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Jsem pro to, abychom se skutečnosti podí
vali do tváře. V otázce mírového soužití dá
vám přednost názoru Leninovu před názory
Sira Anthemy Edena nebo pana Krišny Mě
něna. Někde jsem četl, že Lenin pravil, že věří
ve spolupráci s nekomunistickými mocnostmi
asi tak, jako provaz věří ve spolupráci s člo
věkem, který má bvt oběšen.
Malcolm Muggeridge

ČESKOSLOVENSKU

Čísla mluví

PO

OSMI

LETECH

Exilové noviny se v těchto dnech opět rozepíší
o příčinách února 1948. Jedny budou dokazovat
naší nestatečnost, když jsme dopustili, aby menši
Svobodná Evropa uveřejnila přehled cen 67 různých druhů spotřebního zboží v Českosloven na ovládla většinu, jiní poukáži na Teherán a
sku v r. 1936 a v letech 1953-1955. V úvodu se skromně uvádí, že přehled byl vypracován, ’’aby Jaltu a připojí poznámku o zklamáni, které připra
se ...zamezilo nesrovnalostem při uvádění cen potravin a spotřebního zboží”, ale výsledek obsa vilo obyvatelstvo, když dalo ve svobodných. vol
bách skoro 40 % hlasů komunistům, a další si po
huje tolik zajímavých a poučných informací, že by mel být předepsán za povinnou četbu pro stěžují, že je političtí vedoucí správně neinformo
kandidáty návratu do Československa.
vali a v rozhodných okamžicích že zklamali úplně.
Přehled zahrnuje 44 druhů potravin, mýdlo, c igarety, benzín, zápalky, uhlí, plyn, elektřinu, Každý z těchto názorů snese dlouhý komentář, na
boty, šaty a oděvní součástky, a poskytuje srovnání mezi předválečnou republikou a různými každém je trochu pravdy. Nechceme se však dnes
zabývat rekriminacemi únorových události. Všimne
obdobími po komunistickém puči. Ceny jsou uvedeny v korunách a v jednotkách pracovní do me si spíš, jak se náš domov za osm let přizpů
by, t. j. jak dlouho musí dělník s průměrnou mzdou pracovat, aby si vydělal na to které zboží. sobil vládnoucímu režimu a co mu může říci exil
dnes, po letech odloučeni.
Po měnové reformě
Při sestavování tako pracují, a byli proto zboží je poměrně laci
Skoro z všech zpráv o situaci v Československu
vých tabulek ovšem není úzkostlivé dbalí toho, nější, než před válkou. byla postupně vyhlášena vysvítá, že odpor proti režimu šili. I po zklamáni
možno se uvarovat chyb. aby ve sporných přípa Příděly byly ovšem ve 4 snížení cen. takže v z loňské ženevské konference - zklamáni bylo v
1955
(konec ČSR velké - zůstává přesvědčením převážné části
Cenové informace po dech vrhli příznivější většině případů nedosta prosinci
národa, že je dnešní stav trvale neudržitelný. Ne
svétlo
na
komunistické
přehledu)
byla
cenová
cházejí z různých prame
tečné a spotřebitel mu
spokojenost se projevuje nejhlasitěji v těch vrst
období, a tak se vyvaro
hladina nejnižši. Srovná- vách, z nichž se před Únorem rekrutovalo nejvíc
nů (Statistická ročenka
sel kupovat na volném
vali nařčení z nedostatku
me-li ceny v prosinci radových komunistů. Dělnici v továrnách a na pra
1938, komunistický tisk,
trhu, kde bylo zboží ně
objektivity.)
1955 s rokem 1936 (t.j. covištích využívají nejčastěji okamžitého zmírně
kolikrát dražší. Po mě
zprávy uprchlíků, odha
Měnová reforma
před 19 lety) zjistíme, ni režimu, dovolují si dožadovat se plnění daných
slibů a kritisovat komunistickou praksi.
dy) a průměrná mzda
Před měnovou refor nové reformě byly ceny že cenv jsou stejné nebo
O postoji venkova přesvědčí soudní rubriky ko
je počítána jinak před mou v r. 1953 mohli jen o něco nižší, než na
klesly jen u housek, čer munistických novin: počet "sabotérů", kteří neplní
válkou a jinak po válce. ještě komunisté pouka volném trhu před refor ného chleba, bramborů, dodávky, vystupují z družstev, rozšiřuji protiko
I když však číslice není zovat na to, že vázané mou.
/pokračování na str. 2/ munistickou propagandu a jinak škodí režimu, se
stále zvyšuje.
možno přijmout jako
Podle zpráv čs. tisku mají komunisté v poslední
statisticky dokonalé, ma
NESOULAD VE WASHINGTONU
době i pochybnosti o spolehlivosti vedení čs. armájí nesmírnou praktickou
I dy. (viz na př. str. 3). Takové zjištění vynikne,
hodnotu. Dokazuji nade
■ uvědomíme-li si, že se důstojníky staly (a zůstaly)
všechny
pochyby,
že
jen osoby důkladně prověřené, spolehlivé.
Závěrečné prohlášení washingtonských rozho
Hned po Únoru se zmocnili komunisté prakticky
spotřebitel je na tom
vorů mělo být pravděpodobně demonstrací anglo
všech vedoucích míst v čs. hospodářství. Hospodář
špatné v lídově-demoské neúspěchy minulých let je však donutily k
americké solidarity. Misto toho z něho vyplývá
kratickém Českosloven
ústupu: povolávají zpět mnohé odborníky - nekopravý
opak.
Nikdo
nepochyboval
o
tom.
že
oba
sku. (Autoíli přehledu
munisty, aby předešli hospodářskému krachu. Pres
velcí západní partneři jsou zajedno ve svém odpo
ovšem předem věděli, k
tiž kompartaje to ovšem také nezvyšuje.
ru proti komunismu. Ale byly pochybnosti, a
Vážným problémem zůstává mládež, na niž ko
jakému závěru se doty zatím nic nerozptýlilo, jsou-li zajedno v tom, munisté soustřeďují svou pozornost. Škola, tisk,
CENY V ČESKOSLOVENSKU
rozhlas, Svaz mládeže, brigády, specielní politické
jak se má jejich odpor prakticky projevit.
školení, to všechno má pomoci mládež převycho
Československý dělník musí dnes pracovat déle,
Prohlášeni připouští, nom částečně. O této vat. Ani při tom nemají komunisté lehkou práci.
než před válkou, aby se stejně najedl. Tabulka uka
zuje ceny deseti druhů potravin v r. 1936 a 1955, že některé nesrovnalosti americké koncesi svědčí Dosvědčují to periodické čistky ve vedení Svazu
vyjádřené v pracovní době.
nebyly odstraněny. Me zmínka o přezkoumání čs. mládeže, veřejné poukazy na nedostatek pocho
Hodiny, minuty, vteřiny
pení učitelů pro "vážné úkoly", stížnosti na výstřel
zi řádky možno čist, že kontroly obchodu, jimž ky "reakčni mládeže” a j. Velkou vinu na neúspě
1936
1955
1 kg brambor
9m.05s.
7m.48s. trvají právě v nejožeha- se zřejmě mysli obchod ších převýchovy dává režim rodičům, kteří prý
1 kg hladké mouky
38m.20s.
39m.00s. vějších místech meziná s komunistickým blo zasahují do výchov) dětí "nesprávným způsobem”.
Rozhodně se zdá, žt ie tam menší procento otců a
1 kg bílého chleba
30m.40s.
38m.00s. rodních potíži, t. j. v kem.
matek, ponechávajících výchovu dětí jen škole
1 kg hovězího masa
21i.47m.50s. 3h.17m.30s.
Střední východ
a státním organisaeím, než mezi rodinami exulantů
Dálného
I kg másla
3h.51m.40s. 7h OOm.OOs. otázkách
ve svobodném světě.
1 litr mléka
Kim.OSs.
22m.00s. a Středního východu.
Ve sporných bodech
Co říci našim lidem doma ? Žádný rozumný člo
tucet vajec
lh.40m.28s. 2h.36m.00s.
Dálný východ
Středního východu pod věk nemůže chtít, aby se pustili do otevřeného
1 kg cukru
lh.26m.35s lh.48m.00s.
Vztahy k Rudé Čině trhly washingtonské roz boje proti režimu. Kromě projevů sympatie a snad
I kg rýže
34m.l0s. 2h.3im.00s.
1 kg čaje
21h.16m.45s. 30h.00m.00s. jsou od britského uzná hovory starou bezrad protestních not neodhodlal by se Západ k přímé
pomoci, bez níž nemá nyní nějaká revoluce naději
...A V AUSTRÁLII...
ni pekinské vlády bo nost a nejednotnost.
na úspěch. Rylo iiž řečeno vícekrát, že Západ jen
Stejné Zboží vyjádřené v australských pracov dem. ve kterém se anglo
Angličané chtějí ře kvůli satelitům do války nepůjde. I demokratická
ních jednotkách před válkou a po válce.
americké diference pro šit arabsko . israelský většina národa ie tam tedy nucena k určitému
1936
1955
kolaborace s režimem. Kromě takové "ko
1 kg brambor
6m.30s.
7m.42s jevuji nejvýrazněji. An spor územními ústupky druhu
laborace
” isou lidé vystavováni propagandě, jejíž
se
strany
Israele.
Eisenglie.
hnána
obchodnimy
1 kg hladké mouky
'9m.08s,
7m.34s.
intensitu
a záludnost jsme si opět připamatovalí
1 kg bílého chleba
12m.45s.
9m.26s. zájmy, projevuje ochotu hower něco takového ne
poslechu projevů džongiéra v míchání slova
I kg hovězího masa
44m.31s.
52m.lls. k umístěni pekinské de může podporovat. Pre- při
Božího s poučkami marx-lenínismu, delegáta
1 kg másla
lh.30m.00s. lh.07m.56s
kongresu Světové radv církví, prof. Hromádky,
1 litr mléka
13m.l4s
9m.45s. legace ve Spojených ná sidentské volby jsou na který se právě pokouší udat své zboží v hlavních
tucet vajec
12m.35s.
40m.53s. rodech. je nakloněna k obzoru a počet židov australských městech.
1 kg cukru
aim.lls.
12m.23s. vyklizeni dalších nacio ských hlasů je značný.
Hledíme-lí ke všem těžkostem, k nátlaku, jakému
1 kg rýže
17m.05s.
l6m.30s. nalistických ostrovů při Eden zřejmě nepochodil isou naši lidé doma wstaveni. můžeme je my z
1 kg čaje
2h.22m.41s. 2h.03m.29s.
čínské pevnině a žádá ani v otázce Saudské exilu >n žádat- snažte se udržet si za každých
Tylo odhady jsou jen přibližné, a ne docela
větši
volnost v obchod Arábie a Bagdadského okolnosti rovnou páteř ;
srovnatelné, československé ceny v r. 1936 jsou
Jiná ie otázka, zda může rozhádaný a nečinný
paktu. V prvním přípa exil domov vůbec o něco žádat!.
poněkud přehnané, poněvadž byla vzata za základ ních vztazích.
-svprůměrná minimální mzda ve .*2 odvětvích. V
Spojené státy, vázány dě žádal, americký zá
ostatních případech byla použita průměrná skutečná smlouvou s Nacionalisty krok proti protibritským
hodinová mzda. Australské ceny jsou založeny jen
Published by
na mužských mzdách, takže jsou snad příliš nízké. a strategickými zájmy provokacím S a u d i e.
Fr. Váňa. 4. Erin St., Richmond, E. 1, Vic.
kolem Formosy, ustou Američané odmítli ze
ČSR - archivy Rádio Free Europe
Printers: Bussau &. Co.,
Austrálie - vlastni odhady podle dat Common- pily Edenovi jenom v dvou důvodů. Jednak
6
Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
wealth Bureau of Census and Statistics.
posledním bodě a to je- ■pokračování na str. 2/
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Muži v politice

NOVÝ. ODBORÁŘ
Odborářští vůdci trpí často krátkozrakostí, jež
jim někdy zabraňuje vidět za platový cožaaavfcs,
ktery pra /é vymáhají pro své svěřence. Pro splně
ní mateno cíie jsou často ochotní ohrozit všeermy
zisky, které vyoojovaly generace jejich. předchůdců.
Máme na mysu jejich chotu ke kolaboraci s komu
nisty, jejichž cílem ve svobodných zemích, rozhodné
není lepši úaél dělníka. 'Spokojený dělník je de
finitivně z jejích dosahu.
George Meany, předseda dvou velkých americ
kých odborových organísací, (AFL a CIO), které
se nedávno spojily, mluvíi v Manhattanu k ame
rickým podnikatelům. Jeho řeč by měla být po
vinnou četbou všech zaměstnavatelů a také těch
odborářů, které jsme popsali výše: ”... Pro vládce
za Železnou oponou a pro komunistické válečné
lordy neznamená zahraniční obchod hospodářské
podnikání, jak mu rozumíme ve svobodném svě
tě, ale spíše politickou zbraň, k použití proti
nám ... Žádám vás. abyste se nenechali zaslepit
vyhlídkou peněžního zisku. Poznejte svého nepří
tele! Nepomáhejte mu! Dělejte víc, než to! Pomoz
te věci svobodného podnikání zdravou hospodář
skou politikou, dobrým vztahem rnezi dělníkem a
podnikatelem doma a demokratickou zahraniční
politikou venku...”
PROTI V S E M
Mladý řecký ministerský předseda Karamanlis
stojí před těžkým volebním bojem. Karamanlis
vede nejsilnější řeckou stranu, stranu zemřelého
maršála Papagose, která drží 200 mandátů (athén
ský parlament jich má 300). Proti němu byl
zorganisován volební blok zbylých šesti stran, v
jehož čele stojí takové veličiny řeckého politického
životu, jako Papandreu, jež kdysi potlačil s brit
skou pomocí komunistické povstání v Athénách,
a Venlzelos. .Jejich volební blok zahrnuje také
stranu E.D.A., která je všeobecně považována za
zástěrku ilegální komunistické strany.
Papandreu i Venizelos popírají, že se komunistům
nějak zavázali. To však nijak nezmenšuje nebezpepečí. že by komunisté mohli získat na jejich hřbe
tech nové předmostí v zemi, kde se jim od porážky

