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Dolů se Stalinem

7. 3. 1956
Krojovaná dítka zapějí v těchto dnech "Teče
voda, teče". Masaryk Osvoboditel, Masaryk
filosof, Masaryk demokrat, Masaryk humanista
a Masaryk - tatíček náš bude na programu
všude w-n. kam stoupla noha československé
ho poslance nebo politického "představitele".
Obyčejní exulanti to všechno vyslechnou v
rámci vlastenecké povinnosti, potřesou si pra
vicemi, popovídají si a rozejdou se. domů, aniž
by třeba jen na okamžik se zamyslili nad
jediným slovem, jež uslyšeli. Devadesát pro
cent všech řečníků jistě použije bezduše fráze,
že Masaryk je stále živý. V tom budou mít
nevědomky pravdu, bohužel. Je živý, protože
jsou živé problémy, o jejichž odstraněni se
tak odvážně snažil.

Sovětský svaz má 220,000.060 obyvatel, jeho komunistická strana 8,000.000 členu (t- i. méně,
než 4 proč.). Těch 8 milionů tvoří vrchní třídu sovětské "beztřídni" společnosti, v níž by ne
dalo mnoho práce nalézti oněch příslovečných 10 tisíc, které se obyčejně ztotožňují s ka
pitalismem orthodoxním, nikoliv státním. Dvacátý sjezd sovětské komunistické strany, první
Pamatujeme si text jedné písničky, kterou
od smrti J. V. Stalina a druhý od roku 1939, byl shromážděním smetánky teto privilegované
v lepších časech zpívali v Osvobozeneckém
divadle. "Masaryk se nebál a za slabé znal se
třídy, již tvoří 1355 delegátů.
rvát,"
říkala jedna strofa, ”na pravdu si po
všichni
ostatní
soudruzi,
Nebožtík Stalin by se Boj soupeřících skupin, ny, jíž se momentálně,
trpěl
a
žvasty neměl rád." K letošnímu
byl nestačil divit, kdyby o jejichž existenci ať v rámci koexistence, ho změnil v několika mís 7. březnu bychom sotva našli trefnější citát. HO
byl býval přítomen úno nikdo nepochybuje, ješ dí do krámu předstírat tech komunistický re
rovému zasedání svých tě neskončil. O jejich pří určitou demokratisaci. cept na dosažení světonástupců. "Nepřemoži tomnosti svědčí před- Je však vysoce sporné, vlády tak pronikavě, že
telný a neomylný Stalin" sjezdové odstraněni múže-li si totální režim by se to ještě před ne
se přestal vyskytovat. ICruglova, sekretáře pro dovolit kolektivní vede- dávném rovnalo veleNa jihu Spojených států byli nedávno odsouzeni
zrádné heresi. Komu
Chruščev, Mikojan, Mo- Dálný východ Šatalina r.í na delší dobu. Zákon nisté byli věšeni, odváži dva vrazi, prý pro nedostatek důkazů. Obžalovaní
i zastřelili černošského kluka z Chicaga, který se
generálem džungle, pud sebezácho
lotov, Bulganin, jeden (nahrazen
li i: se navrhnout, že se odvážil písknout na bílou ženu. Pro část obyvatel
vy
a
právo
silnějšího
mu

Stykovém),
jakož
i
pod

po druhém odsoudili
dá k socialismu dojit ta jižních států jsou to hrdinové, kteří vzali spravedl
"kult osobnosti" a vele statné změny v Litvě,Uz sí na konec v takovém ké jinak, než přesným nost do svých rukou a vykonali zasloužený trošt
bili ctností kolektivního bekistánu a samotné Rus typu státu převládnout. sledováním ruské revo na tupiteli bílé cti.
ké republice. Ve všech Doba trváni kolektivní
Na universitě ve státě Alabama proběhl pravé
vedení.
případech lze nové po ho vedení bude proto luce. Chruščev udělal z méně drastický, ale stejně ošklivý případ. Čer
studentka, která urazila jemnoeit ostatních
Chruščev - č.l
výšené potentáty nějak asi jenom omezená a herese zákon. Leninovo nošská
posluchačů pouhou svou přítomností, byla v ne
dogma
o
nevyhnutel

Ale kolektivní vedení spojit se sekretářem stra skončí možná úplnou
bezpečí lynčováni na akademické půdě bílé civichruščevisací’’ strany. nosti války mezi komu- lisace. Nakonec jí universitní senát zakázal "v
nebo ne, Chruščev toho ny Chruščevem.
ni; tich ým a kapitalistic zájmu její vlastni bezpečnosti” účast na dalších
namluvil sám víc než
C-sty k socialismu
Kult
kolektivního
ve

kým světem, se otřáslo přednáškách.
všichni ostatní řečníci
Chruščev, a po něm
dení
slouží
také
jako
zá

Není třeba připomínat, jak drahocennou munici
. ákladcch. Podle
dohromady. Když si
stěrka pravé tváře stia- si to udpapouškovali /pokracot ání na str. 2/ jsou takové případy pro komunistickou protide
Moskvané ráno po jeho
mokratickou kanonádu. Peroutkovo ujištění. / e
řeči koupili Pravdu, ne
má černoch v Americe více práv než řadový
ČESKOSLOVENSKÝ ROZPOČET SCHVÁLEN
občan dnešního Československa, je nepochybně
zbylo tam místo ani na
správné a navíc dobře zní z přijímačů v sovět
výsledek CDKA-Dynaském žaláři. Nám však nejde jenom o amerického
ino, Rozšířené vydání
černocha, nebo zjištění, komu se kde daří hůře
právě tak stačilo poj
Podobně jako v demokraciích, předkládají vlády v v lidově-demokr.i- nebo lépe. Jde nám o smutný fakt "osvíceného”
mout sedmihodinovou tických zemích rok od roku zástupcům lidu státní rozpočty. Čísla říkají dvacátého století, v němž něco tak trapně ubohého
řeč kolektivisty č. 1 právě tak málo lidu v demokratických zemích jako za Železnou oponou. jako rasismus hraje stále ještě významnou roli.
Primitivismus se projevuje v mnoha formách.
Chruščeva, kterou menší Oposicc v demokraciích používá rozpočet k tomu, aby připravila vládě Rasismus je jednou z nich. Arthur Koestler ho
listy otiskly na pokračo horké chvíle. Rozebere příjmy a vydání, zkritisuje schopnost vlády a považuje jenom za odnož lidské nedůvěry a od
vání.
vždycky aspoň formálně navrhuje, aby byly výdaje sníženy (na př. v poru ke všemu, co se zdá cizí. Odůvodněnost jeho
tvrzení poznáváme na vlastní kůži. Jak daleko
Degradováni Stalino Austrálii o jednu libru.) V komunistických zemích se ovšem také rozvine je od "špinavého negra", nebo "žida" k "bloudy
New Australian ?”.
va "kultu osobnosti” a "diskuse”, ale spokojeni jsou všichni.
Několik australských časopisů nejubožejší úrovně
Z c-lkového vydáni
dočasné nastolení "kultu
Československé Ná 56. Příjmy jsou o 11
s oblibou patlá v každém případě, který vrhá
kolektivního vedeni” má, rodní shromáždění vyšší než loni • 90.334 89.8S7 mil. Kčs půjde se
špatné světlo na přistěhovalce. Novoaustralan XY
jako všechno, co komu schválilo jednomyslné mil. Kčs - a přesahují 4' .392 r.ni. (53,4'' ) do znásilnil... Novoaustralan XY okradl... Jedna li
nisté dělají, své důvody. státní rozpočet na rok vyd -ini o 417 mil: nú. hospodářského sektoru, se o něco slušného, termín "Novoaustralan” zmizí.
28.779 mil. (32%) na Mr. Zablocki věnoval tolik a tolik na nemocnici,
kulturu. zdravotnictví a Mr. Novák pomohl tam a tam.
Sami nejsme o nic lepší. Žid Kohn krade a žid
oci.dni opatřeni, 9.605 Koenig
podvádí. Karel Poláček ? Egon Hostovský ?.
rr.i’. (10,7 )na obranu, To je jiná věc. "Žid" se ztratí někde v tlačenici.
3 409 mil. (3,8%) na
Boj slušnosti s rasismem je nejméně tak starý
jako křesťanství. Potíž spočívá v tom, že si člo
správu.
věk často vybírá jenom ty zásady, které se mu
N.jvice pozornosti se právě hodí do krámu. Kde kdo se dovolává Krista,
obvykle věnuje výdajům ale nechce vidět, že jsou si všichni lidé před Bohem
na národní obranu. Zde rovni. Kde jaký Američan ctí Abrahama Lincolna,
ale nesedne si za stůl s černochem. Kdekterý Po
šak je třeba varovat lák obdivuje Adama Mickiewicze, ale nerespektupřed ukvapenými závě ’e >eho odhodlaný zápas s rasismem. A není málo
ry a před srovnáním s Čechoslováků, kteří zbožňují T. G. Masaryka, ale
jinými státy či s jinými setrvávají stupidně ve svém antisemitismu.
Komplexy rasové, národnostní a náboženské nad
lep/. Loni ’lo na zbro- řazenosti mají i v době tak zvaného pokroku
;er>í oficielně 12,1% značný vliv na vývoj světa. V rámci pokroku se
c lbových státních vý domníváme, že by bylo skutečně pokrokové, kdyby
dajů, ale rozdíly v pro s? cena člověka přestala měřit barvou pokožky,
polohou očí a zakřivením nosu.
-kwcentech či v korunách
mohou bít výsledkem
Published by
změněné cenové struktu
Fr.
Váňa, 4. Erin St., Richmond, E.l, Víc.
ry či způsobu státního
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účetnictví, a neříkají nic
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OPĚT JEDNOMYSLNĚ

Na jedné hromadě
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PRESIDENT

PRESIDENTI

ANTIKOMUNISTA

■ Odvážný boj vietnamského presidenta Ngo Dính
Diema proti komunismu a francouzským pletichám
budil a budí naší letu. Text volebního zákona,
který byl uveřejněn v Saigonu, budí naše pochyb
nosti. Týká se zvolení ústavodárného snromáždéní,které musí do 45 dnů odhlasovat návrh ústavy,
vypracovat. / vlá iou. Neskonéí-li svou práci ve sta
novené době, bude rozpuštěno a do 60 dnů dojde
k novým volbám. Vláda má podle nového zákona
právo vetovat Kandidáty a president může roz
pustit shromáždění, nesouhlasí-ii s jeho dodatky
k ústavě.
Poměry ve Vietnamu jsou nepochybné takové,
že- opravňují vládu k mimořádným opatřením. Ale
výše zmíněný volební zákon vzbuzuje přesto po
chybnou ví-Ji Diem, že antikomunísmus nezna
mená sám o sobě demokracii. Zatčení vůdce opotícc takové pochybnosti nijak nerozptýlilo.
RÝŽOVÝ

PRESIDENT

Křesťanský demokrat Gíovanni Gronchi byl
zyolen italským presidentem pomocí komunistů a
lícnního souputnických socialistů. Gror.chiho ná-

