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Signály ukazují smutně
Jedna za druhou docházejí z Československa- zprávy, které dokazují,
že události v satelitech z konce loňského roku nezanechaly v hospodářském systému jen přechodné bolení hlavy, ale vleklou migrénu. Nejposledněji o tom svědčí projev prvního náměstka předsedy vlády D o lanského, který učinil v Praze na poradách stranickýcjh, odborářských
a hospodářských pracovníků, konaných ve dnech 30. - 31. května.
tíčelem těchto porad bylo ''zajistit uplatňování socialistických zásad
při zajišťování tempa růstu produktivity práce". Lidově řečeno, zorganisovat systém dohlížitelů tak, aby hospodářský plán, který musil být
narychlo měněn, se dostal přes výhybky pokud možno bez úrazu.
Dolanský si upřímně
povzdechl, že "řada signálů ukazuje, že usnesení Ú V KSČ nepřešlo
ještě mnohým pracovníkům do krve a že mnozí nepochopili především
nutnost radikálního obratu v přístupu k plnění
plánu a zajišťování potřeb národního
hospodářství!'.

selhání plánů v těžkém
strojírenství.
Dolanský
prozradil, že těžké' strojírenství bylo pozadu za
plánem, v měsíci lednu o
15 %, v únoru o 20 %
a v březnu o 23 %.
Uvedl pak některé z
nejkřiklavějších příkladů
tureckého hospodaření .v
národních podnicích. Citujeme:

Čtyři zásady
Dolanský vytýčil čtyři
hlavní
zásady
dnešní
hospodářské politiky: 1.
zabezpečení vzrůstu produktivity, 2. zastavení
překračování mzdových
fondů, 3- nová kontrola
pracovních
norem, 4.
přestavba mzdových, platových
a
prémiových
soustav.

Prostoje a šturmování
"Prostoje z blokovny
hutí Koněv v S O N P za
období leden - říjen 1956
představovaly
výpadek
ve výrobě téměř ve výši
21.000 tun váleného materiálu. Neryťmická práce podniků, šturmování,
nepřispívají
k
vysoké
kvalitě výroby, 'za kterou bylo proplaceno jen

v roce 1956 přes 870 milionů Kčs.
Rozsáhlé reservy jsou
skryty v neodůvodněné
vysoké absenci pro nemoc a úraz".
Není to rozhodně vábný obrázek, který Dolanský maluje. Výroba
se musí zlevnit a komunistická vláda vidí jen
jedno východisko: nějakou formou snížit dělnické platy, čili, jak říká Dolanský ve svém
projevu, "upevnit kázeň".
N a p o d p o r u svého požadavku uvádí příklad
rozpočtu elektrikářských
prací na stavbě bytových
jednotek v Jičíně.
(Pokračování na str. 2)

Další politická krise ve Francii skončila

N O V Ý M U Ž

Po třítýdenní politické krisi dostala Francie 'konečně opět vládu . dvaadvacátou o d konce války. V čele je 42-letý radikál, bývalý ministr národní
obrany v Molletově vládě Maurice Bourgés-Maunoury.
Z d á se, že se mnoho řešení alžírského problé- lecká "osvobozenecká arnezměnilo. Vláda je opět mu a na suezské inter- máda", podporovaná Ea
sousedními
koalicí socialistů a radi- venci. 'Jeho hospodář- gyptem
kálů, a zůstalo v ní deset ské plány se asi také bu- státy, váže 400-000 franstarých ministrů. P.odob- dou podobat Molleto- couzských vojáků. PovPodle Dolanského řené jako Mollet, je Bour : výmj i když se snad stalcům se podařilo zřejči mají se zase dělníci gés - Maunaury silným bude muset spokojit s mě převzít kontrolu i
nač těšit.
přívržencem
myšlenky mírnějším postupem v nad Alžírany, kteří žijí
spolu- daňové politice, která ve Francii, a přinutit je
Kotaunistické národo- západoevropské
k spolupráci. V Paříži
hospodáře nejvíc pálí práce, měl svůj podíl na stála Molleta křeslo.
byl zastřelen dobře hlíJe také pravděpodobdaný bývalý náměstek
né, že problémy, se ktepředsedy alžírského Nárými se Molíet 16 měsírodního shromáždění a
Ať vypadá československá kulturní role sebe- ců potýkal, dříve či poz- přítel
Francouzů
Ali
pustěji, objeví se čas od času náznak, že plamínky, ději zdolají i nového miChekkal.
zažehnuté na loňském sjezdu ^spisovatelů, stále ještě nisterského
předsedu.
nebyly uhašeny. V poslední době na příklad se Od- Francouzské
Následoval masakr v
hospodářchýlil filmový kritik Svobodného slova od předepsaKasba
Mechta, kde povství
je
zatíženo
vysokýné pranostiky Rudého práva v kritice britského fil-.
mu "Město jako Alice", Lidová demckracie hlasitě mi výlohami na zbroje- stalci pobili 300 mužů,
pochvaluje uvedení hry italského dramatika Manza- ní a trvalé pasivní- bilan- kteří odmítli spolupracoriho "Bůh zachraň Skotsko" a jen tak " mimoehovat. Časová bomba, ktedem oslavuje "znamenitý román" "katolického Sko- cí v mezinárodním obrá vybuchla v evropském
chodu.
Suezské
dobrota Bruče Marshalla "Plná slávy".
družství. skončilo nezda- tanečním sále v Alžíru,
Nakladatelství Orbis v Praze vydává nový ěasopis Kultura, který často šťouchá do Literárních no- rem a Francie byla mi- zabila 7 lidí a vyvolala
frandonucena kontraterorismus
vin, drží palec Nezvalovi a pěstuje "formalismus" nulý týden
v rámci komunistické ideologie.
spolknout poslední hoř- couzských kolonů.
V jednom z nedávných čísel Kultury jsme dokonce kou pilulku a přiznat
Z a takových okolnosobjevili zcela nezakrytý nájezd na pověstoého sta- morální porážku odvotí
je těžko si představit
irnistu Drdu, jehož autorem je Jiří R. Piek.:
láním bojkotu Suezské- podstatné zlepšení franNad n o v ý m i "díly" J a n a D r d y
_ ho průplavu.
couské
vnitropolitické

JISKRY V POPELU

Jan Drda má u nás mnoho přátel,
to je všeobecně známá věc,
kdejaký poslanec o něm tvrdí,
že je výtečný spisovatel,
kdejaký spisovatel, že je výtečný poslanec.