ZE DNE NA DEN
(i. 2. Československo nu
da lo Egyptu 40 ruských
bombardérů typu Iljušin.
7.2. Nový francouzský
min. předseda Mollet na
vštívil Alžír, kde ho oče
kávali demonstrující fran
couzští usedlíci. Generál
Catroux reslgnoval na
úřad ministra pro Alžír.
V Londýně skončila
britsko - malajská konfe
rence. Malajsko dostane
okamžitou samosprávu a
v dohledné době úplnou
nezávislost.
10.2. V Malajsku skonči
la amnestie a britská ar
máda zahájila novou
ofenslvu proti teroristům.
Velvyslanci 3 západ
ních velmoci protestova
li u sovětského velvy
slance proti ilegálním
militaristickým organisaelm ve Východním Ně
mecku. 15. ledna se
zúčastnilo komunistických
manifestací ve východním
sektoru Berlína 25.000
ozbrojených členů závod
ních milic, hnutí mlá
deže a sportovních organisaci.
11.2. Bývalí britští diplo
maté Maclean a Burgess
uspořádali v Moskvě tis
kovou konferenci, na kte
ré předali novinářům pí
semné prohlášení.
12.2. Nehru napadl ve
svém projevu SEATO
a Bagdadský pakt, které
prohlásil za militaristiekě

20. 2. 1956

DOMOVA

MarcobGva povstání nřiňš neóařf.o.
OSVÍCENÝ
Vůdce německých sociálních demokratů .dr.
OUenhauer se začíná po—a”; přiklánět k zahra
niční politice dr. Adenauera. OBenhane-, zdá se,
konečné přišel na to, jak nerozlučně je německá
bezpečnost spojena s přárelsr.nzr. západních de
mokracií, i když tu a ta— pořád ještě mluví o
přímém jednání se Sověty.
K rozumu ho přivedlo rostoucí pronikání ko
munistů do sociálně demokratické strany a západonémeekých odborů. Po volbách v roce 1957 se
dokonce uvažuje o koalici s křesťanskými demo
kraty, jako demonstraci síly a solidarity výcho
doněmeckým komunistům.
-nVARŠAVSKÝ PAKT :

Beseda v
Černínském paláci
nic nového

Pražská kcnference Politického poradního vý
boru států Varšavské -smlouvy proběhla téměř
bez jediného komentáre v západním tisku. Čte
nář na Západě však se nedověděl o nic méně,
než jeho protějšek za Železnou oponou, jenž
dostal do rukou noviny doslova plné konference.
Konference se zúčast formě". Vedoucím česko
nily všechny státy, podí slovenské delegace byl
lející se na Varšavské generál armády dr. Ale
smlouvě, a pozorovatelé xej Čepička.
z komunistické Číny. Z
Řeči delegátů ve vel
Moskvy přijeli Molotov kém sále Černínského
se Žukovem a s hlavním paláce se podobaly jedna
velitelem spojených oz druhé jako vejce vejci
brojených sil maršálem a závěrečné komuniké
Koněvem. V polské de se od nich také mnoho
legaci se vyjímala "mo nelišilo. Byly vyzdviže
hutná mužná postava ny mírumilovné snahy
n aršála Rokossovského lidově - demokratických
maršála Rokossowského národů
a
odsouzeny
v tradiční polské unijisté agresivní kruhy

ČÍSLA MLUVÍ

orgauiaace,
ohrožující
světový mír.
polotučného sýra, soli,
13.2. Indonéská vláda se zeli, piva, kapra, cigaret,
rozhodla skončit holand
ské - indoneskou unii. zápalek, uhlí a elektřiny.
Indonesko - holandská (S cenami někdy také
konferenci v Ženevě klesla kvalita, jako u
skončila bezvýsledně.
housek, chleba, uhlí. U
V maltském plebiscitu cigaret srovnáváme
se vyslovilo j hlasujících
pro integraci ostrova ve Vlasty s Partyzánkami.)
Velké Britanii. Naciona Ostatní zboži stoji dneš
listická strana pleblscit ního spotřebitele více.
bojkotovala, takže se ho Na pánské boty praco
zúčastnilo jen G0 c'c vo
val dělník za první re
ličů.
11.2. V Moskvě byl za publiky 11 a půl hodin,
hálen 20 sjezd sovětské v r. 1955 30 a půl hod.,
komunistické strany. na dámské prací šaty
Hlavním řečníkem byl
před válkou něco přes
Nikita Chruščev.
15.2. Při srážkách mezi 5 hod., dnes 15 a půl
vojskem a povstalci v Al hod.
žíru bylo zabito kolem
Trochu čísel
70 lidi.
Pro
výpočet
doby
IR. 2. 12.000 vojáků v
práce
byl
v
prosinci
Iquitos v Peru se vzbou
řilo a obsadilo město. Pre 1955 vzat průměrný plat
sident Odria vyhlásil mi 1.200,-- Kčs, t. j. 6, Kčs
mořádný stav a nařídil na hodinu při 200 hodi
censům tisku.
Dosavadní ministerský nách pracovní doby mě
předseda Kekkonen byl síčně. Pro zajímavost
zvolen novým finským uvádíme některé ceny,
presidentem.
podle kterých si čtenář
IS. 2. Podle posledních
zpráv se polovina armády může udělat úsudek o
v Peru připojila k po současné cenové hladi
vstalcům. které vede ge ně v ČSR.
nerál Peřino Pereyra. Ne 1 kg hladké mouky 3.90
závislé noviny La Prensa Kčs. 1 kg hrubé mouky
byl v zastaveny, protože
uveřejnily
povstalecký 4.90. 1 kg černého chle. ba 2,60, bílého 3,80, 1
manifest.

{ pokrač. se strany 1. )
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se bojí, aby nějak nepo
sílili sovětský vliv, jed
nak by mohli šlápnout
na L-uří oka vlastním
petrolejářským společ
nostem, jimž jde znáta
britské prestiže na Střed
ním východě náramně
k duhu. Při odmítnutí
britské výzvy k vstupu
do Bagdadského paktu,
hledělo jedno americké
oko na ty arabské stát)7,
které mu nejsou naklo
něny, druhé do Indie,
kde jej ministerský před
seda Nehru považuje z
neznámých důvodů za
ohroženi světového mí
ru.
V defensivě
Washingtonské
roz
hovory tedy nesplnily
svůj prvni cil - demon
straci anglo - americké
solidarity. Zklamaly ta
ké v plněni druhého cí
le, jímž mělo pravděpo

dobně být i převzetí,
diplomatické a hlavně
propagační orensivy. V
tomto bodě byly zasko
čeny Bulganinovou "mí
rovou." nabídkou přá
telských smluv s USA,
Anglii a Francii, která
si vynutila defensivni
charakter některých míst
anglo-amerického
pro
hlášení prostě tím, že
učinila ze zamýšleného
iniciativního tahu pro
titah.
Bulganinovy
dopisy
navrhují ovšem jenom
takové smlouvy, které
Kreml
nedávno
sám
zrušil. Ani to však ne
změní nic na faktu, že
komunisté znovu v
poslední
chvíli před
stihli západní demokra
cie a postavili je o krok
zpátky, do posice, na
kterou si, ač neradi, za
čínáme pomalu zvykat.
■k\v-

západních zemi”, které
"nechtějí vyvodit nále
žité závěry z mezinárod
ních událostí posledních
let, svědčících o znač-*
něm růstu sil, které jsou
plny odhodlání bránit
mír”. Jmenovitě byly
cdsouzeny Severoatlan
tický pakt, SEATO, bagI cladská smlouva.
Jedinou
podstatnou
změnou, kterou konfe
rence přinesla, je status
Východního Německa,
•které se stává plnopráv
ným členem, a jehož
branné sily jsou teď za
členěny do Koněvovy
armády. Ministr národ

ní obrany Willi Stoph
se objevil v nově generálské uniformě a byl
jmenován jedním z Koněvových zástupců.
To jsou ovšem jenom
změny na papíře, proto
že Východní Německo
už mělo tak jako tak
vyzbrojenou policii v
sile 110.000 mužů, kte
rá je součástí spojených
komunistických sil. Kon
ference nejsou za Želez
nou oponou k tomu, aby
se na nich docházelo k
rozhodnutím. Jsou pou
hou hlásnou troubou
komunistické propagan
dy.
-r-

houska 0,30 (bez tuku)
nebo 0,35 ("tuková”),
1
kg brambor
0,78
(prům.), 1 kg hovězího
18,70, (přední), 20,80
(zadní), 1 kg vepřového
24.40, uzeného 34,--, 1
kg pražského salámu
30,--, 1 kg uherského sa
lámu 100,--, vyškvařené
sádlo 36,--, máslo 42,--,
litr mléka 2,-, (v létě),
2,40 (v zimě), 1 vejce
I, -. (léto) 1,60 ( zima),
JAKÝSI FATÁLNÍ KONFLIKT
sůl 0,92, kostkový cukr
Mělo by se to číst vlastně s veselosti kdyby
II, --, rýže 12,40 až 19,-,
jedno lidské srdce z rodu královského, ne
jablka 5,-, až 7,—, káva
bylo při tom přeťato vc dví. Londýnská ve
240,-, čaj 180,-, litr pi
řejnost si několik let šuškala, že mladší sestra
va 1,40, jádrové mýdlo
britské královny, přesto, že pro svůj původ
10.40, 10 cigaret 1,60,
a sličnost stanula v samém středu mondenní
litr benzinu 4,-, krabič
společnosti, přece jen ve svém srdci nosí lásku
ka zápalek 0,20, 100 kg
k leteckému kapitánovi a válečnému hrdinovi
černého uhlí 18,80. hně
Tou-nsendovi. Ach ouvej ! ... Čerti i andělé
dého uhlí 9,40„ pánské
umějí někdy sešít několik náhod dohromady.
boty 182,30, košile 66,50,
I Princezna Margareta co živa bude, nezapomeoblek 330,-, zimní ka
ne na pana Bedřicha Smetanu a na pana Ra
bát 338,--, dámské boty
faela Kubelíka. Protože v těchto dnech, kdy
104,50, prací šaty 93,60,
její láska se octla v jakémsi fatálním konfliktu
vlněné šaty 300.-, ba
se zájmy dynastie, impéria i církve . náš Ra
vlněné punčochy 8,35,
fael Kubelík, bouřlivě a s nevídaným úspě
nylonky 43,20.
chem v londýnské opeře znovu zas uváděl Vykořisťovaný dělník
"Prodanou nevěstu”.
v kapitalistické Austrálii
Československé noviny, New York, 2/1., pro
by těmto číslům těžko
sinec
1955.
uvěřil.
-ec-
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POVĚTRNÁ OFENSIVA SOVĚTSKÉHO SVAZU A SATELITU