ZE DNE NA DEN
20. 2. V Řecku se konaly
všeobecné volby. Výsled
ky: vládní antíkomunistická radikální unie 115
mandátů, opo.iéní demo
kratická unie 142, nezá
vislí 3.
--Indonésie* se rozhod
la zrušit všechny smlou
vy s Holandskem, uzavře
né na haagské konferen
ci 1040.
V Paříži byla zahájena
konference západních vo
jenských odborníků, kte
rá . bude zabývat pře
orientováním armád NA
TO pro požadavky atomo
vé války.
Tengku Abdulu Rahmnriovi se dostalo nadše
ného přivítání, když se
vrátil z Londýna, kde
získal Mulaj-ku samo
statnost.
23.2. Revoluce v Santarent v Brazílii skončila
útěk m vůdce povstalců
majora Veleso.
- Z Chartumu došla
zpráva, že z 285 zeměděl
ských dělníků, zatčených
nulamkou policii pro
protivládní demonstrace,
102 zemřelo vy: tlením v
přeplněné
k v árenaké
místnosti, kde byli za
vřeni.
V Londýně- byla uza
vřena smlouva, kterou
vznikl nový stát • Brit
ská Karibská f e d e r a c e
Členy tohoto útvaru jsou
bývalé kolonie Britské
Zapadni Indie.
Podle zpráv z Říma
se Vatikán hodlá ucházet
o přijetí za plnoprávné
ho člen i Spojenvch náro
dů.
24: 2. Spojené státy máji
poskytnout Afganistanu
hospodářskou pomoc v
hodnotě 2 a půl mil. do
larů.
Španělsko dostalo od
USA 25 turbinových stí
haček typu Sabre.
26. 2. Francouzské oddíly
zabily 81 alžírských pov
stalců v constantinské
oblasti.
27.2. Britské sekretář

aro kolonie Alan Lennox-Boyd zahájil v Nícosii jednání o budouc
nosti Cypru. Arcibiskup
Makarios zaslal koneč
nou odpověď na britský
návrh samosprávy.
— Ve Washingtonu se
sešli zástupci 12 států,
kteří mají za úkol zalo
žit mezinárodní agentu
ru pro využiti atomové
energie.
V Moskvě bylo znovu
zvoleno llčlenné presi
dium komunistické stra
ny.
V Kenyi bylo za po
slední týden zabito 27 a
zajato 33 členů organisace
Mau Mau.
Členové sovětského ge
nerálního konsulátu v
Pretorii, kteří byli vy
povězeni z Jižní Afriky
pro podvratnou činnost,
opustili zemi.
28.2. Francouzská po
sádka v Alžíru (200.000
vojáků) dostane čerstvé
posily pro boj proti
15.000 povstalců.
Bývalý francouzský
president Vincent Auriol
o d j e 1 na desetidenní
návštěvu SSSR, kde bude
hostem presidenta Vorošllova.
Italský president Giovnnni Gronchi zahájil 13
denní zájezd do USA
návštěvou presidenta Eisenbowera.
29. 2. President Eisenhower oznámil, že bude le
tos opět kandidovat na
úřad presidenta USA.
1.3. V Iránu byl zatčen
pro špionáž sovětský vo
jenský attaché major
Kuzněcov. Na žádost So
větů byl propuštěn.
Britský ministr zahra
ničních věci Sel w y n
Llo.vd. který je na cestě
do Karachi. jednal v Kahýře s egyptským minis
terský m před edou Nasserem.
2. S. Americký ministr
zahraničních věcí Dulles
odjel m 30-denni zájezd
do Asie.
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zory v r-á
světové a vnitřní italské politiky
objasňují, proč komunisté jeho kandidaturu pod
porovali.
Severoatlantický pakt je podle něho úplně bez
cenný pro svůj čisté vojenský charakter. Rudá
Čína by měla být. přijata do Spojených národů
a bude co nejdříve uznána galii. Vnitropolitické
potíže Itálie budou vyřešeny koaliční vládou křestartských demokratů a WHinihn prokcmunistických
socialistů.
_
Zemřelý vůdce italských křesťanských demokra
tů De Gasperi nikdy Grun-chimu nedůvěřoval.
Dneska není těžké uhádnout, proč.
PRESIDENT — KRAJAN

Když byl Joscelino Kubitschek zvolen brazilským
presidentem, lovci krajanských Slávu zaržáli nad
šením, neboť brazilský president trumfne i chi
cagského starostu. Vypátrali, jak se ustaraný otec,
povoláním krejčí, přistěhoval odněkud z Příbram
ska a jak se mladistvý Joscelino cvičil pilně v
češtině, na kterou nemíní zapomenout ani jako
president.
Obvykle dobře informovaný americký týdenník
Time jim zkazil radost, právě, když byli v nej| lepším. Joscelirúv ustaraný otec byl Brazilec jako
poleno a nesl jméno Joao Oliveira, jež se na Přibramsku vyskytuje jenom zřídka. Matka Jůlia je
vnučkou přistěhovalce Kubitschka, jehož mateřský
jazyk byl, jako by na zlost, německý.
President Kubitschek se tedy musil naučit česky
čistě z touhy po věděni. Budiž mu to přičteno ku
cti.
-n-

DOLŮ SE STALINEM
(pokračovaní se strany 1)

Chruščeva lze nyní koi mil n is tických cílů do1 sáhnout dokonce i parla
mentní cestou.
Proč ten náhlý pře
met? Zmíněné Lenino
vo dogma změnily nukleI ámi zbraně. Chruščev
tomu dal jenom imprimatur. Starých cílů je
teď třeba dosáhnout no
vou cestou: koexistenci,
hospodářským proniká
ním, infiltrací demokra
tických vlád pomocí li
dových front s ostatní
mi socialisty a pod.. Fa
lešná demokratisace. od
straněni
nejxtrémnějšich dogmat a všeobecná
umírněnost, má tuto
cestu vystlat růžemi pro
důvěřivě oběti, které
jsou ochotny pro růži
zapomenout na trní.

KOŇSKÁ POLITIKA

Mollet v Alžíru

Co s pomníkem ?
Nová linie nezůstane
jenom v hranicích So
větského svazu. Dele
gace z padesátipěti stá
tů ji rozšíří po světě.
Thorez a Duclos ji po
nesou do Francie. Togliatti do Itálie, Politt a
Dutt ji vybalí po návra
tu v Londýně, maršál
Ču Teh v Pekinu. Dele
gáti satelitních států se
budou předstihovat v
jejím plněni. Ulice J. V.
Stalina asi zmizí se zemského povrchu, jeho po
dobizny půjdou na sme
tiště. Bude se psát nová
historie komunistických
států.
Hvězdáři od Prašně
brány máji jeden pro
blém navíc. Co s mamu
tím pomníkem, který tak
nepříjemně
ztělesňuje
kult osobnosti J. V.
Stalina” nad řekou Vl
tavou ? Lldělat z něj
kolektiv předsednictva
strany, velkého Chruš
čeva, nebo ho uložit do
naftalinu ? Život česko
slovenského komunisty
není po dvacátém sjezdu
sovětské komunistické
strany o nic lehčí, než.
před tím.
-kw-

Nového francouzského ministerského předsedu Molleta nečekal v Alžíru
atentát arabských teroristů. Místo toho se na něho u památníku padlých
sesypala záplava rajských jablíček, brambor a, pokud zásoba stači
la, koňského trusu, který dodala nezáměrnč jízdní policie, chránící paříž
ského hosta . Původem této bubnové palby nebyli Arabové, ale francouz
šti obyvatelé Alžíru.
V Alžíru
Jussefa do Maroka.
my strach, aby snad k
Rozzuřený dav a pár Důsledky Molletovy sla
rajských jablíček stačilo bosti se dostavily oka- nějaké "lidové frontě”
Tisk všeho druhu
k tomu, aby Mollet r.-.iitě. T. zv. "výbor je- opravdu nedošlo.
EMIL SVOBODA
ustoupil na celé čáře. Al denašedesáti”, skupina
Po alžírském zklamá
46. Gordon St.,
žírská luza žádala hla
Ne w port, Vic.
umírněných moslimských ni se však nedají od ny
vu guvernéra generála vůdců, kteří se snažili
Objednávky též
nější vlády čekat žádné
Catroux a dostala ji. o kpmpromisní řešení,
prostřednictvím HD
-nVystrašený Mollet přijal byl rozpuštěn s tím, aby zázraky.
bez váháni jeho resigna- tedy Francouzi jednali
ci. Novým guvernérem
s vůdci skutečného od
jmenoval dosavadního boje, který již dnes vá
min. financi Lacosta.
ze v Alžíru francouzské
Alžírští Francouzi vi
eddiiy v sile 200.000
děli v Catrouxovi, jehož mužů.
viní ze ztráty Sýrie a
MECHANICKY A BEZMYŠLENKOVITÉ?
V Paříži
Libanonu, hrobaře fran
Zvítězila snaha mechanicky a bezmyšlenko
Molletově vládě za
couzského impéria a
vitě
vyhovět volání po satiře a to zvláště v
tím,
přes
totální
ne

■-bávali se, že by jeho
oblasti,
kde se satirické žánry dostávají co nej
úspěch
v
Alžíru,
nehropříchod znamenal ústup
z .Alžíru. Vyčítali mu zi bezprostřední nebez bezprostředněji k lidem ... A tak se stalo, žc
také návrat sultána betl pečí. U moci je podpo se satira - jak po stránce textové, tak po stránce
rou radikálních socia reprodukční - zejména v oblasti estrád- dostala
— Francouzsko - marocké listů. komunistů a křes
leckdy do rukou nekvalitních lidí, maloměšťá
porady v Paříži skončily
demokratů ků, lidí infikovaných třídním nepřítelem ...
udělením nezávislosti Ma ťanských
(MRP). Komunisté po
roku.
Ve jménu satiričnosti padají na našich estrá
Generál John Glubb šilhávají podle moskev
dách
vtipy, které mají skrytý nebo i otevřený
byl propuštěn z funkce ských pokynů po "lido
náčelníka štábu Arabské vé i rontě”, budou asi nepřátelský charakter.... Na př. Ruda Princ
legie.
zpívá-; Okolo Hradce, na státním statce, mají
3.3. Pákistán se stal re na nějakou dobu v pod
publikou a rozhodl se poře pok-ačovat, stejně tam tři správce: jeden je honěný, druhý je
zůstat v britském spo 1 . ko - kalní socialisté, udřený, třetí je zavřený ... "Odpusťte, to má
lečenství národů.
být satirická píseň, která chce pomáhat, která
4.3. Francouzský mi | kteří jsou členy Molleto- pomáhá odstraňovat nedostatky ? A to jde o
nisterský předseda Mol | vy vlády. Křesťanským
text celkem ještě z nejmírnějších ...
let a ministr zahraničních
čs. přehled 55
věci Pineau pojedou v ! demokratům celkem nic Literární noviny
jiného nezbývá pro sa
květnu do Moskvy.

—Naše rovy—

5. 3. 1956
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PŘÍZNAČNÉ CITÁTY Z KOMUNISTICKÉHO TISKU