Největším - a dlouhodobým - problémem, který asi ještě ve zdraví
přežije několik francouzských vlád, je však sijes tuace v Alžíru. Povsta-

U zdrcující většiny exilu dochází vlivem "koexistence" k tragickému probuzení ze snů o
válce a atomu. Nevidí cestu ven, a skepse se
bude prohlubovat, čím více se budou styky
uvolňovat. Myslím, že jde hlavně o to ukázat,
ze boj nekončí, ba naopak že začíná, definovat
určité pojmy, definovat nové fronty. Většina
lidí v exilu se dříve domnívala, že strašně udatně bojují, když- v isolovaném světě pronášejí
silná slova. A teď nastává konec isolace, publikum je stále méně ochotné naslouchat silným
slovům a rýsují se konkrétní možnosti akcí.
F. Pavel Uhlíř

Polský experiment
S odůvodněným veselím přijali asi účastníci sjezdu polských spisovatelů (o exilové publikaci, jež se
sjezdu týká, referujeme na str. 4) ironickou filipik u polského katolického spisovatele s kterýmsi z
jeho marxistických odpůrců, v níž pravil, že podezírá dotyčného polského komunistu z idealismu,
utopismu a krašodušství. Zdá se nám, že podezření
autora tohoto výroku je velmi oprávněno.
Komunismus vskutku zidealisoval hmotu, a postavil ji na oltář. Komunisté rádi vydávají marxleninismus za filosofii. Přitakáme-li, budeme musit nepochybně dodat, že při konfrontaci se skutečností byla tato filosofie zvážena a lehkou nalezena.
Mezinárodní
úspěchy komunismu je nutno přičíst na vrub romantické přitažlivosti snu o rovnosti
a bratrství lidí, té části komunistické theorie, která
útočí na citové vzněty daleko víc než na rozum.
Jedině tím si lze vysvětlit, že ještě dnes, po tolika zklamáních, tolika obratech a tolika ideových
veletočích se ještě najdou lidé, ochotní za komunismus bojovat. Začnete-li s nimi mluvit, chrlí na
vás data, číslice, statistiky. Jejich rozum je v naprostém pořádku. Jejich duše je chorá.
Na zmíněném sjezdu polských spisovatelů byl jedním z nejhlavnějších řečníků komunista Jerzy P u t rament. V minulosti byl často napadán sovětskými
novináři pro úchylkářství. Vyjádřil v kostce pochybnosti polských komunistů, stojících na rozcestí
a na úpatí sopky, prostou otázkou: zda socialismus,
vysvobozený z diktatury jednotlivce, z donucování,
teroru může existovat či nikoliv. Chápeme, že moskevští theoretikové marx-leninismu dští na jeho
hlavu oheň a síru. Komunista pochybující je komunista ztracený.

Posice polských komunistů budí pochopitelně ve
světě mnoho sympatií. Polsko se stalo opravdovým
zkušebním kamenem. Z výsledku polského experimentu se budou učit obě smluvní strany studeného míru.
Zdaří-li .se polský pokus o vytvoření demokratisujícího socialismu, o "který se dnes zasazují patrně
příslušníci všech politických směrů s výjimkou malé, ale dosud vlivné kliky stalinistů, bude velmi
mnoho záležet na taktu demokratické části světa,
jak podpořit a posílit demokratické složky polské
renesance. Bude při tom jistě nucena slevit mnoho
ze svých měřítek. Největším přínosem polského pok u s u o "vlastní cestu k socialismu" je paradoxní
fakt, že v jeho čele stojí dosud lidé, uznávaní oficielně Moskvou za plnoprávné komunisty. Dnešnímu
Polsku stojí'v čele lidé, kteří zkonfrontovali články
své víry se skutečností a došli k závěru, že je praktičtější reformovat víru než reformovat skutečnost."
V tom tkví hlavní rozdíl ve srovnání poměrů československých a polských. Českoslovenští komunisté
jsou stále lidé s chorou duší, zavírající .oči před
fakty. Stále ještě dovedou deklamovat slavnostní
řeči a odmítají se vpravit do všedního dne. Stále
ještě sní o babylonské věži a snaží se nepozorovat,
že^ se drolí fasáda i těch nejnižších podezdívek.
Předstírajíce, že prodělávají dětské nemoci, odmít a j í uvěřit, že trpí kornatěním tepen.
Gomulkova administrativní revoluce nepochybně
ovlivní vývoj v satelitních státech. Mnoho exulantů
přemýšlí dnes o tom, co by-se přihodilo, kdyby a
tak dále. Titovština? Gomulkovština? Maďarsko?
Co by bylo pro nás nejvýhodněiší?
Zapomínají
na to, že není podstatné, co se hodí nám. Přisoudí-li
nám osud vyhnanství dlouhé, měli bychom přijmout
náš los bez reptání. Romantismus a utopie přenechme komunistům. Je však realistické věřit, že exil
není stav trvalý. Sovětský systém se ještě neotřásá v základech, ale jeho trhliny se zvětšují každým
jun
situace v dohledné do- dnem.
bě. Stabilní vláčka by ve
Francii byla raritou, i
kdyby nebylo alžírskéPublished by Fr. Váňa, 4 Erin St., Richmond,
c. 1, Vic. - Printers: Bussau & Co., 6 Elizabeth
ho problému.
jt., Nth. Richmond, Vic.
-r-
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Další sovětský odzbrojovací

krok
manévr

Tři věci hrají důležitou roli v nynějších londýnských jednáních o
nukleárním odzbrojení: strach z radioaktivního nebezbečí, veřejné mínění světa a německé volby. Při formulaci a hlavně časování posledního sovětského plánu byly pravděpodobně druhé dvě důležitější než
první.
Sověty v něm navrhují:
1. zastavení nukleárních
pokusů na dva až tři roky, 2. vytvoření mezinárodní kontrolní komise,
3. zřízení mezinárodních
kontrolních stanic na území všech nukleárních
mocností (USA, SSSR,
Anglie) a v Pacifiku.
_ Sovětský ústupek
Efekt sovětského gesta
bude asi větší než jeho
význam..Je pravda, že tu
Sověty poprvé povolují
jakous takous mezinárodní inspekci na vlastním
území, ale je- to inspekce,
která mnoho nevyzradí a
kterou Sověty nic neztratí.
Praktické provedení,
dojde-li kdy k němu,
pravděpodobně ukáže, že
b y . t a k o v á inspekce byla
vázána na několik bodů
bez opravdové volncJsti
pohybu. Zorin sám řekl,

že^se jedná jenom o kontrolovanou
suspensi
nukleárních pokusů, nikoliv o kontrolované zastavení výroby atomových
zbraní.
Význam
sovětského
plánu pro konečné odzbrojení není velký. Na
tom konečně Sovětům tolik nezáleželo. Šlo jim v
první řadě o efekt a toho
také beze sporu dosáhly.
Západ v rozpacích
Západní
delegáti
se
teď tváří hodně rozpačitě a mají proč. Nejednou
prohlašovali, že je úplné
řešení jedním řezem nemožné a že je třeba postupovat krok za krokem.
Veřejné mínění, na němž
závisí propagační úspěch,
chce tedy vidět první
krok.
Západní státníci prohlašovali mnohokrát, že
dohoda o odzbrojení není

Naše rovy
OPICE P O D V L I V E M

ALKOHOLU

Rodiče čtyřletého děvčátka,
napadeného
uprchlou opicí, zadali dnes žalobu na odškodnění v částce 40.000 $ a tvrdí, že opice byla
pod; vlivem a l k o h o l u . . . V zadané žalobě se
tvrdí, že zmíněná opice druhu paviánů byla
přivázána na řetězu v prodejně aut za účelem
atrakce minulého srpna . . • V žalobě je (majitel opice - p. r.) viněn z nedbalosti, poněvadž
opici neměl patřičně zabezpečenou, a pak je
mu kladeno za vinu, že dovolil, aby opici byly
dávány opojné nápoje.
Hlasatel, Chicago, v článku "Opilá opice
pokousala čtyřletou dívku", 26.4.1957.

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

BAYFORD MOTORS
PTY. LTD.
75 Victoria Parade, FITZROY, VIC. Tel. JA 1126
Zvláštní representant: JOE A. R A C Z
Bližší informace též u Pepy Blahovce,
restaurace, 5 Brunswick St., Fitzroy, Vic.

