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Alexej Čepička zbaven funkci

Československému politbyru trvalo deset dní, než byly výtahy z řeá,
kterou pronesl generální tajemník Komunistické strany Československa
Antonín Novotný na schůzi Ústředního výkonného výboru KSČ dne 30.
března, dodány československému tisku.
Důvod rozpaků byl nasnadé. Šlo o to rozhodnout, komu bude tentokrát
přisouzen údél Jidáše. Minulý týden bylo rozhodnuto. Za gottwaldovským
tchánem musí jít i gottwaldovský zeť. 25. dubna zprostil president Zá
potocký funkce ministra národní obrany a členství v politbyru KSČ dr.
Alexeje Čepičku. Jako důvod byly úřední zprávou udány nedostatky v
Čepičkové resortu a jeho snaha vypěstovat ve svém okolí kult osobnosti.
Čepičkovým nástupcem byl jmenován dosavadní náměstek ministra národní
obrany generál Bohumír Lomský.

Rudé právo se už před
tím vypořádalo s otáz
kou titoismu. Ta byla
palčivější především pro
to, že tolik souvisela s
procesem se Slánským
a jeho ministerskými
kolegy.
Slánský nebude
rehabilitován
Tiskový orgán KSČ
sdělil svým čtenářům,
že Slánský a soudruzi
nebudou rehabilitováni,
protože byli odsouzeni
spravedlivé. Nevysvět
luje ovšem své vlastní
přiznáni, proč byli tedy
žijící spoluvinníci Slán
ského omilostněni, bylli Slánský odsouzen po
dle práva. Předkládá
čs. komunistům fikci, žc
přiznáni těch, kteří ne
byli dosouzeni k trestu

smrti, byla na nich vy
nucena policejními
methodami, zatím co
přiznání Slánského a
jeho mrtvých soudruhů
bylo dobrovolné.
Antisionismus není
antisemitismus
Předseda vlády Viliam
Široký osvětlil trochu
dnešní stranickou linii
potud, že prohlásil, že
v Československu nebylo
antisemitismu, ale že

byl vypovězen boj sionismu. Řekl, že antise
mitismus není totožný
s antisionismem.
Rudé právo dále při
znalo. že Rudolf Slán
ský vládl pomoci tajné
policie a "doporučoval
methody Gestapa".
Novotný proti titoismu
Generální tajemník
KSČ Novotný potvrdil
psaní Rudého práva,
když si stěžoval, že se

ve straně rozmáhaly ne
správné názory, jako na
příklad "snaha o zadrže
ni revoluce na jednom
místě, vedoucí ke konservováni kapitalistické
ho sektoru" (Stalinovo
učeni) a "přezíráni úlo
hy Sovětského svazu a
theorie o tom, že Česko
slovensko má být mostem
mezi Východem a Zá
padem" (titoismus).
Smysl Novotného
prohlášení
Československo se ne
bude ubírat nějakou
vlastni cestou k socialis
mu. Toto prohlášeni,
které přímoodporuje
tomu, co řekl na XX.
sjezdu Komunistické
strany Ruska Chruščev,
umožňuje dnešnímu ve
deni KSČ představit
(Pokračování na str. 3)

CHRUŠČEV A BULGANIN V ANGLII

Londýnské episody

Adolf Hitler nikdy nenavštívil Anglii, nikdy nevečeřel s královnou a
nikdy nejednal v Londýně s britskou vládou. Důvody tohoto hrubého pře
hmatu však třeba hledati spíše u samotného Hitlera, nežli u londýnské
vlády. Anglický výlet Chruščeva s Bulganinem nás o tom nenechává na
pochybách. Kolébka demokracie, která snese Chruščeva a Bulganina, by
byla jistě unesla i asketickou postavu vůdce Třetí říše.
Jinak byla kremelská patií vzácné komunistic
exkurse Anglie celkem ké exempláře. 30.000
bohatá na zajímavé epi uprchlíků ze zemí za Že
sody, které často řikaji leznou oponou uspořá
více, než nám kdy pro dalo největší protestní
zradí závěrečná resoluce. demonstraci, kterou Lon
Episoda reakčni
dýn zažil cd druhé svě
Značná část obyvatel tové války.
britských ostrovů proje
Morálka: volič má ně
vila pramálo porozuměni kdy víc rozumu než zvo
pro pokrokové hosty. Je lený.
jich příchodu předchá
Episoda nekritická
zely protestní schůze,
Při
návštěvě výzkum
někdo zapálil ohniček
né
atomové
stanice v
před dveřmi sovětské
Harwelu
se
nejmenova

i tiskové agentury a ne
Člověku se vtírá přirovnáni s methodami "Svate známí pachatelé vydatně ný odborář zeptal mar
inkvisice", která nevěřícím a odmítajícím vpravosala Bulganina:
vala do hrdla své učeni v podobě roztaveného olova. I pomáhali holubům v bí můžeme očekávat, že
Jak jinak hodnotit počínáni těch, kteři v malé dů leni Marxova pomníku.
věře v dychtivost našeho prostého dělníka lovit . Během návštěvy se pří ruská vláda dosáhne ta
jejich tlachání do etheru, se snaží s drzostí obchod liš nejásalo. Hubené da kového bodu, kdy snese
ního kšeftaře vloudit se do příbytku se svými "posel
stvími" třeba i touto životy ohrožující cestou.... vy čítaly většinou jenom kritiku svobodných od
To tedy je nutno připsat k těm různým "ideolo několik set zvědavců, borů a náboženských
gickým poselstvím", která doprovázejí vybuchu kteří pozorovali bez svm- (Pokračovaní na str. 2)
jící balony, vážně ohrožující občany republiky.
A pod tímto zorným úhlem je třeba posuzovat také
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Methody svaté inkvisice

Uznávají-li Němá, že Češi a Slováá mají
stejný nárok na vlastní státní život jako ostatní
národy, nesmějí zapomínat, že v dějinné chvíli,
jež nám umožnila tento nárok uplatnit, oni
zásadu svého národního sebeurčení
vtělili v požadavek s našim národním sebeurčením neslučitelný, navrhujíce místo nějaké žádouá dohody nepřijatelnou a neproveditelnou
roztržku. Mrtvým se život nevrátí, ale živí si
jej nemusí navzájem ztrpčovat věčně. O všem
je dohoda možná s každým Němcem, který
je ochoten také Němcům a ne pouze nám ulo
žit pravidlo: Co sám nechceš, nečiň jinémuanebo: Jak byste chtěli, aby jiní činili vám,
čiňte vy jim.
Jaroslav Stránský

BOUŘKA KOLEM PEROUTKY
Litujeme, že nemáme po ruce úplný text inter
viewu, který poskytl šéf československého vysíláni
"Hlasu svobodného Československa" Ferdinand Pe
routka H. W. Gaertnerovi, redaktoru časopisu ame
rických Němců ”New Yorker Staats-Zeitung und
Herold" dne 11. března 1956.
Ferdinand Peroutka prý v něm v podstatě řekl,
že, "vystěhování sudetskýeh Němců byla chyba
a způsob, jakým bylo provedeno, hanba." ... "U
českého národa došlo k pozoruhodné změně smýšle
ní vůči bývalým německým spoluobčanům." Pe
routka je prý "ochoten jednat se sudetoněmeckým
vedením, i když k tomu nemá pověření, a věří, že
poctivá výměna názorů může být užitečná, vy
jasňující a snad dokonce i přinést kladné výsledky”.
Prohlásil prý také, "že nesouhlasí s přehnaným na
cionalismem dr. Zenkla a dr. Slavika" a že "mezi
ním a dr. Zenklem a dr. Slavíkem je velký rozdíl.”
Považujeme za nutné dodat, že uvozovky klademe
tam, kde citujeme dopis našich přátel, který jsme
obdrželi spolu s výzvou, abychom řekli své mínění.
Zde je v kostce:
Princip odsunu sudetskýeh Němců považujeme
dosud za princip spravedlivý, za akt národní sebe
obrany. Kdyby byl býval proveden podle směrnic
londýnské vlády, jež rozlišovaly henleinovce a
loyální sudetské Němce, měli bychom dnes na Zá
padě ušetřeno mnoho vysvětlování. Souhlasíme s
Peroutkou v tom, že odsun byl v mnohých přípa
dech proveden hanebně, a že máme, zač se stydět.
Nemůžeme se přirozeně přít o to, zda-li došlo k
"pozoruhodné změně smýšlení vůči bývalým ně
meckým spoluobčanům” u nás doma. Než jsme
odešli, nedošlo. Dnes můžeme jen ze zkušeností
v exilu říci, že jsme se naučili rozlišovat slušné
a neslušné Sudeťáky. Prozatím měli ti neslušní
vrch všude tam, kde byla příležitost mluvit jménem
všech sudetskýeh Němců.
Bezvýhradně souhlasíme s Peroutkovými slovy
o "poctivé výměně názorů”, s důrazem na pří
davné jméno "poctivý”. Bezvýhradně souhlasíme,
že tato výměna může být "užitečná, vyjasňujíc!
a snad dokonce i přinést kladné výsledky.”. Máme
stále v paměti, jaké výsledky přineslo setkání sudetoněmeckých předáků s generálem Prchulou.
V interviewu s Peroutkou jsou sudetští Němci blíže
cíle. Nepochybujeme, že se jim dostane od Ferdi
nanda Peroutky podstatně lepších informací o ci
tech a záměrech československých uprchlíků, než
od Lva Prchaly a Vladimíra Pekelského. Jde-li
nám, jako že musí jit, o upřímný pohovor s před
staviteli sudetskýeh Němců, musíme jen uvítat,
že se konečně obracejí k někomu, kdo zná nacismus
a henleinovce od a až do zet.
Nevíme, jak došlo k tomu, že se v interviewu
objevily zmínky o dr. Zenklovi a dr. Slávikovi
jako o "přehnaných nacionalistech". ftekl-li Ferdi
nand Peroutka, že jeho mínění se liší od názorů
obou zmíněných pánů, vyslovil tím svůj názor a
nic vic. Nevíme, můžeme-li ho za to peskovat. Náš
názor je. že to nebylo moudré, ať už jsou názory
dr. Zenkla a dr. Slavika jakékoli.
Mezi dopisy, jež jsme v této záležitosti dostali,
byl dopis profesora Hlavatého, ve kterém říká:
"Požadavek odtržení sudetského území od republiky
je neoddělitelnou součástí sudetoněmeckého plánu
na ’ Heimatrecht”. Každý projev z naší strany,
který vzbuzuje naděje na splnění tohoto plánu
může být potenciálně nebezpečný územní ce
listvosti naši republiky.” Nevěříme, že by se při
nějakém jednání tohoto druhu mohlo vyskytovat
brněno Ferdinanda Peroutky. Odmítáme věřit, že
by se muž ieho jména rozhodl zahodit svůj celý
život. Myslíme, že Ferdinand Peroutka ví stejně
dobře jako my, že tím, že jsme odsoudili fikcí
kolektivní viny, že jsme automaticky neotevřeli
cestu kolektivnímu omilostnění nepočestnosti, fa
šismu a občanské a vojenské zrady.
jun
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ASII SE ZHORŠUJE

