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BRENT ANO V L ON DÝNĚ

O Německo a o NATO
Sotvaže Bulganin a Chrusčev opustili Angm, očekávaly ministra zahra
ničních věcí Selwyna Lloyda rozpravy s dalším hostem. Návštěva západoněmeckého ministra von Brentana sice nevyvolala tolik hluku, ale měla alespoň na venek - řešit konkrétnější problémy.
Dalo se očekávat, že se konference dvcu spojenců bude odehrávat v
srdečnějším duchu, než rozpravy s představiteli Sovětského svazu, který
stojí na opačné strané fronty studené války. V uvítacím projevu se do
konce anglický řečník zmínil o tom, jaká to bude pohova, promluvit si
pro zménu s někým, kdo to myslí upřímné. Von Brentano v odpovědi
ujistil Brity, že se západonémecká vláda pokládá za spojence západních
mocností a že nikdy nebude jednat za jejich zady. Je sice kdykoliv ochotna
jednat s SSSR o sjednocení Německa, ale jen za přítomnosti zástupců zá
padních mocností.
S E LWYN L L O YD
Přátelské ovzduší kon nástupce kancléře Ade Německu. Schaeffer si Adenauerovo mlčení
byl dobře vědom toho,
ference však nemohlo nauera.
jsou pouhém předvoleb
že Německo na svou
docela zastřít vážnost
V prosinci m. r. ozná
ním manévrem, a rádi
problémů, které v pos mil Schaeffer, že si Ně obranu cizí vojska potře nějaké to zklamáni přeč
lední době vyvolávají mecko nemůže dovolit buje, ale jeho logika by kají, jen aby se křesťanna Západe obavy. Není zaplatit svůj podíl na la zdravá: Západ potře sko-demokratická strana
to jenom rostoucí prů NATO, a dva měsíce buje Německo jako spo udržela u moci. Schaef
myslová moc Německa, nato kategoricky prohlá jence a Amerika to za fer už začal s předvoleb
ale i znaky, které ukazují sil, že 5. května Němci platí.
ními reformami. Nejen,
na možnou změnu ně přestanou
Optimisté na Západě ži zvýšil státní subvenci
platit
svůj
mecké zahraniční poli příspěvek na udržování se ovšem domnívají, že zemědělství, ale dokonce
tiky, Adenauerův vliv spojeneckých armád v Schaefferovo jednání a (Pokračováni na str. 2)
slábne a je velmi těžko
se spoléhat na to, že je
NEPŘÁTELÉ SOCIALISMU NA
ho strana vyhraje příští
rok volby. V samotné SJEZDU ČS. SPISOVATELŮ?
křesťansko-demokratické
straně se projevuji síly
ne zrovna příznivé zá
22. duLr.a byl v Praze zahájen dlouho připravovaný sjezd Svazu
padním
demokraciím.
čs. spisovatelů. V čestném předsednictvu seděli členové ŮV KSČ
Hodně zlé krve už způ
v čele s presidentem - Spisovatelem Zápotockým. Sjezd měl heslo:
sobilo
nezodpovědné
”Ve jménu života, pravdy a krásy”. Zahájili j. j národní umělkyně
jednání ministra financi
Marie Majerová. Poselství ÚV KSČ přednesl Zápotocký. Upozornil
Schaeffcra, jehož vliv
na to, že po 20. sjezdu Komunistické strany Ruska se i ’’v naší straně*1
ve straně roste a jenž je
a společnosti uvolňují velké tvořivé síly”.
pokládán za možného
25 projevu vyjímáme: nehradili celým souboTak jako do strany a r< m pouček, požadavků,
do celého našeho života a! t. .é dogmat pověr
V úrodni zprávě komunistického režimu v Česko i do literatury pronikl
p-ť-. sudku, které nám
slovensku byly obviněny z nezákonných valutových ku't osobnosti a byl je ii ■ j de.n. než jsme vzamachinaci některé západní firmy. Některé z nich
jím prostřednictvím ší
pero do ruky, svazovabyly prý založeny "reakclonářskými emigranty”. Ča
ruce a hlavně ducha,
sopis "Aufbau mul Friedcn’’, vydávaný pro čs. řen . . .Volalo se po větší
občany německé národnosti, uvádí 27.4.56 tyto tvůrčí ■ vobodě. odvaze
mezcvoly tvůrčí rozfirmy: Internacionál Agency Service, Vťorld Ovcr- a smělosti. Jde však o to, i. d autorů, rozmáčí,
seas Service, Mora Novelty Co.. Speciál European aby šlo o komunistickou
jejich tvořivé iniciativy,
Express Service, Reiscbucro Tatra (USA). Slovakotour Toronto, John Feher & Co.; Gramercy odvahu a smělost a niko ch-ť k experimentu a
Sliipping Co., Canadian Gift Parcel Centre to Eu- li o maloměšťácký po
;.rá!ncct jejich po
rope Cedar Rapids (Iova, USA). L. L. Munk. To li ik nebo úšklebek . . . . hledu na život...”
ronto. Američan luternational Trading Co.. Všechny Aby šlo o svobodu a smě
Sjezd Svazu čs. spisotyto firmy se zabývají zasíláním dárkových balíčků
lost. jak ii chápal Julius v. t'.ů byl ovšem ve zna
a peněz, do ČSR.
mení předepsané kritikv
V komuniké se praví, že výměna peněz nebyla Fučík ...”
prováděna prostřednictvím Národní banky a že
Kdo by si sliboval od .«■ ultu osobnosti, dogmaagenti těchto firem se zabývali pašováním. Z
liberálnější” linie kul tičnesti a autoritá^ství.
pašováni zlatých milici byli obviněni rakouští ob
J. Inu chvíli se však
chodnici Albert Kmipp a Josef Kostenbaum a je turní komise KSČ nějaké
jich náhončí ing. J. Tomašovs a Vojtěch Blaus. Pa ústupky svobodné umě zdá!-,- ' se schyluje k
šováním hodinek a klenotu se prý zabýval Josef lecké tvorbě, má tu v palácově revoluci. Frá
Novotný z Ncw Yorku a jeho pražští pomahači kostce nejpádnější odpozovitý referát dosud vše.
Blažena Novotná, poštovní úředník Josef Soukup,
malířka Margita Kovářová, klenotník Zdeněk Mrá věd z nejpovolanějfích mocného Jana Drdy byl
p’i;-t hrobovým tichem
zek. bratři Ján. Ludevit a Josef Krausovi z Nitry. úst.
Netušově a Dubnice, a Jaromír Kubánek z Prahy.
Hlavni referát před a vzápětí se ozvala buÚřední zpráva dodává, že příjemce peněz ze nesl Jan Drda: "... Mv
: irská slova dvou básní
zahraničí, jež nebyly vyměněny prostřednictvím
Národní banky, se dopouští devisového přestupku isme si hlavni pravidlo ku. kteří p-ežili stalinis
stejně jako majitele dárkových firem v zahraničí. literatury, které zni vel mus ještě se ctí: JarosíaHD mi prostě^ pište pravdu!. (Pokračování na str. 2)

VE JMÉNU
ŽIVOTA, PRAVDY A KRÁSY

Poukazy peněz do ČSR

Kdy se konečně probudíme? Kdy konečně
na vědomi, že nás válka obkličuje
na všech srranách ? Kdy povedeme protiúaer ?
Kd/ kc-nečné zajj lisujeme naši mravní i materieini sílu a p'-ijmeme výzvu, již nám komu
nismus vnucuje. N.bo snad musíme cekat, až
naš» spojenci budou jeden po druhém oslabeni,
a pak se pustit do boje sami? Dnes, v roce
1956- je válka, jako byla válka už před víc
jak deseti lety. Není méně nebezpečnější,
protože se jí říká "studená válka”. Je to válka
infiltračr.í a cbkličcvaci - předchůdkyně vojen
ského výboj?. D čas, abychom uznali fakta a
jednali v sebzeb-anč. Je válka.
David Lawrence

KVĚTNOVÝ ZÁPISNÍK
Nekolix dra po revoluci. Ve spořádaném měšťan
ském pokoji, ktereho se válka netkla, se znovu
přemilaji zážitky minulého týdne. "Vy mladí jste
se drželi dobře, ' řekla spokojeně matka dvou ba
rikádníku. Snad že vycítila, že v pokoji se najed
nou roznostílo rozpačité mlčeni, dodává prakticky:
"Abyste si opatřili potvrzeni, ono se vždycky hodí".
Za čtyři roky v mnichovském exilu jsme měli
ulehčenou práci. Nemtisili jsme aspoň před sereeningem trhat potají všelijaké legitimace, které
jednou chrání před obviněními z fašismu a po
druhé kompromitují člověka jako bolševika.
*
*
Jdeme obsazovat letiště, protože tam prý už
Němci nejsou. Většina z nás je vyzbrojena sig
nálními pistolemi, které vypadají mohutně a ne
jsou k ničemu. Němci tam nejsou, ale pirátsky
ustrojený a vyzbrojený bojovník, dřivé správce
kantiny. "Já tu hlídám už od večera, aby se nic
neztratilo. Nechoďte ani o krok dál, Němci všude
nakladli miny: ' Bereme na vědomí a ustupujeme.
Jen on stoji. ”A co ty'.’” ”Viš, já se musím podívat
dovnitř, my jsme tam krmili dvě prasátka, tak
aby nechcipla hlady!” S prasátky se už neshle
dal, ale stačil ještě s příbuznými znárodnit mouku
a máslo. Později se stal předsedou závodní rady,
než ho dopadla drtinovská justice.
*
*
Na vojenském letišti přistála letadlu s členy
košické vlády. Na letišti Avie stojí část letecké
eskorty. Jdeme vítat. V čele náš pan major v pa
rádní uniformě, ( Nevím, kde ji měl, když se v
Praze střílelo.) Sovětská letadla jsou americké
Bostony. Nikde kolem ani živá duše. Posádky a
cestující sedí pod jejicli trupy ve stínu. Pan major
zkouší svoji ruštinu. Odpověď jednoslabičná nebo
žádná. Připadáme si jako Liliputáni, kteří šli po
zorovat Gullivera. Jdeme zpátky. Parádní uniforma
si odchrchlá: ”Moc přátelsky se nechovali, co?”
\ lezte nám na záda, myslíme sí, ty a vy všichni
naftalíni v extrovkách.
*

♦

Na Letné nás potkal bývalý profesor dějepisu.

1

. střídavě bledý a zelený, se nás ptá:

Viděli jste'.'" Viděli. Byla to nepopsatelná hmota
v louži benzinu. Když se jí dotkl ruský seržant
hlavní automatu, ještě se trochu hýbala. Jdeme
kousek mlčky. Snad by rád, abychom mu něco
vyvraceli. Vždycky nám kázal o bojích, dr. Kra
mářovi a odplatě dějin v záři Slovanstva. Místo
loučení vyhrkl v zoufalství: "Lidi jsou asi v jádru
bestie.’'
♦

*

Mezi Wilsonovým nádražím a bývalým Němec
kým divadlem stála (nebo ještě stojí) telefonní
budka. Na straně, odvrácené od divadla, bylo tužkou v i.y chlor ti n .škrabáno: “Jdeme na divadlo.
Pozdravujte Marii .......... adresa .... Ať žije
Československo! Četař Sláva Nekola.” Na scho■ ech divadla pak dlouho stál uschlý kořenáč s
L -ibn koir 'četař Sláva Nekola padl s třemi sou::hv ■•.■5.-15.” Ta telefonní budka mi byla věží
vědectví. Až ii jednou umyli. Ale bvl bych rád
vede!, r.-tli r.ékdo vzkaz vyřídil. Asi ne, protože
jsme tenkrát žili v převratné době.
jun
Začátek nové reportáže
”LO UISA A N N ’’
na straně 6.
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DOMOVA

NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ ZATAŽENO

OLEJ

A

STRATEGIE

Střední východ zůstane jeáté dlouho neklidnou částí světa, jako konečné
každá oblast, v níž se střetávají zájmy velmocí. V tom směru se částečné
podobá střední Evropě. Tam zasahuje z východu vliv ruský, ze západu
německý, a z jihu alespoň do určité míry italský. Na Středním východě
se třou drsné plochy zÁjtnú. britských, amerických, sovětských a v menším
měřítku francouzských.
Příčinu tlačenice není
těžko uhodnout. Je to
jednak olej, dále olej,
potom zase olej a navrch
trochu strategie.
Olejová hřivna