Ft votřídní

domácí

kuchyně

Čs. restaurace v Richmondu
258, Church St., Rfchmond, Vic.
POZOR!
Večeře podáváme denně,
Obědy v sobotu a v neděli

24. 6. 1957
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možná bez předešlé dohody o sjednocení Německa.
Adenauerovo - Německo
tedy očekává, že se bude
napřed sjednocovat a potom teprve odzbrojovat.
Bojí se, aby nebyl nynější
status quo vzat za základ
a podmíníkui konečného
odzbrojení.
Tolik je si třeba uvědomit, abychom postřehli,
jak dovedně působí - sovětský odzbroj ovací manévr dvěma směry najednou. Odmítne-li Západ
"první krok" Sovětů, obrátí proti sobě vyplašené
veřejné mínění, a . k o m u nisté budou moci snáze
vystupovat jako nepochopení zastánci nukleárního odzbrojení. Přijme-li,
popudí proti sobě alespoň částečně svého německého spojence. Navíc,
rozmnoží o další argument, předvolební arsenál
Ollenhauerových
sociálních demokratů, kteří by
pro Západ nebyli tak spo-

lehlivým spojencem jako
dr. Adenauer a jeho křesťanští demokraté.
Západ ovšem může
tvrdit, že se jedná teprve
o skromný začátek dalekosáhlejšího odzbrojení a
že teprve taková dohoda
bude závislá na sjednocení Německa. Bylo by to
docela v souladu s rozhovory, které měl nedávno
ve Washingtonu president
Eiseiihower s dr. Adenauerem. Propagační úspěch
Sovětů to však
sotva
zmenší. "
'
Sovětský zisk
Už z reakce západního tisku je vidět, jak dokonale zastínil, sovětský
návrh připravované návrhy americké. "Mírová"
iniciativa přešla -alespoň
na chvíli zpět do kremelských
rukou.
Nevytáhnou-li Američané hodně
rychle z rukávu něco
stejně přitažlivého, nebude to jenom na chvilku.

* TELEVISORY
Radia

*

Radiogramy

Ledničky
—

Ostatní

*

Pračky

el.

spotřebiče

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

Swanston St., - Melbourne - City, FB
Barkly S t , Footseray
Mff
Nicholson S t , Footseray
: MW
Sydney R d , Brunswick
FW
Toorak R d , Toorak
BJ

Objednejte dánské potravinové

2064
2835
1779
6642
3460

balíky

P L U M R O S E

O P T O
přímo u zástupce:

109 Swanston Str. (9.

poschodí)

M E L B O U R N E (proti Melbourne Town H a l l )
Naše balíky obsahují nejkvalitnější zboží dánského
původu. Zkuste poslat náš balík aspoň jednou.
* Dodací lhůta 3 týdny *
Vyžádejte si podrobný ceník.
Zasíláme také léky všech druhů - i bez lékařského předpisu - telegraficky z Londýna.

O jednom může být
těžko pochyb. Sovětská
diplomacie dosáhla malou koncesí velkých výsledků. Dosáhla jich proto, že dovedla udělat první
krok první.
-n- 10. 6. Jordán odvolal svého velvyslance v Kahýře
a vyhostil dva egyptské
diplomaty - vojenského
attaché v Ammánu a konsula v Jerusalémě.
(Pokračování se str. l i
— Radikál Maurice Bourtek na mráz •• 34 hodin, gés - Maunoury
* Nedodané štafle
sestavil
zařízení osvětlení - 34 novou francouzskou vláPro kuriosnost a abhodin, ztížené práce v du..
surdnost takového rozsuterénu - 34 hodin, pro- — Italská vláda A. Zolipočtu citujeme nezkráho resignovala po čtrnácti
stoje - 16 h o d i n " .
dnech v úřadě.
ceně:
"Líbivá politika"
— V první části libanon" N a úkolovou práci,
která činila 32 hodiny,
Z á v ě r , který z tako- ských voleb získala většinu vládní strana, jíž stobylo přiznáno 223 hodin vých případů
můžeme jí v čele Sami Bej el Solh.
různých příplatků, které bezpečně uzavřít, svědčí
11. 6. V kanadských volbyly zdůvodněny tímto o tom, že by bez tichého bách byla poprvé za 22
způsobem:
liberální
souhlasu komunistických let poražena
Většinu
hlasů
N á s t u p na akci, pře- dohlížitelů v
provozu strana.
Diefenbakerovi
vzetí - 8 hodin, uklízení- nebylo možno pěstovat získali
16 hodin, cesta p r o ma- tak "líbivou • mzdovou pokrokoví konservativci.
12.6. V Alžíru došlo k
teriál - 2 hodiny, urgence materiálu - 5 hodin, politiku" a změkčovat vážným protimoslimským
cesta k telefonu • 2 ho- normy takovým způso- demonstracím. Podnět k
nim dal teroristický útok
diny, n e d o d a n é štafle - bem.
na taneční sál, při ktepostavení lešení - 39,6
J e to jen další doklad rém zahynulo 8 Evropanů.
hodin, čekací doba - 8
hodin, psaní protokolů • rakoviny, rozlézající se 13. 6. Podle zprávy New
5 hodin, nepředvídané po stranickém a p a r á t ů York Times prohlásil Mao
práce - 20 hodin, přípla- Komunistické strany Čes- Tse-tung, že čínské bezpečnostní oddíly zlikvidokoslovenska.
valy od října 1949 do povm čátku r. 1954 800.000 nekomunistů.
— Nová francouzská vláDlouhé zimní večery ztrávíte nejlépe
da. se rozhodla skončit
s českou knihou!
bojkot Suezského průplaNabízíme Vám ze svého bohatě zásobeného skladu vu.
za s n í ž e n é c e n y :
14.
Sovětský delegát
Bass - Povídky 12/-, Vrba - Toulky přírodou 12/-, Zorin přednesl na londýnDumas - 3 mušketýři 25/-, London - Volání divo- ské . odzbroj ovací konfečiny 14/-, Šrámek - Tělo 11/-, Pleva - Robinson renci návrh, aby pokusy
Crusoe 15/-, Čapek - Povídky 13/-, Zahradníkův s nukleárními zbraněmi
rok 9/- a mnoho jiných zábavných' i odborných knih byly na dva či tři roky
zastaveny.
pro dospělé i dětí.
Dodáváme též gramofonové des&y s klasickoji hudbou — Chruščev a Bulganin
se vrátili z návštěvy Finna čs. deskách "Supraphon".
ska.
Vyžádejte si podrobný seznam.
— Na Haiti byl zatčen
T H E I N L I B R U M BOOKSELLERS
armádou prozatímní preBox 1888 R, G. P. O. MELBOURNE
sident Fignole, který se
Melbournští zájemci mohou volat V. Jiráka
nedávno zmocnil vlády.
Bylo zastřeleno přes 50
na č. JW 5755 (event. nechat vzkaz).
lidí, demonstrujících pro
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Fignoleho.
17. 6. Ve dvou vojenských
operacích v Alžíru zabili
Francouzové 300 povstalců.
— Jihoafrická policie zatkla v Durbanu přes noc
1600 Afričanů, protože prý neměli povolení k pobytu.
—P o d l e
moskevského
rozhlasu je Macmillanova
odpověď na. Bulganinův
dopis neuspokojující.
19. 6. Japonský ministerský předseda Kiši přijel
do Washingtonu.
20.6. Komise Spojených
národů, která se zabývala
sovětskou intervencí v
maďarské revoluci, vydala zprávu o svém vyšetřování, která SSSŘ odsuzuje.
21.6. Velitelství armády
Spojených národů v Jižní Koreji oznámilo severokorejské vládě., že hodlá
zesílit své posice. K tomuto kroku byly SN' donuceny mnoha neúspěšnými protesty proti porušování podmínek příměří se strany komunistů,
kteří využili klidu k přípravám k novému útoku.
21.6. Na londýnské odzbrojovací konferenci oznámily Spojené státy, že
jsou ochotny snížit stav
branných sil na, 2,500.000,
jestliže se SSSR zaváže
učinit totéž.
22: 6. Moskevský rozhlas
oznámil, že komise Spojených národů, která se
zabývala maďarskou křísí, byla ustavena nezákonně a měla za cíl "očistit organisátory fašistického povstání".
— V New Yorku se připravuje schůzka 24 států, které sponsorovaly
vyšetřování. Budou se radit na dalším společném
postupu.

