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Sověty ztrácejí iniciativu
Politika Sovětského svazu, počínaje berlínskou blokádou a ' konče Stalinovou smrtí, byla
úplně jasná. Stalin vnutil světu studenou válku a její tlak udržoval na všech stranách.
Po jeho smrti přišla mírová koexistence. Sovětskému svazu přinesla stejné, ne-li větší úspěchy, než studená válka. Kulminovala Ženevskou konferencí a skončila maďarským povstáním.
Sovětská politika b,yla v té době stejně jasně vyhraněna jako před tím.
Teprve maďarskou revolucí se obrázek zakalil a sovětská politika teď není ani ryba ani
rak. Na jedné straně mává znovu klackem studené války (viz výhružné noty Norsku a Dánsku), na druhé straně pokračují dále kóexistenční snahy vně a destalinisační proudy uvnitř
sovětského tábora.
Snad právě tahle nezvyklá
nerozhodnost
ilustruje nejlépe potíže,
do nichž Sovětský svaz
dostaly nedávné události
za Železnou oponjou.
Následníci J. V. Stalina
zřejmě nejsou zajedno
v tom, jak se s novou
situací vypořádat.
Zahraniční politika
V Asii a na Středním
východě pokračuje sovětská zahraniční politika téměř beze změnyMaďarsko - polské události zanechaly i tam své
stopy, ale hlavní sloupy
tamní sovětské politiky
- nenávist ke všemu západnímu a krátkozraký
egoismus většiny místních vůdců - zůstaly nedotčeny. -'

zabrzdil tak zv. "liberalisační proces" a uznal dokonce Kádáxovu
budapešťskou vládu, ale
v Moskvě si už asi o něm
nikdo iluse nedělá. Propast mezi Maďary a jejich kremelskými Quislingy se nijak nezmenšila, napětí ve většině
ostatních satelitů trvá a

Jugoslávie je prakticky
tam, kde byla před
Chruščevovou a Bulganinovou návštěvou. Z
dojné satelitní krávy se
stala jalovice,
kterou
třeba krmit z vlastního.
Taková je situace, s
kterou se teď Kreml
snaží vypořádat.
Odklidime-li pozorně

všechnu
diplomatickou
kamufláž přijdeme asi
na to, že by se Sověty
vrátily mnohem radši k
mírové koexistenci, než
k studente válce. Cílem
jejich nynější zahraniční politiky bude asi status quo před maďar(Pokračování na itr. 2)

ČSR a Rudá Čína podepsaly smlouvu o přátelství

Čs. vládní delegace v Pekinu

27- března byla v Pekinu podepsána smlouva o přátelství a spolupráci
mezi Československem a Rudou Čínou. Smlouva se týká otázek společného
postupu v mezinárodních jednáních a věcí hospodářských a kulturních.
O podrobných ustanoveních smlouvy nejsou zatím známy bližší podrobnosti.
Svým způsobem
je mezi SSSR a ostatními rozumění-a jednotě so
však zajímavé společné socialistickými zeměmi... cialistických z e m í . . . "
N a první pohled vyčs.-čínské komuniké, vy- má neobyčejný význam
dané téhož dne. Nejlepší pro zlepšení vzájemných padá toto prohlášení jakomentář otiskl Česko- vztahů
socialistických ko bezvýhradné schváleúplně nová situace slovenský zpravodaj ze zemí . . .
ní nynější sovětské polise vyvinula v Evropě. 4. dubna. Citujeme ve
tiky . . .
Čínská lidová republiKomunistické strany na zkratce:
Avšak připomínka sosvobodné straně Želez"Obě strany mají za- ka má za to, že přátel- větské deklarace z 30.
né opony ztratily svou to, že prohlášení sovět- ská návštěva vládní de- října působí jako velmi
sílu, ve Francii a dokon- ské vlády ze dne 30. říj- legace ČSR ve všech důležitý korektiv.
ce i v Itálii byly úplně na 1956 o zásadách dal- asijských socialistických
Toto prohlášení které
isolovány. Gomulka v šího rozvoje a posílení zemích je dalším příno- přišlo v době, kdy maPolsku sice opatrnicky přátelství a spolupráce sem k vzájemnému po- darská revoluce byla vítězná, bylo vlastně přiznáním kremelských hříS námi nezabloudíš!
chů vůči lidovým demokraciím a slibovalo nápravu.
Pro
československé
komunisty je příznačné,
že se vytrvale vyhýbali
jakékoli pozdější zmínce
0 této deklaraci.
Jestliže se na ni upamatovali v Pekinu, pak
iniciativa k tomu nepochybně vyšla od Číňanů.
Jestliže se čínským
komunistům podařilo vyložit čs. soudruhům, že
1 uvnitř "pokrokového"
bloku mají možnost hlásit se ke svým určitým
právům, ke kterým jim
sovětská deklarace dává
glejt, pak snad přece jen
putování Asií nebude
marné."

Jak si vysvětlit stálou servilní oddanost vedoucích československých komunistů Moskvě,
stálou i v době, kdy mnoho faktorů by ji mělo
zmenšit? Je to paradox, ale základní důvod
pro ni tkví ve vnitřní slabosti vedení Komunistické strany Československa. Čím slabší vliv
mají na kádry strany, tím více se musí opírat
o komunisty s o v ě t s k é . . .
Je v tom velká ironie, že právě pochybná
věrnost straníků a československého lidu jako
celku ke komunistické straně je aspoň prozatím
hlavní silou, která udržuje československo v
sovětské sféře.
Eduard Táborský

POLSKÁ

OTÁZKA

Nedávno jsme se pokusili v krátkosti vymezit
práva exulantů (HD VII/3. "Cena návratu"), Sekli
jsme, že povinnost" mají jen jednu: pomáhat lidem,
které opustili. Snad jsme opomenuli zdůraznit další
závažnou povinnost: zachovat si charakter demokratických uprchlíků. Jsme v exilu, protože mnozí z nás byli příliž
ochotni uzavřít nebezpečný kompromis. Po devíti
letech exilu a po všem, co už bylo o košícké době
řečeno, mělo by být aspoň v jednom bodu jasno.
Je ''pošetilé vinit z prohry ty, kteří
snažili zachránit, co se zachránit dalo, protože přijali boj s
jednou rukou, přivázanou za zády zásadně mylným kompromisem. B-ylo by ještě pošetilejší, kdybychom si zastírali, že sklon ke kompromisům
v nás zůstal.
M&ďargká revoluce byla dramatická. V tom
ohledu se s ní polský administrativní převrat nemohl měřit. V přítomné době probíhá v Polsku
:hruba týž zápas, jaký se odehrával v letech 1945.948 u _nás. Komunisté a kryptokomunisté .jsou u
.noci. Polští demokrati mají ještě daleko" slabší
íartu než měli " demokrati českoslovenští.
Rozdíl mezi situací polskou a československou je
/ tom, že se v roce 1956 uchýlili ke kompromisu
ředevším polští komunisté. Demokratické síly vyžily rozkolu v polské komunistické straně. Zda
úspěchem nebo ne, to ukáže teprve budoucnost.
Polská vláda se nyní uchází o. hospodářskou ponoc Spojených států. Je mnoho důvodů, proč by
\merika měla otevřít ruku Gomulkovi. Překonáním
íospodářských potíží vzroste Gomulkova prestiž
.lejen v Polsku, ale i v okolních satelitech. Hospodářská pomoc Spojených států dokáže třeba jiným Gomulkům v jiných satelitních zemích, že.
mohou počítat s pomocí, kdyby . se • odhodlali k
odporu. Hospodářská pomoc Polsku sníží kredit,
který si přisvojuje Sovětský svaz při svých vlastních pochybných hospodářských íransáitcích se
satelitními státy.
Je dobře, že je v Polsku Gomulká u vlády. Ale
bylo by špatné, kdyby tam zůstal. Jde o to, aby
proces demokratisace v Polsku pokračoval, nikoli
o to, aby tam byl nasazen blahobytný titoistický
režim. Chování soudruha Tita během maďarské
revoluce snad konečně rozptýlilo iluse o povaze
takového režimu. Rány, zasazené komunistickému
impériu za Železnou oponou, ještě kvasí. Sovětský
svaz prodělává těžkou krisi hospodářskou i politickou. Nebude hospodářská pomoc Polsku náplastí,
která neien že nevyhojí polskou demokracii, ale
která snad i nepřímo pomůže zhojit moskevskou
zimnici?
Ať je tomu jakkoli, jsme přesvědčeni, že naším
úkolem v exilu je ukazovat na pravé 7 kořeny krise
sovětského impéria. Jsme přesvědčeni, ž= se m>ríme jasně a výslovně distancovat od zastánců titoismu kdykoli a kdekoli. Není třeba denu^cov??
gomulkovštinu. Ale je sotva" naším úkolem řě"aí
jí apoštoly.
Maďarská revoluce zcela jasně ukázala, zač iso"
lidé v satelitních státech ocho+ni bojovat s> po
čem touží. Jak Gomulkovi, tak-Nagymu byla vzpoura proti Sovětům vnucena lidem. Pochýbi-i~me že
by jim byl titoista nebo stoupenec gomu^^vštii-v
milejší než exulant, který se hlásí k prosté a nešizené demokracii.
Je naším úkolem sloužit své Tzemi!
S 1 o "ž ; t ^í
J
věrně, vytrvale a bez výhrad. - e ro ^š-k
V, odkazu země, k němuž se mlči-y h1á,-ím°. není
ani jediný paragraf, který by nám n=řizovsl, abychom se ve iménu kompromisu a taktiky zapírali
a přetvařovali.
jun
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Suezský průplav znovu v provozu

Střední východ stále neklidný
Konvoje lodí plují znovu na sever i na jih Suezským průplavem. Vyzdvižením potopené egyptské fregaty Aboukir se uvolnila cesta i pro lodi větší 1 tonáže, které teď egyptští, sovětští a
: američtí lodivodi provádějí od Port Saidu k Suezu a naopak.
Kainál se vrátil do stavu před anglo - francouzským útokem, což je jistě potěšitelné. Horší
je, že se tam vrátila také nebezpečná situace Středního východu.
Ani Spojené národy, voluje Nasserovi provaz nil svůj nárok na Gazu své nynější převahy, ale
ani Spojené státy se za- jenom proto, aby se na jmenováním nového gu- ví, že nepotrvá věčně.
vernéra. Spolu se Saud- Z toho důvodu se pokusí
tím nedostaly o nic blí- něm sám oběsil.
Jenom budoucnost u- skou Arábií znovu za- vynutit rychlé rozhodnuže k vyřešení dvou nejožehavějších
problémů káže, do jaké míry ma- mítl právo Izraele na tí a • vždycky tu bude
jí pravdu. Zatím všech- volnou " plavbu Akab- nebezpečí, že tak učiní
Středního
východu
způsobem!
problému
uspokojivé no nasvědčuje tomu, že akýtri zálivem a znovu podobným
jako
naposled.
správy průplavu a pro- se Západ chystá k ú- opakoval své rozhodnutí
přijetí všech nepustit izraelské lodi
blému lepších vztahů plnému
Možnost zvenčí
mezi arabským světem a Na sse.ro vých. podmínek. Suezským průplavem.
Nedojde-Ii k nějakéCelý spor. bude pravIzraelem.
.':.. . Arabsko - izraelský spor
mu narovnání mezi sapokračovat
Suezský průplav
Také arabsko - izrael- děpodobně
motným
obyvatelstvem
Plukovník Nasser če- ský . poměr Se 'nijak ne- v starých kolejích. Araohroženého
prostoru, jakal zřejmě na to, až mu změnil. Přes
všechny bové se budou snažit
ká
jiná
možnost
tu zbýSpojený národy vyčistí sliby a ujišťování Spo- znemožnit rychlé řešení,
vá?
Řešení
zvenčí
by byEgypt od
posledního jených států je Izrael protože věří, že čas je
lo
možné
jenom
tenkrát,
útočníka. Potom' se svým zatím tam, kde byl před na ' jejich- stráně. Izrael
patrně věří . něčemu po- kdyby došlo k dohodě
zachráncům vysmál pří- svým útokem.
mo do obličeje. Hodil
Egypt znovu idůraz- dobnému. Je si. vědom mezi Spojenými státy a
přes palubu návrhy SN,
které se snažily oddělit
správu průplavu od národní politiky kterého- (Pokračování se str. 1 ) útoku. Začali s pětileIniciativa
koliv státu a vrátil se skou revolucí, pokud je tým. plánem a stala se
na dosah ruky
ke svým starým ' poža- jeho
obnovení
vůbec věc v historii SovětskéZ e všeho toho je padavkům
- kompletní ještě možné.
ho
svazu
neslýchaná. trno, že Sověty konečně
kontrole průplavu a vyPodle toho, jak tahle Vláda částečnou vad- opravdu ztrácejí iniciabírání všech poplatků. snaha dopadne se pak nost pětiletky skutečně
tivu. P ů j d e teď o to,
Za stávající situace bude
řídit
i
jejich přiznala.
je-li
Západ
schopný
toho není mnoho, co vnitřiii politika.
nalézt
vlastní
kontruktivPro Malerikova jsou
proti němu mohou SN,
Malenkov
hospodářské
p o m ěr y ní politiku a ví-li vůbec
Spojené státy nebo Angmas - jako pro každého jasně, co chce. Někdy
znovu v kursu
lie podniknout. Nasser
komunistu * - začátkem se nám zdá, že neví.
dostal nejdůležitější ujišNejednotnost kremelZápadní státníci se
a koncem všech potíží.
tění, kferé potřeboval, ských klik v zahraniční
musí
rychle rozhodnout,
Osud jeho hospodářže proti němu nebude politice se projevila na
chtěj
í-li
opravdu využít
použito násilí. Se sovět- povrchu resignací mi- ské politiky, t. " j. víc nynější výbušné situace,
skou a afro - asijskou nistra zahraničních věcí zboží pro spotřebitele nebo dávají-li přednost
podporou je pevně v sed- Šepilova. Nejednotnost na úkor těžkého prů- uklidnění a nové konsole. Vojenskou porážku uvnitř byla demonstro- myslu, bude záležet v lidaci rozložených kodovedl obrátit s pomocí vána ještě významnější neposlední řadě na si- munistických posic. MuU S A a SN v diplomatic- resignací Maxima Sabu- tuaci zahraniční. Bude sí se rozhodnout, jsou-li
ké vítězství. Arabský na- rova na úřad ředitele záležet na tom, podaří-li ochotni přijmout risiko
cionalismus je pevně za s t á t n í h o plánovacího se sovětské diplomacii dalších výbuchů za Žezaretušovat řezničinu v leznou opoiiou, nebo
nim. Jediné opravdové úřadu.
Maďarsku a vrátit se považují-li za realisticnebezpečí jeho záměrům
Saburov byl jedním z
alespoň částečně k mí- ké věřit v nějaké budoupředstavovála
izraelská
hlavních kritiků "spotrovému soužití. Jenom v cí narovnání u konfearmáda, a tu pro něj
řebitelské" politiky G.
zdarma odstranil presidobě poměrného mezi- renčního stoluMalenkova. Jeho resigdent Eisenhowernárodního klidu může
Zatím je pravděpobnace svědčí o tom, že
Malenkov
sehnat dosta- nější, že se upsali druPřátelé americké po- se Malenkov a druhové
podporu
pro hé možnosti. Příznačný
litiky na Středním vý- vracejí po dvou zakřik- tečnou
svou
hospodářskou
po- je proto výrok člena
chodě říkají, že prý po- nutých letech znovu do
litiku. Jenom potom mů- amerického velvyslanecže doufat v úplný ná- tví v Bonnu: "Evropská
vrat do posic, které stabilita
je
zajištěna
musil před dvěma lety přítomností třiceti sovětských divisí ve Vývyklidit.
PRAVDIVÝ PŘÍBĚH
ZLOBÍ VÁS OČI ?
O OPRAVDOVÝCH LIDECH
Potřebujete brý le!
Nikdy nezapomenu, jak nás srdečně uvíNavštivte s důvěrou krajanský
tali umělci a starosta Uherského Hradiště a
o p t i c k ý
z á v o d
jak nám pyšně ukazovali svoji umělecko-průmys-