BUDOVATELSKÁ MOSAIKA

ctonáři Páverenícť.a pot VI). byly v Smě odsou
ravinářského priemysLu zeny tyto osoby: Bývaly
Komunisté obyčejně obviňuji exulantský tisk, že překrucuje zprávy,
P. Šumiar a Urban Ši- ředitel Mosílany Ol Jar.
ktere
poodkrývají clonu nad poměry v Československu. Dostalo se nám
Snížfdc (7 let), «Ms«vttk
(4 UlĚSÍCé).
co
rukou
několik citátů československého tisku. Nemyslíme, že bychom
téhož
závodu
Fr.
Strof
— Zatčení zemédélti: D.
něco získali překrucováním. Úryvky zpráv a článků nastavují komu
Katona z obce Horné Turovce v okrese Šáhy, kte ských svazů výrobzích. nistickému režimu nejlepší zrcadlo. Jsme přesvědčeni, že takové úryvky
rý se "vetřel” do státního družstev v Bratislavě a vydají za tucet komentái
komentářů.
statku v Blatné, okres Košících J. L Vrabec
(6
let),
R.
Dusá
í
lO
let),
přehlídky máme i dnes. statek, aie pro sebe.
Kaplice, dále V. Ríša.
★
který vedl farmu státní a vysocí ntirtisteršti úřed rUDU EME BOUDY .Tacující ženy však mají Zemědělské novinv 2.
ho statku v okrese Stří níci Ed. Komzák (7 lei)
a ing. Em. Tropper (8I Miloslav Semelka byl k přehlídkám své vý listopadu 1955,
bro.
re svýcch 28 letech po hrady.
★
—V roce 1955 uvedli •: let).
Zaprvé jsou někdy NESCHOPEN BEZ
—
V
Uherském
Hradišti
važován jako vedoucí
Československu. 104 dlou
hých hraných filmů. Z byli odsouzení zemědělští provozovny topenářů na předváděny šaty, jež by
VADY
toho bylo: 17 és., 25 rus "škůdci a záškodníci" z pobočce Stavební údržby se spíš hodily do té bý
Nechvalína
na
Kyjovsku
kých, 11 polských, 9 ma
Podrobný rozbor pro
valé Alhambry, a za druďarských, 9 východoně O. Pinter (14 let), VL komunálního podniku v
centa
pracovní neschop
hě
.
co
je
na
přehlídkách
meckých, 6 čínskýcn, 6 Novák (12 let), J. Uhý- Praze 13 za vzorného
nosti
podle
jednotlivých
rek
(li
let)
a
Mil.
Horhezké
a
vkusné,
to
marně
pracovníka.
Stavěl
ve
francouzských (mezi ni
ůák
(10
let).
Byii
též
krajů
ukazuježe kraje
mi: Krásky noci, Případ
svém podniku boudy, hledají v oděvních pro
ÚNV a KNV Praha,
Mauritius, Prázdniny pa uznáni vinnými z vele kde mohl a na koho dejnách.
na Hulota;, 4 rumunské, zrady, neboť se prý
Brno, Ostrava, Plzeň,
4 britské, 2 bulharské, spolčili k pokusu o zvrá mohl, a cílem bylo po My již nepotřebujeme Ústi n. L, a Banská
cení
komunistického
zří

ojedinělé modely, které
stavů si domek.
2 severokorejské. po jed
nom z Finska, Itálie, Me zení”.
nikdo jiný než jejich Bystrica vykazuji nej
V
r.
1956
dostal
ja

xika, Rakouska a Švý — Pro "sabotáž výroby ko vzorný pracovník po majitelka" nesmi nosit. větší procento . . , Léka
carska. Plán byl 115 filnyů. byl v moldavském okrese
ři a odboroví funkcioná
Letos jich má být 130, z odsouzen "kulak" Komái volen; postavit si rodin Chceme pěkné, vkusné ři propadají často aiiz Háje.
ný domek za pomoci šaty pro všechny.
toho 110 cizích.
Maji pravdu ženy, že bistnu a dělají líbivou
— V Pardubicích se ko — V Ostravě vyhořel kul státního dlouhodobého
nal proces proti skupině turní dům dolu Čs. armá úvěru 36-OOOKsč a s se zlobí, když prodavač politiku.
és. občanů, která pomá dy. Škoda se odhaduje možností nakupovat sta- ka někdy neochotně uká
Okresní ani krajští
hala uprchlému vězni T. na 3 miliony.
lékaři
na terén nedozi*
Srí materiál za velko- že jedny, nejvýš troje
Seferovíčovi (byl prý v — Pro "sabotáže a vyhro
ráji,
odborné
nálezy . ,.
žováni"
byl
odsouzen
Jo

nskupní ceny .. . Na pomačkané šaty, kterým
r. 1953 jedním z organi
sef
Hrubý
z
Horní
Bran

nejsou
dělány
z funkční
sátorů útěku čs. doprav
schůzi ROH. kde byl ve teprve doma musí dávat
ního letadla do Němec né u Jilemnice na 12 let doucím, mu zaměstnanci nějakou podobu. Bylo ho hlediska. Zajímal é
ka). Odsouzení a tresty: žaláře.
jistě je zjištěni, ktere
T. Seferovič na doživotí, --Při železničním ne odhlasovali, že mu bri by proto lépe, kdyby ve jsme učinili v kra;; Ji
J. Hofman z Prosetfna štěstí u Teplic přišlo o gádnicky pomohou. Ve doucí pracovníci našeho
(okre . Hlinsko) na 14 život 12 osob a 21 osob skutečnosti jezdili kopat oděvního průmyslu a hlava, že tam, kde lé
let, F. Víšek z Příkrako- bylo zraněno.
základy jeho domku na obchodu dělali méně ře kařská poradní komise
va na (i let, Zdeněk Čer š— Románská rotunda poct parcele v Bráníku v so čí o tom, že přehlídky má jen tři minu' ’
ný z. Duchova na 5 let, Letnou u Čechova mostu
pripad, je absence nejM. Hofmanová na 8 a N. byla posunuta o 31 metrů bot'.; dopoledne v pra jsou určeny pracujícím
Hofmanová na 4 roky vě proti toku Vltavy a umí covní době a podniko a více se starali o to, menší, tam, kde mohou
stěna na bastionu nad ře
zení.
vým autem. Hodiny si aby odívání, vyhovova případu věnovat 15 30
kou.
V Praze zasedal ÚV
minut, je absence nej
strany lidové. Jednání za — Před odjezdem z Čes vykazovali na jiných lo skutečným potřebám větší.
koslovenska
byl
čínský
stavebních akcích. Se pracujících žen.
hájil místopředseda stra
ny E. Vojanec: Projevy. maršál Ču-teh obdarován melka ochotně potvrzo Rudé právo 15. listopa Zdravotnické noviny 22.
října 1955.
Plojhar, Gemrot, A. Pos kompletním strojním vy val jejich proplacení. du; 1955.
bavením
obilnářského
píšil.
statku o výměře 7 tisíc Bylo jich na 6.000....
★
★
■iPřtedl-pdou Národního hektarů. "Dar čs. lidu”
Stavba
však
pokračo

KOŠULENKA
TENKÁ
shromáždění byl opět zahrnoval: 35 traktorů,
MASO KE KOMPOTU
zvolen Zdeněk Fierlinger. 40 samovazačů, 5 kom valy pomalu. Semelka
V litoměřických mra "Košulenka tenká . . .”
Místopředsedy jsou: J.
čpět zapůsobil. Na schů
bajnů,
15
mlátiček,
5
ná

zírnách
mimo jiného 1 uhle lidovou pisinl u
Valo, A. Ilodinová-Spurzi ROH bylo odhlasová
kladních
aut,
pojízdnou
ná. D. Polan-ký, A. Fiala
ovoce mrazili také třeš jsem si v duchu pohru
a A. Žiak. Do předsed opravnu a další stroje a no, že na stavbě budou ně, které však byly hod koval, když jsem si ".cl
Í stále pracovat dva zednictva byl zvolen m. j. nářadí.
koupit do Bilé Labutě
Vláda vydala usnesení ".i ; • n- vozí. Tém s? ně červivé. Oznámili tu
i gen. Svoboda.
košili. Ale záhy ini pře
Jako "pomahači sku o zabezpečení výstavby | : 1c r. adila tak, že to závadu loni na jaře
stalo být do z/évu. Proč?
piny Pánkovy" (HD 4/ elektráren Poříčí II. Ho každému
hlavní
správě
konservázaměstnanci
donín II, Komořany II,
Vyňali jsme s prodárcn
a
mrazíren
v
Praze.
Tisová I a Nováky II, dal Semelka z měsíční
vačkou
z úhl dného
Z e rozhodli: určil;
které "budou rozhodovat ho platu strhnout 4 • 5
obalu
jednu,
druhou,
o situaci v energetice v hodin. \ závodě i t n normu, že v krabičce s
třetí
...
devátou.
Všech
prvých letech nové pěti
PodPu Práce z 5. februára L r. bol v závode letky". Ministru energe t.ik odhlasovali ... Tak mraženými třešněmi ne ny vyrobil týž závod
smi
být
víc
než
jeden
a
Kovolnity v Istcbnom "veřejný proces", v kto- tiky bylo uloženo vyhlá se stalo, ž<* Semelka
”Zoi nica”
Bánovcc
rom boli pre zliitic komunistického funkcionára sit závazné termíny pro
půl červa.
Michalu I.ábikii odstidení traja 19-27 roční mlá výstavbu těchto elektrá ‘vlastně p ....... domek Z'r..čdělské noviny 4. nad Bebravou.
denci. Ondřej Bujňák bol odsťidený na 9 rokov ren, jelikož "prakse uka a *trtni r^níze. za pe února 1956.
N.i každé byla nějaká
viizenia, Ondřej Macko na 8 u Ján Hanušiak na zuje, že výstavba nepostu níze národních pa Intků.
vada:
zcela zabarvený
(i rokov: všetkým boli odňaté na 5 rokov občian- povala podle plánu a ne ale i za peníze zaměst★
límec přes prsa niť ja
ske práva.
dává záruky pro úspěšné íanců, z nichž vylákal HUTNÉ PABĚRKY ko provaz, prořidlé tka
Mcnovnní su vraj do Lábika "zadrapili" v splnění v tomto roce ”
: ich souhlas ...
hostinci v Párnici. lebo im "bolo tr’ňom v oku
U Zdonína, okres nivo ... A přece šlo o
jeho svědomitě plnenie povinností velitďa (ko- — Profesor J. Heyrovský Večerní Praha- 6. října Nymburk,
neposekali druh, který by mél být
niuiiistickej) závodnej stráže, bojujůceho proti ský byl jmenován čest í 1955.
pracovníci
státního podle ceny opravdu kva
ným
doktorem
varšavské
poškodzovaaiiu a rozkrádaniu národnélio ma
stolku na brambořišti litní. Stála takřka 70
★
jetku. Zncnávideli ho ako komunistu a občana university.
oddaného
Indovodemokratickému zriadeniu". — Na trati dlouhé 2.500 CO IE VE VÝLOZE, lebedu, kterou se muse Kčs. To není právě ma
Pretože "pranierov.il a odhaPoval zlo. přepadli km bude v červnu uspo NEHLEDEJTE NA
li koně při vyorávání ličkost.
ho zákeřné po liádke v krčme na ceste domov" řádána automobilová sou
brambor
těžce prodírat.
PULTÉ
Vedoucí onoho oddě
a "zbili ho tak, že zostal bezmocný ležať na těž Praha-Moskva.
Velké pozornosti se Brambory se také špatné lení v Bilé Labuti vy
ceste". Fráca se nad týnito zbitím komunistického — Čs. vláda vydala úřed
funkcionára pachopiterne vePnii rozhořčila a ní zprávu, že neště ti čs.
a zelená toaleta 3? vyoráv-dy a lidé, kteří světlovala: ”TO nám dě
dodala, že "naša společnost’ nikdy nedopustí, dopravního letadla v Tat .m-’—gdevými šperky s tem vypravili je sbí- lají po_ád. Už jsme jim
aby se páchalo násilie na funkcionároch. aby rách bylo prý způsobeno
ktosi terorizoval, iilebo ohrožoval zdravie a ži balonem, vyslaným ze psaly noviny před 20 le- cat, jich- nasbírali denně vrátili asi 2.000 košil .. .
ty o módní přehlídce v dva vagony. Samozřej Rudé právo 18. listopa
voty oddaných pracovitých občanov".
FEP. • Západního Německa.
J. L./Č ‘ Alhambre .. . Ale módní mě, že ne pro státní du 1955.