HOKUS - POKUS

Britové ztrácejí základny
Ceylon
Eritům, klrn p.á é mají plnou hlavu starostí
' rážka nacionalistic o osud Cypn a c situaci na Středním východě,
ké ''.raný v ceylonských zřejmé nzní dopřáno, aby pookřáli. Poslední zprá
volbách (viz HD 8/VI) vy z jichovýchodní Asie jsou dalšími hřebíky
po 25 letech vlády byla do rakve britského impéria.
pře' vápením nejen pro posádek. To znamená, konference britského sek
západní demokracie, ale že Anglie v dohledné retáře pro kolonie Leni pro samotného předse dobé ztratí své poslední nox-Boyda se singaporda vlády Kotelawalu. dvě základny mezi Ade- skou delegací vůdců po
N . ý ministerský před nem a Singaporem: ná litických stran, vedenou
šed Bandaranaíke se ne- mořní základnu Trinco- ministrem Marshallem.
ta i -> tím, jak se projeví malee a leteckou základ Účelem výpravy těchto
změn • vlády v zahranič
politiků je získání nezá
nu Negombo.
ní y.-.lřice: bližší styky s
vislosti pro Singapore.
Singapore
komunistickou Čínou a
ale
žádný z nich nedoufá
O budoucnosti Srnga■ ‘ ' R znárodnění britv samostatnost stopro
pore
se
právě
jedná
v
skTjových plantá
centní. Marsíial! (jenž
ží a vypovězení britských Londýně, kde probíhá prohlásil, že bude resigZE DNE NA DEN novat. nesetká-li se jeho
míše s úspěchem) ani
plnou nezávislost proza
tím nechce. Zodpovědní
16.1. Vulko Červenkův uprchlíci z komunistic politici ze Singapore do
"rezignoval” na funkci kých zemí obrovskou stali chladnou sprchu
bulharského
předsedy manifestaci na protest
vlády. Jeho nástupcem se proti návštěvě Chrušče minulý měsíc, kdy de
va a Bulganina.
stal Anton Jugov.
monstrace, podporované
Nový ceylon: ký min. — Polská vláda se roz vládou, které měly uká
před.' eda S. Bandaranaike hodla propustit na svobo
prohlásil na tiskové kon du 30.000 politických věz zat singaporskou vůli po
ferencí, že britské oddíly ňů a zkrátit rozsudky osamostatnění, se nako
budou muset opustit ost dalším 70.000.
— V SSSR se stal před nec zvrhly v komunistic
rov.
17. 4. Sovět' ký svaz ozná mětem kritiky režimu ké výtržnosti. Delegáti
mil, že rozpustí komin- bývalý zástupce u SN jsou smířeni s tím, že
ormu. Zároveň se SSSR
rozhodl, že bude podpo
roval Spojené národy v
jejich snaze udržet mír
aa Středním východě.
18.4. Bulganin a Chruš•cv přijeli do Anglie.
19.4. Ve Washingtonu uz.avřeli zástupci 12 náro
dů dohodu, ustavující
mezinárodní agenturu pro
využití atomové energie.
V Jakartě zemřel bý
valý vedoucí holandské
ho zpravodajského oddě
lení v Indonésii L. N.
Jmigschlaeger, jenž byl
.mrzen pro podvratnou
řinu, >;l. proti indoneské
re piibliee a očekával roz
mlel . Jeho smůl vzbulil zájem světové veřejao ti a vyvolal řadu pro
testů.
Generální tajemník
SN l> Ilamnwrskjoold
:■ i'á'nil, že Egvpt i Isracl
e . :i\ ir. al v bezmidmineču
istavit nepřátelství.
?<’. i. V alžírských bojích
přišlo o život ‘122 povstal
ců a I - Francouzů.
V Polsku byli zbaveni
mí-t i s‘át ii prokurátor
Stel' ” KiiHnowski. voieoský prokurátor Stani. i-.v Zarpkowski a mii Stani
slav Tbutkiewicz.
r''Ulganl" a Chruščev
s ■ -účastnili norndy s
'lom britské vlády o siti>’i’- e i Středním výcho
dě
"1.4. Armádv Fgvntn.
Satidsk ' Arábie a .Teme
ni' bvb- postavenv nod
snoiočnA vedení. Má se
■ ■ to. ' ■ smlouva má -r
■il \ vťaoit Brity ; A,lénu.
V I.ondýně uspořádali

Andrej Vyšinskij, jenž
byl státním prokurátorem
v době předválečných
čistek.
— V Londýně začala kon
ference sekretáře Lennox-Boyda se singaporským ministrem Marshallem, jenž chce získat ne
závislost pro Singapure.
23.4. Britský předseda
vlády Eden byl pozván
do SSSR.
— Bulganin a Chruščev
se zúčastnili večeře, uspo
řádaně britskou Labour
Party. Po přátelském za
čátku se debata přiostřila, když Gaitskell žádal
Rusy, aby se přimluvili
za sociální demokraty,
uvězněné ve východní
Evropě, a zmínil se o osu
du židovských menšin v
SSSR.
24.4. Alžírští povstalci
vynálili tři vesnice a za
bili přes 100 lidí.
”5.4. V Polsku byli zat
čeni bývalv náměstek mi
nistra národní bezpečv -< t; n-minn Ramkowski
a šéf ministerstva nár.
b-'-ncčnosti Anntol Fej"in.
Spojené státy vyhostilv dva člen v sovětské de
legace ti Spojených ná
rodů. kteří byli zodpo
vědní .~a navrácení 5 ná
mořníků. kteří žádali o
politický asyl v USA.
”6.4. Porady členů brit
ské v'ádv s Bulganinem
a Chruščevem skončily
\ vdáním úředního komu
niké.
28.4. V Argentině bylo
zatčeno 100 Perónových
přívrženců. Město Cordóba bylo obklíčeno.

Anglie podrží kontrolu
zahraniční politiky a ob
rany. Aby mohli udržet
své základny, potřebují
ovšem Britové také zá
ruky vnitřní bezpečnosti.
Otázka, do jaké míry
bude Anglie kontrolovat
vnitřní bezpečnost, bude
nejtvrdším oříškem na
londýnských poradách.
Neúspěch
konference
může znamenat krve
prolití a situaci ne nepo
dobnou poměrům na
Cypru. Na druhé straně
se dá očekávat, že doho
da může zajistit britské
základny jen na několik
dalších let. Většina oby
vatel Singapore jsou Čí
ňané, mezi kterými ko
munistický vliv stále
roste. Někteří znalci
asijských poměrů před
povídají. že se Singapore stane komunistickou
základnou do 5-6 let.
Bude-li vývoj událostí
pokračovat jako dosud,
nemáme, proč bychom
těmto pesimistům nevě
řili.
-r-

Londýnské
vyznáni, aniž by na ně
vyvíjela tlak?”
Sekretář Chruščev od
strčil svého ministerské
ho předsedu neuctivě
stranou a odpověděl:
”Vezmete-li v úvahu
naše stanovisko, my vez
meme v úvahu vaše. Budeme-li kritisovat jeden
druhého, nikam se ne
dostaneme. Na tomto
poli soutěžit nechceme.
Chceme soutěžit v dobré
vůli, která posili přátel
ství,”
Rudá morálka! Naše
dobrá vůle spočívá v
úsměvu. Houby je vám
po tom. jak zacházíme
s lidmi za Železnou oponou.
Episoda soudružská
Labouristé uspořáda
li pro vzácné hosty
slavnostní oběd s ne
sl.-. vnostnim zakončením.
\ údee oposicc Jejího
Veličenstva Gaitskell se
vytasil, podporován sou
druhem Bevanem. se seznámem scciálně-demokratických vůdců, vězně
ných v komunistických
zemích. Dožadoval se
vehementně propuštění
těchto "soudruhů brit
ské socialistické strany”.

Portugalský ministerský předseda Salazar je
patrně nejmírnějším diktátorem na světě. Bude také
jediným člověkem, který se stal diktátorem bez
vlastni touhy po moci. Tím však nekouří jeho
výjimečnost 3 nekonči ani odmítáním platu mi
nisterského předsedy, sni prajednoduchou sardin
kovou dietou. Daleko zajímavější jsou jeho názory
na uspořádáni moderního státu.
Dr. Salazar byl profesorem národního hospodář
ství na universitě v Coimbře. Myšlenka t. zv, kor
poračního státu byla jeho zamilovanou theorií. \
r. 1932 mu připadl úkol, ukončit téměř tradiční
portugalský chaos. Jeho moc byla neomezená. Ale
dr. Salazar se už tenkrát zachoval, podle měřítka
diktátorů, hodně neobvykle. Místo aby jednoduše
nadiktoval to, čemu věřil, udělal z Portugalska la
boratoř, ve které prováděl opatrné a, zdá se, uvá
žené pokusy, aby si prakticky ověřil, čemu věřil
v theorií.
Portugalsko dostalo v cizině už dávno nálepku
korporačního státu, ale parlament v Lisabonů te
prve teď jedná o zákonu na zřízeni prvních korpo
raci. Dr. Salazar postupoval pomalu a obezřetně.
V jednotlivých sektorech průmyslu byly zřízeny
dělnické syndikáty a zaměstnavatelské komory.
Po pozorném sledováni jejich činnosti bylo opra
vováno, co se jevilo vadným, a podtrženo, co se
osvědčilo. Konečným cílem je vytvoření zmíněných
syndikátů a komor v každém jednotlivém úseku
hospodářského života a jejich sloučení v korporace.
Delegáti jednotlivých korporací pak budou vysí
láni do horní sněmovny.
Odpůrci korporačního státu v něm vidí ideální
prostředek k zajištění absolutní státní moci a uka
zují na fašistickou Itálii, kterou Mussolini také
označoval za korporační stát. Poměrný úspěch v
Portugalsku, jehož pokrok od začátku korporačních
pokusů se nedá popřít, vysvětlují mimořádnými
osobními vlastnostmi dr. Salazara. Dr, Salazar vidí
naproti tomu právě v korporační horní sněmovně
nejlepši záruku omezení státní moci.
Ať už je pravda na kterékoliv straně, portugal
ský pokus stojí za pozorováni.
_n.

episody

Soudruha Chruščeva
se to náramně dotklo.
Ztratil hlavu, zapomněl,
že nesedí v Kremlu a
rozzuřeně
mentoroval
neklidné
labouristické
posluchače o tom, že v
SSSR žádní sociální de
mokráte nejsou, do vnitř
ních záležitostí satelitů
že nemá co mluvit a so
ciální demokraté že byli
stejně odjakživa nepřá
telští dělnické třídě.
Morálka: I mistr te
sařský se někdy utne.
Episoda opakovaná
Těsně před přistáním
v Anglii došla z Moskvy
jako na zavolanou zprá
va o rozpuštění kominformy. Je to jenom další
episoda v boji za dosa
ženi světovládných cílů
komunismu. Její propa
gační účinek je však
značně seslaben tim, že
jde o episodu opakova
nou. V r. 1943 byla po
dobným způsobem roz
puštěna
kominterna.
Tenkrát jako dnes uvá
děla se jako důvod sna
ha po zlepšení styků se
západním světem, (viz
str. 41 Jenom důvody
jsou trochu jiné. V r.
1943 šlo o pomoc ve vál.

( Pokračováni se str. 1 )

ce s Hitlerem. V r. 1956
jde o vyhlazení pocitu
komunistického nebezpe
čí. Morálka: Lháři sedruhé nevěří.
Význam návštěvy
Rozumí se, že Chruš
čev s Bulganinem nejeli
do Anglie za rekreací.
Anglo-americká aliance
je pilířem západní bez
pečnosti. V ní, a jenom
v ni, spočívá rozdíl mezi
dneškem a rokem 1938.
Rusové tohle dobře vědí.
Naruš anglo ■ americké
spojenectví, a Západ tu
stojí obnažen sovětské-

inu útoku, jako stál ob
nažen útoku nacistů v
době, kdy spojenectví
anglicky mluvícího světa
neexistovalo.
Anglická návštěva je
jenom jednou přísadou
iučavky, do níž již byla
namíchána
"ženevská
konference na vrcholku”
a ničeni Stalinova kultu
Úspěch či neúspěch
anglické cesty záleží, z
bol? evíikého hlediska,
na tom, jak bude reago
vat anglo-americká slou
čenina na sovětskou lučavku.
-kw-