Sověty ztrácejí iniciativu

Naše rovy

lovou školu. Nebo jak byl potěšen ředitel školy,
když jsem navrhla, aby žáci šesté třídy jeho
školy si začali dopisovat s dětmi z jedné školy
moskevské. Nebo na slzy v očích oné dobré
ženy, která uklízela náš pokoj v hotelu, když
jme jí vyprávěli o "Příběhu opravdového člověka" od Borise Polevoje.
Soviet Woman, Moskva, leden 1957.

OPTO

109 Swanston St. ¡9. posch./,
Meibourne /proti Melbourne Town H a l l /
Mluvíme česky i slovensky
Otevřeno denně 9 - 18, v sobotu 9 - 13' hod,
Telefon: Cent. 1819

OBLEKY * SVRCHNÍKY * HUBERTUSY
jen
prvotřídní
za bezkonkurenční ceny

EMIL KOZDAL
EXCLUSIVE TAILOKING.
108 High Str., St. Kiida, Vic.
Telefon LA 7697
Sovětským svazem: Něco takového se však zatím nezdá o nic pravděpodobnější, než možnost
přátelského poměru mezi arabskými státy a Izraelem.
Spojené státy by mu :
sily uznat sovětský vliv
na Středním východě a
to by se rovnalo kapitulaci. V době suezské;

krise, kdy Amerilca a
SSSR jednaly unisono
proti Anglii. Francii a
Izraeli, se možná v
Kremlu domnívali, že
už nadešla jejich chvíleEisenhowerova ^oktrina,
účinná nebo heúčinná,
rozptýlila růžové sny.
Klid na Středním východě není pořád ještě
na • dosah ruky.
-n-

"Výtečná, čs. i jiná kontinentální jídla
a domácí moučníky
obdržíte vždy v

P I C C A D I L L Y CAFE
22 P u n t

Road, P R A H R A N , VIC.
( St. Kilda Junction)
Otevřeno denně mimo pondělí
Obědy se podávají od 12 - 2 hod.
večeře od 5 do 8 hod., pozdní večeře a lehká
občerstvení od 8 - 11 hod. večer.
Pořádáme též oslavy, večírky a svatby
chodním Německu a jeho blízkosti". Strach z
ozbrojeného
konfliktu
je pořád velkým činitelem v myšlení západ-

nich politiků. Ještě pořád nedocenili fakt, že
stejný strach existuje i
komunistickém táboře.
-kw-

ZE DNE NA DEN
2. 4. Iránský ministerský
předseda Hussein Ala resignoval. Jeho nástupcem
je Menuchehr Eghral.
— Britský
ministerský
předseda Macmillan prohlásil po svém návratu z
Bermud, že britská i
americká vláda požádaly
své lodní společnosti, aby
bojkotovaly Suezský průplav.
3.4. Dulles prohlásil, že
USA nehodlá bojkotovat
Suezský průplav.
— V Anglii skončila stávka 1,700.000 dělníků.
4.4. Kanadský velvyslanec v Kahýře Herbert
Norman spáchal sebevraždu. Podle kanadské
vlády byl k tomuto činu
dohnán zprávou amerického senátního výboru,
která ho označila za komunistu.
— Britská národní obrana
má podle nového rozhodnutí vlády spočívat na
atomových a vodíkových
zbraních.
5. 4. V SSSR byla explodována
další atomová
zbraň. Sovětský svaz se
na londýnské konferenci
snaží prosadit zákaz nukleárních zbraní.
6.4. Při přepadu armádního konvoje na Celebesu povstalci přišlo o život 31 lidí.

7.4. Skupina důstojníků
a vojáků na Jižní Sumatře se postavila proti plukovníkovi
Barlianovi,
jenž nedávno
převzal
kontrolu provincie. - Povstalci obsadili letiště v
Palembapgu.
8.4. Kahýrský rozhlas
hrozil Izraeli, že Egypťané budou střílet na jakoukoliv izraelskou**loď,
která by se' pokusila o
plavbu Suezským průplavem.
— Irtdoneský
president
Sukarno jmenoval 23člennou vládu
odborníků.
Jsou v ní tři komunisté.
9. 4. Sárská komunistická
strana byla postavena mimo zákon.
— Britský ministr financí Thorneycroft předložil
parlamentu rozpočet.
10.4. Moskevský rozhlas
varoval Turecko, na jehož území se mají zřídit
americké atomové základny.
11. 4. Král Hussein naříflil zatčen) všedi známých komunistů v Jordánu.
13. 4. Panamský president
La Guardia prohlásil, že
Panaroa hodlá převzít
správu Panamského průplavu.
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— Čs. vláda zabývala se
ve své schůzi otázkou
čerpání mzdových fondů.
Byly překročeny proti
plánu o 2,6 %.
— V Kartografickém a
reprodukčním ústavu v
Praze zahájili
jištění
orientačního plánu Pra-hy.
— Koncem března skončil v Praze III. celostátní sjezd Jednotných zemědělských družstev. V
diskusi promluvilo 41 delegátů. Hlavní projev
měl ministr zemědělství
a lesního hospodářství
Michal Bakula.
— V severočeském uhelném revíru oslavovali
25. výročí mostecké stávky. Na hlavní os.lavě promluvil náměstek předsedy
vlády Václav Kopecký.
V Praze zasedal ústřední . výbor Národní fronty. Hlavní projevy měli
Václav Kopecký a první
tajemník ústředního výboru KSČ Antonín Novotný. Heslo schůze: "Jednotně v boji za socialismus, za mír - jednotni k
volbám do národních výborů."
— 20. března zemřela v
Praze členka
činohry
Národního divadla Míla
Pačová ve věku 70 let.
— Na sovětsko —českoslo-

DOMOVA

VE Z K R A T C E

vefcské hranici zcizili
zaměstnanci ČSD několik desítek litrů ethylalkoholu a methylalkoholu. Konečný výsledek:
7 mrtvých a 45 osob léčeno ambulantně v domácím ošetřování.
— Na schůzi předsednictva ÚKO byla vydána
resoluce, vyzývající funkcionáře, aby více dbali
na úpevnění pracovní
morálky.
— Čs. úřady odřekly připravovaný zájezd amerického orchestru Glen
Millera do Československa.
— Na východním Slovensku budou v činnosti
po dobu "volební kampaně" do národních výborů "agitační vlaky",
soupravy o šesti vozech,
vybavené
rozhlasovým
zařízením a reproduktory.
— Ing. M. Tyl a Andrej
Žiak tvořili čs. delegaci,
která se účastnila oslav
vyhlášení nově vzniklého afrického státu Ghana.
— ČSR se účastní v dubnu čtyř mezinárodních
veletrhů: v Utrechtu, Johannesburgu, Miláně a v
New Yorku.
— Na Slovensku byla
prý zatčena řada odbo-

ŠPIONI, PROCESY, ROZSUDKY
— V Plzni byl zatčen nákupčí n. p. Západočeské papírny Jan Marek, který prý rozesílal
spisovatelům a veřejným činitelům výhružné
dopisy a letáky Svobodné Evropy.
— S agenty francouzské a americké špionáže
prý spolupracovali zaměstnanci Mezinárodní
společnosti lůžkových vozů Fr. Škeřík, Jan
Hát a Vladimír Velich- Byli ve spojení s
Josefem Pochtnerem a Otilií Zábranskou, kteří prý udržovali styky s Arno Haisem.
— Pro rozkrádání státního majetku byla souzena skupina zaměstnanců n. p. Výkupní podnik ve Slaném. Tresty: vedoucí skladu A. Pich
7 a půl roku, skladník F. Slánský 5 let, dělník
ve skladu F. Lukáš 4 roky, J. Hampeis "kulak" z Trpoměch 12 let žaláře.
— Pro rozesílání podvratných dopisů a pobuřování byli zatčeni v Chotěboři manželé Štillovi, bývalí majitelé mechanické tkalcovny v
Křížové u Chotěboře.
— Pro špionáž byli odsouzeni čtyři zaměstnanci čs. vyslanectví v Belgii: Vladimír Topinka (20 let), Emilie Obertelová (15 let), Libuše
Radulovicová (10 let) a Eva Živnůstková (10
let). Spolupracovali s bývalým obchodním přidělencem E. Vondráčkem, který byl zatčen v
listopadu m. r— Bedřich Bardon z Prahy byl odsouzen pro
podvody (ve výši 102.044 Kčs) na 5 let žaláře.
— Tresty zaměstnanců n. p. Chema 8 v Bratislavě pro rozkrádání národního majetku: Štefan Bártovič 6 a půl roku, Ondřej Petrovič
4 a půl roku, Štefan Gregor 4 roky, Karol
Henzel, Karol Smutný a Ondřej Knapp po
3 a půl letech žaláře.
— Policie zastřelila v Liběčově u Berouna lupiče V. Pondělíčka.
— Pro pokus vraždy byl v Košicích odsouzen
M. Bodnár na 5 a půl roku vězení.
J. K.

rářů, podezřelých ze styk ů s maďarskými povstalci. Není také nic
známo o osudu bývalého
vyslance ČSR v Budapešti Štefana Maiora. Prohřešil se prý .příliš důvěrnými styky s maďarskými titoisty.
— Koncem dubna navštíví ČSR ministerský předseda
Afganistanu
S.
Daud.
—• U Výhně u Banské
Bystrice byla objevena
ložiska železné rudy.
— Z vězení byli propuštěni bývalý nakladatel Kuncíř a bývalý šéfredaktor
Národní politiky V. Crha.
— Čs. vláda vypověděla
z Československa sekretáře israelského vyslanectví pro špionáž.
— Pražský komorní orchestr odjel na turné do
Itálie.
—U příležitosti 500. výročí založení
Jednoty
bratrské byl otevřen ve
Vodňaneeh památník Petra Chelčického. Mnoho
památek se vztahuje' k
životu a dílu J. A. Komenského.
— Československá tisková
kancelář uzavřela se západoněmeckou
tiskovou
kanceláří DPA dohodu o
vzájemné výměně zpráv.
— V Praze na Pankráci
budou postaveny nové televisní ateliéry, které nahradí nynější, málo vyhovující, v Měšťanské
besedě.
— V Bělehradě byl podepsán protokol o výměně zboží v roce 1957.
Československo bude vyvážet hlavně stroje, výrobky chemického a farmaceutického průmyslu a
polotovary. Doveze zemědělské produkty,
— Obchodní smlouva byla uzavřena také s Polskem. ČSR dodá hlavně
strojní zařízení, doveze
uhlí v menším množství
než loni, zinek, důlní a
strojní zařízení a zemědělské výrobky.
— Československo postaví
u města Homsu v Sýrii
rafinerii n a f t y , jejíž
konstrukce bude stát 108
milionů Kčs.
— Svatbu Harolda Connollyho a Olgy Fikotové
pozorovalo 10.000 Pražanů. Connollyho zastupovala při obřadu na pražské radnici
manželka
amerického vyslance paní
Johnsonová. Za svědky
byli Emil a Dana Zátopkovi.
— Do Československa přijela delegace egyptských
školských
pracovníků
studovat "školství technického směru a organisaci státních pracovních
záloh".
— Podle zpráv z dobře
informovaných k r u h ů
jsou čs. maďarské hranice stále uzavřeny. Výjezdní povolení z Československa do Maďarska
se nyní neuděluje ani v
nejvážnějších případech.
— Nová prodejna "luxusní kosmetiky" byla zřízena v Praze Na můstku,
J. K./Č/ FEP

Na stavbě přehrady v Lipně na Šíimavě ... .