24. 6. 1957
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— 6- června jednala čs.
vláda na své schůzi o poklesu těžby kamenného
u h l í . Podle úřední zprávy je jedna zapříčiň neplnění plánu značná absence a fluktuace horník ů a špatná prganisace
náboru pro doly. Těžba
vázne zvlášť v ostravskobarvínském revíru.
— 1. 6. byl ve Slovanském
domě v Praze zahájen za
účasti 400 delegátů II.
sjezd čs. novinářů. Delegaci ÚV KSČ.tvořili Barák, Hendrych, Novotný,
Slavík a Kopecký. Úvodní
referát měl předseda Svazu novinářů Vojtěch Dolejší, který byl zvolen
znovu.
— Antonín Zápotocký zajel do Kolína, kde se účastnil oslavy 700. výročí
založení města. Doprovázel ho Kopecký. Slavnostní projev učinil předseda
, kolínského NV Rudolf
Dlouhý.
— Ve Sjezdovém paláci v
P a r k u kultury a oddechu
Julia Fučíka v Praze se
konala slavnostní promoce 350 nových strojních
inženýrů. Promoval rektor Českého
vysokého
učení technického akademik T. Ježdík.
— V otrokovickém závodě
'Moravian se p ř i p r a v u j e
ta

VE

ZKRATCE

sériová výroba dvoumíst- mohl $ vetroněm vrátit
né helikoptéry typu HČ- do Západního Německa".
2.
— Na mezinárodním vele— Ve Valdštejnské zahra- trhu v Poznani zabírá čs.
dě se konaly oslavy 700. exposice 4 .čtvereční kivýročí založení Malé stra- lometry. ČŠR vystavuje
ny. O historii a vývoji hlavně výrobky těžkého
Malé fctrany promluvil strojírenství a "modely
akademik Zdeněk Wírth. velkých průmyslových zá— 7. června vznikl na sta- vodů".
dionu pražské Sparty po- — P o vystoupení na Pražžár, který zničil část dře- ském jaru
odcestovalo
věné jihovýchodní tribu- .Smetanovo kvarteto do
ny, souběžné s Letenskou norského Bergenu, kde
plání. Příčina se vyšetřu- bude hrát na: Griegově
je.
festivalu.
— V loděnicích dopravní- — V Praze oslavil 50. naho podniku města Brna rozeniny
Sien
činohry
stavějí rekreační lodě pro Národního divadla Jan
návštěvníky Slapské pře- Piveo.
hrady. Lodě jsou poháněny Dieslovy motory, m a j í — Spisovatel Miroslav
rychlost 22 k m za hodinu Hanuš dokončil román o
a pojmou 250 cestujících. životě J. A. Komenského
"Osud národů".
— Na zimním stadionu v
Českých Budějovicjch za- — V pražských ¡dnech byčala se stavět nová beto- la uvedena anglická vesenová tribuna, která na- lohra "Milionová bankovhradí východní i dřevě- k a " s Gregory Peckem,
nou tribunu, zničenou ne- — Slovenský časopis Směna odhalil 17 trampských
dávným požárem.
— Železárny Petra Bezru- osad ve Velké Bratislavě.
ce v Olomouci vydají k Trampové prý "promená90. narozeninám básníka d u j ú před očama mládeže
sborník, nazvaný "Haná v úborech kovboj ov z Divokého západu . . . propaPetru Bezručovi".
g u j ú americký zpósob ži— 7. 6. odpoledne přeletěl vota, organizuj U celoštátomylem čs. hranice švý- ne, bratislavské a čert
carský větroň. Čs. úřady vie aké potlachy, obnovu"poskytly pilotovi ubyto- jú škodlivé tradicie". Mevání a zařídily, aby se zi trampy se prý najdou
i inženýři, asistenti vysokých škol, architekti, akademičtí malíři.

ŠPIONI, PROCESY, ROZSUDKY

— Státní bezpečnost zatkla zaměstnance hamburské odbočky Čs. plavby labsko-oderské Roberta Netla, který prý pracoval jako britský
špion. Spolupracoval s agenty Meislem a Havrdou. Pro špionáž prý ho získal jiný agent Jan
Chuml, který žije nyní v Austrálii.
— V Československu byla pozatýkéna další
skupina, která prý spolupracovala s "centrálou americké rozvědky v Mnichově". Prostředníkem byl Ladislav Krucký, syn bývalé majitelky vinárny v Praze. V souvislosti s touto činností byla zatčena ''řada osob, převážně bývalých vinárníků, kteří byli už v minulosti trestáni pro kriminelní delikty • . . "
— Lidový soud v Ostravě odsoudil úřednici
Vlastu Stejskalovou na 9 let žaláře, protože
vystavovala falešné poukázky na odběr deputátního uhlí a rozprodávala je. 4 nejmenovaní
spoluvinníci dostali o d 18 měsíců do 6 let vězení.
— Devítičlenná skupina kradla a rozprodávala
čistý líh, určený pro lékárny. Mezi obžalovanými je doktorka přírodních věd, magistr farmacie a laborantka z lékárny. Jmésia obžalovaných nebyla uveřejněna.
— V Olomouci byli odsouzeni pro protistátní
činnost příslušníci salesiánského řádu: K. Tinka ( 4 roky), R. Chudárek (8 let), F. Jurečka
(3 roky), J. Honka (3 roky), J. Lepařík ( 2
roky) a M. Frank ( 2 roky).
— Boxeři F. Majdloch a J. Krupička se porvali s policií ve varieté U Nováků- Majdloch
dostal 6 měsíců a byl zbaven titulu mistra sportu, Krupička dostal 3 měsíce.
— Pro podvody a "překračování mzdových fondů" byli v Ostravě zatčeni Jan Adámek a VI.
Lavruk.
— V Praze byli zatčeni "spekulanti a rozkradači instalačního materiálu" Josef Malý, Jaroslav Hustoles, L. Hoenig a dalších 19 osob.
J. K . / Č