Naše rovyMILÝ ČESKÝ VĚRNÝ UZENÝ JAZYK
Dnes po 13 letech od prvního zájezdu bratrů
z Batawy, vítáme mezi nás sestry této jednoty,
které přijely na župní akademii. Vedoucím je
clevelandskému sokolstvu známá, obětavá, bý
valá župní náčelnice ses. Vlasta Janáková, dnes
nacelmce Kanadského Sokola. Přijely ženy a
možná, že mezi nimi je některá, která nás v
roce 19-21 ako malá holčička vítala v Batawě,
r-ám také milým věrným českým jazykem,
když povídala: "Maminka vzkazuje, že klíč od
,.mu„ je pod rohožkou a šunka a pivo je v led
ničce . To bylo to bratrské pohostinství, to byla
ta laska - kterou jste zadarmo rozdali, za srdce,
'te re jste na dlani podali’’ - jak napsal o Batawě
básník Rudolf Slíva.
Z článku "Vítáme naše milé hosty”, Nový svět,
Cleveland, 23. března 1956, str. 2.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Bratislavský rozhlas
oznámil 10. dubr.a: ' Sek
retariát výboru pro za
bezpečení osob, které se
na základě amnestie vra
cejí do ČSR, očekává v
nejbližších dnech příchod
většího množství čš. ob
čanů, zejména z Jižní
Ameriky, Kanady, Au
strálie a i některých
evropských států. V mi
nulých dnech se vrátilo
do ČSR s početnými ro
dinami značné množství
osob, zejména ze Západ
ního Německa. Navrátil
ci už pracují v celé řadě
průmyslových
odvětví
našeho národního hospo
dářství,” ( Austral
ský kontígent: 8 osob.)
— Ministr vnitřního ob
chodu Krajčír uspořádal
11. dubna tiskovou kon
ferenci pro zahraniční
novináře. Mluvil o ne
dávném snížení cen a
uvedl, že zatím co v roce
1929 činila průměrná mě
síční mzda dělníka 497
Kčs. v roce 1955 činila
1.270 Kčs. Při tom prý
dává čs. stát pracujícím
vedle čisté mzdy za sku
tečné vykonanou prácí
další výhody a vymože
nosti, jako je placená do
volená, společná rekre
ace a j. Ne nemocenské
pojištění bude prý letos
vynaloženo 5 miliard 300
milionů Kčs, nájemné z
bytů je o dvě třetiny

nižší než •: roce 1937 a
.ák.sd: na byt ani prů
měrné nejvýš jednu dese
tinu platu.
—10. dubna odeslal Čs.
závod ve Strakonicích
první zácíHru nových
strojů Jawa ČZ 125.
První stroje jdou do Ma
roka. ČZ 125 budou ex
portovány do 112 států.
— V grafickém závodě
"Svoboda” ( dříve Keubert & spol.) na Smícho
vě byla dána do provozu
"největší rotačka v Evro
pě”. Byla dovezena z
Východního Německa. Je
to osmibarevná ofsetová
rotačka a její výkon je
až 8.000 výtisků za ho
dinu.
— Do Pekinu přiletěla
11. dubna čs. obchodní
delegace, kterou tvoří
první náměstek ministra
zahraničního obchodu
Otto Kocour, první ná
městek ministra těžkého
strojírenství ing. Miro
slav Šnek a další.
—11. dubna přijela do
západočeských lázní čtyřicetičlenná výprava zá
stupců cestovních kance
láří ze západoevropských
zemí, která je na návště
vě v ČSR. Prohlédla si
lázeňská zařízení a hotel
"Čedok-palác” v Marián
ských Lázních a "Grand
hotel Čedok Moskva” v
Karlových Varech.
—10. dubna přijel do

PROCESY A ROZSUDKY
— Hostinský Riegcr s manželkou, bytem v
Čeňkově, okres Praha-Sevcr, byli odsouzeni
k třem letům vězení, ztrátě majetku a po odpykání trestu k deportaci z okresu.
— Vedoucí stavby Matěj Ondráš a polír Imrich
Jolčik byli vedoucími "bandy, která měla 17
členů”. Kradli cement, cihly, vápno, desky,
později prý i "rámy dveři, oken, stavební že
lezo, a jiný stavební materiál”. Před lidovým
soudem v Bratislavě dostal Ondriaš 6 let, Jol
čik 4 roky a ostatní spoluobžalovani tresty od
8 měsíců do I roku. Všichni musí nahradit
škodit n. p. Pozemní stavby 711.
— Viliam Flcischmann a Vincent Marek,
"vesničtí boháči, kteří se vetřeli do výkupního
aparátu" ve Velké Blahové, byli odsouzeni
pro černý obchod na 12 a II let žaláře.
■Zaměstnanci "Moravských železáren” zlepšovatel S. Křížek, technolog ing. R. Hanák,
vedoucí slévárny J. Vincenc a referent pro
zlepšovací návrhy M. Slezák byli souzeni v
Olomouci. Při práci na Křižkově zlepšovatclskěm návrhu byl zraněn dělník A. Bělin. Ob
žalovaní byli odsouzeni pro "ublíženi na zdraví
z nedbalosti" k trestám od 6 do 8 měsíců.
— U bývalého velkoobchodníka G. Hlídka v
Pisku bylo prý nalezeno 12 tajných skladů.
Zatajoval zboží jako ráty na selské povozy
a příbory,
— "Kulak" Jan Matlášek z Kvlcšovic bvl od
souzen v Opavě na 9 ’ct pro sabotáž, neplněni
dodávek a vykořisťováni.
— Pro podvody byli v Praze odsouzeni: bratři
Leo a Lubomír Veselí, bývalí obchodnici s
realitami a majitele pražské výstřižkové kance
láře "Argus", dr, J, Klečka, vedoucí jednoho
odboru Ústavu epidemiologie a mikrobiologie,
referenti krajské správy výkupu v Praze Rába
a Kunc a K, Krejčí . technického odboru KNV
v Praze,
J. K./Č

"Budapešť”. Bude hc-~3vat ve 40 městech. První
ZSStSTSGíl J6
— Závod. "Sigma” v Závazce nad Hronům do
končil montáž čerpadel
pro čerpací sta mel v Aíganístsru. Každý ze šesti
strojů odčerpá v cemen
tárně za minutu 800 c
cementových kalů a vá
pencové drtě.
— 1.600 vědců se zúčast
nilo konference vědec
kých a výzkumných pra
covníků, svolané do Pra
hy. Sjezdu předsedal Zde
něk Nejedlý.
— Na rohu Václavského
náměstí a Krakovské uli
ce se dokončuje ”Dům
mody” (bývalý Prokop
a Čáp). Budou v něm
umístěny vedle prodej
ních místností také krej
čovské salony, výstavní
a přehlídkové síně.
-12. dubna byla ve výstav
ní síni Staroměstské rad
nice v Praze otevřena
výstava "Maďarské tex
tilní umění”. Otevření
se účastnili: maďarský
vyslanec v Praze Imre
Horvath a náměstek mi
nistra kultury Vladimír
Ludvík.
— Jaroslav Seifert do
končil novou sbírku ver
šů, určenou mládeži. Kni
ha se jmenuje "Chlapec
a hvězdy” a je inspirová
na obrázky Josefa Lady.
14. dubna skončila v
královopolských strojír
nách Závodů Klementa
Gottwalda v Brně tří
denní "stachanovská ško
la". Novátor Vlach z ČKD
Sokolovo v ní učil 11(3
svářečů vyrovnávat pla
menem vypoukliny na
železných deskách.
— Antonín
Zápotocký
jmenoval dr. Josefa Ur
bana
mimořádným
a
zplnomocněným
velvy
slancem ve Francii. Sou
časně zprostil funkce
velvyslance Gustava
Součka.
Na kabaretu v "ZK
pohostinství" v Praze
oslavil pětašedesátku
Vlasta Burian.
— Novým ředitelem Ná
rodního divadla v Pra
ze by] jmenován dirigent
J. Vogel, dramaturgem
herec O. Krejča.
Rakouská vládní de
legace, vedená vyslancem
dr. E. Lembergerem. při
jela do Prahy k "projed
nání otázek, souvisejících
s provedením státní
smlouvy o obnovení ne
závislého Rakouska”.
Městské konference
KSČ se konaly v Praze
Brně. Ostravě. Bratislavě.
Za ŮV KSČ se účastnili
V. Široký. R. Barák. A
j Novotný a K. Bacílek.
I Konference prý přinesly
| "řadu vážných podnětů
. k odstranění nedostatků".
— Československý červe
ný křiž poskytl pomoc
. tureckému obyvatelstvu,
postiženému živelními po
hromami. ve výši 20.000
i tureckých liber a obětem
i povodni v Kolumbii po1 moc ve výši 2.S00 $.

DOMOVA

Čs. kinematografie
v roce 1956
Československý státní film chce letos natočit 21 celovečerních snímků,
z tcho " slovenské. Výběr je celkem rozmanitý a nepříliš budovatelský.
"V seznamu najdeme do K. M. Walló), "Hra o ži vem "Neporaženi” Jarikonce náměty vyloženě vot" (podle románu K. J. šovu hru "Přísaha”, Ka
únikové jako třeba ''Dě Beneše "Rodný hlas”, re rel Kachyňa vyrábí do
deček automobil" (ná žie Jiří Weiss), a "Robin- brodružný film ze života
mět Adolf Sranald, re sonka" (podle Marie Ma pohraničniků "Ztracená
žií Alíied Fizž.k . operní jerové, režie Jaromír stopa” a Čeněk Duba
film ’ Dalibor" (režie Vác Pleskot). "Robinsonka" sportovní film "Synové
lav Krška), Drdovy bude také jediný dětský hor".
"Hrátky s čertem" (re film tohoto roku.
Ve společné produkci
žie Josef Mach), a ko
Otakar Vávra má do
medii z uměleckého končit jiráskovskou tri s Bulhary má vzniknout
verse "Legendy
prostředí "Nezlob se logii zfilmováním romá filmová
o lásce” od tureckého ko
Kristino!” (režie Vladi nu "Proti všem”.
mír Čech).
Ve výrobním programu munisty Nazima Hikmeta
Martin Fric dodá třetí je "film o dnešním man (režie Václav Krška).
Bratislavské ateliéry
díl filmu o loňské sparta- želství”, nazvaný "Roztr
kiádě a natočí pod náz žka” (režie Miroslav Hu mají v plánu historickou
vem "Zaostřit, prosím!” báček) a "drama o mla komedii "Poslední bosorsatirické povídky Jiřího dém studentovi, který se ka" v režii Vlada Bahny,
Macha.
dostal na scestí” s dra příběh mladého manžel
Románové předlohy matickým kalendářovým ství "Previerka lásky”
budou mít filmy "Advent" názvem ”Na prahu živo (režie Jozef Medved) a
(podle Jarmily Glazaro- ta” (režie Václav Gajer). dramatický příběh z do
vé, režie Vladimír Vl
Režisér Vlpdimír Bor- by zakládání jednotných
družstev
ček), "Bludná cesta” ský připravuje veselohru zemědělských
(podle románu T. Svato "Kudy kam?”, Jiří Se- "Čisté ruce" (režie An
J. L.
pluka "Bez šéfa", režie o.uens zfilmuje pod náz- drej Lettričh),

NESNÁZE S ” KONSTRUKTIVNÍ ” KRITIKOU
Od XX. sjezdu Komunistické strany Ruska vedou českoslovenští komu
nisté kampaň (podle sovětského vzoru) pro "rozšíření kritiky a sebekri
tiky ’ ve veřejném životě, a pro odstranění "kultu osobnosti". V poslední
době sc však tyto hlasy začínají mísit s ustaranými poznámkami režimu,
napomínajícími občany, "aby se to kritisování nepřehánělo."
Jak se dalo již očeká režimního aparátu. Po ná a nesmi znamenat
vat volnost kritisovat dle všeho tedy již k snižováni úlohy pracov
poměr) a režim se stala těmto zjevům došlo.
níků a jejich autority v
vítanou příležitostí pro
"Boj proti kultu osob očích pracujících.”
obyvatelstvo, aby se ob- nosti nemá ovšem nic
O těchto potížích s
rřtilo p- .t neoblíbeným společného s malobur- kritikou hovořil ve své
diktátorkúm a režimis- žoasními a anarchistic- řeči na zasedání ÚV
tům.
kými názory, jež popí KSČ Antonín Novotný
Pražský rozhlas proto rají úlohu vůdců a orga a Milan Jariš v Literár
3. dubna napomínal ve nisátorů mas, "pravil ních novinách, kde 31.
řejnost. že při této kriti pražský rozhlas ve zvlášt března výslovně uvedl,
ce nesmí jít o odstraňo ní přednášce na toto žc komunisté mají strach
vání "moudrých vůdců” thema. "Boj proti kultu mluvit pravdu, protože
a o snižování autority osobnosti tedy neznáme- se boji anarchie.
FEP