Balonky v bouři

dostali: Marie ttežisc-. a, "CTfJ SryŤGVGii ó.
Amaue Kotoová, Marie vystsvbii ss S-S-L in®.
V uplynulých čtrnácti dnech zavál ostrý východní vítr. Kdejaký sa
Léblová a Františka Von- arch. Vladimír Červenka.
telitní
stát v Evropě i v Asii přišel na to, že Američané ohrožují jeho
dráková na 3 mestce, — Americký černošský
Zne-ňka Paulíková a He soubor, který hrál v So suverenitu a bezpečnost letecké dopravy vzdušnými balónky. Chytačka
lena Ne vrátilo vá na .4 větském svazu Gershwc- je tentokrát v tom: komunisté míchají dohromady dva druhv balónků.
měsíce. Josef Kokta byl novu operu "Porgy a
osvobozen, aie statni pro r>ess. bral ty dezt v kar- Druhá nota československé vlády obvinila balónky Svobodné Evropy,
že zavinily letecké neštěstí v Tatrách. Mao.ce-tunova vláda si stěžuje
kurátor se odvolal.
íínském divadle.
— Podle "Rudého práva” — Koncem ledna začalo na povětrnostní balony amerického námořnictva, že porušuji čínskou su
bylo ve 3. čtvrtletí roku v Praze hospodářské verenitu.
1955 úmyslné založeno jednání s Jugoslávií. Ti
Američané se dali, ja kých deníků’’. Výstava mechanismus
neselže.
77 požárů. 19 lidí přišlo o to žádá náhradu za hospo
život, 117 bylo zraněno. dářskou blokádu, kterou ko obyčejně, nachytat se konala v zasedací sí Výstavka však ukázala
Výře škody: téměř 26 nařídila Kominforma.
na hruškách. Svolili, že ni ČTK. Z uveřejněných na celé radě exponátů
milionů Kčs.
— Nová jednotná země i zastaví vypouštění po- fotografií v čs. novinách zařízení americké výro
— V Pacově byl odsouzen dělská družstva byla za
rolník František Smeta ložena: v obci Leskovec , vétmostnich balónku z nebude nikdo chytrý. by, které spadly na na
na z ítísníc pro neplnění v jihlavském kraji (vstou , tureckých (a jiných) zá- Nicméně, praví "Mladá še území, aniž fungova
dodávek na 7 a půl roku. pilo prý- 12 z 13 rolníků), : kladen, přiznali, že (při fronta" z 29. ledna: ly podle představ "Svo
— Byl dopaden 46-letý ve Stojčíné v témže kra jnejmenším) jeden balon, 'Američtí novináři se na bodných Evropanů", že
sňatkový podvodník Ed ji, v Kyjově na Žďársku, vypuštěný
námořnic vlastni oči přesvědčili o cela ta komplikovaná a
mund Hobora z Nových v Hodějovicích na Pel
Zámků, který si už před hřimovsku a v Pavlově tvem, se zatoulal až na zločinnosti svých moci- přitom prostoduchá matím odseděl pro týž de na Velkomeziříčsku. (Cel Sibiř. Americké vysvětle- pánů". Z popisu v "Mla šinEtie-výplod zločineclikt 18 měsíců.
kem 73 rolníků s 600 . ni je prosté: balony ná dé frontě” je zřejmé, ké západní techniky — Na pražské konferenci hekt. půdy). Na Prostě- mořnictva jsou vypouště že si vyvěsili meteoro zkrachovala, bohužel až
Varšavského paktu zastu jovsku založili JZD v
ny v rámci připrav na logické balony místo ba příliš často a ohrozila
povali
Československo Prostěj ovičkách.
ministr národní obrany — Vývozní a dovozní Mezinárodni geofysický lónků Svobodné Evropy. na zdra\ i a životech na
čepička a ministr zahra podnik "Chemapol” do rok. S letáky Svobodné Na účet Svobodné Ev še občany.”
ničí David.
stal "Rudý prapor” za i Evropy nemá americká ropy však jde tato pasáž
V balónkové akci
— 26. ledna prý zase vy přeplnění plánu.
buchl v obci Dobrá Niva — Půlmiliontým poslu ; vláda nic společného: z citovaného čísla "Mla soudruha Chruščeva vů
na Zvoleňsku balon Svo chačem čs. rozhlasu na jde o podnik soukromé dé fronty”: "Dalším svě bec nejde o nějaké po
bodné Evropy a zranil 6 Slbvensku se stal Ján společnosti.
dectvím
neurvalosti chybně ofačovaně obča
lidí. Československá le Poreš ze Sášové u Ban
V Moskvě rozhodli Svobodných Evropanů” ny Československé re
tadla se snaží sestřelí* ské Bystrice. Dostal kla
balony ještě nad rakous vír, gramorádio, tříden (z pochopitelných dů je exponát tak zvaného publiky. Velké balony
zařízení meteorologické,
kteťé
kým územím. Zaměstnan ní pobyt v Bratislavě a vodů), že z balónků vy "bubnového”
ci košického "Masoprie- třídenní pobyt v Praze, buduji velkou meziná Je to kotouč, podobný vypouští americké ná
rr/yslu” se na protibam- desku s vlastním hlasem rodní při. Zapřáhli do obrovské
špulce,
n a mořnictvo, jsou jen zá
nové protestní schůzi za a jednoroční předplatně práce všechny satelitní němž jsou balíčky ovi minkou. Kremlu jde o
vázali vytvořit "vzorný časopisu "Rozhlas".
oddíl civilní obrany".
V Brně uspořádali noviny. Zapřáhli propa nuty pásem průhledné víc. Vedení komunistic
Sjezdu východoněmec výstavu mexických vý gační aparát. Zapřáhli, ho polyethylenu. V ur kých stran si uvědomu
i co se dalo.
kých spisovatelů se v tvarných umění.
čité době povolí brzda, ji, jaký propagační výz
lednu zúčastnila taky de — Čs. úřadům se prý
V Praze byla uspořá která uvolni mechanis nam mají letáky Svo
legace čs. spisovatelů ve přihlásil bývalý úředník
složení: Vítězslav Nezval, z Gottwaldova (Zlín) dána výstava ”Darů t. mus, aby se kotouč mohl bodné Evropy. Proti
dr. Vilém Závada, dr. Miroslav Borecký, kterv zv. Svobodné Evropy". otáčet. Pás se uvolňuje nim a výhradně proti
Zoltán Rampák.
před dvěma roky utekl Prý na ní byli i dva "zá a balíčky se sypou do nim je namířeno toto
— Pod názvem "O umě z vlasti a nedávno prý stupci/ velkých americ- lů. Tak je tomu, když povětrné tažení.
vm
ní” vyšel výbor ze statí byl vyslán do Českoslo
F. X. Saldy. Výbor za venska ve službách ame
chycuje "nejpokrokověj- rické zpravodajské služby.
ší rysy” šaklovy práce. — V Rosicích u Brna by
— Tabáková továrna ve li odsouzeni zaměstnanci
Redakci IID se dostaly do rukou dva dopisy z Československa, které
Spišské Bclé připravuje mlýna v Ivančicích "pro
nový druh cigaret. Budou dlouholeté krádeže mou příznačné osvětlují náladu doma. Oba dopisy byly psány těsně po vánocích.
se jmenovat "Lubicn”.
ky a jiných výrobků". Z dopisů otiskujeme nejzajimavější pasáže.
Ptáš se také, jak se papírově, to mi není ja - ... práce máme stále
Ministr Oldřich Beran Odsouzenci a tresty: F.
byl oficielně jmenován Nováček 6 let, Z. Švi- nám žije. Na to raději ne né. Jako navrátilec bys dost a dost, ovšem z té
předsedou Státního vý hálek 5 let, V. Hrdina 5 budu odpovídat, jen to, "snad” byl uvítán........ práce nemáme takovou
boru pro vvstavbu. Před let, J. Matouš 5 let, F. že se v tisku píše, že u Dokonce bys možná mlu radost, jakou bychom
sedou Ústřední správy Šianský 5 let, H. Bojanov- nás životní úroveň stá vil do rozhlasu a jistě bys měli mít, protože ve
. ský 4 roky, F. Roblička le stoupá. Vypadá to le nám vypravoval, jak j. i většině případů je něja
2 a půl roku, J. Gross a tos jako ošklivý podzim. se tam u vás měl špatné. kým způsobem pokažena.
' J. Rudeček na dva a čtvrt Neprší-li jako z konve, Že bys tu neměl takové A co děláme v soukro
pak je zaručeně silný vymoženosti, které jsou mém čase, to bv vás jistě
I roku.
”Jeln jsem tuhle autobusem a jeli taky dva — V Trnavě byla souze vítr - až vichřice. O bí u vás běžnou věci (sou zajímalo, protože z této
důstojníci. Chvíli se bavili, až ten jeden vy na skupina "sabotérů lých vánocích se nám kromý podnik, auto), e- činnosti můžete posoudit
pozemkové reformy". Tři ani nezdálo a sníh pad<.l vent pracovat za nízký náš život. Všední díly
stoupil a druhý si přisedl k jednomu civilisto
osoby byly odsouzeny totiž jen asi den a hned plat, to by Ti jisté ne trávíme obyčejně doma
vi. Seděli blízko mne, takže jsem zaslechla k dlouholetým trestům z něj bylo bláto.
v kuchyni, neděle v obý
Teď o tě amnestii. Ne vadilo. Byi bys jistě vacím pokoji. Jenom
jejich rozhovor. Slyším, jak se civilista ptá
I. Kováčova na 18 let
šťasten, že nám můžeš
vím
sice,
jak
do
toho,
ale
někdy v sobotu jdeme
důstojníka, jestli byl v kině, a důstojník na to, a úředníci národního vý
snad Ti z toho něco bude pomoci vybudovat socia
že ne, on že na sovětské a na náše filmy zá boru v Tmavě Pavel jasné. Přijet bys "snad” lismus. Místo bys snad do biografu a v nejlepším
Jamrich (14 let) a J
sadně nechodí...”
mohl. Jak se to provede dostal. Vždyť nejen doly případě do divadla. Ted’
Richtárik (8 let).
a hutě, ale i zemědělství v zimě zajdeme s Evou
Maminka Maric Stržková z Vlachovy Lhoty — V Praze byli odsouze
potřebuje
pracovníky. někdy na hokej, protože
u Valašských Klobůk si stěžuje Armádnímu ni pro "vloupání a zpro a Šmidek na 12 let. Su- Jistě bys také neříkal, že to je sport, kde se můžeš
nevěru
národního ma- choman a Kroupa na 10 bys šel třeba pěšky zpát beztrestně vykřičet a př.
rozhlasu. K tomu dodává Karel Šiktanc v
jetkť,” Josef Koudela let. Frančiak na 8 let. Ty- ky, kdyby to bylo možné, tom uvidíme někdy pěkný
téže relaci:
(12 let), František Mikš. šer a Eliáš na 5 let.
jako to neříkají jini. .. sport...
”Ony jsou i jiné věci. Jsou důstojnicí, kte
(10 let) a František štěr — Nová naleziště uranu Neptala jsem se, zda by
Končím, jelikož se mně
ří si rádi vybírají za společnost právě ty, kte ba (8 let).
byla zjištěna v okolí Po maminka mohla za vámi dnes nějak nelibí můj
přijet, protože mi psala,
rým je celý dnešní život proti srsti. Jsou — V Liberci byla souze ličky.
styl a pak hlavně proto,
důstojníci, rození svůdcové, kteří se domní na skupina zaměstnané — Do Indie odjela čs. že ještě počká, zda byste že píši kuličkovým pe
"Masného průmyslu" vt vládní delegace ve slože někdy nemohli přijet sem.
vají, že uniforma je nejlepší k tomu, aby jim
Vansdorfu. která zcizí ní: náměstek min., za Že prý se toho ještě rem,, které mně naprosto
v jejich spádech byla dobrou společnicí ... ” la přes 1.700 kg. masnýcř hraničního obchodu ing. dočká. Mnoho pozdravů nevyhovuje (náš výrobek
Pražský rozhlas 29.1.56. výrobků. Jména a tresty J. Kohout a dr. M. Kad a "až” jednou nashleda a samozřejmé svinstvo)..
■ Bek na 13 let, Stehlíčel lec.
J.L./Č nou.
Eva.
Váš Láďa.

— Rozsudky v brněnském
procesu se skupinou, kte
rá na černo vyráběla a
prodávala vlněné látky
(HD 3/VI.): bývalý to
várník Ivan Pánek 25
let, organisátor výroby
okresního průmyslového
podniku Blansko Richard
Božek 21 let, vedoucí Ho
ráckých tkalcoven Lud
vík Máslo taky 21 let, ve
doucí Novohradské tex
tilky v Lučenci Oldřich
Netužil 22 let (”...V
roce 1949 uprchl do Zá
padního Německa, pozdě
ji se vrátil a sliboval, že
se vynasnaží prací své
provinění odčinit - •’ - ”),
vedoucí textilní továrny
Vladimír Jakubec 17 let,
vedoucí výrobního druž
stva Ludová tvorba ve
Velké Rovné Eduard Černer 19 let, bývalý velko
obchodník Metoděj Sedlá
ček 23 let.
— Byla podepsána mezibankovní dohoda na rok
1956 s Portugalskem. Vý
měna zboží se prý zdvoj
násobí. V Praze skončilo
obchodní jednání s Ra
kouskem. Vzájemný ob
chod má stoupnout o víc
než 50 procent.
—• V Praze soudili pro
rozkrádání čokoládových
výrobků
zaměstnance
Pražských čokoládoven a
zdravotní
pracovníky,
kteří je od nich dostávali.
Tresty: dr. Josef Koukal
2 roky, jeho pomocnice
Ludmila Čejková 1 rok,
dentista Ladislav Vošahlík 6 měsíců, zdravotní
sestra Maric Čermáková
1 rok, instrumentářka
Marie Koktová 4 měsíce,
mistrová zdravotního
střediska Marie Valáško
vé 6 měsíců, všichni nepodmíneěně. Podmínečně
na dva roky: dr. Otto
Srba 6 měsíců, dr. Vác
lav Máj 3 měsíce, zdravot
ní sestra Tihomayarovy
nemocnice v Krči Marie
I-Iarvanová 8 měsíců, úředník administrace "Li
dové demokracie” Jan
Mlnuřík 6 měsíců. Tresty
"nápravného opatřeni be
ze změny pracoviště”

ARMÁDA-SLOUP SOCIALISMU
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Těsně před
odchodem

