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Z hlubin své úzkosti Tě volám, Pane,
rozdrcen do prachu a opuštěn
vším, co kdy hlučně vítalo můj den.
md vůně vyčítavá vane.
Dnes u mé výspy nikdo nepřistane,
marnivé nic se zhlíží v prázdnu stěn.
Můj dům už podobá se hrobu jen--Kopyty vteřin zrno rozdeptané,
němého slova zpěv jsem páteční,
stébélko trávy jsem a ve vichřici,
píseň a dýka po rukojeť v nirozbitá číše, na střepince kal - - Pro úsměv, na dně snů se zrcadlící,
nikdy jsem, Pane, doufat nepřestal.
E. J. Popera

be značným zpozdenim přišla zprava o Chruscevove filipice prou Sta lektivisté Chruščev. Bullinovi, pronesené v tajném zasedání sjezdu sovětské komunistické strany ganín a Malenkov vy
v Moskvě. 35 otrlých borců při ní prý omdlelo a delegát Nikita se třikrát datně pomáhali). Ale v
hořce rozplakal. Následovaly demonstrace v Arménií. Azerbejdžanu a době svých zločinu udě
Gruzínsku, kádroví pracovníci tlučou novou linii do hlav prostých par- lal ze Sovětského svazu
Lednové vydání československých novin přineslo
tajníků a moskevští dělníci žádají odstranění mumie Josefa Visarionoviče mocnost prvního řádu
článek prof. Václava Hlavatého "Začít znovu - a
z Leninova mausolea. V Londýně přesvědčuje Malenkov Angličany o a přiblížil komunistický lépe", který se zabývá úkoly' československého
imperialismus nebezpeč exilu. Nešálí-li nás paměť, bylo to poprvé, co jsme
tom, že se Sovětský svaz tentokráte už docela určité změnil k lepšímu.
Chruščevova denun- ubráníme vnitřnímu mokrat, jenž se jenom ně vytouženému cíli. viděli na papíře plán, jak se má dělat odboj. Co
víc, plán, který má hlavu i patu.
Diplomacie
ciace Stalina jako vraha, uspokojení při předsta bojí intrik svobodného
V minulosti nás vedli, nebo předstírali, že ve
v rukavičkách
neschopného idiota, ma vě studeného potu na světa. Ale smích nás
dou, političtí rutinéři, kteří věděli, jak dostat dru
niaka a padelatele dě čelech soudruhů v sekre daleko nepřivede. Dů
V době Stalinovy' hou stranu do úzkých. Věděli také, jak obšancovat
jin svádí novináře, a tariátě u Prašné brány. ležitější je si všimnout, smrti končila hrou ná každou skutečnou i pomyslnou funkci, která potom
stejně nefungovala.
exilní novináře zvláště, Samozřejmé, že se nás jaký vliv bude asi mít hody jedna éra. éra
8 let exilu nás poučilo o tom, že nepotřebujeme
přímo k bujarému ve zmocňuje
škodolibost Stalinova degradace na předatomová. Začínala lidi s gloriolou stranických předsedů. Ale těch 8
selí. I v marxistickém při vzpomínce na ty mezinárodní dění.
doba, v niž brutální me- let nevyšlo tak docela na prázdno.
Potřebujeme něco, čeho se chytit. Potřebujeme
svétě se taková fraška "brilantní” západní moz
Stalin zabíjel, podvá thody stalinismu ztrácelv
někoho,
kdo by řekl lidem, kteří jsou ochotni dě
vyskytne'" jenom jednou ky, které věděly určitě, děl a falšoval historii platnost a účinnost,
lat: ”Vy tam, dělejte to a to, vy tam dole se hodíte
za 100 let. S troškou že je Stalin v srdci de- (v tom mu konečně ko- /pokračování na_ str. 2 ' k tomu a k tomu...” Potřebujeme někoho, kdo
rozvahy však přijdeme
se neopírá o kontinuitu a několik patolízalů, ale
OHLAS XX. SJEZDU KS SSSR V ČESKOSLOVENSKU
o skutečné schopnosti. A měl by to být někdo, kdo
na to, že vlastně není
není nikomu zavázán, protože bere peníze jenom
mnoho důvodů k vese
za práci svých rukou nebo svého mozku.
losti.
Profesor Hlavatý rozebírá ve zmíněném článku
I logicky aspekty studené války a vyvozuje' z nich
Idiot?
možnosti naší odbojové akce. Exilové úkoly shrnu
Ve všech krajských městech konaly se v březnu krajské aktivy r<o. .
Samozřejmě,
že se
je do devíti bodů:
prohýbáme smíchy při nistickc strany Československa. Hlavním bodem jednání byly reieráty o
1. ) Rozšíření okruhu spolupracovníků, aby bylo
vzpomínce na všechny průběhu a výsledcích XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu možno zpracovat úkoly, vyznačené v dalších bodech.
2. ) činnost zahraničně - politická, více méně
ty "nepřemožitelné a ne v Moskvě. Aktivy se konaly pod heslem "Výsledky a poučení XX. sjezdu
neveřejná. To vyžaduje ústřední seznam možností
omylné Staliny”, který KS SSSR proměníme v nové úspěchy našeho boje za socialismus a mír”. mezinárodních styků, seznam všech pracovních
mi nás častovali čs. po Na všech aktivech byl také odsouzen kult osobnosti a zdůrazněna nutnost institucí, které jsou k disposici, hlášení jakýchko
litičtí pohlaváři, A. Zá kolektivního vedení od místních organisací až po ústřední výkonný výbor. liv kroků ústředí. Intervence musí být plánovány
a ústředně koordinovány!
potockým počínaje a
Evropy se nyní v ČSR serv pro rychlejší růst
3. ) Činnost propagační (žurnalistika a publi
Podle
zpráv
mnichov
Jožkou Davidem konče.
na všedi pracovištích produktivity práce. Je kační činnost).
Samozřejmě, že se ne- ského radia Svobodné
4. ) Zřízení zvláštní komise nebo jiného tělesa,
velmi živě diskutuje o mnoho způsobů, jak zvý
které by se zabývalo specielně studiem studené
šit
produktivitu
práce
událostech kolem sjezdu
války se zřetelem na naši osvobozovací akci.
a dělnici se ptají agitá bez nákladných investic.
5:) Vytvoření a spojení čs. organisací zde venku
Dále je nutno vytvo i doma, které studenou válku skutečně provádějí,
torů a referentů, kdy ta
koordinace jejich činnosti s činností exilu a
ké oni budou se podílet řit v závodech prostředí anaopak.
na zvýšeni životni úrov soudružské kritiky a se
6. ) Zřízení studijních odborů pro problémy,
ně. Dožadují se na pří bekritiky, která přispí- vyvolané osvobozením. (Jako příklady uvádí prof.
k odstraňování ne Hlavatý plynulý přechod od pádu bolševiků do
klad kratší pracovní do t
by - tak, jak se právě dostatků t k odkrývání doby, kdy bude fungovat řádně zvolený parla
ment, nebo problém zjednodušení a ozdravěni poli
zavádi v Sovětském sva resfv. Kritika a sehe- tického života, založeného na principu dvou stran).
k
itika
všech,
bez
ohle

zu.
Konečný souhlas s řešením těchto problémů
Režim nemůže k této du na postavení v závo musí tvt reservován domovu.
7. ) Vzájemná svépomoc všech spolupracovníků.
kolektivní akci čs. děl de a bez strachu z ná
8. ) Plnění kulturního poslání, jež v normálních
nictva mlčet a proto se sledků a ze šikanování dobách plní svobodný národ.
o tom široce rozepsalo jediné může zpevnit pra
9. ) Tento bod pamatuje i na tu eventualitu, že
Rudé právo v úvodníku covní kázeň a pořádek se starší generace osvobození nedočká a říká: ”1
za této situace musí exil rozvinouti do nejvyššíčh
ze dne 9. března. Z člán na pracovištích
V boji o využití reserv dosažitelných mezí svůj morální, kulturní a vě
ku vybíráme nejzajimadecký potenciál, aby bv] mostem, který by ná
relze obcházet takové rodu pomohl přečkati dobu poroby . .. . ”
vější pasáž:
Prof. Hlavatý označme sám svůi plán za rámco'Otázka sedmihodino zjevy jako absence ne
Je docela možné, že se někde mvlí. Je snad
vého pracovního dne je bo no-uše -ční pracovní >
pravděpodobné, že bv se jeho exílní jízdní
u nás především otázkou morálky. Nelze zavírat "okoncc
řád mohl v někerých místech zlepšit. Je však
růstu produktivity prá oči ani před různým laj docela jisté, že isme dosud neviděli rozumnější
i
ce. Vyžaduje to, aby dáčtí im a nepořádky, alternativu.
Začít podle prof. Hlavatého znamená začít od
bylv odhaleny další re j e ž isou semeništěm
servy ve výrobě, aby by všr tb možných prostojů z'čátku z ničeho. Ale každému, kdo je ochoten
dělat, to dá raději, že bode konečně mocí sám
la ještě v širším měřítku a ztrátových časů.
sobe ospravedlnit svou přítomnost v exilu něčím
Neodpracované hodi- větším než jenom útěkem, jímž demonslroval svůj
zaváděna nová technika,
-naby byla lépe organiso- nv v průběhu normální odpor proti režimu.
ho dne ve strojírenství
vána práce..
Published by
Musíme sě vyrovnat řini v za loňský rok to
Fr. Váňa, 4. Erín St„ Richmond, E.l, Víc.
se všemi nedostatky v lik. že by to wdalo za
Printers: Bussau & Co..
organisaci práce a v ří víc než půl milionu
6
Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
NÁVRH NA NOVÝ POMNÍK NA LETNĚ zení výroby a využít re- směn.”
J. K.

HLAS NA POUŠTI

Nepříjemné otázky

Pryč s kultem osobnosti
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HLAS

ODBORMÍCI NA ELEKTŘINU A DEPORTACE

SOVĚTSKÁ INVASE
íi&vová psychologie je jedním z oboru, ve kterých sovětská věda vyniká.
Po úspěších duma se konečné komunisté rozhodli věnovat zvýšenou pozor
nost zvláštním znakům davů západních. Můžeme to nazvat zvědavosti, di
váckým komplexem ci prosté kratochvílí; íaktem zůstává, že by se lid umlátil,
aby viděl královnu,
Johnny Kaye či americké evangelisty. Proč by se s
pedebným úspěchem nemohli setkat představitelé fantastického rudého režimu?
Angličanům to chvíli horníky a z prohlídek továrny prostý dělník,
trvalo, než přišlí na to, technických zařízení, po aby se ho zeptal, jestli
že výlety sovětských po kud možno s vyloučením je možné, aby Britanie
Malenkov a Sovětský svaz žily v
hlavárů do svobodného veřejnostísvěta jsou novou zbraní ovšem mél jiné instrukce. přátelství. (Malenkov ho
koezistenční fáze studené Hned, po příjezdu nasa ujistil, že ano.)
Komplikace
války.
Původně
snad dil široký dobrácký
Eden doufal, že přátel úsměv a jal se mávat
Mírové poslání soudru
ským pohovorem s ko na případné přátele a ha Malenkova mělo své
munisty
dokáže
svou potřásat kdejakou pra komplikace. Od letiště
dobrou vůlí a že se mu vicí. Sovětské velvysla až k zahradám Kensingmožná í podaří je o ně nectví oznámilo, že se ton Palace, následovalo
čem přesvědčit. Po indic Malenkov osobné zúčast Malenkovu skupinu auto
ké návštěvě je však i je ní jen několika exkursi, s nápisem "Nepouštějte
mu jasné, že Rusům ani a Georgij začal získávat sem rudé bestie”. Auto
tak nejde o to, aby se lid. Odtrhl se od policej bylo vyzbrojeno tlampa
poučili o výhodách brit ního průvodu, aby se po čem, který vyzýval so
ského
parlamentního díval na Nelsonovu so- větského velvyslance, aby
systému, jako o jednodu chu; na výstavu v Hamp- řekl Malenkovovi, že Bri
ché představení, kterým ton Court přijel předčas tové nestojí o Chruščeva
se udělají populární a né. aby sa mohl zamíchat a Bulganina. Uprchlíci z
"dokáží”, že oni to myslí mezi obyčejné návštěvní komunistických zemí ta
ky; při návštěvě svého ké uspořádali několik de
se světem dobře.
britského
protějšku
v monstrací. Do rozpaků
Good Old Maily
Příjezd Malenkova byl oboru elektřiny vytáhl však přivedly Malenkova
zkušebním kamenem pro z kapsy knihu veršů a teprve zprávy o pádu
komunisty i pro britskou svěřil se svému hostiteli, stalinského kursu v SSSR,
vládu. Sovětského komi že je obdivovatelem bás které se v britském tisku
saře pro elektrickou en -r- ník;' Burnse; při jiné objevily předčasně. Magil očekával pečlivě se příležitosti si s chutí za lenkov mohl komentovat
stavený program, • está- zpíval Auld Lang Syne. teprve po konferenci s
vající převážně z rozho Jako na zavolanou k ně náměstkem
sovětského
vorů s technickými od- mu přiběhl při exkursi ministra zahraničních vě
cí Gromykem, který přivezl čerstvé instrukce
přímo z Moskvy.