Čepička zbaven funkcí
( Pokračováni se str. 1 ) možnost různých cest kc a to násilnou. U někte
Gottwalda iako úchylka- komunismu.
Chruščev rých pracovníků bezpeč
ře.
mél na mysli jen a jen nosti a justice byly vy
Současně také vysvět Jugoslávii, která tak ja
volány nesprávné názo
luje, o čem mluvil ko tak se už vymanila z
ry a v praksi se vytvoři
Chruščev, když p-ipustil

přímého područí Mosk
vy,
a komunistické strany
— V pražském rozhlase '
promluvila Leona Manno- • ve svobodném světě,
vá. dcera Thomase Man- ; jimž tímto dával povo
na, která žije v česko- j leni tvořit podle potřeby
Slovensku.
i
parlamentní koalice s tě
— Předseda jugoslávské-;
ho parlamentu M. Pijade ! mi demokratickými stra
pozvjtl do Jugoslávie ; nami, jež by byly ochot
československou
parla ny se k tomu z jakých
mentní delegaci. Návště koli důvodů propůjčit.
va se uskutečni v květnu.
Čistky v policejním
Do Jug-slavie též odjela
aparáte ?
Česká filharmonie s di
rigentem Karlem AnčerDůležitá část Novot
lem.
ného projevu se týkala
— V Bruselu byla podepsána obchodní dohoda policie a ministerstva
s Beneluxem. ČSP^ dodá spravedlnosti: "Nespráv
strojové zařízeni. ' auta, ná these Stalinova se
traktory, papír, obuv, do odrazila i u nás. Jako
veze len, bavlnu, umělé !
hedvábí, kaučuk, olovo i bv diktatura proletariátu
a zinek.
J. K./Č [ měla jen jednu stránku

la situace, žc bezpečnost
se pokládala za nadřa
zený orgán, který nepo
dléhá kontrole. Politické
byro již provedlo řadu
opatření proti nespráv
ným methodám ...”
Jedním z opatření
byla politická likvidace
Alexeje Čepičky. Jisté
se co nejdříve dozvíme
něco o "oné řade opat
ření”, o níž mluvil No
votný. Po Čepičkovi pů
jdou další příslušníci
gottwaldovskj-ho křídla
strany. V Českoslovenku
začala nová čistka.
Č/vm
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Balonky do Československa
Brněnský literární měsíčník Host do domu uveřejnil ve svém únorovém asie wsai xxo
"Večer s hudbou”. Báseň líčí zážitek příslušníka pohraniční stráže, který se jednou za dlouhý
čas vypravil na randění zábavu: "Nejde mi ten večer z hlavy, /veselý a deštivý./ Divný^ večer.
A vy taky,/milá dečno. Taky vy”. Statečný pohraníčník měl k dumání dobrý důvod. Když si
přeleštil psí hlavu na s~vložce a vybral si tanečnici, dostal příkladným kosem-

Zrušení Kcminterny před 13 lety předcházelo
moskevské konferenci zahraničních ministrů (19.30. října 1943) a teheránské konferenci (26. listo
padu - 2. prosince 1943), při níž se Stalin poprvé
Zasmál jsem se jaksi divně,
"Ke stropu až trubka šplhá,
setkal s Churchíllem a s Rooseveltem. Na těchto
jako vítr na horách.
basa drnčí zvesela,
konferencích se jednalo jak o koordinaci váleč
Odešla jste. Já tam zůstal.
kolem stolu, štíhlá, jemná,
ného úsilí, tak i o zásadách, kterými se velmoci
Trubka vřískla: Vrah jsi, vrah.
s kamarádkami jste šla.
budou řídit při mírovém uspořádání světa. Pro
komunisty začínala nová epocha; konečným cílem
Bvl jsem doma '? Byl jsem v Čechách ?
Přiskočím k vám, rozesmátý.
zůstalo ovládnutí svéta, ale vývoj událostí přinesl
Co to měla ve zraku ?
Urážet vás ? Bylo čím ?
nové prostředky k dosažení tohoto cíle. KominDivné písmo jsem tam četl.
Na výložky pohlédla jste.
terna jako formální organisace se stala přežitkem.
Písmo z cizích letáků.
- Díky. S vrahem netančim.
Přečtěme si, jak reagoval na změnu sovětské zahra
1. května letošního roku dovrší letáková akce Výboru pro svobodnou Es ropu druhý rok
niční politiky západní tisk. Výňatek je z úvod
svého
trvání 1. května 1954 snesly se nad Československem prvně tisíce letáků, formulujících
níku, který otiskl vlivný anglický levicový týde
10
bodů
programu lidové oposice proti komunistickému režimu. Časopis jmenované organisace.
ník The New Statesman and Nation 29. května
který
se
jmenuje
'Svobodná Evropa” a který je expedován do Československa pomocí balónků
1943 pod nadpisem ’’Stalin končí jednu kapitolu”.
přibližné dvakrát za měsíc (záleží to na povětrnostních podmínkách), vzal si za úkol pomáhat
Stalin veřejné přiznal, že Kominterna je pře československým občanům v jejich každodenním boji s požadavky státního kapitalismu. Po
kážkou, a zrušil ji. To není pouhá léčka propa
dvou letech činnosti je možno říci, že 'Svobodná Evropa vykonala platné služby a docílila
gandy, ale konec jedné politické éry. Dokument,
několika pronikavých úspěchů. Citovaná básnička svědčí o tom, jak je vliv Svobodné Evro
vydaný v Moskvě, předpisuje komunistům všech
py” rozsáhlý a jak zvolna tlačí režim do defensivy. "Svobodná Evropa” má dnes pravděpodobné
zemí (v naprosté shodě s Leninovými pravidly),
v ČSR ze všech novin největší cirkulaci.
aby sami vypracovali politický a taktický program,

který by vyhovoval místním podmínkám, místo
aby se slepé řídili instrukcemi z Moskvy.
Když byla Kominterna založena po poslední
válce, mela být nástrojem světové revoluce, která
se mnohým zdála tak blízká, jako nový příchod
Spasitele prvním křesťanům. Směr a taktika třetí
internacionály byly vždy ovlivněny okolnostmi
jejího vzniku; pocházejí ze země, kde pokrok
nebyl možný bez násilné revoluce, kde svoboda
projevu a právo sdružovat se neexistovaly, kde
liberální tradice nikdy nczakořenila.
NVjkřiklavější neúspěchy utržila Kominterna
v Číně a v Německu; zvláště v Německu by
moudřejší vedení a politika, založená na chápání
národních požadavků, nebyly dovolily, aby komu
nisté plýtvali energií v útocich na sociální demo
kracii a namnoze v podpoře nacistů. Po Hitlerově
triumfu se však komunisté opět ukázali v přízni
vějším světle. Jejich význam jako ilegálních pra
covníků, statečných a věrných, se rovná jejich
Na balónkové základně
škodlivosti v demokracii, kde celá politická tradi
Zprvu vycházela v
ce vyžaduje odlišný postup.
Zrušením Kominterny dává Stalin jasně na letáčkové formě. Dnes
jevo Rooseveltovi, Churchillovi a Čankajškovi, že má už 8 stran, které ma
hodlá vystupovat jako hlava Sovětského svazu jí zhruba formát 21x16
a ne jako organisátor zahraničních revolucí. Tim cm. Každé číslo přináší
nemění theorii. že po rozkladu mezinárodního běžné aktuality v kostce,
kapitalismu musí být nastolen světový socialismus; úvahu o mezinárodní si
oznamuje se jen, že se Stalin domnívá, že zájmům tuaci, všimá si změn na
světového socialismu po válce nejlépe poslouží domácí frontě odporu,
zaznamenává
úspěchy
zesilováni SSSR.
Stalinovo rozhodnuti nepochybně předcházelo Čechoslováků v cizině a
Daviesově příjezdu do Moskvy. Jistě bude mit ! dává informace lidem
za následek, že schůzka Stalina s presidentem i doma, jak oslabovat bez
Rooseveltem a s min. předsedou Churchillcm bude risika komunistický stát.
Lidovou oposici. svoji
plodnější. . . . Mr. Churchill a Stalin se shodli
na tom, že bojuji proti hitlerovskému Německu, čtenářskou obec, definu
a Stalin, nezapomeňme, se hlásí k Atlantické je "Svobodná Evropa”
chartě. Z mlhavých všeobecnosti této deklarace takto:
"Především je nutno
je ted třeba udělat konkrétní formu, která by dala
lidu všech zemi vyhlídku do budoucnosti, ujiště opakovat znovu a znovu,
ni (jež po-ád schází), že mír bude krokem k ro i že "lidová oposice" ne
zumnější organisaci světa. Stalin může docela znamená žádnou spikle
dobře žádat, aby Britanie a Amerika dokázaly neckou organisaci. "Li
dobrou vůli tim, že přestanou koketovat s pro- dová oposice" - to je lid
fašistickými Poláky, s generálem Mih tilovičem. v oposici. Nic vic a nic
s Habsburky a ostatními zbvtkv minulosti, která méně. Místo "lidová
by už měla být mrtva. Jestliže Stalin zrušil ko oposice" bvchom prá
munistickou internacionálu, proč bv neměly- Bri vě tak mohli říkat "oby
tanie a Spojené státv .-likvidovat zbývající pří vatelstvo". A to by mož
ná bylo přesnější."
věsky fašistické internacionály ?

bodné Evropy” se ne ským čtenářům. Sestavil
omezuje jen na vydává je Pavel Tigrid. Stačí
ní časopisu. Nejzávažněj říci, že už jsou dneska
ší pasáže Eisenhowero- bibliofilií, drahou exu
va vánočního poselství, lantskému srdci.
ve kterém řekl, že osvo
Tisková a rozhlasová
bození ujařmených ná činnost "Svobodné Evro
rodů zůstává jedním z py” je nepochybně nej
hlavních cílů americké důležitější základnou, na
zahraniční politiky, byly níž může československý
vytištěny ve formě exil spolupůsobit na vy
zvláštního letáku a spo tváření a řízení domá
lu s komentáři západní- cího odporu proti komu
hc tisku poslány po ba nistům. Neváháme říci,
lóncích do Českosloven že podle našeho mínění
ska v úctyhodném množ se pracovníci "Svobod
ství.
né Evropy” v prvních
K vánocům 1955 vy dvou letech trvání zhosti
dala "Svobodná Evropa” li svého obtížného a
v Západním Německu dva překrásné almana často nevděčného úkolu
Vydavatelům "Svo chy, určené českosloven se ctí.
bodné Evropy” se do
stává důkazů o rozšíře
nosti a účinnosti časo
pisu ze dvou pramenů:
jednak ze svědectví
uprchlíku a z dopisů
"Nemůžeme určovat západní strategii a organi
propašovaných z Česko zovat západní síly. Ale na vnitřní, československé
slovenska, jednak z re frontě, tam jsme rozhodujícím činitelem my a nikdo
jiný. To je náš úsek fronty. Na něm si svoje bitvy
akce oficiálního česko musíme vybojovat sami, bez ohledu na to, zda se
slovenského tisku. V do venku diplomaté na sebe chvilku usmívají nebo
bě od května do srpna zas chvilku mračí. Taktika studené války může
1953 (před zahájením být proměnlivá jako dubnové počasí, ale její základ
povaha, její strategie a její cíle se nemění.
balónkové akce) bylo ní
Nemění se ani pro svobodný svět, ani pro nás.”
zaznamenáno 34 rozhla "Tím, že jsme si přece jen vymohli řadu ústupků,
sových a novinových vzrostla naše sebedůvěra - a zároveň se tím zmenšila
útoků proti Výboru pro sebedůvěra režimu. Každá dílna, ve které si děl
svobodnou Evropu. V nictvo vynutí tu nebo onu výhodu, a každé druž
roce 1954 (po zahájeni stvo, které jeho členové rozpustili, stávají se vidi
telným a hmatatelným důkazem, že i v policejním
akce "Veto") bylo jich režimu isou cesty a cestičky, a že nemá pravdu
uz v téže době 155. ten, kdo naříká: co se dá dělat? .. Tím, že si jasněji
Diplomatická
ofensiva uvědomujeme, že každý ústupek režimu znamená
komunistů proti balón nejen materiální výhodu, ale také kousek svobody
a krok na cestě k úplnému osvobození, tím si zá
kům Svobodné Evropy" roveň vytváříme politický program ... Z nesčet
z konce minulého roku ných kapek osobních zásahů se slévá proud lido
jen znovu potvrdila, jak vého odporu, který vytrvale podemílá půdu pod
československou vládu nohama. Každý- svou troškou působí na oslabení
mrzi. že ztratila tiskový režimu a v milionech lidí se probouzí pocit soli
darity - první podmínka účinného oposičního hnu
a rozhlasový monopol. tí.”
Novinářská akce ’ Svo
(Pokračování na str. 9)