Rub budovatelského elánu
Nedávno^ jsme se dočetli, že byla dokončena konstrukce přehrady u
Lipna na Šumavě. To, co následuje, je velmi zkrácené líčení zkušeností
jednoho z brigádníků na stavbě přehrady, který loni uprchl do Západního Německa.
" V jedenáct hodin řízek se salátem - jíst tak, že se věčně opíjeli,
jsem vyjel osobním vla- v pravém slova smyslu na vše a na každého nakem do Českých Budě- prsty.
dávali, ale presto usilovjovic, odkud jsem v půl
Všude se
strašně ně pracovali a trhali
třetí pokračoval směrem kradlo. Nejen jedincům, normy. Zdáli se mi přína Horní Dvořiště. N a ale celému podniku. Bu- mo fanaticky odvážní
stanici
Rybníky
jsem dilo .to. dojem, jako by pokud šlo o kritiku remusel přesedat.
se dělníci mstili státní- žimu. Jejich heslem byV Kaplici přistoupili mu majetku. Z nějakých lo, že se jim už nic nedva členové Pohraniční důvodů neznámí pacha- může stát.
stráže, kteří kontrolovali telé systematicky kradli
N a Lipně se dělaly
propustky a občanské le- na záchodech řetízky k nepochopitelné kumšty s
gitimace. V Rybnících splachovacímu zařízení, občanskými průkazy.
{dříve Certlov) vystou- rozbíjeli mušle, nikde Většinou se průkazy jedpili a na další cestě smě- nebylo žárovek, okna noduše "ztrácely". Když
rem na Vyšší Brod a byla vybita, na dveřích byl (po zaplacení pokuLipno nebyla už žádná nebyly zámky. A to vše ty) vystaven průkaz ňokontrola.
vzdor plakátům, které vý, ve kterém stránka,
Vystoupil jsem v Lip- hlásaly, že každý je kde měl být zapsán praně na novém nádražíč- hospodářem . na svém covní poměr,:
zůstala
ku a dal jsem se po pracovišti.
čistá, majitel průkazu
nově silnici, nad níž se
V noci se nedalo spát. odjel a víckrát ho nikdo
klene slavobrána s ná- Těžko se spalo na dře- neviděl.
pisem "Lipno vás vítá". věných postelích, opilci
V jednom případě si
Byl jsem ubytován v ba- stále tropili výtržnosti. dělník dokonce z "obráku č. 7 v sídlišti Lip- Ozval-li se někdo, hned čanky" zadní
stránky
no - Sloupečná. V míst- vznikla
hádka,
která vytrhl a nechal si poslat
nostech dřevěných ba- často vyvrcholila ve rvačzadní stránku z babičráků se spalo po šesti. ce.
činy průkazky.
Zašel
Jídlo nebylo špatné, ale
Setkal jsem se tam s pak na stanici SNB, kde
jídelna byla špinavá a mnoha -lidmi, kteří si
mu "nedopatřením vypersonál nevlídný a hru- bud' odpykali, nebo jim
trženou" stránku znova
býbyl zkrácen trest v Já- nalepili, opatřili razítKdyž jsem ku příkla- chymově, a kteří se pak kem a ověřili. Po tomto
du žádal u výdejního museli zavázat k:e dlou- manévru majitel průkazokénka příbor, byl jsem hodobé brigádě. Těm se ky prodal vyfasované
odbyt
poznámkou
o poměry v Lipně zdály deky a odjel".
pohádkové.
"zlodějích příborů".
Musil jsem pak večeřiB. G., Paříž
Svobodu pak chápali
Z Á J E Z D Y Z ČESKOSLOVENSKA D O C I Z I N Y

CESTUJTE S ČEDOKEM
Nynější politická linie československých komunistů se staví příznivěji
k cestování čs. občanů do západních zemí, než; tomu bývalo za dob Stalinových. Státní cestovní kancelář Čedok Lnseruje ve všech .československých novinách a nabízí zájezdy prakticky skoro do všech západních
zemí. Jiná je otázka, kdo si může při dnešních poměrech v Československu dovolit vyjet si na výlet do ciziny.
V e Svobodném slově jsme našli článek, který udává ceny jednotlivých
zájezdů. S hlediska výdělků československých občanů jsou ceny zájezdů
astronomické.
Na rozdíl od xiěkteKromě toho, jak praví (5.200 Kčs), Švýcarska
Svobodné slovo, nábor na (3.800 Kčs), Rakouska rých tehdejších zájezdů
zájezdy "budou obstará- (3.500 Kčs}. Autokarový Čedok tentokrát ubytovat ministerstva a záj- zájezd do Itálie stojí vává pouze v nadprůměrmové organisace a zúčast- 4.800 Kčs, výlet vlakem ných hotelích, zaručuje
ní se jich pracovníci, kte- do Západního Německa nejlepií služby a navštěvuje nejznáměji! a tím
rým může zájezd do ci- 3.800 Kčs.
ziny přispět k zdokonaleZa tři dny pobytu v i nej dražší turistická stření odborných znalostí". Rakousku zaplatí česko- diska. Při uvolňování deNe tedy každý má právo slovenský občan Čedoku vis se vychází z tohoto
hlediska, že je nutno
vyjet z Československa, 720 Kčs.
jen "vybraní pracovníci".
V Československu se uvolňovat je přednostně
věci, jaZe zmíněného článku asi mnoho očanů pozasta- pro jenezbytnější
dovoz léků, potrase dovídáme, že zájezd vilo nad mastnými cena- ko
do ňecka na 12 dní stojí mi Čedoku, takže se je- vin atd.
Cestování do zahraničí
4.530 Kčs. Zájezd lékařů ho vedení cítilo nuceno
je drahé. Příslušná mido Francie (také. 12 dnů) vysvětlit jejich výši.
stojí 5.000 Kčs. Letecký
Vysvětlení zní takto: nisterstva určila 150 zájezd do Indie (20 dní) "Oproti předválečné do- 200 %• devisové vyrovnástojí něco mezi 15.0oO - bě stoupl u nás index, t. ní, které v rámci naší
17.000 Kčs.
j. cenová hladina. Po- cenové politiky - jako u
V dubnu a květnu má rovnáme-li ceny s pro- všeho ostatního zboží domácí
Čedok plánovány dvou- spekty Čedoku z roku přizpůsobujeme
1938, pak tomuto, stoupnu- cenové hladině." Pěkné
týdenní zájezdy do Fran- tí indexu přibližně odpo- vysvědčení pro "domácí
cenovou hladinu".
J.L.
cie (6.200 Kčs), Švédska vídají.
(6.000 Kčs), Holandska
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-4ZNÁTE ADRESY KRAJANŮ V JIŽNÍ A J. V.
ASn A V OCEÁNII? SDĚLTE NAM JE LASKAVĚ. ZAŠLEME JIM ZDARMA UKÁZKOVÁ
ČÍSLA HD. DĚKUJEME PŘEDEM ZA SPOLUPRACÍ.
,
HD

PŘÍPAD JANA M. KOLÁRA
Právě před rokem byla v H D otištěna recense
knihy Jana M. Kolára "Listy němému příteli",
ve které autor vyložil své politické a filosofické
krédo; Napsali jsme tehdy, že jeho listy "analysují
naíi situací Velmi nelítostni: jsme národ změklý
a národ stýskavců". Jan M. Kolár také řekl, že
jsme v .'poválečné době "pokračovali v kolejích,
o nichž jsme museli vědět, že vedou do zkázyAdoptovali jsme postoj mravního ob oj ži velme tví zatím co bezprostřednost záhuby by nás bývala
měla nutit ke kajícnému přehodnocování a k léčivé rekonvalMceoci".
Pokud si pamatujeme, byly "Listy němému příteli" přijaty většinou s otevřenou náručí. Snad
se nemýlíme, že hlasitě se proti nim tehdy postavil
Zdeněk Němeček. Recense H D byla uzavřena
takto: "A tak zbývá dojem, že síla Kolárovy výborné knížky spočívá spíše v bystré analyse než
v pohledu do budoucna. Prorokování a plánování
nebylo zřejmě Kolárovým úmyslem. Ale čtenář
odkládá jeho knížku s pocitem, že je o něco ošizen".
S velikým pokřikem byl zato uvítán Catonův
článek "Bez nás", uveřejněný v prosincovém čísle
kulturní revue "Sklizeň", která vychází v Hamburku. Pseudonym Cato v něm zlomil hůl nad
českým a slovenským národem, neboť, jak píše,
"dnes už nevěří na bodáky za zády a na vynucené manifestace: ať se na nás náš národ nezlobí,
přestali-li jsme něčemu podobnému věřit- Odnaučili nás tomu Maďaři a Poláci, národy, které
se skládají z mužů". Caťo si zoufal, neboť se v
době, jeho přáním stanovené, neuskutečnilo "kajícné přehodnocování" ani ""léčivá rekonvalescence". Jak snadno uhodnete, pseudonym Cato je
Jan M. Kolár.
Tak jako před rokem jsme stále přesvědčeni,
že proroctví a plánování nejsou silnou stránkou
Jána M. Kolára. Někteří z nás doufají, že se
mýlí, jiní věří, že nemá pravdu. Připustíme, že
článek byl napsán ve chvílích nejčernějšího zoufalství a uveřejněn v nešťastné chvíli. To je všechno pravda. Opřeme se však každému, kdo se už
hrne k maličkému obřadu vylučování z národa,
kdykoli někdo řekne nebo napíše, co rozrušeným
hlavám a rozpukaným srdcím nevoní.
Ukázky z exulantského tisku: "Četl jsem - s
překvapením a odporem - článek "Bez nás"- Nemohu jinak než reagovat: J e snad zajímavé, že
podobné výtky, jako činí Cato, činili na adresu
čs. národa také někteří N ě m c i . . . Je (Cato - p.
r.) českého nebo slovenského původu?" - - "Očekávám, že mi dají za pravdu všichni, kdo četli
Catonův článek "Bez nás", že bylo zapotřebí hodně přemáhání dočíst jej až do konce. Doposud
se nikdo neodvážil naplít do tváře vlastnímu národu a nikdo jej dosud tak neponížil jako Cato . . .
Pochybuji, že se najde jediný Čech nebo Slovák
v exilu, kdož by Cata (sic - p. r-) hájil . . . Stejně
tak jsme jednotní ve víře v čs. národ . . . " Závěr:
výstavní případ hysterického šovinismu.
Nechceme se . tu vnucovat se starou pravdou,
že je .možno nesouhlasit, že je však nutno hájit
právo druhého říci, co má na srdci. Kolár - Cato
je víc než schopen bojovat své vlastní bitvy. Znepokojuje nás však, že se takovéhle tance kolem
šibeniček opakují mezi námi příliš často. Kdyby
to šlo takhle dále, bylo by brzy nutno každého
novináře, každého spisovatele, každého řečníka,
který dosud nebyl vyloučen z národa nebo ocej chován jako podvratný živel, považovat za nudného hnidopicha. .
'
jun

DOMOVA

15. 4. 1957

Z DISKUSE O HALASOVĚ "POTOPĚ"
Když jsme se v 6. čísle letošního Hlasu Domova zabývali sbírkou Františka Halase "Potopa",
omezili jsme sé přísně na stránku literární- Protože jsme si nebyli jisti, jsou-li nase závěry správné, dotázali jsme sé několika exulantů (me2i nimi i vydavatelů "Potopy"), zdali by chtěli k recensi v H D něco dodat. Z došlých odpovědí uveřejňujeme dnes dvě. Je třeba však předem říci, že se diskuse o Halasově "Potopě" roibšhla se stránky literární na stránku kulturně - politickou, ba přímo politickou.
V recensi "Potopy" jsme nepovažovali za nutné zmiňovat se o tom, že její vydavatelé zasílají část nákladu na adresy v Československu. Nepovažovali jsme ani za vhodné spojovat vydání
"Potopy" s politickou linií čtvrtletníku "Svědectví", který ji vydal. These, kterou redakce "Svědectví" zastává, je v kostce tato: po událostech v Polsku a Maďarsku je úkolem všech uprchlíků zpoza Železné opony ovlivňovat veřejné mínění na Západe ve prospěch "národně komunistických" snah v satelitních zemích. Nejen to: exulanti se mají pokusit ovlivňovat veřejné
mínění v zemích, z nichž uprchli. Redakce "Svědectví" považovala za vhodné zahájit tuto ákci
rozesíláním svého časopisu a "Potopy" do Československa. Tolik k dopisům, které otiskujeme
s malými výpustkami.
HD