— V pohrajiičním prostor u Rehau-Selb . ostřelovalo čs. protiletadlové dělostřelectvo německé reklamní
letadlo
továrny
na knedlíky. Pilot šťastně
přistál.
— V železárnách Klementa Gottwalda v Kunčicích
nastoupí v nejbližší době
do práce několik set bulharských dělníků.
Jde
prý o 200 tesařů, 75 železářů, 100 zedníků a 30
techniků. V Bulharsku
je totiž nezaměstnanost.
— K 15. výročí vyhlazení
Lidic byla
uspořádána
velká tryzna, jíž se účastnily četné delegace ze
zahraničí. Britská delegace měla 50 členů. Albert
Sehweitzer zaslal J. L.
Hromádkovi dopis, ve kterém se staví za -humanitní ideály a odmítá "myšlenky nelidskosti, jíž ještě
trpíme".
— Čs. velvyslanec v Kambodži Z. Hradec odevzdal
své pověřovací
listiny
králi Suramaritovi.
— Poprvé v komunistickém režimu se zmínil
pražský rozhlas o tom, že
k r a j a n é z Ameriky á z
Jugoslávie navštívili hrob
T. G. Masaryka v Lánech.
— Pražský hotelový mrakodrap v Podbabě byl
přejmenován na Grandhotel International.
Je
určen pro zahraniční hosty a má 600 lůžek.
— Čs. výbor PEN-klubu
zvolil na své ustavující
schůzi předsedou Vítězslava Nezvala, jednatelem J. Sekeru a pokladníkem dr. J . Maška.
J. K./FEP/Č
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Z REPORTÁŽE ŠVÝCARSKÉHO N O V I N Á Ř E O ČESKOSLOVENSKU

CESTA ZCHUDLOU ZEMÍ
Redaktor švýcarského deníku N e u e Zuěrcher Zeitung navštívil, zřejmě
v rámci Pražského hudebního jara, Československo a napsal o svých dojmech článek, který byl uveřejněn 6. června. Pokud mluví o hospodářských poměrech, jeho závěry jsou smutné. Kupodivu však nenašel při
svém pobytu důvod k zoufalství nad "resignovaností" čs. občanů, jak ji
s oblibou malují některé německé (a jiné) časopisy.
Švýcarského novináře, wellova r o m á n u "1984", nic nemá. N a o p a k předkterý znal Českosloven- zatím co " . • . N a Václav- stavují tyto nové objeksko z dřívějška, překva- ském náměstí a N a Pří- ty těžké investiční zatípila celní p r o h l í d k a p o d kopech jsou sice výlohy žení celého n á r o d n í h o
Bratislavou. N a hrani- plné, ale přímo v nej- hospodářství.
cích byly spuštěné zá- bližších
ulicích
zdobí
Výstavba mnohých tovory a u hlídkové věže už výklady jen zboží várních objektů byla rástál voják se samopalem. chatrné kvality a výrob- zána na d l o u h o d o b é pláRakouské časopisy uchrá- ky agitpropu . . . "
nování celého satelitního
nili turisté p ř e d konfisbloku, jež po maďarské
Krok zpět
kací jen silnými protesa polské kalamitě utrpěReportér souhlasí s lo nenapravitelné trhliny.
tytím, že v Československu
Ožebračení
Nečekejte zázraky!
je nepochybně nejvyšší
Z návštěvy českoslo- životní úroveň z celého
Ačkoliv se ^ policejní
venska si novinář odvezl komunistického
bloku. dozor počátkem letošníjediný trvalý d o j e m :
Setkal se však také s ko- ho roku zase přiostřil,
obraz zchudlé a ožebra- munistickým novinářem, píše
redaktor
N eu e
čené země.
Zeitung,
je
který si mu stěžoval, že' Z u e r c h e r
"V7 Sudetech jsme stá- už půl roku hledá něko- mezi obyvatelstvem patrli oněmělí n a d zřícenina- ho, aby m u , vymaloval ná změna nálady. T o u h a
po "liberalisaci" a "demi kdysi kvetoucích ves- byt.
mokratisaci" je všeobecnic, na Slovensku jsme
Mluvil také s komuná a sdílejí ji i mnozí
viděli dříve tak čistá nistickými
funkcionáři,
městečka jako Ružombe- kteří v soukromí při- č l e n o v é komunistické
rok a Banská Bystrica pouštěli, že komunistická strany.
zavalena špínou a ha- vláda v ČSR znamenala
Jistý
nekomunistický
nebným zanedbáním jako krok zpět ve vývoji ná- kandidát členství v náby to byly n ě j a k é bosen- rodního hospodářství.
rodním výboru mu prý
ské zapadákovy, a dořekl: " M y Češi se musíInvestiční zatížení
konce v P r a i e samé pame znovu naučit občannovala zatuchlá atmosféodvaze.
Nesmíte
Jeden
z komunistů, ské
ra rozpraskaných zdí a mu řekl: "Starali jsme ovšem čekat v Českoslopošpinělých ulic".
se stále ^jen a jen o prů- vensku nějaké zázraky.
Malostranské vínárnič- mysl a zapomněli jsme Ale s klidem a trpělivostí
ky připomněly
autoru na lidi". V celé zemi je se nám časem podaří, že
reportáže ovzduší lon- m n o h o nových továren, se naše jho ulehčí".
dýnských zapadáku Or- ale spotřebitel z toho
B. G., Paříž
Pražské zápisky německého turisty

ES GEHT ALLES VORBEI
Tenhle úryvek kdysi oblíbeného německého šlágru asi napadne každému, kdo si přečte vyprávění německého žurnalisty Waltera Panofskyho
z redakce Sueddeutsche Zeitung, který líčí, jak se němčina vrátila do pražských ulic. Panofsky připomíná, jaké potíže mělo na příklad po válce
švýcarské vyslanectví, kdykoli se někdo z jeho personálu opovážil mluvit
německv jinde, než v budově vyslanectví.
potem pařížské modely
Němčina je v Praze, ku.
jak Panofsky s uspokojeN ě k t e r é výstavy, ko- kopírují. Často však Češi
ním zjišťuje, znovu "dru- nané v tomto kulturním připustí, že kvalita látek
hou řečí"- P á r k a ř na středisku, navštívilo víc nesnese srovnání, a že jimi nelze konkurovat na
Václavském
n á m ě s t í , jak 100.000 Pražanů.
mezinárodním trhu.
t r a m v a j ák, p r o d a v a č ,
D o P r a h y přijíždí mnoAle přesto- vypadajíuvaděčky, všichni mluví
ho turistů z V ý c h o d n í h o
pražské modely poháds turisty německy.
Německa. Českoslovenští
Ve výkladech,knihku- komunisté pak p o ř á d a j í kově pro návštěvníky z
Rumunska,
pectví je m n o h o ruských na oplátku třídenní zá- Bulharska,
M
a
ď
a
r
s
k
a
a
Ruska,
kteknih, ale německé jsou jezdy do D r á ž ď a n , které
ří
dychtivě
nahlížejí
do
v
cizojazyčné . soutěži jsoů vždy
vyprodány.
skříní
na
h n e d na d r u h é m místě. N a ulicích je vidět dost výkladních
Václavském náměstí.
amerických turistů, kteří
Kulturzenter
Když se tito návštěvnísem většinou jezdí v záVýchodoněmelké kul- padoněmeckých autoka- ci chtějí dorozumět s
Pražany, nepoužívají poturní středisko N a Pří- rech.
sunčiny,.ale dělají to tak,
kopech je luxusně vybaPražské modely
jako velký ruský housveno: má výstavní síně,
lista Oistrach, jako diridivadelní a filmový sál,
Panofsky dále píše:
čítárnu a knihkupectví " O b c h o d y s textiliemi gent Leningradské filCeny německých knih se snaží o "západnickou" harmonie Evžen Mravinjsou v Praze nižší než eleganci-" Posílají
do skij: domlouvají se s ČeJ . K.
ve V ý c h o d n í m Němec- Paříže odborníky, kteří chy německy.