Serov
Nejtěžší ránu však do
stala Malenkovova mise
ráhlýrr. příjezdem gene
rála Sérová, o kterém se
někteří domnívali, že má
dohlížet na to, aby se Ma
lenkov v pořádku vrátil.
Jeho přijetí bylo po Malenkovové úspěchu studenott sprchou. Podobně
jako Malenkov měl Serov připravit půdu pro
Chruščeva a Bulganina,
ale jeho úkol už nebyl
tak vděčný, a ani jeho
prohlášení, že Anglie je
krásná země, mu nepookamžitě napadl jako
vraha a člověka zodpo
vědného za masové de
portace, a jeho požadavky
bezpečnostních
opatře
ní pro Chruščeva a Bul
ganina vyvolaly odpor
nejen Scotland Yardu,
ale i veřejnosti.
Nám se nezdá logické
odsuzovat kata a přáte
lit se s člověkem, od kte
rého kat bral příkazy.
Serovův případ však je
novým důkazem, že to
s Anglií ještě není tak
špatné. Vždycky, když se
nám chce lámat hůl nad
prostoduchou
anglickou
veřejností a oficielní poli
tikou, dostane se nám dů
kazu, že svědomí národa
pracuje a že britský
systém není tak shnilý.
-r-

KAT A BLÁZEN

(pokračováni se strany 1)
věc osvobození ČSR Je
nom snílek může ještě
doufat v nějaké křižácká
taženi proti komunismu.
Jenom člověk omezený
může něco takového žá
dat. Naše naděje se pro
to musí upírat k nějaké
mu tomu obchodu mezi
soupeři, na př. neutralisaci Německa za osvo'. -vření Československa a
lska. Současně však
n< můžeme přehlížet ne
bezpečí nějakého opač
ného handlu. na př. zá
padního uznání součas
ného stavu ve Střední
Evropě, za - dejme to
mu . svobodné volby v
Německu.

ZE DNE NA DEN

18. 3. Pakistanský ministr
zahraničních věcí Hamldul I-Iuq Chowdhry nařkl
Indii z porušení státu
quo (nedávné Incidenty
na hranicích).
— Za zemětřesení v Li
banonu přišlo o život
132 lidí.
— Řecko se po Gměsíční
přestávce opět zúčastnilo
manévrů NATO v jižní
Evropě 2 ponorkami.
19. 3. V Londýně byla za
hájena schůze podvýboru
Spojených národů pro
odzbrojení. Z SSSR při
jel nu konferenci ná
městek ministra zahra
ničních věcí Gromyko.
20. 3. Ve Finsku skončila
Stýdennf všeobecná stáv
ka.
— Tunis obdržel plnou
nezávislost.
21.3. Generál Edward
Ochab se stal prvním ta
jemníkem polské komu
nistické strany po zesnu
lém Bierutovi.
23.3. V Alžíru a Tunisu
bylo zabito 200 povstal
ců.
25. 3. Sovětský náměstek
předsedy vlády Mikojan
se účastnil oslav pakistanské nezávislosti a letí
do New Delhi, kde bude
jednat o sovětské hospo
dářské pomoci Indii.
26.3. President Sukarno
otevřel
první
zvolený
indonéský parlament.
Syngman Rhee změ
nil své původní rozhodnu
tí a bude znovu kandido
vat na úřad presidenta
Jižní Koreje.

— Národní fronta, vede
ná nacionalistickou stra
nou Néo-Destour, získala
všech 98 mandátů ve vol
bách do tuniského ná
rodního shromáždění. Iíabib
Bourguiba
bude
prvním ministerským
předsedou.
(Komunisté
dostali asi 7.300 nlasů z
600.000).
— Podle dosud nepotvrze
ných zpráv bylo v SSSR
zatčeno
několik členů
ústředního výboru KS,
kteří patřili mezi Ma
len kovový
přívržence,
(Andrianov,
M a m o v,
Prass, Tito v a j.).
27. 3. Malajský předseda
vlády
.Tengku
Abdul
Rahman, který je na
návštěvě v Siamu, pro
hlásil, že Malajsko by
mělo uvažovat o spolu
práci se SEATO.
— Moskevská Pravda po
prvé otiskla kritiku sta
linského kursu.
28.3. Islandský parla
ment odhlasoval resoluci. žádající, aby Spojené
státy vyklidily základny
NATO na Islandě. Mi
nisterský- předseda Olafur Thors v důsledku
toho resignoval.
30. 3. Sovětský svaz před
ložil na londýnské konfe
renci nový plán na od
zbrojení, který- prý'obsa
huje Eisenhowerův ná
vrh na leteckou inspekci.
31.3. švédský minister
ský předseda Erlander
je na návštěvě v Sovět
ském svazu.
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DOMOVA

Válka proti kapitalismu
přestala být existencí vo.
dikové bomby řešením.
Zápasník v tričku zmi
zel v propadlišti. Na je
ho místě se objevil dip
lomat v rukavičkách a
pokračuje, zatím s mi
mořádným
úspěchem,
v tom. co jeho svalnatý
předchůdce započal. So
větský vliv na Středním
východě roste, svobodná
Asie se naklání nebez
pečně do leva a v zá
padním táboře se začí
nají ukazovat slabiny.
To všechno je výsled
kem diplomacie v rukavičlrch. k niž Sověty
potřebuji méně strachu
a více důvěry v mezi
národním styku. Úpl
ným zničením Stalinova
kultu se pokoušejí jed
nou čarou škrtnout všech
ny hříchy minulosti, jež
vytvářeni takové atmost
znesnadňuji. Stam má být ještě po smrti
apčažen do bolševické
kárv jako největší obět
ní beran historie.
Nebezpečí
Situace, vytvořená kolesainím pedtukem se
Stalinem, v sobě může
skrývat nebezpečí pro

V nové situaci je se
třeba držet čtyř bodů:
1. rruži, ktří dnes řídí
c.udy Sovětského svazu,
jsou plnými podílníky
Stalinových zločinů , 2.
komunismus se zničením
Stalinova kultu nevzdal
svých světovládných cí
lů "3. ostražitost svobod
ného .světa zůstává prv
ním úkolem, 4. mírové
osvobozeni satelitů je
stále nutným předpokla
dem západr ' bezpečnosti
a snaha po něm nesmí
polevit.

DUL LES V ASII

Diplomat na cestách
Americký ministr zatiramčí Dulles podnikl po
pakistanské konferenci zemí Manilského paktu
cestu svobodnou Asií. První část cesty ho vedla
třemi neutrálními zeměmi, kde se pokoušel hasit
požár, který tam podpálili Chruščev a Bulganin
při své návštěvě Indie a Burmy.
V Delhi si vyměňo
val názory s Panditem
Nehru. což asi pro něho
nebyl úkol nejpříjemněj
ší. V Colombu na tom
byl o něco lépe při roz
hovorech s s ceylonským
ministerským předsedou
Kotelawalou, jehož neutralismus je rozumněj
ší než Nehruův. V Indo
nésii bruslil při svých
rozhovorech s presiden
tem Sukarnem mezi indonéským
nacionalis
mem a jeho hladem po
holandské Nové Guinei.
Další čtyři zastávky
bylv příjemnější. V
Bangkoku
konferoval
se siamským minister
ským předsedou Songramem, který ho ujistil,
že zatím nehodlá podepsat přestup k neutrá
lům. V Saigonu zase
pro
změnu
ujišťoval
i Dulles a slíbil presidentu

Tak alespoň se jeví
nová situace nám. Naším
bezprostředním úkolem
bude ptýsvědčpvat zá
padní veřejnost o tom,
že se nemýlíme. Je to
úkol důležitý, protože,
jak říká "Píseň o katu
a bláznu”, svět dneska
opravdu neví, čemu se
má smát a čeho se bát.
-kw-

Diemovi další hospodář
skou a diplomatickou
podporu Spojených stá
tů. Čistě formální byla
návštěva u starého spo
lehlivého přítele v Ma
nile, filipínského presi
denta Rarnona Magsaysaye. Pak už na něho
čekaly jenom rozhovory
s oběma "enfants terribles" asijské politiky,
V Tajpehu na Formose
opakoval maršálu Čankajškovi, že Amerika
uznává jeho vládu jako
jediného
oprávněného
zástupce Číny. V jiho
korejském
hlavní m
městě Seulu porozprávěl
se Syngman em Rhee,
Poslední zastávka byla
u starých přátel v Tokiu,
kde jednal se zástupci
japonské vlády.

Konečná část cesty
byla možná nejnepříjem
nější. Končila doma ve
Washingtonu, v náruči
předvolebních
kritiků,
kteří Dullese obviňují z
toho, že tráví více času
na cestách, než v mi
nisterstvu zahraničí. V
tom mají nepochybně
pravdu. Ale Dullesova
přítomnost v ohrožených
částech svobodného svě
ta byla jistě užitečná, i
když od ní nikdo neoče
kává nějaké zázračné a
okamžité výs'eď y
-n

Naše rovy
PŘILÉVÁ SE OL-EJ

Sabotáže a organisace protistátních skupin
v lidové demokratickém Maďarsku a Ru
munsku. Vražda tří dělníků a jedenácti žen
a dětí při stávce v Ludíow v americkém státě
Colorado. Nejhorší čachry a intriky na Středrím Vých'dč. V tcr.a všem má bezprostředně
prsty Standard Oií .... Nikoho proto nepřekva
pí, najde-li představitele této společnosti mezi
chlebodárci zrádců ze Svobodné Evropy. A
nikoho proto nepřekvapí ani skutečnost, že
se tito zrádci neštítí žádných prostředků, že
se nerozpakují ohrožovat životy poctivých li
dí. aby si vysloužili jidáíské dolary. Říkává
se, že peníze nesmrdí. Ale ten, kdo bere do
lary, které ležely v safesu Standard Oil, musí
být notně otrlý - aspoň tak jako vrazi z Ludíow
v Coloradu.
Rudé právo 3. února 1956

Čs. přehled, III./2, únor 1956.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Ve \ a. r š a v 5 oyio
otevřeno
cs.
KUitumí
středisko v předvečer 9.
výročí podepsání smlouvy
o přátelství a vzájemné
pomoci ča-polské.
— V Helsinkách byla podepsána nová obchodní
syňlouva, která stanoví
proti
minulému roku
zvýšení objemu výměny
zboží o více než 35%.
ČSR doveze řezivo, papír,
celuJosu,
sýry, vyveze
auta, motocykly, trakto
ry, stroje a strojní zaří
zení, textil, sklo a jiné
průmyslové výrobky.
— V Jindřichově Hradci
bylo otevřeno nejmodernéjší loutkové divadlo v
jižních Čechách. Jeviště
je 6m široké, 4m dlouhé,
má podlahu s běžícím
.pásem a propadlištěm.
Loutky jsou vysoké 70
cm.
— • Antonín
Zápotocký
přijal 14. března na praž
ském
Hradě bývalého
francouzského presidenta
Auriola.
Čs. delegaci na pohřbu
Boleslavu
Bieruta
ve
Varšavě tvořili: tajemník
ÚV KSČ A. Novotný,
předseda vlády Široký,
náměstek předsedy vlády
a ministr národní obrany
dr. Čepička, náměstek
předsedy vlády Kopecký
a čs. vyslanec v Polsku
Karel Vojáček.
Do Prahy přiletěl ge
nerální tajemník Světo
vé federace odborů Louis
Saillant. SOF byla vypo
vězena z Rakouska pro
podvratnou činnost. No
vým sídleni SOF bude
Praha.
— U Jiráskova mostu v
Praze bude umístěn pom
ník. Aloise Jiráska. Do
končuje Jej národní umě
lec prof. Karel Pokorný.