Proti

n á r o d n í m u

k o m u n i s m u

Adolf Mokrý, L o o d ý a
Nakonec vás prosto,
V recensi o Kalasově "Potopě" jste navázali na můj článek z prosincového abyste popřáli misto to"Osvobození", ze ¡kterého vás zaujala tato věta: "Z nejednoho ("verše - p. r.) mu odstavci z mého článse dá usuzovat, že jsou to verše pravé asi tak, jako byla svého času Halasova ku, který je vzhledem k
Halasovi hlavní:
závěť", a ptáte se, čím byly mé pochybnosti vzbuzeny...
"Tak či onak, jako
Vyznávám se, že za těch devět let exilu jsem si zvykl dívat se s notnou
Savkou nedůvěry na vše, co se nám předkládá, někdy velmi tajuplně, jako svědectví o pokrokovosti
výkvětu exilu šel domů
"řeč domova".
Bylo tu už několik tak zvaných poselství, vzkazů a odkazů Edvarda Beneše, Halas s poznámkou, že je
paní Hany Benešové i jiných známých osobností z domova. Byly tu *1 celé mu veřejnost stále cosi
dlužna. A k tomu je třepolitické a hospodářské programy protikomunistických skupin doma atd.
ba něco říci. Básník HaJsou-li torsenj z doby
Pokud jsem měl možŘíkáte-li, že jsem "se las si už dávno přišel na
nost obírat se jimi po- dřivějěí, snad předmni- rozhněval" ve svém člán- své. Je jiná věc, jakou
drobněji, nebo ppkud vím chovské, pak zase vyvstá- ku, pak jsem se hněval, odplatu vzal od českých
od jiných, kteří tak čini- vá otázka, proč jím, tak chcete-li to tak nazývat," komunistů Halas - komuli, vždy se ukázalo, že hrubým torsem, zůstaly pro něco jiného.
nista. Ten Halas, který
pokaždé šlo o znění při dvacet let, když právě
Proto, že se v exilu vydatně přispěl k tomu,
nejmenším nepřesná, po- Halas nepsal, protože ne- vyskytla skupina "zásad- že komunismus byl částí
změněná i přikrášlená, musel, do zásuvky.
ních demokratů", která národa chápán jako ne
nejednalo-li se přímo o
Toto vše podnítilo a náhle se svou politickou tak zlá věc.
podvrhy. Připouštím, že posílilo moji nedůvěru a lodičkou zamířila dó vod
Ten Halas, který jako
někdy mohlo jít i o omy- nevíru. Proto jsem však "národního komunismu" přednosta
publikačního
ly bona fide.
svůj článek do "Osvobo- a vydala o tom "Svě- odboru Kopeckého miS Halasovým jménem zení" nepsal. Ten měl ji- dectví", které, áby do- nisterstva informací nesl
se potkáváme už podruhé. né poslání, čistě politické tvrdila svoji "kulturní přímou osobní -odpovědByla tu jeho závěť, o a nebyl psán jen o "Svě- pokrokovost", doložila ko- nost za škrcení komunissteré jsme se však ko- dectví" a "Potopě". Pro- munistou Halasem a že s tům nepohodlné literární
nečně dozvěděli, že žád- to i moje zmínka vámi halasem Halase posílala tvorby od roku 1945.
nou závětí nebyla, jen citovaná by měla^být tak domů.
Sekční šéf Halas dělal
nekontrolovaným a ne- chápána. Těžištěpí mého
Je zajímavé, že si vy- totéž, co sekční šéf 01kontrolovatelnými zázna- článku nebylo, že "peníze brala právě Halase, kte- bracht v rozhlase a sekčmem neznámého pisatele. na vydání "Potopy" by- rý právě "Potopgu" - je- ní šéf Nezval ve filmu.
ly vyhozeny", jak vy ří- li vskutku jeho - může To je opravdu jiná věc
U "Potopy" jde o pře- káte, i když jsem pře- doma vzbudit jen prapo- a ne věc exilu, J e komutisk opisu Halasova prý svědčen, že vyhozeny by- divné pocity vůči exilu, nista Gottwald dal oběDriginálu, jak bylo řeče- ly.
patrně i trapné' pocity. sit komunistu Slánského."
no. Zase bez kontroly a
bez záruky, takže se ocitáme v oblasti víry či
k mrtvým i živým
nevíry. Já sám svou ne- O d p o v ě d n o s t
víru opírám v základě o
R o b e r t Vlach, Lund, Š v é d s k o
totéž, co jste v "Potopě"
shledali vy . . .
Jsou básníci i jiní lidé, kteří jsou skálopevně přesvědčeni, že každá řádka,
Nebyl jsem nikdy stou- každé slovo, které napíší, není už jejich soukromým majetkem, nýbrž patří
pencem Halasovy "poe- světu, František Halas nebyl nikdy z nich.
Stačí jen prolistovat kteroukoli jeho sbírku, aby i hodně necitlivému čtenáři
sie úzkosti a smrti", jak
ji definoval František bylo patrno, že básník přímo doloval a rval slova a obrazy z neznámé hluGoetz, až na výjimky binné tmy, úporně formoval tvrdou podobu vzpouzejících se představ *
ovšem. A nevěřím, ^ i vypjatou silou zmáhal jejich odpor.
když o něm autoři "NásRozestup řady let me- zů a metafor Halasova žení toho, do jaké míry
tinu dějin české literaHalas svým celoživotním
tury" roku 1953', tedy v zi téměř všemi jeho útlý- ražení, ale celek?
Bylo by újmou a křiv- postojem jako básník i
době, kdy byl Halas v mi, nepočetnými sbírkanemilosti, napsali, že "do- mi je svědectvím vněj- dou Halasovi pojímat ty- jako člověk přispěl k nycházel až k Reformaci ším. Ale mrtví se nemo- to ryze soukromé zázna- nější situaci v "Českoslojazyka" a že "používal hou bránit a vymáhat my jako součást jeho dí- vensku.
A je zde ještě jiná otázneharmonického
verše", odpovědnost od žijících. la. Jsme-li mu něco dlužže byl schopen takové Zůstaly myšlenky, obra- ni, pak aspoň tolik, jako ka:
myšlenkové bezíbsažnos- zy, náznaky formy, hoze- jíjnždému mrtvému: ne- "Svědectví", v jehož editi a zmatenosti, spojené né na papír jako mate- kompromitovat ho jeho ci "Potopa" vyšla, je zasíláno na různé adresy v
s jazykovou topo.rností a riál k nejistému dílu. A intimitou.
nesprávností, jaké z "Po- tu přijdou zapálení ctiAno, to je otázka, jsme- Československu. K tomu
topy" čiší. Opravdu bych telé, nemající snad ani li Halasovi dlužni co ji- se list hlásí jako k záslurád četl vysvětlení toho- poněií, jakým dlouhým ného, a co. Závěr "Poto- ze.
a mnohdy mučivým pro- py" říká, že . "téměř
Shodou okolností jsem
to Halase.
cesem prochází básník všechno". Rád bych to- v nedávných dnech dostal
Halasova
typu,
než
ze
záA další pochybovačný
to vágní označení, při- z domova zprávu, jaké
otazník. Jde-li o verše z pisků, náčrtů, skizzy do- pouštějící i pomník už potíže - výslechy, vyšetřopozůstalosti, pak by -mu- tvoří materiál v. báseň, a dnes, omezil na dvě věci: vání - vznikají příjemvítězoslavně
se na kritieké zhodnocení cům, jejichž celá yina sposely nebo měly být z do- b ě ž í
by bezprostředně předchá- svým vzácným úlovkem jeho básnického díla, sa- čívá v tom, že vydavatezející roku úmrtí 1949, do tiskárny.
mozřejmě hotového, na lům je známa jejich adrečemuž se však nezdá naAno, najde se i v "Po- jaké mé právo každý bás- sa.
svědčovat námět.
topě" několik málo obra- nfe, a na objektivní zvá- ( Pokračování na sir. 8 )

15. 4. 1957

HLAS

Viktor Dyk
Není-li Vzkříšení jen slovem,
nadějí marnou není-li,
vstaňte, ó mrtví! My kdož zovem'
se živými, jsme zbloudili!
Poznáváťe-li rodnou zemi?
A pozná-li vás rodná zem?
Ó mrtví, nějak teskno je mi:
možná, my živí nežijem!
dny jen liché,
myšlenka.
v chvíli tiché,
jitřenka:

je život všestranný a dravý,
života tempo překotné.
Je péče o fysické zdraví,
nám uniká jen nehmotné,
požitku unášejí vlny,
rekordů ve všem doba dnes.
Čím víc však křičí: život plný!
tím více roste z prázdna děs.
Ti, kteří mluví stejnou řečí,
kdes mizejí si v daleku,
a propastí je denně větší
pouť od člověka k člověku.
Není-li Vzkříšení jen slovo,
jak skeptik míní otrlý,
šeptání slyšte básníkovo:
Čas živé křísit, umrlí!

KAREL
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Pomlázka v Klenčí

Vzkříšení

Možná, že žijem
v nichž odumírá
Důvěrně šeptám
než zasvitne zas

DOMOVA

J. Š. B a a r
Hanýžka sedí na kamenném sedátku pok jejich okny, sluníčko svítí a
hřeje, ptáci zpívají. Před ní hrají chlapci i děvčata, ale ona opatruje
malou Pepku, která už počíná sama chodit. Ještě víc než Pepku opatruje
Straky a rejsky svoje i Marjánčiny.
Pálusuc Kuba í Svatošuc Jirka už k ní přišli. Vyhrála na nich dva půlkrejcary. Nastavila jim červené vajíčko špičkou, nikoli poukem. Oni si
toho nevšimli. Po špičce sjede každý půlkrejcar a vejce neprorazí. Zato
Marjánka už prohrála obě vajíčka od kmotry a má už jen straky a rejsky.
"Ty hloupá", vadí se
s ní Hanýžka, "proč hraješ, když
nerozeznáš
pouk čud špíčky?"
Ale teď k ní míří Klikovic Martínek. A na toho se musí zvlášť naostřit. Martinovi
obe
kapsy kabátu odstávají,
div že mu z nich vajíčka horem nepadají- Však
prosekl a tak vyhrál
každé vejce, neboť si
doma už před týdnem
obrousil na kameni okraj půlkrejcaráíju a zase jej pošpinil, aby se
neleskl a nikdo nic nepoznal.
Martin zná všecky úskoky. Jeho vajíčka ni-'
kdo neprosekne ani neproťukne, neboť je má
smolou vylité tak dovedně, že je nelze od
pravého rozeznati, ať je
prohlíží, kdo chce, jak
chce.

ČAPEK:

I do Bethanie došla pověst o tom, že Galilejský
byl zajat a odvlečen do vězení.
Když se to doslechla Marta, sepjala ruce a z očí
jí vyhrkly slzy. "Vidíte," pravila, "já jsem to říkala! Proč šel do toho Jerusalema, proč nezůstal
. tady? Tady by o Něm nikdo nevěděl - - mohl by
tu klidně tesařit - - zařídil by si dílnu u nás na
dvorku - -"
Lazar byl bled a oči mu vzrušeně planuly. "To
jsou hloupé řeči, Marto," řekl. M u s e l jít do Jerusalema.- M u s e l se postavit těm .. . těm fariseům a puritánům, m u s e l jim říci do očí, co
a jak - Tomu vy ženské nerozumíte".
"Já tomu' rozumím", řekla Marie tiše a uchváceně. A abyste věděli, já v í m , co se stane. Stane
se zázrak. Pokyne prstem, a stěny vězení se otevřou
- - všichni Ho poznají, padnou před Ním iia kolena
a budou volat "zázrak" - -"
"To si počkáš." děla Marta sevřeně. "On-se n i k d y o sebe nedovedl starat. Nic pro sebe neudělá,
ničím si nepomůže, leda -" dodávala s rozšířenýma
očima, " - leda že by Mu jiní pomohli. Třeba čeká,
že Mu přijdou na pomoc - - všichni ti, kdo Ho
slyšeli - - všichni, kterým pomáhal - - že se opášou a přiběhnou -"
"To si myslím", prohlásil Lazar. "Jen se nebojte,
děvčata, má za sebou celou Judeu. To by tak hrálo, aby - to bych se na to podíval - Marto, připrav
věci na cestu. Jde se do Jerusalema".
Marie se zvedla. "Já jdu také. Abych viděla,
jak se otevřou stěny vězení, a On se zjeví v nebeské záři - Marto, to bude úžasné!"
Marta chtěla něco říci, ale spolkla to. "Jen jděte, děti", řekla. "Někdo tu musí hlídat - nakrmit
drůbež a kozy - Já vám hned připravím šaty a
nějaké placky. Jsem tak ráda, že tam budete!"
Když se. vrátila zarudlá od žáru pece, byl Lazar zsinalý a neklidný. "Není mi dobře, Martičko,"
bručel. "Jak je venku?"
"Krásně teplo," děla Marta. "Dobře se vám půjde." "Teplo, teplo-". namítal Lazar. "Ale nahoře
v Jerusalemě vždycky fouká takový studený vítr."
"Já jsem ti připravila teplý plášť," hlásila Marta.
"Teplý plášť." reptal Lazar nespokojeně. "Člo-

Smolíkovi udělál truhlář vajíčko dřevěné.
Ale jak je Martin vzal
do ruky a klepl- jím o
přední svoje zuby, hned
jím praštil o zem, a nerozbilo se. Nešťastnému
Tomáškovi naložili, že
sotva s tím nákladem
domů odlezl.
Ještě hůře se vedlo
řezníkovic
Honzíkovi,
který dostal od majolíkářů vejce porcelánové.
Ale zalekl se výprasku
Smolíkova a včas se přiznal.
Vajíčko šlo teď z ruky do ruky. Každý kluk
je potěžkal a hned se
chlubil, že by je byl poznal podle váhy. Obratnému Honzíčkovi přece
jen s? podařilo menší
chlapce obehrát,_ ale jen
za rchem, kde ostatní
naň neviděli. N a společném hřišti musil hrát a

