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Černé měsíce
’’Dnešní situace není horší, než byla před rokem ’, řekli jsme ve vá
nočním mezinárodním přehledu minulého roku (Svét 1955, HD 25.-26.A .y.
Dva měsíce na to nemůžeme zavřít očí nad tím, že se situace svobodného
světa zhoršila téměř neuvěřitelné.
Vedoucí politikové svobodných zemí ukazuji někdy přímo závratnou
krátkozrakost. Každý sebeprůzračnéjší manévr Sovětského svazu má tak
rychlý úspěch, že to musí překvapit í samotné tvůrce kremelské politiky.

zdi západní obrany.
Generál Glubb
Západní potíže na
Středním východě nabý
vají hrozivých rozměrů.
Kopanec, který v Jordá
nu dostala Anglie vy
hazovem britského veli
tele Arabské legie, ge
nerála Glubba, má hlub
ší význam, než prozra
zuje první pohled. Pod
anglickými kalhotami to
schytaly důležité západ
ní zájmy, hospodářské
i strategické.
Petrolej Středního vý
chodu hraje v ekonomii
Anglie i Spojených stá
tů značnou roli. V
Anglii kryje 40% celko
vé spotřeby. Jeho ztrá
ta by byla jistě citelná.
Ale ani v tom nespočívá
hlavni nebezpečí posled
ních událostí. Jde také
o to, kam by plynul
arabský olej, nebo alespoň jeho část, kdyby
jej Západ opravdu ztra
til.

Bylo nutno zapomenout na vyvětralé re
likvie a smířit se s vlastní novosti, přijít znova
na svět. Proto má dnešní exil nádech emigrace,
zatím co minulé dva byly odbojem. Odtud
v«^» pco.iv, p.iteli - jal; pouiopitelny - že jsme
tak pozadu za svými sudv, ze jsme aosud tak
zoufale nečinní. A přece by bylo křivdou nade
vším lámat hůl: zapomíná se totiž, co jsem se
ti snažil už výše vysvětlit - zapomíná se, že
dnešní exil je především záležitostí osobní a
teprve v druhé řadě záležitostí kolektivní. Zni
to jako herese, ale pravda bývá málokdy orthodoxnů Světový zapas o duše člověka se nemůže
odehrávat na náměstích: tam jsou viditelný
až výsledky’. Ačkoli se zdá, že exod uprchlíků
je kolektivním impulsem, jde skutečně jen o
pouhé zdání: dnešní exil je individuální zpo
vědí s individuální obětí.
Jan M. Kolár v "Listech němému příteli’’, 1955

NEPŘÍJEMNÉ NÁVŠTĚVY

Kdosi nedávno vtipně poznamenal, že Anglie
iude vypadat jako policejní stát, jakmile na její
údu vkročí Chruščev s Bulganinem. Chápeme, že
o bude pro Angličany nezvykly- pohled, ale oba
noskevští mogulové se budou za hradbou policajtů
ítit tím víc doma.
Policejní pohotovost a rozsáhlá bezpečnostní
patření jsou pochopitelná. V Anglii žije mnoho
iríslušniků bývalé polské Andersovy armády, mno10 uprchlíků ze satelitních zemí a mnoho předvál
ečných politických nepřátel Sovětů, z nichž mnohý
>y si jistě rád vyrovnal staré účty krátkou cestou.
Je však jisté, že i některým Angličanům, kteří
>řece mají smysl pro šibeniční humor, je zatěžko
akové sousto spolknout bez zakuckání. Protestní
muti proti návštěvě Chruščeva a Bulganina vede
Francie
edaktor humoristického časopisu "Punch” Malcolm
wuggeridge (který byl loni na přednáškovém turné
Pseudodemok; atické fan>o Austrálii).
fáry moskevského sjezdu
Bude to fantasmagorická podívaná, až Sir Anthokomunistické strany ne
ly Eden a jeho kolegové budou polykat své ranní
opuchy před bateriemi novinářských kamer a fil
měly ani čas doznít a
mových aparátů. Mohou žalovat jen na sebe. Je
reakce se dostavila. Re
i Boha, co dobrého mohou Angličani od této koakce přesné taková, ja
nedie očekávat. Nikdo to neví, ani na Downing
kou měl sjezd za úkol
itreetu ne. Chruščev si při nej menším odnese ku>u usměvavých obrázků. Agitprop doma asi vyvyvolat.
oží lidem, že soudruh Chruščev přece jen musí
V Paříži mluvil fran
>ýt velkým pánem, když je tak zadobře s mocnými
couzský ministr zahra
vobodného světa, od kterých jeho vlastní poddaní
ak bláhové čekali pomoc a podporu. Anglie však
ničí Pineau. Ocenil změ
ány pocítí, jak je nebezpečné a směšné hrát si
nu k lepšímu, kterou
ia velmoc v době, kdy zbyly ve světě jen dvě velpodle něho
znamená
nocí: velmoc svobody a velmoc tyranie.
sjezd sovětské komu
Karel Čapek napsal krátce po Mnichovu, že cizí
POVĚTRNOSTNÍ PORUCHY PO CELÉ EVROPĚ
dádu nelze ztotožňovat s lidem, za který mluví,
nistické strany a pustil
dluvil tehdy na adresu vlády francouzské a britské,
se s chutí do západních
děl pravdu. Dokazuie to dnes akce, kterou podniká
partnerů 1'rmcie. Ame
Jalcolm Muggeridgc. Dokazuje to způsob, jakým
ričané, zdá se, nesou
Po vlně mrazů, která zasáhla celou Evropu v únoru, přišlo začátkem lovedl odpovědět básník Stephcn Spender na po
vání polských komunistů, když na něm loni chtěli,
zodpovědnost za ztrátu
března náhlé táni. Největší záplavy hrozí na dolním toku Dunaje, kde by přijel na oslavy 100. výročí úmrtí Adama
Indočíny.
Angličané
hrozí zaplavit velkou část maďarské nižiny.
Jickiewicze do Varšavy.
jsou výhradně zodpo
Spender pozvání neodmítl. Položil si jen dvě
vědní za potíže na Střed
V Československu by pod nulou.
Petržalce cvakuovali cby- ic.dmínky. Za prvé chtěl vědět, koho z anglických
ním východě. Anglo ■ lo až clo konce ledna
Letošní úroda byla vatelsvo z níže polože ntclektuálů pozvali komunisté do Varšavy, aby
americko ■ francouzská podzimní počasí: mlhy, uclu dněna
domů.
Ledová i byl předem jist, v jaké společnosti se octne,
napadlým ných
ía druha žádal, aby mu byla předem zaručena přípolitika
neexistuje
a déšť, bláto. Mrazy uho sněhem. Větší škody bu třít’ zatarasila tok Du cžitost promluvit na oslavě na théma: "Způsob,
Američané kladou pří dily začátkem února a dou způsobeny v ovoc naje poblíž Bratislavy. akým nakládat s odkazem mrtvých”. Napsal polliš velký dúíaz na "vo potrvaly po celý únor. nářství, protože stromy Ledová
bariéra,
tak kým komunistům otevřeně, co by tam řekl:
jenskou
bezpečnost ” . Teplota často klesala byly už na rozpuknutí. to vzniklá, dosáhla síly ’.. .Užíváte-li odkazu mrtvých, abyste zobrazili
dcologii žijících lidí, měníte naší současnou skuBulganinova
nabídka až pod dvacet stupňů
Prudká obleva přišla čtyř metrů. Byly povo ečnost ien ve vězení našich současných ideálů,
začátkem března. Na lány ženijní oddíly na •e vězení, na jehož stěnách visí plakáty, hlásající
českých tocích odešly zpevňováni a zvyšování aši vlastní ideologickou propagandu. Řekl bych
>ak, p-oč bychom měli odkazu mrtvých užívat spíše
Měsíčník "Československý přehled" uveřejnil ve ledy beze škod a ani hrází a vyhazování ledo oko stanoviska, z něhož bvchom měli krítisovat
svém únorovém čísle zajímavý detail ze života voda nevystoupi vých barikád do povětří. ař-. dnešky, namísto abychom jej promítali do
navrátilců v glose, kterou doleji přetiskujeme:
la ze břehů. Bezprostřed Na jednotlivých místech :aší dnešní existence .... ”
v průvodním dopise pak Spender napsal: ”JeDo Německa došly v poslední době dva dopisy ní nebezpečí záplav ne zasáhla i bombardovací
i někdo pozván vládními činiteli, je vždycky nenavrátilců z československá, oba prozrazující za hrozí nikde.
letadla.
>ezpečí, že ieho přítomnost bude bolestná těm,
jímavou skutečnost. "Snažíme se všichni vynahra
Poslední zprávy hlá :tcří s vládou nesouhlasí.. . Rozhodné nechci jet
Li Litovle vystoupila
dit to. co jsme promeškali,” praví se v prvním
listě. "My. kteří jsme v Praze, se snažíme při na z břehů Morava stejně sí- že se obyvatelé z lo Polska, nebudu-li moci řádně vysvětlit hostitešich schůzkách - které máme vždy v kanceláři jako u Břeclavi. Největší Petržalky už mohli vrá ům. ho tům a co neivětšímu počtu polských inteektuálů, co si myslím a kde stojím ...” Stephcn
"lllasu domova" - abychom zjistili pokud možno
>render přirozeně do Polska nejel, protože konejvětší počet adres známých, kteří jsou dosud nebezpečí bylo na již tit do svých příbytků.
ním Slovensku, kde v
venku."
J. K nunisté se mu neodvážili dát takové záruky. Jaká
o
ie lekce pro zahraničního ministra které"Mám právě nějakou práci na "Výboru pro za
západního státu! Jak potěšující je se dozvěbezpečení navrátilců." říká se v druhém dopise,
et
i vně Železné oDony žijí muži, kteří se
Published by
"kam se vždycky navrátilec obraci v případě, že
iovedou postavit solidárně s lidmi v ruském nezmění zaměstnání. Já sám s tím nemám nic spo
Fr. Vána. 4. Erin St., Richmond, E.l, Víc.
mlnictví. Můžete třeba namítnout, že ie to málo,
lečného. ale řas od řasu z vlastního zájmu, abych
Printers: Bussau & Co.,
■o naHrime k uvážení: proti britské vládě stojí
se přesvědčil, kdo přijíždí domů, si zajedu do Pra
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Víc.
en ’sdnotlivci. Není. Taková byla už jednou cesta
hy a rád pohovořím s lidmi, které znám."
id Chamberlaina k Churchillovi.
jun
První měsíce
roku
1956 přinesly několik
událostí, které se prosté
nedaly přehlédnout. Jiné
byly téměř přehlédnu
ty, ačkoliv si zasloužily
stejnou pozornost. V
každém případě to však
byly události příznivé
sovětskému bloku a ne
příznivé Západu.