-4-

HLAS
Provádíme
veškeré
práce
optické
přesné, rychle a za levné ceny
6. poschodí
49 Elizabeth St.,
(roh Flinders Lane)
Melbourne - City
Telefon MB 4207

Optical Service

Přijímáme objednávky také poštou

SVĚDECTVÍ Z VARŠAVY
Exilová edice Svědectví, která se mnoho nezavděčila vydáním paběrků z Halasova díla ve svém prvním
svaz-feu, se tentokráte vyznamenala. Vydala v pře•iladu Emila Kovtuna "Pět projevů ze sjezdu polských spisovatelů", který se konal ve Varšavě ve
dnech 29. listopadu až 2. Iprosince 1956. Adresa: Jiří
Horák, Box 1181, Grand Central Station, New York
17, N.Y., U.S.A. Cena 1 S. Místo recense přetiskujeme výňat&y.
Na nás, na naší zemi, se bude celý svět učit, zda
socialismus, vysvobozený z diktatury jednotlivce, z
donucování, teroru - může existovat či nikoliv. Zda
socialismus musí být postaven na násilí, či se může
odvolat k nejlepším lidským stránkám celého národa. My na to nemůžeme odpovědět potleskem, ale
celým životem, celými roky. To není záležitost t ř í
říjnových dnů. Neboť o tom, že se Poláci dovedou
tak zaníceně pozvednout jako v říjnu, nikdo nepochyboval. Na tom, podaří-li se nám vybudovat socialismus - aniž upadnemes do anarchie - záleží tempo destalinisace v jiných lidových demokraciích.
Jerzy Putrament
• Najdou se dnes, a to i mezi spisovateli, lidé, kteří
nevěří ve smysl boje o pravdu, o svobodné slovo,
lidé vyděšení zahřměním tanků a tím, že existují
thermonukleární zbraně. Říkají, vyděšeni rivalitou
velmocí, jež v této chvíli vrhá obří stín na zemi:
"Nestojí to za to". J á však odpovídám: "To není
pravda. Stojí. Stojí to za to, věřím-li, že historie
není jen jatkami a blázincem". Stojí to za to, protože spravedlnost nakonec triumfovat musí, i kdyby
její triumf byl krátký. A jak je život lidský krátký,
stálo by přece za to žít pro tuto chvíli.
Mieczyslaw J a s t r u n
Nuže, soudruzi, mluvím-li jinak - opakuji - já
osobně pokládám marxismus za nesprávnou filosofickou theorii, za theorii vědecky zastaralou, socialismus pak za koncepci mnohoznačnou, společensky spíš neprokázanou, jak dosavadní prakse vykazovala - v celku deficitní, avšak domnívám se, že
v nynější situaci musí vládnout po nedávném očistném převratu vedení strany, a že se má - pro dobro
národa - podpořit. V tom je raison ďétat.
Nuže, co je to raison ďétat? P a n J a n Wyka
tvrdí, že ie to malodušnost, bezideovost, hanebný
kompromis atd. Mám podezření, že pan J a n Wyka
je idealista, utopista a krasoduch, přestrojený za
marxistu.
Pánové a paní, raison ďétat, to j e co nejhumanističtější vztah k vlastnímu národu. O národu je
možno uvažovat jen v konkrétní situaci. Malraux
řekl: "Pozastavit se nad tím, co m á být a nikoli
nad tím, co může být, je zločinem proti společnosti.
Tvrdím-li, že nechci vidět ve Vsiršavě Budapešť,
může to někdo nazvat bezideovým stanoviskem - já
však řeknu: "Nemám rád ideje - mám rád lidi".
Stefan Kisielewski
Taková situace není možná. Byla špatná vláda,
.bijící pěstí do stolu, vláda vyzbrojená milicí a t a j nými a každý ji poslouchal. Nyní přišla dobrá vláda 'a lidé ji neposlouchají. T a m t a vláda vymáhala
kontigenty, nyní je dobrá vláda, dodávky silou nevymáhá a tak se tedy nic nedává. A nedodají-li kontigenty, budou přídavky dělníků na papíru, protože se nám nezdaří zabrzdit vzrůst cen.
Tohle je nepříjemná politicko - hospodářská základna, na niž nesmíme zapomínat. Nesmíme zvláště
zapomínat na to, že máme před sebou vskutku poprvé v dějinách Polska perspektivu nikoli pole bitevního, nýbrž pole zkušebního.
Jerzy P u t r a m e n t
Bývaly advokát zo Slovenska
Dje. F. W. H R O N S K Y ,
A.A. S.A.
zahajíl praxu aíto odborný znalec áčtovnictva, oficíalný revizor knih a úradný daňový poradca (vyhotovuje daňové ¡priznania a rieší daňové problémy)
pod adresou
6/A Rundle Str., II. posch. A D E L A I D E , S.A.
^
'
Telefon
LA
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Problém uprchlíků třeba řešit jako část studené války

"Zrádci a desertéři"
Stalo se to někde v západních Čechách krátce po válce- Mnohokrát
vyznamenaný sovětský poručík vstoupil do budovy amerického velitelství
a oznámil, že se jde vzdát.
Američané se mu snažili vyložit, že se jim - spojencům - dost dobře
vzdát nemůže, ale poručík stál na svém.
"Právě proto, že jste spojenci, " řekl, "se vám mohu vzdát se c t í . . .
N e m o h l jsem se vzdát Němcům, protože byli stejně špatní jako Sověty.
Ale teď je po válce a já jsem splatil svůj dluh vlasti".
S Američany zůstal tři týdny. Potom ho spojenci, jimž se chtěl vzdát,
předali z vyššího rozkazu režimu, před nímž utíkal.
O tomhle
smutném
případě jsme četli nedávno v americkém časopise "Reporter".
V
témže čísle byla další zajímavá data o desercích
2 R u d é armády.
Desertéři
"Spolehlivost" satelitních armád je známa
všeobecně.
Zajímavější
3y byla odpověď na otázku, jak dalece mohou
kremelští
vládci
věřit'
svým vlastním armádám.
Stalin nevěřil nikomu.
V letech 1936 - 38 "vyčistil" 3 ze svých pěti
maršálů a 9 ze svých
třinácti armádních generálů- J e však pochybné, dá-li se již v těch
případech mluvit o deserci.

