit tři štíhlé šedé
lodi. Imposantní pohled, budily dojem malého vá
lečného loďstva. Však také to byly bývalé korvety
královského australského loďstva, které společnost
levné koupila po válce. Jmenují se "Point Cloates”,
"Vigilant" a "Heremai Star”. Přijely v noci z jihu,
plavily se 1.000 rnil z Fremantlu, kde kotvi, když
není sezóna. Jejích přítomnost elektrisuje náladu
na stanici. Znamená to, že lov hned započne. Sku
tečné příštího rána vidím záliv prázdný.
Lodi vyjely před východem slunce. Velké dobro
družství začíná. Dobrodružství a zatraceně těžká
práce. Vysoké komíny stanice silné kouří, složité
stlrojní zařízení je pod parou a čeká spolu a lidmi
netrpělivé na první velrybu. Pacienty nemám zatím
žádné. Mohu proto s ostatními netrpělivě se roz
hlížet po obzoru, až se objeví loď s první velry
bou. Nečekali jsme marné. Pozdě odpoledne vidíme
loď, která se blíží, nakloněna na jednu stranu,
což znamená, že vleče velrybu. První velryba.
Zbývá jich ulovit ještě 599. Loni ulovila naše spo
lečnost rekordní počet: 574 velryby, ale letos,
vzhledem k lepšímu zařízení, výzbroji a organisaci, vše nasvědčuje tomu, že úlovek dosáhne čísla
šesti set.
Pozoruji "Point Cloates", jak zastavuje asi půl
míle od břohu. Netrvalo to snad ani dvě minuty,
než byla velryba přivázána k plovoucí bóji, loď
ostře, skoro na místě, otáčí a vyplouvá na širé
moře, aby ulovila další.
Mezi jednotlivými velrybářskými loděmi to neni
jen sportovní soutěžení, ale jde o velké peníze,
zvláště pro kapitány, kteří jsou současně harpunáři. Ti jsou ve velrybářském průmyslu nejvíc pla
ceni. Kromě normálního platu mají určitý podíl
na produkci velrybího oleje a hlavně prémii za
každou ulovenou velrybu. Jsou to u naší společnosti
(a i jinde) takřka bez výjimky Norové, staří moř
ští vlci, kteří mají inořcplavbu a lov velryb v krvi
a kteří to dědí s generace na generaci. Žárlivě
střeží své znalosti. Když někoho zaučuji, je to

Cs. studenti z Chicag
ské university, sdružení
v Masarykové klubu, us
pořádají o velikonocích
výstavu jjraci čs. vědců
a umělců v exilu.
— Marocký sultán v Ra
batu přijal delegaci poli-