Pineau vyprávěl, jeho
šéf, ministerský předse
da Mollet, se vzpamato
val z alžírského vystra
šení na tolik, že byl
schopen přijmout po
zvání do Moskvy.
Severoatlantický pakt
je trnem v očích Kremlu
a hlavní zbraní svobod
ného světa. Francie ne
byla nikdy jeho nejsil
nějším článkem, ale by
la, a je, jeho nezbytnou
částí. Možná, že byla
Pineauova řeč určena
jenom komunistickým
poslancům, jejichž hla
sy potřebuje Molletova
PINEAU
vláda k tomu, aby se
"Trhlina ve zdi ?”
udržela u moci. Ale byla-!i míněna vážně, pak
přátelských smluv se ne se ze slabého a nespo
měla jen tak beze vše lehlivého článku stává
ho odmítnout. Zatím co první vážná trhlina ve , pokr. čování na sir. 2/

Československo vyvázlo lehce

Ze života navrátilců
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Poloneutrální Rakousko

Svoboda Maroku

"Vláda
francouzské
republiky slavnostní
potvrzuje své uznáni nezávislosti Maroka”, stoji
Rakouská mírová smlouva přinesla první sovětský ústup. Rusové se domnívali, že tak činí v deklaraci, kterou v Paříži podepsali Francouz
Za dohrou cenu, která spočívala v klausuli o rakouské neutralitě. Jednak považují neutmlismus, ský ministr zahraničí Pineau a marocký premiei
a p.ávem, za stého největšího spojence vně Železné opony, jednak věřili, že vytvořili neodo
Si Bekkai.
latelný precedent pro ty Němce, kteří se nemohou dočkat sjednocení své země.
Maroko se stalo francouzským protektorátem
Rakouský manévr byl vláda si ji představuje rozčarováním.
činnost nepřátelskou ra v r. 1912 smlouvou fezskou. Plnou suverenit!
vsak jedním z téch, bo čisté vojensky.
Socialistický ministr kouskému národu”.
nabude franko-marockou smlouvou, do ktere bu
hužel
mála,
výpočtu
Dvě poslední akce vnitra Helmer zasadil
Soudruh. Švernik sice de vepsána výše zmíněná pařížská deklarace.
kremelských počtářů, koaliční vlády dr. sovětským ílusím o ra
bouřlivě protestoval jmé
Francouzské uznání předcházely dlouhé boje
který tak docela nevyšel. Raaba vzbudily značnou kouské neutralitě další
nem sovětských odborů,
vypovězení a návrat nacionalistům nakloněného
Dr. Adenauer nikdy ne- nelibost
moskevských ránu. Helmer vypověděl
ale rim to asi skončí.
naletél na moskevskou signatářů rakouské mí z
Rakouska
centrálu Každý tvrdší zákrok by sultána Ben Jussefa a mimořádné zhoršen
vějičku a v poslední do rové smlouvy. Rakousko WFTU, což je prokototiž mohl varovat a od situace v Alžíru. Naplněním oprávněných maroc
kontrolované
bě se zdá, že i sociální požádalo o přijetí do munisty
radit další aspiranty neu- kých aspirací neskončily všechny potíže ve fran
demokraté přicházejí na Evropské rady, které So ústitdí mezinárodních
tralismu, na
kterých couzské severní Africe. Tunis žádá přechod oc
to, že přímé jednání s větský svaz není nijak odborových organisací.
Kremlu tolik záleží.
nynější autonomie k úplné samostatnosti a Alzit
komunisty
neznamená nakloněn. Komunistický Jako důvod uvedl, že
-nse asi těžko spokojí něčím menším.
-n
"provozovala
všemocnou formuli ře tisk se nijak netajil svým centrála
šení německého problé
mu.
S rakouskou neutrali
tou to vypadá, z komu
Nedávná návštěva ex- účinnosti západní poli
nistického hlediska, ještě (pokračování se strany 1) potentátů je nenávist
krále
a nynějšiha kam- tiky. To je docela možné.
proti
Israeli.
To
je
něco
Není
tomu
dlouho,
co
hůře. Moskevský "ko
bodžského ministerské Jenomže dosavadní vzorsi
komunisté
dodávkou
bezprostředního,
něco
lektiv” si pod neutraho předsedy Norodoma ník mezinárodního dě
lismem představuje pro- čs. zbraní prvné dloubli hmatatelného. Komunis
v
Pekinu nevzbudila ve ní vypadal takhle: ko
do
arabského
naftového
tické nebezpečí se proti
tíamerickou a často pro
švětovém
tisku mnoho munistická akce, - západ
koláče.
Jak
dlouho
to
tomu ztrácí v mlze, a
su.větskou politiku, jak
pozornosti. Ale ze zá ní reakce, komunistická
bude
trvat,
než
si
z
r\éj
ji s oblibou pěstuje
sovětská diplomacie ví,
věrečného
pekinského akce-západní reakce. So
indický ministerský před prvně ukousnou ?
jak toho využít.
prohlášeni vysvítá jed větský svaz je vždycky
Hnací
silou
arabských
seda Nchru. Rakouská
Kambodža
no: západní protikomu o krok vpřed, protože
tábor
ztratil dovedl přijít s novou
Hlavním cílem kře- nistický
úspěšnou politikou všu
dalšího
člena.
Norodom
rnclské politiky je po
BEN JUSSEF
de tam, kde ho před ” .. Naplnění aspirací.. ”
r.ení
přirozeně
komu

stupné vtahování svo
tím západní protitah na
bodných zemí za Želez nista. Ke komunismu má
5.3. Jihokorejský presi moc pro případ pakistantak daleko jako každý okamžik zastavil.
nou oponu. Tábor neuPOZOR! POZOR!*
dent Syngman 1-thee od ského útoku.
Žádné Dullesovo uz nás. Ale to nic nemění
mítl další presidentskou 12. 3. Francouzský minis tralismu má sloužit jako
na . faktu, že odmítl jištění nemůže zatím,
kandidaturu.
terský přťdpeda Mollet přestupná stanice všude
Anglie odvolala vše oznámil v Paříži existenci tam, kde to neni možné ochranu, kterou mu na bohužel, změnit nic na
RESTAURANT
chny britské důstojníky, nového franko-britského
bízí Západ prostřednic faktu, že svobodný svět
okamžitě.
103,
Coinmercial Rd.,
kteří sloužili v Arabské plánu na odzbrojení. Mol
tvím paktu pro jihový prohrává studenou vál
legii i po nuceném od let se právě vrátil z Lon
chodní Asii a zvolil po ku. První černé měsíce PRA HRAN, VIC.
chodu gen. Glubba.
dýna, kam byl britskou
chybnou cestu nehru- letošního roku jsou to oznamuje, že zahajuje
6. 3. V Karači začala kon vládou narychlo pozván
ho nepříjemným důka
knedlíkovou sezónu.
ovského neutralismu.
ference členskýoh států potom, co jeho ministr
-kw- Každý čtvrtek a neděle
Manilského paktu.
zahraničí Pineau ostře
Přijetí sovětské hospo zem.

ČERNÉ

MĚSÍCE

ZE DNE NA DEN

S U N S ET

7. 3. Konference v Karači
odhlašovala resoluci, žá
dající, aby byl kašmír
ský problém vyřešen pleblscltem a přímým jed
náním mezi Pákistánem
a Indií.
8.3. Spojené státy se
rozhodly poslal zesílený
pluk námořní pěchoty do
středomořské oblasti.
9.3. Angličané deporto
vali arcibiskupa Makaria,
vůdce hnutí ENOSIS,
které bojuje za spojení
Cypru s Řeckem.
— Z Londýna bylo ozná
meno, že návštěva Chruščeva a Bulganina v Anglii
potrvá od 18.4. do 27.4.
— Francouzští demon
stranti vypálili v Tunisu
budovu amerického konsulátu.
10.3. Řecko požádalo for
málně o zařazení případu
arcibiskupa Makaria na
pořad jednání Spojených
národů a odvolalo svého
vyslance v Londýně. Na
Cypru i v Řecku proběhly
velké demonstrace.
11.3. Americky ministr
zahraničí Dulles slíbil v
Delhi Indii americkou po

kritisoval západní poli
dářské a vojenské pomo
tiku.
ci Afganistanem, spoje
13.3. Varšavský rozhlas
né s invasí komunistic
oznámil, že bývalý polský
kých "technických po
ministerský předseda Bieradců”, věšti další zten
rut zemřel v Moskvě.
čení osazenstva americ
— Americké vyslanectví
v Athénách vyslovilo
kého obranného dešt
řecké vládě politování
níku.
nad událostmi na Cypru.
A.mcrický ministr za
14. 3. Britský ministr za
hraničí Llovd jednal v
hraničí Dulles si po
Jerusalemu s israelským
moskevském sjezdu so
ministerským předsedou
větských komunistů li
Ben Gurionem.
NORODOM
boval, že prý je nová
15.3. Bývalý sovětský mi
nisterský předseda a ny . , cestou neutralismu . . . ruská linie důkazem
nější ministr energetiky
Malenkov přiletěl do Lon
dýna. Zdrží se v Anglii
KOUPĚ,
PRODEJ,
VÝMĚNA AUTA
tři týdny.
JE VĚCÍ DŮVĚRY!
16.3. Americký ministr
zahraničí Dulles přiletěl i
Spolehliví Vám vše obstará
z Filipín na Formosu, ■
kde jednal s maršálem
Čankajškem.
17.3. Podle zpráv, které
FIRST Y.ARD, 55 NEPEAN HIGHWAY
teprve dnes došij- z Bon
nu, obvinil Nikita ChrušELSTERNWICK VIC.
čev v tajném zasedání
Telefon LF 1676, po prod. debě LF 2587
20. sjezdu komunistické
Na starší vůz dostanete záruku
strany Stalina z masových
jako na nový
vražd a osobní neschop
nosti.

V. JOKL

Zakládání a udržování
zahrad

odborně provádí
a zájemcům poradí

večer dobrá vepřová s
knedlíkem a zelím
a k a ch n a
Otevřeno denně
tn i in o sobotu
od 5 do 8 hod. večer,
v neděli též v poledne.

ČS. ZAHRADNÍK

Volejte: Melb. JB 1995

PŘEDPLATNÉ ?

-Naše rovy
DRAMATICKÁ

KOEXISTENCE

V různých pražských divadlech budou uve
deny tyto hry západních dramatiků: Ostrov
ský: "Nevěsta bez véna”, Balzac: "Kabinet
starožitností” a "Stará panna”, Maupassant:
"Miláček”, Toístoj: "Raketa”, Shaw: "Čoko
ládový voják”, Rostand: "Romantikové”.
Hlas domova 4/VI., str. 5.
JUSTIČNÍ OMYL

Na jihu Spojených států byli nedávno od
souzeni dva vrazi, prý pro nedostatek důkazů.
Hlas domova 5/VI, str. 1.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
■— 28. února oznámí bra
tislavský rozhlas, že bylí
zadrženi dva nebezpeční
agenti zahraniční špio
nážní služby Blahoslav
Tichý a Adolf Kessler.
Oba prý utekli dříve na
území Západního Němec
ka před trestem za kri
minální činy, spáchané
na území Československa.
Nyní se prý vrátili jako
špioni se specielními úko
ly.
— Československá vláda
oznámila
americkému
vyslanci v Praze, že ne
reflektuje na pomoc, kte
rou Amerika nabídla ev
ropským státům, a která
měla zmírnit následky le
tošních
mimořádných
mrazů. Komunistická vlá
da ve své odpovědi ozná
mila, že "Československo
žádnou pomoc nepotřebu
je”.
— Ve strojírnách v Pa
rtyzánském vyrobili pro
Sovětský svaz GO moder
ních automatických stro
jů na leštění obuvi.
— Československo so le
tos účastní jarního lip
ského veletrhu. Česko
slovenská exposice zabírá
8.300 čtverečních metrů.
Je to druhá největší ex
posice, Největší místo za
bírají výrobky strojíren
ského průmyslu. Čs. de
legaci vede náměstek
předsedy vlády Karel Po
láček.
— Ve velkém sále hote
lu "Tatra” v Bratislavě
byla otevřena výstava
"Balony nenávisti”. Po
dle komunistického tisku
"se těšila velkému zájmu
veřejnosti”. Za tři dny ji
prý navštívilo přes 50.000
lidí.
— Jihočeská Alšova ga
lerie bude otevřena ve
řejnosti letos na jaře v
jízdárně, kočárovně a
zimní zahradě zámku
Hluboká nad Vltavou,
Budou zde soustředěna
umělecká díla ze středo
věku a z pozdější doby
až do 10. století. Celkem
zde bude vystaveno více
než 120 plastik a 500
obrazů.
— Ze 1G.000 mladých
brigádníků, kteří odjeli
loni "dobrovolně" do po

hraničí pracovat v země
dělství, dalo si jenom
1.100 prodloužit své zá
vazky a 500 jich zůstalo
v pohraničí natrvalo.
— Filmová kritika přija
la film "Rudá záře nad
Kladnem;', založený na
knize Zápotockého, chlad
ně. Film by prý byl pů
sobivější, "kdyby še je
ho filmoví autoři byli
vymanili z přílišné přís
nosti a kdyby vykročili
směleji po nevyšlapané
cestě filmového umění.
V jejích filmovém zpra
cování je zřetelná opatr
nost k předloze tak milo
vané a tolik známé”.
— V neděli 26. února se
konala mimořádná smě
na uhelných revírů, na
níž se vytěžilo 98.000 uhlí.
Letošní velké mrazy způ
sobily manko v uhelném
plánu: 300.000 tun.
— Rády práce byly udě
leny herečce Národního
divadla Anné Suchánko
vé a Ottovi Čermákovi
z Divadla Jiřího Wolke
ra. Anna Melíšková a
Bohuš Záhorský byli vy
znamenáni tituly zaslou
žilých umělců.
— Tři pionýři z národní
školy v Moravské Třebo
vé "zjistili dopad ame
rického balónku”. Hlídali
prý balon až do příchodu
policie. Byli veřejně po
chváleni.
— Proces s kulaky z Hor
ního Záhoří u Písku Ota
karem Dědinským, Jose
fem Supem a Josefem
Kovářem skončil jejich
odsouzením na 7 let žalá
ře. Obžalovaní byli vině
ni z toho, že připravovali
rozbiti JZD podle příka
zů a rad Svobodné Evro
py— V Bělehradě byla 29.
února uzavřena dohoda
o letecké dopravě mezi
ČSR a Jugoslávii. Za ČSR
podepsil dohodu náměs
tek ministra dopravy ing.
Václav Stejskal.
5. března se dožil 80
let hudební skladatel
Jindřich Jindřich, proslu
lý sběratel chodských
písní.
— Do Prahy se vrátili
ze sjezdu Ruské komu
nistické strany Zápotocký.