V prostoru, který dnes
známe jako Střední vý
chod, jsou soustředěny
plné tři čtvrtiny světo
vých zásob surové nafty,
jejíž těžba je tam snaží a levnější než kdekoliv
jinde.
Hlavní
krajíc
bochníku mají Spojené
státy, které kontrolují
asi. 58% licenci. V závě
su je Anglie s 35%.
Arabský olej je však,
pro ni ještě daleko dů
ležitější než pro USA.
Někteří Angličané při
znávají, že na jeho udr
žení závisí velmocenská
posice Britanie. Fran-

couzský podíl je menší,
ale rozhodné významný
Sověty zatím vycházejí
na prázdno a mají proto
mimořádný zájem, aby
nějak zamíchaly nyněj
ším stavem věcí. Jejich
bezprostředním cílem ne
ní ani tak ziskání podílu
na arabské naftě, jako
zastavení jejího přílivu
do západního světa.
Strategické důvody k
sovětskému zásahu jsou
rovněž pádné. Zničení
základen, které má Se
veroatlantický pakt v
Turecku,
Amerika
v
Dahrenu v Saudské Ará
bii a Angličané na Cyp
ru, se musí Kremlu je
vit jako naprostá nut
nost. Pro moderní bom
bardéry je z jmenova
ných míst nepříjemné
blízko k oleji v Baku a

ZE DNE NA DEN
30.4. Bulganin a Chrušcev se vrátili clo Moskvy.
Za operací francouz
ské armády bylo zabilo
83 alžírských povstalců
3.5. Arabská luza ubila
v Maroku 35 přátel ne
dávno zesnulého marakeáského paši El Glaoui.
Paša El Glaoui kolaboro
val s Francouzi, když ma
nický : altán hen Jussef
byl poslán do vyhnanství.
4.5. Podle zprávy londýn
ských Times se v Tibetu
vzbouřilo domorodé oby
vatelstvo a pobilo celou
čínskou posádku (800 000 mužů) v severový
chodní části země. Čínští
komunisté poslali do ob
lasti 3 armády (asi 30,000
mužů) a bombardovali
domorodé vesnice. Vůdce
povstalců Mn
Bolano
uprchl z Tibetu.
5. 5. Před vilou jihokorej
ského presidenta Rhee
byli zabiti 4 lidé za de
monstrace proti presiden
tovi. Demonstrace se zú

častnilo 10.000 přívržen
ců R. M. Shinickyho, kte
rý měl kandidovat na
úřad presidenta Jižní Ko
reje. a zemřel za volební
kampaně.
6. 5. Egypt uzavřel s Jor
dánem smlouvu o koordi
naci armád.
V Paříži skončila dvou
denní konference zástup
ců tě národů, zúčastně
ných \ organisaei NATO.
Jednalo se o nové sovět
ské diplomatické a hospo
dářské politice.
Podle dosud nepotvr-

Provádíme
veškeré
práce
optické
přesné, rychle a za levné ceny

zených zpráv resignoval
polský náměstek předse
dy vlády Jakub Berman.
7.5. Maršál Tito zahájil
šestidenní oficielní ná
vštěvu Francie.
— Další oběti alžírského
povstání: 256 mrtvých a
105 zajatých povstalců,
32 mrtvých a 18 zajatých
francouzských vojáků. 42
zabitých evropských far
mářů.
8.5. V Londýně byl uve
řejněn plán, který předlo
žila Anglie s Francii na
konferenci, která se za
bývala otázkou odzbroje
ni. Plán navrhuje zřízení
stálé mezinárodní komise,
která by měla zástupce
po celém světě.
9. 5. V předvečer popravy
dvou teroristů došlo na
Cypru k demonstracím,
při nichž byl zabit brit
ský důstojník. V Athé
nách bylo zabito 7 lidí
při srážce mezi policií a
davem, který se pokoušel
dostat k britskému vel
vyslanectví.
11.5. Britská vláda se
omluvila Sovětskému
svazu za incident, ke kte.
rému došlo za nedávné
návštěvy
Bulganina a
Chrušěeva v Anglii. Potá
pěč Crabb, jenž ie ne
zvěstný . byl naposled vi
děn u sovětského křižní
ku Ordžonikidze a komu
nisté popsali jeho činnost
jako vyzvídáni.
12.5. Turecká policie zat
kla pro špionáž zástupce
sovětského
vojenského
atache v Ankaře.

Barumu a těžkému prů
myslu na Urale.

Americká politika
Vzhledem ke všem
témto okolnostem je dost
těžké pochopit, proč so
větská diplomatická
ofensiva zastihla západ
ní mocnosti na Středním
východě tak úplně ne
připraveny. Ale byly
nepřipraveny, a dodnes
se jim nepodařilo nalézt
účinnou
protipolitiku.
Americká
diplomacie
sice v posledních dnech
přestala být tak úplné
statická, ale v zásadě
hraje, alespoň podle na
šeho soudu, přímo do
sovětských rukou.
Při teheránském zase
dání Bagdadského pak
tu vyšli Američané na
pul cesty vstříc anglic
kým požadavkům. Pří
mými členy se sice ne
stali. ale vstoupili do vý
boru pro potírání pod
vratné činnosti a do vý
boru
hospodářského.
Mimo to zřídili vojen
skou spojovací kancelář,
v jejímž čele bude gene
rál nebo admirál
Cesta generálního

49 Elizabeth St.,
* (roh Flinders Lanej

Melbourne - City
Telefon MB 4207

Přijímáme ob jed-

Optical Service návky také poštou

O Německo a NATO

VE JMÉNU ŽIVOTA
va Seiferta a Františka
Hrubina.
Nejodvážnějši byl Hrubin. Řekl rovnou, že se
československá poesie
podoba labuti, uvězněné
v ledové hoře dogmat,
chtěl vědět, kolik mla
dých talentů padlo za
oběť stranické linii a vy
světlil, že říká jen to, co
si myslel už v minulých
letech, kdy nemohl ve
řejně projevovat své ná
zory.
Už se zdálo, že Drdův
režim dodrda. ale v tom

6. poschodí

SN Hammarsk
[oelda, k níž došlo z
amerického popudu, by
la úspěšná do té míry. že
mbránila
okamžitému
výbuchu na egyptsko israelske hranici. Ale
hlavní problémy zůsta
ly stejně nevyřešeny.
Tyto problémy jsou:
1. osud 900.000 arab
ských uprchlíků, 2. úpra
va hranic Israele, 3.
egyptská blokáda Suezu, (Pokračováni se sir. 1 )
a 4. vody Jordánu.
vyhlásil podstatné sníže
Pochybenost americké ní dani, což se vždy vo
politiky spočívá v dů ličům libí. Poměr mezi
razu, který klade na to- příjmy a vydáním, jak
aby při na Středním vý byl určen v rozpočtu,
chodě rozhodly SN. Tri zůstane stejný, poněvadž
partitní deklarace z ro
Němci jsou daleko po
ku 1950, která ponechá
zadu s plánovaným zbro
vala případnou akci v
jením.
rukou Spojených států,
Angličané chápou si
Anglie a Francie, byla
tímto postupem značně tuaci německé vlády, ale
zeslabena. O to běželo pro Anglii jsou daleko
Sovětům v první řadě. důležitější její vlastní
zájmy. Kdyby Němci
Po Hammarsjoeldově
přestali platit na udržo
návratu do New Yorku
vání spojeneckých ar
se budou SN bez pochy
mád, nemohla by si pros
by snažit využít získané
tě Anglie dovolit čtyři
ho oddechu k nalezení
divise v Německu.
definitivnějších
řešení.
(Němci přispívali na
Sovětský postoj je ne
tyto divise částkou £
snadno předpovědět. Ale
75,000.000 ročně.- An
ať se SN dohodnou na
glický ministr financí
čemkoliv. Eisenhowerova
Macmillan a ministr za
politika vydala každé je
hraničních věcí Selwyn
jich rozhodnuti na mi
Lloyd dali Brentanovi
lost a nemilost Sovětské
na vědomí, že Západ
mu vetu.
-kwod Němců očekává, že
(Pokračování se str. 1 )

zasáhl do debaty spiso
vatel Antonín Zápotocký
a se vši autoritou svého
duchovního formátu pro
hlásil, že je sice nutno
uznávat Seiferta u Hrubína jako básníky, ale
že jsou coby bojovníci
za nový socialistický ži
vot stejně nespolehliví
jako známý nepřítel so
cialismu Karel Čapek.
A tak není divu, že
účastníci sjezdu nakonec
slíbili ústřednímu výbo
ru KSČ, že nezneužijí
jeho důvěry, a zvolili

PRODANÁ NEVĚSTA V MELBOURNE

31. května, 1. a 2. června se bude konat v nově
post..véně Wilson Halí na melboumské universitě
představeni Smetanovy Prodané nevěsty v kon
certní úpravě. Pořadatelem je melbournský Ar
gus a výtěžek bude věnován ženské nemocnici.
Účinkuji: spojený sbor Orpheon Choristers,
Sandringham Chorál Society a Argus Staff
Choir, orchestr RAAF pod vedením L. H.
Hickse, sólisté M. Williams (baryton), E. West
(soprán) a K. Semple (tenor). Začátek v 8 hod.
;Listky ( ’0.6, 7 6 nebo 3/6) možno koupit v
uředprodejně Myer Emporium.

do nového, 45-členného
výboru Svazu čs spiso
vatelů Drdu, Nezvala,
kritika Hájka, Majero
vou a Pujmanovou. Ale
” nepřátelé socialismu ”
Seifert a Hrubin jsou
v novém, kolektivním
vedení (nemá předsedu)
také.
J. L./J. K.

si zaplatí svůj podíl na
obraně západní Evropy.
Částka, kterou NATO
Německu předepsalo ja
ko členský příspěvek,
představuje 5.5% němec
kého hrubého národní
ho důchodu po dobu 3
let. Anglie a Spojené
státy přispívají mnohem
vyšší částkou.
Heinrich von Brentano je lepším přítelem
Západu
než
F ritz
Schaeffer, ale musí brát
ohledy na vnitropolitic
kou situaci. Ještě před
3 měsíci prohlásil mluvčí
německé vlády, že je
Německo ochotno pro
diskutovat se západními
spojenci otázku udržová
ní armád na německém
území, ale že platit nic
nebude.
Mezi dvěma
ohni přistoupil von Brcntano na kompromisní ře
šení - Německo bude
prozatímně platit část
svého podílu a o ko
nečném uspořádání roz
hodne další vyjednává
ní.
Někteří angličtí ko
mentátoři p o k. 1 á dají
výsledek konference za
britský úspěch. Skuteč
ností však zůstává, že
Německo neplní závazky,
čímž
podlamuje
sílu
NATO.
-r-

Naše rovy
I KDYŽ...
”V těch družstvech, kde volby vedení a jiných
orgánů JZD proběhnou bez příprav, dostanou
se často do představenstva lidé náhodně a celá
tíha řízení záležitostí družstva spočine tak pouze
na bedrech předsedy. K volbě předsedy JZD
mají družstevníci přistupovat s největší odpověd
ností. V této důležité záležitosti mají pomocí
družstvům pracovníci zemědělského odboru ra
dy okresního národního výboru, avšak volba
předsedy se nesmí jejich přičiněním změnit v
pouhé jmenování. Oni mohou JZD jenom pora
dit. K tomu je možno dodat, že předsedou se
může stát každý člen JZD, jestliže ho družstev
níci zvolí, i když ho navrhne kdokoliv z členů
JZD.”