A l e ani celkový počet
desertérů by neukázal
přesně, jak dalece byly
sovětské oddíly v Maďarsku spolehlivé či nespolehlivé- Poměrně časté prý byly případy, kdy
sovětští vojáci sice nebrali aktivní účast na
maďarském boji, ale předávali ochotně zbraně i
munici.
Zrádci

slavii je d o s u d 50.000
maďarských uprchlíků z
původních
170.000
a
dalších 20 jich utíká prům ě r n ě každý den. V J u goslávii žijí v tak špatných poměrech, že se
jich 2.000 rozhodlo vrátit.
Z těch 50.000 je Austrálie ochotna p ř i j m o u t
2.000, Belgie 1.000, ostatní členové Spojených
národů dohromady 2 3 tisíce- Angličané přijm o u dalších 5.000, ale
ti musí být z nějakého,
z á h a d n é h o d ů v o d u z Rakouska. V s o u h r n u to
dělá v n e j lepším p ř í p a d ě
11.500.

ravinových přebytků a
asistenci při transportu.
Tím
se
velkodušnost
svobodného světa vyčerpala.
Nerealistická amorálnost
T o všechno není nic
nového. Začátky byly
daleko
horší.
Známe
případ Jugoslávců. vydaných Titovi, kteří byli
postříleni prakticky na
dohled rakouské pohraniční stráže. Víme o Rusech, donucených" k návratu, kteří v zoufalství
skákali z jedoucích dobytčáků. Víme o případu Maďarů, vracejících
se z Jugoslávie i o případu ruského poručíka,
který jistě nebyl jediný.
Známe případy hluboké
beznaděje v německých
uprchlických táborech a'
známe případy jiné.
Kdybychom se postavili na čistě morální stanovisko, . západní demokrat a "humanista" by
v mnoha případech nevypadal jenom jako obžalovaný, ale rovnou, bez
dlouhých procesů - jako
odsouzený.

Vedle případu .sovětských desertérů možno
postavit "desertéry", nebo "zrádce" civilní, mezi
něž patříme i my. Utíkali
v tisících ze Sovětského
svazu a odevšad, kde lidé
okusili dobrodiní lidové
demokracie.
Poslední žádost o fiVšichni, spolu s námi, nanční p o d p o r u dopadla
zažili na Západě svou žalostně. H o l a n d s k o 'dadávku
rozčarování.
rovalo 3 mil. dolarů,
Z a d r u h é světové válAmerika
část svých pot- (Pokračování na str. 6)
V
Rakousku
a
Jugoky už se pochybovat nedalo. K nepříteli desertovalo 13 sovětských gene"Jan H u s " na' melbournském filmovém festivalu
rálů a 2.000 důstojníků.
Počet obyčejných "rudoa r m ě j c ů " šel d o desítek
Pro začátek se zatváříme odborně a řekneme, že byť i "Jan H u s " nemá
tisíc.
vnitřní hloubku, nemá zato ani výšku- Měřeno kriticky je Štěpánkův Jan
Po válce, jak se R u d á
H u s hodně přes váhu, určenou Brožíkovým obrazem. Je to zdravý komproa r m á d a blíže seznamovamis,
neboť tato verse "Jana Husa" nebyla stvořena k obrazu, ale pod obraz.
la s "kapitalistickou bíScenáristé Vávra
a každý rozuměl.
udělá.
d o u " , začaly
přebíhat
Kratochvíl
to
svádějí
na
Režie
se
vyznamenala
Ladislav Pešek přičinil
další tisíce. Nezastavila
je ani ostrá sovětská Jiráska. Stále jsem si na- ještě jinou historickou dvě faktické poznámky
opatření, ani amorální a mlouval, že to není špat- pamětihodností: je-li lid v roli dvorního šaška a
Vojta,
oděn
stupidní případy, jako ná kopie, špatné. osvětle- pobouřen, »eřadí se do Jaroslav
ten, o němž jsme psali ní, špatný zvuk a špatné vyřízených dvacetistupů plnovousem, p r o n e s l
kulisy, ale že se to ke a počne kráčet jako krátký demagogický provýše.
mně prodírá kus slavné šestého července na stra- jev.
Ještě dnes, přes všech- české minulosti oparem hovských hradbách. Ten
Farář Peklo Vladimíra
ny potíže, utíká týdně dojetí a vzpomínek, a že husitský dril je úžasný.
Řepy nám výmluvně přip r ů m ě r n ě jeden sovětský právě ten opar tak zaVávrův "Jan Hus" je blížil ocistec.
voják. Případy Chochlo- mlžuje obraz na plátně.
podle mého názoru zava v N ě m e c k u a Petro- ,Ale pak se objevil sníkuklená kulturní sabotáž. Nejsympatičtější postava v Austrálii ukázaly, mek Ungeltu. Ten mne
Štěpánkův
Hus
káže, vou je Pivcův Zikmund,
že se deserce neomezuje z toho vyvedl. Ungelt vyjak zákon káže. Jeho vý- který se aspoň vymluvil,
jenom na a r m á d u .
padal přirozeně a auten- kon v tomto filmu stále že za nic nemůže. Stejně
ticky.
Maď arsko
opravňuje k naději, že tak jsme byli vděčni Smolíkovu kardinálu, který
Ž e jde v tomto filmu je Štěpánek v c i v i, 1 u
Sovětská deserce v domluvil stručně a k věci.
dobrý
člověk.
bě mad.'arského povstání o těžké momenty v žiCelkově bychom Pekli,
Hoegrův
pantoum
v
votě
národa,
vyrozumí
nebyla naproti tomu tak
že tomu ještě chyběl
veliká, jak se všeobecně divák z Kuehnova sboru, roli krále Václava jasně
Korbelář a ruské poseljednak z faktu, že se lid prokázal, že si Václavosoudilo.
stvo.
vi
političtí
nepřátelé
na
D o Rakouska přeběhl začne courat po scéně
Nakonec pravil tatík
jenom 1 důstojník a 4 ještě pomaleji než sce- něho vymýšleli příliš málo pomluv.- Zapomněli Žižka (příslušného hermuži. Počet
desertérů nario.
Etiketa socialistického ho na příklad obvinit ze ce jsme za kníry nevypřes jugoslávské hranipátrali) : "Tak přísaháce není znám, ale b u d e realismu předpisuje, že slabom\ plnosti.
me". Pak se rozsvítilo,
Vlasta
Matulová
hraje
kladný
hrdina
nesmí
zep a t r n ě o něco vyšší. U r čitý počet zběhů byl mřít. Z tohoto důvodu královnu Žofii, jako by vstali noví mučedníci a
p r a v d ě p o d o b n ě zajat na strčil asi režisér Vávra byla přesvědčena, že žen- pohleděli vděčně k výstraně m a ď a r s k ý c h na kostnickou hranici ská s takovým jménem chodu.
vm
panáka tak, aby tomu stejně žádné štěstí nevzbouřenců.

V z p l á l a nejen

hranice
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LETOŠNÍ SKLIZEŇ JE HUBENÁ
Karel Třešňák,

Mnichov

Po dlouhém napínání vydala konečně "Sklizeň svobodné tvorby"
prvních pět knížek letošního, druhého ročníku. Není mezi nimi ani
jedna knížka básní - asi proto, aby se vydavatel Robert Vlach zavděčil
tak zvanému širokému okruhu čtenářů, který, jak známo, básně nečte.
Ale stejne se nezavděčí. Letošní první pětice je voleny tak nešťastně,
že musíme dát za pravdu každému, kdo tvrdí, že příčiny krise exilových
edic se mají hledat u autorů a vydavatelů a ne u čtenářů.
Sedmero pohádek
Neboť co si exulant z
právě vydané pětice s
chutí přečte, aniž se bude cítit ošizen o peníze?
Pokud je tak říkajíc náročný, pak essay Jana
M. Kolára "Otázky české tradice".
Ostatní spotřebitele
Snad neurazí "Sedm pohádek od sedmi autorů",
ale to je opravdu všecko.
N e že by mezi těmi
pohádkami byl nějaký
objev, ale většina autorů
dovede aspoň rutinované užívat tradičních pohádkových
rekvisit
(zvláště autor-vydavatel
Robert Vlach ve vyprávění o chvástavém psu
Muďulovi), a Svatošův
lyrický příběh "Janička
a labuti" zaujme poetisací všedních věcí a událostí, i když je dost rozvláčný.
Universitní docent dr.
Josef Kratochvil' (čárku
nad i musel zřejmě obětovat svému mezinárodnímu vědeckému významu) přispěl do této knížky pod svým skautským

i beletristickým pseudonymem J. K. Baby docela poutavým líčením
osudu
svobodymilovné
krkavčí rodiny, která nechce mít v zajetí mladé.

vůbec nic nemá.