Plenárně zasadnutie ÚV KSS
15. februára bolo v Bratislavě zasadnutie
Ústrcdného výboru Komunistické) strany Slo
venska, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia
ÚV KSČ a ktorý mal na programe:
1. Zabezpečenic usneseni ÚV KSČ zo 6.-8.
februára o priprave jarných polnohospodárskych práč na Slovensku.
2. informácte ” o ďalšich významných usneseniach zo zasadnutie ÚV KSČ. najma o za
hraničně - politickéj situácii a o úlohách na
sej zahraničnej politiky".
O prvorn bode referoval prvý předseda Sbo
ru poverenikov a poverenik polnohospodárstva Michal Chudik, o druhem bode prvý tajomnik ÚV KSS Karel Bacilek.
FEP
_______________________________________________

DOMOVA

-3 -

FRANCOUZSKÝ ŽURNALISTA NA NÁVŠTĚVĚ V ČSR

ČESKOSLOVENSKÉ DOJMY

Šircňý. Npvctný. Fie: .nger a Barák.
Francouzsky žurnalista Jean Schwoebel z pařížského deníku ’ Le Monde
— V Praze byli na
návštěvě britští poslanci , byl čtrnáct dní v Československu hostem tiskového odboru československéB. Stross a S. Swingler. ' ho ministerstva zahraničí. O svých dojmech z Československa napsal do
Bylí přijati ministrem
ŠtoIIem a náměstkem "Le Monde” sérii článků.
předsedy vlády Kopec- Každému, Kdo zna Frá Podle úředních statistik pracovaly s primitivním
ňu z dřívějška, padne jsou mzdy v Českoslo nářadím v polích. Sem

— Ing. Jaroslav Pila a do oka nejdřív nevkusné vensku poměrně vvsoké. tam jsme viděli sedláka
František Balažtík byli
loni odměněni dvěma mo soused se Str dnem, po ale životní náklady jsou za pluhem, taženým ko
tocykly. protože byli stavené na Letné. Pra proti poměrům ve Fran něm, za pluhem opotře
500.000 a 700.000 náv žané prý mu přezdívají cii daleko vyšší. Ceny v bovaným, jednoradličštěvníky cfelostátní vý ' Fronta íia maso ”. Československu jsou ným . ..
stavy strojírenství Oba
dvakrát až třikrát vyšší Družstevní zemědělství
však byli nyní v Bmě Schv.oebel navštívil dvě
odsouzeni k pokutě a 7 pražské čtvrti, v nichž .než ve Francii a tento je prý však - aspoň po
měsícům vězení, protože se hlavně staví, Vršovi rozdíl je tím větší, že dle úředních údajú jejich "výhru” zařídila ce a Strašnice. Zde jsou ve Francii jde většinou na daleko vyšším stupni.
jejích tchýně J. Landová,
o zboží nepoměrně lepši Mohli jsme se o tom pře
tehdejší sekretářka vý jeho dojmy:
stavy, která teď dostala "Staví se hlavně obytné kvality, jehož je v Čes svědčit při návštěvě druž
3 měsíce.
domy. Počet nově posta koslovensku naprostý' ne stevního hospodářství v
— Vedoucí gynekologicko vených domů neodpo dostatek . . . Životní úro malé obci pod Vysoký
kliniky v Praze, prof. dr.
veň v Československu mi Tatrami. Podle slov
Josef Lukáš, byl jmeno vídá však potřebám oby
ván náměstkem ministra vatelstva a bytová krise klesla se snahou čs. re předsedy družstva se
zdravotnictví.
je v Praze nejaktuálněj žimu po zvýšené výrobě hospodaří skutečně vý
— Předsedou nově zřize- ším problémem. \ uli v těžkém průmyslu."
nosně. Ale maně se
né”Literámí vědecké spo
Slovenské silnice
vkrádá do mysli otázka,
lečnosti při Českosloven cích jsme potkávali sluš
O svém pobytu na zda-li je tomu ve všech
ské akademii věd” byl ně oblečené muže a že
zvplen prof. dr. Karel ny, ale všude bylo vi Slovensku zaznamenává družstvech v celonárod
Krejčí.
dět naprostý nedostatek Jean Schwoebel toto: ním poměru také tak.
— V době mrazů bylo
Církevní otázka
pražským občanům do barev a zvláště šaty žen Dlážděné nebo asfalto
vé silnice nejsou zvlášť
dáváno zdravotně závad byly až příliš prosté.
Lidi dobře informo
né mléko. Hygienicko-epidobře udržovány a jsou vaných o církevních zá
Mzdy a ceny
demologická stanice ÚNV
Stačí ležitostech, jsme potka
...Jízdní kola jsou poměrně úzké.
v Praze musela vyzvat
však
provozu,
který
je- li jen málo. Ostatní
občany, aby všechno mlé skutečně řídkým zjevem.
ko převařovali, protože A je vidět poměrně má pokud jde o osobni opravdu nic nevědí, ane
”v provozu mlékáren lo motocyklů a aut, auta- skutečné nepatrný. bo z opatrnosti prohla
vznikly určité poruchy”.
V zemědělství
šují, že nic nevědí. Slo
— V Bratislavě byli od přesto i tak je' počet vo
souzeni tito zaměstnanci zidel v Praze daleko
Nezdálo se, že by se venští knězi, se kterými
obchodu se stavebním větší než v ostatních tolik změnilo ve způso moji přátelé navázali
materiálem: D. Ma ár na městech Československa. bu života [slovenských styky, odmítli o situaci
10 let, F. Janček a J. Dodek na 5 let, K. Zachar, Jestliže však znáte cenu zemědělců. Byl jsem za církve na Slovensku
RFE
Š. Janček, J. Malík a T. aut, pak to nepřekvapí. ražen počtem žen, které mluvit”.
Klausová na 3 roky, Hrabín a Lateček na 2 roky
Projev Václeva Kopeckého
žaláře. Obžalovaní prý
”od roku 1954 do roku
1955 prodali 38.000 centů
cementu na černém trhu”.
— V Holešově byli od
U příležitosti Mezinárodního dne žen v Praze promluvil jako slavnostní
souzeni tito "členové záškodnické bandy kula řečník ve Smetanově síni náměstek předsedy vlády Václav Kopecký. Nej
ků”: Ant. Janál (22 let). prve prohlásil, že "socialismus nezadržitelně vítězí a že čs. ženy mohou
Josef Gaidošík (16 let) užívat již velkých vymožeností socialismu. Pracujícím ženám se dostává
Josef Pavelka (12 let), zvláštních poct.”
Lad. Hyánek (15 let),
Po veliké chválí pra cích, aniž by byla dotče přílišnému zatěžováni dě
J. Janalík (13 let), Alois
Kube (9 let), Josef Chy covniho úsilí čs. žen za na jejich mužská důs tí některými funkcemi
til (10 let), Josef ftehá- čal znova agitovat pro tojnost.”
mimo školu. Chceme
nek (12 let). B. Hraba’
Nejzajímavějším
bo- znovu zavést vyučováni
(13 let), J. Stoklásek (11 ještě větší pracovní za
let). S. Šebestík (11 let) řazeni a využití žen: dčm Kopeckého projevu ženských ručních prací a
a Frant. Šebestik (4 ro- "Socialismus ve své vel- však byla pasáž, jež se domácích nauk.”
kv).
koprúmyslové
strojevó dotýká školních dětí. V
Václav Kopecký za
— V Hlinsku byli odsou době při své vysoko ni Kopecký vlastně po končil svůj projev stanzeni ”pro zpronevě-y
vlny, koberců a příze” technice a mechanisaci pírá všechno, co Zdeněk dartním holdem mateř
bývalí majitelé továrny provozu, největší mož Nejedlý se za svého pů ství, frázemi, které jsme
na koberce F. Hejduk st. nosti pro práci žen. Ský sobení na ministerstvu často slýchali za války
a F. Hejduk ml. k 3 le tá skvělé možnosti pro školství snažil prosadit: z úst nacistických lidu
tům vězeni.
uplatnění
Pionýrské
organisace milů: "Žádnému spole
— Ve Vítkově byla od společenské
souzena
posluhovačka krásných vlastnosti žen.” by měly daleko více než čenskému řádu nebylo
státní traktorové stanice
V dalším se Kopecký dosud získat školáky mateřství tak opravdu
I, Barnhoferová pro krá dotkl rovnoprávnosti mu pro kolektivní vzděláva svaté jako našemu spo
dež
117.000
Kčs
z žů a žen: Naše ústava cí četbu, pro vycházky
lečenskému řádu . so
pokladny stanice.
zaručuje
ženám
rovno

do
přírody
a
pro
nejširší
cialismu.
Mladé čs. ženy,
— K trestu smrti prova
zem byl odsouzen Jaro právnost ve společnosti účast na dobrovolné tě čs. dívky - toť ona ge
slav Kabeláč pro vraždu a v rodině. Z toho vy lovýchovné a sportovní nerace, jíž musíme vě
své nevlastni dcerv. Je plývá nárok žen na mu- činností. Ministr školství
novat největší pozornost.
ho manželka byla odsou
I
že.
aby
jim
byli
nápo

(Kahuda
p.
r.)
učinil
Samozřejmě ideové výzena k 18 letům žaláře.
J
J.K./Č mocni v domáckých pra známá opatření proti /pokračování na str. 6/

Mezinárodní den žen v ČSR
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”ŠLA NANYNKA

DO ZELÍ”

ZRCADLEM ČESKOSLOVENSKÉHO

HUM OR U

Ohlasy písně české

Před víc jak dvéma roky (HD 1/IV.) jsme uveřejnili jako ukázku československého humo
ru v ruském protektorátu výňatky z literárních parodií- jimiž si v Československu krátí dlou
hou chvíli tú jimž opravdovou kulturu zakázali- Variace na lidovou píseň o Nanynce, která
šla do zelí,, mají za sebou dlouhou cestu. Byly propašovány z Československa do Vídně, kde
se jich zmocnil příslovečný zvláštní dopisovatel HD a poslal je do Austrálie.
Jejich iittráruí a sociologické posouzení přenecháváme zbaběle učencům, kteří jsou schopni
i o k-grad psát vážné. Dokonce nehodláme se bránit obvinění,, že některé pasáže mohou způ
sobit veřejné pohoršení. K čemu by to bylo ? Kdyby měli pravdu karatelé, nebylo by pomoci
nám. Kdyby ji neměli, nebylo by zase pomoci jim. Tomu se chceme vyhnout. Myslete si
třeba, že jde o aprílovou přílohu.