Zemědělské noviny 14. února 1956.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
nejbližší době uspořádá ursmďL
Jihočeské divadlo zájezd
po budějovickém kraj: s staví velkou pilu v Se"Poslední cesta' J. K_ ?<'eniíl-l VSgýnam? v. Bucs 1
těsné u Hansi, druhou as; i
Tyla".
— čs. kinematografie se 85 km. od Hansi a třetí
účastnila letošního mezi 300 kra na jihnárodního filmového fes — V Bratislavě se staví
tivalu v Cannes třemi nový "panelový kombi
filmy. Byly to: "Dalibor" nát". Je již postavena že
Václava Kršky, barevný lezobetonová konstrukce
kreslený film Eduarda haly a rotační pece.
Hoffmana "Stvoření svě — Zapadonemecké úřady
ta’’ a barevný loutkový zatkly v Hoíu českoslo
film. "Oživené loutky”.
venského vojáka, který
— V Klubu novinářů se při útěku přes hranice
konala tisková konference zastřelil vojáka, s nímž
s bývalým reportérem konal obchůzku.
Svobodné Evropy Jiřím
Kalasem, který se na zá — Na 1. máje byla letos
kladě amnestie vrátil do v Praze podstatné menší
Československa.
Kalas sláva než loni. Na letenské
byl zaměstnán v oddělení pláni se konala vojenská
Svobodné Evropy ve Vál přehlídka.
ce, kde prováděl také — Na Slovensku se kona
sereeningy nové přícho ly doplňovací volby do
Národního shromáždění.
zích.
— Po Praze, Bratislavě Obligátními 99 % byli
a Ostravě byla výstava zvoleni tito noví poslanci:
"Balony nenávisti” otev Bučák za volební kraj
Levoča - Spišská Nová
řena také v Brně.
— Z chlapců a děvčat, Ves, ing. Ďurkovič za
kteří letos opouštějí osmi Ilavu, Štefánik za Senecleté školy, půjde 22.000 Sered.
— V Praze vyšel nový
do zemědělství.
"Světová
— Rudé právo z 18. dubna dvouměsíčník
V prvním
kritisovalo ” stále rostou literatura".
cí byrokratismus a pře čísle přináší ukázky z
bujelou administrativu”, děl Šolochova, Američa
a doporučuje energická na Bradburyho, Francou
opatření proti tomu. Ru ze Merla a Španěla Lorcy.
dé právo říká, že je třeba Z nekomunistů jsou za
začít především u cent stoupeni T. Mann, A.
rálního aparátu a převést Moravia a M. Twain.
přebytečný počet pracov - Bývalý hráč LTC Pra
níků do výroby.
ha František Pergl byl
V okolí obce Hrhové jmenován trenérem česko
na východním Slovensku slovenského hokejového
se dokončuje s t a v b a mužstva.
"kompletního r y b n í h o — Plukovník V. Prchlík
hospodářství.”
Vodní zastává nyní funkci ve
plocha bude 260 ha. Na doucího hlavní správy
Slovensku se má rozší politické výchovy. O osu
řit vodní plocha nádrží, du dosavadního vedoucí
určených pro chov ryb, ho, gen. Jána Zemana,
z 200' na 600 ha.
není zpráv.
—V budově Národního
Grusonovi,
musea v Praze byla otev —■ Manželé
řena výstava "Tajemství dopisovatelé listu New
York Times byli přijati
předsedou vlády V. Ši
rokým.
Na ustavující schůzi
Svazu architektů promlu
— Skupina zaměstnanců bratislavského Priem- vil arch. J. Gočár. Před
stavit, vedená Janošíkem a Hrabinou, byli od sedou Svazu byl zvolen
souzena k trestům od 3 do 12 let pro krádež J. Frágner,
216 vagonů cementu a zboží v hodnotě 315.000 — Delegace katolických
kněží z Polska přijela do
Kčs.
Československa, kde na
— Horník F. Štajnoch z Nitry byl odsouzen
vštívila Litoměřice, Po
na 8 let vězení pro sabotáž.
děbrady, Prahu. Havlíč
— 13 členů kol ,-hozu v Nitranskou! Právně, kův Brod, Mikulov, Brno
okres Prievidza, bylo odsouzeno pro krádeže a Kroměříž. Průvodce a
hostitele jim dělali Msgr.
družstevního majetku k trestům od 7 měsíců
E. Oliva, děkan dr. J.
do 6 let.
Kalousek, biskup dr.
— Za vraždu pensisty F. Viktory byli v Praze Eltschkner. dr. F. Drá
odsouzeni L. Kropáč a K. Havelka na 20 a 22 bek a kapitulní vikář dr.
J. Kratochvíl.
let žaláře.
— "Pro záškodnickou a rozvratnou činnost a — V brdských lesích prý
spadl balon Svobodné
rozkrádání národního majetku" bvli v Nitře Evropy, explodoval a po
odsouzeni: předseda JZD v Šarkani J. Riedl pálil 15-letého F. Kahouna 15 let, bývalý předseda MNV D. Janko na z Předbořic u Milev
na ll let, účetní S. Janičko na S let, S. Rána ska.
na 4 roky, úředník Investiční banky L. Křivá — Poštovní a censům f
předpisv, které se týkají
a vedoucí odboru výstavby rady ONV ve Štú- odesílání dopisů do svo
rově J. Klauza na 3 a půl roku žaláře.
bodného světa, byly zmír
— V Plzni byla souzena skupina zaměstnanců něny. Odesílatelé dopisů
závodu Chema pro krádeže benzinu k trestům z. ČSR mohou prý teď
podávat dopisy zalepené,
do 5 let. Hlavní obžalovaný František Komín pokud je na zadní straně
ka dostal 10 let.
Č
uvedena adresa odesílate
le.
J. K./Č/Hd

— V Československu se
ceká, že po Alexeji Čepičkoví budou zbaveni
svých funkcí generální
tajemník
Komunistické
strany Slovenska Karol
Bacílek a ministr vnitra
Rudolf Earák. Bacílek
nebyl přítomen na nedáv
ných Leninových osla
vách.
— Plán, stavebních podni
ků za letošní první čtvrt
letí byl splněn jen na 63,6
%. Oznámil to ministr
stavebnictví prof. dr, íng.
Emanuel Šlechta na celo
státním aktívu ředitelů
stavebních podniků v
Praze. Stavebnictví po
třebuje zvýšit celkový
stav pracovníků o 10.009
osob.
— V Lysej Polané ve Vy
sokých Tatrách byl slav
nostně zahájen turistický
pohraniční gtyk mezi
Československém a Pol
skem. Turistům se umož
ňuje na podkladě pro
pustky vstup na území
druhého státu.
— V n. p. Tyba ve Frýd
lantů v Čechách se vyrá
bí dámské šátky s po
užitím zvláštní pryskyři
ce. šátky se prý vůbec
namačkají a bude jich
letos vyrobeno přes mi
lion kusů.
— V pražském D o rn é
umělců (Rudolfinu) vy
stoupili uruguayští uměl
ci. Symfonický orchestr
pražského rozhlasu pro
vedl pod taktovkou Karla
E h t r a d y jeho vlastní
skladby a zpěvačka Virginla Castro zpívala árie z
Mozartových oper.
— Na návrh vlády udělil
president Zápotocký za
sloužilému pracovníkovi
v tělesné výchově Josefu
Lauferovi v den jeho 65.
narozenin ftád práce.
— V Jihočeském divadle
v Českých Budějovicích
byla odhalena pamětní
deska J. K. Tylovi. V
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DOMOVA
Co poznávají komunistické noviny o poměrech

v Československu

Zrcadlo pozdě
nastavené
Československý zpravodaj ' č. 113/56, týdeník amerického Výboru pro
svobodnou Evropo, uveřejnil v článku "Čs. režim se dívá do zrcadla”
přehled přiznám, která složil komunistický tisk v rámci kampaně proti
Kultu osobnosti . Kdokoli si dá jen trošku práce, aby sestavil z hrsti
citátů komunistické hantýrky širší obrázek, musí dojít k nevyhnutelnému
závěru: komunistické Československo bylo a je diktatura, a kdykoli komu
nisté to popírali, záměrně lhali.
"Československý režim
Československý zpra a tieskat. Při tom prý
sračiio
k
udáni,
jestiže
tvrdil
po osni let,” po
vodaj zaznamenává na
prvním místě výrok ge- niektorý súdruh pri kračuje citovaný článek
nerálního tajemníka KSČ meškaní a voláni na slá v "Čs. zpravodaji", že
Antonína Novotného o vu velkej osobnosti stál umělci a spisovatelé jsou
teroristických methodách za štípem a len slabšie svobodni, jak nikdy ne
bývali." A 18. dubna,
policie. Novotný k tomu tlieskal.”
Článek
v
"Čs.
zpravo

psalo
Rudé právo, že ”od
suše dodal, že to "vytvo
daji
si
v
dalším
všímá
roku
1948 až do nedáv
řilo situaci, která vede k
porušování zákonitosti a těchto komunistických ná jsme u nás měli lite
podvodů: Po osmi le rární ovzduší, ktere pod
ke zvůli.”
tech soustavného lhaní lamovalo tvůrčí energii
Rudé právo přiznalo
o tom, jak lid pochvalu spisovatelů, ovzduší, jež
další trošku: "Řada lidi
je nynější režim, píše vytvořilo téměř nedýbyla na základě pomluv7
Rudé právo ve svém chatelnou atmosféru po
pošpiněna, nespravedlivé
úvodníku, že vláda a dezíravosti. skrytých úto
vězněna a souzena . . . .
strana si objednávají de ku a hrubého osočová
Ukázalo se, že naprosto ko vně resoluce u občanů- ni .. . Mnozí vychutnávanesprávné bylo odsuzo že se vytvořilo ovzduší, či jemné krásy umění
vání lidi jen na pouhém v němž lidé takové re volali nepřímo na své
základě jejich vlastního soluce často jen formál odpůrce
bezpečnostní
doznám, při použití ne ně podpisovali . . .hroma orgány ... V
takovém
zákonných method, aniž dily se balíky děkovných ovzduší zastrašování se
by existoval skutečný dopisů - a v mnohých pochopitelně pokovovaly
průkazní materiál.”
lidech přesvědčeni., že vztahy lidi mezi sebou."
Bratislavská Pravda oni neznamenají nic, že Ještě nikdy jsme z ko
teprve nyní odkryla, jak tam nahoře mohou munistických úst nesly
se vyráběl nadšený sou všechno .... ”
šeli tak pravdivé oceně
hlas na manifestacích a
... Naše denná tlač ní duchovních a mrav
parádách. Citujeme ”Čs. dostavala niekedy cha ních kvalit "inženýrů
zpravodaj": Při pouhém rakter
instruktážného duši ’, jak s oblibou na
vysloveni jména komu vestníka,
prejavovala zýval komunistický tisk
nistického vůdce, straníci šedivost’, nudnost’ a ne- své literáty.
museli skákat do pozoru pritažlivosť . . .”
-vmZ PAMĚTÍ MONTÉRA JOSEFA

KAŠÍKA

NA PŮDĚ AUSTRALIE
Josef Kašilc je zaměstnán jako montér v hulínských závodech přesného
strojírenství. To se nám podařilo vyčíst ze zlínského časopisu "Naše pravda”
z 13. dubna 1956. Soudruh Kašík si pobyl šest neděl v Melbourne loni na
podzim, když sem přijela kočovná výstava čs. postátněného průmyslu.

luoiorv zaouraceiy a
stříbrný letoun, jenž nesl
ve svých útrobách i 13
čs. montérů na veletrh
do Melbourne, se odlepil
od rozjezdové plochy
ruzyňského letiště,” tak
hle dramaticky to začíná.
Josef Kašík byl prý vzru
šen vyhlídkou na cestu
do ciziny, ale i smuten,
že má doma ženu a dítě.
V Amsterodamu ho
nejvíc zaujala prodejna
firmy Baťa ”s botami,
na nichž už nepracovaly
ruce českých dělníků."
Bylo to poznat. ”U nás
by se neprodaly,” proho
dil ieden z montérů.”
Po příjezdu do Melboume se vypravila sku
pina montérů do města
Kašíkova znalost anglič
tiny byla prý sepsána na
docela skromném lístku
papíru v kapse kabátu.
”Ale.” vypravuje hned
dál. "v hospůdce, kde se
zastavili na občerstvení,
iorozuměli se snadno.

Obsluhující začal na ně Slovensky. Od otázky tý
kající se jídla, obratně
zavedl řeč na jiné pole a
začal vynášet australskou
svobodu a blahobyt. Po
chvíli se však přiznal, že
pracuje jen v poledne a
večer, jinak je hospůdka
zavřena. Přes den shání
nějaké kšefty."
Po episodě se zbídače
lým hostinským vzpomíná
Josef Kašík, jak on a je
ho soudruzi ctnostně od
byli novináře ("Moderní
kárované sako, účes ”a
la ježek.” v kapse silný
blok. K nemalému podi
vení spustil plynnou češ
tinou"). který se k nim
dostavil s diplomatickým
posláním : ” Neblázněte,
kluci Kápněte božskou kolik vás tu zůstane?"
Na československou
výstavu se těšil celý Mel
bourne. "Československo
očekávání
nezklamalo.
Podle vyjádření lidí za
svěcených - takovou vý-

stavu Austrálie ještě ne
viděla. Naše automobily,
sklo a keramika, látky,
prádlo, šicí a psací stroje,
fotoaparáty, t i s k a ř s k 6
stroje,, které po dobu
výstavy tiskly barevné
obrázky a letáky, těžké
stroje obráběcí i lékařské
přístroje - to vše jako
magnet přitahovalo davy
lidí. Téměř bez povšimnu
tí přecházeli vedle cizích
exposic, jen okamžik s
úsměvem postáli u oddě
lení, které obsadili - mi
sionáři. Ti využili ob
rovského
shromáždění
lidu a promítali film, v
němž laskavý misionář
žehná dětem. Exposice
ČSR. to bylo nesmírné
překvapení pro občany
této zc-mé, z nichž mnozí
znají Československo jen
přes Zátopka a značku
naších automobilů Ško
da.” Josef Kašík tu musil
upravdu žít v Jiříkově
vidění, ač Josef.
(F kr éování na str. 7)