— A nniéli 1L březrs.
nastoupili horníci k mi
mořádné směné, na níž
prý narubali 157.000 tun
uhlí. Do dnešního dne
chybí do plánu: 150.000
tun uhlí černého. 216.000
tun uhlí hnědého a 10.000
tun lignitu.
— 26. května budou za
hájeny
' Karlštejnské
hry ”. Na nradé se zři
zují šatny a bude posta
ráno o přístřeší pro di
váky za nepříznivého po
časí.
>— Po prudkých sněho
vých vichřicích na okrese
Březno
na
Slovensku
spadly na obec Dolná
Lhota laviny, jež zasypa
ly několik domů a 19
osob. Z nich byly proza
tím 3 zachráněny a 5 na
lezeno mrtvých. Záchran
né práce pokračují.
Egypt poslal do ČSR
zásilku kvalitní cibule.
Na Slovensko jí bude
posláno 49 vagonů.
— Československo zakou
pilo v Kanadě 320.000
tun pšenice a 40.000 tun
krmného ječmene. Ob
chodní jednání v Ottawě
vedl František Mareš z
ministerstva zahraničního
obchodu.
Zaměstnanci
prostě
jovského závodu Hanác
kých cihelen letos poprvé
pracovali přes celou zi
mu. Plán výroby prý
překročili o 9%.
Konstruktéři n. p. Let
v Kunovicích navrhli no
vý typ dopravního letadla
Aero 145. Kabina pojme
5 cestujících, motory o
160 IIP vyvinou průměr
nou rychlost 275 km/hod.
při spotřebě pouhých 26
1 pohonné látky na 100
km.
— 3. března byla prove
dena v Národním divadle

PROCESY A ROZSUDKY
— V Praze byli souzeni manželé Stanislav a
Ancžkt Vokurkovi, samostatné hospodařící
zemědělci z Osnicc, pro "sabotáž a protistátní
agitaci”. Rozsudek: Stanislav Vokurka 6 let.
Anežka V'kůrková 3 roky.
— V B t:sl.’.vě byli odsouzeni František C sir
a jeho manželka Marie na 7 a 6 a půl toků
žaláře pro zpronevěry v komunálních podni
cích.
— V Brně byla souzena skupina zaměstnanců
n. p. "La -rum”, která rozkrádala a prodávala
tta černo mléčné výrobky. Odsouzeni byli
hlavně technici, skladníci a závozníci Skupina
prý zašantročila 750 hl mléka. 300 q sýra.
4.000 1 smetany a 10 q másla. J. Navrátil do
stal 5 let, J. Dominek 6 let. J. Ned-oma 4 roky
a dalších osm nejmenovaných obžalovaných
byl"' odsouzeno k trestům od 1 měsíce do 2
a půl roku.
— V Praze byla dopadena tlupa mladistvých,
která přepadávala a otupovala chodce. Ve
doucími tlupy byli 25-lctý J. Malovec a 19letý I. Vendl.
— Pro rozkrádáni státního majetku byla v
Liberci souzena skupina zaměstnanců státního
statku v Mnichově Hradišti. Rozsudky: V.
Kalktts 12 l-t, M. Kalkus 10 let. I. Daněk 10
let. Ježek 8 let. Staněk 8 let. F. Příhoda 7
let, F. Pozdniček 6 let a M. Sál 5 let
Č/RFE

ope, _ "Líbt.še’ k 1.2.
výročí narozezún Beďřicha Smetany za přítom
nosti čs. vlády a maďar
ské parlamentní delega
ce.
— 7. března přijal Anior.fn Zápotocký delegátky
českých a slovenských
žen, které se účastnily
oslav Mezinárodního ri-e
zen. Zprávu mu podala
předsedkyně výboru žen
a místopředsedkyně Ná
rodního
shromáždění
Anežka Hodinová-Spumá.
— V nakladatelství "Prá
ce” vyšly dvě nové kni
hy Antonína Zápotocké
ho. První je výbor z pro
jevů a článků, nazvaný
"Buď čest práci našich
žen”, druhá je jeho nový
román 'Rozbřesk”.
— Nej vyšší sovět pozval
k návštěvě Sovětského
svazu delegaci Národního
shromáždění.
Předseda
NS Zdeněk Fierlinger ve
své odpovědi zdůraznil,
s jakou radostí je toto
pozváni přijato. Čs. dele
gace odjela do Moskvy v
polovině března a ztráví
v SSSR dva týdny.
4. března přijela do
Prahy pětičlenná hospo
dářská delegace Egypta.
Při této příležitosti uspo
řádal egyptský vyslanec
recepci, které se účastni
li ministr zahraničí Vác
lav David a ministr za
hraničního obchodu Ri
chard Dvořák.
— Státní divadlo v Brně
uvedlo
novou operu
"Verchovina”, kterou na
psal Zdeněk Blažek. Au
torova operní prvotina
má sociální námět.
Plzeňský pivovar ode
slal na lipský veletrh
celkem 4.500 hl 12-stupňového piva.
— 7. března se dožila v
Olomouci 80. roku Bože
na Mrštíková, vdova po
spisovateli Vilému Mrštíkovi.
- Letošní "Pražské jaro”
potrvá od 11. května do
3. června a bude zakon
čením Mozartových os
lav. Účast zahraničních
hostí bude prý letos ne
obyčejně velká.
— V Praze se dožil 75.
let jediný žijící člen Čes
kého kvarteta prof. La
dislav Zelenka.
— "Deutsche Lufthansa"
zahájí brzy leteckou do
pravu na trati Praha Berlín.
— Antonín Zápotocký- a
Václav David přijali ame
rického komentátora listu
"New York Times” Sulzbergera.
— Prof. dr. František
Hník byl jmenován
biskupem československé
církve v Olomouci.
— Kulturní ceny hlavní
ho města Prahy byly
uděleny těmto osobám
a kolektivům: pracovní
kům čs. televise, symfo
nickému orchestru FOK.
sochařům J. Kavalírovi
a J. Simotovi, malíři K.
Gabrielovi, režisérovi B.
Vrbskému a kolektivu
novinářů ve
"Večerní
Praze”.
JK/Č
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Poselství
Svobodné Evropy

MEMORANDŮM
SPOJENÝM NÁEODŮM

Na obvinění československé vlády, že balony Svobodné Evropy zavinily
letecké neštěstí v Tatrách 1S. ledna t. r., odpověděl obšírným memorandem generálnímu tajemníku Spojených národů Hammarskjoeldovi před
sedá Výboru svobodné Evropy J, C. Grew. V pátém bodě memoranda
se říká:
Ve svém sděleni z 24. února vznáší čs. vláda zvláštní obviněni, že letecká
katastroía v Tatrách na Slovensku dne IS. ledna byla způsobena srážkou
s balonem a nepokryjte naznačuje, že balon nesl tiskový materiál.. .Ale
cbvinéní je falešné.
kých stanic v této oblasti
Nad Slovenskem
Katastrofa způsobena
nebyly žádné balónky přírcdními podmínkami oznámily, že v 16 hodin
Především nebyly na
V odpovědi se dále místního času dne 18.
konstatuje,
že z výpovědi ledna 1956 byl obzor
Slovensko vyslány balo
ny Svobodné Evropy čs. úředníků je jasné, že zatažený, viditelnost
zmenšena na nulu až
ani 18. ledna, kdy se katastrofa bylo způsobe
tři
desetiny mile pro
neštěstí událo- ani před na přírodními podmín
mlhu a sníh.
kami.
Na
podporu
toho

cházejícího dne.
Strach z následků
to tvrzeni Grewovo me
Za druhé: balony, které
morandum dokládá:
A celé memorandum
byly d:íve vypuštěny
Bylo doznáno, že vi končí zmínkou o foto
do jiných míst, nesly
ditelnost v době ha grafii z Rudého práva
standartni zátěž pouhých várie byla toliko 70
ze dne 5. záři 1955, kte
tři liber.
stop, a bylo doznáno, že rá ukazuje, jak letadla
Za třetí: z veřejně pří letadlo, jež mělo nor srážela balony při exhi
stupných
záznamů
o málně letět z Bratislavy bici o Čs. dni letectva.
směru větru a jeho do Košic, bylo pro "Tehdy”, řiká J. C.
rychlosti lze bezpečně špatné povětrnostní pod Grew, "zřejmě nebylo
prokázat, že žádný ba mínky nuceno změnit obav, že malé balony
nebezpečí
lon, v vpuštěný ze zápa- svůj kurs a nouzově při představuji
stát
na
letišti
"Tatry
”
.
pro
letadlo.
S
ohledem
doněmeckých základen,
nemohl doletět do oblasti Je dobře známo, že hor na hořejší úvahy jsem
Tater do 14. 47 hod. natá oblast Tater je za přesvědčen, že obvinění
nepříznivých podmínek sovětského bloku jsou
místního času 18. ledna
krajně nebezpečná pro motivována nikoli úctou
1956 - to jest do doby,
leteckou dopravu. Běžně před skutečnostmi, nýbrž,
kdy letadlo údajně usku vydávané úřední česko
trvalým strachem z nás
tečnilo poslední radiové slovenské i polské po ledků, jež může přinést
spojení krátce před zří větrnostní
zprávy
ze svobodná výměna infor
všech tří meteorologie- maci.”
cením.

Letáková akce pokračuje
Současně s textem odpovědi předsedy Výboru svobodné Evropy došla
v týdenníku "Československý zpravodaj” ze dne 22. března 1955 zpráva
c nejnovější letákové akci Svobodné Evropy. Ve zprávě se říká:
Od půli března je v
Druhá část poselství, ticky hodnotí možnosti
Československu
shazo která navazuje myšlen dnešního stavu studené
ván balony akce "Veto” kové na analysu světové války a upozorňuje ni
zvláštní leták Svobodné situace, je uvedena tou uskutečnitelný program
Evropy: je to sešitek to základní myšlenkou: protikomunistického od
32 stranách lehounkého "Nakonec
totiž
platí poru na domácí frontě.
papíru, velikosti pět a pravda, kterou si ne
V posledním bodě je
půl krát osm palců. můžeme dost často při tedy poselství rozvede
Prvni strana nese nad pomínat: svobodné lid ním
známé myšlenky
pis: Kdy to skonči?
stvo má skutečně mrav "deseti požadavků", ktení povinnost bojovat za ré se v roce 1954 staly
Situační zpráva
Toto poselství je ja československou svobo základní filosofii balo
kousi situační zprávou du. Ale na prvním místě nové akce "Veto”.
Poselství "Kdy to
pro československý lid: máme tuto mravní povmnost
my
sami,
my
Českončí?
” je první ze
prvni část se zabývá me
:
a
Slováci.
”
vrubnou
zprávou tohoto
zinárodními otázkami a
druhu a bude následová
Strategie odporu
problémy, které se zro
no zprávami v budouc
lidové oposice
dily po prvni a druhé
nosti.
Z této myšlenky je
ženevské konferenci, ro
zebírá západní strategii, pak rozvedena protiko
Evropký odborník
realisticky hodnotí vy munistická strategie od
KOŽNÍCH NEMOCÍ
hlídky a naděje na ře poru lidové oposice, kte
II, R O Z A N E R
šeni československé věci. rá probírá jednotlivé
27 Ruskin St.,
Rozbor situace je pro druhy odporu a zevrubné
EL W O O D , VICvázen
dokumentačním vysvětluje přínos, který
Pondělí až pátek
5 - 7.30 hod. več.
materiálem ve formě Ldová oposice předsta
v obotu 9-12 hod.
mapek, diagramů a vuje v boji za osvoboze
Na ostatní dobu
množství citátů předsta ní Československa.
•volejte předem na
vitelů západních demo Poselství je psáno velmi
XA 1017
kracií.
StrízlíVVm řónp-m rpaKc.