— Na sjezdu Komunistic
ké strany Ruska zastupo
vali Komunistickou stra
nu Československa: No
votný, Zápotocký, širo
ký, Fíerlínger a Barák.
— Režisér Václav Gajer
natáčí film o mládeži,
která se dostala do špat
ného prostředí. Film se
jmenuje "Na prahu živo
ta”. Hrají Eduard Cupá.:,
F. Smolík a Alena Vrá
nová.
— Na stavbách v Česko
slovensku u ž pracuje
35.000 žen.
— Ústřední výbor KSČ
a vláda vydaly prohláše
ní, ve kterém si stěžují,
že kruté mrazy letošní
zimy porušily hospodář
ský život. Nejhorší si
tuace je- v zásobování
uhlím, jehož téžba "zů
stává hluboko pod plá
nem". K překonání obtí
ží byla povolána i armá
da. Pražský rozhlas mu
sel dokonce 16. února
oficielně popřít "pověsti
neznámého původu” o
příchodu 40-stupňových
mrazů.
— Do Rakouska uprchli
4 Českoslovenští vojáci.
— V Praze bylo pro
rozkrádáni národního ma
jetku odsouzeno 15 lidí.
Mezí nimi byli: Viktor
Fučík, vedoucí oddělení!
příjmu a expedice zboží
v pražské "Tesle” Í6 let),|
jeho žena Marie (4 ro
ky), překupník Josef
Kopecký (4 a půl roků),
Jan Baloun, skladník n.
p. PAL KBELY (2 roky),
Jaroslav Čermák, sklad
ník n. p. "Křižík” v Trut
nově.
— Pro neplnění dodávek
byli odsouzeni soukromé
hospodařící rolníci Jan a
Antoniu Němcovi z Radotfna v okrese Velké*
Meziříčí.
— Pro rozkrádáni národ
ního majetku byli odsou
zeni v Trnavě: Pavol
Molnár, bývaly vedoucí
výstavby trnavského Másoprlemyslu (4 roky), bý
valí hlavní inženýři J.
Madaraš a J. Jankulink
(3 měsíce), bývali funíc-

Znenávideli ho...

-4-

Španělská pohlednice
Jsem teď ve Španělsku už dva měsíce a za
tu dobu jsem je projel od Barcelony přes Baleárské ostrovy. VaíenciL Madrid, Sevillu až
po Cadiz. Přísel jsem do styku s krajany, kte
ří tu trvale žijí a znají řeč a místní poměry.
V i.otelích, vlacích r. kavárnách jsem se do
mlouval s rrístftír-i obyvatelstvem a dával jím
mnoho otázek. Jsou to ovšem jen letmé dojmy
turisty.
V prvé řadě je tu klidný, spořádaný život
jako u vás v Austrálii. Lidé jsou však veselejší,
přátelštější a hlučnější, jak to odpovídá jejich
jižní letoře. Španělská povaha se nemění, ať
je režim jakýkoli. Názory o poměrech ve Špa
nělsku jsou ve svobodném svétě někdy dost
přehnané. Franco si sice po válec nehrál s tě
mi, kdo bylí proti němu, a dal jích hromadu
pověsit a postřílet. Je však jisté, že občanská
válka je nejhroznéjíí válka, a že republikáni
se na svém území nechovali ke svým odpůr
cům o nic ušlechtileji.
Nepochybuji však o tom, že Španělsko zů
stalo eminentně policejním státem. Je tu mno
ho lidí nespokojených, ale každý je opatrný,
protože ví, žc moc si stěžovat není dobré,
že dříve nebo později by se dostal pod zámek.
Policie je zde silná a má o všem moc dobrý
přehled. Telil- uniforem, jako tady, jsem ještě
nikde neviděl (ani v komunistickém protekto
ruj nc). N |--:i na každém nádraží, v každém
vlaku, a!- i před každou bankou je policista
pistoli a pu lítou. Přístav se jimi jen hýbe a
jsou t .1-• n každé lodi (pokud je lo loď špa
nělská) po celou dobu plavby.
Obyvatelstvo tli více méně režim snáší (co
■ 'jí taky dělat?). Větší část by chtěla krá
li vs.tví, které ii n Franco pořád slibuje. Větši
na španělského lidu je m pokojena s Franco
v ni vnitřní politikou. Práce je tu celkem dost,
hodně se tu staví, ale platy jsou k pláči. Špai 1 ,ko je pro cizince s valutami levné, ale prc
domorodec siraii.-ě drahé. Měsíční příjem děl
nika není ani osm set peset, a úředník střední
hodnosti dostane sotva o stovku víc. (Za jednu
libru dostanete 110 peset.)
Zaměstnavatel však musí vyplácet minimální
mzdu stanovenou zákeřném. Jenže málokdo
dostane víc než právě to minimum. Zaměstna
vatel smí nn druhé straně propustit zaměst
náme jen ve zvláštních případech, hlavně
když zamčen nec něco ukradne. Prakticky
je z iiné' tnonec přijímán na doživotí. Ať už
j • pal neschopný, líný, nechodí do práce, zančstnnvatcl l.o má na krku. Protože platy
jsou tak i .'.'e, každý si snaží přivydělat podoudftě. Ko-'-pci- ve státních úřadech je běžnou
jrak i a he: úplatku se nikde ni ■ nepořídí.
-Ivšel j: -m o případech, kdy dopisy (zvlášť
lo Austrálie a jiných exotických zemi) pošťák
•házely prosté ptx -o, že si španělský pošťák
idlepil známky vyšší hodnoty a dopis
■uhodil. Státnich zaměstnanců je však vc Špa
nělsku tolik, že nemají vcelku co dělat. Stát
i.ikc vydržuje ohromný počet kostelů a platí
ívuvéi itelny pučet cbkevnieh hodnostářů, ktei tu mají velký vliv a tak se režimu vyplatí
ejich podpora.
Hospodářsky na tom bylo do nedávná Špaičlsko špatně. Snažilo se tedy získat hospolářskou pomoc zvenčí. Fo se jim podařilo.
Žodtvinkv pro zahraniční turisty jsou pohád
kově výhodně. Mittulého roku jich přijelo
?řes dva miliony a letos jich čekají ještě víc.
Staví se tu mnoho hotelů. Středem připrav
e ostrov Majorka. Je.-dt sem teď hlavně Ameicam-. Angličané. Němci a Francouzi. Nejlíp
:o asi vystihne starý školský vtip: Španělsko
;e dneska živi turisty.
L. B..t. č. Madrid
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O NOVÝCH ZBRANÍCH
í dokoocem )
Mnichov
nadzvukovým, tor vyhořel asi ve výši
Ovšem
proud dálkových raket. Němec čelným
radarových paprsků se ká \ -2 měla donos asi kluzákem. Tím se měl 22 kilometrů v krátkém
s dálkou rozšiřuje, zr_á- 300 kilometrů a mohla zvýšit donos rakety A-4 čase 50 vteřin. Stupňová
' cí účinnost a přesnosúi [nýt rwvrena jediné z z původních 300 kilo raketa A-10 dala raketě
1 ómu se oďpomáhá souJ 'Francie nebo z Nizozemí metrů na 600 kilometrů A-9 počáteční impuls
šťávou, známou pod an .proti Anglii, po případě se stejnou naloží. Nevý rychlosti 4.260 km h.
glickým termínem ’’Ho- Í^o něco později ze zázemí hodou tohoto projektu Po odpadu prvního stup
i ming”. Homing může proti Antverpám. Měně Bylo, že by se raketa v ně pokračovala hlavní
klouza raketa ve vzestupném le
‘ být pasivní nebo aktivní, má mé byly projekty, kte prodlouženém
i V prvním případe rake ré se již nedočkaly bojo vém letu přibližovala k tu. dosáhla konečně
ta reaguje na zdroje ener vého nas.a.zeni. Raketa cíli pravděpodobné již rychlosti 11.300 ktn/h
gie v cíli, a to již je in- A-4 (technické označení podzvukovou rychlostí a sledovala dále v říd
íra - červené záření mo pro lidový a propagační a tím by se zmenšoval kém vzduchu balistickou
křivku volného letu. Při
torů a 'jejích výfuků, termín V-2) měla dostat její útočný význam.
Projekt A-9/A-10 byl návratu do hustší atmo
nebo hluk, zvuk, vlnění větší donosnost prostým
' vzduchu nebo statická namontováním nosných již smělejší. Jeho cílem sféry zastavily aerodyna
elektřina, z nichž některé křídel (typ A-4b) a poz nebylo nic menšího než mické kontrolní orgány
možno zjistit na delší- ději pak křídly a mohut raketová střela, startují pád ve výši 45 km. Rych
některé na kratší vzdále nou pomocnou startova cí z evropských základen lost ve volném pádu
nost. Aktivní systém ve cí raketou (typ A-9/A- proti atlantickému po stoupla do tohoto oka
dení na cíl závisí na ra -10). Prostá křídla ne- břeží Spojených států. mžiku na 12.800 km/h
darové ozvěně od cíle, proměnila raketu A-4 v Zde se poprvé ve vět a s touto úžasnou zálo
j buď na ozvěně pozem letadlo. Raketa startova ším měřítku uplatňoval hou kinetické energie se
ních radarových signálů la stejným způsobem a systém stupňových raket délka klouzavého letu
nebo na ozvěně impulsů v okamžiku, kdy dohořel Theoreticky je možné odhadovala na 4.800 ki
z malé radarové vysílač raketový motor (asi po postavit raketové střely lometrů.
Projekt A-9/ A-10 byl
ky v nose střely. Tento 60 vt.) měla křídla v říd s několika stupni, totiž
systém najdeme v příro ké atmosf. malý význam. s několika raketovými na konci války ještě v
dě u netopýrů, kteří vy Raketa sledovala ve svém motory, které odpadáva- plenkách a ačkoliv se
sílají krátké, silné zvuko letu proro normální ba jí, jakmile vyčerpají po tvrdí, že v jediném dal
vé impulsy a řídí se jimi listickou křivku a teprve honné látky. Tímto způ ším roce by Pcenemuenv letu - ovšem s tou vý v nižších vrstvách vzdu sobem nenese celá rake de - raketová výzkumná
jimkou, že jejich smys chu vytvořila křídla do ta žádnou mrtvou váhu, stanice na baltickém po
lem je vyhnout se pře- statečný vztlak a setrvač žádné tanky, nečinné břeží, dnes v ruských
i kázce, kdežto raketa má níkem ovládané kontrol motory nebo strukturál rukou - byla vytvořila
plochy vyrovnaly ní části déle, než je sku zkušební prototyp, pře
stejným způsobem vrazit ní
střemhlavý pád střely. tečně potřebuje.. Delto ce jen byl rozsah celého
do cíle.
Raketa která při vá raketa A-9 byla nasa podniku tak nepřirozeně
Přejděme však nyní na
poněkud jiné pole a po startu vážila 12.8 tun zena na hlavu 88 tu veliký, že i při dostateč
dívejme se na minulost měla nyní čtyři tuny a nové pomocné stupňo ném personálu a hmota přítomnost skutečných mohla být docela přija- vé rakety A-10, jejíž mo- /pokračování na str. 6/
K DISKUSI O SBÍRCE PAVLA JAVORA "NAD PLAMENEM PÍSEŇ"

SLOVO MÁ VYDAVATEL
Proč Pavel Javor? S touto otázkou mi redakce "Hlasu domova” zaslala
dvě recense Javorový sbírky poesie "Nad plamenem píseň”- které byl’
ctištěny vc 2. a 3. letošním čísle, a v nichž volba této knihy pro sérii
Sklizeň svobodné tvorby” ie protichůdné komentováni.
Z prací, zasluhujících od "sentimentálnosti”, 'Chudé sklizni'’ byl na
vydání, mezi kterými "rétoričnosti”, "'patrio- opak hluboce podceněn
jsme měli na vyhranou, tického horlení". Co víc: a že se od něho nemalá
hleděli jsme zařadit do oba dva čiti potřebu po část jeho čtenářů odvrá
programu ty nejrcprc- ukázat na tyto nedo tila - a od exilové poesie
■>> tatí vnější pro typické statky předchozích Ja vůbec.
směry.
vorových sbírek. Mají
Javor si může stěžo
Z proudů v básnické pravdu, i když- podle vat jen sám na sebe, na
tvorbě exilu bylo těžko mého, jen částečně: sta svou úžasnou uměleckou
opomenout t. zv. exilo čí z dřívějších sbírek vy neukázněnost (a jsem
vou poesii v užším slova řadit slabá čísla (a Ja sváděn říci: přímo umě
smyslu, onu poesii, v vor dovede být ve svých leckou
ncintelígenci).
niž stesk, vlastni exilům slabých číslech až ne Při trošce sebekritiky s
všech dob. je a bude pravděpodobně
slabý) Javorový strany by
podstatnou složkou. A a dostaneme téměř, ne- pravděpodobně, s men
tu sotva kdo víc ztěles li zcela, téhož Javora ja šími variantami, recen
ňuje - a budiž řečeno ko ve sbírce ”Nad pla sent J. St. sdílel názor,
hned: již sotva kdo více menem píseň”.
jemuž dává průchod
: zdiskreditoval - než
Přeceněn po své první Junius, a o Javoroví by
. Pavel Javor.
a zdaleka nejsiabší sbír nebylo třebo vést disku
O nové sbírce piši oba ce "Pozdrav domů”, se.
recensenti souhlasné, že dočkal se Javor toho, že
Když jsem hlasoval
i se v ní Tavor oorostil po 'Dalekém hlasu a pro vydání knihy ”Nad

plamenem píseň”, přál
jsem '.i upřímně pomoci
Javoroví k tomu, co je
ho jest. Je jinou věcí,
že jsem měl pocit - a
mám jej dosud • .jakoby
tato knížka byla věncem
na hrob jedné etapy v
naší poesii venku. Jako
lety nabyla naše teskno
ta jiných forem, než. ja
ké inéla v prvních letech
exilu, i v Javoroví vyciťuji, zvláště z veršů
do sbírky nepojatých,
že básník se dostává ji
nam než jeho poesie,
která zní touže náplní
spíš už jen jakousi setr
vačností Jestli si to bás
ník neuvědomí dříve,
než. vydá pátou knížku,
pochybuji, že její klady
pohnou někoho k vážné
diskusi jako ještě tato
poslední.
Robert Vlach, Lund,
Švédsko
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VÝSTAVA V "SALONĚ
MLADÝCH MALÍŘŮ”