Evropa
po letech - l.
Zpráva z cesty kolem světa
Život je zde krásný pro turistu ze zámoří nebo
pro toho, kdo má hodné peněz nebo specielní
znalosti, za které se dobře platí. Naši lidé, kteří
žijí již několik let v Austrálii nebo na Novém Zé
landě, by už v Evropě natrvalo nezůstalí. Nechtě
lo by se jím těžce pracovat za méně než polovinu
toho, co dostávají nyní, a v některých státech by
práci vůbec nedostali. A kdo se rozhlédne dooře
po Austrálií a Novém Zélandě, zjisti, že i tam
jsou krásná místa (pro dovolenou), která se skoro
vyrovnají nejlepším v Evropě.
*
*

Snad nejvíce se mi líbilo Španělsko. Je odlišné
ode všech evropských zemí. Jeho krása je přiro
zená, neumělá, skoro středověká, na rozdíl třeba
od francouzské Riviéry, kde příroda je zdokona
lena člověkem, a kde promenády, zahrady a hotely
jsou lepší. Španělsko bylo pro mne levné, ale lidé
tam mají platy přímo k pláči. Ve Francii nejsou
platy o mo. vetší a je tam všechno tak drahé, že
mne to až bolelo, kdykoliv jsem musel platit. Vše
je tam vkusné a .snad nejlepší, ale je až odporné,
jak každý jde po penězích, jak ti je s úsměvem,
ale bezohledné bere přímo z kapes. V Itálii je
snad život nej vyrovnanější. Není tam draho pro
toho, kdo má práci, jenže je tam hodně lidi,
kteří práci nemohou dostat.
Z celého zájezdu jsem byl nejvíce zklamán
Portugalskem, kde jsem neviděl nic pěkného. Ne
chápu, proč na příklad Estorial má tak slavné jmé
no a je výměnkem bývalých králů. Kdyby tamnéjši pláž byla v Austrálii, byla by prázdná. Park
není špatný, ale melbournská botanická zahrada
je o tisíc procent krásnější. Herna vypadá jako
veliká kavárna, a ani mne nesvedla k tomu, abych
tam něco prohrál. Řekl bych, že v Portugalsku
žiji nejškaredějši ženy z celé Evropy a pravdě
podobně z celého svéta, ale neviděl jsem ženy
trpaslíků ze středního Konga.
Gibraltar jsem znal již z dřívějška. Je to za
jímavé místo i pro turistu. Krmil jsem opice až
nahoře na skále. Když některá zdechne, přivezou
z Afriky novou, aby se udržel plný stav. Angliča
ne zřejmé Gibraltar opustit nechtějí.
*
*
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HOSPODÁŘSKÁ OFENSIVA SOVĚTSKÉHO SVAZU

Nové bojiště
Ve Spojených státech se ozývají Masy, že je třeba změnit americkou
zahraniční politiku. Zároveň se plánuje přeměna NATO z cistě to
jenské organisace na širší dohodu, která by čelila sovětské expansi
i na poli hospodářském. Podnér k těmto změnám v západním politickém
smýšlení dal, jako obyčejně. Sovětský svaz. Stalinovi nástupci převá
dějí pomalu, ale jistě tradiční stalinskou studenou válku na diploma
tickou a hospodářskou ofensivu.
Po dvou letech hospo
dářské ofensivy v zaosta
lých zemích Asie a Afri
ky se komunisté pustili
s plnou vervou do prů
myslových zemí západní
Evropy. SSSR staví těm
to zemím před oči láka
vé vyhlídky nových odby
tišť pro e>:portní výrob
ky. Sovětský svaz je prý
ochoten dováželi celou
řadu průmyslových vý
robků, z nichž, bohužel,
celá řada je na listině
vojensky důležitého zbo
ží, které tyto země podle
vzájemné dohody nesmějí
do komunistických zemí
posílat. Na druhé straně
může SSSR vyvážet do
západní Evropy suroviny,
kterých začíná být nedo
statek: uhlí a naftu.

větském svazu po Stali
nové smrtí. padlo hodně
starých theorií, a zdá se,
že noví vůdcové konečně
přišli mimo jiné i na to,
že se není možno spoléhat
na nevyhnutelnost kata
strofální hospodářské kří
se v kapitalistických ze
mích, i když je předepsá
na marxistickým katechis
mem. (V samotném SSSR
tato theorie dosud nebyla
úředně
opravena,
ale
američtí komunisté už ji
v záchvatu sebekritiky
jmenovali mezi chybami,
kterých se za Stalina do
pustili.) Za daných okol
ností pokládá SSSR za
nutné napřed předhonit
hospodářsky svého hlav
ního soupeře - USA. Cíle

nové pětiletky a projevy
vedoucích komunistů se
zdají nasvědčovat značné
mu optimismu v tomto
směru.
SSSR a USA
Sovětský svaz je hospo
dářsky pořád ještě daleko
za Spojenými státy. Od
haduje se, že i po splnění
pětiletky v roce 1960 by
sovětský národní důchod
dosáhl pouhých dvou tře
tin současného americké
ho národního důchodu. V
určitých odvětvích, dů
ležitých pro vedení války,
však SSSR nemá k své
mu cíli tak daleko. Musí
me si uvědomit, že sovět
ský lid je zvyklý na znač
ně nižší životni úroveň
než Američané, a že si

proto komunisté mohou
dovolit soustřeďovat úsi
lí na výrobu válečně dů
ležitých statků. Americká
průmyslová výroba se v
první polovině tohoto
století zvětšovala průměr
ně o 4,1%, Sovětská vý
roba roste dvakrát až tři
krát rychleji.
Dá se očekávat, že se
tyto rozdíly aspoň částeč
ně vyrovnají, až sovětské
hospodářství dosáhne
většího objemu. Nepotře
bujeme se odvolávat na
zákony, které nám před
kládá ekonomická theorie,
abychom si uvědomili, že
je snazší zvýšit průmys
lovou výrobu o 10% v
zemi, kde je výroba nízká,
než v zemi, kde se už
vyrábí tolik, že je třeba
hledat nové trhy.
Výrobní a spotřební
statky
Hlavním znakem, sou
časného sovětského hospo
dářství je (vedle způsobu
organisace průmyslu) dů
raz, který komunisté kla(Pokračování na str. 6)

Terč č. 1: Anglie

Sovětské nabídky jsou
zvláště lákavé pro Anglii,
která závisí na exportu
a která, díky americké
a německé konkurenci,
ztrácí své posice na svě
tových trzích. Chruščev
a Bulganin neopomenuli
přednésti vedoucím an
glického průmyslu do
jemnou povídku o tom,
jak se Sovětský svaz
snažil dovážet určité prů
myslové výrobky z An
glie, a když se mu to ne
podařilo (výrobky byly
na černé listině), musel
chtě nechtě založit vlastní
průmysl. Angle tak vlast
ní vinou tento trh nado
bro ztratila. Tomu, kdo
trochu přemýšlí, se po
dobné vývody budou zdát
nesmyslem. Politikou
Pěkné místo je Tanger. Mluvil jsem tam s něko SSSR, který se od svého
lika lidmi, kteří žili v Československu. Byli tam založeni připravoval na
moc spokojeni, ale už nejsou a budou odjíždět. "nevyhnutelnou válku s
kapitalisty", byla vždy
Býval tam dobrý život a dobrý obchod, je to hospodářská soběstačnost.
mezinárodni území, ale od marocké nezávislosti Válečně důležité zboží
tam panuje nejistota. Obyvatelstvo se bouři je nutno vyrábět doma.
Představa ztracených trhů
a nikomu už se tam nechce investovat.
však určitě bude trhat
O tvé cestě severní Afrikou jsem již psal (HD srdce aspoň některým ka
7 \ I. p. r.). Chtěl bych se ještě zmínit, žc jsem pitánům britského prů
shodou okolnosti byl v Maroku, když tam byla myslu.
Účelem podobného po
vyhl.i.ena samostatnost, a také jsem viděl pro vídání je nejenom vyvo
puknout svobodu v Tunisu - den před svým od lat na Západě náladu
letem do Palerma. Arabové si svobodu zaslouží pro zrušení kontroly vá
a
lim ji přeji. Francouzové tam příliš zneuží lečné důležitého zboží,
ale hlavně přivé; t západ
vali svého postaveni. Před lety, když jsem tam ní Evropu, a hlavně An
byl jako cizinecké legionář, jsme se s Araby stý glii. do užšího spojení s
kali jenom na ulici, kde isme do nich kopali, když komunistickým blokem,
se včas uctivě nevyhnuli; s Arabkami se cizinecký a tak i i oddělit od Spo
legionář stýkal jen v bo-delu. Za své poslední jených států.
Hospodářská výstavba
návštěvy jsem si o Arabech trochu poopravil
SSSR
názory. Kdvz poznali- : e nejsem Francouz, bvli
Nová sovětská diplo
ke mně slušní snažili se být dokonce přátelští. macie má zřejmě za účel
Ani se mne nepokoušeli tak "vzít na hůl”, jako uklidnění napěti mezi
I ■ mcouzský obchodník, kdy.~ viděl, že jsem tu- i Západem a Východem a
rista.
L. B. získaní času, potřebného
k nutnému hospodářské*
*
* mu zesíleni SSSR. V So-

ZE ZÁPISNÍKU ČESKÉHO LOUTKAŘE
/Pokračování/
jalqé
loutka
může před
Nelze dobře říci, kte
vádět.
rá čísla mají větší a kte
Kromě loutkářů v na
rá menší úspěch. Záleží
to na podniku a hlavně šem slova smyslu jest
na publiku, dá se však několik skupin, hrajících
usouditi, že největší ob přímo jen rukama, oble
v
rukavicích
libu mají čísla veselá, hu. čenýma
dcbni a taneční. Pro za bez loutkových hlav ne
jímavou změnu se užívá bo postav. Někdy použí
při některých číslech vají předmětů, jako dešt
černého světla, při čemž níku, klobouku a jiných.
však nevýhodou jest, že Velmi silným číslem v
se loutky jeví ploše a že tomto směru je ”Máša a
vodiči jsou při tom stej Jan’’, znázornění cylin
ně viditelní, jako když drem a šálou v černém
je ostře osvětlena jen prostoru. Vše je podma
lováno jen hudbou, do
loutka.
niž prolínají různě vo
Mimo čísla známá i v
Československu, jako ko laná tato dvě jména. Je
nesnadné vvlíčiti takové
mická zpěvačka, pianistčíslo, které jako mnoho
ka, houslista, harmonikář a jini hudebníci, jiných záleží ve starém
žonglér, kostlivec atd. je a stále novém zvýraznění
to dívka svlékající nebo lásky. V tomto případě
převlékající se, bruslící lze alespoň částečné naloutka, jezdící v kruhu z. načít pojetí věci, ale
kolem loutkaře, clown jindy čísla zabíhají bez
nafukující balónek. Vel určitého děje do extré
mi efektním číslem je mu barev a tvarů Je to
hrazdař, neboť loutka snad druh umění, které
je vytažena do výše a bez obsahu lahodí zraku.
loutkař ji ovládá ve V těchto případech se
vzdálenosti až pětimetro nedá dobře říci, o jaký
vé. Populární jsou téá druh loutkařiny jde, ne.
tři zpěvačky na jednom boť jejich postavy mají
živé ruce, hlavy jsou
vahadle, rovněž tak čty
bud’ na hůlkách, nebo
ři i více kankánových
na prstech neviditelných
tanečnic, různí stepaři a herců. Vodič, pohybující
podobně. Nejvíce ovšem se na scéně, stává se totiž
záleží na výběru hudby neviditelným svvm oble
a rozmanitých pohybech. čením a vhodným osvět-

lením.
Naši snahou je přivésti do loutkařiny nové
věci. To je však spojeno
s velkými finančními ná
klady a s risikem. jež
nese každý podnikatel,
totiž s risikem líbivosti
a prodejnosti. Nový pro
gram, který máme na
mysli, se liší od našeho
dosavadního hlavně po
jetím. Budou to vlastně
krátké skcče-parodic na
hudbu, výtvarné umění,
lásku, atd..
Dalším programem,
který se současně i zi
naší nepřítomnosti v Pa
číži rca lisuje v našem
atelieru, jsou čísla cir
kusová, při nichž loutka'
téměř nikdy nezakrývá
svým tělem loutku, kte
rou pak je vidět sc všech
stran.
Jiným odvětvím na" i
práce je výroba loutko
vých filmů, a to jak •
loutkami na nitích, tak
i manekýnových (triko
vé filmy na způsob kres
lených grotesek). V tom
to oboru jsme sice vel
mi dobří, ale uspoko
jivý výsledek finanční
se dosud nedostavil. Sa
mostatné podnikání v
tomto směru je velmi
nákladné a rentování
investovaného kapitálu
příliš zdlouhavé.
-Hj-
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Strnad

Mluvíme-li o románech "Nezvěstný” od Egona Hostovského a "Tra
gický weekend" od Aloise Lecoquea současné, je to jen proto, že se
nám dostaly do rukou ve stejnou dobu. Tato náhoda dala vyniknout
hodnotám obou v takovém kontrastu, že se nám název této recense
zdá více než oprávněný. Ty knihy nemají vůbec nic společného, ale
přesto snad nebude na škodu zmínit se o nich jedním dechem a někde
vést mezi nimi i paralelu.
Černou myslíme pochopitelně román Aloise Kohouta-Lecoquea. Má
dva díly, ale na tu hrůzu by podle našeho mínění vystačil klidně jen
jeden. Psal jej malíř (namaloval si k němu i obrázky), který zvláště
v poslední době slaví dost značné úspěchy. Myslil si zřejmě, že, když
umí malovat, dokáže napsat i slušný román. Jenže v tom se kapitálné
zmýlil. Možná dost, že "Tragický weekend” zachycuje v osudech malíře
Rady vlastní zážitky autora, jeho cestu z Protektorátu přes Rakousko,
Jugoslávii, v níž prožívá celou občanskou válku, až do Itálie, kde
vede trpký život "proíuga”, až do své násilné smrti, těsně před od
jezdem do Ameriky.
Ale způsob, jakým ty
to zážitky vypráví, je
nejhrubší naturalismus,
jak jej známe z pokoutně
vydávaných pornografii.
Lccoque šilhá po Švej
kovi, ale snaha být Haš
kovým epigonem se ne
setkává
s úspěchem;
chybějí mu k tomu vtip
a stavební schopnosti. V
předmluvě se sice pře
dem velmi opatrně tvrdí,
že to není ani román
ani reportáž, my bychom
šli ještě dále a pochybo
vali bychom dokonce,
zda to bylo hodno vydá
ni.