VÍTĚZSLAV

HÁLEK

Vyběhla Nána do zelí
ve košilaté úbéií
a zelíčko jí v rozkoši
se zelenalo ve koši.
Když tu blízko, blizoučko,
jak kráčí strání maloučko,
je slyšet hrubé mužské láni
jako když hromy zuří na ní.
I ulekla se Nanynka,
roztřásla se jí kolínka,
a ký to div a ký to žal,
sám sedlák Josef před ní stál.
Jak ulekla se chudinečka,
předrahá naše Nanynečka,
leč Joscf-pravý český syn-,
stál tiše jako bernardýn.
Zmámen lepou krásou její,
u .mál se na ni příjemněji,
a ač byl dříve hromoval,
sám zelíčko jí našlapal.
Že při tom košík přišel zkrátka
to už je jiná zas pohádka,
jak ti dva na troskách košíčku
dali si sladkou hubiéku.
*
*
KAREL

JAROMÍR

ERBEN

liáno, raníčko Nána vstala,
košík si na rameno dala:
"Mamičko, mámo, ráda bych
vyšla sobě na polní pych 1”
Když mánie dnes to uzený,
natrhám zelní lupeny,
nakrájíme je do sosu
a pak si dáme do nosu.
Ach, nechoď, nechoď dneska, Náno,
zahřej si raděj na piáno,
ach, nechoď, dcerko, do zelí,
nebo tě Pepík zastřelí.
Nemá dceruška, nemá stání,
do zelí cos Jí popohání,
do zelí cos jí nutí,
.uzený b.. něj - bez chuti.
První lupínek ulomila,
zjevil :e Pepík jako víla
a přeubohou dívčinu
óclveď si trošku do stínu.
Na zeleništl krávy bučí,
na poli vítr naříká:
"Nepadej mu do náručí!”
Chraň sg, ach. chraň se Pepíka 1"
Tma jako v hrobě, Nána jde domů,
v světnici matka zlomená:
"Komu ses dala ? Komu, ach, komu ?
Půjdeš mi z domu bez věna!"
Dala jsem já dala,
vše, co žena želí,
dala jsem to, ubohá,
za dvě hlávky zelí.
Neveselý, truchlivý
jsou t soudní síně,
kde ve stínu paragrafů
prohánějí tchýně.
Neveselo, truchlivo
hráti advokáta,
aby ti to robě
neříkalo táta.
VEŘEJNÉ
DRAŽBY
nábytku, koberců, pian a jiného bytového zařízeni.
se konají každý nátek od 10 hod. dop. u firmy
DECORATION CO., AVCTION GALLERY,
350 I.ittle Collřns St-, Melbourne. C. 1.
Sydney Darke, ředitel

19. 3. 1956
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Nanynka si naříká:
"Bože, to je rána!
Co mi zbylo z Pepíka ?
Jsem, to ale Nána ”
Po roce, ach, po roce,
co rozšláp ten košík,
narodil se, narodil
modrooký hošík.
Zavila ho do pleny
v domku opuštěném,
ale maso uzený
jí teď raděj’ s křenem.
*
*
FRANCOIS VILLON
BALADA O UCOURANÉ NANDĚ

Lisetko, Žando, Marceli,
Fanetko, Káčo, uličnice.
páteři, žáčci nesmělí,
namalované krasavice,
stírejte slzy, palte svíce,
zní poslední má serenáda.
Couravé Nandy není více 1
Vzpomeňte na ni, na neřáda 1
Ty její horké pocely,
ten žár, když vklouzla do světnice
a vyváděla v posteli,
žes zapomněl i na štěnice!
To byla k sakru milostnice
a měla mě vám holka, ráda.
Byla jak burskej vořech v mlíče !
Vzpomeňte na ni, na neřáda!
Zrovna minulou neděli
vyšla - jak byly ty hice pytlačit trochu do zelí.
Přilít Pepík, zřel ji v trice,
a dal jí košem do palice I
Chudinka, byla tak mladá,
zhasla jak malá mšice.
Vzpomeňte na ni, na neřáda !
Nožičky měla gazelí,
široké boky, rovná záda

a teď je chudák mezi anděly 1
Vzpomeňte na ni, na neřáda 1
*

*

ANTONÍN

*

*
OTOK AR

*

*

MAJAKOVSKIJ

VLADIMÍR

Ratata,
bu, bu, bu,
hromy třesky,
Nanka se po večeři krade. . .
Loupežník v zelí... drzý . .. smělý ...
na ni tam číhá.
Tma je všade.
Rozlámal košík, rozkop’ jak smetí!
Přes pole zleva... levá «.. levá ...
krasnoarmějci letí.
Přilehnou k líčku po políčku,
zadrhnou kulaku kol hrdla smyčku.
Za všechny - za Rus - za revoluci I
Za krásu dychtivou - bubnujte, kluci!
Kdo je tu pánem ?
Kdo tady velí ?
Komisař rudý, rozkročen v zelí.
*

*

(pokračování na str. 6)

Faktická poznámka o faktech
Americký časopis ”Facts Fórum”, tlampač skupiny bohatých amerických
milionářů, kteří financovali kampaň senátora McC.arthyho, začal ve svém
lednovém čísle uveřejňovat sérii článků o vedení a činnosti mnichovského
vysílače Svobodné Evropy. Československému vysílání nemohli v minulosti
přijít na jméno jak komunisté, tak reakcionáři všech možných západních
zemí.

výzvědné službě, v
Ústřední výzvědné agen
tuře (CIA) a v protišpionážní službě, jakož
i v západním kryptokomunistickém tisku a roz
hlase, v organisaci Kři
žáků svobody a Svo
bodné Evropy....”
RFE se dopustila straš
ných věcí: k 1. květnu
1953, když Světový kon
gres socialistické mláde
že poslal pozdravy mlá
deži československé, hrá
li ve Free Europe Inter
nacionálu. Peroutka řekl
3.5. téhož roku, že Eisenhowerův
hospodářský

BŘEZINA

V šílených vírech nekonečných závratí
zahořklých popelem věčných soumraků
tisíce mlčenlivých duší jak opilci proklatí
vešla jsi Ty - dokonalá v zelí zázraků.
A hudba sfér na napjatých nervech
hrajících krvavé sonáty
v pošlapaném koši extase
v etéru bezedných propastí
jen bledých přízraků pár. ..
A před velkými dveřmi poznání
stáli tu mlčky On a Ty a ,., zelí...

Z KAMPANĚ PROTI ROZHLASU SVOBODNÉ EVROPY

Články pro "Facts Fó
rum” napsal bývalý
československý student
Jiří Brada (byl jeden
čas tajemníkem Čs. sva
ru studentstva v exilu).
Prostřednictvím
svých
sudetských přátel byl po
volán jako svědek před
Kerstenův výbor (čer
ven 1954), kde svědčil
v tomto duchu:
"Středisko světového
komunistického spiknutí
je nyní umístěno na Zá
padě, ve všech radiových
stanicích, jako jsou Hlas
Ameriky a Rádio Free
E u r o p e , vv americké

SOVA

Kdo vám pošlapal košík, kdo ?
Kdo v posledním stisku léta
v stříbrném soumraku, za lehké závoje mlh
skryl slzy rozloučeni
a nechal se hladit laskavými
prsty břízek ?
Jen Josef, stojící pod sosnou,
tak zářící v západu slunce...
Spojeni rukou i srdcí.,.
Kdo vám nenechal, nevděčný,
skrýti si tvář v chladivém zelí ?
Proč nutíte rty, polibky vlahé,
šeptati zamlkle v zamyšlení ?
Kdo vám pošlapal košíček ?

program se podobá so
cialistickým
opatřením,
23.3.53 řekl Jan Hájek,
že socialista "zavrhuje
oba extrémy . laissez
faire i státní kontrolu”
atd.
Musili byste však sami
vidět způsob, jakým jsou
jednotlivé citáty do sebe
kloubeny, abyste viděli,
k čemu se sníží člověk,
který o sobě tvrdí, že je
novinářem z povolání.
Redakce časopisu
”Facts Fórum” však sa
ma odhalila, jak lehko
myslně nakládá s fakty.
V předmluvě k seriálu

mluví o autoru a tam
utrousila tyto pikant
nosti:
"Ji:i Brada sc narodil
8.3.1923 v Brně. Studn
ic psychologii a socio
logii, zná dobře několik
jazyků. .Má doporučení
od jednoho známého
amerického generála, bý
valých i nynějších členů
kongresu a členů bavor
ského sněmu . . .
Během nacistické oku
pace pracoval Jiří Brada
v továrně a také trochu
studoval na Anglickém
ústavu v Brně a na uni
versitě
v
Roztokách
(Rostock). Nikdy ne
vstoupil do nacistické
strany jak to udělali
mnozí jiní Čechoslováci
jeho věku ...”
Je potřebí lepší doklad
k faktům, který podává
o národní spolehlivostí
jiných Jiří Brada ?
vm
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CAESARÚV DUCH JDE DIVADLEM SATIRY

JOSEF TRAEGER HÁJÍ TVŮRCE ČS. LOUTKOVÉHO FILMU

W -V : V -W

Jiří Trnka v nemilosti

V karlínském Divadle satiry byla po dlouhých přípravách a s velkou
reklamou provedena ’’zaktualisovaná” reprisa ’’Caesara”, kterou nastu
doval Jan Werich (tentokrát bez Voskovce).
Ani Ježkovy songy z Osvobozeného nezněly v Divadle satiry. Místo
nich "podává se nám zde”, píše Jiří Hájek v Literárních novinách,
” - s novými neorganickými doplňky - toliko šetrně po kapkách, v
zlíbeznélé tanečné komerční úpravě ...”

Zneutralisovaný Caesar
Týž autor však nej
hůř spustil na Wericha
sainého. Nový "Caesar”
(kterého zná australské
publikum ve filmové po
době "Císařova peka
ře”) je prý "zncutralisován”, "aby si zkrátka
každý přišel na své . ..
aby původní záměr sa
tiry byl co nejvíc pythi
cký a aby si každý mohl
podle své vlastni záliby
dosadit terč, proti kte
rému se tu vlastně úto
čí.”
Teprve po těchto úvod
ních tirádách vylezl Ji
ří Hájek s tím, co musí
nejvíc tlačit bařtipány
od Prašné brány:

Jaký je to boj za mír ?
"Jaký je to boj za mír,
jaký si představuje We
rich, v němž se veškeré
obyvatelstvo obrací s
důraznou žádostí na ty
nahoře, aby směli žít v
míru ? Je třeba, aby si
Werich uvědomil, kdo
vlastně mír háji a kdo
jej ohrožuje. S posice,

jakou zaujal na př. ve
své závérečné mírové
písni, nebojuje za nic a
nepomáhá ničemu, ný
brž jen živí maloměš
ťácké poměry a zmatené
ilusc."
Za první republiky
chodili dělat demonstra
ce do Osvobozeného
zneuznaní
hejslované.
národovci a, nezapomí
nejme na ně, fašisti.
Dneska i tak těžce pochroumaný "Caesar" po
buřuje komunisty. Je
zvláštní, jak se caesaři
a caesaříci okamžitě v
zrcadle poznají.
Voskovec v Americe
Druhá půlka bývalé
ho Osvobozeného si ve
de v Americe podstatně
lépe a rozhodně svobod
něji. Producent David
Riss uvedl Čechovova