HLAS

-4-

2. 4. 1956

DOMOVA

ZE ZEMĚ, KDE VČERA NEZNAMENÁ DNES
Loni na poázira se rozjel sovětský žurnalista Boris Polevoj na propagandtsticfcon cestu po Spojených státech. Na jedné tiskové konferenci mu
položili prostoduchou otázku: "Jak to přijde, že sovětský tisk nikdy ne kritisuje Stalina?" Polevoj měl odpověď pohotové: Sovětsky tisk Sta
lina nekritizuje proto, protože k tomu není nejmenší příčina" Doufej me, že ho teď takové neprozřetelné prohlášení dostatečné mra.
Nikita Chruščev popsal celému světu Stalina jako zločin re, který: 1. h romštině vraždil politické protivníky, _. zrříciil tajnou po cu, -tera mu
čila a vraždila sovětské (a cizí) poddané, 3. byl zbabělec, blázen a šarlatán, 4. málem prohrál válku, kterou vedl, aniž by ume. čist mapu.
Nemůžeme si pomoci, ale zdá'se nám, že soudruh Nikita trošku přehání. Jako správní vlastenci musíme mu trochu připomenout, co se o Sta
linovi psalo přeď několika lety se souhlasem neomylné rodné strany. Kéž soudruh Chruščev projde dolejší řádky’ se stejným zalíbením, s jakým
jsme je vybírali ze starých ročníků, jež se nám, dík Sovětskému svazu, podařilo uchránit od myší v redakčním sklípku.

A. Zápotocký

J. V. Stalin

NESMRTELNÝM PÍSMEM
Pro t nto oslavný sloupek pozvali jsme dnes
jako hosti nejpoVolanějšího odborníka na Sta
linův odkaz, našeho pana presidenta-Spisovatclc, jehož "Sága rodu Zápotockých” se těší
velké oblibě milovníků humoristické četby.
Slovo má Antonín Zápotocký:

Vám, soudruhu Staline, vzdáváme horoucí
dík za všechno, co jste uci.ůl pro lidstvo i
naši zemi. Vy jste naplnil odkaz nesmrtelného
Lenina, pod vaším moudrým vedením vyrostl
mohutný sovětský socialistický stát, nezdolná
pevnost míru a pokroku na celém světě. K vám
vzhlíží náš lid s nezměrnou vděčností za osvoboz v.í.. . Slibujeme vám, t vél tu nejlepšímu
učiteli a n-íteli, že v čele s vaším nejlepším
žákem v naši zemi, drahým presidentem sou
druh’ m Klementem Gottwaldem, zvýšíme své
úsilí za splnění a překročení úkolů naší první
pětil-tky ...

M ■ ■ ‘ ž" být sporů o t m, že osobnost srudru
ha Stalina j: jíž dnes zen 'na navždycky ne
smi Iným nísnrm d.i štětových dč in. P.cto
je veliký Stalin a malí nicotní jsou všichni ti
president), generálové, státní.i a politikové
starého světa, kte-í v posledních desetiletích
se snažili a snaží se i nyní zapsat do dějin je
dině svými nenávistnými jako nicotnými vý
pady proti Stalinovi a jeho epochálnímu dílu
socialistické výstavby.
Chceme-li proto v den 73. narozenin našeho
velikého osvoboditele a přítele prokázat jemu
naši neskonalou lásku, vděk a úctu, slibme si
my vši . hni, dělnici, zemědělci, technici, admi
nistrativní, kulturní i ziiravotničtní pracovní
ci, umělci a vědci, všichni my, příslušníci
jednotné obrozené Národní fronty Čechů a
Slováků, ze se budeme znovu a znovu usilovně
od soudruha Stalina učit.. .

A. 'Zápotocký 20. prosince 1952.

Jediné okno Kremlu do noci sviti tmou,
Láska k Sovětskému svazu, víra ve vítězství
nad prací sedí Stalin, hlavu má skloněnou,
pracujícího lidu je neslučitelná se sebemenšími
v záštitě světa Moskvě, kde vše už dávno spí,
výhra námi Cesta do hshna zrady začíná právě na
jen stará řeka Moskva a soudruh Stalin bdí.
šikmé ploše výhrad a pochybností ve správnost
Jediné okno Kremlu svitává do noci,
politiky Sovětského svazu v kterékoli otázce. Oč
je cílem Stalinovým všem lidem pomoci.
cližší byl český a slovenský národ J. V. Stalinovi
Antonie Jansová v Rudém právu 14.11.1952
než Masarykovi. Stalin jediný před válkou podro
*
*
bil vědecké kritice oporiunistické a nacionalistické
Laureát Mezinárodni ceny míru Václav Dobiáš
řešeni národnostní otázky a požadoval pro oba
právě zhudebňuje text jednoho armádního rozkazu
r.-še národy právo na samostatný- státní život.
Tvorba 1951 generalissima Stalina.
Lidové noviny 25.11.1951
*
*
*
*
K novým a novým vítězstvím na cestě za šťastnou
Každý krok Sovětského svazu je posvěcen pečeti
budoucností, za lidským štěstím nás vede největší největší spravedlnosti. Bezvýhradná láska k So
soudobý genius lidstva J. V. Stalin ... Milovaný větskému svazu a soudruhu Stalinovi je základním
vůdce dělnické třídy ... učitel národů ... velký rysem socialistického vlastenectví.
pokračovatel díla Marxova, Engelsova, Leninova ...
Rudé právo. 1952
velká myslítelská osobnost... nevyčerpatelná stud
*
*
nice hlubokého poznáni a poučení . .. souhrn a vy
Vladimír Skalička v předmluvě své knihy praví,
vrcholení soudobého vědeckého poznání.. . geniální že ho epochální Stalinova stať o jazykovědě po
inspirátor díla přeměny přírody ...
bídla k tomu, aby tuto knihu vydal, Stalinova stať,
Z úvodníku v Rudém právu 24.6.1952 obsahující obecnou teorii jazyka, výklady o jeho
*
*
podstatě, o jeho místě mezi společenskými jevy, o
Stalin - toť učitel, toť otec lidstva. Vedeny jeho jeho významu pro lidskou společnost, je vpravdě
geniem, překonají národy světa všechen zběsilý pro iazykozpvt svrchovaně podnětná a plodná, otví
i nenávistný nápor světového imperialismu, srazí rá mu dokořán bránu k objektivnímu poznání jazyka,
Fr. Trávníček v Tvorbě 22.11.1951
rozhodně zločinné ruce paličů nových válek, vy
*
*
bojují na této zemi trvalý mír a vejdou po nových
stalinských cestách do nových, radostných století.
Jsme sovětskému lidu, soudruhu Stalinovi a
Jaké velké štěstí, že naše československá vlast z slavné komunistické straně Sovětského svazu za
rukou tohoto největšího genia lidstva, z rukou ná vázáni vším co máme, čím dýcháme, čím žijeme.
rodů Sovětského svazu přijala slavný dar svobody
Z. Fierlinger v Rudém právu 5.11.1952
a nového života, jaká hrdost, že naše bratrské
*
*
národy mají svým hospodářem věrného a oddané
ho žáka Klementa Gottwalda, jaká radost, že náš
osud je z vůle veškerého lidu na věky bratrsky
svázán se Sovětským svazem ! Nechť nás toto vě
domí učiní silnými a rozhodnými v našem boji o svě
tový mír, nechť zhoroucní naši vůli učit se ještě
více od Sovětského svazu, z jeho zářivého příkladu !
Nechť rozplamení naši nenávist proti všem zrád
cům. nepřátelům a záškodníkům ! Vpřed, směle
vpřed se Stalinem a Sovětským svazem !
J. Drda v Lidových novinách 7.11.1951
*
*
Až všechno nepřátelství pomine,
pak naše v slunci narozené děti
budou vám žehnat, Staline,
a všem nám trochu záviděli,
že směli jsme vás zblízka znát,
že narodili jsme sc časně,
že. maličcí, jsme směli psát
na vás a vaši počest básně.
Vítězslav Nezval
*

*

Po pražský -h parcích odpoledne jezdí maminky
s kočárky. A myslím, že je málo těch, které by" si
v těchto dnech nebyly znovu uvědomily, ■ že soudrun Stahu bdí nad životem jejich děcka, a že mu
on a sovětští lidé ochrání slunné dětství. Na mos
kevské výstavě darů soudruhu Stalinovi k 70. na
rozeninám je fotografie malého děťátka. To ital
ská žena poslala Stalinovi obrázek své dcerky. A
myslím, že by tam měly být poslány obrázky všech
našich dětí. Jako dík a dar tomu, jehož jméno se
stalo ztělesněním míru, života a štěstí.
St. Neumann v Rudém právu, 1951
*

*

Drahý soudruhu Staline! My, vojáci českoslo
venské armády, obracíme se na vás u příležitosti
Dne čs. armády, abychom vám tlumočili svou vel
kou lásku a oddanost. Vy nás, soudruhu Staline,
učíte, že boj za mír vstupuje do rozhodujícího ob
dobí ... Ať ještě dlouho stojíte v čele Sovětského
svazu a držíte vítězný prapor boje za mír na celém
světě! Sláva geniálnímu vojevůdci naší učitelky
i osvcboditelky - sovětské armády, vůdci všech
pracujících celého světa - generalissimu Stalinovi I
Gen. č. Hruška v Rudém právu 6.10.1951
*
*

■Stalinův pomník v Praze na Letně

Buď zdráv můj drahý - řekneš - čekala jsem
Ne ty - to řekne láska vítězná
A pak se rozbéhnem za jejím hlasem
K největší kráse jakou země zná
Vysoko nad špalírem spících modřínů a kalin
Vtkán a vysněn z mramoru a hvězd
V úsměvu našem usměje se Stalin
Bezpečný strážce našich dlouhých cest
Pavel Kohout

-

—

(pokračování na str. 6)
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DALŠÍ NOVINKY Z KNIŽNICE "SKLIZEŇ SVOBODNÉ TVORBY”

LISTY VÝMLUVNÝCH PŘÁTEL
První list napsal František Listopad v cyklu próz "Umazané povídky",
který vyšel jako druhý svazek exulantské knižnice "Sklizeň svobodné
tvorby”, vydávané dr. Robertem Vlachem.
Listopadový křehké motivy z české krajiny připomínají v mnohém Radimského pastely z Polabí. Jsou néžné, šetrně nanášené, prchavé a prcha
jící, zamlžené nevysloveným steskem. Na jazyku exulanta chutnají dvojná
sob hořce. "Umazané povídky” nejsou četbou pro každého. Na to jsou
příliš zlomkovitě a impresionistické.
Nehledejte však v nich jinotaje. Poddejte se jen rytmu jejich splývají
cích představ a uvidíte, že lehce požnáte, co chce jimi Listopad říci: ”A
nad hroudovatym polem jsme najednou oba jasně uviděli dětské stopy,
slápotky, stále a stále dál, a to pole se náhle zvětšovalo a zvětšovaloaž se rozlilo do otevřeného kraje, kde snad nebylo otrávených vran a kde
malá, něžná stopa se dočista ztratila jako toho, jenž musí jítV
kratičké předmluvě se autor přiznává: "Ztrácíme svou krajinu od začátku
minulé války a nepřestali jsme ji ztrácet. Ztratit ji docela znamená vy
dechnout duši. Proto jsem se pokusil zastavit některý její obraz.’’ A opravdu
zastavil.
Z docela jiného kad
Jeho listy analysují jcš. Nezbytné je rozu
lubu jc "Úvod k dialogu naši situaci velmi nelí mět způsobu života -ni
s domovem” od Jana tostně: jsme národ změk\ koli dovést se dorozu
M. Kolára, který vyšel lý a národ stýskavců. mět. Narodil jsem se,
pod názvem "Listy ně Podvědomé jsme vyšli abych chápal individu
mému příteli" jako na zkušenou: "Vzali mi ální výjimečnost . niko
čtvrtý svazek téže edice. domov - bylo ještě kam liv proto, abych ji po
Listopadoví šlo o minu jít. Čtvero zdí domáci sílal do vězení. Narodil
lost, z níž chce vyjít. Ko světnice není nezbytné jsem se nahý - nikoliv
lárovi jde o přítomnost k životu. Nezbytné je v uniformě. Narodil
ovzduší, které vdechu- jsem se křesťanem - nia budoucnost.