Odborná dámská
krejčová

J. KLEINOVÁ
50 Williams Rd.,
PRA HRAN
MELBOURNE
s praksi v Praze
a v Londýně
šije prvotřídně !

•vzayc^v Nor. Také veškera výstroj ou harpuny,
děla, přes nylonová lana až po specielní nože,
jimiž se velryby rozřezávají, jsou bez výjimky
norské vvrobky.
První den skončil úlovkem tři velryb a ještě
mnoho dni potom nebyl úlovek valný. Důvod byl
jednoduchý: málo velryb. To, co bylo ve vodách
kolem stanice, byl teprve předvoj onoho každo
ročního velrybího stěhování z Antarktidy. Zdá
se, že naše sezóna začala trochu předčasně, ale
nedá se nic dělat, to je risko lovu. Kapacita naší
stanice je 10-12 velryb denně. Třeba si uvědomit,
že stanice v době lovu skutečně běží 24 hodin den
ně, pracuje se na dvě směny, v sobotu i v neděli,
protože ani velryby nemají weekend. Tož i moje
přítomnost byla teoreticky žádoucí ve dne v noci,
ale v praksi nikdy nebylo tak zle.
Brzy po obědě jedou pro velrybu číslo jedna.
Jede pro ni malá motorová bárka, která ji vezme
do vleku a přiveze ji ke břehu. Velrybu pak ta
hají ocelovými lany na spodní palubu. Tam se ode
hrávají scény, jaké nelze vidět ani v tom největším
velkořeznictví. Velryba váží průměrně 40 tun (po
čítá se tuna váhy na stopu délky - velryby kratší
35 stop je zakázáno střílet. Ještě než je velryba
úplně vytažena po specielní skluzavce na spodní
palubu, vrhají se už na ni t. zv. ílensers, cosi jako
řezači, řezníci oboru velrybího. Mávají nebezpečně
vypadajícími noži, upevněnými na dlouhých holích.
Celý nástroj velmi připomíná hokejku. Velrybí
řezníci jsou obuti do gumových holinek se spe
cielně okovanými podpadky (aby neklouzali). Než
se velryba nakonec zastaví uprostřed spodní pa
luby, je již napůl rozřezána.
Další operace spočívá v tom. že se pomocí lan
a parních navijáků stahují obrovské pláty tuku
a obrovské řízky masa, zatím co druhá parta od
dělí několika mistrnými řezy hlavu od těla. V ne
uvěřitelně krátké době je velryba rozřezána a při
pravena k vytažení na horní palubu, kde velkořezničina pokračuje. Kusy rozřezané velryby stou
pají vzhůru (předtím už byly odřezány kostice
z tlamy - nejdůležitější to surovinu pro výrobu
dámských korsetů). Na horní palubě se tunové
steaky řežou parní pilou (dlouhou 8 stop) na
menší řízky. Nakonec všechno, i kosti, se nahází
do kotlů obrovských rozměrů. Každý kotel pojme
zhruba dvě a půl rozřezané velryby. Vaření trvá
asi šest hodin. Za tu dobu se vše, i kosti, doaela
rozvaří. Pak se oddělí olej, který je lehčí, od ma
sové kaše a vody, a centrifuguje se odstředivkami.
Stojí jich osm v jedné řadě, všechny švédské
výroby a jedna stojí bratru 3.000 £. Z odstře
divek teče čistý olej, dosud horký, do nádrží. Olej
se cení podle množství kysliny v něm obsažené.
Čím míň kyseliny, tím čistší olej. Olejové ná-

a 40. \ ýročí svého vysvě " iVesidpnt Masaryk
cení na kněze.
Dále jmenoval dr. Weitz— Dr. J. Slavik byl za čs. manna, Gandhiho a W.
tických uprchl ík ú ze exil členem delegace Churchilla.
střední Evrapy, v niž by GEANu, která navštívila — Walter Sus kind měl
li za Čechoslováky: dr. B -tát. tajemníka Dullese. velký úspěch, když po
Moravek, R. Hub, V. Pcl— Angličanka J. Šimko prvé řídil Toronto Symnář a dr. černý.
vá, která je se svými 3 phony Orchestra.
— Čs, zpěvačka Adéla dětmi na dovolené ve V'. — Prof. V. Hlavatý pra
Gebrová se vrátila ze zá B.. se rozhodla, že se ne cuje na knize "Unified
jezdu po jižní a střední vrátí do ČSR.
Field Theory”.
Americe zpět do USA.
— - Sokolsky pomocný vý
Mikuláš Grosz. slepý
Zpěvačka K. Sádlová bor v New Yorku vydal —
houslista
původu, měl
účinkovala v New Yorku učebnici českého jazyka koncert včs.New
Yorku.
na koncertu, pořádaném pro děti přistěhovalců. — 30.1. mluvil Pavel
Ja
"Korporaci národních u- Autory jsou J. Uhlířová vor na slovanském ústa

mělců”.
vu při universitě v Mon
a O. Blatný.
— Sokolský pracovník
trealu na téma "MickieJ, Krupička odejel z Lon — Ve Washingtonu ze wicz a česká literatura”.
mřel 57 letý sochař W.
dýna do Rhodesie.
— V lednu t.r odevzdali
— F. Čáp dokončuje v Karikas. pocházející ze zástupci ottawské odboč
Slovenska.
Mnichově německý filtr.
ky čs. národního sdružení
"Já se nedám svést", kte — V televisním vysílání v Kanadě O. Hora, Krupodpověděl
americký
no

rý je duplikátem starého
a Faltusová pro nově ovinář a spisovatel John tevřenou c i z o jazyěnou
čs. filmu "Kristián".
— Biskup Ludvík Kučera Guenther na otázku, kdo sekci městké knihovny v
oslavil v Nebrasce. USA. byl největší muž. se kle Ottawě 33 knih.
Č/JL/afa
25 let biskupské hodnost ti rým se v životě setkal:

KRÁTCE Z EXILU

6. 2. 1956

DOMOVA

drže pojmou zhruba 1.000 tun. Olej je v nich
uskladněn do doby, kdy přijede zámořská loď,
která odveze celou roční výrobu na jeden ráz.
Masová kaše s rozvařenými kostmi, obsahující
vysoké procento proteinu, se pak procedí. Konečný
produkt je velrybí moučka, výborné krmivo pro
prasata a drůbež..
Dny na stanici rychle ubíhají, sezóna je v plném
proudu, denní úlovky se pohybují mezi 6-12 vel
rybami. Všechno se teď točí jen kolem "ryb”,
nikdo o ničem jiném nemluví. Je to pochopitelné,
pro všechny zúčastněné je příliš mnoho v sázce.
I ten poslední dělník na stanici vydělá za sezónu
(3 a půl až 4 měsíce) tolik, kolik asi je roční zá
kladní mzda. Každý má zájem na tom, aby sezóna
byla co nejkratši, všichni totiž pracuji za základní
plat a bonus, který se řídí podle produkce oleje.
Snad jediný, kdo má opačný- zájem, jsem já sám,
poněvadž jsem byl společnosti zaměstnán za pevný
plat bez ohledu na vysokou nebo nízkou produkci.
Měl jsem poměrně štěstí, sezóna se protáhla jako
obvykle a práce jsem neměl mnoho.
Asi deset dnů po začátku sezóny se stalo neštěstí
u sousedů, u amerických olejářů v Learmonthu.
Srazil se tam těžký nákladní automobil s utilitkou.
To víte, jak asi ta utilitka vypadala. Její řidič byl
těžce zraněn, je snad ochrnut. Sháněli létajícího
lékaře z báse, kteiá je 450 mil daleko, ale marně.

/Pokračování přfítě/

PROF. HROMÁDKA ZASE

V

AUSTRALII

Jako delegát výboru Světové rady církví přijel
do Austrálie prof. J. L. Hromádka na sjezd této
organisacc. Jeho příjezdu předcházel protest 7
vysokých presbyteriánských duchovních, kteří jeli
do Ameriky se žádostí, aby Hromádka nebyl do
Austrálie posílán. Minulý čtvrtek uspořádal Hro
mádka v Sydney tiskovou konferenci, na níž mimo
jiné řekl, že nepřijel do Austrálie propagovat
komunismus, nýbrž jen jako delegát církevní organisace. Připustil, že po únoru bylo nutno provést
"určité změny” ve struktuře českobratrské církve
a že se musí poradit s úřady, mltiví-li o politických
záležitostech. Prof. Hromádka bude kázat v Mclbourne 12. února.
HD

Obraťte se s důvěrou na

REALITNÍ

KANCELÁŘ

PERPETUAL
E A LTY
R
CORPORATION
PTY. LTD.
4. poschodí, 62 Swanston St., Melbourne
Telefon MF 3721 - 22 - 23 - 24
Provádíme všechny druhy realitních obohodů,

řídíme aukce (neuskuteční-li

m

prodej,

neúčtujeme žádné poplatky),
spravujeme, financujeme a ohodnocujeme
nemovitosti
Mluvíme

česky

HLAS
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Dopisy redakci:

Navštivte českou kavárnu a cukrárnu

TATRA

KOLEM NAVRÁTILCŮ

— Odjezd dr. Sychravý mne nijak nepřekvapil a
byl bych velice rád, kdyby všichni ze slavme Rady
využili příležitosti a odjeli hromadně domů. Zlodě
jíčkové a jiná individua z Kings Crossu, St. Kildy
a jiných koutů Austrálie neudělali tolik škody čs.
věci, jako političtí zločinci z Rady. Proto pořádné
koště a vymést řádně toto politické a korytářské
bahno.
K. K., Cooma