O SMYSLU DĚJIN
"Pane docente,” pravil zmuchlaný stařeček v
lenošcc, "vy jste má poslední naděje. Vy nevíte,
co já zkouším: Zkrátka já trpím neuvěřitelnými
fixacemi. Před dvaceti lety to ještě šlo, to nebyla
psychiatrie ještě tak pokročilá ...”
"Počkejte, vezměte to po pořádku,” přerušil ho
pan docent, "tady nejste u psychiatra, tady je histo
rický seminář. Co byste chtěl vědět ?”
"Ono to, pane docente, začalo takhle: mně nešla
v sextě latina a na vojnu jsem byl pod míru, tak
jsem začal dělat politiku. V mládi to šlo. takový
mladý člověk obyčejně moc nepřemýšlí a plácá,
co mu v sekretariátu řeknou. Pane docente, já
vám měl úspěchy I Kdyby byli nerozbili Rakousko,
mohl jsem dneska sedět v říšské radě za Mladočechy! Když bylo nejhůř, tak jsem vždycky udě
lal takhle a zahřimal jsem: kdyby nebylo Rakouska,
musili bychom si je vytvořit'. Já se, musíte vědět,
vždycky držel Palackého. I po převratu. Byli jsme
i před Rakouskem, však to račte znát. Fo převra
tu, pane docente, byla krásná doba, budováni stá
tu a tak dále, já vám nebudu říkat, u které strany
jsem byl, já byl skoro všude, a každá z nich měla
taková zvučná hesla .,.. ”
"Koukejte se, pane," pravil pan docent, "jenže
co já s tím... ” "Hned, hned k tomu dojdu. To
ty fixace, víte. Or.o už je to se mnou akutní. Propuklo t.o tak před deseti lety To
ty fixace, totiž. Já se vám. pane docente, najednou
zakoukám na nějakou docela obyčejnou věc a už
mě napadají takové divné asociace. Přijdu vám
třeba na rozcestí a kouknu se na ukazovatel cesty.
Jenže já tam nevidím jména ulic nebo ty kilo
metry, ale taková plamenná písmena: S námi ne
zabloudíš I Kouknu na druhou stranu: Pryč od
Šíma 1 A jsem kompletně ztracen. Když jsme od-

"Strýčka Váňu", v němž
hraje Jiří Voskovec s
Franchotem Tonem a
Signe Hassovou. Diva
delní kritik Brooks Ať
kinson napsal o Voskov
cově výkonu v New
York Times toto:
"Voskovcův strýček
Váňa je - v tlumených
čechovovských tónech virtuosním výkonem, pl
ným jiskřivosti, vtipu a
zábavnosti ... . ”
Stará avantgarda
Poslyšte, v jakém di
vadle Voskovec na stará
kolena hraje: "Divadlo .
. . . sestává z dlouhého
úzkého sálu, jenž je v
polovině rozdělen otev
řeným jevištěm. Polovi
na obecenstva sedí na
jedné straně, druhá na
proti. Protože tu není
zákulisí, musí herci při
cházet a odcházet hlediš
těm. Kulisy se přestavu
jí před zraky obecen
stva ...”
A týž kritik oceňuje
celé představení: "Rossovo provedení "Strýčka
Váni” ... je jeho nej-

Tvůrce československého loutkového filmu a mnohokráte vyznamená
vaný národní umělec prof. Jiří Trnka se rozloučil s filmovou tvorbou.
Vyplývá to z projevu dr. Josefa Trágra, který přednesl na dvoudenní
konferenci o literatuře pro děti, konané na sklonku loňského roku v Praze.
Podle posledních šem filmu dlouhá léta šiho Čechoslováka, kde
zpráv pracuje nyni jako neúnavný boj se schema jsnte kdy’ u nás četli o
výtvarník pro Wericho tismem, že se opřel všem jeho práci, nebo o jeho
vo Divadlo satiry a jako diktátů m, usměrňuj ici m t ilmcch pozoruhodnější
knižní ilustrátor. Z pro uměleckou tvorbu, že úvahu z pera skutečného
jevu dr. Trágra (který uchránil filmové plátno básníka nebo mistra slo
na sjezdu vystupoval jak pro skutečnou a velkou va ? Snad to mezi jiným
^dramaturg
dětského poesii. V tomto boji byl vyplývá také z mylného
filmu”), citujeme nej- posilňován jediným Ví domnění, že kreslený
charakteristištějši pasá tězslavem Nezvalem, ji a loutkový íilm je uza
že, otištěné v časopisu nak naši básnici a spiso vřen na sedm zámku pro
vatelé nechali nekompro svou složitou techniku.
"Kino" č. 24:
misního umělec bez ja Té se však spisovatel ne
"Jiřího Trnku stihá kékoliv opory.
musí bát...”
osud jeho velkého uči
Pravda je ovšem zce
Jak jinak se chovali
tele Josefa Skupy: ne
la jiná. Čs. spisovatelé
sovětští
spisovatelé
a
má totiž autora. S výjim
by se ani tak nebáli slo
kou Františka Hrubina umělci Erenburg, Poležité techniky loutkové
voj.
Obrazcov
nebo
tu

a Vítězslava Nezvala
ho filmu jako složité
nikdo z našich básníků recký básník Nazim Hik
techniky kulturní komi
met,
kteří
mu
přinášeli
nepomyslil na námět k
se KSČ,
ministerstva
jeho loutkovým filmům. mravní posilu ve chví
kultury a syndikátu spi
lích,
kdy
se
Jiřímu
Trn

Jiří Trnka si látku k
kovi dovolovalo tvořit sovatelů. Jiří Trnka je
nim vyhledává sám, sám
loutkové filmy málem s už asi z nejhoršího "ven
zadává jejich slovní do
vyloučením veřejnosti-! ku. Vítězslav Nedbal má
provod a sám si musí
Nikdo z našich spiso dobré známosti a nehá
psát scénáře. Při tom
vatelů, z nichž nejedno jil by ztracenou věc. 1
zůstává
nepovšimnuto,
to, že na Trnkovu obra
mu Jiří Trnka ilustroval
že Jiří Trnka vedl v nanu mluví Josef Trágcr,
jeho knihy, se neznepojehož ideologická minu
| kojil tím, že Jiří Trnka
lost není bez poskvrny,
krásnějším
výtvorem.” p’ed rokem odešel z na
svědčí o tom, že se Trn
Což zní jako za sta šeho filmu a že se třeba kovi dostane satisfakce.
1 ■_ rtl.ovému filmu ne Tím asi skončí další,
rých dob, kdy Emil Bu
rian nebyl ještě plukov vrátí !
jednání
komunistické
Zatím co světový tisk frašky s "liberálnější
níkem a kdy Osvoboze
né bylo Osvobozené a pokládá Trnku vedle Zá- kulturní linii".
ne Divadlo satiry, jun topka za ncjpopulárnějRFE/in

čiňovali Bílou Horu, prohlásil jsem, že Tábor je
náš program. Bylo to v Písku a hnali mé až do
Želiva. Jednou jsem hrozně pospíchal a místo sed
mičky jsem chytil osmadvacítku, protože jsem si
vzpomněl, že bez 7. listopadu by nebylo 23. října.
Pak se ukázalo, že to byla sedmnáctka, protože
já to dělil dvěma kvůli paritě. A pak jsem ještě
vlezl do jedničky, kterou jsem považoval za vo
lební zbytek.”
"Ano,” pravil pan docent, "ale já pořád nevidím....”
"To je veliká výhoda.” vskočil mu stařeček do
řeči, "já vidím na dálku, televisně, víte ? Před
stavte si. já jednou viděl stín Bílé Hory až z Uher
ského Hradiště! A jednou," začervenal se skromně,
"jsem viděl město veliké až na Podkarpatské Rusi!”
"Poslechněte, vy musíte mít nějaká stigmata,”
zabručel pan docent otráveně. "Proč nejdete na
farní úřad ?”
"Dědictví otců zachovej nám, Hospodine", od
větil dědoušek zbožně. "Já byl jeden čac u li
dovců, ale stigmata, chválabohu. nemám. Mně lé
čil jeden psychiatr na oidipovský komplex a pro
gresivní melancholii, ale on je teď r.a radu svého
psychiatra v sanatoriu. Znáte to, traumata."
"Melancholikové jsou nebezpeční, zvláště v histo
rii," prohlásil pan docent, "vezměte si Rudolfa ně
co \ aldštejna. Rudolf zesílel a Valdštejna
probodnout v Sudetách haiaparmeu. aby ušel po
dobnému osudu. Smysl dějin..."
Zrovna na tohle jsan se. pane docente, přísel
pozeptat, zajásal starestra. "Člověk k stáru vždy
cky začne hloubat, ačkoli musím přiznat, že jíž ja~-n
radovy poslanec jsem mnoho uvažoval o smyslu
našich dějin. Ono to přijde vhod, když máte un>J-v. a ne 1.1té o čem Ja mys”— že tv moje
s tím nějak souvtsn tak snad kdybyste je jako ně
jakou tou detmicí mohl osvobodit z mého podvědomí. Smysl dějin, kdo by to byl řek ? Já as.í ne
věřil, ze něco takového je. To víte, když se o tem

pořád mele, tak je z toho nakonec takové,” a sta
řeček hledal vhodný výraz, "takové svaté absur
dum !” Dědeček si oddychl, že to tak krásně pro
pověděl.
"To vás teda rnusim zklamat,” řekl pan docent
smutné. "Víte vy vůbec, co lidí si už s tkn nalá
malo hlavu ? Víte vy, že všechna ta ohavná hesla
a ty nestoudné fráze, že to jsou taky i.třepinky
velikých dějinných koncepcí? Vidíte, nevíte. Když
má.e s-xtu, tax jste měli krystalografii, že? A
jak jste tam stál na stupínku a troubil na ten krys
tal, co vám dal pan profesor třídní do ruky, tak
byste nerozeznal pmakQid od brachydorna, kdyby
vám to nenapovédéli. A co kdyby se vás optali,
jaký dějinný smysl mělo to pohoří, ze kterého ten
krystal uloupli ? Tak vidíte, a zrovna tak pitomě
se ptáte vy.”
Promiňte, nijak jsem nemínil,” poplašila se
návštěva, "já jen, že když prostudujete tolik vě
deckých spisů__ ”
srny i dějin, pane, není ve spisech, ten je v
llóath, odfrkl pan docent nakvašené, "tady to kocm, ty regály to je véda, čistá véda. Abstraktní
_akta a faktická abstrakta. Se smyslem dějin to
nemá nic společného. Je mi Jito, ale s vědeckého
hlediska vám nemohu pomoct”
.. ”To je ale škoda, co já si jen teď počnu”, drmo
lil dědeček. Panu docentovi ho bylo najednou líto.
“Já nevím, vědecky se to nedá prokázat, ale třeba
vám žerou nějaké ty potlačené představy, dejme
tomu, svědomí. To se í v naší dějinné epoše někdy
stává. Zkusil jste už někdy zpytovat svědomí ?”
"vidíte. to mne nenapadlo. Já to hned zkusím,”
zaradoval se návštěvník, pc-kleki skokem na kobsrec, oprátil oči v sloup a, bije se hlučně v prsa,
spustil: "Jíž nikdy Lipany! Již nikdy Bílá Hora!
Již nikdy Mnichov i”
jim pan docent. ”.Já na tu
vaší diagnosu přišel. Vám pomůže už jen zvěro
lékař!"
jun
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OHLASY PÍSNĚ ČESKÉ
/Pokračování se str. 4./
PETR BEZRUČ