LAZAR

věk se v něm zapotí, pak ho ofoukne zima, a tu
to máme! Sáhni, nemám už teď horečku? To víš,
nerad bych se cestou rozstonal - - na Marii spoleh
není - - Co bych Mu byl pláten, kdybych se na
příklad roznemohl?"
"Nemáš horečku," chlácholila ho Marta a myslila si: Bože, ten Lazar je takový divný od té doby od té doby, co byl vzkříšen z mrtvých " T e h d y jsem také chytil špatný vítr, když když jsem se tak roznemohl," děl Lazar starostlivě. Nerad se totiž zmiňoval o své někdejší smrti.
"To víš, Martičko, od té doby nejsem jaksi ve
své kůži. To pro mne není, ta cesta a to rozčilování '- 'Ale to se rozumí, já půjdu, jen co mne
přejde ta zimnice."
"Já vím, že půjdeš", pravila Marta s těžkým
srdcem. "Někdo Mu m u s í běžet na pomoc. To
víš, tebe On - vvhojil," dodávala váhavě, neboť
také jí- připadalo nějak nešetrné mluvit o vzkříšení z mrtvých. "Heleď, Lazare, až Ho vysvobodíte, můžeš Ho aspoň poprosit, aby ti pomohl - kdyby ti snad nebylo dobře - "
"To je pravda", vydechl Lazar. "Ale co kdybych
tam nedošel? .Co kdybychom už přišli pozdě? Musíš. uvážit všechny možnosti. A co, když se to v
Jerusalemě nějak semele? Holka, ty neznáš římské
vojáky. Ah Bože, kdybych já byl zdráv!"
"Vždyť jsi zdráv, Lazare." vypravila ze sebe Marta. "Musíš být zdráv, když On tě uzdravil!"
"Zdráv", řekl Lazar hořce. "To snad já vím,
jsem-li zdráv nebo ne. Řeknu ti jen, že o d t é
d o b y mně ani chvilinku nebylo lehko - Ne, že
bych Mu nebyl s t r a š n ě vděčný za to, že mne
- postavil na nohy. To si o mně, Marto, nemysli,
ale kdo to jednou poznal jako já, ten - ten
Lazas se otřásl a zakryl si tváře. "Prosím tě, Marto,
nech mě teď. Já se seberu - já jenom chvilku to jistě přejde .-"
Marta si potichu sedla na dvorku. Dívala se
před sebe suchýma, utkvělýma očima, ruce sepnuty, ale nemodlila se. Černé slípky se zastavovaly,
aby na ni pohlédly jedním okem. Když jim proti
nadání nehodila zrní, šly si zdřímnout do .poledního
stínu.. ."•

také*hrál poctivě- .
"Hanýžko, ťukneme
si," vykřikl výhrou rozjařený Martínek.
"Bába na bábu!" vyskočila hned Hanýžka,
vybírajíc ze zástěrky červené vajíčko a držíc je
poukem vzhůru. Klika
se rozpřáhl, a už chrustla skořápka na Hanýžčině vajíčku.
Zaplála hněvem a zvolala: "Špic na špic."
Oba hráči rychle obrátili vajíčka, a teď Hanýžka si zamířila a krátkým pohybem, jako by
chtěla bodnout, ťukla
do nastaveného vajíčka.
Ale opět chrustla skořápka, a nikoli Martínkova.
Nezdar Hanýžku rozčiloval: "Ještě jednou!"
dupla si.
"Třeba
desetkrát,"
smál se Martin a strkal
vyhraná, nakřáplé vajíčko do kapsy.
"Bába na bábu a já
začínám," poroučela Hanýžka.
Ale prohra se opakovala. Čím to je! Že Martin šidí! Hanýžka sáhla
po třetí do fěrtoušku a
vytáhla - straku. Klikoví se v očích zajiskřilo,
ale hned jaksi ochladí.
RÁDIO -

TAXI TRUCKS
J. Šuran . tel. BY 3525
Toorak Station
Stěhování, balíky,
kontrakty, proclívání s
zvěrolékař, ambulance.
24hodinová služba

" T u by bylo škoda
rozbít- D e j mi ji, slíbilas ji za Jidáše!"
"Už jsi vyhrál dvě
kácí, máš dost za tři
uhlíčky.
Vyhraj eš-ii ji, bude
tvá."
"Uvidíš, že ji proťuk- nu. D e j mi ji. Dám ti
jiné vajíčko."
"Saď, vyhraješ snad!"
' " D á m ti dvě!"
Kolem už se kupí ostatní hráči. Hanýžce svítí
očka jako rozhněvané
kočce. " D e j mi to, s
kterým hraješ!" vykřikla náhle. Martin se na
okamžik izarazii. Cítil,
že je v úzkých a obrátit
nemůže.
"Tak z ručky do ručky", rozhodl se náhle,
spoléhaje, že se mu podaří Hanýžku nějak ošidit. Jak natáhl ruku, Hanýžka ho přes ni udeřila, Martínkovo vajíčko
z ní vypadlo na zem,
rozbilo se, a pod bílou
skořápkou začernala se
smůla.
"Smolák! Smolák!"
počali křičet, rány na
Kliku jen pršely, vajíčka v zástěrkách i kapsách chrupala. Martínek
se konečně dostal z klubka a pádil k domovu.
Ale Hanýžka měla
ve fěrtoušku místo strak
a rejsků trochu skořápek,
které skrápěla hořkými
slzami- Vykusovala
z
nich bílek i žloutek, aby
alespoň něčeho -z nich
užila.
Z románu "Paní komisařka".
Kontin. jídla - zákusky
Káva
NANHATTAN COFFEE
ESPRESSO L O U N G E
a restaurace
2 Longhonje Str.
D A N D E N O N G , Vi>
Srdečně zve
Ant. Bůžek

Tu se vyplížil Lazar z chodby, smrtelně bled,
a jektal zuby. "Já teď nemohu, Marto." koktal,
"já bych tak rád šel - snad až zítra
Martě se sevřelo hrdlo. "Jdi, jdi si lehnout, Lazare," dostala ze sebe. "Ty nemůžeš jít!" "Já bych
šel", drkotal Lazar, "ale když myslíš, Martičko Třeba zítra - Ale nenecháš mne doma samotného,
viď? Co bych si tu počal sám!"
Marta se zvedla. "Jen si jdi lehnout, "řekla svým
obvyklým drsným hlasem. "Já u tebe zůstanu."
V tu chvíli vystoupila na dvorek Marie, připravená na cestu. "Tak, Lazare, půjdeme?"
"Lazar nikam nesmí", odpověděla Marta suše.
"Není mu dobře."
"Jdu tedy sama", vydechla Marie. "Vidět zázrak".
Z očí Lazarových pomalu stékaly slzy. "Já bych
šel ták rád s sebou, Marto, kdybych jen se tak
n e b á l . . . ještě jednou umřít!"
Z "Knihy Apokryfů"
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SMETANA, DVOŘÁK, JANÁČEK, M A R T I N Ů

ČESKÁ OPERA VE SVĚTĚ
Česká opera se pořád ještě hraje i mimo hranice ČSR. Škoda jen, že
to jsou pořád jenom staří zakladatelé české hudební školy, Smetana s
Dvořákem a Leoš Janáček. Z e soudobých československých komponistů
nacházíme v repertoárech zahraničních oper jenom Bohuslava Martinů,
který žije ve Spojených státech.
Německý hudební časopis "Néue Zeitschrifte
fuer Musik" přinesl seznam komponistů, jejichž
opery v minulé sezóně
vysílaly západoevropské
vysílací stanice. Operní
"šampionát" obhájil celkem hladce král opery
Vferdi, sledován hřmot-ným vytrvalcem Wagnerem a Mozartem- Opery
B. Smetany byly provedeny šestnáckrát, L. Janáčka šestkrát, A. Dvořáka
čtyřikrát a B. Martinů
třikrát.
A zatím co se Přemysl
Kočí potýká jako Escamillo s býky v slavné
vídeňské
"Staatsopeře"
(jeho kolega z Národního
Ivo Žídek tam byl již
před ním), Leoš Janáček
se vylodil celkeiji bez odporu za Lamanšským
kanálem.
V Anglii
Nejprve se zachytil v
Sadler's Wells Káťou Kahanovou. Anglický hudební kritik D. Shawe - Taylor popsal průběh operace takhle: " . . .Nejprve
malá návštěva, pozoruhodný enthusiasmus, pos-

tupné šíření mézi přáteli a na konec triumf ..."
Tentýž kritik předpovídá podobný osud "Její
pastorkyni", s níž R&fael
Kubelík právě
dobyl
hlavní baštu britské opery Covent Garden. D. Shawe-Taylor píše o této
opeře: " . . . Jsem přesvědčen, že je "Její pastorkyně" mistrovské
dílo,
schopné rozšířit obzor
tisíců návštěvníků oper..."
Konečně, byli-li Angličané v ocenění Leoše Janáčka trochu pomalí, kdo
jim to může zazlívat. My
jsme mu také neporozuměli přes noc.
Universitní operní klub
staroslavného
Oxfordu
má
konservativnější
choutky a provedl právě
Smetanovo "Tajemství".
Anglický kritik si při té
příležitosti uvědomil, že
je "Tajemství" dlLem hluchého komponisty a napsal: " . . . Dá se snad dokonce říci, že Smetanova schopnost přemoci neštěstí byla svým způsobem ještě pozoruhodnější, než Beethovenova.
Člověk si dovede ve spo-

DÁMSKÉ
KABELKY
nejmodernějších evropských vzorů
semišová saka * aktovky * diplomatky

SALAMANDER
LEATHERGOODS
POZOR!
Nová adresa
POZOR!
248 BRUNSWICK ST-, FITZROY, VIC.
Telefon JA 3560
Dodáváme prvotřídní zboží za nejnižší ceny
do celé Austrálie.
Přesvědčte se!

jení g takovým neštěstím představit spíše komposici hluboké a lntrospektivní absolutní hudby, než napsáni komické
opery,.."
Na kontinente
Na evropském kontinentě má česká opera daleko větší tradici než v
Anglii. Takový Janáček
už tam celkem nemá co
dobývat. Holanďané na
př. nahráli jeho "Zápisky z mrtvého domu", které, pokud víme, dosud čekají na své české nahrání.
Němci v přítomné době znovu odhalili opery
A. Dvořáka. V Dessau
hrají "Rusalku"', v Norimberce někdo vytáhl z
archivu zaprášeného "Jakobína". Kritik" E. -Vernon při tom napsal, co už
jsme si dávno myslili:
" . . . Jakobín je düo, jehož zanedbáváni je úplně
nepochopitelné . . . "
Nová generace __
Jak dlouho zýstane B.
Martinů jediným současným českým komponistou, kterého zni svět, je
těžko předpovědět. Bylo
by pohodlné říci, že to
třeba s e
Suchoňovou
"Krútňavou" jednou dopadne jako s operami
Leoše Janáčka,
které
dnes vyzdvihují titíž lidé, kteří je kdysi obviňovali z naivity a primitivismu.
Opery Zdeňka Fibicha,
V. Blodka a dlouhé řady
jiných jsou pořád ještě
na čekací listině mezinárodního uznání. Je ve
hvězdách, má-lj takový
Suchoň nebo Vomáčká
více nadějí na muzikál ni
nesmrtelnost.
-kw-

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO
V MELBOURNE
dovoluje si Vás pozvati na
veselohru

Jana

Bláhy

" V SEDMÉM NEBÍČKU"
kterou sehraje v sobotu dne 27. dubna 1957
v St, Michael Halí, North Melbourne
Režie: O. J e l í n e k

Výprava: J.

Osoby

a

Maťátko

obsazení:

Paní Rázná, hostinská
_
Emilka, její dcera
;
Rada Cabikar
Kristina, jeho žena
TyIda, jejich dcera
Jaroslav, syn paní Rázné
Dr. Oldřich Veselý
Šusterka, hostinský "U zlatého kozla"
Josífek, číšník

Jana Tůmová
Eva Glosová
Jaroslav Treml
Anna Zamrazilová
Marta Winklerová
Viad. Ger lích
Oldřich Jelínek
Josef Maťátko
Zdeněk Novák

Začátek v 7.80 hod. večer
Čistý výtěžek bude věnován na dobročinné účely.
Po ukončení divadelního" představení • bude taneční zábava.
Předprodej vstupenek: J. Maťátko, JB 2186 (6-8 h. večer).
SPOJENÍ: elektrikou z Elizabeth Str. číslo 49, 50, 51, 52, 54, 5.8 a 59,
zastávka 19.

Vysoce kvalitní švédské

RESTAURACE

KIOSK

9 Esplanade
ST. KILDA
Melbourne
Domácí obědy a večeře
celý týden
Vaří
Lojzíček z Moravie

POTRAVINY, TEXTUJE, VLNU, KUŘIVO ATD.
zašleme za Vás spolehlivě
kamkoliv do Evropy

SWEDISH PRESENT-PARCELS SERVICE
33. William Str., Melbourne
Telefon

MB 3094

Vyžádejte si náš ceník

SPORTOVNÍ KLUB SLAV I A PORT MELBOURNE
pořádá v sobotu dne 20. dubna 1957

SPOLEČENSKÝ

VEČER

na který srdečně zve Vás a Vaše přátele.
" B A M B A L I N A "
119, Wattletree Rd. (roh Wattletree Rd. SC Glenferie Rd.) MALVERN
Hraje soubor kapelníka A. T O M A N A
Likérová líce nc e
Začátek v 8.30 večer,
konec v 1.30
Reservování stolů a informace: LA 6602, WB 3803
SPOJENI: drahou do stanice Malvern a odtud 2 minuty pěšky, nebo
elektrikou, která staví přímo u Bambaliny, z City číslo 5,
zastávka 41 (Glenferie Rd.), od Luna Parku v St. Kildě
číslo 69, zastávka 52 (Wattletree Rd.).
Rozhodnete-li se pro účast na naší zábavě, prosíme, informujte se
předem, zda jsou ještě volná místa. Míváme dlouho přede dnem zábavy
vyprodáno.
ČÁST

TANEČNÍHO SÁLU
"BAMBALINA",
v němž je místo pro 220 návštěvníků

NA- S HLEDANOU
V A Š E S. C. S L A V I A
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Miloslav J. Brouček; "Československá tragedie". Vyrobeno v Německu, 1956

Výlet pana B r o u č k a
do X X .
století
"Československá tragedie" Miloslava J. Broučka má podtitulek "Jak
byla bolševisována ČSR". Je to česká Verse, která předchází slibovanému
anglickému vydání. V úvodu a doslovu jsou citováni: Hercen, sv. Pavel
a Plato. Tři filosofy povolal pan Brouček, aby asistovali jeho zbožnému
dílu, které nes« toto unikátní věnování,:
V Ě N O V Á N O LASKAVÉ POZORNOSTI
Výboru pro svobodnou Evropu, New York, N . Y., U.S.A.,
pod jehož ochranou stále pracují největší českoslovenští
kolaboranti s komumunismem proti opravdovým zájmům
porobeného lidu své země v naději, že za daných poměrů
brzy upadnou v zapomenutí jejich hlavní a jediní
nepřátelé - opravdoví demokratičtí exulanti a Že mezitím
zahynou českoslovenští demokrati v koncentračních táborech
doma.
Pan Brouček hodlá nepochybně vydávat svoji knihu za historické
dílo. Pochybujeme, že by mu k tomu kývlo mnoho čtenářů. S největší schovívavostí lze o "Československé tragedii" říci, že to je pamflet.
Kdybychom chtěli být nezdvořilí, přiznali bychom panu Broučkovi historickou zásluhu. Podařilo se mu napsat prozatím nejtlustší hanopis (422
stran) tohoto exilu.
rářské akce i akce za
obnovení strany a doznával svůj omyl."
Nechceme č t e n á ř e
dlouho napínat: československou tragedii zaPan Brouček v akci vinili Beneš a ti, kdo
jsou dnes zaměstnanci
Čtenář má příležitost Výboru prq svobodnou
pozorovat hrdinské akce Evropu.
pana
Broučka
pouze
Beneš bolševisuje
dvakrát.
Beneš
začal s bolševiJednou se za puče v
roce 1948 vynořil jako sací Československa veljeden i "posledních tří mi záhy. Už v roce
sociálních
demokratů" 1921. Beneš sice předtím
(druzí dva: Majer a Vi- odmítl navázat diplomalím) v redakci Práva li- tické styky s bolševiky,
du, podruhé, když po ale přesto poslal 10 mipuči navštívil Vilíma, lionů korun na zmírněkterý "se znovu rozpla- ní hladomoru v SSSR.
kal, omlouval se za své
Brouček z toho vyvodřívější rozbíjení odbo- zuje: "Má tedy jeho
Jako jehlo literární
předek z bařtipánské sa
tiry Svatopluka Čecha,
dostal se Miloslav J.
Brouček k historii jako
slepý k houslím.