• Nezdá se vám, že náš exil jako celek i po všech
těch hádkách, osobní nevraživosti a jiných žabo
myších válkách obstál v propagačním náporu praž
ských komunistů lépe než dobře? Kolikrát uvažuji,
jak by se v podobném případě chovali Australané
nebo příslušníci jiných svobodných národů. Do
savadní osobní zkušenosti mi říkají, že hůře.
F. H., Yarraville

7

DOMOVA

201, Victoria Str., KING’S CROSS v Sydney
Telefon FA 5236

Denně čerstvé jablečné záviny, dorty a jiné
kontinentální pečivo
Otevřeno denně od 8 h. ráno do 12 h. v noci,
v neděli od 12 b v p dedne do 12 h. v noci
Srdečně zve V. Unilauf, majitel.
SWISS TRAINED WATCBMAKKRS

15 Ilunter St. SYDNEY, tel. BL 3970
Ebner: 19 York St., Němec: 529A Miliary Rd.
Wynyard Stn., BX7543
Špit Junction, XM3393

ZAPLETAL A ITALŠTÍ KOMUNISTÉ

Informace o nesprávném odsouzení Lad. Zaple Velký výběr prvotřídního
tala v roce 1949 v Itálii /HD Č.2./IV., str.3., p.r./
kontinent, pečivá
je správná, ale velmi neúplná Zapletal se zapomél
v Praze pochlubit, co, resp. kdo má největší zásluhu OXFORD C AK E
na spáchaném Justičním omylu. Udané okradeni
SERVI CE
prostitutky třemi čs. uprchlíky, značně propagan
dou zveličené, použili italští komunističtí poslanci
439 Oxford St., Padza záminku k útokům na uprchlíky všeobecně,
dington, Sydney
a jejich několik interpelací ve sněmovně a zásahů
u italských ůřadů mařilo všechno úsilí těch, kdož
FA 7947
chtěli nevinnému Zapletalovi pomoci. Ani italský
advokát, placený čs. uprchlickými organisacemi,
ani svědecké výpovědi uprchlíků na tehdejší vliv
komunistické strany v Itálii nestačili. Žaloba na
Zapletala byla založena na okolnosti, že byl po
činu ženštinou, členkou komunistické strany, v
uprchlickém táboře St. Antonio, "poznán”. Sku
tečný podílník na udané krádeži ..X.. se tehdy ne
přihlásil a podařilo se mu včas z Itálie odjet.
J.B., Fairlield

Kontinentální lékárna

13, DarUnghurst Rd.,
Kings Cross, NSW.
FA 317G

Stevřeno denně /i v ne
děli/ do 8 hod. večer,
l/sechny evropské léky
Balíčky s léky do Evro
py nejlaciněji!

ryby v rosolu *
roli mopsy *
ruské rybičky *

lobster
mayonnaise *
prawns americaine
ZÁJEMCI O INSERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunncrong Hostel,
MATRAVILLE, NSW-

POVĚZ, MÁMO

— Kdybyste mohli aspoň občas otisknout něco pro
děti! V minulém čísle se mi velmi líbila básnička
"Pověz, mámo”. (Manželka - p. r.) se rozplakala.
Učím ii kluka nazpaměť a pokouším se vysvětlovat.
B. V.. Smithfield
O PODSTATNÉ ČASTI NÁPLNĚ LISTU

ZA

HD

V Austrálii i v ostatních zemích světa (lodi)
ročně A£ 1/17/-, t. j, £ stg 1/10/neb ekvivalent v jiné měně
Roční letecké příplatky:
N. Guinea a Papua
N, Zéland
Indonesie a Malaya
Indie a Pákistán
Stř, Východ a Egypt
Evropa, Afrika, USAa Kanada
Mexiko a stř. Amerika
Již, Amerika