PŘÍPAD S MALÍŘEM
Jaroslav Strnad
Tohle zažil malíř, soudruh Rabásek, na své
vlastní kůži. Za první republiky maloval úspěšně.
Ale po únorovém vítězství československého lidu
nestačil. Jeho obrazy nebyly dost výmluvné, ne
oslovovaly dostatečně budovatelskou činnost našeho
lidu. Jistě to bylo tím, že zapomněl vstoupit do
strany. Když si tuhle základní chybu uvědomil,
bylo mu už pětaosmdesát a sotva držel štětec v
ruce. Nicméně neváhal a přes své stáří podepsal
přihlášku. Tím okamžikem jako by jeho malby
oživly. Neboť na schůzích se mu otvíraly ponenáhlu oči a on viděl, že stoje mimo , sám se vy
řadil ze života. A s novým názorem na budováni
se dostavily i úspěchy. Kritici ho znovu objevili
a lid si ho opět počal vážit.
Než trvalo to přece jen nějaký rok, než dosáhl
plného unáni. Neboť, jak jsem už řekl, vládnou
u nás socialistická kriteria.
Soudruh Rabásek už byl úplně chudý, když ho
konečně potkalo štěstí. Už přestal doufat, že se kdy
podívá do Dobříše jako host soudruha Drdy, když
vtom dostal zprávu, že se soudruh ministr země
dělství rozhodl zakoupit jeden jeho obraz pro no
xou budovu ministerstva.. A že si jej přijde osobně
do jeho ateliéru vybrat. Ten týden před minister
skou návštěvou maloval soudruh Rabásek jen lidově-demokratické sujety; namaloval v nadosobní
velikosti hlavu praporečníka míru, rodinu prvního
truhlářského presidenta i se zetěm, zachytil nadšený
sběr starých hadrů a oslavu Velké Říjnové Re
voluce.
Velký den nastal. Před ateliér přijelo několik
limusin a z nich vysedl soudruh ministr se svou
suitou. Prohlédl si Rabáskovv obrazy, a ten byl
pýchou a rozpaky z tak jedinečné návštěvy skoro
bez sebe. Ministr tu a tam pochválil, ale přece
jen se zdálo, že se mu žádný z nich nezalíbil tak.
aby jej za drahé dělnické peníze koupil. Jako
by hledal něco zvláštního.
Konečně se dal slyšet: "Soudruhu Rabásku. tvé
obrazy jsou pěkné, vysoce umělecké. Ale ... vis,
nic pro mé ministerstvo. Takhle.... něco selského,
ryze rolnického, nemáš ? ”
Soudruh Rabásek se zadýchal samou horlivosti:
”Ale jakpak bych neměl. soudruhu ministře I ”
A už tahal zpod postele velkou truhlici a z ní
vybalil několik obrazů. Dýchlo to v ateliéru naráz
venkovem, rolemi a chlévskou mrvou a zeměděl
ské srdce soudruha ministra zaplesalo.
"Tohle je něco pro nás I” pronesl zálibně a zku
šeným okem vybral jeden olej, představující dvě

koliv pohanským otro
kem. Odchodem za hra
nice jsem nešel do ciziny
- šel jsem ke svým: cizi
na byla za mnou.”
Kolár je přesvědčen,
že svoboda ”je přede,
vším způsobem života”
a že ”hnaci silou exilů,
uprchlictvi a emigrace
dvacátého století je otáz
ka filosofická, nikoliv
sociální nebo politická”.
Pokud rozumím jeho ar
gumentaci dobře, ztotož
ňuje se s Masarykovým
požadavkem ”být světo
vým”, který formuluje
takto: "Příbuzenství ži
votních slohů a názorů
na život a na svět ... se
ve světovém a všelid
ském měřítku ukazuje
silnější než svazky po
krevní a řečové, civilisační a kulturní ideál
je silnější než ideál ná
rodní.”
Myslim, že ještě ni-

kravičky u napajedla. "Tak, tohle bude tak ako
rát do vestibulu. Symbolické: krávy u koryta.
Jenže... se mi zdají ty krávy nčjak moc hubené.
To by byla špatná reklama našemu zemědělství.
To jsi jistě maloval za kapitalismu, že, soudruhu?"
"Ano, prosím, soudruhu ministře" přitakal horli
vě soudruh Rabásek podle pravdy, "za nejčerněj
ších dob první republiky”. A chtěl pokračovat,
leč soudruh ministr, jehož čas je přesně vyměřen,
ho přerušil velitelsky:
"Přemalovat! Krávy dnes musí bujet jako
naše zemědělství!” A odešel. I se suitou. Zůstala
po nich jen vůně viržinek a cigaret.
Soudruhu Rabáskovi, to se vi, nebylo moc po
chuti, že ho někdo komanduje, jak má malovat.
Ale pak si vzpomněl, že všech 92 ministrů jsou
muži po všech stránkách na slovo vzatí a nad jiné
zběhli v uměnách, vzdělaní a moudři. Tim se
uklidnil a hned se dal do práce. Šla mu od ruky
jedna radost. Dělal si při tom růžové plány, co
si všechno za stržené peníze koupi. Tolik toužil
po housce s máslem ... 1
Za týden přišla nová delegace z ministerstva
zemědělství. Ale vedl ji jiný ministr. Ten dřívější
byl mezitím zatčen pro nabouráváni pětiletky.
Rabásek. kterému tato změna v zápalu práce unikla,
byl trochu spleten, leč nedal ani mrknutím oka
najevo, že by se divil. Bylť zastáncem staré filo
sofické zásady, že všechno podléhá změně, tedy
i ministři. S jistou hrdostí ukázal ministrovi opra
vené krávy. Ministr je chvíli zamyšleně pozoroval
a posléze pronesl zvolna: ”Hm....,dobrá__ ,
dobrá ..., soudruhu mistře. Je to výtečné dílo ...
Ale nejsou ty kravky trochu příliš tlusté ? Jakoby
nadmuté mi připadají... Že jste je maloval za
kapitalistických dob, kdy krávy touto chorobou
přečasto trpívaly ?”
Soudruh Rabásek se nezmátl. ačkoliv měl k
tomu všechny důvody, a pohotově vyrazil- "Za
jisté. soudruhu ministře 1 Za nejčemějšfch dob
první republiky
Soudruh ministr mávl s uspokojením rukou:
"To jsem si myslil. Dnes je tato choroba na ň™.
stevníeh statcích věcí takřka neznámou. Přema
lujte to. soudruhu mistřeAť krávy trochu
zhubnou., ” zažertoval ministersky. A odešel, ne
boť jeho čas byl přesně vyměřen.
Soudruh Rabásek tedy znovu maloval. Ne už
s takovým nadšením. nicméně pilné, poněvadž
ho ministerská pochvala hřála. A tolik toužil po
tom. aby se mohl zakousnout do čerstvé hrníčky
s máslem ’ Btzv mohl podat mir.istersv.-u zprávu,
že ~eho obraz je hotov.
Komisi, která do jeho ateliéru za několik dnů
přišla, vedl zase ten první m-rneb- který, byv
před několika dny prspuštěn z vazby, ujal se

Ravel : Septet
Jiří Pravda

Po hořké zemi klademe kroky,
chodíce tiše většinou,
po špičkách chodíce bludnými roky
a navonělou pěšinou.

Někdy se z radosti rozpřáhnem,
aby nám ruce spadly zpět,
aby se rybník snů vypařil dnem
a déšť přivolal nás naposled.
Někdy si srdce zavolá na proroky.
Pak zazní tišinou.
Po hořké zemi klademe kroky,
chodíce tiše většinou.
kdo ncnakreslil tak výmluvný portrét košické
republiky jako Jan Kolár v těchto několika
letách: "Nevyužili jsme
své příležitosti
a zapráhli se do vleku ostatnich, dohánějíce zatneškané sklonem k poturčenectví. Jakmile nás
dějiny zkonfrontovaly a jak rychle - s naší odpovědností . s e lh a 1 i

jsme, jak ani jinak ne
bylo možno. Mnichov
však znamenal selhání
dvojí: jednak jsme ro
signovali, jednak jsme
odmítli uznat důchovní
a dějinné příčiny, které
diktovaly jednání naše i
ostatních účastníků. Ani
jsme se nechopili zbraní, ani jsme nezačali
zpytovat svědomí. Naše
/pokračování na str. 6/