NAŠE EXULANTKA
VYSTAVUJ E V PAŘÍŽI

Mezi nejzajímavéjší události pařížské kulturní sezóny patří "Salon mladých
malířů” (Salon de la Jeune Peinture), který pořádá pařížské "Museum
moderního umění” už po sedmé. Kdo se chce zúčastnit této výroční pře
hlídky, nesmí být starší 35 let a musí obstát před přísnou porotou, kterou
tvoří obávaní pařížští znalci.
Navštíví-li tuto výsta- ztratíme s oči”. Totéž
Gertruda studovala
vu našinec, bude asi si zřejmé řeklo ředitel- nejdřív na pražské Umpřekvapen, když bude štvi ’ Musea moderního prum u Tichého a Strnave výstavním katalogu umění" a samo koupilo děla, potom ve Švýcar
pod číslem 88. číst:
několik jejich věcí do sku a nakonec v Paříži
Grubrová Gertruda - své sbírky.
u dnes věhlasného Brií ) - - -.A,.- J
Zato návštěvník, kte
rý trochu sleduje mo
derní malířství, překva
pen nebude. Českoslo
venská exulantka Gertruda Grubrová nevysta
vuje totiž letos na "Sa
lonu mladých” ponejprv
Zúčastnila se ho už
předloni a o rok pozdě
ji se sdružila v jiné pa
řížské galerii s dvěma
mladými Francouzi v
tak zvanou "Trirému”.
Časopis ”Actua'ité Artistique Internaticinale”
tehdy napsal: "Gertruda
maluje zeširoka a plně,
tvoři pevně a vkusně.
Poznamenána
lehkým
expresionismem, má zá
libu v nepříliš důraz
ných harmoniích .. . .Je
jí barvy jsou drsné, ale
diskrétní ...”
A umělecký kritik
listu ”Ce Matin” dodal:
Vlastní portrét
“Gertrudiny postavy ne-

ARS ÚRAT1A PARTiS
tUměni pro stranu)
V půtek 27. ledna bylo Stavovské divadlo na
bito beztřmni společnosti, jež se přišla pokochat
premiérou Mozartova "Dona Giovanniho". Na tom
to miste obyčejně otiskujeme fejton, který se snaží
me vypracovat více méně vtipně. Pro dnešek ho
díme do ringu ručník. Ani ten největší humorista
nemůže soutěžit s kulturním referentem pražské
"Práce" z 28. ledna, který se takto zhostil povin
nosti referovat c největší hudební události tohoto
roku. Pod titulem 'Slavnostní představeni Mozarto
vy opery "Don Giovani" (přesné tak bez toho dru
hého "n") píše:
V den. kdy cely svět vzpomněl z podnětu Svě
tové rady míru 200. výročí narozenin vynikajícího
německého skladatele Wolfganga Amadea Mozarta,
konala se v Tylově divadle v Praze slavnostní
premiéra jeho opery* "Den Giovanni”. Uvedeni díla
na historické scéně - kdysi Nosticově divadle - kde
mělo téměř před sto sedmdesáti lety slavnou svě
tovou premiéru, bylo vrcholnou událostí Slav
nostního týdne Wolfganga Amadea Mozarta".
Slavnostního představení se zúčastnil president
republiky Antonín Zápotocký s choti, s nimiž za
sedl v presidentskě lóži první náměstek předsedy
rady ministrů SSSR a ministr zahraničních věci
SSSR Vjačeslav Michajlovič Moloiov. Při vstupu
do lóže byli uvítáni dlouhotrvajícím potleskem.
V čestných lóžích zaujali místa čleiové vládních
delegaci států, zúčastněných, na pražském zasedání
Politického poradního výboru, ustaveného na zá
kladě Varšavské smlouvy: předseda rady ministrů
Albánské lidové republiky Mehmet Šehu. první
náměstek předsedy rady ministrů a ministr ná
rodní obrany generálporučík Sekir Baifúku, ná
městek předsedy rady ministrů Bulharské Lidové
republiky Rajko Damjanov,- ministr národní obrany

anchona. Přes všechny
překážky, které musí
zdolat mladý umělec,
který je ještě k tomu po
litický uprchlík, má už
dnes její jméno v Paří
ži dobrý zvuk.
R. F., Paříž
Chtěli bychom při
spět k tomu, aby Gertrudu konečně objevil taky
československý exil. Kdo
by měl o její obrazy a
kresby zájem, ať se obrá
tí na nás. Rádi zprostřed
kujeme.
HD

STŘÍPKY
Z ČESKOSLOVENSKA
V karlovarském lázeň
ském domě ”U zlatého
klíče” bude obnoveno
Marxovo museum.
— Člen Krajského di
vadla v Hradci Králové
Václav Šelich a architekt
ing. Jaroslav Rossler
dostali vyznamenání "Za
vynikající práci”.
— V Kožené ulici v Pra
ze odhalili pamětní desku
na rodném domě komu
nistického novináře Ego
na Erwina Kische.
Úřadujícím předsedou
Svazu slovenských spiovatelů byl zvolen (mís
to předsedy F. Hečky),
Dominik Tatarka.
—Filmoví kritikové strha
li nový film režiséra Ci
kána "Muž z povětří”. Je

generál armády Petr Pančevski, předseda rady mi
nistrů Maďarské lidové republiky András Hegedues,
ministr obrany generálporučík István Basta, první
náměstek ministerského předsedy Německé demo
kratické republiky Walter Ulbricht, náměstek mi
nisterského předsedy a ministr národní obrany generáiplukovník Wiíly Stoph, předseda rady mi
nistru Polské lidové republiky Józef Cyrankiewicz,
náměstek předsedy rady ministrů a ministr národní
corany maršál Konstanty Rokossovský, předseda
rady ministrů Rumunské lidové repuoiiky Chivu
Stoica, ministr národní obrany SSSR maršál So'. atsseho svazu Georgij Konstantinovič Žukov,
první náměstek predseay viádjř Československé
republiky* a ministr národní obrany generál armády
dr. Alexej čepička, ministr zahraničních věcí
Václav David a pozorovatel Čínské lidové republi
ky náměstek předsedy Státního výboru obrany
maršál Nie Žung-čen. Dále byl přítomen hlavní
■.elitei spojeneckých ozbrojených sil vyčleněných
státy, které podepsaly Varšavskou smlouvu, mar
sal Sovětského svazu Ivan Štěpanovič Konev.
Páteční premiéře byli přítomni představitelé
strany a vlády Rudolf Barák, Jaromír Dolanský’.
Zdeněk FiezLmger. Václav Kopecký, Antonín No
votný a Viliam Široký, náměstkové předsedy vlá
dy Karel Poláček a dr. Václav Škoda, ministři předsedové straž. Národní fronty proí. dr. ing. Ema
nuel šlechta a dr. Jisef Plojhar. tajemníci Ústřed
ního výboru KSČ J.h Hendrych a Bruno Koehier,
další členové vlády, primátor hlavního města Pra
hy Adolf Svoboda, představitelé rrasnvýdh organisací, generálka čs. lidové armády a dala před
stavitelé politickehc a kulturního žžvota.
Představení přihlíželi mimořádný a zplnomocně
ný velvyslanec Německé demokratické republiky
Bernard Kcenen. mfm.cřážrý a zplnomocněný vel
vyslanec Rumunské ledové republiky len Nístor,
mimořádný a zplnc-mceněný velvyslanec Korejské
lidové demokratické republiky Jan
Sum mi
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Stará vlast
Jarmila Čadiková
Tak mnoho let
míjí
a čas jimi neprolét. ..
Vzpomínky v nich žijí
na opuštěný svět
na melodii
kterou jednou kvartet hrál
ze starých škál

Sál
těžký krásou
žertoval
rozdával zhluboka
tomu kdo neměl nic
než duši baroka
Kolem šla tma
sladká a malátná
jak ditě když hlad má
po záři večernic
které co noc na nebi se pasou

Tak lehká jako krůčky tanečnic
když do prostoru mži
a rosa utajená
v listech moruší tak v mysli tkvíš
jiskříš v závějích ticha blíž a blíž
až v náruči jak žena
lichá
a drahocenná
v útku
pavučin
můj démant smutku . . .

to veselohra o potrhlém
vynálezci věčné sirky
(Vlasta Burian). S ním
hraje Hana Vítová.
— Nakladatelství "Práce”

vydá nový román Antonina Zápotockého "Rpzbřesk,”, který dějový
předchází knihu "Vstanou
noví bojovnicí”.

mořádný a zplnomocněný velvyslanec Maďarské
lidové republiky Imre Horváth, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Polské lidové republiky Adam/
Cuber, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Al
bánské lidové republiky Koco Thoma Prlfti. mimo
řádný a zplnomocněný velvyslanec Čínské lidové
republiky Cao Jin, mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec Svazu sovětských socialistických re- '
pubbk Ivan Timofc-jevič G r i š i n, mimořádný
vysunec a zplnomocněný ministr Rakouska dr.
Meinrad Falser, mimořádný vyslanec a zplnomoc
něný ministr Aíganístanu Sardar Gholam Mohamea S.clman, mimořádný vyslanec a zplnomocní-,
ný vyslanec Argentiny Emilio de Matteis, mimo
řádný vyslanec a zplnomocněný ministr Egypta
Dimítri Rizq Hanna, chargé ďaffaires indické re
publiky vyslanec dr. Jagan Nath Khosla, chargé
ďaffaires Vietnamské demokratické republiky
Dmh Van Dúc, chargé ďaffaires Bulharské lidové
demokratické republiky Dimo Karadimov, chargé
ďaffaires Řecka Jean P. Liberopculos, chargé ďaííaires Kanady George Bernard Summers a gene
rální konsul Kolumbijské republiky Fernando
Gaítan ce Narvaez.
Slavnostního večera se zúčastnil ministr krá
lovského dvora Aíganístanu Sardar Ahmed Alí
Chán.
_ Operu "Don Giovanni" nově nastudoval zaslou
žilý umělec dirigent Zdeněk Chalabala v režii
Luďka Mazhauze a na scéně laureáta státní ceny
Josefa Svobody. Titulní úlohu vytvořil Přemysl
Kočí, v dalších rolích vystoupili laureát státní
ceny Eduard Haken, Milada Šubrtová, laureát
státní ceny Ivo Žídek, Jarmila Pechová, Rudolf
Asmus, Miloslava Eíedlerová a Jaroslav Horáček.
Dílo, jež patří k nejkrásnějším skvostům svě
tového operního repertoáru, přijali vzácní hosté i
ostatní účastníci slavnostní premiéry s vřelým ob
divem a odměnili dirigenta, sólisty a umělecké
složky operního souboru srdečným uznáním.
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B OM O VA