” Svobodná Evropa”
našim doma

30. 4. 1956

HLAS

DOMOVA

ZE ZÁPISNÍKU ČESKÉHO LOUTKAŘE
-HjPožádali jsme krajany z loutkové scény MARIONNETTES EMPIRE
v Paříži, aby nám řekli něco o své práci. Zde je jejich zpověď:
Čeští varietní loutkáři hrají v přítomné době v různých koutech světa.
Dvě skupiny byly na půlročních tourné v Indii, jiné pak ve Švédsku, Dán
sku, Holandsku, Belgii, Švýcarsku, Itálii, Španělsku, Sever. Africe atd.
a vystupovaly v televisích téměř všech západoevropských států.
Každého zajisté udiví,
V západní Evropě pů prostém stínu. Tento
jak je to možné, že Če sobí již několik českých způsob předváděni ovliv
ši dělají v cizině tak loutkařských skupin. nilo hlavně prostředí
úspěšná loutková před Mají velmi podobná podniku, v nichž se pra
staveni. To je umožněno čísla. Typickým je na cuje. Všude je totiž pro
tím, že se podle západ příklad tančící pštros. V stor velmi omezen a va
ního vzoru loutkaří sta české emigraci běhají rietní čísla následuji
li varietní atrakcí stej čtyři. Tato čísla se liší rychle za sebou bez
ně jako kouzelník, žon jen pohybovou jakosti, přestávek. Během krát
glér, akrobat a podobná neboť hudebně jsou kého ohlášení se musí
imisic hallová čísla. Krát všechna stavěna na ”Let již připravit další atrakké loutkové představeni čmeláka” od Římského čni číslo na scéně.
je pojato mezi ostatní Korsakova a máji po
Za své šestileté čin
varietní čísla do celkové dobná režijní pojetí. Dal nosti jsme poznali mno
ho programu. Nemá ším populárním a typic ho velkých i malých di
žádný slovní doprovod, kým číslem je holčička. vadel, kabaretů, musicpouze hudbu a zpěv, Vznikla roku 1950 jako hallů a kin, v nichž se
takže se může předvádět parodie francouzské dět mezi ‘ dodatkové filmy
bez ohledu na národnost ské hvězdy Marie Fran a hlavní film zařazuje
diváků.
ce a byla původně vy někdy varietní atrakce.
Tak jako u nás, i zde tvořena pro francouz V malých pařížských
v cizině, má loutka vel skou televisi.
kabaretech (jako Jockey,
kou popularitu u dětí,
Vystupoval-li někde Tabou, Sphinx a. j.)
ale dospělí na ni hledí český loutkař, nedá se by bylo ironii vůbec
s despektem, ovšem jen zjistiti, který to byl, po mluvit o zákulisí. Tam
do té doby, než osobně dle popisu jeho čísel, existují hromadné šatny,
uvidí loutkové předsta nýbrž dle popisu jejich lépe řečeno prostory pro
artisty, odkud se jde
veni tohoto varietního vodičů.
Podle nejnovějšího přímo do sálu. Někdy
pojetí. Proto je obtížné
zajistiti si první engage způsobu se loutková jsou umístěny nad nebo
ment u ředitelství pod čísla předvádějí přimo pod scénou a loutky se
niků nebo zavěsti se u na parketě tak, že vodič musí nositi na jeviště
agentur. Jakmile se však přivede s sebou na scénu po točitých úzkých scho
pronikne a ředitelé nebo loutku a manipuluje ji dištích, což je pro lout
agenti číslo osobně uvidí, před sebou u své nohy, kaře menši akrobacií.
je další práce ulehčena, při čemž silné reflektory Tyto podniky nemají ta
neboť loutkáři jsou pak jsou zaměřeny výhradně ké žádné opony. Krásně
všude dřív neb později na loutku a vodič zůstá jsou vybavena jen velká
vá pokud možno v na jeviště divadelní a kon
re-engagováni.

PŘÍPAD ALKOHOLICKÝ
Jaroslav Strnad
Já sám nepiju, soudruzi, ale uznávám, že se v
našich zemích alkoholismus strašně rozmáhá. Po
vídal to tuhle aspoň soudruh Plojhar, jenž je také
abstinentem. Ono by se proti tomu vskutku mělo
něco dělat. Vždyť, když se takový pracující naleje
jako ponocný, jak potom může plnit normu? Vy
můžete namítnout, že soudruh Gottwald pil jako
duha, o soudruhu Chruščevovi ani nemluvě. To
je pravda, ale taky je pravda. že není piti jako
piti. Když se do piti dá nějaký náš vedoucí sou
druh, pak to je jistě jen na banketě s cizími no
vináři a jen proto, aby je přelstil. Ale prostý
soudruh, jako vy nebo já, ten přece nechodí na
žádné takové státnické podniky a má se držet i
s pitím trochu dozadu
Mělo by se proti alkoholismu něco dělat. Ale ono
se i dělá. Jenomže se musí brát ohled na meziná
rodni situaci. Vezměte si přiklad ze soudružky
doktorky Dostálové. Ta zapomněla, že v socialistic
kém státě je piti dovoleno od odborových sekretá
řů výše.
Ale je nutno přiznat, že tahle soudružka vyko
nala hezký- kus práce na poli a v rámci boje proti
alkoholismu. Sotva byla zvolena lidem, umínila
si, že ve svém obvodu vyhubí opilce. Hned se do
toho pustila. Zřídila z moci tiředni ze Zachovalých
soudruhů a soudružek létací brigády, které pro
cházely od večera do rána všechny hostince, pajzlíky a bary v jejím okrsku a sbíraly opilé pracující.
Přesto se' často stávalo, že členové brigády zůstali
v krčmě sedět 3 místo, aby odevzdali opilé soudru
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Příběh z tropů
Ludvik Sláma

certní sály- kde však se
varietní program předvá
dí jen ojediněle na tak
zvaných gala-večerech.
si založili sbírku fotoHned spočatku jsme
grafii všech loutkářů,
s nimiž jsme se setkali.
Je zajímavé pozorovati
výtvarnou stránku a po
jetí. Jen u mála cizích
loutkářů lze viděti vý
razné a charakteristické
hlavy loutek. Ba do
konce i u velmi známých
divadel - na př. Theatre
del Piccolli - se užívá
hlav panenek bezvýraz
ně nasazených jen proto,
že loutka kromě dvou
lopatiček - rukou . má
také hlavu. Výjimku
tvoři někteří američtí a
angličtí loutkáři a větši
na nás Čechů.
Velikost loutky je 65
cm ojediněle, převážně
však 80 až 100 cm.
Zpravidla máji otevírací
ústa a pohyblivé oči. V
Československu jsme pro
pagovali, že loutka je
bytost svébytná. Naše
snaha o prosazení tohoto
hesla zde v zhhraničí
zcela ztroskotala. Zde
čím realističtější je po
hyb loutky na nitích,
tím je loutka úspěšněj
ší. Z 31 rozličných čí
sel. které jsme za svého
pobytu zde uvedli na
scénu, zůstala v běžném
provozu jen třetina,
ostatní zcela zanikla. Ze

hy trestající ruce soudružky doktorky, pili s nimi
a vedli nepřístojné řeči o ni, vychvalujíce požehná
ní opičky, jež prý dává zapomenout na tvrdosti
budiljicí současnosti. Alkoholismus se nebezpečné
rozmáhal. Soudružka doktorka viděla, ze musí bri
gády rozpustit.
Pustila se na lov opilých pracujících sama. Použí
vala lsti, jež nezadaly trikům západních agentů a
diversantů. Převlékala se za soudruha Zápotockého
nebo Nejedlého, navštěvovala hostince a provo
kovala hosty nadšenými řečmi o blahé hospodář
ské situaci k výbuchům radosti a přípitkům. Když
byla nálada jak se patří povznesená, strhávala si
falešné uši (když byla maskována za soudruha Zá
potockého) nebo voušska když představovala
soudruha Nejedlého , vytáhla legitimaci zdravotní
ho referátu, a kouzlem se za ní táhli všichni opilí
pracující, jako kdysi za krysařem.
Kdo se dostal takto v pořádku, byť í po čtyřech,
na zdravotní úřad, Lenin s ním/
doktor
ka si vymystela zvláštní městy na takové přestupní
ky. Četla jim soetalistickcu literaturu. Osobně a
s přednesem. Lehčím případům, které se opily z ne
znalosti nebo z mladické nerozvážnosti, četla v
Stalinové Jazykověda kvartálním opilcům a ouilcům z nešťastné lásky čítávala buď Po stáru se
ztt nedá nebo Milostný život paní presidentové
od soudruha Neeáska. a ty docela těžt-a kteří v
opilosu nactiutrnovali členů—. vlády a straně, ty
obyčejně častovala nějakou novinkou Drdy rknn
Bezáče.
Jak si, soudruTt. snadno —
p-p- tv
má
lokdo vydržel dvakrát. Po druhé lekci delikventi
houfně umírali. 1 to spadalo do rámce pětiletky.
Soudružka doktorka ti—i no—crčrti normu

Moře a dálka. Přepluli jsme rovník
a kdesi v podvečerním zálivu
spatřil jsem starý, vzrostlý banánovník
a ustrnul jsem v náhlém obdivu.

Byl jako čelenka, jak péra náčelníka
(válečnou píseň pěly cikády).
Zdravím tě, bratře, zdravím bojovníka.
Jsi větry rozedrán jak prapor brigády,

na kterou všichni dávno zapomněli
v te vřavě světa, v bídě ošemetné.
Zdravím tě, bratře, žiješ život celý
a padneš náhle, až tě osud setne.
Tvůj osud, bratře! Jako čepel stíná
v čas plný, v čas, kdy život uzrál v plodu,
však kořen zůstává a z něho zeleň jiná
dál s větry zápoli v svém prapodivném zrodu.

Moře a dálka. Přepluli jsme rovník,
pluli jsem na jih, kamsi za štěstím.
Spatřil jsem starý, vzrostlý banánovník
v zálivu, do nějž večer kladl stiň.

zbytku pak lze jen část
provozovat za každých
okolností.
Maximálně děláme jen
pět čišel v jednom pro
gramu, ostatních čísel
používáme, buď vystupujeme-li současně ve
dvou podnicích nebo při
re-engagování ve stej
ném místě. Největší pro
voz je v době vánoční,
kdy jsme jako maximum
vystupovali sedmkráte v
jednom dnu na různých
místech až 20 km od sebe vzdálených. Toto se
však nestává často a pro

to takový špičkový vý
kon jest možný.
Patrným důvodem,
proč právě loutkařina
tak upoutala naši emigra
ci, je to, žc není zapotře
bí dokonalé znalosti ci
zích jazyků. Doposud
jsme se však nesešli s
žádnými českými ma
ňásky, známými vc Fran.
cii pod názvem Guiňol,
nebo s loutkami se spod
ním vedením javanským,
jež dnes podle ruského
vzoru je u nás nazýváno
najánským.
(Pokračování příště.)