ZAŠLÉ

UMĚNÍ

Nemyslete si, že sbírat zlámané nohy nebylo
umění. Za starých dob se žádné noviny neobešly
bez takové rubriky, která nejen že musila být
svižně psaná, ale musela i částečně odpovídat skutečnosti. Někdy se člověk naběhal celé dopoledne,
než sehnal na příklad jednu jedinou zlomeninu
bérce, kterou mohl otisknouti pod titulkem "Neštěstí stařeny" nebo "Černá kronika". V exilu se
stalo z mého oboru zašlé úmění. Existují sice rubriky, které se jmenují "Kronika exilu", "Letem světem exilu" a "Dlouze o ničem", ale já vám řeknu,
že to už jednak není ono a jednak nemá každý
to štěstí. Na takovém referátu sedí obyčejně sám
šéfredaktor jako žába na prameni ze dvou důvodů.
Za prvé proto, aby si drobný lid dělný nevymýšlel
krajanské sensace, za druhé a hlavně proto, že si
sám nemusí nic vymýšlet. Stačí otiskovat krajanské zvěsti beze změn, jak dojdou, a šéfredaktor
získává bezpracně pověst velkého feriny..
Já jsem to chytl poměrně dobře. Dělat kulturní
stránku je velmi vděčné, protože když tomu nikdo
nerozumí, je to moderní umění, a když tomu všichni
rozumí, je to pěkné. Za zásluhy v tomto oboru mi
pak byla svěřena rubrika nikoli sice zlámaných
kostí bércových, ale zlámaných nápadů.
Bývaly časy, že jsme měli velikou konjunkturu.
To bývalo za dob nebožtíka soudruha Slánského
a jeho band v zrádných přisluhovačů. Tehdy stačilo otevřít kteroukoli stránku kterýchkoli novíh
z . Československa, abych mohl zaplnit nejen svoji

plán. jediný smysl: pomáháním Rusku z jeho
tíživé hospodářské situace získat ústupky domácích komunistů".
Beneš musil být obzvláštním přítelem komunismu, nebot 1 tak o
politice čs. vlády, jejímž
předsedou tehdy Beneš
byl, svědčí povolaný svědek, komunista Kreibich
v parlamentním projevu:
"Praha je střediskem
celé ruské reakce . . .
Smějí zde dělati také politiku-. . . vydávat časopisy • . . konati schůze, a však- běda Rusovi který
by zde chtěl provádět
politiku komunistickou.."

Čára u Plzně
K osvětlení Historické
pbjektivity pana Broučka poslouží nejlépe příklad z posledních dnů
druhé světové války. Měli jsme všichni možnost
několikrát si přečíst černé na bílém, kde bylo
rozhodnuto o tom, že
Pattonova armáda byla
zastavena u Plzně. Bylo
to vojenské rozhodnutí
Eisenhowerovc p o výměně depeší se sovětským náčelníkem gen.
štábu Anťonovem, jak
to posledně dosvědčil
Beddell-Smith. Brouček
má jiné vysvětlení, ale
prameny neuvádí:
"Bylo tu ještě jedno
nebezpečí:
Pattonova
armáda u Plzně, ale i to
se podařilo vládě (v Košicích - p. r.), připravující krvavý a opravdu nelítostný převrat, překonat".
Historická

NEVÍRA
Jaroslav Strnad
Já nevěřím v Teb»,
protože kdybys byl,
nezábla by, jak žebš,
krev našich ¿11.
Já nevěřím
tem unaveným a hladovým,
které j á v poušti sytil manou,
to j« jen dým,
jen dým,
ti bídní zde napít nedostanou,
a přece ž í z n í . . .
Kde je Tvá láska,
když touhy tolika naprázdno vyzní?
Či snad znáš někoho jiného,
více se pokořujícího a více pokořeného,
kdo by byl hoden Tvé milosti?
Mlčí«
a Tvé mlčení proniká do kostí,
a osamocení život rahání. ~
Ne, nejsi, nevěřím v Tebe.
A je-li má nevíra rouháním,
pak svrhni na mne nebe,
zatrať mne, znič a rozdrť v prach
a rozmetej ho po cestách,
jež k Tobě bloudící s v á d ě j í . . .
Však od těch zde, malátných, odejmi strach
nadějí.

objektivita

Tam, kde jsou osobní
sympatie páně Broučkovy, umí být benevolentní. "První Benešovou
obětí z těchto jím jmenovaných
význačných
činitelů ruských legií,
jimž národ vděčil za
svou samostatnost, se
stal Gajda, který byl
degradován na prostého
vojína". Tečka. Ani slovo o Národní obci fašistické, ani slovo o ži-

rubriku, ale celé číslo.
Já jsem nikdy nevěřil, že by soudruh Slánský
dělal vyzvědače. Podle toho, co jsem viděl a četl,
by byl rozhodně na to neměl čas. Tenkrát byly v
módě mírové apely pracujících brněnské Zbrojovky, polemiky o tom, zda-li příčný proužek na ponožkách je politicky správný, rozvědky, úderky a
bleskovky, v nichž zvláště vynikal Václav Kopecký.
Zorganisování i jen takové průměrné bleskovky
zabere někdy větší část života.
Ale i když mne zklamal agitprop, byla spousta
jiných možností, jimiž mne zásobovali naši přední
činitelé v zahraničí, kteří tehdy prožívali zlatý věk,
mezi latiníky známý pod názvem dementia demenenti, který s p o č í v a l
v tom, že když
někdo něco prohlásil, tak ti druzí to dementovali.
Za příznivých okolností mohl na základě takového
dementi vzniknout nový časopis, v nejhorším případě nové hnutí.
Jsem přesvědčen, že duchovním otcem této epochy našeho úsilí o osvobození porobené vlasti byl
Karel Hynek Mácha. Nejen proto, že tak hořce
oplakával' "krásný dětinský čas", o němž. netušil,
že se o jeho renesanci postarají vděční potomci
ve všech světadílech. Ale ani Hynek v kombinované
sestavě s Vilémem a Jarmilou nedokázali vydat
tolik pěkných vzdechů, jako naši odpovědní vedoucí na oslavě utrpení a činnosti.
Dneska je pořádná resoluce velká vzácnost. Panuje velký úpadek. Za starých blahých časů se
dokonce i zdejší listonoí dal radši k trapistům, než
aby roznášel každý den tolik utrpení a bolu. Jednou

denickém puči. Prostě
degradován pro nic a za
nic.
Vyváží to na druhé
straně nenávistné poznámky na adresu politických protivníků. Pan
Brouček si patrně myslí,
že je jako historik zcela oprávněn k poznámce
o Fráně Zemínové, které se surovostí a nízkostí
vyrovnají snad jen sloupce Pekelského Bohemie:

"Podle zprávy Českého slova č. l / L je pí.
Zemínová nyní sama v
robctárně. Státně-kapitalistický bumbrlíček snědl
již své rodiče a sahá po
příbuzných, pokud neuprchli za devatery hory a devatera more''.
Opravdoví demokraté
Vzali jsme to my
exulanti za špatný ko( Pokračování na str. 8 )

jsem kolem půlnoci upustil jakousi resoluei.za účelem úpícího domova a ty okovy v ní tak zaghřestily,
že jsem dostal z bytu výpověď. Bývala kdysi veliká konkurence a na nás byly kladeny veliké požadavky. Pamatuji se dokonce, že jsem byl odmrštěn i s memorandem, na které se podepsalo
pět věhlasných doktorů, jeden bývalý národní správce a dva obchodníci s delikatesním zbožím. Kolega
¿jfrcaaütor ohrmú nos, že prý by to vypadalo, jako
h„m «.vu. itav.envsky časopis.
i-v-h, iiu^zc xCň^Ké sněhy jsou! Kdysi stačilo
prstem hnout, aby se vyřítil k protesní akci bataiion komerčních inženýrů z Jižní Afriky, stačilo
pokynout a povstaly legie Křižáků svobody na
hranicích Československa, vyskytoval se dokonce
i muž, na jehož povel vzplanou celé jižní Čechy.
Když jsme pak k tomu připočetli generálního tajemníka Orla v Tichomoří a Svaz přátel politických stran, potlačených Národní frontou, byla to
síla, jakou se nemohla pochlubit leckterá velmoc.
Já nevím, jestli isme nějak' trapně zmoudřeli
nebo co. Já jen vím, že brzy přijdu o chleba. Minulý týden jsem bádal v krajanských časopisech
velmi pilně, ale jedinou kořistí v mém oboru byla
jakási firma pohřebníků v Americe, kteří nabízejí
své služby po smrti jako za živa, jnserát na nejlevnější trvanlivé růžence a návod, jak se zbaviti
motorismu.
Třeba se najdou lidé, kteří se dovedou z tohoto
smutného stavu věcí cynicky radovat. Prý rozum
nakonec vždycky vyhraje. No prosím, ale-proč já
mém mít hoře z rozumu?
S20T»
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Prvotřídní restaurační podnik

J. Č E R N Ý

& CO.

319 - 321 - 323 Swanston Str.,

;

8

/Pokračování/ :

Úvahy o možnosti návratu se vyskytují
i mezi exulanty, kterým nedochází pražský Klas domova.

Řekl bych, že francouzští kolaboranti jsou odsouzeni zůstat na věky v Andoře, španělé budou v
případě Francova pádu mít možnost se vrátit domů.
Španělské království bude mít samozřejmě zájem
na každém Španělovi, který žil v zahraničí, neboť
jeho názory a charakter nebyly usměrněny totalitním režimem. Návrat těchto lidí bude vítán a
otázka, jestli v exilu přijali cizí státní občanství
nebo ne, vůbec nepřijde v úvahu.'
Kalkuluje-li člověk, musí brát v úvahu i ty
nejkrajnější možnosti. Co se stane se Španěly v
Andoře za třicet let, jestliže Francův režim do té
doby nepadne? Andora nevyplácí starobní podporu cizincům.
*

*

Sedím na kamenné zdi terasovitého políčka, které
už po staletí rodí palata (brambory) - každý rok
menší. Hraji na foukací harmoniku "Čechy krásné,
Čechy mé" a směji se v slzách, jak to řekl Villon
či kdo. Je jaro 1956. Před měsícem roztál sníh. Kolem se už všechno zelená a na stromech vyrážejí
první pupence. Minulý týden přiletěla do Andory
první vlaštovka a včera přijel pošťák s první zásilkou mezinárodní pošty z Ax v tomto roce. Poslední jsme měli začátkem listopadu 1955. Dostal jsem
vánoční blahopřání od několika přátel včetně kapesníku s monogramem od Gusty z Brisbane. Přeje mi Merry Xmas - počítám, že to budou vánoce.
Láďa z Norska mi zase přeje Gud jul - to bude
asi Nový rok. V poště bylo i dvanáct dopisů z
Československa. Pečlivě jsem četl adresu, jestli
nejde o mýlku. Nikdy jsem domů nikomu nepsal

a z těch několika Čechoslováků rozběhlých po celém
světě, se kterými si dopisuji, mne žádný z domova
nezná. Jsou to kamarádi z Německa a Francie,
kteří nemohou znát adresu našich doma. Všechny
dopisy ve stejné obálce, ale adresy psané různým
rukopisem. Chvějící se rukou roztrhá vám první
dopis - a vytahuji pražský Hlas domovy. Málem
mne ranila mrtvice. Jak se komunisté o mně dověděli? Kolik placených fízlů je mezi námi v exilu?
Jsem smutnější než kdy předtím. Ne proto, že jsem
se dočetl, jak se houfry: vracíme domů, ale proto,
že jsem si znovu uvědomil, co mezi námi musí
být plevele.
Lidé- bez páteře (myslím teď na ty, kteří uprchli
a teď se chtějí vrátit) se nevyskytují jen- v naší
emigraci.. Jeden takový případ byl i zde v Andoře.
Dotyčný se jmenoval Oliver Lila. Byl ze Štrasbourgu, na půl Němec • a na půl Francouz. Jeho otec
byl gážista ve francouzské armádě. Šetřil každý
frank, aby jeho synáček mohl studovat na dramatické konservatoři v Paříži. Proč utekl, nevím.
V německé armádě, • jak mi řekli ieho krajané,
nebyl, a oni sami na něj nic nevědí. Oliver, sotva
přišel do Andory, začal organisovat kulturní život,
hlavně ochotnické divadlo. Když nastudovával Mollierova Zdravého nemocného, zamiloval se do doni
Amaty, sličné dojičky ovcí, která, pochází ze silně
náboženské rodiny. Oliver byl odjakživa volnomyšlenkář, kosmopolita a intelektuál, jak o sobě
rád prohlašoval.
Sotva se oženil s Amatou, začla "beranisace"
zapouštět kořeny do pečlivě udržovaných vln bývalého herce - intelektuála. Do nedávná jsme spolu
mluvívali jeho mateřštinou - německy. Teď už
ne. Pouze andorskv, a to bez výhrady. Nedávno
mne důrazně požádal, abych ho na veřejnosti německy za žádnou cenu neoslovoval. Došel už tak
daleko, že nosí i dřeváky a zamarru (kabát z hrubé
chlupaté kůže).
Jelikož mne Oliver pokládá za vzdělaného člověka
(nevím proč - snad že zastávám to státní místo),
vyhledává často mou společnost a "debatuje" se
mnou (t. j. on mluví a já poslouchám). Vykládá mi
své kosmopolitánské názory a přesvědčuje mne,
že je intelektuál. Musí mít ke mně velikou důvěru.
Svěřil se mi totiž, že se mu hrozně stýská po
Alsasko-Lotrinsku, po rodičích, známých a přátelích. Po životě, který byl zvyklý vést - veselí, tanec,
noční kiuby. Prosté šenky, neďlážděné ulice a studená ložnice ho přestávají bavit. Chtěl by nazpátek
domů. Poradil jsem mu ovšem, aby se hned vrátil. Řekl jsem mu, že už tam měl dávno být, že
neměl Strasbourg nikdy opustit.