O nových zbraních

/Pokračování/

Pospí m i . příď, abych viděl všechno zblízka.
1
... moc nadšen, říká mi, abych si
stoupl stranou, že stát za dělem je někdy nebez
pečné. Nezamlouvalo se mi to, ale konečně jsem
*i našel opodál místo, kde mi nic nekrylo rozhled.
Obě velryby plují blízko sebe, snad 150 yardů
vzdáleny jedna od druhé, kapitán dává rozkaz
zpomalit chod lodi, n otory rychle tlumí.
Velryby
mezitím zase potopily a bude to
li’, t několik minut, než se zase vynoří. Zdá se
mí, ze téměř stojíme. To je ovšem mýlka. Ve
ikuleiiio li ,e opatrné blížíme k místu, kde jsme
P< ledne v; hyby zahlédli. Kapitán stoji zeširoka
rozkročen i dělem, levičkou svírá rukojeť děla,
pravici du\.i iiualy kormidelníkovi a obsluhuje
^igntilni zm zení, které ho spojuje se strojovnou.
Znovu
vynořuje kořist. Jsou stále velmi
blízko ti < oe, ale zdá se, že pod vodou změnily
směr. Ji té 1.1 u mimo dostřel. Vidíme oba černé
jlřbi ty na i -kolik vteřin vynořené z vody, dvě
b nl.
I iul z • všecko mizí pod vodou. Plu
ji me not vm au", in, zdá ;e mi, že tentokrát mu
síme na velryby přímo najet. Mýlil jsein se. Vel
ryby se neukázaly velmi dlouho, a když, pak zase
z dostřelu. Je to hra na schovávanou.

Velryba na palubě
Až. najednou se vynoří jeden ohromný hřbet
ani ne \e vzdálene.-ti 50 yardů, kus za nim druhý.
Vše ;e teď odehrává ve zlomku vteřiny. Kapitán
dá-vá signál . .'.stavit loď, rukou naznačuje kormi
delníkovi m. i korekci směru. Všechno jde jak
na
. u. ' i i. svišti harpuna vzduchem, ohlu
šující vrbí
za harpvu se vine jako černý
had n.x tonové lano. \ mim zásah, poněkud na
straně toho < rov.kého hřbetu, slyším tlumenou
ránu - tn exp edovala nálož v těle velryby. Posta
ta kapit.-i stě částečně zahalena bílým kou
ři m. Kolem lé.irí kusv manilových vláken lana
a kasy plsti.'.e zátky z nábojnice. Teď už chápu,
přec mře kapitán nechtěl mít blízko děla.
I rmo se v.ivíh úžasnou rychlosti, kořist se po
topila. Ne . ■ m na dlouho. Už se zase vynořuje,
spis napůl vv?k;-.kuje vody, kolem se voda barvi
krvi, velryba se znovu potápí a znovu vyskakuje
z vody. Je to pohled jen pro silné nervy, velryba

. pokračovaní se str. 4/
něm podkladu by bylo
bývalo třeba ještě mno
ha let předběžného vý
zkumu, Již však mistrné
ukázky inženýrství, zva
né V-2, stačí dokázat
schopnosti německých
raketových odborníků,
a stěži by se dnes někdo
odhodlával namítat něco

proti existenci ještě vět
ších raket někde za och
rannou oponou uralských hor. Američané
na své straně urychlili
vývoj v oboru raketo
vých střel zahájením
sertové výroby zbrani
typu Nike, Regulus, Ma
tador, Honest John.

má otevřenou tlamu, vydává hrozný chrapot, pří
šerně se to podobá chroptěni umírajícího člověka.
Z otvoru na hřbetě, kterým vydechuje spotřebo
vaný vzduch z plic, nevystřikuje tentokrát bez
barvá fontána sražené páry, nýbrž fontána rudé
barvy, je to krev smíšená s vodou, znamená to,
že velryba byla zasažena do plic.
Raněné zvíře se opět vynořuje, nyní úplně kolmo
z vody, je vidět skoro celá třetina těla se široce
VÝSTAVA SVOBODNÝCH NOVINÁŘŮ
rozevřenou tlamou a znovu to strašlivé zachroptěni.
13. února byla otevřena (je vystavováno 456 časo
Velryba se znova potápí, lano je už zcela odvi
nuto, chvíli se zdá, že jsme vlečeni. Ale sila vel v Ovcrseas Press Clubu pisů, publikovaných exu
ryby má své meze. Už začíná navíjeni lana, poma v New Yorku výstavka lanty na Západě), třetí
lu, ale jistě se velryba přibližuje přídi lodi. Mezi Mezinárodní federace svo se týká balonových akcí,
tím dva velrybáři znovu nabíjejí dělo a než se bodných novinářů, která čtvrtá dokumentuje prá
naděješ, je druhá harpuna připravena k odpálení. je dílem novinářů-exu- ci 12 rozhlasových stanic,
Není k ní připojeno žádné lano. Je to jen druhá lantů ze zemí za Železnou pátá a šestá část přináší
harpuna z milosti, k doraženi raněné velryby. Ně oponou. Pivní část doku materiál o všech poku
kdy je velryba zabita již první harpunou, někdy mentuje potlačení svobo sech západních demokra
je zapotřebí harpun několik, všechno zálež! na dy tisku v komunistických cií pozvednout Železnou
tom, jak byla harpunou zasažena napoprvé. Byla- zemích, druhá poukazuje oponu. Výstava bude po
li velryba zasažena jen slabě a v méně vitální na činnost novinářů-exu- stupně uvedena i do ji
FEP
části těla, je třeba vypálit dalši harpunu na laně lantů ve svobodném světě ných měst USA.
.> pak třeba tři nebo čtyři harpuny z milosti.
V našem případě se zdá, že již první zásah byl
smrtelný. Jedna harpuna skončí celý krvavý pří
běh. Velryba je teď těsně u přídi a kapitán
bleskurychle odpaluje z necelých deseti metrů
Výbor Čs. národního sdruženi ve Victorii svo
smrtící ránu. Odhaduji, žc zásah šel tentokrát pří- lává řádnou valnou hromadu na půtek 16. březnu
mo na srdce. Velryba se již nehýbá, červeň krve 1956 v 7 hodin večer do Forestcr’s Halí, 16(1 Lntrose mísí s modrozelenou průzračností oceánu. Ko- be St., Melbournc City.
los leží podél lodi, břichem vzhůru, její abnormálně Pořad: Zahájení, čtení zápisu, zprávy funkcionářů
dlouhé hrudní ploutve působí dojmem rozhozených zpráva revisorů, udělení absolutoria, volba nového
rukou lidských, rukou zabitého člověka. Viděl jsem výboru, volba delegátů do Ústředí čs. den:, orgapozději ještě mnoho velryb zemřít, ale nikdy jsem nisací, volné návrhy, zakončení. - Všechny návrhy
se nemohl zbavit nepříjemného pocitu, který ve k projednání nutno podat, písemně jednateli (O,
mně jejich zápas a umírání vzbuzovaly. Však se Mikulčák, 441 St. Kilda Rd., Melbourne) nejpozdčji
taky každý rek z toho několik lidí zblázni, ovšem půl hodiny před započetím valné hromady. Jedno
většinou v Antarktidě, kde se loví po dobu osmi tlivé pozvánky nebudou z finančních důvodů roměsíců ročně. Jistě v tem hraje úlohu i způsob /<.■: ílány. - Ncdostaví-li sc ve stanovenou dobu
života, dlouhé odloučení lidi, žijících na širém mo dostatečný pečet členů, koná se valná hromada o
la u pxádek našich lodi jsem nepozoroval žádné hodinu později za každého počtu přítomných.
těžké deprese, ale jsem si jist, ž i oni mají své
Výbor ČNS
slabé chvilky.
Do velryby teď zabodávají trubici, na niž je
zapojena gumová hadice, kterou se vhání do těla
REDAKCI DOŠLO :
Zakládání a udržování
velryby vzduch. Zabitá velryba se musí napumpo
vat vzduchem, aby se nepotopila. Rychle přesekázahrad
Statement by the Mivaji manilovou spojku, která spojuje harpunu s nister
for
Immigration,
odborně
provádí
nylonovým lanem, jeden člen posádky zabodává the Rt. Hon. H. E. Holt.
a zájemcům poradí
do těla' velryby dlouhou tyč s rudým praporkem. M. P.: ”Low Crime Rate
\ elryba zůstane takto na širém moři tam, kde byla Among Migrants”. PubliČS. ZAHRADNÍK
zabita, a bude odvlečena do přístavu teprve tehdy, shed by the Department
až bude ulovena další velryba, kterou jsme s ní of
Immigration, Canber- Volejte: Melb. JB 1995
: patřili. Je v tom určitě risiko. že se velryba ztra
tí. ale ještě větším risikem jsou žraloci. Jinak ra, ACT.
obyčejně bere každá loď velrybu do vleku hned,
jak ji uloví. Zabere to víc času, ale je to jistější.
Domácí kuchyně
Dáváme se do pohybu, ohlížím se. místo velry- i
bí tragedie už je zcela klidné, jen ten rudý pra- ;
pórek se třepetá ve větru. Kapitán zase slídí na
přídi za svým dělem. Zabitá velryba byla samice,,
je tedy pravděpodobné, že druhá velryba je samec.
Pokračování příště/
258. Church St., Richmond, Víc.

VALNÁ HROMADA

ČS. RESTAURACE J. S. ČERNÝ
POZOR!

KRÁTCE z EXILU
— Do Londýna přijely z
ČSR tři děti pi. Edwardsoyě. Angličanky. která
opustila ČSR v roce 1954.
—i '"Půlrxbční pacient"
Egona Hostovského má
být zfilmován v režii
Francouze C 1 o u z o t a
("Manou", "Mzda stra
chu”).
— Madridsky rozhlas za
hájil relace pro "země
české koruny". Za tímte

podnikem stoji Prcha
lové:. pravicoví sudetští
Němci a v pczadí je
zřejmě Otto Habsburský
— Kniha kněze-exulantr
dr. Ludvika Němce
"Chureh and Statě in
Czedhostovakia'" byla
poctěna newyorským
nakladatelstvím Yintage
Frsss jako nejlepší a nejúspešnějši kniha minulé
ho roku.

Přímí odběratelé HD mají uvedenu na spodu
novinově pásky výši event. nedoplatku a přednlatnéhn do oň.S. a 81.12.1958. Vvmmeite laskavě

— Duchovni kalvínské
církve v Clevelandu a bý
valý redaktor "Sloven
ského Kalvína” Rev. F.
Uherka zemřel ve věku
73 let
— Dr. H. Ripka odjel do
'Evropy. Do Nerv Verku
l.e vrátí v září k přednáš
kám na universitě.
— A Kóhout-Leeoque má
výstavu svých obrazů v
městské galerii v Darex
portu. lowa. USA
_ "y"7~ C e ch O S - " vá c i
uprchli přes ~ —rziou
Moravu a nadporučík po
hraniční stráže překro
čil hraniční —---o-—
n:;
— Prof. J. Straka z uni
versity ve Štrasburku.

přednášel v Helsinkách
Odjíždí do Madridu a o Otevřeno v pondělí až nátek od 5 do Z hod. večer,
velikonocích se účastní
sjezdu románských íilo- i v sobotu od 12 do 2 hod. odp. a od 5 do 8 hod. več.
logů ve Florencii.
V neděli zavřeno.
— Bývalý hráč S. K. Pros- ,
téjov J. Kula se stal ře- I
duelem uetrďejársfcé spo
lečností v Mekr.es v Ma
— AUTA — MOTOCYKLY —
roku.
— Z F.FZ v Mnichové byl j
propuštěn dosavadní šéf i
POZOR ’
ZMĚNA ADRESY !
dělnického vvsEání dr. J.!
Mtázešn
725 CAR S A L E S
— Vyáa.-aialské středisko J
725, Heidelberg RíL, Alphíngton, Víc.
chicagské skupiny Čs.
Nejniíší
deposit — Nejvýhodníjší podmínky
zahraničního ústavu v i
exilu, uveřejnilo studii I
KOUPĚ * PRODEJ * VÝMĚNA
Vladimíra Rysa ”U. S. S. ■
90 dní záruka
24 hodinová služba
R-, A Lessor. in Sociál
Strstíficatíon" (str. 29.)
Volejte JX 2509 nebo LA 3504
Č/JL/Z I

STANDA KOTMEL

7

5. 3. 1956

Dopisy redakci:
ČEHO NÁM BUDE TŘEBA UCHOVAT ?