Mrtvomatu, což je, jak jisté víte, komunální podnik
pro pohřbíváni zesnulých soudruhů. Konkurovala
tím docela vážné Státní bezpečnosti.
Ale povést o drastických zákrocích soudružky
doktorky se brzo roznesla mezi pracujícími, kteří
se stávali opatrnějšími. Neopíjeli se už na veřejnosti,
nýbrž stahovali se do soukromí a tam si dávali
bene. To značné ztížilo lov soudružky doktorky,
leč neodradilo ji to. Od té doby si nebyl před ní
jist žádný byt. O půlnoci se zjevovala jako Nemesic
v kruhu opilců a, shodivši jediným pohybem veške
rý alkohol se stolu, vyskočila na něj a jala se před
čítat povznášející kapitoly z proslovů Václava Ko
peckého. A to byl nejtěžší trest.
požila se tak dne, kdy mohl být na zdravotním
referáte vyvěšen bílý prapor na znamení, že v ob
vodě není žádný opilec. A toho dne, kdy soudružka
doktorka dosáhla vrcholu svého štěstí, vrátila se
o něco dříve z úřadu. Když otevřela dveře svého
bytu, naskytl se jí hrůzný pohled.
Vprostřed pokoje mezi prázdnými lahvemi našla
svého vlastního manžela s několika kumpány. Pílí
a zpívali pijácké písně staré republiky a pranic
se nestarali, že vešla soudružka doktorka. Ta
zkopmela úžasem. Ale brzo se vzpamatovala, vytánla se zaóadří znížku a jala se čisti. Muselo to
být něco strašného 'povést praví, že Dějiny
protože dva soudruzi během čtvrthodiny
vypustili duší. Účinek té zdrcující četby se stupňo
val a nakonec zbyl na živu jen manžel soudružky
coktorky. Ten byl_ poslancem strany, měl silné
—^rvy a leccos vydržel. Nadto měl povoleno, že jako
zástupce lidu smí pít. Na to soudružka doktorka
zapomněla a to ji zahubilo. Byla odsouzena k trestu
smrtí pro zneužití mocí úřední.
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DOMOVA

”Svobodná Evropa”
našim doma

trup letadla, potažené íibrem, uvědomil jsem si,
/Pokračování/
.. n byio jasné, proč mám tak nebezpeč jak jsou Jimovy obavy oprávněny. Zobáky tolika
ni.,' ■
• poa loupit, když stačilo, aby bárka při zvědavých emu by mohly způsobit katastrofu. Na
tul, na uruhé straně "Kybry” a aby tam spustili štěstí se nic nestalo, emu ustoupili definitivně.
Velrybářská sezóna se chýlí ke konci. Celkový
pro. izový žebřík, 'len žebřík tam skutečně visel,
ale, bohužel, na nesprávné straně, přímo nad počet zabitých velryb skáče rychle ze 450 na 500,
mrt-.ynu těly velryb, vzdouvajícími se v zelené 550 a už je jisté, že letos bude splněna povolená
p.i.p. li. Dlouho jsem se nemohl rozmýšlet, sledo- kvóta 600 velryb, poprvé v historii naší stanice.
aio mne příliš mnoho očí. Asi to byl rekordní Velryby jsou teď prakticky všude, každou chvíli
rí-.ok mého života, ale zdařil se. Provazový žebřík, je jich vidět desítky, jejich tah vrcholí. Některé
kteii i kývá po boku lodi, není pochopitelně se již vydávají na zpáteční cestu na jih, do svého
ale: mi dopadovú plocha, takže není divu, že ná antarktického domova. Zabitých velryb je plná zá
raz ocel >vého boku lodi div ze mne nevyrazil duši. toka, u bójí je jich uvázáno víc, než může stanice
Na palubě mne očekával první důstojník. Na za den zpracovat. Je důvod k horečnému spěchu.
můj cl. laz po pacientech mi tajemně sdělil, že Mezi velrybáři se říká, že první stovka velryb se
I . ie. .i mohou počkat, že na mne čeká kapitán loví těžko, ale poslední stovka ještě tíže. V září
.ve kajutě. Když jsem tam vkročil, neviděl totiž začínají podél západoaustralského pobřeží
.|. ni pio kouř. Z kraválu se dalo usoudit, že tam bouře, které trvají mnoho měsíců. Úlovek velryb
ei.i velnu veselá společnost a že se tam ještě ve- klesne z 50-60 velryb na 15-20 týdně. Jsou dny,
ji popijí. Přes protesty s mé strany, že jsem na kdy není vůbec možno vyplout. Na stanici je hrozná
li, < lun cestě, jsem byl nucen zasednout a požit nervosita, nic se nechce dařit, všude samé poru
znavné množ lvi piva (které nemám zrovna moc chy a nehody.
rád), abych neztratil respekt mořských vlků. Vy
Už jsou prý objednána letadla, která nás mají
letěl jsem četné námořnicko zkazky, solene vtipy dopravit domů. Na stanici je totiž zvykem, že
(snad byly soleny kvůli stáří) a teprve potom mi hned druhý den po skončení lovu letí prvních 30
bylo dovoleno podívat se za pacienty. Byli čtyři, lidi domů. Zbytek pak jede během dvou, tří dnů.
ale nebylo to nic vážného. Jen jeden potřeboval Na stanici zůstane jen pár poustevníků, kteří se
rocntgenový snímek. Ten mu udělají až v Carnar- starají o úklid stanice, nejnutnější údržbu a hlavně
vonu, kde loď staví cestou na jih, a kde bude také pomáhají při přečerpáváni velrybího oleje, když
"vyloděn” a vyplacen. Život námořníka je tvrdý pro něj přijede mohutný zaoceánský tankový par
a neseiitimentální. Jakmile se mu něco stane, jeho ník, který načerpá zhruba 5.000 tun této drahé
pracovní poměr je skončen v nejbližším přístavu. tekutiny pro evropské margarínové továrny.
Jednoho dne se v naší zátoce objevili zvláštní A tak přišel poslední den lovu. 597, 598, 600! Si
černi pláci, které jsem tam dosud neviděl. Z dálky rény lodí i pobřežní stanice houkají, oznamují
vypadali jako velké černé kachny. Vůbec se lidí konec zabíjení, konec práce a konec toho velkého
nebáli a proháněli se s oblibou poblíž skluzu, po dobrodružství, které začne znova, po přestávce asi
němž se vytahuji velryby na souš. Za několik dní osmi měsíců, napřesrok.
jsem tytéž ptáky spatřil v blízkosti zabitých vel
Poletím v druhém letadle. Balíme. Jim odlétá,
ryb, přivázaných k bójím. Tito ptáci jsou hosty těžce naložen rybami. Lodi vyjely první, vlastně
z Antarktidy a doprovázejí prý velryby při jejich hned jak padla poslední rána, rychle načerpaly
cestě na sever. Říká se jim "mollyhawk” a patří pohonné látky, a zdálo se mi, že ještě nikdy za
k druhu albatrosů. Velrybáři jim také přezdívají celou sezónu nevyvinuly takovou rychlost, jako
"velrybí ptáci” a tvrdí, že jejich příchod znamená když dávaly sbohem Pointu Cloates. Zmizely
vyt i holení velrybářské sezóny. V našem případě rychle za obzorem, jen za "Vigilantem” se táhne
se toto pravidlo osvědčilo. Příští dny’ přinesly re závoj černého dýmu. Jsou to jeho utýrané motory,
kordní úlovky, jeden týden dokonce 68 velryb.
které spalují nadměrné množství oleje a zasluhují
Na vrcholu sezóny’ jsem střídal dny, ztrávené důkladné přebroušení.
na palubě některé z našich lodí, s dny, kdy jsem
Tak se loučíme se stanicí, mnozí z nás navždy.
létal s Jimem v jeho letadle. Jednou jsme měli Ale většina se vrátí.
komplikované přistáni. Bylo to těsně před západem
To jsou ti praví velrybáři, kteří to mají v krvi,
slunce, když Jim stočil letadlo k pevnině a chystal které to potáhne zpět na totéž místo, tak jako naše
se přistát. Těsně před přistáním však náhle stočil velryby poputují týmž směrem, do týchž vod, kde
letadlo v. hůru. V příštím okamžiku jsem viděl, se rodí nová velrybí generace a kde na mnohou
proč. Naše male letiště bylo obsazeno stádem emu, velrybu bude číhat táž smrt.
je., se na něm procházelo s takovou samozřejmostí
Konec
a nor.ehalanci. že ani hukot leteckého motoru je ------------- -------------------------------------------------------nevyrusil. Oblétli jsme letiště jednou, dvakrát, tři
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE ZAČÁTEK RE
krát. Stádo nic. Jim sáhl k poslednímu prostředku.
Napikoval letadlo těsně nad ně a pustil motory
PORTÁŽE O DOBRODRUŽNÉ PLAVBĚ
na plné obrátky. To se jim přestalo líbit a konečně
ustoupili do buse. Jim měl plnou hlavu starostí NA NOVOU GUINEU.
o bezpečnost svého letadla. Říkal, že nemá emu
rad a zvláště ::•? ie nevidí rád kolem letadla. Jsou
prý hrozne zvědaví a do všeho klovou. Nerad by
RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY,
je prý viděl klovat do letadla, mohlo by to skočit
autoradia. psací stroje, motory, vyssavače atd.
jeho letecké dny. Když jsem si sáhl na křidla a
za hotové neb na splátky dodá i opraví

KRÁTCE Z EXILU
čs. ženská národní ra
da v Chicagu zvolila před
sedkyni pí. Jarmilu Ferjenčíkovou.
— J, Stelibský složil hud
bu k nové operetě "Do
meček z cukru".
— Aja Vr.áiiová je rr
turrě s ledním baletem
v USA.
■ - Kulturní referát Sdru
ženi čs. politických
uprchlíků v Německu
připravuje antologii exi
lové prosy spoluprací dr.
Ant. Kratochvíla a Ja
roslava Dreslera.
— Pražský rodák XV.
Kaufman ie ředitelem

konservatoře ve Winnipegu v Kanadě.
— Čs. národní rada ame
rická připravuje vydává
ní anglické tiskové služ
by, aby bylo v US tisku
čeleno tendenčním zorá
vám a reportážím dopi
sovatelů. kteří navštíví
ČSR.
— "Bohemica Vienensia".
čs. edice ve Vídni, vydá
antologii exilových bás
níků pod názvem "Čas
stavění" ~ bibliografii k
dějinám čs. menšiny ve
Vídni. Chystá také sez
nam všech překladů čes
kých knih do roku 1S3S.

J.

P H I LI P

Radlo - Electrical.
119 Gardenvale Rd., GARD ENVALE, Vic.
/I. stanice za st. Elsterawíci/
Telefon XM 2542
Dříve závod v Praze XII

(Pokračování se str. 4)
"Situace, která se dostala do pohybu, jo naděj
nější než situace, která ustrnula. Stalinismus zna
menal období zákopové taktiky. Opuštění této sta
linské politiky a její nahrazení taktikou pružností
znamenalo začátek období manévrováni, kdy se
západní "posice síly” může uplatnit, i jinak než
válkou. Neuplatnila se zatím v náš prospěch a ne
víme, kdy a jak se v náš prospěch uplatní. Ale víme,
že se uplatnila v případě Rakouska - a Rakousko je
dnes svobodné."
"Je pravda, že Tito by si nebyl vymohl a udržel
nezávislost na Moskvě, kdyby se nebyl mohl opírat,
o účinnou pomoc Západu. Je stejně pravda, že na
odchod Sovětů z Rakouska měla především vliv
mezinárodní situace. Ale ani pro Jugoslávii ani
pro Rakousko by nikdo nebyl hnul prstem, kdyby
Rakušané a Jugoslávci nebyli jasně ukázali řadou
významných činů, že se chtějí sovětského panství
zbavit. Jen tak se jim podařilo zmobilisovat rozho
dující podporu svobodného světa. Jinými slovy,
naše síla není v našem utrpení, ale v našem odporu.”
Z letáku "Kdy to skončí?”, Čs. přehled březen 1956.

Bilance obchodu Australie-ČSR
Hospodářská ofensiva sovětského bloku má
úspěch v obchodních stycích s některými asijskými
a africkými státy, ale je téměř bez vlivu na státy
západní. Teprve budoucnost poví, zda dokáží na
bízené úsměvy komunistických potentátů, co nedo
kázaly dumpingy, nákladné exposice a jiná propa
ganda: sehnat dolary a libry na nákup nutných
potřeb.
Pro zajímavost uvádíme bilanci obchodu Austrá
lie s Československem za 8 měsíců běžného obchod
ního roku, jak ji právě vydal zdejší statistický
úřad, a pro srovnání čísla za stejné obdob! roku
předcházejícího:
Od 1.7.1955 do 29.2.1956 vyvezla Austrálie do ČSR
zboží za............................................... £ 2,989.000
zatím co z ČSR dovezla za............. £ 1,765.000
Austrálie je aktivní částkou
£ 1,224.000
Od 1.7.1954 do 28.2. 1955
vyvezla Austrálie do ČSR za............. £ 2,020.000
dovezla z ČSR za.......................... 1,605.000
australské aktivum
£ 415.000.
Téměř celý vývoz z Austrálie do ČSR tvoří vlna:
1.7.55 - 29.2.56
10.018 tun vlny za £ 2,957.000
1.7.54 - 28.2.55
5.367 tun vlny za £ 1,965.000.
ROZHLASOVÁ STANICE 3DB MELIJOIJRNE

bude pokračovali ve vysílání české taneční hudby
orchestru Karla Vlacha znovu ve středu 2. května
1956 v 11 hod. večer. Pořad zvaný "Night of the
Air” bude uveden hlasatelem Geoff Corkem a VI.
Jirákem.
v. J.