O NOVÝCH ZBRANÍCH

V těchto dnech odjedou do Anglie manželé
Pravdovi. Jiří Pravda hrál na australském je
višti ve více než třiceti rolích a Hana Pravdová
režírovala pres tucet představenu Nej úspěšnějším
představením asi byla nová inscenace Steinbeckova dramatu ”O myších a lidech”, která si mnoho
nezadala s pražským provedením.
Paní Pravdová však pokládá za nejlepší první
inscenaci Jeana Anouilhe na australském jevišti,
”Euridíku”, která se v angličtině jmenuje "Point
of Departure”, což bychom asi nejlépe přeložili
”Tésné před odchodem”.
Těsné před odchodem se říkají nejzajímavéjší
věcí: jak to bylo s hraním na australském jevišti,
jak se narychlo studovaly hry a role v cizím ja
zyce, jaké byly potíže s inscenací, jak těžko bylo
shánět herecký materiál.
Dozvěděli jsme se, co vlastně australskému
divadlu nejvíc chybí. Není toho málo. Především
dobrá divadelní škola a divadlo pro mládež, kte
ré by aspoň částečně paraíysovalo vliv holly
woodské záplavy filmů. Potom se zbavit vlivu
importovaného divadla, ve kterém divák vidi
herce první třídy vedle místních ochotníků vraž
dit i ty nejlepší hry. Pak lip platit herce. Austral
ský herec má tento pracovní rozvrh: denně
zkouší od 10 hodin do pěti, od osmi večer hraje,
v sobotu zkouší jen od 2 hodin do pěti. Jednou
za čtrnáct dni má volnou neděli, aby si trochu
mohl přečíst roli. O té druhé neděli je generální
zkouška. Za to všechno pobírá základní plat
12 a půl libry.
A naposled zaplatit divadelním kritikům. Zatím
to dělají diletanti, kteři mají pro Judith Andersonovou nebo Sybilu Thorndykovou tytéž frá
ze jako pro Dramatický kroužek dámského spolku
se sídlem ve Wagga-Wagga.
Těsně před odchodem bychom taky chtěli po
přát Ptavdovým, aby v Anglii zlomili vaz. Až
budou opouštět australský břeh, ať si vzpome
nou, že jako nejsmutnější truchlici pozůstalý
zůstane osiřelý kroužek ezopských ochotníků, s
nimiž si užili nejednu legraci, a kteří si s nimi
s chutí po česku zahráli.
vm
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i Pokračování/
Raketa- která je
schopná srazit s oblohy
druhou raketu. musí
být ještě větší, rychlejší,
její donosnost musí být
ještě větší, její kontrolní

Hana Pravdová

Jiří Pravda

SOVĚTSKÉ

POLITIKY

REFORMA KONCENTRÁKŮ?
"Během let 1954 a 1955 začala pronikat na Západ svědectví o nouzi
o pracovní síly v průmyslu a zemědělství'’, začina svůj článek o reformě
sovětských koncentračních táborů americký žurnalista Bcrtrand Wolfe.
Sovětská vláda se prý tehdy začala ohlížet po pracovních silách i v tá
borech nucené práce, kde vládni otroci taktak, že vvdělávali na režii.
Wolfeovy informace se zhruba shoduji s infoiniacemi, jež přicházejí
poslední dobou z Československa.
rodíc zmmeneho au boru nucene práce ve mají o zvýšeni průmys
tora jsou příčiny takové Voikutě n jinde, jež by lové výroby než o poto reformy asi tyto:
ly zorganisovány hned trestáhi zločinců, kteří
jsou tam vězněni.
1. krise ve vedeni komu po Stalinově smrti.
nistické strany po Stali 5, přesun správní moci
Dnes je prý opět
nově smrti,
nad některými oblastmi, možno odpracovat si
2. tlak Spojených náro v nichž se pracovní tá rozsudek ve zkrácené
dů. jež chtěly vyšetřo bory nalézaly, z rukou době, jako tomu bylo
vat poměry v táborech M\ D do rukou přísluš před rokem 1937. Ten
ných odborných minis vězeň, který pracuje nad
nucené práce,
3. nedostatek pracovních terstev po pádu Be- normu, může si odpra
covat na př. pětiletý’ ža
sil v zemědělství, prů rtově,
6. skutečnost, že přísluš lář za tři roky.
myslu a v armádě,
4. stávky osazenstev tá- ní ministři se víc zajíMnoho vězňů bylo

tehdy při pokusu nad
White Sands v Novém
Mexiku úspěšně zasáhla
dálkově řízenou létající
pevnost asi ve výši de
seti tisíc metrů. Protiletadlová raketa Nike
měla úspěch proti zasta
ralému letadlu, které se
v pLné bojové pohoto
vosti ani nedožilo konce
minulé války a muselo
ustoupit své větší sestře,
létající nadpevnosti B-29.
Jaký úspěch může tedy
mít Nike proti nejmodernéjším dálkovými ra
ketám?
To je dnes jádrem
sporu mezi americkou
armádou - jejíž dělo
střelectvo přijalo Nike
za vlastni zbraň - a ame
rickým letectvem, které
sází na vlastního koně,
na
létající raketovou
bombu Matador. Ne
dávno se obě strany po
kusily řešit tento spor
jediným možným způ
sobem - praktickým po
kusem. Letecký oddíl
vypustil do vzduchu Ma
tadora, oddíl protiletadlového
dělostřelec
tva poslal proti němu
Nike. První Nike se mi
nula čile, druhá vysto
povala, dohnala a zniči
la prvni Nike. Dělostřelci se hájili, že se jim ně
co posunulo v řídicím
zařízení a začali opravo
vat.
Letci pak vypustili dru
hého Matadora, Hned
prvni Nike se srazila s
'útočící" raketou, druhá
Nike pak vybuchla upro
střed trosek obou prv
ních strojů. Celý pokus
tedy skončil bez výsledku
a nerozhodně, zvláště
když letci tvrdili, že Ma
tador neletěl ve své nor
mální operační výšce a
obvyklou rychlosti.

Snad by bylo na místě
vzpomenout krátce tech
niky dálkového řízeni
střel. Hlavni tři principy
jsou označeny jako ”Beam Rider”, "Command
Guidance” a ’ Homing”
anglické termíny, pro něž
bude teprva třeba hle
dat česká slova. ”Beam
rider” se v podstatě opí
rá o pozemní radar,který sleduje cíl, a raketové
střely, která se samočin
ně položí na střední pa
prsek radarového prou
du. Kontrolní orgány
řiditelné střely jsou citli
vé na změnu intensity
v průřezu svazku rada
rových paprsků, takže se
střela stane jakýmsi za
jatcem v proudu rada
rových impulsů, sledu
jících cil, který by také
měla theoreticky zasáh
nout.
"Command Guidance”
potřebuje dvě radarové
stanice: jedna sleduje
cíl, druhá pak střelu,
která byla proti cíli vy
slána. Údaje z obou sta
nic jdou do elektronic
kých komputorů, které
samočinně vypočítávají
křivku útočného letu a
bezdrátově opravují let
rakety. Zřejmou nevý
hodou tohoto systému
je velikost a nákladnost
pozemního kontrolního
aparátu (i když se tím
zjednodušuje raketa sa
ma) a okolnost, že celá
soustava může v daném
okamžiku vést jen jedi
nou raketu proti cíli. Na
druhé straně má ”Beam
rider” onu výhodu, že
jakmile se jednou zjistí
poloha cíle, stačí jen jed
na radarová stanice, aby
po středním paprsku ra
darového svazku vedla
třeba i několik střel na
jednou.
(Pokračování příště)

k a n t i n y táborů byly
aspoň natolik zásobeny,
aby si osazenstvo mělo
za těžce vydělané pení
ze co koupit.
Asi
nejzajimavější
části Wolfeho článku je
závěr: dokazuje v něm,
že i tak podceňovaný
nástroj, jako jsou pla
tonické výbory Spoje
ných národů, může za
tlačit na diktátorskou
vládu natolik (zvlášť
když se to stane ve

vhodnou chvíli), že ta
musí aspoň trochu po
volit. Srovnává boj o
zrušení otroctví v minu
lém století s bojem o
zrušení sovětských kon
centračních tábevů. V
tom jeho jinak zajímavá
studie kulhá. Morální
mu tlaku odpůrců ot
roctví musily ustoupit
státy svobodného světa,
nikoli režimy diktátor
ské, neřku-li carské.
-bl-

Hb- Mnichov
systém citlivější a funk
čně rychlejší. \ případě,
že útočící raketa nese
atomovou nálož, musí
ji obranná raketa do
hnat a zničit co nejdále
od cíle. Celý obsáhlý a
složitý- problém si nej
lépe představíme myš
lenkou. že raketa V-2
byla na cestě od star
tu až k cíli jenom asi pět
minut. A při tom ještě
třeba přihlížet k tomu,
že bude nutné bránit se
v některých případech
■ i proti několika raketo: vým úrokům současně.
,
Protiletadlová raketa
. NIKE byla prvni střelou
svého druhu, která vy
šla z pásové výroby ve
Spojených státech, nej
dříve jako zbraň domá
cí obrany, později - v
současné době - jako
zbraň pro obranu evrop
ských základen. Nike zvaná podle řecké bohy
ně vítězství - je štíhlý
projektil s trojúhelníko
vitými nosnými plocha
mi a řiditelnými kormidelními plochami po
stranách špičatého nosu.
Startuje s pomoci mo
hutné pomocné rakety
a teprve při větší ry
chlosti zapíná raketový
motor, jehož pohonný
mi látkami jsou kyselina
dusičná a těžké oleje.
Snad celý svět viděl
před časem ve filmových
týdennicich záběry úto
ku Nike proti bombar
déru B-17. Raketa Nike

prý také propuštěno na
svobodu. Tato svoboda,
podotýká ve svém člán
ku Wolfe, spočívá ovšem
jen v tom, že vyjdou z
koncentráku a je jim
dovoleno se usadit v
okresu, který jim vybere
vláda, vždycky v takové
oblasti, kde není
oč
stát, jako na př. na Kolymě, ve vorkutském
okrese, v Karagandu a
důlní oblasti kazakstanské.
Dnešní režim se také
začíná starat o to, aby
trestanci byli skutečně
placeni, aby se vcelku
dodzroval osmihodino
vý pracovní den a aby
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CHUDÁK JOSEF KAJETÁN
Na cestě mezi dvěma štacemi pohrbili před sto lety kočovného herce
Josefa Kajetána Tyla. V roce 1856 to byla tragedie celého tehdejšího
divadelního světa, v němž každý poctivý voják znamenal víc, než dnes
celý regiment. Dal českému divadlu, co měl, a umřel na ně. Ať je mu
česká hrouda lehká, což je sice fráze, ale taková, jež by se bezpochyby
Tylovi líbila. Asi proto je dost těžko ho křísit k novému divadelnímu
životu.
Živému komunistickému divadlu se nejlépe hodí dramatičtí nebožtí
ci, protože je lze bez rozpaků hanobit. Strašlivé vlastenecké harašení pró
zou i veršem, které Tylovi vyčítal už Havlíček, se zcela hodí na prapory
našich nových vlastenců. Prohlásili proto rok 1956 za "Tylův rok” a
vytáhli na světlo boží z Tylovy pozůstalosti kde co.

Pražské divadlo armá
dy na Vinohradech uve
de (po kolikáté už),
dbehranoti
"Paličovu
dceru”, mor to student
ských představení. Rea
listické divadlo uvede
Tylova "Jana Husa”,
proti kterému vypadá
ten Jiráskův jako napí
navé drama. Národní
divadlo připravilo hru
F. F. Šamberka (!) ”J.
K. Tyl” a uvažuje o
inscenaci starších Tylo
vých her "Staré město
pražské" a "Krvavé krti
ny".
Časopis "Českosloven
ský svět” pak připravu
je diváka na další kata-

strofy: "Také školní di
vadlo Disk zahájí svoji
sezónu uvedením Tylo
vy báchorky "Jiříkovo
vidění”. V Tylově di
vadle v Praze se připra
vuje celý cyklus Tylo
vých her, který nastudu
ji přední oblastní di
vadla: Tak krajské di
vadlo pracujících v Mos
tě připravuje
"Lesní
pannu", mladoboleslav
ské divadlo "Strakonic
kého dudáka”.
Další zajímavé (nebo
nezajímavé)
premiéry
uvádíme z téhož prame
ne: pražské Národní di
vadlo hraje skřípajícího
Jiráskova ” O t c e ” a