— V první řadě; řeč a kulturní sounáležitost s ná
rodem. Nesmíme, ani my, ani naše děti, zapome
nout pro cizí jazyk na svojí mateřštinu, nesmíme
se kulturně odnárodnit. Emigrace polská, ruská a
jiné, žijí již od desetiletí mezi národy jiného ja
zyka, aniž by ztratily vědomí své příslušnosti a
svůj jazyk. Doma s dětmi a mezi sebou mluví
svým jazykem, cizímu jazyku učí škola a prostře
dí. Všechno, co vědomí naší kulturní sounáleži
tostí posiluje, ať jsou to krajanské spolky, tisk
tělocvičné jednoty, musí nacházet naši podporu.
Demokratické dědictví T. G. Masaryka a E. Be
neše musí být v nás živé. Není většího odporučení
pro příslušníka našeho národa, než přiznání se k
duchovnímu dědictví obou těchto Čechoslováků.
J. M., Paříž
DOBA A PÍSNĚ

V květnu 1951 zahajovala stanice RFE na střed
ních vlnách. Vysílala tehdy denně Stelibského opti
mistickou píseň: "Až se budem vracet / domů je
denkrát / muzikanti dvacet / krásně musí hrát/ ..
To bylo v době, kdy já si ještě doma smutné pro
zpěvoval: "Je na západ cesta dlouhá...". Ale ča
sy se změnily ti písně taky. Přišel rok 1955 a mnoho
uprchlíků (a hlavně navrátilců) si zpívalo: "Sedm
let jsem u vás sloužil/a nic jste mi nedali./ jen
iluze, ideály/ a ty jste mi zas vzali... ", k čemuž
jsem si já opatrně pobrukoval: "Nepůjdu domů,
nepůjdu domů, byl bych doma bit.... ”
J. V., St. Albans
POTĚŠUJÍCÍ ZPRÁVA
— V sérii ("Sklizeň svobodné tvorby”, p. r.) jsme
vyprodali, co bylo na prodej: 470 výtisků. Zájem
byl ještě větší. Stále musíme odmítat objednávky,
protože už nemáme první čtyři knihy. Další tři
vyjdou začátkem března /Svatoš, Martin a Alfa/.
Počátkem května bych měl rád desítku dovršenu,,
prémie po prázdninách.
Robert Vlach, Lund, Švédsko
STRANOU KULTURY (pokrač.)
-Sdělte p. B. W., Melboui-ne (IID 2/VI. p. r.), že
vážně pochybuji o tom, zda vůbec kdy byl na Papui ’i N. Guinei. Jinak by totiž věděl, že řeky
Sepik a Fly jsou na s. z. od Port Moresby. Snad
by také věděl, že minimální plat u APC "Field
Statí1' je £ 100 měsíčně pro asistenta. Ovšem
měřiči, mechanici, kuchaři, skladníci atd. berou
£ 110 až £ 150 měsíčně (strava a sluha jsou za
darmo), Zaměstnanci "Britisli Petroleum” a Ame
ričané v "United Geophysical" berou daleko víc.
"Field Stafí” ovšem tráví většinu roku v nekoneč
ných lijácích, brodí se močály a jí konservy.
Střílení krokodýlů je naši jedinou zábavou a všude
tam, kde operuje APC jsou řeky vystřílené, že za
celou noc dostaneme třeba jen 2 nebo 3 menší
Naše geofysická skupina zastřelila loni asi 700
krokodýlů (můj podíl je asi 60) čistě ze sportu a
většina krokodýlů je malých a jejich kůže jsou
bezcenné. Za minulý rok jsem prošel Papuu od
holandských hranic až k řece Orania, někdy jsem
také neoschl 2 měsíce, živil se divokými prasaty,
eosovari, ungani, divokými holuby a konservami.
Do Port Moresby se vracím jen tehdy, když už
jsem vyzáblý na kost, zelený a plný tropických
vředů. abych se zotavil. Kdybych nebral £ 135
měsíčně, nebyl bych tu ani o den déle. - Ještě
jen tak mimochodem pro p. B. W.,: krokodýlově
se dají lovit celý rok a doba dešťů trvá r.a řece
Fly 365 dni v roce.
J. V., Papua
TLUSTÉ OD ŠUNKY, NE MLÉKO!

— Nemile se mne dotklo, že v časopise, jinak sna
žícím se o pravdomluvnost, se vyskytla taková
ohromující nepřesnost: Harrv Mikota nedostal to
tiž žloutenku z nemírného požívání mléka, nýbrž
se přejedl tlustého od šunky. Přečtěte si řádně
^Tajemství žižkovského podsvětí”, vy Sherlock
Holmesově’ (Viz. "Holmes kouzla zbavený-’’. HD
3/VI., p. r.)
J. W-, Ashburton

HLAS

DOMOVA

DIVADLO K OSLAVĚ T. G. M.
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ V SYDNEY

oslaví výročí narozenin T. G. Masaryka společně s
NOVÝM DIVADLEM, které sehraie rytířskou hru
V. K. Klicpery
Z

’’ H A D R I Á N

ŘÍMSU”

v sobotu 10. březím 1956 v 8 hodin večer
V sále dh d 2 1". J
vje St., Sydney
(naproti Trocaderu. Crystal Arcade. 1. poschodí).
Program oslavy: 8 hod.: Vltava" B. Smetany, 8.05
Vzpomínka na TGM, 8.10 "Slovanský tanec č. 4”
A. Dvořáka, 8.15 "Hadrián z Římsu". Režie Věra
Ciplová, výprava I. Sofilka
a V. Cipla,
11.- hod. hymny.
Vstupné 10/-, 8/- a 6/-, dětem vstup volný

Předprodej: kavárna TATRA, 201 Victoria St.,
Kings X. FA 5236.
SWISS TRAINET) 1VATCHMAKERS
15 Iluntcr St.. SYDNEY, tel. BL 3970
Ebner: 19 York St. Němec: 529A Miliary Rd.
Wynyard Stn., B.\. : Špit Junction, XM3393
cukrárnu

Navštivte českou kavárnu a

TATRA
201, Victxria Str., K>. NG’S CROSS v Sydney
Telefon

FA

5236

Denně čerstvé jablečné záviny, dorty a jiné
kontinentální pečivo
Otevřeno denně cd 8 h. ráno do 12 h. v noci,
v neděli od 12 h v poledne do 12 li. v noci
Srdečné zve V. Unilauf, majitel.

Kontinentální lékárn
13, Darlinghurst Rd„
Kings Cross, NSW.
FA 3176
Otevřeno denně /i v ne
děli/ do 8 hod. večer.
Všechny evropské léky
Balíčky s léky do Evtopy nejlaciněji.'

Velký výběr prvotřídní' .c
kontinent, pečivá
OXFORD

CAKE

S E R VI C E
439 Oxford St., Pad-

dington, Sydney

FA 7947

Prvotřídní pánský a dámský
KREJČOVSKÝ

ZÁVOD

NECHVÁTAL & VOZÁBAL
466-463, Bridge Rd., Richmond, Víc.
Telefon JB 3311
Nejnovějši evropské a americké styly
MONTGOMERÁKY S VLNĚNOU VLOŽKOU

Velký výběr pánského prádla
Ir covadíme vesfcére
prače
optické
přesně, rychle 2 za levné ceny

POZOR!
NOVÁ ADRESA!

WARBURTON HOUSE - WARBURTON, VIC.
telefon 12
Vám nabízí prvotřídní pobyt v krásně krajině
v zimě i v letě, u řeky, vlastni tennis.
Též jen veek-end.

VYROVNEJTE PŘEDPLATNÉ

6. poschodí
49 Elizabeth St-,
'noh Ejínders Lané,

Ňixiíoume - City

Optical Service

Phjúr.šrae cí>jed~á
také postou

Prof. Hromádka v Hobartu
Čechoslováci v Hobartu se na návštěvu profeso
ra Hromádky dobře připravili. Byli na místě v
plném počtu, vyzbrojeni letáky a standartami.
Schůze, na nichž Hromádka mluvil, byly prozatím
z jeho australské tůry nejrušnější. Australské novi
ny si, jako obvykle, zase nadsadily v popisováni
incidentů během llromádkova projevu. Z Hromádkova chováni během schůze lze soudit, že dnes
už má pro strach uděláiio a že se v úloze komu
nistického souputníka necítí nijak bezpečen, po
kud je na australské půdě.
Z našeho hlediska bylo kladem letošní llromádkovy návštěvy alespoň to, že bylo dosaženo za
mýšleného propagačního účinku bez obviňování se
strany Australanů, že útočíme na svobodu nábo
ženství a svobodu projevu.
OD

KLAVÍRNÍ KONCERT
První samostatný koncert čs. pianisty Miloše
Herzla v Assembly Halí v Melbourne byl přijat
jak četným obecenstvem tak i kritikou přízniví'.
Nejvíce se nám líbilo provedení Schumannovn "Kar
nevalu'’, zatím co australská kritika ocenila pře
devším druhé velké dílo, Beethovenovu sonátu v
D-dur. Úspěch tohoto koncertu zavazuje Miloše
Herzla, aby v tak šťastně započaté umělecké dráze*
pokračoval,
_p.
SCHŮZE RODIČOVSKÉ
HO SDRUŽENI

při české doplňovací
škole v Molbourne se bu
de konat v patek dne 23.
března 1956 v 8 hod. ve
čer v klubovně u kostela
sv. Ignáce, Church St.,
Richmond (vchod za tennisovým hřištěm). Na
pořadu bude finanční
zpráva, volba předsed
nictva a organisace vy
učování ve školním roce
1956. Přijďte všichni, kdo
máte o čs. školu zájem.
P. G.
I

POKLADY MNOHA
ZEMi

Y o u n g W o ni e n ’ s
Christian Associntion a
Victorlan Jewish Board
ol' DeputicH, pořůclajl pod
záštitou .1. E. guvernéra
státu Victorla výstavu
památek na různé země
pod názvem "Poklady
mnoha zemí” ve dnech
20. až 2(1. března 1956 o<l
10 h. dop. clo 10 h. večer
v Melbournc Lower Town
Ilall. VstupuM. J. Truelove, Sem f ty
——
.— — ,• ..... M