Evropký odborník

Specialista

KOŽNÍCH NEMOCÍ
H, KOZA NEB

nervových chorob

27 Kuskín St,
EL W O O D , VIC-

Pondělí až pátek
5 - 7-30 hod. vec.
v sobotu 9-12 hod.
Na ostatní dobu
volejte předem na
XA 1017

—

AUTA

—

STANDA
Bude obsahovat 3.200
záznamů
— Rafael Kubellk se po
malu zotavuje ze svého
automobilového úrazu ve
Vídni.
— Dr. Adolf pvt-cházka
přijel z USA do Mnicho
va.
— Dr. A. J. Pluhař byl

jmenován ředitelem Warnoek Hersey Co. v To
rontu.
—19. dubna zabil seky
rou v záchvatu šSenství
51-letý Stanislav Nachman ve svém dome v
Mďbourne 31-leteho Ottu
Kalinu a sám se oběsil.
Č/HD

; J. MACKIEWICZ
>3. posch., 117 Collins St.,
; Melbourne . City
i
nebo
j
25 Balston St.,
;

St. KiJda.Víc.

i

Tel. LB 4083

MOTOCYKLY

—

KOTMELi

POZOR !
ZMĚNA ADRESY !
725 CAR SALES
725, Heidelberg Rd., Alphington, Vic.
Nejnižší deposit — Nejvýhcdn^jší podmínky
KOUPÍ * PRODEJ * VÝMĚNA
90 dní záruka
24 hodinová služba
Volejte JX 2509 nebo LA 3504
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Dopisy redakci:
ČESKA DOPLŇOVACÍ ŠKOLA (Pokrač.)

— Divné jsou to vymény názorů mezi třemi pisateli
O české škole. Pisatelka A. C. se přece jasné táže:
''Nebo řečí páriů netřeba mluvit k dětem?" Rozumíme-li slovy řeč panů - řeč otroků, nebo generelné řeč méněcenných lidí, tedy v řečene otázce
lze spatřovat: 1) pisatelem naprostý nedostatek
sebevědomí a tedy vyschlý pramen Boží, 2) otázka
je v naprostém rozporu s učením Masarykovým,
který vždy hlásal: "Já pán, ty pán: 3) pisatelka
se dopustila hrubé urážky ceske řeči, označivše ji
za řeč páriů. Na druhé straně pisatel J. K. z Adelaide si měl ušetřit poznámku o bolestínech, kteří
mu lezou krkem. Chtěl snad jen říci, že se mu
dělá špatné od žaludku z takových řečí. Přesto
však se dopustil touto čistě českou írází přestupku
proti slušnému vyjadřování se. Ovšem třetí účast
ník, pan či pí. M. N. z Melbourne, se dopustil
značných hrubostí, užívaje slov idiotismus a nevy
léčitelný komplex jiného druhu (blbosti). I tento
pán či paní by si měl uvčdomit jiný výrok Masa
rykův, že totiž "nadávka není argument”. - A
tak, kdybych měl být rozhodčím mezi těmito stra
nami, uložil bych M. N. pokutu £ 10 za hrubé spílání neznámému kritikovi, pisateli J. K. pokutu
£ S za žaludeční bolesti při čtení bolestínského
článku a pisatelce A. C. pokutu £ 20 za urážku
českého jazyka, vše ve prospěch české doplňovací
školy v Melbourne na úhradu platu učitelů.
Český otec K. V. Hawthorn
I CIIYTRAK SE SPÁLÍ (Pokrač.)

— Dopis Vašeho čtenáře z lodi (č. 8/VI., p. r.) mi
ujasnil mnoho věcí, které mne v jednáni Štefana
Šubíka v poslední době udivovaly. Mám dost důvodů
být přesvědčen, že byl již delší čas ve spojení s
komunistickými úřady. Vlastně jemu stačilo, aby
byl ve spojení se svými bratry, když slouží u tajně
policie.
"Známý", Burwood
NALADA v čsr

— Dostal jsem právě z Československa dopis, který
říká mezi řádky hodně o náladě, jaká tam je nyní
při změně klusu. Kotrmelce komunistické politiky
se mezi těmi, kteří si vzájemně důvěřují, zřejmě
živě komentují a jako všechny podobné události,
i toto vyvolává nové naděje... Z další části do
pisů uvádím doslovný citát:
"Připadáme si tu teď skoro jako v zemi úsměvů.
Skutečně, nálada je výborná. Každý se usmívá,
aspoň tak pro sebe. Asi ta jarní změna počasí. Co
bylo v zimě bílé, stává se černým (nebo naopak).
Někteří však ty změny snášejí špatně, i když se
jedná jen o malé jarní přeháňky. Jinak čekáme
na pořádně teplo, i když při něm budou asi bouřky.
Snad si pamatujete, že v našem kraji bývají bouřky
hodně velké ...L. N., Sydney
NABÍDKA PRO 45-LETÉ

— Obracím se na vás s prosbou o pomoc v nesná
zích, v nichž se zde nacházím. Žiji v táboře Zirndorf a ráda bych se dostala do Austrálie, ale s tou
podmínkou, že bych si udělala známost s nějakým
krajanem ve stáři 45 roků. Jsem bezdětná a bez
jakýchkoliv závazku zde. Přikládám fotografii a
těším se na šťastné vyřízení.
L. R., Zirndorf, Německo
Pozn. red.: Zájemcům sdělíme plnou adresu.
K PŘESTĚHOVANÍ DO USA

— Je téměř jisté, že pro většinu lidi je USA lepši
než Austrálie, protože jsou tu větší výdělky, lepší
možnost zábavy, krásnější krajina atd. Jsou jen
některé kategorie lidi, jimž bych USA nedoporu
čil: 1) Starší 45 let a při tom neodbornici (t. j.
bývali úřednici, důstojnici, politici atd.). 2) Větší
rodiny. Kdo má 2 nebo více malých děti, nemá tu
známé či příbuzné a má málo peněz, ať raději zů
stane v Austrálii. 3) Lidé s chatrným zdravím.
Kdo není úplně zdráv, t. j. komu se nějaká nemoc
vrací a pod., by tady pracoval jen na lékaře, léky
a nemocnice. Pro takové lidi je Austrálie se svojí
"nemocenskou” úplným rájem a USA peklem. 4)
Lidé, kteří si v Austrálii vybudovali slušnou živ
nost neb výborně postavení. V USA budou muset
začít úplně znova v cizím prostředí. Ať proto mysli
raději dvakrát, než se rozhodnou opustit Austrálii.
Dr. L. R., Chicago
SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.
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malý český premier - malý český premiér

Malý čcsk} F r e m i e r
pro celou českou Sydney
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Čs. sport
v Australii

1, Premier Lané, KING"S CROSS

PRVNÍ PORÁŽKA SLAVIE MELBOURNE
Po porážce od Polonie sestoupila Slavín až na
3. místo mistrovské tabulky. Vede nyní Hakoah,
malý český premier - malý český premiér
který má 10 bodů, před Juventusetn s 9 body.
Slavia má také 9 bodů, ale horší brankový poměr.
Kontinentální lekám
Velký vý.-.r prvotřídního Slavia - Prahran 4:l/2:0/ vstřelil za stavu 5:0
13, Darlinghurst Rd„
kontinent, pečivá
21.4. získala Slavia obránce Terek z trestné
Kings Cross, NSW.
celkem snadno 2 body ho kopu. Ani v jedné
OXFORD
CAKE
FA 3476
nad slabším souperem. fázi zápasu nebyla Sla
SER VÍCE
Otevřeno denně /i v ne
Zvláště v druhém polo via Polonii rovnocenným
děli/ do 8 hod. večer.
439 Oxford St., Pad- čase bylo zřejmé, že se soupeřem.
Všechny evropské léky
dington, Sydney
Slavia hrála v této
útok příliš nenamáhá,
Balíčky s léky do Evro
aby zlepšil brankový po sestavě: Barotajs-Terck,
FA 7947
py nejlaciněji!
měr.
Kodak-Stciner, Zablocki,
■MMBBBBBBBB^BEa
Slavia-Polonia l:5/O:3/ Koťátko-Resslcr, Binlek,
27. dubna utrpěla Bell, Lachtnan, BrenNavštivte českou kavárnu a cukrárnu
Slavia na svém hřišti ner.
5. května bude hrát
první porážku této sezó
Slavia
s Footscray a 12.5.
ny. Slavia nastoupila s
s
Hakoah,
-rpozměněným
útokem,
kt
erý
se
do
konce
zápa

201, Victoria Str., KING’S CROSS v Sydney
su nedovedl prosadit. Dle nejnověj.ší módy
Telefon FA 5 2 3 G
Přetížené zadní řady
Denně čerstvé jablečné záviny, dorty a jiné
říje
nedovedly udržet vý
kontinentální pečivo
borně hrající útok PoOtevřeno denně od 8 h. ráno do 12 h. v noci,
v neděli od 12 h. v poledne do 12 h. v noci
lonic.
Srdečně zve V. Umlauf, majitel.
Tři branky v prvním
237 Bridge Rd.,
poločase vstřelili útoční
RICHMOND
ci Polonie v prvních 20.
Telefon
JB 1995
SWISS TKAINED VVATCHMAKERS
minutách. Tím byl také
15 Hunter St, SYDNEY, tel. BL 3970
Melbourne
rozhodnut celý zápas.
Ebner: 19 York St., Ncmcc: 529A Miliary Rd.
Jedinou branku Slavie
Wynyard Stn., BX7543 Špit Junction, XM3393
_________________________________
Chutná jídla 7 dní v týdnu

TATRA

Taja Daňková

OPRAVY AUT VŠEHO DRUHU
POZVÁNKY — LETÁKY
obchodní tiskop ry všeho, druhu
odborně zhotoví
EMIL

SVOBODA

46- Gordon St., - Newport - Victoria

České a slovenské typy
Objednávky též prostřednictvím HD

odborné provádí

•

A. S E S R

•

83, High St., St. Kilda, Víc. Telefon LA 7702

Prodejna ojetých vozidel v domě
ZÁJEMCI O INSERCI V IID ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
V. S. Hanzal a, Bunnerong Ilostel,
MATRAVILLE, NSW-

ZLOBÍ VÁS OČI ?
Potřebujete brýle!

Navštivte s důvěrou krajanský
optický
závod

OPTO
109 Swanston St. 9. posch. ,
1
Melboume /prou Melboume leva Hal’
Mluvíme česky i slovenský
Otevřeno denně 9 - 13. v ses otu 9-1,. ..
Telefon: Cent. 1819

Domácí

kuchyně

ČS. RESTAURACE J. S. ČERNÝ
258, Church St., Riczmcnd, Vic.
POZOR’
Otevřeno v pondělí až patek od 5 do 8 hod. večer.

v sobotu od 12 do 2 hod. odp. a od 5 do 3 hod. več.1
V neděli zavřeno.