PŘÍPAD MILOSTNÝ
Jaroslav Strnad
Kaji se, soudruzi! Odpusťte mi mé viny ! Všechno
pošlo z toho, že jsem nedovedl snášet tvrdou so
cialistickou skutečnost s důvěrou v lepší zítřky. Od
dal jsem se kapitalistickým přežitkům. A taky
tím bylo vinno jaro. Přišlo dříve, než Státní plá
novací úřad naplánoval. Stromy začaly pučet už
v polovině března, ačkoliv to sovětští meteorolo
gové předepsali teprve pro duben. Tim méně jsem
byl na tuto reakční záludnost přírody připraven
já, prostý svazák Jan Macarát. Nevěnoval jsem
pozornost pučeni stromů. Budoval jsem úsilovne
socialismus. Zapomněl jsem bditi, ač nás k tomu
nabádal už soudruh Fučík. A mezitím, co jsem
plnil normu, vpližilo se do mého srdce jaro. Aniž
jsem si uvědomil, zachtělo se mi lásky. Prahl jsem
po doteku měkkých dívčích rtů.
Nejdříve jsem se ovšem snažil zbavit té škodli
vé nákazy mladého socialisty. Četl jsem Leninovy
spisy, Gottwalda, Zápotockého, což je prý bez
pečný- lék proti každé prostopášnosti. Mně však
nepomáhal. Uprostřed této pokrokové četby se mi
mezi řádky zjevovaly podoby dívek, jež jsem kdy
potkal. Naráz mne přestaly zajímat zákony so
cialistické výstavby. Oddal jsem se snům. V nich
nehráli hlavní úlohu hrdinové Velké říjnové re
voluce ani našeho horkého budovatelského dneška,
nýbrž ženy po výtce plných boků. Ptal jsem se
starých soudruhů, co proti tomu mám dělat. Krči
li rameny: "Jo, láska..-to bývalo kdysi, tý_ u=
teď neplatí. Ted' není čas na takové serapatičky.
Socialismus se staví, soudruhu, to nevíš?"
Věděl jsem to ovšem. Ale bylo to silnější než
já, I v práci jsem musel myslet na holky. Zmetky
Se mi množily. Schůze mne jaksi přestávaly bavit.
Nedával jsem při nich pozor na soudruha refe
renta. Koukal jsem, se po soudružkách. Pravě v
té době bylo zřízeno 92. ministerstvo pro mezipohlavni styky ( MPMPS L Byl jsem, soudruzi,
jedním z prvních, kdo se k němu obrátili o radu.
Dostal jsem se až k samému ministrovi. Ten im
sdělil adresu soudružky Svatavy. Uložil mi záva
zek oženit se s ni.
Soudruzi, já jsem velmi plachý člověk. Neměl
jsem odvahu požádat soudružku Svatavu o ruku
zrovna při první schůzce, byť jsem k tomu měl
požehnáni své rodné strany. Hekl jsem ji tedy,

Vrchlického
omšelou
veselohru
’’ Rabínská
moudrost ”, opera má
na pořadu Kovařovicovy
"Psohlavce” a připravu
je Janáčkovu operu
"Věc Makropulos”. Pre
miérou ”ze současného
života” je prý drama
slovenského
dramatika
Petra Karvaše "Pacient
113”.
Komorní divadlo v
Praze uvedlo hru Gab
riely Prcissové "Gazdina roba”, Divadlo ko
medie Zeyerovu veselo
hru "Stará historie". D
34 má na pořadu už tra
diční Šrámkovo "Léto”.
Z cizích autorů je na

prvním miste zmínka o
tureckém
komunistovi
Nazimu Hikmetovi, kte
rému sehrají na Národ
ním hru "Podivín”. Dal
ší premiéry tamtéž: Ost
rovský: "Poslední oběť",
Čechov: "Tři sestry", v
opeře se připravuji Glinkova opera "Ruslan a
Ludmila" a Mozartovy
mistrovské kusy "Don
Juan" a "Kouzelná flét
na". V nastudování intendanta
drážďanské
opery bude provedena
Wa g n e r o v a
opera
"Tannháuser".
V různých pražských
divadlech budou uvede
ny tyto hry západních
dramatiků:
Ostrovský:
"Nevěsta bez věna”, Balzac: "Kabinet starožit
nosti" a "Stará panna”,
Maupassant: "Miláček",
Tolstoj: "Raketa", Shaw:
"Čokoládový voják”
Rostand:
"Romantiko
vé”.
Nejzajimavějším
bo
dem programu bratislav
ské činohry bý asi pro
/pokračování na str. 6/

že bych si s ni chtěl prodiskutovat nedávnou
řeč soudruha Chruščeva a vyzval jsem ji na
schůzku. Svolila s nadšením. Prohlásila, že jsem
první, kdo s ní chce o tomto důležitém projevu
debatovat, a že se obává, že už nesežene nikoho,
oamitne-li mou nabídku. Sešli jsme se jednoho
vlahého večera. Slavíci tloukli přesně podle před
pisu MPMPS.
Začal jsem o tom, co o manželství soudí Vladi
mír Iljič. Pak jsem přešel na soudruha Josefa
Visarionoviče a jeho názory o lásce.
Zmínil jsem se o vzorných manželstvích soudru
hů Gottwalda a Zápotockeno. Užuž jsem chtěl
přejít dialekticky k nabídce sňatku. Vtom pozna
menala soudružka Svatava, že mé vývody přemálo
souvisí s problémy, nanesenými soudruhem Nikitou. Tu jsem konečně musel přemoci svou ostýcha
vost a přiznat se, že to byla vlastně záminka. Že
jsem s ní vlastně chtěl prodiskutovat další vý
voj našich mezipohlavních styků, jak o tom mluví
nařízeni MPMPS ě. 311. Zprvu se rozhořčila nad
mou lstí. Nazývala ji ryze kapitalistickou. Po
tom však děla, že ji konec konců i tahle diskuse
zajímá, ježto už přichází do let. Nadhodil jsem,
že se s ni podle nařízení MPMPS zamýšlím ože
nit. Odvětila, že v zásadě nic nenamítá. Vzpomněl
jsem si, já bídný, na všechny fašistické romány
svého jinošství. Taková ujednání v nich bývala
zpečeťována polibkem. I já, hanba mi. jsem se
ho snažil dosici. Leč soudružka Svatava mě rázné
odstrčila. Pravila, že manželství se mrou ano, ni
koli však líbáni a podobné idealistické nesmysly.
Jenže já prahl po doteku měkkých dívčích rtů.
Já vím, soudruzi, že jsem měl zvládnout svou
touhu. Tehdy jsem však pustil, tak říkajíc, sou
družku Svatavu k vodě, vystavuje ji nebezpečí,
že nebude mít s kým debatovat o socialistických
problémech. Aniž jsem se dotázal na radu MPMPS,
namluvil jsem si dívku Martu. To, že není sou
družkou, jsem se dozvěděl až u soudruha vyšetřu
jícího soudce.
Dívka Marta nechtěla na první schůzce nic sly
šet o tom, jak se na manželství dívá soudruh Le
ním Netoužila poznat vzory, jež -rá”- svým spo
řádaným manželstvím dává váš vroucně milo
vaný soudruh presiňstt. Prohlásila naopak, že na
to kašle. Že od prvé schůzky očekává jiné věci
než politické mane. Měl jsem ji ovšem po těchto
rouhavých slovech dát sehrán Byl jsem však za
slepen touhou milovat a být milovánu, že jsem

Z nových veršů pro děti
Jan Čárek

KUKAČKA
Přiletělo hejno špačků,
ale ještě na kukačku
čeká celý háj.
Kde je, kde je kukačka,
kde se toulá, tulačka ?
Dokud na ncjvyššim buku
nezakuká kuku, kuku,
nebude tu máj.
LUČNÍ

ZVONEK

Ať už, milý luční zvonku,
nevoníš či voníš,
ale když jsi jednou zvonek,
pročpak nezazvoniš ?
Jak mám zvonit, můj holečku,
vždyť jsem malinký,
kdo by cinkal do zvonečku
než mé tyčinky ?
Jaká by to hudba byla,
kdyby zlehýnka
o korunku zazvonila
ta má tyčinka ?

MODRÁ

ŠALVĚJ

Když tě něco trápí,
když jc smutněji,
skloň, se v tiché stráni
k modré šalvěji,
aspoň chvíli, aspoň chvili
dívej se jen za motýly,
povidej si se šalvěji,
zas ti bude veseleji.

přestal myslit svazácky. Dal jsem průchod svým
buržoasnim resentímentům. Sklonil jsem se nad
dívkou Martou abych ji políbil.
Dívka Marta mě odstrčila neméně nešetrně než
před časem soudružka Svatava. Zvolala zdčšěně;
"Pro pána, Honzo, vy jste si dnes zapomněl vy
čistit zuby ! Dříve vás nepolíbím, dokud neuži
jete kartáčku a pasty !”
Zapýřil jsem se. Nicméně jsem musel přiznat,
že takové nástroje nevlastním. Namítal jsem, že
je nedůstojno pracujícího člověka, aby holdoval
choutkám reakcionářů, změkčujícím charakter,
k nimž katechismus socialismu počítá i čistění
zubů. Neblahá dívka Marta však trvala na svém.
A že mé dříve nepolíbí, dokud můj dech nebude
vonět Odolern. Věděl jsem: je to přežitek. Jenže
já prahl po doteku měkkých dívčích rtů. Pocítil
jsem náhle perversní přání, aby mi nepáchlo
z úst. V zajetí svých měšťáckých pudů jsem jí
slíbil, že zakoupím náčiní, potřebné k Čistění zubů.
Druhý den po směné jsem se vydal nakupovat.
Leč v poledne jsem se vracel skleslý a s prázdnou.
V celé Praze jsem nemohl sehnat ani kartáček
ani pastu na zuby. V obchodech nevěděli nic o
těchto nářadích. V parfumeriích mi nabízeli místo
toho vkusné obrázky soudružky ministrové ná
rodní obranové a Dědy Mráze. Jen v jedné bylí
lépe informováni a sdělili mi, že kartáčky jsou
v plánu až na rok 1937. Pasty lze naproti tomu
očekávat teprve v jubilejním roce 2000. Radili mi,
abych tu chvilku ještě posečkal. To se mi nechtě
lo. Prahl jsem stále po doteku měkkých dívčích
rtů. Chtěl jsem si tedy aspoň kartáček vypůjčit
od soudruhů. Dívali se na mne, jako bych byl
navrátilec.
Ve svém zamilovaném zoufalství jsern si vzpo
mněl. že něco podobného kartáčku na zuby jsem
viděl kdysi u své tety. Okamžitě jsem se k ní vypraviL Zastihl jsem jí, ana si právě čistí zuby.
Ani půjčit mi kartáček nechtěla, buržujka, neřkuli dát. Bránila jej svým tělem. A já, jak jsem
byl v ráži, vzal jsem jí pohrabáčem. O trochu víc,
r.ež jsem původně zamýšleL
Vyčistiv si pečlivé chrup, byl jsem zatčen ve
chvílí, kdy jsem se chystal políbit dívku Martu.
Teď sedím pro úchylku od socialismu. Kartáček
na zuby jsem podědil po jednom politickém, je
muž se podařilo vzít roba. I pasty mi tu trochu
nechaL
Jenže kde je dívka Varta ?
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Chudák Josef Kajetan
/Pokračovaní se str. 5/

nás bylo představeni hry
australské autorky Mony Brandové ’ Cizinci v
zemi”.
"Československý7 svět"
konči svůj přehled: "Z
oblastních divadel při
pravuje Krajské divadlo
pracujících v Mostě Ost
rovského "Sněhurku"’ s
hudbou
Čajkovského,
mladoboslevské
Puškinova "Evžena Oněgina”
a Shakespearův "Sen
noci svatojanské’’, Ibse-

novu ’ Noru’’ a Shakes
pearova "Othella > Ob
lastní divadlo v Olomouci ... , Ibsenova
"Stra
šidla"’ a Shakespearovu
komedii "Veselé paničky
windsorské”, v opeře bu
de uveden Verdiho
"Maškarní ples", Pucciniho "B o h e tn a”, v
operetě Goldoniho
"Lháři” a Lehárova
"Friederika”.
V kostce, zoufalé, protektorátní divadlo, jen
že za Němců se nesměli
hrát Rusové.
jun