znovu vedení ministerstva, zatím co jeho před
chůdce a následník vyplnil mezeru ve vězení. Po
divil se nemálo, že krávy na obraze soudruha
Rabáska jsou nedochůdné, Ze nerepresentují dosta
tečně naše žírné luhy a háje. Projevil názor, že
snad soudruh Rabásek není s to malovat krávy
tlusté, jak by toho zasluhoval rozvoj socialistické
budoucnosti.
Soudruh Rabásek koktal obranu. Soudruh mi
nistr však, mu nevěnoval sluchu a prohlásil, že
ostatně krávy jsou teď už docela nemoderní, že
by snad bylo lépe, kdyby je soudruh přemaloval
na kombajn. Dokáže-li to ovšem, dodal s jiskrou
nedůvěry. Ale když ho soudruh Rabásek ujistil, že
je pro socialismus schopen všeho, uklidnil se a
určil termín, v němž musela být přernéna krav
v kombajn hotova. A odešel, neboť jeho čas byl
přesně vyměřen.
Soudruh Rabásek skoro plakal, když maloval
kravám uprostřed břicha kola a všelijaké ty páky
a šrouby kombajnu. Ale u vědomí své budoucí
slávy a bohatství (také housky s máslem) nama
loval i přes slzy takový kombajn, že by jej ani
vzorná strojní stanice nebyla lépe zhotovila.
Soudruhu ministrovi se skutečně obraz s kombaj
nem velmi zamlouval. Mluvil dobrou půlhodinu
o soudruhu Rabáskovi jako umělci a slíbil konečně,
že ho navrhne r.a titul národního umělce. A odešel
s obrazem i se suitou, neboť jeho čas byl přesné
vyměřen. ,
Soudruhu Rabáskovi se týden dmula prsa pý
chou. Ale za týčen dostal takovou chuť na housku
s máslem, že se mu zazdálo, že by byl čas k zapla
cení obrazu. Odvážil se na ministerstvo a poža
doval se zarputilosti opilce peníze za kombajn.
Soudruh ministr ho však dal vyhodit, řka, že
jeho čas je přesně vyměřen, že nemá kdy se s ním
bavit Že prý soudruh Rabásek za obraz nic ne
dostane, poznamenal. Leda titul národního umělce.
- en prý musí stačit - a sláva, že jeho obraz visí
v jeho, ministrově pracovně.
A tu se ukázala pravá povaha soudruha Rabáska.
Byl chamtivec, zahryzlý do své představy housky
s máslem, jak takové živly známe z dob kapita
lismu. Vznešenost socialismu mu byla i přes legi
timací strany cizí. Požadoval zaplacení. Když se
mu ho nedostávalo, stal se hrubým a lál nevybí
ravým způsobem všem 92 ministrům.
_ Teď sedí na Borech a lepí pytlíky. Ve volných
chvílích maluje své spoluvězně. A za drobnou úle
vu i soudruhy dozorce. Je spokojen, ač nemá k
snídani housku s máslem. Ale, kdo ji dnes u nás
má. prosím vás ’ Mistr Rabásek to ví a netrápí
ho to- -Jen myšlenka, zda má trestance malovat
Vyzáblé něco baculaté, ho tísní. Nerad by se uchý
lil od linie strany podruhé.
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Ze země, kde včera
neznamená dnes
/Pokračování/
Ale
kapitán,
starý
mořský vlk,
má pravou jako obyčejně. Rychle se stmívá, a my
ínuiiie jisté za úkol sebrat označkované velryby.
Naše bojovnost pozvolna vyprchává. Tak tak že
j .mc je našli, je už tma, naše boční světla už svítí,
v záři reflektorů bereme je <io vleku. Nejkrásnější
doba námořnického života začíná - cesta domů. Je
dí ine hluboko ponořeni. Obloha se zdá být neuvě
řitelně vysoko a hvězdy svití taky neuvěřitelně.
Z loinanti.kého dumání mne vyrušil námořník
pobídkou, abych šel večeřet. Teprve teď jsem si
uvědomil, jaký hrozný hlad mi svírá žaludek. Porci
jsem snědl opravdu námořnickou.
Rychle jsem se vrátil na palubu, abych vychutnal
tu noční scenerii do posledního doušku mořského
vzduchu. Na palubě zůstal se mnou jen kormidelník,
všichni ostatní jsou dole. Některý z nich hraje
na harmoniku. Mlčíme. Konečně se hlásí pobřežní
stanice. Chtějí vědět, kdy a kde byly velryby ulo
veny. Kormidelník jim sděluje data z lodního de
níku. Dovídáme se, že dnešek b^l pro lov dobrým
dním. Ce.kové bylo uloveno 15 velryb. My vedeme
- šest jích jde na náš účet. Za chvilku spouštíme
kotvu. Je už pozdě po půlnoci, když mne bárka vy
sazuje na břeh. Můj velrybářský den skončil.
Smrtelným nepřítelem velrybáře je žralok. Už
jsme si gratulovali, že nás tak dlouho nechali na
pokoji, když se jednoho dne objevili. Ne jen je
den, ne dva, stovky, šel jsem zrovna po mole,
když najednou slyším střelbu z bárky, která vy
jela, aby přivlekla jednu z ulovených velryb ke
břehu. Velrybáři 11a bárce stříleli ze dvou pušek,
pouhým okem je vidět stříkající gejzírky tam, kde
kulky naráží m hladinu. Kolem velryby je vidět
v elké hemžení. Na stanici zavládlo vzrušení. Žra
loci jsou tu.
Čím blíž je bárka s velrybou, tím zřetelněji je
všechno vidět. Střelba pokračuje, střílí se třaska
vými náboji, každý zásah znamená pěkný kus žra-

KRÁTCE Z EXILU
— U příležitosti 5. výro
čí uvěznění arcibiskupa
dr. Josefa Berana pro
mluvil z Říma ke katolí
kům v ČSR komoří Ko
legia kardinálů Ottaviani.
— Do výboru okrsku Čs.
Sokola v zahraničí byli
zvoleni dr. Mueller z Bru
selu a V. Šafránek z Casablanky.
V Manile na Filipínách
byla po prvé uvedena
"Prodaná nevěsta". Režii
měl H. Zipper a T. Dubská-Zipperová.
— • Absolvent
pražské
konservatoře a člen chi
cagského orchestru, Fr.
Polesný. zemřel v Chi
cagu.
- Byv. náměstek primá
tora hl. m. Prahy Růže
na Pelantová
oslavila
13.3. v USA 70. naroze
niny.
— Byv. prof. Karlovy
university dr. V. Kybal
vydal v USA životopis
sv. Františka z Assisi a
připravuje anglické dílo
o Husovi.
— Msgre. Václav Hra
decký vydal v Římě
sbírku
česko - americké
poesie "Písně a snění'.
— Jiří Kolaja byl jmeno
ván mimořádným pro
fesorem na universitě v
Talladega v USA. Odjel
právě k sociologickému

ločino těla, ale nezdá se, že by si žraloci z toho
něco dělali. Těžko říci, jsou-li nějaké zásahy. O
smrtelně zraněné se postarají vlastni kamarádi žraloci jsou kanibalové. Náhle jeden z nich vy
skočil vysoko z vody, zřejmě těžce zasažen, potápí
se znova a znova se vysoko vymršťuje nad vodu.
Vidíme hroznou díru v jeho těle těsně za hlavou.
Krev z ní stříká proudem. S tím je už konec.
Na člunu už došla velrybářům munice. Odklá
dají pušky a berou do ruky Velrybářské nože, ty
s tou nejdelši rukojetí. Jak se některý ze žraloků
přiblíží na dosah, rozpářou ho od hlavy až k ocasu.
Je to nebezpečná hra, neopatrný pohyb, špatný
odhjad, a už by se člověk octl ve vodě, která žnu
loky zrovna vaří. Konečně je bárka těsně u břehu,
rychle přivazují velrybu na lana, aby mohla byt
vytažena na souši. Při této operaci musí velrybáři
ponořovat ruce až po ramena pod vodu - příjemný
pocit to asi nebude. Navijáky už skřípou a vrzají,
velryba se rychle vynořuje z vody, ale žraloci
klidně požírají svoji velrybu dál. Mluvím úmyslně
o "jejich” velrybě, protože jí větší část tak jako tak
sežrali. Utrhnou se od své hostiny skutečné až v
posledním okamžiku, až když už jsou spolu s vel
rybou vytahováni nad hladinu.
Je to strašidelná podívaná. Kolem velryby je
vidět břicha, hlavy, ocasy, hřbetní ploutve rytmicky
bičující vodu, v některých případech je vidět žraločí tělo, jak jc skoro třetinou zažráno do těla vel
ryby. Prohlížím škodu na velrybě. Na hřbetě to
není tak strašné. V tom slyším křik s druhé strany,
tam kde velryba leží břichem, vlastně tam kde
měla předtím břicho. Teď je Lam obrovská díra a
část vnitřností je pryč. Podívám se ještě jednou.
Něco se uvnitř hýbe. Je tomu tak. Jedna z těch
bestií zapomněla nebo nemohla seskočit včas, a
tak se teďmrská ve velrybích vnitřnostech. Přitom
však hltá velrybí maso dál! V minutě ho rozpárali.
Byl to skoro šest stop dlouhý "šedý” žralok.
(pokračování příště)

LISTY VÝMLUVNÝCH PŘÁTEL

/Pokračování sc str. 5/
výzkumu a přednáškám poválečná reakce byla
do Mexika.
proto tak vášnivé krutá,
— Tiskový referent RFE
že za nás jednal instinkt
Langt?ndorf žaloval ča
sopis "Bohemia” pro tvr a podvědomý žal nad
zení, že byl komunistou. vlastní ubohosti: mstili
"Bohemia” nabídla odvo jsme na bezbranných sa
lání, které však Langenmi sebe. Avšak pokra
dorf nepřijal.
— Sdružení slovenských čovali jsme v kolejích,
katolíků v USA vydalo o nichž jsme museli vě
sborník "Zpívající Slo dět, že vedou do zkázy:
vensko”. Sestavil dr. Ma adoptovali jsme postoj
zán a J. Ďuriš.
mravního obojživelnictví
— V. Mandl se stal čle
nem redakce li-tu "Dailv - zatím co bezprostřed
nost záhuby by nás bý
Nc" s” v New Yorku.
— Vor "La Cartuta” s 5 vala měla nutit ke ka
člennou posádkou (včetně jícnému přehodnocová
E. Ingriše a M. Gerecké- ní a k léčivé rekonversi."
ho), který plaval z Peru
Nejpalčivější a nejodfn Austrálie, (viz. HD
2 VI.), by) po dři po vy vážnéjší je bezpochyby
plutí nalezen americkou 11. kapitola. V ni si
lodi uprostřed Pacifické čtenář nejvíc uvědomí,
ho oceánu. US loď do
jak isme, třeba nevě
pravila posádku do Pa"a:"'- Ir-Tiš prohlásil, domky. načichli kolekž? neúspěch výpravy za ’ tivismem ( 'Opilství vševinuv nepříznivé větry. j sokolských sletů nenra’-'ter' vor zahnaly od mení z estetického po
rro”du. směřv;írfho na
žitku nebo jenom z ~ě~ámd.
!ho: pramení z dravosti
— A.
Jablonský začal
'—v Sao Paulu v počtu..........z prcDástné
Braz’1’1 čas*n;s "Ozvěna" tozsššsase asíczet k si— B. Martinů měl v |Ie...”).
Řezně evropskou nremiSpása, podle Kolára.
’ -"ě nové opery "Čím.
' je v evropanství: "Nelidé žiji”.
— Dirigent Rafael Kube- ide o nový kolektivlik se vážně zranil při Evropa je duch. Koleksrážce auta ve Vídní. č/H ivern je Slovanstvo, ko

lektivem jc mythus množ,
ství, provanutý stepni
poesií, která klame víc
než pouštní přeludy. K
tomu však je nezbytným
klíčem upřímné a trva
lé narovnáni s Němci:
"Nepíši ti pro Německo
- píši ti pro Evropu, jež
může v našich srdcích
a z našich zemích růst
jedině odpouštěním zby
tečných ran, z nichž do
dnes vyssává poslední
krev nenasytná asijská
5L_

.

V poslední kapitole
se autor zabývá otázkou
náboženského vzkříšení.
Je to. podle mého soudu,
kapitola nejslabší a nej
mlhavější.
Respublica
C..~ 'irna je sice krásné
,r.é:.o, ale dovoluje- abv
si v něm kdekdo před
stavoval kdeco.
A tak zPvvá dojem, že
síla Kolárovy výborné
knížky spočívá spíše v
bystré analyse než v po
je edu
co
budoucna.
Prorokování a plánová
ní nebylo zřejmě Kolá
rovým
úmyslem.
Ale
čtenář
odkládá
jeho
knížku s pocitem, že je
o něco ošizen.
jun

/pokračování sc str. 6/
Mile děti 1 Dříve než vám povíme pohádku o
Frantíkovi, připomeneme si velikou událost. Jistě
už víte, že na východ od nás je veliká a krásná
země, kterou máme nadevšecko rádi. Je to So
větsky- svaz. Tam se v těchto dnech sešli všichni,
kteří tuto velkou zemi řídi, aby se poradili, jak
pracovat dál, aby se všem dětem i dospělým žilo
ještě radostněji. A v čele těch dobrých lidí, kteří
mysli nejen na dobro Sovětského svazu, ale na
dobro pracujících celého světa, je náš moudrý a
veliký- přítel generalissimus Stalin. I vy děti už
ho znáte z obrázků a z vyprávění soudružky uči
telky. Všichni ho milujeme z celého srdce a my
dnes za vás za všechny, za děti z mateřských škol,
posíláme do Moskvy soudruhu Stalinovi rozhlasem
psaní ....
Do daleké Moskvy letí bílé psaní
Stalinovi letí zu to, že bráni mír
Jako maminku svou s tátou dohromady
Tak vás máme všichni u nás v Čechách rádi . ..
Básní Oldřicha Kryštofka jsme pozdravili soudruhu
Stalina a celý 19. sjezd VKS/b/. A teď vám poví
me slíbenou pohádku.
Z pražského rozhlasu pro školy mateřské
*

*

Nad čelem předsednického stolku je stěnu po
kryta ohromnou podobiznou Vladimíra lljiČe. Na
žádném portrétu jsem neviděla Lenina tak vítězně
a zároveň tak dotčeně se usmívat. Pátrám po pří
čině, která vnukli malíři tento podivuhodný
úsměv... A už to mám ! Proto se Lenin usmívá,
jako by právě naslouchal tehdejším Stalinovým
slovům o ieho plánu třiceti velkých elektráren.
Marie Majerová v Literárních novinách, 1.11.1952
*
4,