£

PRODEJ,

KLAVÍRNÍ KONCERT V MELBOURNE

Čs. pianista Miloš Herzl, absolovent pražské kon
servatoře, bývalv žák prof. Novák.i a Michla, po
řádá v pálek 2. března .;vůi první samostatný
klavírní koncert v Assembly Halí, Collitis St„ Mel
bouřné. Na pořadu bude Mozart. Bnch, Beethoven,
Schubert. Chonin. Suk a i.
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORU

VÝMĚNA

AUTA

TANEČNÍ

VEČER

který se koná v sobotu dne 11. února 1950
ve FORGSTERS' HALL,
168 Latrobe St., Mclbournc - City
Začátek v 7.3'1 hod. večer
Vstupné 10/Pozvánky nebudou rozesílány
Čím dříve přijdete, tón ”íce se pobavíte

RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY,
autoradia, psací stroje, motory, vyssavačc atd.
za hotové neb na splátky dodá i opraví

J.

P H I LI P

Rádio - Electrical,
119 Gardenvale Rd., GARDENVALE, Víc.
/I. stanice za st. Elsternwick/
Telefon XM 2542
Dříve závod v Praze XII

JE VĚCÍ DŮVĚRY!

— Moje jméno panu B. M. V., St. Kilda (HD 2 VI dopisy, p. r.) nesdělujte. Mohl by mne považovat
za velezrádee a nebo bych byl pro něho aspoň
osobou podezřelou. Vám se ale svěřím: já čtu spor
tovní stránku, včetně toho Dynama Gottwaldov
atd., z celého čísla nejdříve.
J. H. St. Kilda
PŘEDPLATNÉ

Telefon MU 4164 /v prac. době/.
KOUPĚ,

JUSTICIA

Vás co nejsrdečnĎji zve nu

Vlašské — rybí —
zeleninové
bramborové —
saláty *

CHAMPION IN EXILE

— Drobného kniha se dobře čte a přináší mnoho
zajímavých informací z pozadí sportu jak v ČSR
tak i v jiných zemích.... Osobně se mi nejvíce
líbilo, jak Drobný vždy, zmiňuje-li se o ČSR, píše:
”... my jsme měli . . . "nebo "doma v ČSR ... ”,
ť. ..já jako Čechoslovák... ýatd. To by mělo
být vzorem četným našim bývalým krajanům, kte
ří dnes, pod vlivem totální klokanisace, se stydí za
svůj původ a někdy dokonce i za svůj mateřský
jazyk.
M. Z., Hurstville

L’ U D O V A

Z bratislavskej Pravdy zo 17. decembra m. r.
sa oneskorene dozvídáme, že v Soblahove pri
Trenčíne bolí "v minulých mesiacoch” komu
nistickými sudnymi orgánmi odsudem ”prc
trestný čin sabotáže" bratia Šéryovci, bližšie ozna
čeni ako "kulaci". Pravda ďalej referuje, že před
seda Miestncho národného výboru Vendelín Fabo
sa pokusil organizovat v obci podpisová akciu,
aby im (bratem Šeryovcom) vraj bol zmiernenv
trest , čim sa dopustil "trestného činu porušenia
povinno: ti veřejného či:.itc!'a” a bol za to L’11-1
dovým sudem v Trenčíne odsúdený na 1-1 tnesiacov vázenia bezpodmienečne.
Popři okolnosti, že bližšie podrobnosti o pri
páde bratov Ščryovcov neboli uvedené, je na
zprávě Pravdy zaujimavc. že za nich považoval
za vhodné intervenovat' sám předseda komunis
tického miestncho národného výboru, aj ked*
nakoniec s malým úspechom.
FBP

/VI/-

Spolehlivě Vám vše obstará

V. J O K L
FIRST YARD, 55 NEPEAN HIGHWAY
ELSTERNWICK VIC.
Telefon LF 1676, po prod. debě LF 2587
Na starší vůz dostanete záruku
jako na nový

KREJČOVSKÝ

ZÁVOD

NECHVÁTAL & VOZÁBAL
466-488, Bridge Rd., Richmond, Vic.
Telefon JB 3841

Nejnovéjší evropské a americké styly
MONTGOMEEÁKY S VLNĚNOU VLOŽKOU

Velký výběr pánského prádla
Provádíme veškeré
práce
optické
přesně, rychle a za levné ceny