Prvotřídní pánský a dámský
KREJČOVSKÝ

ZÁVOD

NECHVÁTAL & VOZÁBAL
466-463, Eridge Rd., Richmond, Vic.
Telefon JB 3841

Nejnovéjíí evropské a americké styly
MONTGOMEEÁKY S VLNĚNOU VLOŽKOU

Velký výběr pánského prádla

PŘEDPLATNÉ ZA HD
V Austrálii i v ostatních zemích světa (lodí)
ročně A£ \j\7j-, t. j. £ stg i/10/neb ekvivalent v jiné méně
Roční letecké příplatky:
N. Guinea a Papua
N. Zéland
Indonésie a líalaya
Indie a Pákistán
Stř. Východ a Egypt
Evropa, Afrika, USA a Kanada
kíexiko a siř. Amerika
Již. Amerika

£
£
£
£
£
£
£
£

/17/1/ j/.
1/17/6
2/10/3/2/6
3/15/4/14/6/11/-
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port doma i v cizině
KDO DO MELBOURNE
Cis. lehkoatletická se
zóna ještě ani pořádně
nezačala a je proto těžké
říci, koho z našich atletů
v Melbourne uvidíme.
Nové naděje se objeví,
staře možná zmizí. S
unitou pravděpodobnosti
ae však dá přece jenom
tvrdit, že v Austrálii uvi
díme ty čs. atlety, kteří
se v minulem roce do
stali mezi nejlepších 10
na světě.
V dolejším přehledu
uvádíme na prvním místě
umístěni a výkony čs.
atletů. V závorce je nej
lepší výkon loňského
roku.
200 m: 5. Janeček 20,9
vt.. (Fuetterer, N ě m.
20,6), 10 km: 8. Zátopek
29:25,6 min., 10. JJlspcrger 29:29,2 (Kue, SSSR
28:59,2), skok vysoký: 5.
Kovář 2,05 m (Shelton,

USA 2,11), trojskok: 5.
Řehák 15,80 m, 9. Kalecký 15,50 (da
Silva,
Brazílie 1G,5G), koule: 6.
Skobla 17,46 m (O’ Brien,
USA 18,09), kladivo: 5.
Máca 61,22 m (Krivonosov, SSSR 64,52), disk: 2.
Merta 56,69 m (Consolini, Itálie 5G,98),.
Ženy: skok vysoký: 3.
Modrachová 1,69 m (Hopkinsová, Anglie 1,71),
koule: 9. Tischlerová
14,44 ni (Zybina, SSSR
16,67), disk: 6. Mertová
48,38, 9. Fikotová 47,97
( 1‘onomarjeva, SSSR
56,62), oštěp: 1. Zátopková 55,24 m.
Pochopitelně není uve
den marathon, pro který
jo Zátopek favoritem a
chodecké disciplíny, ve
kterých je řs. naději svě
tový rekordman Doležal.
Z přehledu se dá vyvo
dil: 1. pro získání medajli přicházejí v úvahu
Merta v disku, Zátopek
v maratlionu, Doležal v
chůzi, Zátopková v oště
pu a Modrachová ve výš
ce, 2. rovnocená náhrada
za Zátopka nebyla nale
zena, ale celková úroveň
nepochybně stoupla.

Bohemíans
Každý plnokrevný fanda ví o daleké cestě vršo
vických "Klokanů” do Austrálie v r. 1927. Málo
který ví, že naši "zlatí hoši” prohráli v australské
fotbalové pustině 1 zápasy. V Sydney prohráli s
NSW 4:5, v Cessnocltu se South Maitlandem 1:3.
v Brisbane s Queenslandem 2:3 a v Newcastle
s tamním vybraným mužstvem dokonce 2:5.
Celková bilance zájezdu byla ovšem aktivní. Bohemians vyhráli z 19 zápasů 13. ve dvou remisovaii
a 4, jak již řečeno, prohráli. Brankový poměr byl
88:52.' Ze tří oficielních utkáni s Austrálii, ve kte
rých Bohemians representovali Československo,
vyhráli první 6:4, ve zbylých remisovali 5:5 a 4:4.
Nejvýraznějšího vítězství bylo dosaženo v Adelaide
proti Již. Austrálii poměrem 11:1.

Provádíme veškeré práce optické
přesné, rychle a za levné ceny
6. poschodí
49 Elizabeth St.,

(roh Flinders Lané;
Melbourne - City

Telefon MB 4207

Optical Service

Přijímáme objed
návky také poštou

P Ř Á TE L É

H L E D A J í:

Rudolfa Zikeše. dr. Jana Patočka, kapitána
Chrastinu. Vlád. Nápravníku (dopis v red.), Václa
va šrajera a Lad. Tykvarta z Klatov.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Taaatelům přímo zjištěné adresy
Po soutěžích mužstev (viz HD č. 8/VI) se konala nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nobo nám
v Tokiu mistrovství v dvouhrách a čtyřhrách, která sdělte jejich adresu.
HD.
opět skončila pronikavým úspěchem japonských
hráčů, kteří získali tři mistrovské tituly. Českoslo
venští representanti si nejlépe vedli ve čtyřhře mu
Malý oznamovatel:
L i stárn a
žů, kde se dva dostali do semifinále. Andreadis
a Štípek se probojovali do finále, kde se stali snad
J. N., Cnnterbury: Dopi
nou kořistí japonského páru Ogimura - Tomita. Poplatek za 1 ř. dku 1/- sy jsme předali CML. Andreadis s Angličankou Haydonovou, nasazení jako tučnou 1/6,
V. Ž„ Clayton: Díky zrt
č. 1. zklamali ve finále smíšené čtyřhry, kde byli
zpr. o P„ - Dr. J. A., Žeporaženi poměrně neznámým americkým párem PRONAJMU v Hawthorn nova: Diky za všechna
Klein - Neubergerová.
(Melb.) velký, pěkný, přátelská slova. - M. Č.,
Výsledky:
moder, zařízený pokoj. Campsie: Dík za adr.. Dvoulira mužů - semifinále: Ogimura (Jap.) - To Kuchyň a koupelna k V. H„ Malvern: Ponechá
mita (Jap.) 3-2, Tanaka (Jap.) - Nohira (Jap.) použ.. Tel. WB 4946.
váme pro event. pozděj
3-1.
ší použ.. Díky. - F. Č.,
Finále: Ogimura - Tanaka 21-13, 22-24, 21-18, 18-21, 35 LETÍ UKRAJINEC, Kingstown: Hledaný se
mluvící česky, majitel
21-13.
ozval v lednu t. r. a sděli
Čtyřhra mužů - semifinále: Andreadis, Štípek (ČSR) nového domu a auta, li jsme mu Vaši adresu.
— Tanaka, Tsttnoda (Jap.) 3-1, Ogimura, Tomita hledá ženu do 40 let - B. II., Londýn: Díky
(Jap.) - Tereba, Vyhnanovský (ČSR) 3-1.
event. i s děckem Se zu lístek. - K. V., WoolnFinále: Ogimura, Tomita - Andreadis, Štipek 21 13, riosní nabídky na zn. hra: Dopis jsme odesla
21-10, 21-11.
"Náhoda - NSW" do HD. li do Něm..
I-ID
Dvouhra žen - semifinále: Watanabe (Jap.) - Zellerová (Rum.) 3-2, Okawa (Jap.) - Eguchi (Jap.)
3-2.
KOUPĚ, PRODEJ,
VÝMĚNA AUTA
Finále: Okawa - Watanabe 21-15, 13-21, 23-21, 9-21,
JE VĚCÍ DÚVĚRY1
.
21-16.
Čtyřhra žen - semifinále: Watanabe, Eguchi (Jap )
Spolehlivě Vám vše obstará
— Haydonová, Roweová (Anglie) 3-2, Rozeanu, Zellerová (Rum.) - Tanaka, Okawa (Jap.) 3-0.
Finále: Rozeanu, Zellerová - Watanabe, Eguchi
21-14, 14-21, 15-21, 21-19, 21-9.
Smíšená čtyřhra - semifinále: Andreadis (ČSR),
FIRST YARD, 55 NEPEAN HIGHWAY
Haydonová (Anglie) - Reiter, Zellerová (Rum.)
ELSTERNWICK VIC.
3-0; Klein, Neubergerová - Andreadis, Haydonová
21-18, 17-21, 21-18, 17-21, 21-14.
Telefon LF 1676, po prod. době LF 2587
Na starší vůz dostanete záruku
jako na nový
— Mezistátní fotbalové utkání Československo Brazílie v Praze skončilo nerozhodně 0:0. Brazilci
před tím porazili ve Vidní Rakousko 3:2.
— Richardson porazil ve finále tenisového turnaje Č S. KNIHKUPECTVÍ V MELBOURNE
nabízí tyto knihy:
v Houstonu Seixase 7:5, 6:0, 3:6, 6:4. V semifinále
Čapek: Vesele o lidech 22/6, Cesta na sever 32/,
porazil Sei.xas Savitta a Richardson Flamma.
— Vítězem skotského poháru se stalo mužstvo Toman: Don Juan 26/-, K. Světlá: Ještědské povíd
ky 39/-, Twaín: Dobrodružství Torna Sawyera 26/-,
Hearts, které porazilo ve finále Celtics 3:1.
— Bývalý rohovnický mistr světa Ezzard Charles Hálek: Povídky 33/-, Fuegnerová: Naše dítě 29/-,
porazil D. Jaspera v devátém kole t. k. o..
Dickens: Malá Doritka 30/-, Hawthomc: Dům se
— Skotsko remisovalo v Glasgowě s Anglií 1:1.
sedmi štíty 49/6, Seghersová: Sedmý kříž 25/-.
— Američan Budge Pattv vyhrál mezinárodní turnaj
Gramofonové desky Microgroove: Hudba hradní
v Paříži. Ve finále zvítězil nad svým krajanem stráže 39/, Písně J. Ježka 39/-, opera Hubička 150/Larsenem 6:2, 10:12, 6:2, 6:1.
a jiné.
— "Pancho” Gonzales vyhrál v Clevelandu profe
Pište si o podrobný seznam
sionální mistrovství světa v tenise. Utkání mistrov
THE INLIBRUM BOOKSELLEK8
11, Arnold St., North Carlton, Vic.
ství byla hrána tabletenisovým způsobem. Gonzales
porazil ve finále Seguru 21:15, 13:21, 21:14, 22:20.
Telefon FW 5883
— Poradí přeboru republiky v kopané: 1. Bratisla
va. 2. Slavie, 3. Ostrava, 4. Rudá Hvězda, 5. Hra
dec. 6. ÚDA, 7. Prešov, 8. Žilina.
HLAS DOMOVA
— Fin Viskari vyhrál tradiční marathon v Bostonu.
vychází čtrnáctidenně
Čas: 2:14.14 !
Řídí redakční kruh.
VEŘEJNĚ
DRAŽBY
Adresa:
nábytku, koberců, pian a jiného bytového zařízení
Hlas domova. 4 Erin St., Richmond E.l, Vic.
se konají každý patek cd 10 hod. dop. u firmy
Telefon JA 3380 /jen mimo pracovní dobu/
DECORATION CO., AUCTION GALLERY,
Předplatné:
na rok s 37/-, na | roku s 19/350 Little Collins St-, Melbourne, C. 1.
na
7
čísel
s
10/-,
jednotliví s 1/6.
Sydney Darke, ředitel

STOLNÍ TENNIS

V. J O K L

- - Ve zkratce - -

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
Vás srdečně zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v sobotu dne o. května -9a6
v 8 hodin večer v sále b r. Kaliny,
266 Bridport S t.. Albert Park
Hraje čs. hudební trio
*
Likérová licence
Rádi uvítáme Vaše přátele a známé.
drahou do stanice Albert Park, odtuš 5 mm. pesky.
.
elektrikou č. 1 a 2A, stanice 25 něco 26,
.poj ni.
autobusem Elstemxvick -St. Kilca - Port Melbourne,
zastávka 48.
Reservování stolů: J. Voženílek, 5 42 Eildon Ri, St Kilrfa teL LA 6602.

SPORTOVNÍ KLUB

SLAVIA MELBOURNE

bude pořádat další

TANEČNÍ ZÁBAVU
v sobotu 12. května 1956 v 8 hodin večer
VE FORRESTER HALL. 147 SWAN ST., fROH WAVERLEY ST.)
RICHMOND
Hraje 4 členná čs. hudba
*
Likérová licence
Spojení: všechny elektriky od Princes Bridge do Richmondu, zast. 10
elektr. ze St Kildy č. 78
vlakem do stanice Richmond nebo East Richmond
Reservování stolů: J. Voženílek, 5/42 Eildon Rd.; St. Kilda, tel. LA 6602