maiych šumycn fregaz. Nebylo to jednoduché. Nej- ■:
/Pokračování/
dříve mi *r:r A dát svolení ředitel stanice. Ale to
Musil jsem letět s naším pilotem Jimem na noc. nebylo hlavní. Větší potíž byla s kapitánem. Po
Naštěstí Lei i přistání v Learmonthu dopadlo bez delším tahání mne na loď pustil. když jsem před
vadné. Američani osvětlili letiště reflektory všech tím podepsal revers, že jedu na vlastní nebezpečí.
automobilů, které tam měli. Tady jsem prvně vi
Naše lodi vyjíždějí časně za šera. Na bárce, jež
děl, jak to vypadá, když se stane něco vážného nás veze od mola k lodi, vezeme náklad harpun,
sta rníl od civiiisace. Řidič utilítky je beznadějný jež přišly z kovárny nově nabroušeny a vyklepány.
případ. Prohlídka potvrzuje, že je ochrnut od horní Velká část harpun se totiž po zasaženi velryby
části hrudníku dolů. Jde o zlomeninu krčních ob nárazem zdeformuje, trkže je nutno je po každém
ratlů, snad mnohonásobnou, a o těžké požkození výstřelu v kovárně za horka vykovat a narovnat.
míchy. Pacient byl při plném vědomí, mohl mluvit,
Je velmi chladno, vane čerstvý severozápadní
a zdálo se, že ví, co ho čeká: živoření na lůžku vítr a moře je neklidné. Bárky se pěkně houpají
po několik měsíců, v nejlepším případě týdnů a Na palubách lodí pobíhají temné postavy námoř
nakonec se přidá smrtonosná infekce, obyčejně níků, chystajících se k vyplutí Fregaiy stojí pří
plic nebo ledvin.
děmi proti větru. Zatáčíme k té, která má na zádi
Bylo nutno ho dopravit do nejbližší dobře vyba napsáno Heremai Star - Šťastná hvězda. Musím
vené nemocnice, kde by mohli rychle operovat, po počkat, až vlna vynese naši bárku na úroveň pa
kud je ještě vůbec nějaká naděje. To znamenalo luby, pak se odvažuji ke skoku. Provedl jsem to
Návštěva pi-of. Hromádky, který - dle vlastních
jediné Perth - 800 mil na jih. Rozhodli jsme se etikem šikovně jako starý námořník. V očích po
slov - zastupuje některé církve nejen z ČSR ale i
počkat s převozem do nejbližší nemocnice v Car- sádky jsem tím definitivně stoupl v ceně.
narvonu až do rána. Z desky stolu jsme zkonstruo
Naložili jsme šest harpun, motory se začínají z jiných států za Železnou oponou na kongresu
vali jakýsi druh nosítek, na něž jsme pacienta rozbíhat, vytahujeme kotvu a vyplouváme jako Světové rady církví, nevyvolává tolik pozorností
pevné přivázali. Neopatrný pohyb při podobné ma válečné loďstvo ve formaci ze zátoky na širé veřejnosti, jako před 1 a půl rokem. Organisátoři
nipulaci může mít za následek okamžitou smrt. moře. Na východě červánky hlásí brzký východ kongresu se zřejmé snaží, aby se neopakovaly pro
Jim letěl ráno s raněným do Carnarvonu. Když se siunce. Každá loď pluje teď už jiným směrem, testy proti Hromádkovi ve formě, jak jsme byli
vrátil potvrdil moji diagnosu. V Carnarvonu udě úkol je rozdělen. Vzdalujeme se rychle, brzy je jejich svědky v roce 1954 a nezařadili proto ani v
lali roentgen a hned poslali pacienta dál do Perthu. "Vigilant" a "Point Cloates” za obzorem. Míří Sydney ani v Melbourne jeho projev do programu
Ani neriskovali odvázat ho z našich nosítek. me na severozápad. Ranní vítr se utišil, moře je největších veřejných shromáždění které Světová
Později jsme se dověděli, že zemřel za dva dny po teď jen mírné zčeřené, loď se mírně kolébá, je rada církví svolávala. V obou městech řečnil jen
převozu do Perthu. Milosrdná smrt. Ale divočina to celkem nepříjemný pocit, ale zvykne se rychle. na shromážděních většinou lokálních členů nábo
není sentimentální. Jímá zdrzelo dva dny špatné Na vrcholu stožáru je pozorovatelna - vraní hnízdo ženských obcí v předměstských čtvrtích. Jeho pro
počasí v Carnarvonu, já seděl dva dny nečinné tomu říkají námořnici -, košík pro dva lidi, kteří I jevy nepřinesly nic nového. Zdá se jen, že se
v Learmonthu, a když jsem se vrátil, vynadal mají nevděčný úkol: bez ustání pátrat daleko ve své roli apoštola spolupráce komunismu s křes
mi pan ředitel, protože kdyby se během té doby hledem po oné fontáně, která prozradí přítomnost ťanstvím od minule zdokonalil.
Dříve byly okamžiky, kdy dělal dojem, že se
někomu v Point Cloates něco stalo, neměli ani le velryby. .
tadlo, ani doktora.
Slunce se vyhouplo nad obzor. Najednou se ozve za některá svá tvrzení stydí. Dnes se již takových
Snad již čtenáře napadlo, jaký má vlastně význam výkřik z vraního hnízda: "Tamhle je!” Druhý zábran úplně zbavil.
Australské noviny a úřady, různí veřejní činite
letadlo při lovu velryb. Letadlo ovšem není nutně pozorovatel udává směr kormidelníkovi. Na palu
zapotřebí, lodi si najdou kořist samy, ale trvá jim bě začíná horečná činnost. Konají se poslední pří lé, církevní organisace a v Melbourne a v Hobartu
to dlouho. Někdy nenajdou nic. A právě v tyto dny pravy k stokrát opakovanému manévru. Jen ka i posluchači Hromádkových projevů byli upozorně
přijde na pomoc letadlo. Ušetří tím mnoho času pitán stojí klidně a trpělivě zaměřuje svůj dale ni na skutečné úkoly prof. Hromádky letákem,
a peněz. Tajemstvím ekonomického provozu naší kohled na místo, kde byl vidět sloup vody. Na který vydal HD.
V době vydání tohoto čísla byl Hromádka na
stanice je toto: zajistit stálý denní průměr ulove jednou mi podal dalekohled, usmívá se a ukazuje,
ných velryb, přibližné šest velryb denně. Povin kam se mám dívat. Chvilku mi to trvá, ale už Tasmánii, odkud má odjeti do Jižní Austrálie.
ností letce je udat lodím polohu velryby a odhad vidím: fontána, a hned za ni druhá, dvě velryby!
Zůstal jsem na můstku sám s kormidelníkem,
nout. je-li dostatečně velká, aby mohla být zabita.
Na spodní palubě stanice jsou totiž ve dne v noci kapitán odešel na příď. Velryby je již vidět pou
inspektoři ministerstva rybářského průmyslu, kteří hým okem. Kapitán už číhá za dělem na vyvýše
Provádíme
veškeré
práce
optické
dohlížejí na to, aby se nelovily zákonem chráně né části přídě. Harpunářské dělo je pohyblivé
přesně, rychle a za levné ceny
né druhy velryb,
nahoru, dolů a na strany, což umožňuje střelbu
Není-li po ruce letadlo, aby posoudilo velikost prakticky z každého úhlu. Harpuna je zasunuta
POZOR !
a druh velryby, leží celá odpovědnost na kapitá do děla asi tak, jak kdysi byly nabíjeny předovky.
novi lodi, který ie současné i harpunářem. Jeji špička nese výbušnou nálož, která po zasa
NOVÁ ADRESA!
Antarktická velrybárská loďstva používají k lovu žení cíle vybuchne se spoždčnim tři vteřin. Harpu
na
je
uvázána
na
nylonovém
laně
asi
tak
250
metrů
nejen letadel, ale i helikoptér, radarové sítě a
8. poschtxli
dlouhém. Navíjení se děje pomocí silného benzi
hledačů ozvěny (cchosounder).
49
Elizabeth St.,
Nemohl jsem se přirozené dočkat dne, kdy budu nového motoru o sile 100 HP.
(roh Flindcrs Lnne,
moci poznat velrybaření zblízka, z paluby oněch
/Pokračování příště/

HROMÁDKA V AUSTRALII

KRÁTCE Z EXILU
— Na řádné valné hro
madě T. J. Sokol v Lon
dýně byli zvoleni: sta
rostou Bruner, mistost.
Houška a dr. Lokay, jedn.
Procházka, nůčel. VološŮfik, Švehfová, vzděla
vatel. Smetánka, polti.
Doerfler.
— Čs, národní rada ame
rická vydala 2 knihy dr.
P. Zenitla: "Masarykovu
Čs. republiku" a VT.G.
Masaryk and the Idea of
European and World Federation" v překladu V.
Vrázové.
—V prostoru Tachov pře
kročil bavorské hranice
čs, uprchlík, který byl
oblečen od paty k hlavě

v gumovém obleku, kte
rý mu nejen umožnil pře
plavat pohraniční říčku,
ale také překročit prou
dem nabité překážky.
Podle oficielního hlá
šeni uprchli v listopadu
1955 do Západního Ně
mecka celkem 4 muži ve
věku 19 až 30 let.: 2 děl
nici. 1 zemědělec a 1 stu
dent.
Univ. prof. dr. F. Král,
který působí na Pennsylvanské universitě v USA.
byl pozván k přednáškám
do Mexika.
— Urů v. docent dr. J.
Kratochvil byl pozván
na universitu v Tuebingen, kde má přednášet

Přímí odběratelé HD mají uvedenu na spodu
novinově pásky výši event, nedoplatku a před
platného do 30.6. a 31.12.1956, Vyrovnejte laskavě

pro Sdružení lékařů přírodovědců.
— Cechoameričan univ.
prof. dr. J. Rouček byl
pozván k přednáškám na
Ukrajinské svobodné uni
versitě v Mnichově. Před
vádí s úspěchem též
svůj krátký film "Czechoslovakia, Its Glory,
Its Romance and Its Tra
gédy”.
— Úlohu Rity Hayrvorth
ve filmu "Josef a jeho
bratři" (společnost Co
lumbia) převzala hereč
ka čs. původu Kim Nová
ková.
— Bedřich Janáček, čs.
varhaník usídlený ve
Švédsku. měl samostatný
koncert v londýnské teievisi.
— New York Times uve
řejnily 5.2. pojednání dr.
Š. Osuského o komunistic
kém konceptu práva.
— "Mladý bojovník" list
slovenských separatistů
skuDinv dr. Ďurčanského.

uveřejnil článek ”M. Černák - legenda a skuteč
nost’”, v němž nazýva
Čemáka, zabitého výbu
chem bomby v Mnichově,
agentem a slovenským
zrádcem.
— Do rakouského Brucku
nad Litavou přijeli legál
ně na pohřeb příbuzné
manželé Šímovi s dvěma
dětmi a požádali o asyl.
— Z Lince odletěl prvni
(etošní letecky transport
emigrantů do Austrálie.
Je v něm též 26-letý Čech
s manželkou a dvěma
dětmi. Emigranti platí za
cestu asi 800 rakouských
šilingů. Zbytek hradí Me
zinárodní komise pro
vystěhovalectví z Evropy,
— Harry Jelínek, redak
tor německé politické re
vue ”08/55” podal žalo
bu proti čs. oddělení RFE
pro urážku na cti rozhla
sem.
— Dr. Koželuhové podala
žalobu na amerického

Melbourne - City

Optical Service

Přijímáme objed
návky také poštou
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Navštivte českcu kavárnu a cukrárnu
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Dopisy redakci

TATRA

KLAVÍRNÍ KONCERT V MELBOURNE
Čs. pianě ta Miloš Herzl, absolovent pražské kon
servatoře, bývalý žák prof. Nováka a Michla, po
řádá v p • ,ek 2. března 1956 svůj první samostatný
klavírní koncert v Assembly llall. Collins St., Mel
bourne.
Pořad: Sonata D-nioll (Scarlatti), Preludium a
Fuga G-dur (Bach). Pastorální variace (Mozart).
Sonata v D-dur, opus 10 č. 3 (Beethoven), Impromtu A-dur (Schubert), Nocturno (Chopin), Kar
neval (Schumann) a Píseň lásky (Suk).