stadia, Jána. Mluví, právě s lodi "VígRant”, jíž
/Pokračování/
udává polohu velryby, kterou právě vystopoval
Je v lom určitý systém: nejdřív zabít samici, po Pak se ptá nás. co je nového. Gratuluje k úlovku [
tom prý samec zůstane kroužit kolem místa, kde a HTá ct, že letí na sever, že se tedy uvidíme. Skoro
byla jeho družka zabita. Je to takový dojemný bezprostředně se hiá^í znova, jeho letadlo je už
projev zvířecí vémostí, říkají velrybáfí. Když však vidět pouhým okem. Objevil asi dvě míle od nás
prvně zabíjí samce, samice prchá z toho místa, na jih těsné u -pobřeží velrybí samotářku, jak
jako by jí paty zapálili. Je patrně hnána pudem užívá ranní koupele. Plavíme se těsné podél po
matky, zachraňující život dítěte, třeba nenaroze břeží. Je to nádherná podívaná, vlny se tříští s
ného. Kdopak ví.
ohlušujícím rachotem o korálové bariéry. Jim krou
Vyprávěli mí, jaká je to smutná podívaná, za- ží nad námi a vede nás k cíli. Vtom ji spatřujeme.
bíjí-li někdy omylem velrybí matku s mládětem. Je těsně u korálu, její fontán:; se mísí s tříští pří
Mládě se buď drží zabité mámy, nebo si ji splete boje. Pronásledování bylo krátké. Dvě harpuny
s lodí, pluje s ní bok po boku, tře se o ni a marně vykonaly svoje poslání. Tentokrát bereme velry
se snaží vyloudit nějaký projev života z ocelových bu číslo tři do vleku. Zbývá ještě sebrat dvě
plátů lodního boku. V takovém případě je nutně označkované a vrátit se s bohatým úlovkem na
mládě zabít z milosrdenství, neboť by samo bídné stanici.
uhynulo.
,
Obě ulovené velryby jsme našli snadno, neboť
Blížíme se k druhé velrybě. Skutečně se nezdá, viditelnost byla bezvadná. Naše rychlost se ovšem
že by prchala. Ale taky se mi nezdálo, že by se podstatné snížila takovým zatížením. Na palubě
néjak nápadné zdržovala na místě, kde zemřela je klid, kapitán zmizel ve své kabině, kde se jistě
Její družka. Teď stojím už blízko děla, pozoruji posiluje velrybářským nápojem, akvavitem. Každý
všechno z první ruky. Vše jde ještě rychleji než má pohov, i pozorovatel slezl z vraního hnízda.
poprvé. Rychlé rozkazy, pomalá jízda, zastavení, Část posádky loví ryby. Mají zvlášť políčeno na
obrat o devadesát stupňů, zase stojíme, kapitán španělskou makrelu, xelkou dravou rybu, jejíž
dává znamení kormidelníkovi, který opatrně stá maso chutná výtečně.
čí loď do palebné posice. Naprosté ticho. Kapitán
Naše loď není první zpátky v přístavu. Kotví
klade ruku na rukojeť déla. Vidí něco nebo ne? tam už dvě další, také obtíženy úlovkem. Jak jsme (
A jíž je tu onen černý, lesklý, obrovský hřbet, se zbavili naší přítěže, vyjíždíme znova na moře.
zdá se to být ještě vétší kousek než ta první. Potkáváme skupinu tři velryb, ale všechny nejsou
Vzdálenost je sotva 25 metrů. Znova ohlušující dostatečně velké, abychom si mohli dovolit je
rána, kouř a kusy manily, světlé lano sviští odstřelit. Za chvilku však hlásí naše letadlo, že
vzduchem, znova ztlumený výbuch granátu v hrotu našlo dvě velryby asi 4 mile daleko. Než uplynula
harpuny. Tentokrát je zásah dokonalý, asi do srdce půlhodina, měly to odbyto obě. Pak však dlouhou
a páteře současně. Zasažené zvíře se vynořilo jen dobu nic. Zdá se, že velryb je kolem dost, ale mla
jednou. Žádný řev, žádný chrapot, žádný zápas. dých a pod míru. Až pozdě odpoledne přichází
Rozbíhá se motor, který navíjí lano. Za chviličku zpráva od Jima z jeho letadla. Hlásí nám posici
je velryba číslo dvě u naší lodi. V rychlosti je pěti velryb, plujících pohromadě. Jsou od nás da
napumpována a označena praporkem. Pokračujeme leko a nadto ještě musíme pamatovat na ony dvě,
v lovu.
které jsme nechali označkované nedaleko zátoky.
Po našem letadle dosud ani stopv, asi teprve Je to risiko, o kterém může rozhodovat jen kapitán.
nyní startuje, vždyť je teprve krátce po deváté. Na rozhodnutí nečekáme dlouho. Vyrážíme nej
Mně to připadá jako věčnost od chvíle, co jsme větší rychlostí za velrybami.
vypluli. Míříme teď k útesům, které lemují po
Slunce se už skláni k obzoru, máme skutečně
břeží. Od stanice jsme asi 20 mil na severozápad.
Kapitán se rozhodl podívat se, nezatoulala-li se ně naspěch.Těsně před západem slunce náš pozoro
jaká velryba na útesy, kde si někdy velryby v vatel poprvé spatřil skupinu velryb. Je to velko
mělké vodě hrají. Jejich návštěvy útesů však mají lepá podívaná - pět obrovských vodních fontán
důležitější a naléhavější účel. Velryby totiž trpí proti zapadajícímu kotouči slunce. Kapitán si rychle
určitými parasitv, kterým se říká "barnacles”. Je xyhlédl kořist: vedoucího samce, ohromné zvíře,
to druh korýšů, kteří se usazují na velrybě, hlavně jistě víc jak 45 stop dlouhé. Snadno se ovšem
kolem tlamy, na bradě, pod ploutvemi a na bři řekne, vybrat si, ale plují-li velryby pohromadě,
še. Tito korýši se přissaji ke kůži velryby a cestují mění neustále směr, střídavé se potápějí a vynořují,
s ní. Aby se jejich nepříjemné společnosti velryba není to vůbec jednoduché.
Ale tentokráte stíháni netrvalo dlouho. Dvě har
zbavila, používá jednoduchého očistného prostřed
ku: drbe se o útesy. Velrybáři přirozeně na tyhle puny, zahákovot, přitáhnout, napumpovat vzduch,
velrybí spády dávno přišli a snaží se nachytat vzít do vleku, a už se vracíme. V určitém smyslu
svoji kořist při toaletě. Riskuji při tom ovšem loď, to bylo pro celou posádku zklamání. Lov se tak
dařil, že každý čekal, že se kapitán pokusí harpu
neboť útesy jsou velmi zrádné.
Stojím opět na můstku vedle kormidelníka. Ko novat nejméně ještě jednu velrybu.
/Pokračování příště/
nečně se z radiotelefonu ozývá hlas pilota našeho

KRÁTCE Z EXILU
1?SČ ve V, Britanii po
děkovala min. předsedo
vi A. Edenovl za to, že
ve sněmovně odmítl Mikojanovo tvrzení, že v
ČSR byla provedena re
voluce
"mírumilovným
způsobem" a že vzdal
poctu památce rodiny
Masaryků.
— Výbor Čs. národního
sdružení v Kanadě, od
bočky v Ottavě: čestný
předseda O. Hora, před
seda dr. Čelovský, dále
Krupka, Faltusová, Pe
ter, dr. Martin. Drahá,
Martinová, Rejlek. Ho
rová. Frank. Kadlec, Šebor, Faltus. Předsedou
odbočky v Batavě se

stal Daičar.
V táboře Valka ti No
rimberku je dosud 60
Čechoslováků, v táboře
Zirndorf 62 uprchlíků z
ČSR.
— Prof. Hlavatý předná
šel na Queen’s College v
New Yorku na thema
"Fundamental aspect of
unified theorv of relati
vity”.
Rafael Kubelík dirigo
val v Norimberku Vídeň
skou filharmonii. Na po
řadu byla m. j. Dvořáko
va 5. symfonie.
— V uhelných dolech v
Fochumu v Záp. Němec
ku byl těžce zraněn čs.
uprchlík Milan Štampa.

Byla mu amputována no
ha.
— Francouzské minister
stvo tělesné výchovy a
sportu udělilo vyzname
nání třem členům paříž
ského Sokola: J. Živné
mu zlatou medaili a brat
řím Rudolfu a Bohumi
lu Prantlovým stříbrné
medajle.
— Doc. dr J. Kratochvil
byl pověřen vedením
ústavu pro zoopsychologii, zoosociologii a ethologii Ukrajinské svobod
né university v Mnichové.
— Jan Snížek hrál se
svým souborem "Rozmar
né zrcadlo” v Master
Institute of United Arts
v New Yorku.
— 321etá Vlasta Chmela
řova ze Sydney byla ob-

žalována z vraždy svého
milence.
— Podle listu ”The Vancouver Herald" spáchal
271etý nejmenovaný Če
choslovák dvojnásobnou
vraždu v Torontu. Byl
zatčen při pokusu vraždy
třetí ženy. Byl převezen
do ústavu pro duševně
choré. Po útěku z ČSR
ztrávil kratší dobu v
ústavu pro duševně cho
ré v Německu. Do Ka
nady odjel v roce 1950.
— Na dotaz v australském
parlamentě prohlásil min i s t r přistěhovalectví
Holt, že se vláda pokouší
jednat se zeměmi za Že
leznou oponou, aby uvol
nily k emigraci příbuzné
osob, usedlých v Austrá
lii.
Č/K/H

Sto roků na pole chodila,
sto roků trhala zeli,
až přišel z Frýdku Pepíček,
zkopal ji po ..............
Sto roků s košem chodila,
sto roků koš byl celý.
Dneska je košíček pošlapán.
Kdo ti ho, Nanynko, zcelí ?
Siroty pláčí - mají hlad,
tak jako drive ho mělyPřijde den - z šachet plamen a dým,
přijde den - a bude zelí!
*
*
MARIE PUJMANOVÁ
Šťastné dítě v chatrných šatečkách,
na boso chodila
Nanynka, dívka rozmilá,
na polích běhala celý den.
Doma byl hlad.
Pepík, syn kulaka,
na poli přepad ji,
košík i poctivost,
všechno tam ztratila
pro hlávku zelí.
Únor vše změnil.
Na velkých lánech společně zraje
pro všechny zelí.
Kulaci zmizeli.
Není jich více !
S úsměvem šťastným s traktorem jezdí
-as malým Pepíčkem Nanynka družstevnice.
* '
*
JAROSLAV SEIFERT
Mé sny a dětství bez léčky,
kam jste se náhle poděly ?
Modraly se pomněnečky
a Nanynka šla do zelí.
Trhala lupen po lupení,
zpívala - světlem oděná -,
až přišel Pepík - konec snění.
Proč si ho brala, Kačena !
Nu, dopadlo to tak, jak chtěli.
Mé srdce, jen se tiše slož !
On dostal Nánu. Nána zelí,
a na mne zbyl holt jen ten koš.
*
*

VÍTĚZSLAV

NEZVAL

Bylo to jednou ráno po neděli.
Nanynka, které přezdívali Nelly,
šla trhat zelí, zelí, zelí.
Bylo to zelí nebo bolehlav.
Dopita láhev, deset černých káv,
rodí se báseň, haf, haf. haf!
Zavřená kniha - otevřený hrob.
Doluji verše jako zlatokop
a už jsem skoro trop, trop, trop.
*
*

Den žen v ČSR
/pokračování se str. 3/ nesoucí v sobe šlechetné
chovnou. Na výchově povahové rysy a morální
této generace závisí to, hodnoty a proto schopné
aby nám vyrůstaly ženy být i schopnými
schopné
nového, krásného typu. manželkami,
Plně socialisticky uvědo být i dobrými matkami,
mělé, smělé, odvážné, ředitelkami nových,
zdravé, sportovně vy. šťastných, socialistických
pěstěné, prodchnuté pokolení naší doby.”

vlasteneckým

cítěním,

J. K.

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ
při čs. doplňovací škole v Melboume koná valnou
hromadu v pátek 23. března 1956 v 8 hodin večer
v klubovně u kostela sv. Ignáce, Church St., Ríchmond (vchod za tennisovým hřištěm). Na pořadu
bude finanční zpráva, volba předsednictva a orga
nizace vyučováni ve školním roce 1956. Rodiče čs.
dětí i hosté jsou srdečně vítáni.
V. G.