MELBOURNE - CITY
T e l e f o n FB 1667 . .
*
RESTAURACE . I. poschodí
*
ESPRESSO BAR (automat) - přízemí
Česká kuchyně Italská zmrzlina vlastní výroby
Vlastní pražená káva

Odpovědnost k m r t v ý m . . .
(Pokračováni se str. 4)
Jestliže byla takto rozeslána domů i "Potopa",
pak je ovšem těžko se
divit, že doma cítí vůči
exilu další útrpnost, trpkost a' zklamání. Nebo
předpokládají vydavatelé,
že si doma budou rvát
"Potopu" z ruky?
Chtějí-li číst Halasovy
hodnotné verše, najdou je
ve sbírkách, které sám
vydal, a chtějí-li snad"už

číst Halasovy yerše pornografické, i ty si v různých soukromých vydáních opatří a nepotřebují
paběrkovat * z freudovsky
potlačených představ "Potopy":
•
Mrtvý - básník nemůže
od nikoho požadovat odpovědnost, ale yýdavatelé
si jí musí být vědomi jak
vůči němu, tak i vůči těm.
doma, jestli je touto nešťastnou knížkou častují.

VÝLET PANA BROUČKA...
(Pokračování se' str. 7)
nec, že jsme nepřilnuli
k opravdovým demokratickým exulantům, které nám historik Brouček doporučuje: k V. L.
Borinovi, Karlu Locherovi, Štefanu Osuskému a Lvu Prchalovi,
ačkoli Osuský si to mezitím u pana Broučka
rozlil členstvím v Radě
svobodného
Českoslo-

venska.
Čechův pan Brouček
se zotavoval po útrapách výletu do historie
smaženými kuřátky u
pana Wuerfla na Vikárce. Bylo možno se mu
smát.
"Československá
tragedie" není ani k
smíchu ani československá. Jen tragedie. Tragedie pana Broučka.
vm

Přovádíme
veškeré
práce
optické
prestiž, rychle a za levné ceny

( Pokračování příště )
6. poschodí

KRÁTCE
— Dirigent symfonického
orchestru v Torontu Walter Susskind uvedl Smetanův "Vyšehrad" a pro
podzimní sezonu připravuje Sukovu "Pohádku
zimního večera".
— Nejznámější americký
komeniolog p r o f. dr.
Spinka odmítl pozvání
pražské Akademie věd a
umění na sjezd znalců Komenského díla.
— Čs. hudební skladatel
O. Morawetz měl rozhlasovou premiéru svého
díla "Pohádka ze země
vil". Skladba byla vysílána všemi kanadskými
rozhlasovými stanicemi.
— Lída Brodenová zpívala ve Washingtonu se
symfonickým orchestrem
arie Čajkovského a Dvořákovy.
— Člen
zastupitelstva
RSČ Vasil Simkaníč zemřel po krátké nemoci v
Passaicu.

Z

EXILU

— Porota rozhodla v New
Yorku ve prospěch žalujícího dr. š. Osuského
spor proti New Yorským
listům a dr. H. Ripkovi
z roku 1954.
— Ve dnech 25. - 29. dubna se bude konat ve
Štrasburku 3. zasedání
Shromáždění evropských
porobených národů.
— Na festivalu v Edinburku v srpnu t. r. bude
dirigovat londýnský filharmonický orchestr Rafael Kubelík. Jako sólista bude účinkovat R.
Firkušný.
— Americkou televisí CBS byl vysílán film Hugo Haase "Útěk" - o útěku před nacisty v roce
1939.. Hugo Haas hraje
také hlavní úlohu.
-—"•Nová scéna" v New
Yorku uvedla operetu
"Na svatém kopečku".
Účinkovali: Jára Kohout,
B. Pošustová, F. Ště-

* TELEVISORY
Radia
Radiogramy

*

Ledničky
—

Ostatní

49 Elizabeth St.,

*

*

Pračky

el.

spotřebiče

(roh Flinders Lane;
Melbourne - City
Telefon MB 4207

HEALING'S PTY. LTD.
263
337
165
844
424

Swanston St., - Melbourne - City,
Barkly St., Footscray
Nicholson St., Footscray
Sydney Rd., Brunswick
Toorak Rd., Toorak

FB
MW
MW
FW
BJ

Optical Service návky také poštou

Přijímáme objed-

2064
2835
1779
6642
3460

KOUPŽ,
pánkové, M. Pecka, V.
Matýsek a jiní. Dirigoval
jedén ze skladatelů operety J. Stelibský.
— Dr. Š. Osuský se zúčastnil kongresu Mezinárodní orpanisace právníků ve Vídni.
— Cyrilometodějská liga
v Londýně vydala sbírku
děl českých a slovenských
básníků
pod
názvem
"Slzy a naděje".
— Čs. sochař Jan Vlach
vystavoval svá díla v

knihkupectví "Airts et
Littérature" v Paříži.
— Dr. Jan Baťa je prý
jedním z kandidátů na
letošní Nobelovu cenu
míru za zásluhy o zúrodnění brazilských pralesů.
— V Duesseldorf u měl
premiéru film západoněmecké produkce "Dvě
blažená srdce", který režíroval Josef A. Holman.
Kritika i obecnstvo přijali film velmi příznivě.
ČN/Č/JL-HĎ

PRODEJ,

VÝMĚNA

JE VĚCÍ

DŮVĚRY!

AUTA

SpolehlivS 'Vám vše obstará

V. J O K L
FIRST YARD, 55 N E P E A N H I G H W A Y
ELSTERNWICK VIC.
Telefon LF 1676, po prod. debž LF 2587
V PŘÍPADĚ NEMOCI NEBO ÚRAZU BUDOU
ZA V AS SPLÁTKY NA U NÁS KOUPENÉ AUTO
AUTOMATICKY
PLACENY!

HLAS

15. 4. 1957

Dopisy r e d a k c i :
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V E L I K O N O C E SE
BLÍŽÍ!
Nezapomeňte na své milé doma!

PROTI PROPAGACI NÁRODNÍHO KOMUNISMU
— Čs. národní sdružení ve Viktorii se zabývalo na
své valně hromadě" dne 29.3.1957 problémem národního komunismu (titoismu), který je propagován zejména časopisem "Svědectví", vydávaným
v USA, a usneslo *se na této resoluci:
1. Propagace titoismu není vhodným prostředkem
k postupnému osvobozování zotročených národů,
poněvadž titoismus není "významným posílením
věci demokratické svobody", jak tvrdí "Svědectví".
Titoismus je ve své podstatě stejně nedemokratický
a diktátorský jako stalinismus...
2. Stalinismus .. „je jen zvláštní taktika komunismu
v určitém období a za určitých okolností. Za změněných okolností je vystřídán taktikou jinou. Momentální teoretické upuštění od metod* stalinismu
neznamená ještě upuštění od komunistických cílů,
•t. j. diktatury proletariátu a násilné světové revoluce .
3. "Nastolení t. zv. národního komunismu v .sate' litech ! by znamenalo značné nebezpečí... Za pomocí líbivých hesel národních a klamných představ
o svobodě by byly národy za Železnou oponou
snadněji zkomunisovány á zfanatisovány a staly
by se méně přístupné pronikání demokratických
ideálů pravé svobody...
4. ' Souhlasíme s tím, žé je nutno sledovat též
myšlenku pozvolného rozkladu komunistického bloku .' zevnitř posilováním vzrůstajících tužeb obyvatelstva-po svobodě. Titoismus je však nevhodným
a příliš nebezpečným nástrojem k tomuto cíli a
hlavně nástrojem nemravným, poněvadž titoismus
neznamená svobodu . . .
5. Nedůvěra mezi Západem a Východem není jen
podezříváním, jež bylo "uměle vyvoláno", jak prohlašuje "Svědectví". Tato nedůvěra má hluboké
a zcela oprávněné důvody, ověřené mnoha bolestnými zkušenostmi. .. Problémy takového druhu
se nedají řešit nějakým neutrálním pásmem, kde
by byla neutralita národům zcela nedemokraticky
nadiktována. ..
Varujeme exulanty před nebezpečnou propagandou časopisu "Svědectví" a vyzýváme je k společnému boji na ideovém poli proti všem formám
komunismu a proti všem druhům kolaborace s
komunismem všech odstínů.
Čs. národní sdružení ve Viktorii
FRANTIŠEK HALAS: "POTOPA"
— S článkem v HD (6/VII. p. r.) z duše souhlasím.
Pokusil jsem se také o jakýsi koreferát, ovšem je
to zatrachtilá věc, psát o takové tříšti. Tady se
kolegové domnívají, že sice jde o původního Halase, ale ó věci, jež házel pod stůl. - Svezlo se
mi to nakonec na otázky jiné nežli o poesii - na
spíše politickou úvahu o smyslu práce exilových
básníků, kteří mají být "svědomím národa". Ale
pak jsem usoudil, že to není ono, a po zralé úvaze
jsem nezralý příspěvek zahodil. Tedy resumé: nejsa básnickým odborníkem, raději bych se zdržel.
F. Pavel Uhlíř, New York
K NAVRATU KARLA ZOUBKA (PokraČ.)
— Podle dopisu, který dostal X, se přestalo líbit
Zoubkovům v ČSR dřív, než se dalo očekávat. ..
Což kdyby o nich ted' něco napsal pražský Hlas
domova a uveřejnil nejčerstvější fotografie?
J. Č., Melbourne
Pozn. HD: Pí. Zoubková (Australanka) požádala
počátkem března britské velvyslanectví v Praze,
aby byla repatriována zpět jako "distressed person"
na náklady australské vlády. Jako důvod udala
nesnesitelné poměry, v nichž v ČSR žije. - Od
6. února t. r. pražský Hlas domova nevyšel.

Objednejte danske potravinové balíky
P L U M R Omil—
S—Eml I r
• XZ-'.
přímo u zástupce:

DOMOVA

ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE

EUROPEX-EXPRESS-SERVICE
Rawson Chambers, 491 Pitt St., Sydney,
MA - 5429
Balíček E, cena £ 2/15/- Balíček G, cena £ 5 / 5 / 1 kg sádla
1 kg tuku
i kg brazilské kávy
1 kg brazilské "'kávy
i kg kakaa
1 kg sádla
1 kg rýže ~
i kg čokolády
i kg čokolády
. 1 balíček Čaje
1 balíček čaje
2 kg rýže
£ kg rozinek
J kg rozinek
Na zvláštní přání můžemel krabice ementál. sýra
přidat k jakémukoliv ba-J kg kakaa
líčku (cena za 1 kg): 1 kus vanilky
káva 26/-, tuk 8/-, slanina 12/-, čokoláda 18/-,
šunka 33/, nylonky (za kus) 16/- nebo 18/-.
Zasíláme těž vlnu, textilie atd.
Dodací Iliůta 3 týdny!
Vyžádejte si • ceník a vzorky

SLAVIA MELBOURNE - BRIGHTON 4:2 (1:2)
6. dubna předvedla Slavia na Olympic Parku neslanou nemastnou hru. V útoku chyběl Gottesman. V
záloze chyboval Glennie zbytečným držením míče.
V prvním poločasu byl nejlepším hráčem na hřišti
Laehman z Brightonu. Branky Slavie: Copeland 2,
Cook, Gotschlich.
. .SLAVIA MELBOURNE - BOX HILL 2:0 (1:0)..
Hráno 13. dubna v Box Hillu. Slavia znovu podala
matný výkon, jak už je to na strašném hřišti Box
Hillu zvykem. Branky vstřelili Copeland a Gottesman.
Po třetím, kole je Slavia o bod za vedoucím klubem J.U.S.T.
Reserva Slavie prohrála s Brightonem 1:2 a porazila Box Hill 3:2. Příští sobotu se hraje v Geelongu. Informace o zájezdu diváků (autem za 15/-) na
tel. LA 6602. V pondělí 22.4. hraje Slavia s Polonií
a v sobotu 26.4. 'první zápas na vlastním hřišti
proti JUST.Pro: získání peněz 'na stavbu hřiště vydala Slavia
"cihly", které prodávají členové výboru po 2/-.
"Cihly" budou slosovány v loterii s 50 cenami (radia, radiatory atd).