£ 1/ 1/£ 1/17/6
£ 2/10/£ 3/ 2/6
£ 3/15/£ 4/14/£ 6/11/-

Děkujeme současně všem čtenářům, kteří
nám v poslední době pomohli s rozšířením
počtu odběratelů.
HD

Prvotřídní pánský a dámský

POZOR!
NOVÁ ADRESA!
6. poschodí
49 Elizabeth St-,
roh F-ir.ders Lané)

Meibourne - City

Optical Service

návky také postou

Tovární výroba kontinentálních uzenin
a výsek Ia. masa
Česká firma

PACIFIC SMALLGOODS
127 Gertrude St,, Fitzrqy, Víc.
Telefon JA 5005
V Melbuurne dodáváme až do domu

Otevíráme též moderní evropské lahůdkářství
a spolehlivé vyřizujeme příkazy k zásilkám
zboží všeho druhu do Evropy

B. Kalas 6í K. Marsíček

-8-

HLAS

6. 2. 1956

DOMOVA

port doma i v cizině

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Jaroslava Připlatu (dř. Sydney, nyni snad USA),
Riedla (film), Miroslava Procházku z Vracova,
Od našeho zvláštního zpravodaje J-T., Mnichov
Václava Křepelu, Martu Šimkovou, Miroslava
jen Středoevropského po mová. Kladrubská íneoo Kramperová) a dvojice Adamce, Františka ‘Zicha z Chrástu (nutné), a Joháru, ale také nově zalo Suchánková - Doležal.
i sefa Matouška ze Zásady,
ženého poháru mistrů.
Zjistime-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
Národní mužstvo zahá — Čs representanti v rychlobrusleni: Doubek,
jí sezónu v Egyptě a Su- Jauris (5C0 a 1500 m), Kolář a Opavský (5 a se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
danu. V ČSR se utká s 10 km).
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledaně, nebo nám
Brazílií a Východním Ně
sdělte jejich adresu.
HD.
meckem. Venku bude — Čs. lyžaři byli vybráni z těchto závodníků:
PROGRAM
hrát se Švýcarskem, Ra Remsa, Rieger, Stuchlík, Jcbavý. Vašut, Rulin
Malý oznamovatel:
ČS. FOTBALISTŮ
kouskem, Maďarskem a (skok), Melich, Nuessler, l.áhr, Šablatura, KuListárna
Čs. fotbalisté se letos Jugoslávií. Mimo to má
připravují na těžký me být během letních měsí bica (závod sdružený), Hennrich, Bogdálek, Kraj
J. Č., E. Melb.: Diky. Poplatek za 1 řádku 1/-,
zinárodní program. Mistr ců sehráno několik zápa ník, Čermák, Šlachta, Krasula, Šoltýs, Patočka
tučnou 1/6.
republiky se zúčastní ne- sů v Jižní Americe.
(sjezd), Cardal- Stebel, Matouš, Malínský, Hla Báseň, použ.. - V. E., Pavillons
s.
B.:
Diky
za
adr..
LÉKAŘ nerv, a duš. cho
váč a Okuliar (běhy).
- J. R., Paddingt.: Diky rob s diplomem z čs.
za výstř.. - Z. V., San univ. má možnost okamži
Bruno: "Svět kontrastů" té pralese v Austrálii /bez,
Ve zkratce
— Hokejově výsledky vylučovacího kola: Itálie ani
"Jízlivost" se nehodí. zkoušek/. Bližší v IID.
Rakousko 2:2, Kanada • Německo 4:0, Kanada
Tůmová-Divín a Suchánková-Doležal jsou no Čekáme na zprávu. - V.
Rakousko 23:0, Itálie • Německo 2:2, Českoslo vými přeborníky ČSR v krasobruslení.
J. Adel.: Díky za upoz. a ZÁSTUPCE pro prodej
vensko - USA 4:3, SSSR - Švédsko 5:1, Německo — Australan Stephens překonal v Melbournc svě výstř.. - "Známí same", kont, uzenářského zboží
po celé Austrálii i mimo
— Rakousko 7:0, USA - Polsko 4:0, Švédsko - tový rekord na 6 mil časem 27:54.0 min.!