V jednom ovšem Lecoque Haška nechává
daleko za sebou, a to v
líčeni milostných scén.
Ačkoliv jiné motivy pře
chází rychle a honem
utíká dál, aby tu spoustu
události stačil vyříci, u
pohlavních aktů - a je
jich v celém "románu"
požehnaně - rozkošnicky
setrvává a zachycuje je
do všech podrobností.
Abyste si udělali před
stavu, jak "vybraně” si
tu počiná, uvedeme za
čátek jednoho takového
"milostného
poměru".
Vyšli z hotelu a kráčeli

NEOBYČEJNÁ VRAŽDA
Jiří Hájek se na chvíli zamyslil. Po chvilce po
kračoval v psaní: ”... Pokládám to za domýšlivé
intelektuálske podceňováni zdravého rozumu dneš
ního prostého čtenáře, jestliže si různé ony lite
rární guvernantky myslely nebo mysli, že třeba
čápkovy omyly, jeho falešná buržoasrú koncepce
humanismu, jeho méšťácko - demokratické iluse
a ideály mohou ještě ohrozit myšleni dnešních lidi.
,,, My se dnes nehlásíme k Čapkovu odkazu za
cenu iiberalistické smířlivosti k jeho historickým
omylům, za cenu bezzásadové lhostejnosti k jeho
falešným koncepcím, nýbrž z lásky a úcty k jeho
myslitelské smělosti, s jakou ve svém díle kladl
mučivé otázky, na které teprve naše společnost,
teprve skutečnost dnešních mírových sil, seskupu
jících se po boku Sovětského svazu, dává reál
nou dějinnou odpověď. Hlásíme se k Čapkovi ne
proto, že bychom dávali za pravdu jeho omylům,
nýbrž proto, že to nejhlubší v jeho dile dává za
pravdu nám...”
Jiří Hájek psal a psal, až konečně udělal tečku
za svým doslovem k Čapkovým povídkám. A jak
tak pomalu četl, co tam všechno napsal, udělalo
se mu z čista jasna nanic, hlava mu padla na psací
stroj a bylo po něm.
Když jeho duše opustila tělo, ocitla se v prostě
zařízené soudní síni, kterou Hájek znal z případu
vraha Kuglera v povídce "Poslední soud". Jen pár
věci tam bylo navíc. Podlahu kryl bílý anatol s
čintamani a ptáky. Na stole kvetla modrá chrysantéma. Vedle ni ležel ukradený spis 139 VII,
odd, C. V galerii pro diváky seděl hlouček lidí.
V tom už se ptal předseda senátu: "Čím se dá
váte vinen?"
"Ničím," řekl Hájek udiveně.
"Přiveďte svědka," vzdychl předseda.
Proti Hájkovi usedl mohutný stařec, oděný mod
rým pláštěm, posetým zlatými hvězdami.
"Svědku," počal předseda. "Bože Vševědoucí,
tento Poslední Senát vás povolal, abyste podal svě
dectví ve věci Hájka Jiřího."
"A hele," pomyslil si Hájek, "tak on Pán Bůh
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tetnným nábřežím. Ra
da myslil na Evu a panič
ka uvažovala, že takovej
chlap jako on, potřebuje
řádnou samici, aby se
mu netlačilo do hlavy.
Myslila na sebe velmi
obětavě, protože byla po
řádná paní, která si ne
může začít s nějakým
floutkem. Mistr Rada
bydli v hotelu, má pokoj
naproti jejímu, proč by
v noci - když vše spi si nemohl splést dveře a
pořádně se s ni vypclešit,
beze strachu, že něco
chytí od nějaké prašivé
kurvy, která ty dobré

muže ničí.
Tak zachází Lecoque
s intimnostmi lidského
života a znovu podotý
káme, že je to pouze za
čátek. Podle něho žiji
všichni uprchlici v po
hlavní promiscuitě a ne
mají na mysli nic než
pohlavní
styk.
Není
dost jasné, proč opustil
Protektorát, není dost
jasné, proč nepřešel k
partyzánům v Jugoslávii
a také ne, proč se nevrá
til po válce domů.
Ovšem, že jsou i dnes
takoví, co nevědí, proč
utíkali, ale těžko z nich
lze udělat typické uprch
líky nebo dokonce ideál.
Ale i to konečně může
být životni názor AI.
Lccoquea. Co je ale ne
odpustitelné, je jeho pří
šerná čeština a to nejen
jako
charakteristika
osob.
Zde jedna z nesčísl
ných surovostí:
"Rada se smál jako blá
zen, že voják na gonku,
když slyšel smích, šel se
na něj podívat kukátkem
a myslil si, že se zbláz
nil. Člověk v haftu a k
tomu v cincliku s po-

přeci jenom existuje. Tak ona strana nebyla
neomylná. ” Nahlas se ale zeptal: ”Za co mé
vlastně, soudruhu předsedo, chcete soudit? Já nic
nevyved.”
"Za ten doslov k Čapkovým povídkám,” řekl
předseda a podíval se nejistě na štíhlého, bledého
člověka, který kouřil v rohu místnosti cigaretu za
cigaretou.
”To jsou nějací reakcionáři," pomyslila si obža
lovaná duše. "Nejlepší bude, když všechno zapřu.’
"To musí být, vážený soude, nějaký omyl. Kde
pak já a napsat něco takového.”
Jenomže svědek Bůh si odkašlal a spustil:
"Hájku Jiří, nelži! Já se na tebe díval, jak jsi
to psal. Viděl jsem, jak se ti z toho udělalo špatné,
a jak tě klepla mrtvička. Ani mě to nepřekvapilo.
Mně se samotnému dělalo zle, když jsem ti to četl
přes rameno. To mi, prosím tě. zbytečně nelži. Já
tě viděl, jak jsi to psal, a basta!”
"Když jsem to teda psal, tak jsem to psal,” děla
dialekticko-materialistická duše. "Ale přesto nevím,
co je na tom trestného. To přeci není žádná vražda."
Svědek Bůh se tak nějak smutně pousmál a po
kračoval: "Jestli si tedy myslíš, že to nebyla žádná
obyčejná vražda, tak to máš pravdu. Pamatu
ješ si na paní Turkovou, co měla ten malý krámek
se zvonečkem, kanárka v kuchyni a střibroviasý
drdůlek? To byla obyčejná vražda. Vzpomínáš si
na toho souchotináře Oplatku, kterého nakonec
uštvali policajti, černící a železničáři? Ten spáchal
celou hromadu obyčejných vražd. Pamatuješ si
na Ruším Juraje Čupa? I on spáchal obyčejnou
vraždu... .Ty, Hájku Jiří, jsi se pokoušel o vraždu
neobyčejnou! Jen se podívej na ty lidi v ga
léru, jak na tebe vyčítavě poulí oči- Tamhle sedí
herec Benda s doktorem Goldbergem. Za nimi
je ten fysický, co praštil kamenem statkáře Pu
dila. Hned vedle, poznáváš ho, čahoun Záruba. Jak
je tady vidíš, vstchm cy_z si * - —- aby rzm- cHH
svět slušností, i ten pihatý Lojzík. syn žlašinetáře,
i ten kaktusový
Háček, Anknanee i kasař Batabán. Upřímně řečeno, když je pan čapek tvoříL tak
mí trochu fušoval do řemesla. Ale mně to vevgdí
protože já. já zase sí» ořu para čapka ... I bez
tamhle pana doktora Mejzlíka ti tady řpfcTm. co
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Odjezdy
Fráňa Šrámek
Do břitkých jiter jen kašna šplouchá,
když odjíždíme.
Tím prvním vlakem snad nejezdi nikdo,
jen ty.
Očima aspoň napíše matka
na čelo křížek.
Ve vratech stoji, než zajdeš zcela.
Co dělá potom?

Za mázdrou oken a zobák v peří
- jak špici holub městečko míči. Až zívne, vstane,
kde já už budu.
A nezbude po mně ani to echo
doznělých kroků,
i teď tu marně na chodník hraji
sychravé sbohem.
(Jen matka asi napíše brzy:
Můj milý hochu,
ten pokoj aspoň že ještě voní
po tobě dýmem - - . )

známkou na dveřích, že
se na vězně musí dát
dobrýho bacha, že je ne
bezpečný, nemá příčiny
se smát. Ten musí zpy
tovat svědomi a modlit
se k Bohu, mají li ti vši
ví partyzáni vůbec Boha
a nejsou to svině bez
božný.”
A tak se zdá, že kniha
AI. Lccoquea uspokojí

jen mladíky v pubertě.
Dospělý čtenář mu do
poručí, aby zůstal ti své
ho štětec. A nebude ro
zumět paradoxu, že kni
ha vyšla v chicagské edi
ci "Knihy dobrých auto
rů v exilu”.
Je-li "Tragický weekend”
černou knihou české exi
lové literatury, je román
(Pokračování na sir. 0)

jsi vlastně proved. Ty jsi v tom doslovu vraždil
intelekt, který přežil svou tělesnou schránku. V tom
doslovu jsi se snažil zavraždit, co je nesmrtelné.
Ty jsi, Hájku Jiří, dobře věděl, že překrucuješ. Ty
jsi dobře věděl, že se čistým nedá argumentovat ve
prospěch špinavého. A když jsi to dělal, mrzačíl
jsi slušnost, i svoji vlastní slušnost, protože slušnost
je v každém člověku, jak jsi při trošce filipa mohl
z povídek pana Čapka poznat. Já té sám soudit
nemohu, já tady jenom svědčím. Jak bych tě mohl
trestat, když všechno vím? Nemůžu té přeci odsou
dit pro vraždu něčeho nesmrtelného, když přeci
vím, že v nesmrtelnost vůbec nevěříš. Tys ten do
slov napsal, ty jsi spáchal neobyčejnou vraždu, to je
jednou jisté. Ale ať sí tě odsoudí lidé sami!”
Svědek Bůh se odmlčel. Za stolem se zavrtěl
předseda senátu a podrbal se za uchem:
"Tak to vidíš, Hájku, spáchal jsi neobyčejnou
vraždu a zapírání ti nic nepomůže. Ale je to, s božím
prominutím, setsakramentská věc. Za obyčejnou
vraždu posíláme obyčejné do pekel. Neobyčejná
vražda si však žádá neobyčejný trest. Tak co s te
bou máme, chlape, dělat? ”
Pan rada se odmlčel a za chvíli pokračoval:
•Jedno je jisté. Tvůj čin zakládá nepochybné
skutkovou podstatu násilí na duchu a na vší slušnosti. Horší zločin snad ani nemůže být. Soud se
ted ka poradí o trestu, ale fikám ti předem, je to
s tebou bledé... Co chcete, pane Čapku, ” zeptal
se pobledlého člověka, který mu strkal pod nos
nějakou knížku.
"Kdyby vás to, pane rado, neobtěžovalo a pře
četl jste sí tady těch pár řádek, ještě než vyne
sete rozsudek.”
senátu se netrpělivé posadil a četl pos
lední řádky Povídek z ječné kapsy: ”Já jsem jen
celník, pane, ale tohle vám povím podle své zkunějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh,
to já nevím: a kdyby byl, tak nám to není nic
plátno; ale já vám řeknu, musí bejt Někdo nejvýš
edhvy. io zas jo, pane. My můžeme jenom
musí bejt někdo, kdo by odpouštěl: Já
vam řeknu, ta pravá a nejvysší spravedlnost je
něco tak dívnýho jako láska.”
."Amen,” řek] radostně svědek Bůh, který je Vše
vědoucí, a dobře věděl, co pan rada čte.
Kadlík
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DOMOVA