Koroščenko-King - Kong
Jak je čtenářům jistě známo. Emil Koroščenko,
hvězda Hájkovy arény na. pouti u sv. Matěje, kde
v jarním chladu trhal řetězy, známý profesionální
zápasník s tělem á la Apollo, desátník čs. zahra
niční armády, majitel restaurace na Zemplinč, exu
lant a opět profesionální zápasník v Sydney, po
razil asi před dvěma roky v Kalkutč maďarského
kolegu-herce-zápa. nika, známého jako King-Kong,
slavným hmatem, totiž rozbitím židle o jeho hla
vu. Letos přijel King-Kong k odvetnému utkání
do Sydney.
24. února bylo White City vyprodáno. 12.000 di
váků zaplnilo tribuny. K hlavnímu utkání večera
nastupuje jako první Emil Koroščenko. Je hlučně,
zdraven obecenstvem včetně několika ret Čechoťováků. Záhy přichází netečné Kink-Kong a rnaIďarští fanoušci mají pro změnu solo. Pořadatel
pří ustavuje soupeře: Korostenko 308 liber, KingKong 410 liber... Gong oznamuje začátek zápasu.
Totiž - to není zápas, ale pohodlný antický souboj
■ s stoje dvou stařešinů ringu. První kolo bez je
diného zajímavého momentu. Snad aby rozprou
dil krev diváků, začal Koroščenko ve druhém ko
le častovat soupeře ranami. Ale King-Kong je živá
zeď. Klidné stojí, odfrkuje jako čtyři páry bílých
koní a nechá se mydlit. Za několik minut je KíngKcngův obličej zalit krví. Koroščenko kroutí hla'■o . ' tom se King-Kong narovnává, bere udýchar.é.-.o Emila do náručí a dvakrát s ním práskne o
ringu. Emil se drží za hlavu a předvádí
i prc- diváky, kteří zaplatili za sedadla kolem ringu
'-O šilinků, pečlivě nacvičené grimasy. King-Kong
ho bere opět do náručí a, aby zápas byl trochu
' pestřejší, vyhazuje ho z ringu. Bohužel ani sebe
lépe nacvičené divadlo se neubrání nepředvídaným
nehodám. Místo na hebký trávník 'WnxXe. City do
padá Korosčenkova hlava na kovové trubky, pro
zřetelné složené podél ringu. Soudce počítá, KingKong netečné stojí ve svém rohu a je trochu zma
ten. Opona padá předčasně. Představení se nepovedlo. Šest samaritánů nakládá s velkými potížemi
3C3 liber živé váhy na nosítka... Ranní tisk přináší
i senzační obrázky, ale žádný neuvedl, byl-lí náš
í Emil uložen na nemocniční postel, kterou před
‘ zápasem zamluvil pro King-Konga.
Zachar
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DOMOVA

port doma i v cizině
hens (Austrálie), Iharos
a Tabori (Maďarsko, 25
%), 10000 m: Kuc (SSSR,
90%), marathon: Zátopek (ČSR, 100%), 110
m přek.: Davis (USA,
65%), 400 m přek.: Litujev (SSSR, 40%),3000
m přek.: Chromik (Pol
sko, 75%), skok vysoký:
Shelton (USA, 50%),
skok daleký: Price (Již.
Aírika) a Bell (USA.
40%), trojskok: da Silva
(Brazílie, 90%), skok o
tyči: Richards (USA) a
Landstroem (Finsko, 40
%), disk: Consolini (Itá
lie) tlMerta (ČSR, 40%),
oštěpí Sidlo (Polsko, 90
%), kladivo: Krivonosov
(SSSR, 90%). koule: O’
Brien (USA, 75%), desctiboi1 Johnson (USA.50
%), 4 x 100 m: USA
100C ), a 4 x 400 m: USA
(100%),
(Anketa byla provede
na dříve, než Australan
Landy zaběhl své sensační časy v běhu na 1
míli.)

Ve zkratce

■

— Fin Simonen vyhrál ve Špindlerově Mlýně běh
na 30 km. Jeho krajanka Hohtariová vyhrála 5 km
— Českoslovenští representanti porazili v Rennes
Švýcarsko ve stolním tennise 5:1. Čs. ženy vy
hrály v Ženevě 3:0.
— Američtí hokejisté, kteří skončili v Cortině na
OLYMPIJŠTÍ
druhém místě, prohráli v Curychu s mužstvem Ka
FAVORITÉ
naďanů, kteří působí ve Švýcarsku, 0:5 '.
Francouzský .sportovní
— Jeden z nejslavnějšich čs. fotbalistů, J. Bican,
časopis ,1/Equlpe .pro
zakončil svou aktivní sportovní činnost zápasem,
vedl anketu, ve které po
ve kterém Slavia porazila Jednotu Košice 2:1.
žádal přední .světové
— Čechoslovák Divín skončil na krasobruslařském
mistrovství světa na šestém místě.
sportovní novináře o je
jich názor na vítěze leh
— Spartak Praha vyhrál dorostenecký turnaj ve
koatletických soutěží
Viareggiu. V posledním zápase porazil F. C. Mimelhoiirnské
Olympiá
lano 2:1.
— Zátopek vyhrál první letošní přespolní běh
dy. Výsledkem Je tabul
(8300 m) v čase 26:49, min.
ka favoritů sportovního
tisku podle Mho, jaké
— Pancho Gonzales vyhrál 34 střetnutí s novope
čeným profesionálem Trabertem. Zatím bylo se
procento hlasu ten který
hráno 46 zápasů.
atlet obdržel.
—
V italské lize vede stále Fiorentina, která pora
100 m: Morrow (USA,
zila v posledním zápase Pro Patrii 4:1.
50%). 200 Jn: Morrow
— V zápase fotbalového mistrovství Jižní Ameriky
(USA, 40%), 400 m:
porazila Brazílie Argentinu 1:0. Paraguay remiLea (USA, 40'1 ), 800 m:
sovala s Peru 1:1. V rozhodujícím utkání vyhrála
SoWell (USA, 65%),
Uruguay nad Argentinou 1:0.
1500 m: Nielscn (Dán
— Andreadis se probojoval na mistrovství Belgie
sko, 50%), 5000 m: StepI ve stolním tennise nejdále z čs. representantů.
I Ala i on byl vyřazen již v semifinále, kde proI hrál s Jugoslávcem Vogrincem 1:3.
— Novými přeborníky ČSR v rychlobruslení jsou
Kolář a Krotilová.
V Praze byl vylosován letošní ročník Středo —
Skobla hodil v Kielu koulí 17,18 m.
evropského poháru. Čs. mužstva narazí hned v — Čs. cyklisté se zúčastnili mistrovství světa v Lu
prvním kole na těžké soupeře.
cemburku. Jejich umístění v silničním závodě:
Mistr ligy hraje v prvním kole s druhým muž Cihlář 24., Veselý 29.. Bouška 30..
Francie porazila v Paříži v košíkové SSSR
stvo « Mo.ďa.ai. Druhé čs. mužstvo se utká s —
61:55.
mi.trr-n Rakouska.
— Turecko porazilo v kopané Maďarsko 3:1 ! !
1
ročníku e zúčastni Maďaři, Jugo- — Američan O'Brien vytvořil nový světový re
s'ávci, Ral • •’ :né
Čechoslováci. Italové budou kord ve vrhu koulí výkonem 18,73 m j
—Německo prohrálo v boxu s Polskem 8:14.
c le době na zájezdu v Již. Americe.

STŘEDOEVROPSKÝ POHÁR

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Jindru Zemánka (řečeného Baron), Karla Sadloně, Mílu Benešovou, Ladislava Matelu (Melb.?),
dr. Oldřicha Rebhana, bvv". advokáta ve Zbraslavi
(Luxembg?), Ottu DrkaČe, Jarmilu Andradeovou
rozenou Foltysovou, manželku brazil. konsula (v
r. 49 Itálie, pak snad Chicago) - neb kdo o ní ví,
Františka Kulicha (starousedlík, snad NSW), Jo
sefa Čáchu (NSW'?), Karla Benedikta, pí. Marii
Balcarovou, M. Slezáka a B, Chmelaře.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim. kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebe nám
sdělte jejich adresu.
lili.
Malý

Listárna

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/tuónou 1/6.

HLEDÁM PERFEKTNÍ
HO KUCHAŘE obezná

meného s kontinentální
i australskou kuchyní.
V úvahu přichází pouze
kvalifikovaná sila. Nabí
zím velmi dobrý plat a
byt. Tourist Café, 85
Sharp St., Cooma, NSIV.,

tel. 653.
ZÁSTUPCE

prodej

pro

kont, uzenářského zboží
po celé Austrálii i mimo
hledá továrna v Melbourne. Nab. na zn, "Vysoká
provise” do IID.
PRODÁM nový letecký
kufr na zip za £ 10. Mí
la, 70 Clyde St., St. Kilda,
Víc.
PŘIJMU pomocníka do
truhlářské dílny, zapra
covaného i nezaprac. B.
Hladký, 148, Auburn, Rd.,
Auburn, tel. WA 5098.

K. č., Vancouver: Dí
ky za noviny a výstř,. B. S„ Bogia: Díky za zpr..
Báseň zatím nemůžeme
použít. - Z. V., S. Fran
tiško: Sdělte data pobytu
N. York atd.. - Dr. Z. F.,
Madrid: Potvrz. dopis.
Diky. - J. L„ Paříž: Díky
za adr. Ukázk. Čísla jsme
zaslali. - "čest”, Brisbitne: Zpráva většinou osob
ní. Uveřejnili bychom
jen s uvedením Vašeho
plného jména. - J. M.,
Sydney: Diky za výstř..
Viz. str. 7. - V. II., Burnley: Rozdíl je ve skuteč.
asi ještě větší. Přepočí
tejte si austral. čísla. - 5
čtenářů z Hobartu: Díky
za zpr. a výstř. o Hrom.
- J. š., Brunswick: Hle
daný se ozval v pros. 55
a hned jsme mu sdělili
Vaši adr.. -

Dle nejnovější módy
šije

ZLOBÍ VÁS OČI?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
optický

závod

OPTO
109 Swanston St. /9. posch./,

Mclbourne /proti Melboume Town Halí,'
Mluvíme česky i slovenský
Otevřeno denně 9 - 18. v sobotu 9 - 13 hod,
Telefon: Cent. 1819

Tovární výroba kontinentálních uzenin
a výsek Ia. masa
Česká firma

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

Taja Daňková
237 Bridge Rd.,

RICHMOND
Mclbourne
Telefon JB 1995

ČS. ADVQKyVT
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/
LA 9530 /byt/

Otevíráme též moderní evropské lahůdkářství

a spolehlivě vyřizujeme příkazy k zásilkám
zboží všeho druhu do Evropy
B. Kalas 8c K. Maršíček

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE

Vás

srdečné zve

na

Taneční zábavu
ČASOPIS RUSKÝCH UPRCHLÍKŮ
”E D I N E N I E”
V MELBOURNE

zve srdečně všechny Čechoslováky na svůj

VÝROČNÍ PLES

VEŘEJNĚ
DRAŽBY
nábytku, koberců, pian a jiného bytového zařízení,
se konají každý párek od 10 hod. dop. u firmy
DECORATION CO., AUCTION GALLERY,
350 Little Collins St-, Melbourne, C. 1.
Sydney Darke. ředitel

která se koná v sobotu 10. března 1958
v 8 hod. večer v sále br. Kaliny, 266 Bridport St.,
ALBERT

PARK

Hraje čs. hudební trio
*
Likérová license
Rádi uvítáme Vaše přátele a známé
Reservování stolů: J. Voženílek, tel. LA 6802

který se koná v pitek dne 9. března 1956

v Royal

Bauesová, Exhibitřan Building. Melb.

Bude to dosud největší a nejlepší kontinentální
ples vůbec
Tanči se od 8.30 do 2 hod. ranní
Hraje jihoamerický orchestr Nina Aidy
Rusky kabanetní program - režie baletní mistr
F. Ševljugin
Výtečná jídla v ruském buifetu
*
Vstupné £ 1/1ZSpolečenský úbor
1
Reklamace pozvánek a reservování stolů:
Melbourne, C. 1, telefon 5IB 4834
The Secretary. "UNIFICATTON". 497 Collins St..

KOUPĚ,

PRODEJ,

VÝMĚNA

AUTA

SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.

JE VĚCÍ DŮVĚRY!
Spolehlivé \ ázn vše obstará

V. J O K L
FIRS1 YARD, 55 NEPEAN HIGHWAY
EL-STERNWICK VIC.
Telefon LF 1676, po prod- debe LF 2587

Na starší vůz dostanete zámku
jako na nový

HLAS DOMOVA

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