19. 3. 1956

Dopisy redakci:
ČESKA DOPLŇOVACÍ ŠKOLA

— Minulý měsíc jsme zahájili třetí školní rok české
doplňovací školy v Melbourne. To je slušná doba
na exilový "podnik”. Příčinou jeho životnosti není
ani tučný plat učitelů, ani marná sláva světská.
Musí tady bezpochyby být něco nadosobního, co
nás přivádí každou sobotu pravidelně od 10 - 12
hod. dopoledne dohromady....... Učíme čtení, psaní,
vlastivědě a zpěvu. Škola je politicky a nábožensky
nestranná. Nabízí se každému, kdo má ještě tolik
úcty k mateřskému jazyku, aby jej uchoval svým
dětem. Nebo řečí páriů netřeba mluvit k dětem ?
Ztratit se v první generaci, neznamená to ztratit
se příliš brzy 7 Tím se ovšem dostáváme k otevře
nému problému, zda zachovat u našich dětí češství
a do jaké míry, nebo zda je nechat bez jakéhokoli
násilí splynout s novým prostředím. Touto otázkou
se zabývá Viktor Drapela v prosincovém čísle m. r.
"Nového života" .... Máme na vybranou: rozumo
vé nebo citové řešení. Jaký názor zastáváte vy,
český otče, česká matko?
A. C., St. Albans
POMOZTE CS. UPRCHLICI K PŘISTĚHOVANÍ

— Chtěla bych se dostat do Austrálie a prosím
vás o pomoc. Je mi 32 roků, mám děti ve stáří
11 a 12 let. Můj manžel je v ČSR, odkud se mi po
dařilo uprchnout. V Německu jsem 7 měsíců. Pro
sím vás o obstarání nějaké práce - jakékoliv a
kdekoliv, jsem práci zvyklá. Hlavně abych se co
nejdříve do Austrálie dostala.
M. F., Zirndorf, Německo
Pozn. HD: Prosíme čtenáře, aby pí. F. pomohli.
Zájemcům sdělíme její plnou adresu a evený dáme
informace, co mají zařídit u zdejších úřadů, aby
přistěhování umožnili.
K ÚMRTÍ ING. OTAKARA ŠOURKA

— Právě jsem obdržel dopis, ve kterém mi bylasdělena smutná zpráva, že ing. Otakar šourek ode
šel tam, odkud není návratu. Srdeční mrtvice
ukončila jeho plodnou práci v noci z 15. na 16.
února. Zpopelněn byl v pražském krematoriu dne
20. února..........Ing. Otakar Šourek byl vedoucím
hudebním kritikem časopisu "Venkov”. Byl hu
debním spisovatelem a největším znalcem Ant.
Dvořáka a jeho díla. Jeho knihy byly přeloženy
do mnolw cizích jazyků. Spravoval Dvořákovo
museum v Praze ve starém duchu prostého českého
muzikanta.......
Jak mi dopisovatel píše, v novinách o tom bylo
málo psáno a některé časopisy v ČSR ani neko
mentovaly jeho skon. Odešel nám opět jeden ze
staré gardy. ..
Rudolf Pekárek, Brisbane
K NOVÉ SBÍRCE PAVLA JAVORA (Pokrač.)

— Případ Pavla Javora se mi zdá jasný. Jeho
únik ze skutečnosti do světa vzpomínek je ta nejpřirozenějši věc, která se může básníkovi přihodit.
Jakmile se dotkne skutečnosti, píše agitky, často
špatné. ... Ale co ti ostatní ? Publikuje vůbec
Blatný, Kárnet, Brušák, abych vybral jen namát
kou ? Dovedou-li říci něco nového, proč to neudě
lají ? Mám před sebou sborník "Neviditelný do
mov". Je v něm přes třicet jmen, ale kdo z nich
publikuje pravidelně ? Nemohoucnost, slonovinová
věž ?
F. H., Woollahra
PROF, HROMÁDKA V HOBARTU

— Pan O, píše v minulém čísle HD o prof. Hromádkovi v Hobartu naprostou nepravdu: "Čecho
slováci v Hobartu se na návštěvu prof. Hromádky
dobře připravili..." Jaci "Čechoslováci” ? Celou
akci zorganisoval, vedl a protiřečníkem byl pan K.
Locher jun. z Hobartu, který tam studuje na uni
versitě a rozhodně nemá s vašimi "Čechoslováky"
nic společného! Mohu vám o celé demonstraci
posloužit reportážemi z tasmanských deníků, ve
kterých též p. K. Locher. syn sekretáře gen. L.
Prchaly, uveřejnil několik článků' o prof. Hromádkovi. Je sice pravdou, několik t. zv. "Čechoslováků”
se též mimo Poláků, Ukrajinců, Italů etc, na po
zvání p. Lochera jun. dostavilo a nesabetovalo
demonstraci tak. jako vaši melbournští "Čecho
slováci" před dvěma lety a výstavu komunistické
ho zboží loňského roku i'
'
P. B.. Melbourne
MENŠÍ POTYČKA

— Z Tangem jsem jel do Rabatu přes španělské
pásmo a viděl jsem menši potyčku: dvacet mrtvých
Arabů a mnoho raněných, španělé si s nimi nehrají
L. B.. t. č. Maroko
SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.

HLAS

7

DOMOVA

Navštivte českou kavárnu a cukrárnu

TATRA
201, Victoria Str., KING’S CROSS v Sydney

Čs. sport
v Australii
S. K. PRAHA SYDNEY - S. K. LEICHHARDT 1:5

V prvém letošním přátelském zápase podala
Praha znamenitý výkon proti loňskému druhému
klubu státní ligy. 21 tisíce diváků bylo v napětí
od prvních minut, kdy se Praha ujaki vedení
trestným kopem, až do posledních minut, kdy do
mácí vstřelili vítěznou branku. V mužstvu Prahy
vynikl Tančev, mladý Angličan Salisbury a v
Srdečně zve V. Umlauf, majitel.
zadních řadách Toulá a Voháňka. Zápas byl hrán
velmi tvrdě. Brankář Prahy Šafránko byl převezen
záchrannou stanici do nemocnice a střední záložník
Kontinentální lékárna Velký výběr prvotřídního Voháňka byl odnesen s hříště v polovině druhého
poločasu.
13, Darlinghurst Rd.,
kontinent, pečivá
V prvém kole "Sydney Cupu” se Praha utká s
Kings Cross, NSW.
OXFORD CAKE klubem Ballgowlie 11a jeho hřišti poblíž WolFA 3476
longong.
J. B.
SER VICE
Otevřeno denně /i v ne
S. K.
SLAVÍ A MELBOUŘNÉ
děli/ do 8 hod. večer.
439 Oxford St., PadTřetí ročník lennisového turnaje o mistrovství
Všechny evropské léky
Čechoslováků ve Viktorii pořádala Slavia ve dnech
dington, Sydney
Balíčky s léky do Evro3. a 10. března. Velkým překvapením byla porážka
FA 7947
nv neílaciněji!
favorita turnaje S. Vogta (zvítězil v soutěži jed
notlivců v minulých dvou letech) v semifinále Živčákem 5:7. 3:6. Ve druhém semifinálovém zápase
vyřadil Bartáček Mikulčáka 8:6, 7:5. Ve finále po
Pošleme na Váš příkaz do celého světa
razil Barláček nečekaně hladce Žlvčáka 6:1, 6:1, 6:1.
prvotřídní
Ve finále dvojic porazili Vogt-Zivčák dvojici Mouč
PLETACÍ VLNU, RUČNĚ PLETENÉ SVETRY,
ka- Kuba 3:0.
S. K. SLAVIA zahájila sezónu kopané přátelský
LUXUSNÍ DÁMSKÉ PRÁDLO
mi zápasy, v nichž porazila South Yarru 11:1, Balpřesně dle Vašeho přání a na míru
larat 11:1, Wilhelminu (semifinalista Dockerty
’* B LACK C A T "
Cupu) 4:2, Victorian Colts 11:1. Poslední zápas
před zahájením letošního mistrovští bude se hrát
183, Bunvood Rd., Burwood (Sydney), NSW.
v sobotu 24. 3. ještě na hřišti v Elwoodu. proti
Telefon UJ 5117 (žádejte B. Kostínka).
Gcorge Cross.
První zápas v první divisi sehraje Slavia v sobo
tu 31. března na hříšti JUST v Coino Parku.
Desinfckce balíčků
2. dubna (velikon. pondělí) hraje Slavia s troj
Tisk všeho druhu
ná obným vítězem inelbournské ligy Juventusem
PAC1FIC
EMIL SVOBODA na :včm novém hřišti (roh Williamstown Rd. a
FUMIGATING CO.
Giah, m St., Port Melbourne, směrem k továrně
113, Sussex St..
4G. Gordon St.,
Holden).
SYDNEY
Oplocení a úprava hřiště, zřízení tribun atd. vyNewpori, Vic .
BX - 2491
adá . i náklad několika tisíc £. Výbor S. K. SlaObjednávky též
Vystavujeme ; • p-.číil pokladníka J. Voženílka, aby potřebný
tvrzení, event. i ba
kapitál obstaral. Mimo darů přijímají se také
prostřednictvím HD
líček sami odešleme.
půjčky, splatné dle dohody. Do soboty 17. 3. přijala
slavia k tomuto účelu na darech a půjčkách £ 690.
_________ ____
J. B./V.
Telefon FA 5236
Denně čerstvé jablečné záviny, dorty a jiné
kontinentální pečivo
Otevřeno denně od 8 h ráno do 12 h. v noci,
v neděli od 12 h. v po.cdne do 12 h. v noci

ZÁJEMCI O INSERCI V IID ZE SYDNEY

obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong- Hostel,
MATRAVELLE, NSW-

ZLOBÍ VÁS OČI ?
Potřebujete brýle’Navštivte s důvěrou krajansky
optický
závod

OPTO
109 Swanston St. /9. posetu/,
Melbourne /proti Melbourne Town Halí
Mluvíme česky i slovenský
Otevřeno denně 9 - IE. v sobotu 9-13 bod.
Telefon: Cent. 1819

ČS. NÁRODNÍ SDRUŽE
NÍ VE VICTORU:

ČS. ADVOKÁT
konalo řádnou valnou
DR. V. VOŘÍŠEK
hromadu 16. března 1056
ve Forester’s Halí v Melúřaduje
boume za přítomnosti 16
v paláci Victoría,
osob. Sdružení vykazuje
44 Queen 9t..
327 členů ! Z loňské čin
Meíbourne — City
nosti stojí za zmínku ně
kolik kulturních podni
jako poradce,
ků, zdařilá oslava 28. říj
tlumočník a expert
na. Čs. dětem do Němec
v oboru evropských
ka byla zasláno £ 23/6/
dokumentů a
7. Na příští období byli
zvoleni: předsedou Ján
Vol ejte předem
Viola, místopř. O. Nekva
MB
5039 /kancelář/
pí:, jedn. Věra Černá,
LA 95,30 /byt/
poklad. K. Salzman, dále
Žalmanová, Průšová, Vol
ný. Mikúlčák, Pejša, a Salzmar.ová, revis. dr.
Havlíček, náhr. Pavlíček DobeS a Švihla.
HD

PRODÁ
STRANOU KULTURY (A SPORŮ)

SE

r.ei moderněji zařízený a vybavený restaurant
v centru Hobartu, Tasmánie.
Nové vybavení a zařízení v ceně více než £, 5.000.
Ubytování pro 60 osob
Majitel zanechává podnikání
Podnik se pronajme na 5J roku s prodloužením
dle dohody o další 4 roky.