ČERNÁ A BÍLÁ

Některým lidem je už tak souzeno sedět celý
život na jednom místě a budovat existenci vytrva
lou, táiou prací, která vede k zajištěnému stáří.
Jestliže jsou ze své rutiny násilím vytrženi a Osud
je zuně; e na druhý konec svéta, okamžitě se usadí
a začnou znovu: budovat existenci vytrvalou, stá
lou prací, která vede k zajištěnému stáři.
Jiní lidé v sobě mají věčný neklid, který je stále
nutí dělat něco nového, vyhledávat změnu - a dobrodružslví. Poslechněte si příběh uprchlíka, který
doma ji zdil kanoí po Vltavě a neděle trávil ve stanu
na Sázavě. Průvodci po dálných krajích mu byii
v mládí Karl May, Jules Verne a Zane Grcy. Když
i <11 o rybúrieh žraloků v jihoaustralském přístavu
Port Lincoln, sotva si asi pomyslil, že s těmito ry
báři ztráví 10 dní na otevřeném moři a že od nich
bude moci odkoukat, jak se házejí háky s ovčím
masem 11a šňůře, jak se žraloci zabíjejí a vyřezávají.
Rybářská výprava byla pouhým začátkem austral
ského dobrodružství. Začátkem - anebo přípravou
na opravdové dobrodružství, chcete-li. Neboť hrdi
na naší reportáže už snad tenkráte měl v hlavě
plán 11a pořádnou cestu po moři. Námořnická krev.
Zatím, co se normální smrtelníci trápili plány, jak
se dostat z kontraktu a jak co nejdříve nastřádat
na auto či dům, našemu uprchlíkovi zabíraly větší
část mozkové dutiny lodi. Ani tříměsíční pobyt v
nemocnici na tom mnoho nezměnil; z okna nemoc
ničního sálu byla vyhlídka na moře - a kde je moře,
tam je čas od času loď na obzoru. Pozorování při
neslo první poznatky v navigaci: červené světlo
znamená pravou stranu, zelené levou.
Jak už ani jinak nemůže být, náš uprchlík pro
cestuje značnou část Austrálie, setká se s jinými,
kteří mají podobné záliby, dostane se k lodi a od
jede z Austrálie. O tom cestování po Austrálii psát
nebudeme; nás zajímá hlavně ta cesta 28stopovou
lodi do Rabaulu, o niž jsme se doslechli a dočetli
v novinách, a o které jsme si dali podrobněji vy
právět.

velké plány. Na Novém Zélandě se koupi nebo dá
postavit loď, se kterou se vypravíme do Tichomoří:
Nové Hebridy, Nová Guinea nebo "tam někam”.
Ty debaty ovšem tenkráte vypadaly dost planě.
Žádný isme neměli peníze, taktak že jsme stačili
platit na motocykly.
Vyděiky v Adelaide nebyly zrovna nejlepší, a tak
jsme se začali ohlížet po jiných místech. Já jsem
ještě měl kontrakt, ale Mirek už to měl za sebou,
a kromě toho celou dobu kontraktu ztrávil v Ade
laide. A ze severu se vraceli muži s penězi. Když
jsme jednou při debatě probrali všechny tyhle okol
nosti, Mirek prohlásil, že pojede do Darwinu. Pe
něz na cestu moc neměl, ale druhý den odjel, aniž
dal v práci výpověď. Z Darwinu jsme od něho
dopis nedostali, ale zato napsal z Mt. Isa v Qucenslandu, kde našel dobře placené místo.
Parta se rozchází

Jarda v Adelaide také dlouho nevydržel. Jednoho
krásného dne naložil na motocykl celou svou kni
hovnu a ostatní movitosti a odjel do Sydney. Kdo
ho viděl s tím obloženým motocyklem, sotva věřil,
že do Sydney dojede. Cesty Osudu jsou však nevy
zpytatelné a Jarda dojel. V Sydney třel nějaký čas
bídu a nakonec se odstěhoval do Townsville v
Qucenslandu, kde dostal práci v přístavu. Mirkovi
zatím v Mt. Isa práce nějak nesvědčila a přijel za
' Jardou do Townsville, odkud oba odjeli na Novou
Guineu.
Měli jsme umluveno, že zůstaneme ve spojení a
že se budeme snažit nějakou tu loď si pořídit, až
to bude možné. Musím se však přiznat, že jsem
byl trochu pesimistický, když jsme se rozcházeli.
Po lodích jsem se ale díval pořád. Z Adelaide isem
odjel do Viktorie, kde jsem pracoval v Geelongu
a v Melbourne, pak jsem odjel do Sydney a do
Brisbane, odkud mne nezaměstnanost zatlačila zno
vu do Melbourne. Zájem o lodi byl však větší a
větší a brzy jsem odjel do Sydney, kde byla lepší
možnost se něco o lodích dovědět. Tenkrát už padl
plán stavět loď na Novém Zélandě a bylo rozhod
nuto koupit hotovou loď v Austrálii. Mirek a Jarda
šetřili a já měl pátrat po vhodné lodi.
Loď n3 obzoru.

V Sydney jsem celkem se zaměstnáním spokojen
nebyl, ale aspoň jsem každý týden mohl jezdit na
Parta se schází.
výlet s kamarádem, který- měl 22stopovou plachet
nici.
Někdy v r. 1950 jsem v Adelaide poznal Jardu a
( Pokračování příště )
Mirka. S Jardou, který právě přijel z Darwinu, jsem
se poprvé setkal v české restauraci. Oba jsme
zrovna hledali byt a netrvalo to dlouho a zjistili
jsme, te máme společných zájmů více. Jarda mne
představil Mirkovi, s nímž pracoval, a všichni jsme
(Pokračováni se str. 6)
se začli pravidelně scházet. Jak už to bývá, mluvili
jsme o budoucnosti, a na těchto konferencích uzrál v dou na výrobu výrobních cha scvrkla na 3.9 - 4.4
statků. V r. 1928, před čtver. m. Po daních a j.
první pětiletkou, šlo 54% srážkách si průmyslový
veškeré výroby do spo dělník s průměrnou
třebního zboží a 46% do mzdou koupil v r. 1952
výrobních statků. Po za o 10 až 37% méně zboží
— Rudolf Firkušný bude pisy. žádajícími svobodné vedení pětiletek se tento než v r. 1923. (A. Bergmít koncert v Sao Paulo volby, konec otroctví, poměr ustálil na 70:30% son: Tne Russían E-eonov Brazílii.
osvobozeni
arcibiskupa ve prospěch výrobních my síňce Stalin, článek
statků. Čas od času Komu otištěný v americké ře
Hostovskěho román Berana a pod..
"Půlnoční pacient’’ bude — Ve Washingtonu byla nisté pod tlakem nějaké vni Foreign Affairq v
to prccento sleví (Malen- lednu t. r.)
zfilmován ve Francii.
hrána "Prodaná nevěsta"
Popelka sovětského
— A. Kohout - Lecoque v režii L. Brodenové. Ke kovův "nový kurs”), ale
jen přechodně: důraz zů
hospodářství
má výstavu obrazů v Co cala zpíval Jan Rubeš.
Rozdíl mezi Mírovým
stává na výrobě kapitálo
lorado Springs, USA,
— Čechoslováci v Maroku — Mezi Rakouskem a ČSR vého zboží. Výsledkem průmyslem a výrobou
rozdávali u příležitosti bude zaveden malý po teto politiky je růst SSSR spotřebních statků má
otevřeni čs. Stánku na hraniční styk. Rakous jako hospodářské velmoc:, za následek, že Sovětský
veletrhu v Casablance kým občanům. bydlícím ale také obrovský tlak na svaz dohání USA na po
letáky, upozorňující np blízko hranic, bude ne ebyvatetetvr. který může lích. kde na tom nejvíce
životní podmínky v ČSR. voleno překračovat čs. i mezi zaostalými lidmi záleží, ale zároveň nechá
— Na valně hromadě čs. hranici na zvláštní pro vyvolat protitiak. Zatím vá nevyřešen problém,
pomocného výboru v Chi pustky a na předem vy co SSSR postavil zářičem kterému se ani komunisté
na výrobu atomové ener nemohou vyhnout. Tento
le byli do předsednictva hrazených místech.
zvoleni: O. Lang. ing. — R. Pelantová oslavila gie. přehrady a továrny, problém se nejjasněji
Vostřejž, dr. Messány. ing. v Nerv Yorku "70".
sovětský občan š mnoho projevuje v zemědělství.
— Rev. Andrej Dzijacký nepolepšil. V r. 1923 při Před r. 1930 upozorňo
Grác a Reichmarm.
— V protestním průvodu z Nevv Yorku, kterv je padalo na jednoho oby val ňď-yV-ž- Bueharin.
proti návštěvě CH. a B. slovenského původu, hvl vatele v sovětských měs že průmysl nemůže věčné
v Londýně nesli Čecho povýšen na monsignora. tech 5.9 čtver. m obydlí, růst na úkor zemědělství.
Č v r. 1952 se obývací plc- Stalin sice Biičharina
slováci standarty s ná-

Nové bojiště

KRÁTCE Z EXILU

< Pokračování se sir. 6)
Egona Hostovského kni ději humorné záběry, a
hou bílou, skoro jsme Gerard Morgan, úředník
v pokušeni říci, nejbělej- amerického velvyslanec
ši. Hostovský ji vydal tví, který má ve zvyku
nejprve v anglickem zně smát se i za nejožehavěj
ni a teprve vloni v listo ších okolnosti. Ale i jiní
padu vyšla v kanadské mají v ději své místo,
edici "Nový domov” ať už je to Brunnerova
česky. Děj je čerpán z manželka, bývalá milen
pražského ovzduší kolem ka Králova, nebo komu
února 48. Osudy něko nista Hušner, který i
lika osob se proplétají, přes své materialistické
navzájem do sebe zasa politické přesvědčení je
huji, jsouce skloubeny až chorobně pověrčivý
záhadnou postavou no a zachrání v posledním
vináře Pavla Krále, kte okamžiku, co oddaností
rý se sice jako persona straně zavinil.
dramatis neobjevuje na
Lecoqueovi nestačily
scéně, ale přece jen vše dva díly na to, aby daly
chny ty osudy kladně čtenáři přesný obraz o
nebo záporně ovlivni. jediném hrdinovi, malíři
Král je oním nezvěstným Radovi. O vykreslení
z názvu knihy. Ale nez postranních figurek se
věstnou je vlastně větši Lccoque vůbec nepokou
na postav, nebo aspoň ší, a ačkoliv u každého
jejich minulost. Je zná uvádí minulost do devá
silněna politickými udá tého kolena, zůstávají,
lostmi tak, že se úplně žalostně stntisty. Naproti
ztratí a lidé hrají docela tomu ITostovskému sta
jiné úlohy, než jim byly čí pár tahů, pár šedivých
původně přiděleny.
slov, aby zachytil člově
Hlavními osobami dě ka tak, že vzbudí ve
je jsou ovšem novinář čtoucím pocit, jako by
Oldřich Bořek a úředník ho už znal ve všech
ministerstva
zahraničí možných situacích, ačko
Erik Brunner. Oba jsou liv vlastně o jeho činech
přáteli, ale s oběma si víme pramálo. Ani on
únorové dny a okolnosti se nevyhýbá milostným
tak zahraji, že Brunner, scénám, ale jak decentně,
ač komunista, musí utéci s jakým taktem je podá
(a k útěku mu pomohou vá. Na první pohled se
úřednici amerického vel pozná, že nejsou vypo
vyslanectví'), a z Bořka čteny pro vzrušení nezle
nekomunisty
se stane tilců, nýbrž zapadají or
proti jeho vůli osoba, k ganicky do děje. Celek
níž má komunistická dává plastický a upřím
strana neomezenou dů ný obraz našich poměrů
věru. To je ovšem jen doma, kdy ”už nedojde
chabý náznak děje, kte me od člověka k člověku,
rým je kniha nabita. Ty protože musíme být opa
to dva hrdiny obklopil trní. Kdekdo z bližních
Hostovský nepřehlednou nás může zradit, kdekdo
řadou figurek a figur. z bližních může být taj
Nejzdařilejší je ovsem ný přívrženec toho či
postava pana Johnsona, onoho režimu a udat nás.
Američana, který přijel Nesmíme být ani příliš
z Nebrasky hledat do dobří, ani příliš zlí, ne
Prahy svůj kufr, a který smíme říkat ani úplnou
svou naivitou a bystrostí pravdu, ani úplné lži,
vykouzluje na vážném musíme být opatrní”.

zlikvidoval, ale problém
zemědělské výroby stra
ší dodnes. Počet obyva
telstva roste rychleji než
zemědělská výroba, a ko
munisté už si nemohou
dovolit posílat pracovní
síly z venkova do měst
z toho jednoduchého dů
vodu. že by je neuživili.
Zemědělské plány zůstá
vají tradičně nesplněny
a i komunisté by asi byli
překvapení, kdyby se ze
mědělská produktivita do
r. 1960 zvýšila o 100%,
jak to plánuje nová pěti
letka.
Musíme se vyvarovat

ukvapených závěrů o síle
sovětského hospodářství.
Samotná skutečnost, že i
hospodářsky si Sovětský
svaz konečné troufá pro
nikat r.a Západ, ukazuje,
že není možno nadále
podceňovat sílu této vel
mocí. Západ, jestliže je
neschopen převzít inicia
tivu v boji dvou kolosů
na život a na smrt, musí
se aspoň naučit odrazit
komunistické útoky, ať
už je to na jakékoliv
frontě. Znalost slabin ne
přítele pak by měla umož
nit Západu přejít z obra
ny do útoku.
-ec-
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Dopisy redakci:
ČESKÁ DOPLŇOVACÍ ŠKOLA

(Pokrač.)