Sydney: Nezaslal jste ji hledá továrna v Melbour
švýcarsko 6:5, Československo - Polsko 8:3, Ka —Košíkáři ÚDA vyhráli podzimní ligu před Spartou. ný výstř.? - M. š„ Can- ne. Nab. na zn. "Vysoká
— Australan Landy zaběhl v Melboume míli za terb.: Autorem básně provlsc” do HD.
nada ■ Itálie 3:1.
"Pověz, mámo" není Moj
— Výsledky krasobruslcni mužů (stav po povin 3:58,6 min.!
mír Zachar.. Díky za adr.. NA PRODEJ cihlový
ných jízdách: 1. H. Jenkins (USA), 2. Robert- — Ve finále mistrovství Austrálie porazil Hoad - F. K„ Clifton Iíill: Díky 5 pokojový rohový dům,
za adr.. Ukázk. čísla jsme místo pro druhý, vo stře
son (USA), 3. D. Jenkins (USA). Čechoslovák Rosewalla 6:4, 3:6, 6:4, 7:5.
— Robinson bude v dubnu obhajovat v Los Ange- žasl.
HD du města Dubbo, NSW.
Divín byl na pátém místě.
les titul mistra světa ve střední váze. Jeho soupe
Minule
přehodila Lino, záclony, lednička,
— Výsledky rychlobruslení 5.000 m: 1. Ščikov řem bude Caři Olson.
tiskárna stránky IID. kamna plynová a na dří
(SSSR), 2. Ericsson (Švédsko), 3. Gončarenko — Kanaďané porazili v Praze před Olympiádou Nemohli jsme požadovat, ví a část nábytku v do
čs. mužstvo B 9:1 a 10:1.
aby bylo číslo tištěno zno mě. Cena £ 3.500. Zn.
(SSSR). Na 500 m: 1. Griščin (SSSR), 2. Graf
— Divín se umístil na krasobruslařském mistrov va, mělo-li být včas expe "Odjezd” do HD.
(SSSR), 3. Gjestvang (Norsko).
dováno. Dodatečně so PŘIJMU pomocníka do
ství Evropy v Paříži na třetím místě.
— Lyžařské výsledky: mamutí slalom (muži): 1. — Maďarsko porazilo v Č. Budějovicích Českoslo proto čtenářům omlouvá truhlářské dílny, zapra
HD
, me.
covaného i nezaprac. B.
Sailer (Rakousko), 2. Moltcrer (Rakousko), 3. vensko ve stolním tenise 5:3.
Hladký, 148, Auburn, Rd.,
Schuster (Rakousko). Slalom ženy: 1. Reicherto- — Čs. hokejisté porazili ve Švýcarsku Arosu 9:4 a
Auburn, tel. WA 5008,
ČS. ADVOKÁT
vá (Německo), 2. Frandlová (Rakousko), 3. Grasshoppers Curych 9:6.

Zimní olympiáda

Hochleitnerová (Rakousko). Přespolní běh 10
km (muži): 1. Hakulinen (Finsko), 2. Jernberg
Švédsko), 3. Kolčin (SSSR). Přespolní běh 10
km (ženy): 1. Kozyreva (SSSR), 2. Eroščina
(SSSR), 3. Edstromová (Švédsko).
—V závodě bohů dvojic obsadila první místa
italská mužstva A a B. Třetí byli Švýcaři.
— Z hokejových výsledků finálové skupiny jsou
v době uzávěrky známy v Austrálii jen dva:
Kanada - Německo 10:0 a Kanada -USA 1:4.
Olympiády se zúčastni tito čs. hokejoví hráči:
brankáři - Vodička, Jendek, obránci - Gut,
Kasper, Bacilek, Bubnik a Buenther, útočnici Bartoň, Dandaf \ 1. Bubnik. Návrat, Vaněk.
Prosek, Zábrodský, Pantůček, Kluč a Cimrman.
I renérem je Bouzek.
— Krasobruslařské soutěže se zúčastni represen
tanti sedmnácti zemi. Za ČSR startuji Divín. TůVEŘEJNÉ
DRAŽBY
nábytku, koberců, pian a jiného bytového zařízení,
se konají každý patek od 10 hod. dop. u firmy
DECORATION CO., AUCTION GALLERY.
350 Little Collins St-, Melbourne, C. 1.
Sydney Darke. ředitel
ZLOBÍ VÁS OČI ?

Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
optický
závod

OPTO
109 Swanston St. /9. posch./,
Melbourne /proti Melbourne Town Halí,
Mluvíme česky i slovenský

Otevřeno denně 9 - 18, v sobotu 9-13 had.

Telefon: Cent. 1819

Domácí

kuchyně

ČS. RESTAURACE J. S. ČERNÝ
258, Church St.. Richmond, Vic.

POZOR!

Otevřeno v pondělí až patek od 5 do 8 hod. večer,

v sobotu od 12 do 2 hod. odp. a od 5 do 8 hod. več.
V neděli zavřeno.

DR. V. VOŘÍŠEK
úřaduje
v paláci Victoria,
44 Queen St.,
Melbourne — City
jako poradce,
tlumočník a expert
v oboru evropských
dokumentů a práv
Volejte předem
MB 5039 /kancelář/
LA9530 /byt/

Prodejny

H D

OADELAIDE
Čs. restaurace ”SLAVIA” 115 A Gouger St.,
Adelaíde, S.A.
Viktor Ščotka, 131, Hindley St., Adelaide, S.A.
*BRISBANE:

E. T. Corbetťs Book •
shop, 183 Queen St.,
Brisbane, Qld.
•GEELONG:

F. Koris, Box 255, P.O.
Geelong, Víc.
• SYDNEY:

STÁLÁ IN S E R C E _
JE PODMÍNKOU ÚSPĚŠNÉHO PODNIKÁNÍ !

Taja Daňková

ČECHOSLOVÁK v zahraničí, nejstarší týdeník čs.

otevřela
krejčovský závod

exilu má čtenáře téměř v 80 zemích. Roční před
platné £ A 2/FCI, anglické týdenní zpravodajství o zemích za žel.
| oponou, informuje svět, tisk, organisace i jednotlivce.
Roční předplatné £ A 3 7
Časopisy zasíláme i letecky za příplatek £ A 1/3/-.
KNIŽNÍ SLUŽBA ČECHOSLOVÁKA zasílá čs. li
teraturu (též v angl.. franc, atd.) do celého světa.
Ukázková čísla, seznamy knih a další informace:
ČECHOSLOVÁK - FCI
4, HoIIand Rd_. London W. 14, England.

HLAS DOMOVA
vyrházi čtmácňdenné
Řídi redakční kruh.
Adresa:
Hlas domova. 4 Erin St.. Richmond E.1, Víc.
Telefon JA 3380 . jen mimo pracovní dobu/
Předplatné: na rok s 37 -. na J roku s 19/na 7 čísel s 10 -. jednotlivá s 1 ó.

v
237 Bridge Rd^
RICHMOND
Melbourne
Telefon JB 1995

Čs. restaurace PRE
MIÉR, 1 Premier Lané
KING’S CROSS, NSW.
Čs. restaurace PRAGUE
Pennys Lané, KING’S
CROSS, NSW.
S. Rushton, papírnic
tví, Darlínghurst Rd.,
KING’S CROSS, NSW.
S.
A. SLAVÍK,
obchod kolon, a delikatesní, 203 Hay St.,
HAYMARKET NSW.
• MELBOURNE:

DOPRAVU

všeho druhu
dodávkovým autem
spolehlivé obstará

J. ŠURAN
13, Clendon Rd.,

Armadale - Melbourne
Telefon BY 3525

(po 6. hodině)

Čs. restaurace J. Černý,
258 Church St., RICH
MOND, Víc.
Čs. restaurace MORAVIA, 695 Elizabeth St.,
MELBOURNE-City, Vic
MYERS EMPORIUM
oddéL časopisů, MelBOURNE - City, Vic.
Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.