K DOPISŮM Z AMERIKY
— V poslednom čase objavily sa v HD listy z Ame
riky a Kanady. Pre budúcich Američanov v našich
radoch bol ich obsah dost' deprimujúci. Takých
201, Victoria Str., KING’S CROSS v Sydney
l’udí je teraz hodné. Zdá sa, že sa zmocnila celej
Telefon FA 5236
tunajšej emigrácie americká honička. Sám patřím
Denně čerstvé jablečné záviny, dorty a jiné
k obetiam a musím sa přiznat’, že ma rozvážné
kontinentální pečivo
rady nevedely odstrašit. - Prečo uveřejňuje
te len listy nepriazniveho obsahu ? Sledujete tým
Otevřeno denné od 8 h. ráno do 12 h. v noci,
nejakú politiku, alebo káže vám to svedomie ? Je
v neděli od 12 h. v poledne do 12 h. v noci
to nápadně! Niečo musi byť na tej Ameriko ! Mám
Srdečně zve V. Umlauf, majitel.
dojem, že 1’udia, ktorí tam zas nadávajú, nebudil
Česká doplňovací ško- Richmond. Přihlášky nonikdy spokojní. Ked' sa im Australia zdá lepšou,
Oznáprečo sa nevracajú ? Sú to asi osoby, ktoré tam la v Melbourne zahájí vých žňků
vyučovaní v sobotu
, ,
...
4.x< .
H. S., Glebe opět
Kontinentální lékárna Velký výběr prvotřídního odišli s přehnaným optimizmom.
dne 25. února v 10 hodin mcnl ° sehúzl rod,čň bu'
— Představil se nám jako Bohouš tenaten a byl dop. v hale za kostelem de uveřejněno v příštím
18, Darlinghurst Rd.,
kontinent, pečivá
okamžitě zatažen do rozhovoru o kladech a zápo sv. Ignáce, Church St., HD.
P. G.
Kings Cross, NSW.
OXFORD CAKE rech Austrálie a o existenčních možnostech v USA.
FA 3476
Jeho přínos do debaty zapůsobil zprvu zarážejícím
SERVICE
TENNISOVÝ TURNAJ V MELBOURNE
dojmem, poněvadž nám líčil svoje příhody a dojmy
Otevřeno denně /í v ne
děli/ do 8 hod. večer.
Sportovní klub Slavín organisuje letos III.
439 Oxford St., Pad- z Ameriky před rokem s výstražným tónem a spe
cielně černě to odneslo Chicago. Tenor onoho I ročník čs. tennisového turnaje v Melbourne, kte
Všechny evropské léky
dington, Sydney
povídání mi připadal odněkud známý a najednou rý se bude konat v sobotu dne 3. března od 8
Balíčky s léky do Evro
se mi rozbřesklo odkud: z interviewu HD s Bo do 12 hod. dopoledne a v sobotu 10. března po
FA 7947
py nejlaolněji!
houšem .. .(HD 13/V. p. r.) Bylo tomu skutečné celý den na courtech St. Kilda Station Tennls
tak. Přirozeně jsme se ho optali, proč se tedy Clubu v St. Kildě. Rozlosování a pořad turnaje:
vrací do USA, když se mu tam nelíbilo. Bohouš tel. LA 6602 (večer).
J. V.
Pošleme na Váš příkaz do celého světa
se trochu zarazil a pak zdráhavé přiznal, že má
za lubem začít nějaký podnik v San Francisku
prvotřídní
a že už tenkrát, když opouštěl USA, měl s sePLETACÍ VLNU, RUČNÉ PLETENÉ SVETRY,
SWISS TRAINED WATCIIMAKERS
bou jednoroční re - entry permit. Jeho zřejmé
LUXUSNÍ DÁMSKÉ PRÁDLO
15
Hunter St., SYDNEY, tel. BL 3970
rozpaky nás trochu rozveselily a v obnovené dobré
Ebncr: 19 York St., Němce: 529A Miliary Rd.
přesně dle Vašeho přání a na míru
náladě jsme mu popřáli více štěstí, než měl po
Špit Junction, XM3393
sledně.
Z. B. (na cestě do USA) Wynyard Stn., BX7543
”B LACK C A T ’*
ZATRACENÉ DO LEVA DO DOB TEMNA
183, Burwood Rd., Burwood (Sydney), NSVV.
V E Ř E J N É
DRAŽBY
—
V prvním čísle "Československých novin” píše
Telefon UJ 5117 (žádejte B. Kostínka).
dr. Uhlíř o Vašich novinách ve spojitosti s výro nábytku, koberců, pian a jiného bytového zařízení,
kem Galileovým: ”...a přece se točí!” K tomu
se konají každý pátek od 10 hod. dop. u firmy
měl po pravdě dodat... "a přece se točí zatrace
DECORATION CO., AUCTION GALLBIIY,
ně do leva !” Tu je asi to Vaše zakopané kriterium
Deainfelcce balíčků
Zakládání a udržování
350 Little Collins St-, Melbourne, C. 1.
pro spolupráci ? Připadáde mi, že jste si zalíbili
PACIFIC
zahrad
Sydney Darke, řfjdilel
z
našich
dějin
dobu
feudalismu
a
v
tom
jste
víc
FUMIGATING CO.
podobni feudálním šlechticům z dob TEMNA, než
113, Sussex St.,
odborně provádí
si myslíte. Šlechtic, který tehdy jezdil jen v ko
SYDNEY
a zájemcům poradí
čáře, aspoň upravoval pro nevolníka cestu tak (i
ZLOBÍ VÁS OČI?
BX - 2491
když nevolník na ni nic neplatil), aby mu bláto - při
ČS. ZAHRADNÍK
Potřebujete brýle!
Vystavujeme po
chůzi - stříkalo jen po kolena. - Dle Vašeho nazí
Navštivte s důvěrou krajanský
tvrzení, event. i ba
rání
ten,
kdo
nekupuje
Váš
list
ten
nemá
ani
Volejte: Melb. JB 1995
líček sami odešleme.
optický
závod
tolik práva jako zmíněný nevolník. Jaká to, s
prominutím, pošetilost!
Ing. T. J. Marrickville
Pozn. red.: Neuveřejnili jsme návrh pisatele do
pisu, aby Čechoslováci vypravili krojované druži
ny, které by společně zatančily českou besedu v
Obraťte sc s důvěrou na
rámci olympijských her v Melbourne. Zájemcům
109 Sivanston St. /9. posch./,
i
sdělujeme, že celý návrh byl uveřejněn v loňském
REALITNÍ
KANCELÁŘ
Melbourne /proti Melbourne Town Halí/
vánočním čísle časopisu "Pacific”, Box 2990, GPO
Mluvíme česky i slovenský
Sydney, NSW.
Otevřeno denně 9 - 18, v sobotu 9 - 13 hod,
NEMOCNÉ NAVŠTĚVOVAT!
Telefon: Cent. 1819
— Mohli byste uveřejnit výzvu k naší veřejnosti?
Jedná se o Štefana Szollosyho. který je v Rehabilitation Centre. Maryport, Mount Martha, Víc ..
Tovární výroba* kontinentálních uzenin
Je na půl těla ochrnutý-, ztratil řeč a částečně i
paměť. Vím. že jedna instituce se snažila o to,
a výsek Ia. masa
aby aspoň někdo z našich lidí ho přijel navštívit,
Česká firma
ale mamě. Snad, když byste se o tom zmínili v
HD, snad by se někdo přece našel.
j
(Rev.) J. P., Somers
127 Gertrucie St., Fitzroy, Víc.
K NOVÉ SBÍRCE PAVLA JAVORA
Telefon JA 5005
i—Nedomnívám se. že pan J. Si. (HD 3/VL. p. r.)
V Melbourne dodáváme až do domu
! má v odsouzení Pavla Javora pravdu. Javorovy
verše nepřinášejí snad "otřesné myšlenky”, ale
Otevíráme též moderní evropské lahůdkářství
4. poschodí. 62 Swanston St„ Melbourne
jsem přesvědčen o jednom: jsou pěkné, líbí se a
a spolehlivé 'vyřizujeme příkazy k zásilkám
jsou hrozně české. Od pana J. St. jsem neslyšel
zboží všeho druhu do Evropy
ani slovo, ani otřesné ani jiné.
A. P. Fiizroy
Telefon MF 3721 - 22 - 23 . 24

ŠKOLA

OPTO

PERPETUAL
R E A LTY
CORPORATION
PTY. LTD.

PACIFIC SMALLGOODS

B. Kalas & K. Maršíček

Provádíme všechny druhy realitních obchodů,
řídíme aukce (neuskutecnf-li se prodej,

neúčtujeme žádné poplatky),

spravujeme, financujeme a ohodnocujeme
nemovitosti4
Mluvíme

česky’

VYROVNEJTE PŘEDPLATNÉ

KOUPĚ,

PRODEJ,

VÝMĚNA

AUTA

Domácí

kuchyně

JE věcí důvěry:

Spolehlivě Vám vše obstará

ČS. RESTAURACE J. S. ČERNÝ

V. J O K L

258, Church St_ Richmond, Víc.

FIRST YARD, 55 NEPEAN HIGHWAY
ELSTERNWICK VIC.
Telefon LF 1676, po prod. ďsze LF 2587
Na starší vůz Cestář: ete zámku
jako na nový

POZOR I

Otevřeno v pondělí až pálek od 5 do 8 hod. večer,
v sobotu od 12 do 2 hod. odp. a od ó do 8 hod. več.

V neděli zavřeno.

-8-

HLAS

20. 2. 1956

DOMOVA

port doma i v cizině
Od našeho zvláštního zpravodaje J-T.. Mnichov

■í:0 a ■; semifinále Mikeše 2:16,31, 3. Švédsko 2:17.42. S. ČSR (Okuliár Me5.L Teprve ve finále Iich, Prokeš a Matouš).
ztroskotal na Štíokoví Skok prostý: 1. Hyvšriner. - 234.5 bodů - 81 a 84
15:21, 21.-9, 14:21, 11:21. m Finsko, 2. Kallakorp: 232,2 bodů - 83.5 a 80,5 m
Překvapením byl výkon Finsko, 3. Glass 232.0 bodů - 83,5 80,5 m Německo.
nováčka Mikeše, který 28. - 29. Mojmír Stuchlík 195 bodů (74 a 74 m,
vyřadil ve čtvrtfinále J. Bulín 195 bodů (71.5 a 70,5 m).
bývalého mistra světa Severská kombinace - běh na 15 km a skok:
ŠTÍPEK MLSTEEM
Leache 3:1. — Ve finále i i. Stenersen Norsko. 2. Eriksstra Švédsko. 3. Gron FRANCIE
Čh. stolní t e n. n i s t é čtyřhry porazila čs. dvo Gasienca Polsko. 12. Vítězslav Ohr (5. na 15 kr
Andreadis, Štípek a Mi jice Anďreadis - Štípek |a 20.-22. ve skoku). 1 . Vlastimil Melách (4. na 15
keš se zúčastnili mistrov Angličany Leache a Ken- km a 23. ve skoku *. 22. Josef Nůessler (13. na 15
ství Francie. Jugoslávcí nedyho 3:1. Ve smíšené I km a 24. ve skoku).
Vogrinc a Harangozo by čtyřhře získal štípek s Rychlobruslení:
li za neúčastí Japonců a s Angličankou Rovzeovou 500 m - 1. Grišin SSSR - 40,2 vt., svět, rek., 2.
Maďarů jejich největší svůj třetí titul. Ve finá Grač SSSR - 40,8 vt.. 3. Gjetvang Nor., 41.0.. 17.mi soupeři. Vogrinc vy le porazili dvojici Andrea- 20. Jauris Bohumil 42,8 vt., čsl. rekord. 28. - 29.
řadil ve čtvrtfinále favo dis - Haydonová (Angl.) Kolář Vladimír 42,5 vt, 30. - 31. Doubek Jaroslav
43,6 vt..
rita soutěže Andreadise 3:2.
1-500 m - 1. - 2. Grišin a Michajlov oba SSSR
2:08.6 olym. rek_ 3. Salonen Finsko 2:09,4, 13.
Jauris 2:13,6 čsl. rek., 25. Kolář 2:16,2, 36 Dou
bek 2:19,2.
Konečné pořadí hokejového turnaje: 1. SSSR 5.000 m - 1. Šilkov SSSR 7:48,7 min. olym. rek..
2. Ericsson Švéd. 7:56,7. 3. Gončarenko, 13. Kolář
10 bodů, 2. USA 8, 3. Kanada 6, 4. Švédsko 3, 8:08,9
čsl. rekord.
5. ČSR 2 6. Německo 1 bodů.
Výsledky: ČSR - USA 4:3 a ČSR - Polsko 8:3 (kva- 10.000 m - 1. Ericsson 16:35,9 min. olym. rek..
2 Johannessen 16:39.6 min. (Norsko), 3. Gončalifikač. turnaj).
renko
16:42,3 min., 14. Kolář 17:16,9 min., 26.
Finále: ČSR - Kanada 3:6, ČSR - Švédsko 0:5 1 ! ! , Jauris 17:38,4
ČSR - SSSR 4:7, ČSR - Německo 9:3 a ČSR - USA Krasobruslení: min..
4:1),
Ostatní výsledky: USA - Kanada 4:1 ! ! 1 , USA - Muž:: Alan Hays Jenkins USA. Ronnie Robertson
SSSR 0:4, USA - Švédsko 6:1. Kanada - Německo LSA. David Jenkins USA. 5. Karel Divín.
10:0, Kanada - Švédsko 6:2, Kanada - SSSR 0:2 Ženy: Tenley Allbright USA, Carol Heiss USA,
(finále), SSSR - Švédsko 4:1, SSSR - Německo Ingrid Wendl Rakousko, 6. Jar. Pachlová (Kana
8:0, Německo - USA 0:8 a Německo - Švédsko 1:1. da !!! ), 21. Jindra Kramperová ČSR.
Dvojice: 1. Schwartz - Oppelt Rakousko, 2. Dafoe Lyžařské discipliny:
Alpské soutěže:
Sjezd: 1. Toni Sailer 2:52,2 Rak., 2. R. Fellay 2:55,7 Bowden Kanada, 3. sourozenci Nagyovi Maďarsko.
Švýc., 3. A. Molterer 2:56,3 Iiak., 7. K. Hennrich 8. Suchánková - Doležal ČSR.
3:01,5, 17. E. Čermák 3:18,0. Vlád. Krajňák s Bog- Ženské soutěže:
Alpské discipliny (ČSR nebylo zastoupeno).
dállíem se pio pád vzdali.
Spec, slalom: 1. Sailer 3:14,07, 2. Igava f|:18,07 Jap., Sjezd: Bertholdové švýc..
3. Sollunder 3:20,02 Švéd., 19. - 20 Čermák 3:42,8, Spec, slalom: Colliardová Švýc..
32. Bogdálek 4:07,3, 37. Hennrich 4:13,5, 40. Kraj Obří slalom: Reichertová Německo.
Severské discipliny:
ňák 4:15,8.
Obří slalom: 1. Sailer 3:00,1 Rak., 2. Molterer 3:06,3 10 km - 1. Kozyreva SSSR 38:1L. 2. Jerošinová
Iiak,, 3. Schuster 3: 07,2 Rak., 31. Bogdálek 3:27,3 SSSR 38:16, 3. Edstroemová Švéd. 38:23, 14. - 15.
32. Čermák 3:27,7, 36. - 37. Hennrich 3:30,4 a 38. Lauermannová ČSR 41:04, 19. Patočková, 25. KraKrajňák 3:31,0.
silová, 28. Benešová.
Alpská kombinace: 1. Sailer, 2. Bozon Francie 3. Štafeta na 3 x 5 km: 1. Finsko, 2. SSSR 3. Švédsko,
Sollancler Švéd., 7. Čermák a 8. Hennrich.
6. ČSR.
Severské discipliny, běh na 15 km: 1. Brenden
Pořadí podle získaných medaili:
Nor., 49:39, 2. Jernberg Švéd., 50:14, 3. Kolčin
1.
SSSR
6 zlat., 4 stříbr., 6 bronz., celkem 16, 2.
SSSR., 50:17 13. Ilja Matouš 52:04, 16. Josef Pro
Rakousko 4/3/4 11, 3. Švédsko 2/4/4/10, 4. Finsko
keš 55:05 a 42. Jar. Ctirdal 56:12.
Běh na 30 km. 1. Ilakulinen Fin. 1:44,06, 2. Jern 3/3/I/7, 5. USA 2/3/2/7, 6. Švýcarsko 3/2/1/6,
berg Švéd. 1:44,30, 3. Kolčin SSSR 1:45,45, 10. Ma 0/1/2/3.
touš 1:48,12, 1(1. Prokeš 1:50,49, 18. Cardal 1:51,04. Klasifikace národů podle umístěni prvních šesti
( 10 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 ).
Běh na 50 km: 1. Jernberg 2:50:27, 2. Hakulinen
2:51,45, 3. Tórentijcv SSSR 2.53.32. ČSR nebylo 1. SSSR 121 bodů, 2. Rakousko 78,5, 3. Finsko 66,5,
4. Švédsko 62, 5. Švýcarsko 55, 6. USA 54,5, Nor
zastoupeno.
(
Štafetu na 4 x 10 Kin - 1. SSSA 2:15,30, 2. Finsko sko 47 bodů. 14. - 15. ČSR s Japonskem po 5 bodech.