— Proč ti lidé nedají té paní učitelce A. C. pokoj?
Když se od někoho žádá, aby přiložil ruku k dílu
při nějakém podniku k všeobecnému dobru, ztěžka
se někdo najde. Když ale jiný pracuje tiše, obětavě
a nenáročně, najednou se na něho vrhnou všichni
jako saně jen proto, že užil Bezručova rčení:
” .. dbá, aby proklatých páriů řečí dům nebyl znesvěcen...” Patrné tito pisatelé neznají Bezručovy verše a nemohou tedy vědět, co toto rčení zna
mená.
A. Z., Oakleigh
V dopise pí. A. C. jsem viděl výzvu českým ro
dičům k výměně názorů o velkém problému na
šeho exilu, jak uchovat v našich dětech lásku k
mateřskému jazyku. Za tento věcný námět byla
pisatelku hrubě napadena a vyvinula se z toho vý
měna osobních výtek a urážek mezi různými pi
sateli. Nikdo však neodpověděl na původní otázku.
V. G., Glenhuntly
Nezatujuji, že se snažím, aby obě mé děti znaly
dobře český jazyk i dějiny také ze sobeckých dů
vodů. Nechtěla bych se dočkat doby, kdy by se
odrostlejší děti, vychované pouze zdejší austral
skou školou, na mne dívaly jako na méněcennější,
protože jsem vyrostla v neznámé zemi a protože
mluvím lépe neznámou řečí. Kdyby pak rodinné
pouto u takových dětí bylo přece jen větší, než
sklon k podceňování všeho, o čem sc neučí denně
ve škole, mohly by mít samy pocit méněcennosti
vůči svému okolí. Učit doma děti česky je dost
velká námaha. Myslím ale, že jejich budoucí dobro,
a i dobro nás rodičů, za námahu stojí.
M. H., Canterbury
MÁJOVÝ PRŮVOD V SYDNEY

— Ani jsem si neuvědomil, že je 6. května a že si
komunisté dělají májové oslavy ... Do čela průvodu
si dali několik es, čerstvě dovezených z Číny a od
Sovětů, a hned za ně vlajky států. Ohromný obraz
Evatta následovaly portréty Sharkeyho a spol. a
pak už jen samá hesla ... Průvod šesti nesl také
čs. vlajku a standartu, dle níž i ČSR a čs. lid ví
tali Číňany a zdravili 1. máj v Sydney. Kdo ti
pánové byli, nevím. Doufám ale, že aspoň znali
česky a že slyšeli, co jim pár Čížků říkalo s chod
níků. Průvod byl tichý a trval hodinu. Šel pomalu
v trojstupu a často v pětiminutovém' rozestupu.
Stále nebyl konec - chodil totiž dokolečka kolem
Dornain. Nějaký Angličan se vrhl do průvodu a
chtěl jim vyrvat Union Jack z rukou. Dostal ale
standartou takový šťouchanec, že vletěl až do ru
kou policajta. Bylo to právě včas, než se na něho
mohlo vrhnout pět mladých Rusů. Těch pět Rusů
s rudými kravatami a kapesníčky mi nešlo do hlavy.
Co tady dělají ?
B. K. B., Sydney
LOUTKOVÉM
DIVADLE které
uvedlo rodičovské sdružení při čs. doplňovací
škole v Melbourne, se sešlo na 150 čs. dětí a
dospělých. Projevený- zájem dokazuje, že po
překonání některých začátečních potíží se
může stát loutkové divadlo účinným pomocníkem
v práci čs. doplňovací školy. Stanovený program
(viz. IID 8/VI.) byl doplněn národními písněmi,
které o přestávce zazpíval mužský sbor, řízený
p. Gruenbergerem.

NA

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO, MELBOURNE

sehraje své páté představení, obraz z venkov
ského života od A. H. Horákové. "Páni” v
neděli dne 20. května 1956 v 7.30 hod. večer v
St. Michaelis Halí, Brougham St„ North Melbouřné. Spojeni elektrikou č, 49, 50, 51, 52, 54,
55. 56. 57 a 59. zastávka č. 19. Výtěžek bude vě
nován na sociální účely,
J. K.

KOUPĚ,

PRODEJ,

VÝMĚNA

AUTA

JE VĚCÍ DŮVĚRY!

Spolehlivě Vám vše obstará

V. J O K L
FIRST YARD, 55 NEPEAN HIGHWAY
ELSTERNVTCK VIC.
Telefon LF 1676, po proti. dabe LF 25S7
Na starší vůz dostanete záruku
jako na nový
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DOMOVA

Čs. sport
v Australii

Zařizovaní a vederu
OBCHODNÍCH KNIH - DAŇOVÉ PORADY
LEON G. HALL (dříve Halski)
Public Accountant
Taxation Consultant
2. posch.. 94 Elizabeth St., Melbourne
Telefon MF 8963-4-5.
Pondělí až patek od 9 do 16.30 hod. nebo:
161 Power St., Hawthom, Víc. telefon WA 2558
od 18 do 20 hodin a v sobotu od 9 dol3 hodin.

NA PŮDĚ AUSTRALIE

S. K. P R A H A

!

(Pokračováni se str. 3)
"Zdálo by se”, píše se sem přijel dělat a ne ztrá
tam dále, "že bude uvítán cet s vámi čas.”
návrh jednoho z utečen
Ale ti dva zemědělští
ců, který přijel pro Jo ho prosili, aby zůstal.
sefa Kašíka "vlastním” Ptali se, kolik si vydělá
autem (bylo vypůjčeno a co za to koupí, divili se
pro lesk) a nabídl mu příplatkům na děti i to
vyjíždku za město. Kašík mu, že při zaměstnání
odmítl. A je se čemu divit, mohl Kašík bezplatně
že nevěřil dobrodruhovi?” absolvovat průmyslovku.
Dalším bodem článku
"A co by se stalo, kdy
"Na půdě Austrálie” je bys tu zůstal?” dorážel
"zajímavá beseda s tře dále číšník.
mi utečenci”:
"Proč bych zůstával?
"Zajímali se o amnestii. Doma se mi vede dobře,
Dva z nich pracovali v mám tam ženu, děti. ..”
V tu •chvílí se jeden z
zemědělství, třetí se
uchytil jako číšník. Ti trojice vytratil a zamířil
dva měli upřímný zájem za vedlejší traktor. Ka
o návrat do vlasti., číšník šík šel za ním. Ještě mu
tam něco poškodí. ..
je však zrazoval.
Po třech krocích se
"Jak dlouho vás učili,
co tu máte mluvit?” vy však zastavil. Zaslechl
ptával se s jízlivostí v potlačovaný vzlykot a
hlase. ”a že u vás není na pláč.”
Máme dojem, že plačí
lístky? Povídačky. Stejně
jste tu všichni převleče cí utečenec asi rozuměl
traktorům. Ale to už
ní esenbáci!”
Kašíka ten rozhovor "Naše pravda”, která je
znechucoval. "Neotravuj jejich pravdou, blíž ne
te,” a odbyl ho, "já jsem vysvětluje.
•

NEMOŽNÝ CHLAP

SYDNEY

Svůj první zápas ve sftátní lize sehrála Vraha
v Auburn a po velmi pěkném výkonu podlehla
domácím 2:3. Téměř cely zápas byli hosté v pře
vaze, ale nedovedli překonat výborného brankaře Lorda. Branky Prahy vstřelili Milici- a Budkovic. Druhy zapas proti Gladesville na hřišti
Prahy skončil zaslouženým vítězstvím domácích
2:1. Sydneyské noviny komentovaly zápas jako
jeden z nejlepších od konec války. Štěstí však
nepřálo Praze na zájezdu do Corrimalu 22. květ.
na. Soudce nařídil bezdůvodně pokutový kop &
uznal branku z vyloženého offsidu. Ještě 12
minut před koncem zápasu vedl pak Corrimal
4:1. Praha pak nasadila úžasné tempo. Miller
prošel a snížil náskok. V příští minutě týž hráč
ideálně uvolnil Salisburyho, který zaznamenal
třetí úspěch Prahy. Ještě v posledních vteřinách
jen odvážný zákrok brankáře domácích zabrá
nil Millerové vyrovnávací brance. - 29.1. dosáhla
Praha poměrně snadného vítězství nad Woonona-Bulli 5:2 (1:0). Branky: Budkovič, Miller 2,
Salisbury a Voháňka. Nejlépe /.uhrála záloha:
Toulá, Voháňka a Radovnikovič. - Zápas, sehraný
5. května na hřišti Canterbury, byl zahájen
mocným náporem Prahy. Celé úsilí hosti však
vyznělo ve čtyři kopy z rohu, které nebyly vy
užity. V 8. minutě ujala se P. konečně vedení
brankou Butkoviče. Domácí vyrovnali v posled
ní minutě poločasu. Po přestávce Praha jako
celek odpadla, a po zraněni Voháňky, který byl
6 minut z.e liry, nebylo již pochyb o výsledku.
Praha dostala další tři branky.
12.5. hrála Praha za krásného počasí před
3.000 diváků s Leichhardtem. Na počátku nasa
dila Praha mocné tempo a měla jasnou převahu
V 25. minutě nařídil soudce z neznámých důvodů
penaltu proti Praze, kterou Šafránko vyrazil.
Po kopu z rohu nařídil pak volný kop z malého
trc tného území, z kterého se domácí ujali ve.
doni. Obecenstvo bouřlivé protestovalo. Praha
měla převahu v polí a Miller vstřelil
pěknou branku hlavou po centru Bílého. Ku
konci 1. poločasu nařídil soudce další penaltu
proti Praze. To již byly protesty obecenstva
takové, že : e zdálo, že zápas nebude dohrán.
Po zrněné stran byl L. v převaze, ale především
dobře hrající Radovnikovič každý útok odrazil.
Ve 28. min. srazil Millerovu ránu obránce do
mácích rukou. Penaltu proměnil Bílý. V posled
ních vteřinách podařilo se domácím vstřelit
vítěznou branku McMahonem.
19.5. hraje Praha na vlastním hřišti se Sydney Austral a 26.4. opět doma s Granville.
F. D. (telefonická zpráva)

Málokdy máme příležitost referovat o tom, že
českoslovenští exulanti mohli přímo ovlivnit vý
voj mezinárodní politiky. V čísle 9./VI jsme psa
li o zdvořilostní schůzce Chruščcva a Bulganina
s britskými labouristy, kteří z ní nakonec odešli
s vlajícími prapory a s plnými poctami celého
demokratického tisku. Mohou za to poděkovat ■
v prvé řadě tomu- že jsou v oposici. kde ťafka
!
vládě je vždycky v pořádku, Chruščevově ne
rozvážnosti, s níž přiznal barvu, a dobrému ná
padu a pohotovosti sociálně-demokratických exu
S. K. PRAHA SYDNEY pořádá další taneční
lantů, kteří požádali představitele dělnické stra zábavu v sobotu 19-5. v Maccabean Halí, Darny, aby se ujali svých uvězněných soudruhů.
línghurst Rd., Darlinghurst.