Příjemce:

SYDNEY

Odesílatel:
Přiložen - šek - Money Order - Postal Note

KONTINENTÁLNÍ
LĚKARNA
• ;
13, Darlinghurst Rd.,
Kings Cross, NSW.
FA 3476
Otevřeno denně /i v neděli/ do 8 hod. večer.
Všechny evropské léky
Balíčky s léky do Evropy nejlaciněji!

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
-113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event, i balíček sami odešleme.

6. dubna zahájily jak Federace tak Asociace klubů
kopané mistrovské soutěže.
S. K. Praha porazil v prvním kole po dobrém výkopu slabé mužstvo Eastern Suburbs 7:1 (2:1). 13.4. se utkala Praha v Dullwich Hili před 1.500
diváky s Canterbury-Merrickville v sestavě: Šafránko-Polívka, Radovnikovič-Schopf, Toulá, Ba lis.
bury-Butkovič, Perconi, Gedďes, Schwarz] ScheinPflug,

V _ prvním poločase zahájil favorit Canterbury
velkým-náporem, při čemž se vyznamenal Šafránko
v brance Prahy. Ve 2. poločase podala Praha jeden
ze svých nejlepších výkonů a brzy se ujala vedení
brankou Scheinpfluga. Geddes pak zvýšil pěknou
ranou na 2:0. Ke konci zápasu hrál Canterbury velmi tvrdě a v posledních minutách se jim podařilo
upravit score na 2:1. - Na velikonoční pondělí 22.4.
hraje Praha na svém hřišti s italským klubem APIA.
ASOCIACE: S. K. Sparta Praha, která prohrála v
přípravném zápase s Gladesvilíe 0:10, Dodala v
prvním mistrovském zápase lepší výkon, který však
na soupeře nestačil. Prohrála s Balgownie 0.4.
-ar/P
Prvotřídní pánský a dámský
KREJČOVSKÝ ZÁVOD

Nádhernou dovolenou ztrávíte
na australské Rivieře . na "Zlatém pobřeží"
v Queenslandu v

SURF RIDERS PRIVÁTE HOTEL
• Main Beach,

Southport,

Qld.

Telefon: Southport 988 a 1239
Vlastní velký bazén se sladkou vodou.
Sprchy a toilety u každého pokoje
Kontin. i australská kuchyně
*
Kabaret
Sezona po celý rok
*
Mírné ceny
Pište česky neb slovensky .
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
15 Hunter St., SYDNEY, tel. BL 3970
Ebner: 19 York St.,
Nemec: 529 Military Rd.
Wynyard Stn., BX 7543
Mosman, XM 3393

JOSEF

NECHVÁTAL

466-468, Bridge Rd., Eichmond, Víc.
Telefon JB 3841
Nejnovější evropské a americké styly
MONTGOMERAKY S VLNĚNOU VLOŽKOU
Velký výběr pánského prádla

DR. M. J A N K O V I C H
zubní lékař z Prahy,
nyní 81, Elizabeth St.,
SYDNEY
přeje všem svým
přátelům a známým
veselé velikonoce

;

O P T O
109 Swanston Str. (9. poschodí)
MELBOURNE (proti Melbourne Town Hall)
Naše balíky obsahují nejkvalítnější zboží dánského
původu. Zkuste poslat náš balík aspoň jednou.
* Dodací lhůta 3 týdny *
Vyžádejte si podrobný cenník.
Zasíláme také léky všech druhů - i bez lékařského předpisu - telegraficky z Londýna.

S. K. P R A H A , odbor kopané,

TANEČNÍ Z Á B A V U
HOUSE,

K tanci hraje Vilém Solar.

TASMANII
hledá zastoupení jakéhokoliv českého výrobku. Detailní nabídky na adresu: P. O.
Box 23, Burnie, TAS.

SYDNEY

pořádá na Bílou sobotu dne 20. dubna 1957

V DUNBAR

CECH
s velikou obchodní
možností na

WATSON'S

B A,Y
Program:

Krojovaná skupina R. Schwarze předvede nové tyrolské tance a zpěvy
Reservování stolů: BW 6162 (K. Rodný) - počet míst je omezen,
reservujte proto laskavě včas.

BOHEMIAN
KENNELS
Prodám
čistokrevné stříbrné
německé vlčáky
s rodokmenem ve stáří
od šesti týdnů.
Objednávky na:
Celestin Titlbach jnr.,
34 Mary St., Granville,
Maryborough, Qld."
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DOMOVA

PŘÁTELÉ

Řídí K a r e l

Janovský,

HLEDAJÍ:

Jana Kameníčka (Záp. Austr.?), Josefa Tůmu
(dříve TAS.), Nahálku-ze Spiš. Novej Vsi (snad
v kožedělné výrobě v Sydney), Františka Holfelda,
Karla Sadloně, Miroslava Panze z Místku, nar.
1927, M.. Slezáka, Emila Hájka z Hradce Kr. asi
32 roků, Frant. Šulce (Skaubryn 1951) a Michala
Španku z Trenč. Teplej (důlež. vzkaz).

Mnichov

Rudá hvězda Brno mistrem hokejové ligy

Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujemé. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
HD.
V Československu byla v minulých dnech zakončena hokejová sezóna 1956/57. Mistrovský titul sdělte jejich adresu.
obhájila opět Rudá hvězda Brno, která měla po celé období nejvyrovnanější mužstvo. Získala 41
bodů a velmi dobrý brankový poměr 155-54. Na druhém místě skončil Spartak Praha Sokolovo *
39 body a scorem 140-59.
Malý oznamovatel:
L i s t á r n a
Další pořadí: 3. Plzeň, 4. Vítkovice, 5. Kladno, 6. Bratislava, 7. Chomutov, 8. Pardubice, 9. Spartak Praha Motorlet, 10. Slavoj České Budějovice, 11. Tatra Smíchov, 12. Královo Pole, 13. Opava a 14. Spartak Brno. - Opava a Spartak Brr.o sestoupily přímo do divise.
Poplatek za 1 řádku 1/-.
J. W., Sydney: Dopis jsme
tučnou 1/6.
7:4,
Bratislava
Spartak
Praha
Motorlet
8&
Plzeň
Protože příští ročník hokejové ligy bude mít
odesl. do N. Y. a vyžádali
jen 12 klubů, museli sehrát jedenáctá Tatra Smí : Bratislava 3:4 (!), RH Brno - Kladno 5:5, Tatra
odpověď přímo Vám. HLEDÁM
někoho,
kdo
chov, dvanácté Královo Pole, a dva divisní vítě- Smíchov - Vítkovice 7:4, Spartak Praha Spkolovo by si chtěl dopisovat s M. K., Rouen: Díky za
zové, Ostrava a Olomouc, kvalifikační turnaj o Smíchov 9:3, Sokolovo - Spartak Brno 8:1.
Československem v řeči adr.: - B. K., Geelong: Díligu•
V kvalifikačním turnaji porazila Olomouc Ostra- české neb německé neb ky za výstř. a adr. - F. K.,
" Do hokejové ligy pak postoupila Olomouc a Ostra- vu 4:3, Smíchov 4:1 a Královo Pole 5:3; na druhém
anglické, event. i fran- Mowray: -Díky za zprávu.
va, zatím co dva staří ligoví příslušnici- Tatra
místě
skončila
Ostrava,
která
remisovala
se
Smíco.uzsky a vyměňovat - J. N„ Newcastle; V BraSmíchov a Královo Pole byli odsouzeni k sestupu.
známky:
Jaroslav May, zílii vychází "Ozvěna",
chovem
3:3
a
zvítězila
nad
Kr.
Polem
4:2.
SmíPoslední ligová utkání: Chomutov - Opava 8:2,
Štrejlova
ul.
141, Smečno Rua Odorico Mendes 392,
chov
vyhrál
nad
Kr.
Polem
4:1.
Plzeň - Královo Pole 9:5, Kladno - Královo Pole
Sao Paulo (Moóca), Brau Slaného.
sil. - S. Š„ N. .York: Diky
ZAVEDENÝ OBCHOD za nov. a výstř. Vzkaz
Kopaná
s pánskou a dámskou jsme předali. - J. H., Mal— Z československých lyžařek dosáhla letos nejKOPANÁ y ČSR
- RH Bratislava 4:1, Tr- módou na Tasmanii hle- vern: Díky za adresy. HD
většího úspěchu M. Rychvalská, která na mezinava - Hradec Králové dá jakékoliv výrobky čs.
I - liga
krajany do komisního
národních závodech ve švýcarském Zerpiattu se
1:1.
umístila v obřím slalomu na třetím místě a zví- 1. kolo: Slovan BratislaTabulku vede Dukla prodeje na dobu 3 mě- KOUPÍM kurs češtiny
' těžila ve sjezdu. Teprve dvě vteřiny za ní byly va - Spartak Praha So- Praha (5 bodů), na dru- síců. Reference "k dispo- pro AngL. na deskách.
kolovo 0:2, Slavie (Dyna- hém místě je Kladno, na sici. Nab. na zn. "Komi- Nab. na zn. "LinguaphoRakušanky Blattlová a Kleckerová.
ne" do HD.
:
— Mezinárodní přespolní závod, který pořádá v mo) Praha - Rudá hvězda třetím RH Brno a na se - Tas." do HD.
Paříži komunistický list L'Humanité, vyhrál so- Bratislava 1:1, Rudá hvěz- čtvrtém Spartalř Praha
větský representant Vladimíc Kuc. Zaběhl 10 km da Brno (nováček) - Hra- Sobolovo (všichrii mají
dec Králové 3:2, Kladno- po 4 bodech).
za 29:58,6.
Prvotřídní domácí
kuchyně
— V mezistátním utkání v házené o sedmi hráčích Trnava 3:1, Dukla Parv Dortmundu zvítězilo Československo nad Západ- dubice (nováček) - Pra- Mezinárodní kopaná:
ha (bývalý ÚD A - mistr West Ham United - Sparním Německem 18:16.
— Českoslovenští rohovníci zvítězili, v Alexandrii ligy) 0:2, Prešov— Ostra- tak Praha Sokolovo 3:3.
Čs. restaurace v Richmondu
va 0:0.
(West Ham United hraje
nad Egyptem 12:8.
— Košíková: v Bologni porazila Italie Českoslo- 2. .kolo: Spartak Praha druhou anglickou divisi),
258, Church St., Richmond, Vic.
Sokolovo - Slavie 3:1, Slavie Praha - Djurgarvensko v nastaveném čase 65:63.
Ostrava
Trnava
1:0,
den
Stockholm
3:2,
Slo— Českoslovenští fotbalisté zvítězili v přípravném
POZOR!
Rudá hvězda Bratislava- van Bratislava - Djurzápase nad FSV Frankfurt 5:1.
RH Brno 2:1, Dukla Pra- garden 3:0, Holandsko Večeře podáváme denně,
ha - Slovan Bratislava Lucembursko 4:1, HolandTELEVISORY, RADIA, LEDNICKY, PRACKY
2:0, Prešov - Dynamo sko - Západní Německo
Obědy v sobotu a v neděli
Pardubice 1:0, Hradec 1 : 2 .
a elektrotechnické přístroje a potřeby
Králové - Kladno 2:1.
za hotové neb na splátky dodá i opraví
3. kolo: Dukla Pardubice
J. P H I L I P
-Rádio - Electrical, -• Ostrava 4:2, Slovan
V Ý B O R N Á zábava v příjemném prostředí
Bratislava - Prešov 1:0,
Slavie - Dukla Praha 2:2,
119 G^rdenvale Rd., GARDENVALE, Vic.
V Ý B O R N Á hudba Leo Rcznera
RH Brno - Spartak Pra' 1. stanice za st. Elsternwick) Telefon XM 2542
ha Sokolovo 4:2, Kladno
V Ý B O R N Á kontinentální kuchyně
Dříve závod v Praze XII.
Evropký odborník
KOŽNÍCH NEMOCÍ
KAVÁRENSKÁ RESTAURACE
H, R O Z A N E R
26 Snowden Ave.,
2 0 1 B a r k l y S t r . , S T. K I L D A
CAULFIELD, VIC.
"U PEPÍČKA"
Tel. LF 5351
Otevřeno v pátek, v sobotu a v neděli
Pondělí až pátek
5 Brunswick St- Fitzroy, Vic.
Reservování
stolů: telefon LA 8774 nebo LF 2587 (soukr.)
5 - 7.30 hod. več.
(roh Victoria Parade)
v sobotu 9 - 12 hod.
P O D N O V Ý M V E D E N Í M V. J O K L A
Spojení, el. č. 64, zast.
Obědy a večeře denně mimo neděli
51, el. č. 4, zast. 50.
Výborná' káva
* *
Čerstvé koblihy
Otevřeno od 9 hod. ráno do 8 hod. večer
Srdečně zve P E P A B L A H O VE C
HLAS
DOMOVA

--

Ve zkratce --

EDEN C A B A R E T

vychází čtrnáctidenně
K U P T E SI
FORDA!
Prefect — Consul — Zephyr — Customline
tltiiitka — Nákladní auto
Na splátky >* Starý vůz vezmeme na protiúčet
Za hotové se slevou
Na skladě máme též ojeté vozy s plnou zárukou
Navštivte

J O E A. R A C Z - E
V- BAYFORD MOTORS PTY. LTD.
75 Victoria Parade, FITZROY, VIC. Tel. JA 1126
Bližší informace též u Pepy Blahovce,
restaurace, 5 Brunswick St., Fitzroy, Vic.

Řídí

redakční

kruh

Adresa: Hlas domova,
4. Erin St., Bichmond E, 1, Vic.
Telefon JA 3380 (jen mimo prac. dobu)
Předplatné: na rok s 37/-., na £ roku

TUST CLASS SUITS »HB SUSIS TO * [ U » C C
SPECIAL

CONTINENTAL

SHiJITS

s 19/-, na 7 čísel s 10/-, jednotlivě s 1/6.
5«

Odebírají všichni Vaši přátelé
"HLAS
DOMOVA"?

ROURKE

STREET

MELBOURNE,

Montgomeráky s vlněnou vložkou na zip

Cl