— Se zájmem sleduji slovní potyčku o výhodách
a nevýhodách života na Nové Guinei. Chtěl jsem
se tam taky dostat, ale teď tam nepojedu, protože
si schovávám stará čísla HD__ Par. 1.
který
dnes vystupuje jak? odboiriík na papuánské zále
žitosti, napsal doslova v HD 15/V. ped titulkem
"Papul láká" tato památná slova: "Ptdr.etí je tu
daleko lepší než v Melbourne... Komáři zlobí jer.
Nájemné £ 25 týdně
při severním větru = jen po západu slunce. Já Cena podniku včetně všeho vybavení ípříbory
sám jsem přibral na náne. jsem opálený a cítím nádobí, sklo, nábytek) £ 6.820. Stačí deposit
se o 100% zdravější. Mrzí mě jen., že jsem zde
1/3 a zbytek doplatit do 5 let se 7% úroků.
nebyl již od roku 1950." V 5. čísle i_r. však píše:
"Do Port Moresby se vrazím jen tehdy, když už N-bí-5i'-: Mr. THOMAS, telefon HOBART 5784.
jsem vyzáblý na kost, zelený a plný tropických Jsme přesvědčení, že první zájemce po prohlídce
vředů, abych se zctavíL Kdybych nebral £ 135
podnik převezme, protože se mu naskýtá
měsíčně, nebyl bych tu ani o der. déle.” To to
příležitost opravdu mimořádná.
hocha za necelý rok sebral.;,;
j
Baiaclava

19. 3. 1956

HLAS DOMOVA
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port doma i v cizině
Od našeho

OLYMPIJSKÉ NADĚJE
AUSTRALANŮ

Skromnost není právě
nejsílnéjší stránkou Au
stralanů. Kdyby měli
při letošní melbournské
olympiádě udélat všechny
zlaté rnedajle, které je
jich sportovní novináři
považují za jisté, zbytek
světa by vyšel téměř na
prázdno.
,Ale necháme-Ií stranou
všechny nesmyslné nad
sázky a přidržíme-Ii se
čisté výkonů, australští
representanti by měli v
listopadu opravdu zazna
menat několik pronika
vých úspěchů. Podle ny
nější formy by měli
skončit před družstvem
Československa, které se
umístnilo lépe v Helsin
kách

Jejích nejsílnéjší strán
kou bude plování., kde
by podle dosažených ča
sů mohli získat až 5
zlatých. Jejích naděje:
Hendrícks (100 m voln.
zp.), Rose (400, případ
né 1500 m), Dawn Frazer, Lorraine Crapp a
Faíth Leach (100 m voln.
zp. ženy), D. Frazer ne
bo Lorraine Crapp (400
m voln. zp.). Muži a
zvláště ženy mají dobrou
naději vyhrát štafety 4
x 200 m a 4 x 100 m.
V lehké atletice se
australské naděje soustře
ďují na J. Landyho
(1500, případné 5000 m)
a D. Stephense (10, pří
padné 5 km). Jejich ví
tězství není zdaleka jisté,
ale podle dosažených vý
sledků patří mezi favo
rity. Další medajlí by
mohla přidat překážkářka
Stricklandová a také ves
laři a cyklisté nejsou
bez nadějí.

BÍLÝ SPORT V ČSR

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Akad. malíře Stanislavskěho, Dušana Šrajera,
Františka Wolfa (dopisy v red.), ing. Miroslava
Činčaru, Evžena Marka a Josefa Švarce.
zvláštního zpravodaje J-T., Mnichov
Čeňka Taichnera. nar. 20,8.20. snad Sališbury S.A.
hledá švagr z Melbourne.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim. kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
Do finále hokejového přeboru ČSR postoupila nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebe nám
sdělte jejich adresu.
HD-

Hokejové mistrovství
mužstva Rudé Hvězdy Brzo a Baníku Vítkovice.
Ze skupiny B se zúčastni Baník Chomutov a
Spartak Praha.
Konečné pořadí: A: 1. Rudá Hvězda, 2. Ba
ník Vítkovice, 3. Tankista, 4. Dynamo Pardubi
ce, 5. Spartak Brno- 6. Spartak Král. Pole, 7.
Slovan Bratislava. B: 1. Baník Chomutov. 2.
Spartak Praha, 3. ÚDA, 4. Spartak Plzeň, 5.
Baník Kladno, 6. Spartak Motorlet, 7. Slavoj Č.
Budějovice, 8. Dynamo Karlovy Vary.

Listárna

Prodejny H D

Dr. R. V., Frank!.: Díky. OADELAIDE
Čs. restaurace ”SLAInf. přílez, použijeme. VIA” 115 A Gouger St,
A. P., Batchelor: Případ
Adelaide, S.A.
by si asi zasloužil pra
nýř. . Je to ale věc osob
Viktor Ščotka, 131, Hinni a nemůžeme proto
dlev St., Adelaide, S.A.
uvěř, bez uvedení Vašeho tBRISBANE:
plného jména. - J. K„
E. T. Corbetťs BookAdel.: Diky za výstř. a
shop, 183 Queen St.,
Do nižší soutěže sestupují Slovan Bratislava inf.. - Anon., Londýn:
Brisbane,
Qld.
a Dynamo Karlovy Vary.
Potvrz. výstř.. Udejte ad
První finálové zápasy: Rudá Hvězda - Banik resu, - F. R^Balmain: •GEELONG:
F. koříš, Box 255, P.O.
Chomutov 7:1, Spartak Praha - Baník Vítkovi Díky za adresy. K. B,,
Geelong, Vic.
Coburg:
Ponech.
k
event.
ce 5:2.
pozdějš. použ, Díky. - • SYDNEY:
M. J., Kingston: Díky za
Čs. restaurace PRE
adr. a přátel, slova. - L.
MIÉR, 1 Premiér Lané
W., Syd. E.: Díky za
KING’S CROSS, NSW.
výstř. a inf,,_______ HP
Čs. restaurace PRAGUE
— V Praze bylo sehráno mezistátní utkání v koší
REDAKCI DOŠLO :
Pennys Lané, KING’S
kové mezi ČSR a SSSR. Čs. mužstvo podlehlo až
CROSS, NSW.
v nastaveném čase 67:74. V dalším zápase pod
S. & A. SLAVÍK,
lehlo čs. B družstvo žen Ruskám 62:64. V Brně E. J. Popera: VĚNCE
(znělky). Obálka a ilu
obchod kolon, a dolivyhráli Rusové nad ČSR B 78:53.
strace Jana Brázdy. Vy
katesní, 203 Hay St.,
— Itálie porazila v Bologni v kopané Francii 2:0.
dala edice "Sklizeň svo
HAYMARKET NSW.
— Australan Hoad vyhrál tennisové mistrovství bodné tvorby” pod zášti
Egypta. Ve finále porazil v pěti sadách švéda tou České kulturní rady • MELBOURNE:
Čs. restaurace J. Černý,
Davidsona.
v zahraničí (řídí dr. Ro
258 Church St., RICH— Rohovnické utkání Praha- Mnichov skončilo v bert Vlach, Finngatan 12.
MOND, Vic.
Lucerně vítězstvím Prahy 17:3. Mnichovští rohovní- Lund, Sweden). Svazek
ci potom remisovali v Č. Budějovicích 10:10.
třetí. Stran 46, cena $1.50.
Čs. restaurace MORA— Spartak Praha porazil v přípravném zápase
Jan M. Kolár: LISTY
V1A, 695 Elizabeth St.,
NĚMÉMU PŘÍTELI (úMELBOURNE-City, Vic
Spartak Stalingrad 7:1.
— ČSR se utká v prvním kole Davisova poháru vod k dialogu s domo
MYERS EMPORIUM
vem). "Sklizeň svobod
s Pákistánem.
odděl, časopisů, MEL
— Fotbalové mužstvo ÚDA hrálo ve vých. Německu, né tvorby” svazek čtvrtý.
BOURNE - City, Vic.
Stran 78, cena $ 2.
kde porazilo Vorwarts 5:0.
— Tankista prohrál v kopané ve Varšavě s polským
Přímí odběratelé HD mají uvedenu na spodu
mistrem CWSK 2:3. V odvetném zápase remisonovinové pásky výši event. nedoplatku a před
val 2:2.
platného do 30.6. a 31.12.1956. Vyrovnejte laskavě
— J. Saxton se stal znovu rohovnickým mistrem
světa ve welterové váze. Saxton vybodoval v Chi
cagu obhájce titulu C. Basilia.
— V Praze zemřel ve věku 56 let čs. internacionál
Dom ácí kuchyně
a bývalý záložník t. zv. "železné” Sparty F. Kolenatý.

Ve zkratce

V Harrachově byly uspořádány přebory lyžařů
v klasických disciplinách. Ve skoku prostém zví
tězil Jebavý skoky 73,5 - 72, 5 - 71 m. Druhý byl
Remsa před Stuchlíkem. V závodě sdruženém získal
mistrovský titul Melich, před Janouškem a Nueslerem. Okulíár vyhrál bčh na 15 km a Prokeš dobtiil první v závcúě na 30 km.
Přebory v alpských disciplinách se konaly na
Malé Fatře na svazích Chlebu. Výsledky: slalom:
1, Čermák, 2. Mohr, 3. Krajňák; obří slalom: 1.
Šoltys, 2. Bogdálek; sjezd: 1. Bogdálek. 2. Hen
ricích, 3,. Krajňák; trojkombinace: 1. Bogdálek
2. Ilennrlch, 3. Krajňák. V soutěži žen získala
mistrovský titul v trojkombinaci Rychvalská.
Velkou cenu Slovenska vyhrál člen rakouského
olympijského družstva Oberaigner, před svým kra
janem Schneiderem (olymp. vítěz slalomu v Oslo).
Z Čechoslováků byl nejúspěšnějším Bogdálek, kte
rý skončil nu pátém místě.
V dámské soutěži byla první Rakušanka Schoepfová (první ve slalomu v Cortině). Šolcová byla 4.
a Kubešová 5 ..
D ROBNÝ LETOS lehl rovněž v semifinále
BEZ ÚSPĚCHU
Švédu Davidsonovi 3:6,
I
J. Drobný neměl v 5:7, 11:9, 7:9. a v Nice SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
258, Church St., Richmond, Vic.
prvních turnajích letošní prohrál ve finále se svým
Vás srdečně zve na
tennirové sezóny mnoho starým soupeřem Budge
PÓZOR !
štěstí. V semifinále pa Pattym 13:15, 2:6, 4:6.
řížského turnaj'? prohrál Také další jejich střetnu
| Otevřeno v pondělí ažlritck od 5 do 8 hod. večer,
s Američanem Stewnr- tí ve finále v Dakaru
která se koná v sobotu 24. března 1956
clem 3:6, 13:11, 9:11, 7:5. skončilo Pattyhc
úspě
! v sobotu od 12 do 2 hod.fodp. a od 5 do 8 hod. več.
6:3, ve Stockholmu pod- chem 7:5 a 6:4.
v 8 hod. večer v sále br. Kaliny, 266 Bridport St.,
V neojfli zavřeno.

ČS. RESTAURACE J. S. ČERNÝ

Taneční zábavu

VYROVNEJTE PŘEDPLATNÉ

Provádíme veškeré
práce
optické
přesně, rychle a za levné ceny

POZOR !
NOVÁ ADRESA!

6. poschodí

49 Elizabeth St.,
(roh Flinders Lané;
Melbourne - City

Optical Service

Přijímáme objed
návky také poštou

ALBERT

PARK

Hraje čs. hudební trio
*
Likérová license
Rádi uvítáme Vaše přátele a známé
Reservování stolů: J. Voženílek, tel. LA 6602

—

AUTA

—

STANDA
POZOR I

MOTOCYKLY

SWISS TRAINED WATCIIMAKERS

15 Hunter St., SYDNEY, tel. BL 3970
Ebner: 19 York St., Němec: 529A Miliary Rd.
Wynyard Stn., BX7543
Špit Junction, XM3B9B

—

KOTMEL
ZMĚNA ADRESY 1

725 CAR SALES
725, Heidelberg Rd., Alphington, Vic.
Nejnižší deposit — Nejvýhodnější podmínky
KOUPĚ * PRODEJ * VÝMĚNA
90 dni záruka
24 hodinová služba
Volejte JX 2509 nebo LA 3504

HLAS DOMOVA
vychází čtrnáctidenně
Řídi 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/-, jednotlivě s 1/6.