kteří obětovali celý svůj
S. K. S L A V I A M E L B O U R N E
život práci pro dělnictvo,
SLAVIA
- FOOTSCRAY 4:0 (2:0). 5. kvétna
mezinárodni dorozuměni
nepodala Slavia opét uspokojující výkon, ale
a splnění principu demo prot: slabému soupeři hra stačila k vítězství.
kratického socialismu...” Slabinou byl opét útok, i když byl po porážce
Pokud víme, zprávy od Polonie přestaven. Dobře zahráli Terek a
Kodak v cbrar.ě a Zablocki v záloze. Branky:
o obsáhlostí seznamu se Bíalek, Ressler 2 a Lachman.
liší. Americké prameny Zápas proti Hakoah, který se měl hrát 12.5,
udávají počet 150, Čes byl pro špatné počasí odložen. Druhé mužstvo
koslovenská informační vyhrálo s reservou Brightonu 4:0.
19. května hraje Slavia dorna s Eríghtonem.
služba peče* několika
26.5. začíná Dockerty Cup.
tucrů jmen. V seznamu
Citát z Holubova do byli uvedeni i příslušní-pisu:
'Používám této cí strany národně socia verka, Z. Bezděk, členo
Jak známo, předseda
příležitosti, abych vás listické a stran sloven- vé ŮV soc.-dem. strany Labour Party předložil
upozornil, že stovky so
dr. J. Jeřábek, dr. L. tento seznam Chruščevociálních demokratů trpí
Známá jména: prof. Píčman, F. Coupek, F. vi, který se rozzuřil, od
za své socialistické pře ar. Z. Peška, senátor V. Klaban- odboráři K. Če- mítl listinu vzít a pro
svědčení v českosloven Ehmdr. prof. dr. V. pelák, A. Henzlík, C. Ja. hlásil, že sociální demoských žalářích- P—klá Goemer. ‘dr. P. Drtina, rolím, J. Kajer, V. Klu kracie byla vždy nepří
dám seznam zná myrh dr. F. Tržirký, Ján Ur- zák, J. Samek, J. Volf, telem dělnictva. Komen
pracovníků Českosloven
D. Volkova, F. Vrba, tář Aneurína Bevana:
dáktor J. Janata, J- Veské sociální demokraciei". Zuzek.
"Nemožný chlap!” vm

Žádost formulová!
bývalý sociálně-demckratický poslanec \ áclav
Holub. Pět dni před pří
jezdem sovětských vůd
ců ji rozeslal předsedo
; vi Labour Party Gzitskellovi, poslancům Bevanovi, Griřřithovi, Watsonovi. Crossmanovi a
tajemníku odborů PhilLipsovi.

-8-

HLAS

DOMOVA
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port doma i v cizině
OLYMPIJSKÁ KOPANA

Melbournská Olympiáda
bude pro mnohého z nás
příležitostí vidět zase po
letech, jak vlastně vypa
dá opravdový fotbal. Je
pravděpodobné, že ho
uvidíme právě od těch
muž lev, která by tu
vlastně neměla co dělat.
Ncdojde-li k nějakému
v e 1 1: é m u překvapeni,
olympijský turnaj bude
rozhodnul mezi státními
pro. v tonál.v Sovět ,’cého
mwiíu, Matic. !< ■ < Jugo: lavic.

ZLOBÍ VÁS
Potřebujete
Navštivte s důvěrou
optický

Nebude snad bez za
jímavosti, podíváme-li se
v rámci olympijského ro
ku zpět na staré vítěze a
jejich soupeře ve finále, i
mezi nimiž se tenkrát
přeci jenom našel nějaký
ten amatér.
Londýn 1908: V. Brita
nie - Dánsko 2:0.
Stockholm 1912: V. Bri
tanie - Dánsko 4:2.
Antverpy 1920: Belgie ČSR 4:2.
Paříž 1924: Uruquay Švýcarsko 3:0.
Amsterdam 1928: Uru
quay - Argentina 2:0.
Los Angeles 1932: bez
kopané.
Berlín 1936: Itálie - Ra
kousko 2:1.
Londýn 1948: Švédsko Jugoslávie 2:0.
Helsinky 1952: Maďar
sko - Jugoslávie 2:0.

OČI?
brýl•!
krajanský
závod

109 Sw.inston St. , 9. póšch./,
Melbourne /proti Melbtjurne Toivn I l.ill/
Mluvíme česky i slovenský
Otevřeno denně 9 - 18,\v sobotu 9-13 hod.
Telefon: Cent. 1819

—

AUTA

MOTOCYKLY

STANDA
725 CAR

—

KOTMEL
SALES

725, Heidelberg Rd., Alphington, Vic.
Nejnižši deposit — Nejvýhodníjší podmínky
KOUPĚ * PRODEJ * VÝMĚNA
90 dni záruka
24 hodinová služba
Volejte IX 2509 nebo LA 3504

D o mácí

k u ch y n ě

ČS. RESTAURACE J. S. ČERNÝ

★

Čs. kopaná

★

— Pražská Slavie, nyní Dynamo, hraje opět ve sta
rých červenobílých dresech.
— Rohovnický mistr světa Rocky Marciano ohlá
sil, že konči svou aktivní boxerskou činnost.
— Itálie prohrála mezinárodní fotbalové utkání
s Brazílii 0:3.
— Holandská plavkyně C. Gastelaarsová vytvoři
la nový světový dekord na 100 m volný způsob
časem 64 vt..
; — Rohovnický mistr světa v polotěžké váze A.
' Moore porazil v Edmontonu S. Andrewse ve 4. kole
k. o. .
— Se zájmem očekávané fotbalové střetnuti Ma
ďarska s Jugoslávii v Budapešti skončilo nerozhodně
2:2. Výsledek je úspěchem Jihoslovanú.
— Manchester City porazil ve finále anglického po
háru Birmingham 3:1.
— Jungwirth zaběhl 1500 m za 3:44,8.
— Rumunští fotbalisté porazili v Bělehradě neče
kaně Jugoslávii 1:0.
— Portugalsko zvítězilo v Lisabonu nad Turec
kem 3:1.
— Světový rekordman na 800 m Moens zaběhl v Bruzclu 1000 m za 2:26,6 min.
— ČSR porazila v daviscupovém utkání v Praze
Pákistán 5:0.
— Čs. mužstvo pro cyklistický závod Varšava - Ber:tr - Praha: Křivka, Ncvák. Kubr, Venchovský,
Čakoj a Plank.

SHdar.ě na vidličku- obědy, večeře
númo neděle denně od 10 hod. ráno do 10 hod. večer
při pivě neb víně

253. Ch-.irch St., Riň.mond, 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 8 hod. več.

V neděli zavřeno.

U PEPÍČKA BLAHOVCE
V BRITANIA HOTELU
roh Bourgc St. 8í Queen St.,
MELBOURNE—CITY
Zásobíme Vás kdykoli do přivátu nebo
při jakékoli taneční příležitosti
vínem, pivem, slivovicí atd.
Telefot: MU 1458 - MU 1323
Spolehněte

na Pepíčka

OPRAVY AUT VŠEHO DRUHU
odborně provádí
A. S E S R
83, High St- St. Kilda, Vic. Telefon LA 7762
Prodejna ojetých vozidel v domě

SWISS TRAINED WATCHMAKERS
15 Hurster St., SYDNEY, tel. BL 2976

Ebner: 19 York St., Němec: 529A MQiary F.5.
Wynyard Stn., BX7543
Špit .Tunction, XM3393

HLEDAJÍ:

Františka Charváta (dř. Goulburn), Ladislava
Máti a ze Zlína, Lamberta Racka, Karla Bednáře
(Ne-.castle - zpráva), Karla šleha, Karla Boušku,
R. Koplika a Karla Sudu (Geelong?).
Zjistime-li adresy hledaných, oznámíme jim. kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
V přeboru republiky bylo již schráno 5 kol. nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
IID.
Výsledky 5. kola: Spartak Sokolovo získal první sdělte jejich adresu.
body, když porazil B. Kladno 1:0. Dynamo Pra
ha porazilo Žiíinu 2:1, RH Bratislava • B. Ostra
Malý oznamovatel:
Listárna
va >:4, novaček Hradec Králové . Košice 1:0 a
Trnava - ÓDA 1:1.
Dr. F. U., N. York: Di
Stav mistrovství:
Poplatek za 1 řádku 1 /- ky za dopis ze 7.5. . V.
I. SI. Bratislava 8 bodů, 2. Dynamo Praha 7, 3. tučnou 1/G.
P., Bermudy: Diky za 5
foto. - K. R„ Mil. Point:
B. Ostrava 7, 4. RH Bratislava 7, 5. Hradec Krá>
LETÝ UKRAJINEC, Díky za výstř.. - J. V.,
lově 6, 6. ÚDA 6, 7. Prešov 5, 8. Žilina 5, 9. B. 35
mluvicí řesky, majitel Adel.: Žůd. adresa: Amer.
Kladno 3. 10. Trr.-va 3, 11. Košice 2, 12. Spartak nového domu a . auta, Fund for Czechosl. RcfuPraha 2.
hledá ženu do 40 let gees, 1775 Broadway, New
event. i s deckem. Se York 19, N. Y., USA. Nečekaného úspěchu dosáhli čs. representanti riosní nabídky na zn. B. š., Newport: Díky za
"Náhoda - NSW" do IID, adr.. Ukázk. čísla jsme
se Švýcarskem, které porazili 6:1 ! !
Čf, B mužstvo zvítězilo v Karl-Marx Stadtu nad PRONAJMEME: 1 pcko.i odesl - V T., Bťaybrook:
representanty východního Německa 1:0. ČSR pro svob., event. se stra Použijeme příště. - J. S.,
Chicago: Díky za adr.. hrálo v sestavě: Schroif, Tichý, Fclszcgy, Mráz. vou a 1 velký dvoulůžk. Hledaného jsme uvědo
pokoj
pro
manžele
neb
2
Hildebrant, Vcngloš, Kvašniak, Fcucrcisl, Molsvob.. Kuchyň a přísl. mili. - J. M„ Prohrán: Dí.
nár, Kočáni, Balážik a Jakubčik.
k použití, dobré spojení ky za adr. n výstř.. HD
do City. Camegie (Melb.),
tel. UL 5G92.

- - Ve zkratce - -

OPTO

PŘÁTELÉ

HLAS DOMOVA
vychází čtrnáctidenní
Řídí redakční kruhAdresa:
Hlas domova. 4 Erm St_ Richmond E.l, Víc.
Teleíon JA 3380 /jen mimo pracovní dobu
Předplatné: na rek s 57/-, za 4 roku s 19/na 7 číše’ s 10
jednotliví s 1/6-

PĚKNÝ

POKOJ

v

REDAKCI DOŠLO :

Brightonu pro svob. pro
najmeme. Telef. (Melb.) Jaromír Smutný: ÚNO
ROVÝ PŘEVRAT 1948
XB 5482 (večer).
(IV.). Vydal Ústav dr.
Edvarda Beneše, 45 Hans
— Emanuel Bašta vyhrál Plače, London, S. W. 1,
bleskový přebor mcl- England, iako svazek ě.
bournského
šachového 25 'Dokladů a rozprav".
klubu na rok 1956 a získal
putovní pohár "Weekly DEPARTMENT OF IMMIGRATON, CANBERTimes”.
RA, News Bulletin No.
1. n 2.
Specialista
nervových chorob

J. MACKIEWICZ
3. posch., 117 Collins St.,
Melbourne . City
nebo
25 Balston St.,
St. Kilda.Vic.
Tel. LB 4083

Kontinentální lékárna
13, Darlinghurst Rd.,
Kings Cross, NSW.
FA 3476
Otevřeno denně /i v ne
dělí/ do 3 hod. večer.
Všechny evropské léky
Balíčky s léky do Evro
py nejlacinéjí!

Dezinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

Velký výběr prvotřídního
kontinent, pečivá

OXFORD CAKE
SERVICE
439 Oxford St., Paddingtcn, Sydney
FA 7947

Objednejte na zimu dámské a pánské
SVETRY ručně pletené na rníru od 69/6,
VLNU prvotřídní, ve všech barvách a silách,
STOLNÍ A DÁMSKÉ PRÁDLO do výbavy
v novém čs. závodě v Sydney
” B L A C K CAT”
183 Burwood Rd., Burwood . Sydney, NSW
Telefon UJ 5117
Vyřizujeme příkazy z celé Austrálie
VEŘEJNÉ

DRAŽBY

nábytku, koberců, pian a jiného bytového zařízení
se konají každý pátek od 10 hod. dop. u firmy
DECORATION CO., AUCTION GALLERY,

350 Líttle Collins St-, Melbourne, C. 1.
Sydney Dzrke. ředitel