POKYNY UČITELE
Nesmíme zapomínat na Leninův výrok, že
všechen úspěch naší výstavby závisí na tom,
jestli oddálíme válku s kapitalistickými země
mi, která jc nevyhnutelná, ale jež může být
oddálena do chvíle, kdy se buď plně rozvine
koloniální revoluce, nebo konečné až se kapi
talisté sami mezi sebou budou rvát o kolonie.
Proto je pro nás udr
žování mírumilovných
styku s kapitalistckými
zeměmi závažným úko
lem. Základnou našich
styků s kapitalistickými
zei- é ■ i je spolužití dvou
protichůdných systémů.
J. V. Stalin na XV.
korgresu VKS/b/.
Chruščev

Bu ganin
*

*

Pečc-m chleba, rohlíky,
a to hodné veliký.
Tři se vejdou do klobouku.
Stalin na ně poslal mouku.
Máma peče buchtičky,
pro chlapce i holčičky.
Makové jsou, každá jiná,
jsou to buchty od Stalina.
Ze slabikáře pro žactvo čs. národních škol.
*
*
A Stalin. Teprv? teď to už konečné vidí každý,
když přišla jeho práce o jazykovědě. Teď najednou
vidí, že Stalin zasáhl do filologie a převrátil to
úplné a postavil ne-en filologii, ale celou spole
čenskou vědu na jiný základ.
Z. Nejedlý v Rudém právu, 19.11.1952
*
*
Oči všech vědců zůstanou již natrvalo upřeny k
středisku vědeckého života celého světa, k Sovět
skému svazu, u jehož kolébky stála véda a který
vedl největší vědec současné doby - soudruh Stalin.
Tvorba, 28.6.1951
*
*
Ostatně v knize "Stalin v obrazech” naleznete
snímek dotazníku z roku 1931, na kterém Stalin
osobné odpověděl na otázku, čím jest svým so
ciálním postavením: inteligent.
Rudé právo 1952
*
*
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Dopisy redakci:
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Naviti te čcJc ".i

mu a rusrái.
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ČESKA DOPLŇOVACÍ ŠKOLA (Pokrač.)
— Pisatel dopisu v minulém čísle, který se snad
o skutečné problémy čs. doplňovacích škol zajímá,
201, Victoria Str., KING’S CROSS v Sydney
by mčl aspoň znát nejzákladnější z Masarykových
Telefon FA 5236
citátů: "Soulad citu s rozumem a do jisté míry
převládání citu budiž nám základem mravnosti". '!, Denně čerstvé jablečně záviny, dorty a jiné
,
Každý slušný člověk musí ocenit obětavost těch,
kontinentě ; i pečivo
;
kteří sa tam u vás české škole věnují. Proč však
Otevřeno denně od 3 h ráno do 12 h. v'| r ci,
klást takové zbytečné otázky, jako: "Nebo řečí
v neděli od 13 h. v p< kdne do 12 h. v no.:
;
páriů netřeba mluvit k dětem
Nač ten pathos,
Srdečně
zve
V.
Umlauf,
majitel.
nač ta tragika '! Pisatel musí trpět nevyléčitelným
komplexem méněcennosti. Tak se mohl beztrestně
vyjadřovat c, k. podučitel. Netajím se tím, že mi
bolestíni tohoto druhu lezou krkem. J. K., Adelaide
Kontinentální lékárna
Z MAROKA DO TUNISU
13, Darlinghur t Rd.,
kontinent, p čiva
Cestu do Tunisu jsem podnikl vlakem. Každá
Kings Cross, NSW.
OXFORD
CAKE
stanice od marockých hranic, kde se přestalo vál
FA 3476
čit, je opevněná a je u nl posádka v síle čety až
SERVI CE
Otevřeno denně /i v ne
roty, jakož i obrněné vozy, těžké kulomety a pod.
děli/ do 8 hod. večer.
439 Oxford St., PadVelká většina stanic má ploché střechy, kde jsou
Všechny evropské léky
kulometná hnízda, sta pytlů s pískem a všechny
dington, Sydney
jsou obehnány drátěnými překážkami. Každé nádra
Balíčky s léky do Evro
FA 7947
ží má také svoji přijímací a vysílací stanici, pro
py ncjlaciněji!
tože telefonní spojení mezi Marokem, Alžírem
a Tunisem i oflcilně přerušeno. Měl jsem příležitost
pozorovat menší bitvu, jakých je tu prý denně
SWISS TRAINED WATCIIMAKERS
několik. Byli jsme už skoro u hranic Tunisu, když
15
Huntrr St.. SYDNEY, tel. BL 3970
vlak zastavil, protože několik minut předtím za
Ebner; 19 York St,
Němec: 529A Miliary Rd.
skočila vojenská hlídka skupinu asi 50 Arabů,
Wvnvard Stn.. BX7513
Špit Junction, XM3393
kteří v těchto místech podřezávali telefonní sloupy,
pomerančovníky a keře vinné révy (což je hlavní
činnost povstalců). V krátké době přilétlo 5 he
auta
motocykly
likoptér s posilou a viděl jsem pak, jak Arabové
ustupují se ztrátami do svahu nad trať a do oli
vového háje. Znám dobře francouzskou armádu
' POZOR 1
ZMĚNA ADRESY 1
z minulé války a byl jsem proto překvapen, jak
jsou francouzští vojáci nyní pěkně a účelně oble
725 CAR S ALE S
čení a dobře vyzbrojení. - Každý vlak má rovněž
725, i-lci
-r: Rd- Alphingtoa. V ...
nejméně četu vojáků jako eskortu, ačkoliv i v ci
Nejnižší deposit — NejvýhcdnSjši podr-inky
vilních vlacích nejméně polovina cestujících jsou
vojáci. Arabští cestující jsou důkladně prohlíženi
KOUPĚ * PRODEJ
VÝMĚNA
před namířenou puškou......... Jeden cestující, který
90
dni
záruka
:
l
&
jel na čs. pas a chtěl do Tunisu, byl od hranic
vrácen zpět do Alžíru. Arabové dostávají zbraně
Vole íte JX 2 509 nebo L K 35 M
z Egypta, kterému je posílá Československo.
L. B., Tunis

STANDA KOTMEL

i

VÝSTRAHA
— Nevím, zda je vám známo, že Fr. Čáslavský
(viz. HD 21/V,, "Na čs. konsulátu v Melbourne”,
p. r.) odejel 23. března z Austrálie a to na austral
ský pas. Někomu tvrdil, že jede do Anglie, jinému
do Švýcar, já ale doufám, že jede tam, kam patří,
t. j. za Železnou oponu.
Myslím, že by bylo správné, upozornit na jeho
činnost exilové a krajanské organisace v Evropě
pro případ, že by se tam přece jen objevil a chtěl
pokračovat u nich v činnosti, pro kterou mu už
zde pšenice nekvete.
"Čtenář". Melbourne
Pczn. HD: Dle seznamu cestujících odejeli na
těže lodi jako Čáslavský: Jan Homola. Václav Ma
jer. Štefan Matus. Andrej Pánek, Vladimír Trhli
na a Jiří Zelenka.
HD
PROF. HROMÁDKA V HOBARTU (Pokrač.)
— Dobře jsem se bavil, když jsem četl, že celou
akci proti Hromádkovi u nás vlastně dělal pan
syn generálního tajemníka pana Prchaly, "který
nemá s Čechoslováky nic společného". Znovu jsem
si prohlédl fotografie a poptal se známých, zda
jsem snad přece jen nepřehlédl p. Lochera. jak
nese plakát, diriguje rozdávání letáků, či jak je
“proti řečníkem" Hromádkovi. Kloudnou odpověď
jsem nesehnal.... Jedno se ale Locherovi musí
přiznat: na část dopisu, který mu po demonstraci
uveřejnil zdejší list. "The Mercury”, se podepsai
plným jménem, zatím co jiní psali do novin zba
běle pod jménem krycím. Jeden vždycky nepočítá,
že by se dal z takového dopisu vytlouci politický
kapitál I
-š-. Hobart

URAN U POLIČKY
— U Poličky bylo objeveno největší naleziště uranu
v Evropě, takže Jáchymov je ničím proti němu.
Dnes staví trestanci v lesích směrem k Jimramovu
nově koncentráky pro trestance, budoucí nové otro
ky, kteří budou rubati rudu. Silnice z Poličky do
Korouhve a Jimramova i okolí kolem nových na
lezišť a koncentráků, jšou hlídány vojskem, takže
oko civilisty neshlědne. co se v lesích děje. Vojsko
je pod dozorem ruských důstojníků. Dozvěděl jsem
se to propašovaným dopisem, z...........
-ík P.. W. A.

'7-

DOMOVA

Převádíme
veškeré
práce
optické
přesní, rychle a za levné ceny

Čs. sport
v Australii
S. K. P R A H A, SYDNEY
Před zahájením mistrovství sehrála Praha další
dva přípravně zápasy, v nichž vyzkoušela několik
nových hráčů;
Gladesville prohrála 0:4 a East
Lc.ke porazila 7:2. - Mistrovské zápasy státní ligy
začínají 7. dubna, kdy se Praha utká s Auburnem
n i jeho hřišti. 14, dubna liraje doma s Gladesville.
\ mužstvu Prahy hrají: brankáři šafránko a Littrich, obránci Gherbich, Dubaj a Radovnlkovlč,
záloha Sodbinov. Voháňka, Toulá, Moroko, Rame
ni a Polívka, útok Temcšváry, Salisbury, Billi,
Milí i, Ilo.i.uk. Eutkovič, Kroon, Tiiněev, I-Inmilton a Qstružka.
E. P.
PŘÍŠTÍ TANEČNÍ VEČER S. K. P R A U A
koná sc v sobotu 11. dubna v Muccabcan Ilall,
Darlinghurst Rd„ Darlingliurst,
Reservováni stolů: MA 2184

ÚSPĚCHY S. K. SLAVIA MELBOURNE
Hne:’, x prvních zápasech letošního mistrovství
narazila Slavín, r.ováěek 1. třídy viktoriánské ko
rané na neitěžší soupeře. Dne 31. března se utkala
s vítězem "Letošního poháru" JUST n po rušné
a zajímavé hře získala prvý bod nerozhodným
xýsledkem 1:1, když do poločasu vedla 1:0. Mužtvo Slavie bylo po větší část zápasu v převaze a
zasloužilo si vyhrát.
Sensací druhého kola mistrovství, které se hrálo
2 dubna, byla porážka, kterou od Slavie utrpěl
trojnásobný mistr 1. třídy, Juventus, v poměru
2:3 (1:1). V mužstvu Slavie vynikl vedle výbor
ného brankáře záložník Zablocki, Bielek v útoku
a až do svého zranění Koťátko. Na rozdíl od pře
dešlého zápasu nemohla si Slavín naříkat na ne
přižeň štěstěny.
II. mužstvo Juventusu porazilo reservu Slavic
5:1.

Oba příští zápasy hraje Slavla na svém hřišti
. Port Mclbourne: 7. dubna s Morelandem a 14.
dubna s Polonii.

RODIČOVSKÉ
SDRUŽENÍ

6. poschodí

při české doplňovací ško
le v Melbourne konalo
4' Elizabeth St., 23.3. výroční schůzi za
účasti 20 osob - rodičů,
(roh Flinder. Lane> učitelů a zástupců spolků.
Důvěrníkem
na
další
Mclbcair.e - City lok byl zvolen p. J. Ha
šek. pokladníkem páter
Přijímáme ob jez. - F. Zdražil, revisory účtů
pí. L. Popovská a pí. T.
nářky ta’-é po'-Hašková. Hlavním před
mětem debaty byl nezá
jem mnohých rodičů o
školu a umožnění docház
ČS. GRAMOFOMOVÉ DESKY
ky těm dětem, pro něž je
transport hlavní zábra
dlouhohrající i standartní
p G
CONTAL CO., 337 Lt. Lxiurke St., SMÍ suza. nou.
TeL MU 1608"
Z čs. oper: Prodaná nevěsta. Dalibor, Hubička,
POZOR ! POZOR !
Krútňava a j.