Zimní olympiáda

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Jana Zodera z Plzně - Doubravky (USA?), Mi
roslava Švehlu, Jána Sobkovčíka z Bobrové okr.
Námestov (pro příbuzně v USA), Paula Burmana (Josefa Papežika) - důležité, pí. Frank Boch
níčkovou, Františka Holielda. Milana Sobotu a
pí. Dagmar Mack-ovou. roz. Zehlovou (Sydney?)
i Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kde
■ se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujenae. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
HĎ.

Listárna
A. Š., Woollahra: Díky
za zpr.. - F. N., Semaph.:
Pátráni po př. je zdarma.
, - Dr. V. S., Leysin (Vd.:
Dopis předán. - E. T., S.
Francisco: Diky, zajíma
vé, použ.. - M. Š..Oahu,
Haxvaii: Diky’ za inf.. Š.
uvědomujeme. - J. N.,
Montreal: Díky za upoz.
a výstř.. - K. R., Sydney
E.: Uvěř, v ě. 24/54 str.
3. - J. W., Sydney: Díky
za adr.. - V. B., Elstemw.:
Diky za adr. a přátel, slo
va. - M. Š., Matrav.: Dle
autora jsou to skutečné
! otázky’ jeho 2 dětí. - F.
K._ S. Hills: Díky’ za nov.
■ a odr.. - J. V., Papua: Dř
íky za 3 foto.
HD

Malý

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/-.
tučnou 1/6.

ZÁSTUPCE pro prodej
kont, uzenářského zboží
po celé Austrálii i mimo
hledá továrna v Melbourne. Nab. na zn. "Vysoká
provise” do HD.
PŘIJMU pomocníka do
truhlářské dílny, zapra
covaného i nezaprac. B,
Hladký, 148, Auburn, Rd.,
Auburn, tel. WA 5098,
MUŽ STŘ. LET hledá
v Melb. vedl, zaměstnáni.
Ve volném čase udržovat
dům, zahradu neb pod ,,
Nab. na zn. ”Za byt a
stravu” do HD.

KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY OD

STANDY

KOTMELA

BEL AIR AUTOS
83, High St., ST. KILDA, VIC.
Nejnižší deposit — Nejvýhodnější podmínky

KOUPĚ

PRODEJ
90 dní záruka
24 hodinová služba

Volejte LA 7762 nebo LA 3504

HLAS DOMOVA

vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa:
Hlas domova. 4 Erin St., Richinond E.l, Víc.
Telefon JA 3380 /jen mimo pracovní dobu/
Předplatné: na rok s 37/-, na i roku s 19/na 7 čísel s 10/-, jednotliví s 1/6.

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
srdečně

Vás

na

zve

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v sobotu dne 25. února 1956 v 8 hodin večer

v

sále

br.

Kaliny, 266 Bridport
ALBERT PARK

Hraje čs. hudební trio
Likérová licence
Bohatý jídelní lístek
RADÍ

UVIT AME

*

*
VAŠE

Street,

180 míst k sezení
Pivo od ledu
Teplá večeře 5/6

PŘÁTELE

A

ZNÁMÉ

SPOJENÍ: drahou do stanice Albert Park, odtud 5 minut pěšky,
elektrikou ě. I a 2A. stanice 25 nebo 26.
autobusem Elsternwirk - St. Kilda - Port Melboume.
zastávka 48.
Reservováni stolů: J. Voženilek, 5/42 Eildon Rd.. St. Kilda- tel. LA 6602

VÝMĚNA

Jedna z místností, v nichž pořádá Slavia zábavy

The Reason Why
Professor Hromádka has come to
Austral ia
Re a d
W H AT

FI E

HE

S AI D

AND

STANDS

W H AT

FOR:

”Tlie historical structure of tliis (e. g.
Christian) civilisation finds itself in agony - . Wc háve to sense the shifting of the center
of gravity froni the Christian nntions to the
non - Christian world”.
Evanston, U.S.A., 1954

”There are forccd labour camps nll over the
world. Thcy are in my country but they are
also in the Wcst”.
Sydney, September 1954
”Conununism itself contains beneficial eriticism of the fossilised Christianity and a premi
se of the future”.
Praguc, June 1954
What sort of beneficial criticism Communism contains can be easily ilhistrated by a
quotation from a Czechoslovak Communist
páper ”Nová svoboda” (”Ncw Freedom”) on
the occasion of Easter 1954:

”Science has found a long tiine ago that
Jesus Christ had nevěr existed, that Christia
nity had borrowed the story about him from
the religions of ancient nations of the Orient...
The aim of Christian Easter is to justify the
painful and heavy suffering of proletarians
in a Capitalist society by fabricated stories
about suffering and death of a fictitious Je
sus Christ . • . Religion prevents creating of new
and noble moral qualities which should be
possessed by builders of Communism”.

Man Above God Symbol of Communíst World

beiow:
Professwv Hromádku is .iiftiiin in Australla. to
nddress eongregntions in vliurvlies mul eluipels.
We, his former conipntriota, who háve found new
honio in this country, ivould Hke to givo you our
opinion of him, his vtvws and his mlsslou.

Wluit sort of u mim is ho? Vilko Dr. Hewlett
Jolmson. the Hed Deim of Cunterbury, Pvofossor
Hromádka sternu cupnble of holding vlows and
moral viilues that to most of us seem vontvadletnry. Ile professes to be u Christian theologiím and
at the same linie be believes that Western civí"
lisntlon which has been foundod on Christian priuciples of love, respeet and dignity of man as a
possessor of im lmmortai soul Is mocnily inferior
to a systém of governnient which never nuule it
sceret that its foumlntions were exactly opposilo
(o thoso of Christianity, which cohsldorn Clirlutiím leiiehlng rot and drug for tlio manilou and
which in Its practieo in a ruthloss dletid.oraldp.
llnllke Dr. Jolmson, Professor Hromádka hati not
the exeuse that ho han not ronily neon Communitím at work. Ile had and In* admlttod tliis lani;
yeir at a meeting at tlie Sydney University when
lie sald:” .... The years ol’ 1048 and 1040/ i, g.
the first two years of Communíst rulo In C/,cclioslovakia) were hard years but condltlons háve
clningcd fundamcntally slnco.”
This was un importunt statomont but It dld
not explnln what it implled. It referred to the pe
riod in Czccliosiovukiii when the Communíst ffovernment, after liavln/r se.lzed polltlcnl eontrol
of the country, destroycd the politlcal, rcllgious,
cultural and economlc freedom of tlíc whole nation and of every Individuu!. Thla wao dono by
sllenclng all organized oppořiltlon and all Joading
and even potentlal opponents of the Communíst
regfme. Some of lbem commítcd "sulclde” (U’orcign Ministcr Jan Masaryk for Instance), sorno
were murdered legally, i. o, after a rnock tria!,
hundreds were guolcd for long terms of imprlsonment ao that thcy should dle ín prJsons, thousands were ner>t to forccd labour camps where
they are v/orked to physícal exhaustion, uorne
managed to cscape abroad.

Was Professor IIromádka’s Christian
consclencc moved when he wltnessed all this ? It must
háve been. Why else would he refer to that pe
riod as ”hard years” ? Ile knew perfeetly well
what wa.fi happening’.

Grant statue of Generalissímo Stalin in Prague.
Undír the slope stands th.e first rotund chapel
in Centrál Europe from eleventh century.

It wag a tírne when every rnan had to choose
sídes and one’s choíce had trernendous personál
consequences. Professor Hromádka rnade his cholce
and he tríes to apologíze for it by sayíng that
those ”hard years” v/ere soon over and all has
changed for the better. But what has changed ?
Wag freedom, as you know it and as we knew it
before, returned to the people of Czechoslovakía ? Not a shade of it. Gaols are still full of
political prísoners and men are still treated as slaves, A vast n.ev/ class of Cornrnuníst functionaries vzíth theír henchrnen and their thugs thrive
on the suffering of rníllíons. Professor Hromádka

has identified himself xvith them. he serves them.
he has become an accomplice of all their crimrs.

We for our part are convinced lhal a Christian has
certain basic standards of moral conduct and
should refuse to také pari in any activity eontraiy to Christian teachings. There were some clergymcn in Czechoslovakia xvho 1'ound sufficient courage to denounce the evil they háve seen openly.
To the fatc of these Professor Hromádka rcfcrred when he said last year in Melbourne that
some priests were imprisoned because they ušed
religion for political purposes. Alas. for the ”x\ rong“
political purposes (.there xvould not be any necessity to gaol them otherxvise, would tliere?). It.
seems on the other hand that those priests and
theologians who háve the knaek of using religion
for the ”right” political purposes are doing well.
They enjoy freedom of speech and are eneouraged by the regime to enjoy it abroad as well.
Tho indictment of using religion for ”xvrong” po
litical purposes is as old as Christianity itself. Jcsus Christ himself was accused of the very samo
activity (”IIe ralscs sedl ti on among tho propiv” Luke 23.5.). Is it a coincidence that those who
triod to follow Him háve come repeatodly into
conflict xvith various kinds of ty ranný ? This, of
course, cannot happon to Professor Hromádka.
In Septeber 1954 he said nt Wesley Collcgc in
Sydney: ”If you bclieve in God and do not try to
apply your faith to politics or economlcs, no re
gime, no inntter hoxx’ brutal it may be, can talie
this faith from you.”

in ťact be host achieved by n gradual series of
appeasements, peace treaties, non-aggression paots
and confercnces.
To those people, xvho may aecuse us of boing
aga-inst peace and eovxistcnce and therefore lrrcsponsiblc and unreliable, xve xvould like to sny
that xve tr.nd for freedom. AVe héliové that. if nll
nitions (.ineludlng those behind the Iron Curtnin)
xvere alloved to vhoosv and coutrol their governuicnts frčely, generál and lasting peace xvould folloxx- as a rcsult.
Peace without freedom is tho pence of n ,slavě.
We knoxv this well and xve xvill defy anyone xvho
xvnnts to forev snob a pence on us. We xvnnt ovcrybody all over the xvorld to enjoy the kind of
peace and freedom xve háve found in Australia.

Between Two Stools
4

This víew. of course. rcducos Christinnity to a
more abstract theory without any connection wlth
everydav life.

Professor Hromádka’s main topíc is pence, cocxistence and international understanding. What
sort of peace he means he does not make very
clear. We can telí you. It Is pcace on Communlst
terms. The terms are simple - surrender to Communism. Professor Hromádka does not preach
Communism. Obviously that would not do, After
all, if the people of Australia xvanted to become
Communists they could do so at any electlons.
Howercr, Professor Hromádka sliares xvith the
Communists their viexv that the so-called Capitalist part of the xvorld is decaying and sooner or
later xvill be ripe for the Communists to také
over. The incessant talk of peace, peace at any
price, aims at conditioning its inhabitants so that
their xvill of reslstance is as Iow as possible xvhen
the "liberation” comes. This "Jiberation” would

Tcacher holdu book entltlcd ”HclentJťic Conocpt
of the Unlverse” in ono hand, rosary in the other.
”1 bellevc in the materiál orlgin of tho world as
do great sclentists.”
— "You háve dírt on your forehead 1 ”
— ” Thaťs because I observe AHh-Wednesday . ”
Učitelské noviny (Prague), October «, 1955

Sample of antirelfglous propaganda in Czechoslovakia. This carton appeared ln "Pcdagogical
Ncrws”, pubhshed by Czcch Ministry of Educatlon.

Published by: Hlas domova - The Voíce óf Hoíhé. Free
4 Erin St., Richmond, Vic.

Gzechoalovak

in

Australia.