Optical Service

Vyžádejte s: úplný katalcc
DOBA A PÍSNĚ

SUNSET

R E STA U R A N T
3. C< mmtexía! Rd..

— Zdá se. že strach z výprasku je to jediné, co
našemu zpěváku vadí v repatriaci íviz. HD 5 "Vi.. 7'R A HRAN, VIC.
dopisy, p. r.), Má však zbytečné obavy. Na Wilso- oznamu:e, že zahajuje
ňáku ho přivitá kapela MVD hymnou "Červeny
.:r cdlíkovc u sezónu.
šátečku", školní mládež mu zapěje "Ivánku nás",
pak bude nějaké to spadnutí se schodů, kterého Každý čtvrtek a neděle
se autor obává, r.ačež jeho hrdlo, zlenivělé austral večer dobrá vepřová s
kn edlíkem a zelím
skými v.-eeker.čy. si zapěje "Zahučely hory....
a kachna
kam jste se poděly rteje zlatě časy" a za řízného
pochodu "Lví silou" se zúčastní radostného budo Otevřeno denně
vání socalisnu.
T. U_, Jí. Geelong
GHLASY PÍSNĚ ČESKÉ

— Parodie
3 VT_ p. r. jsou tak dokonalé že
bych podle nich mohl učit kluka o rozdílech v
básních a básnícfefc. Vyte&ovai rytů. ovšem mu
sel daleko víc.
F. P_, Canterbury

mimo sobotu
od 5 do 8 ■ "d. večer

ČESKÉ OCHOTNICKÉ
DIVADLO
V MELBOURNE
konalo valnou hromadu
na níž zvolilo: předsedou
J. Muellera, tel. LU 6097,
jednatelem J. Kluse, 511
Punt Rd., Sth. Yarra,
Víc.,
tel.
EM
3545,
pokladníkem F. Popovského a revisory S. Hav
láta a M. Bartoňka. - Di
vadlo věnuje polovinu vý
těžku na sociální úče
ly, místní neb v zámoří,
; zbytek používá k roz
šíření
inventáře atd. .
Zaslalo £ 34 détern čs.
uprchlíků v Německu. Ochotnické divadlo hle
dá další schopné a oběta
vé spolupracovníky. In
formujte se u jednatele
neb předsedy denně po
6. hod. večer.
J.K.

Dle nejnovéjší móly

šije

Taja Daňková
237 Bridge Rd.,
RICHMOND
Telefon JB 1995
Melbourne

HLAS

-8-

port doma i v cizině
Od našeho zvláštního zpravodaje JT , Mnichov

RUSOVÉ V MELBOtRNE
Tříčlenná ruská dele
gace obhlížela v Melbourne olyrhpijský terén.
Olympiáda je olympiáda
a ani Petrov je nemohl
zastavit. V rámci ko
existence se jim všechno
líbilo, vším byli nadšeni
a všechno bylo v pořád
ku. Mluvčí delegace, sval
natý soudruh Pcsliak, do
konce v nadšeném rozpo
ložení zatloukal kolíky
na budoucím olympij
ském stadionu.

Pokud členově delega
ce nehráli právě koexistenční divadlo člověk se
od nich přeci jenom něco
dozvěděl.
Sovětská
olympijská výprava bude
mít 510 členů. Většina
účastníků bude vybrána
při dubnových závodech
v Moskvě, kterých prý
se zúčastní 10.000 atletů.
Sovětský svaz se prý také
hodlá ucházet o olympi
ádu v r. 1961. Rusové
věří, že budou v Melbourne ještě úspěšnější
než v Helsinkách, kde
získali 22 zlatých, 30
stříbrných a 17 bronzo
vých medajlí. (Spojené
státy vvh-álv 40 zlatých,
19 stříbrných a 17 bron
zových.)

2. 4. 1956

DOMOVA

Kopaná v ČSR
Československa kopana zahájila zápasy první
ho kola mistrovské soutěže. Překvapením byl
úspěšný začátek obou nováčků soutěže. Spartak
Košice remisoval doma s ÚDA 2:2 (1:1) a
Spartak Hradec Králové dokonce vyhrál nad
loňským mistrem Slovanem Bratislava 5:0 (2:0).
Slavia ztratila doma po dobré hře nečekaně bod
s Ostravou, když remisovala 1:1 (0:1). Sparta
prohrála v Trnavě 0:1 (0:0). Žilina porazila
doma Prešov 3:2 (2:0) a Rudá hvězda zvítězila
nad Baníkem Kladno 2:1 ílitll.

Ve zkratce

— Chilské mužstvo Green Cross porazilo ve Splitu
tamní Hajduk 2:1, ale v Záhřebů prohrálo s Dy
namem 2:5. V Německu podlehlo Allemanii
Aachen 3:4.
Pomůžeme vyřešit Váš problém s ubytování n .
— Cardal vyhrál již po desáté lyžařský marathon
DOMY * P O Z E M a Y * STAVBY v Kubově Huti na Šumavě.
— Hokejisté Hammarby Stockholm prohráli se
Spartakem Plzeň 3:9 a s Baníkem Kladno 3:4. Se
ve všech čtvrtích Melbourne
Spartakem Smíchov vyhráli 4:1.
Půjčky na stavbu domu na Vašem pozemku
— švýcarští fotbalisté porazili v Bruselu Belgii 3:1.
a dle Vašeho plánu neb dle některého z mnoha
— Družstvo ŮDA si zajistilo titul mistra Českoslo
našich pěkných návrhů
venska v košíkové vítězstvím nad Spartakem
Brno v poměru 79:65.
— Československo sehraje 10. května v Ženevě
se Švýcarskem mezistátní utkání v kopané.
671, Nepean Highway, East Brighton. Víc.
— Při panamerickém mistrovství v Mexiku pora
zila Argentina Chile 3:0.
Telefon XB 3187, po prac. době FF 1335
(v obou případech žádejte p. Knesla-mluvl česky) — Novým hokejovým mistrem švédská se stalo
___ .....
.—rw»
g. JlJtCdAJW
mužstvo Soedertaelje.
— Mistrem Československa v ledním hokeji je
znovu Rudá Hvězda Brno před Baníkem Chomu
Domácí lt nehyne
tov, Spartakem Praha a Baníkem Vítkovice.
— Tradiční veslařský závod Cambridge - Oxford
vyhrál letos bezpečně Cambridge.
Australský vytrvalec Stephens, který drží svě
tový rekord na 6 mil, byl pozván na zájezd do
253, Churcli St., Richmond, Víc.
Polska a Maďarska.
Zátopek řekl ve Východním Berlíně, že poběží
POZOR!
y Melboume 10 km a marathon, ale domnívá se,
Otevřeno v pondělí až pátek od 5 do 8 hod. večer
že na 10 km nemá mnoho nadějí.
Při mezinárodním dorosteneckém turnaji v kov sobotu od 12 do 2 hod. odp. a od 5 do 8 hod. več
porazilo Bulharsko Anglii 2:1.
V neděli zavřeno.

PŘÁTELÉ

j. .viatousKa (.dr. Angass St., Adeiaide - zpráva),
Emanuela Linharta, Zdislava Fišera (nar. 1921 zpráva), Jaroslava
Skálu (Jiřího Tillera), Fran
tiška Zicha z Chrástu, Aleše Nypla (Sydney ?),
Rudolfa Karhana z Plzně (odejel v r. 1947 do Pa
říže, později snad do Afriky nebo J. Ameriky),
ing. Miroslava Činěaru a Theodora Lomnického,
Zjistime-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nést ě.lijeme. Upozorněte laskavě hledíme, nebo nám
sdělte je. ich adresu.
11D.

Malý

PŘIJME SE spolehlivý
dobrý český uzenář. In
formace: City Butchery,
77a Elizabeth St., Hobart, Tas., tel. B 4979.

Zakládání a udržování
zahrad

ČS. RESTAURACE J. S. ČERNÝ

ZLOBÍ VÁS OČI?

KOUPĚ,

PRODEJ,

VÝMĚNA

AUTA

JE VĚCÍ POVĚRY!

Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský

optický

Listárna

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/tuunou 1/G.

BILLINGS & CO.

VEŘEJNÉ
DRAŽBY
nábytku, koberců, pian a jiného bytového zařízení,
se konají každý pátek od 10 hod. dop. u firmy
DECOKATION CO., AVCTION GALLERY,
350 Little CoIIins St-, Mclbourne. C. 1.
Sydney Darke. ředitel

HLEDAJÍ:

závod

OPTO
109 Swanston St. /9. posch./,
Melboume /prou Melboume
Halí/
Mluvíme česky i slovenský
Otevřeno denr.ě 9 - 13, v sobotu 9-13 hod,
Telefon: Cent. 1819

odborné provádí
a zájemcům poradí

ČS. ZAHRADNÍK
Volejte: Melb. JB 1995

K, R., Zuerich: Díky
za zpr. a adr,. - 13. F„
Hawthorn:
Podstatná
část uveř.i minule. Viz
dop. J. N„ Bal.. - F. Š.,
Cícero: Diky za výstř, a
komentář. - M. N., Melb.:
Mnozí čten, se o sport
zajímají. Přehledy míst,
kult, podniků bychom
museli uvěř, i z ost. měst.
F. N., Ncwport: Diky za
adresy. - J. M., Globe:
Dík za výstř.. Uvítali
bychom pravidelné zá
silky.
J. V., Adel.: Do
pis jsme předali. - B. A.,
Perth: Pokud je známo,
žije pí. II. Benešová v
Praze. - M. K„ Montreal:
Diky za noviny.HP

Prvotřídní pánský a dámský
KREJČOVSKÝ ZAVOĎ

NECHVÁTAL & VOZÁBAL
466-468, Bridge Rd., Richmond, Vic.
Telefon JB 3841
Nejnovějří evropské a americké styly

MONTGOMERAKY S VLNĚNOU VLOŽKOU
Velký výběr pánského prádla

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

J.

P H I LI P

Rádio - Eíectrical,
119 Gardenvale Rd., GARDENVALE, Vit.
/I. stanice za st. Elsternwíck/
Telefon XM 2542
Dříve závod v Praze XII
Přímí odběratelé I.’D mají uvedenu na spodu
novinové pásky výši event. nedoplatku a před
platného do 30.6. a 31.12.1956. Vyrovnejte laskavé

Spolehlivá Vám vše obstará

V. J O K L
FIRST YARD. 55 NEPEAN HIGHWAY
ELSTERNWICK VIC.
Telefon LF 1676, po prod. dsbž LF 2587
Na starší vůz dostanete záruku
jako na nový
HLAS DOMOVA
vychází čtrnáctidenní
Řídí redakční kruh.
Adresa:
Hlas domova. 4 Erin St., Richmond E.l. Víc.
Telefon JA 3380 . jen mimo pracovní dobu/
Předplatně: na rok s 37/-, na 4 roku s 19 •
na 7 čišel s 10/-, jednotlivá s 1/6.

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
Vás srdečně zve na

TANEČNÍ ZABAVIL
která se kcná v sobotu dne 7. dubna 1956
v 3 hodin večer v sále b r. Kaliny,
266 Bridport S t> Albert Park
Hraje čs. hudební trio
*
.Likérová iieenrí
Rádi uvítáme Vaše přátele a známé
drahou do stanice Albert Park, odtud 5 min. pěšky,
S d o j eni ■
elektrikou č. 1 a 2A, stanice 25 nebo 26,
autobusem ELstenrsňek -Si- Křída - Port líelbourne,
ZrtSSHVzZs. 43.

Reservování stolu: J. Voženil e-k, 5, 42 Eildon KíL, Si. Kilda, tel. LA 6692.

PŘEDPLATNÉ?

ČS. ADVOKÁT
DR. V. VOŘÍŠEK
úřaduje
"'V paláci Víctoria,
Queen St.,
''Melboume — City
jako poradce,
tlumočník a expert
v oboru evropských
dokumentů a práv
Volejte předem
MB 5039 /kancelář/
LA9530 /byt/