N a pouhých 64 stránek
musel
dr.
Ktatóchvil
zkrátit svou práci, ale
čtyři z nich se cítil povinen obětovat na celkem
"To bylo jako pohád- zbytečný úvod, další čtyka", konstatuje nakonec ři na seznam odborné liautor ústy chlapce Jirky teratury a cizojazyjčné
a přiznává tak, že to sumáře obsahu ("Zařavlastně pohádka -není.
zujeme abecedně, podle
jména
řečí: deutsch, enTrachydosaurus ruguss
glish, francais, svenska")
A l e kéž by dr. Krato- a bůhvíkolik místa ještě
chvil byL volil tentýž po-, ř padlo na naprosto zbypularisační způsob vy-| •tečné odkazy na kapacipravování pro svou sa- ty
často
pitoreskních
mostatnou "Knihu o ži- jmen a laikovi zcela nevotě zvířat"!
známé (na mne zvlášť
, N a začátku sice slibu- zapůsobil N o r Schjedeje "populární krátké a rupp-Ebbe se svou theosamostatné stati, které rii o lineární hierarchii
kromě poučení mají po- slepic) a na tak "popuskytnout i pobavení", lární a zajímavé informazvlášť už proto, že mu- ce", jako je na příklad
sel knížku zkrátit z plá- tahle:
novaných 200 stránek
"Od svého
psacího
asi na čtvrtinu, ale skutek
stolu
jsem
mohl
denně
utek.
pozorovat
ještěrovy
proZ d á se, jako by byl
jevy
a
srovnávat
je
s
omylem hodil do koše
mnohým,
co
jsem
podprávě ty populární a zajímavé stati a k otištění nikl s jinými ještěry,
poslal učený balast, ze hlavně Inguana inguana,
kterého řadový čtenář Trachydosaurus ruguss,

ZAKÁZANÉ

OVOCE

Ještě když jsem byl útlý piskoř, čítal jsem si se
zalíbením v sebraných spisech Aloise Jiráska. Pedagogové o mně rozhlašovali, že jsem nadané dítě.
Nějaký čas jsem se bez úhony prodíral všelijakými
výrazy, jimž jsem nerozuměl. Řekněte sami, věděli byste, kdo nebo co je to láryně, helmbrechtnice,
harapanna nebo rufka? Nešťastnou náhodou jsem
se dočetl o slečně téhož povolání v třetím díle
"Bratrstva". Bohužel tam byla ta dáma poctěna výrazem v moderní češtině zoela jednoznačným. A
já měl smůlu, že jsem se optal rodinných autorit
zrovna na smysl tohoto výrazu. Dostal jsem promptně pár pohlavků, protože autority usoudily, že to
mám z ulice. Přiznal jsem se, že to m á m z Jiráska.
Za toho Jiráska jsem dostal pohlavek nejmastnější, že odmlouvám. Prvně jsem pojedl zakázanéhti
ovoce a byl jsem ztrestán.
Takto poučen, neobtěžoval jsem již nikdy nikoho
zbytečnými otázkami a přečetl jsem si v klidu "Švejka", vyloučeného ze studentských knihoven, protože byl rafinovaný pacifista, i stejně postiženého
"Nikolu Šúhaje". Ten byl censurován zase proto, že
byl primitivní loupežník. Ve vojenských knihovnách
byl na indexu "Mein Kampf", protože štval do
války, a "Na západní frontě klid", jenž podlamoval
brannost. Vcelku však bylo toto pole za první republiky velmi omezené, neboť tehdy bylo u nás
censurní umění hanebně zanedbáno.
Patnáct let poté jsem s odpuštěním zvolil svobodu a otevřely se mi zdroje vědění celého světa. -Netrvalo však dlouho, než jsem zaslechl v australských společnostech: "A vy jste také četl (a)
"Věčnou Ambru"?
Víte, ono je to zakázané, ale m ů j bratranec z
Anglie má švagra v Palestině, a ten to poslal pří-

-5-

Za všechny rány
Pavel Javor

Egernia cunnighami, Varanus indicus, Varanus
várius, Dracena Guynensis, Basiliscus basiliscus
a j. y zoologické zahradě Wilhelma ve Stuttgarte". Pro, úsporu místa
pak autor vynechává, k
čemu to srovnání vedlo.
Za
taky
Vlach
Čtení

tohle by ovšem
zasloužil
Robert
- vydavatel'horké a zelené

Novela Jaroslava Havelky "Pelyněk" je skutečně hořké čtení- Námět
je sice tak říkajíc ze života (jde o uprchlíka
tuberáka, který- se marně
snaží podvodem zakotvit
v Americe), ale zpracování je fantasmagorické.
Hrdina a jeho spoluhráči většinou jen třeští
anebo v nejlepším případě sní.
D o jeho osudů se zaplete lékař, který je při
svém mládí už psychologickým mnohoobročníkem a provozuje zároveň
lidumilnost, sadismus a
nihilismus.
Havelkův sloh pak
ustavičně škobrtá. o zmučené výkřiky, rádoby sugestivní přeryvy a zbytečné asociace.
V zelené obálce vyšly
"Povídky z předměstí"
od Vladimíra Zeleného.
Jejich obsah je také ze-

telkyni mého synovce na Nový Zéland. A když
jsem byl (a) na Novém Z é l a n d ě . . . Ono je to takové, well, nezvedené, že?" Ejhle, zakázané ovoce! Tak jsem si opatřil český překlad, který je
tu volně k dostání. Až tehdy, když už jsenj se celou
tou cihlou protrpěl, dostal se mi do ruky. právní
posudek z tiskového sporu v Americe, k d e jakýsi
rozumný soudce ocenil slaivnou anglosaskou nezvedenost takto: " . . . ačkoliv tato kniha nutí k spánku, přece nijak nevzbuzuje touhu spát s osobou
druhého p o h l a v í . . . "
Po tomto zklamání jsem přirozeně odmítl další
nabídky zdejších pornografologů, abych si přečetl
rovněž zakázanou "Námořnickou lásku" Australana
Roberta Closea, který se dokonce dal zavřít, aby
na tom sydneyském milování víc vydělal. Dokonce
trojnásobně: vydělal peníze, rozešel se s manželkou
a od té doby žije zcela šťastně. Ve Francji. Asi ví
proč.
Někdy se tvrdí, že censura knih dokazuje jen
to, že žijeme v dobách, kdy si tak říkajíc blbost
přijde na své. Jsem zcela opačného mínění, ale musím uznat, že i v tomto tvrzení je zrnko pravdy.
Činím tak z pudu sebezáchovy. Z touhy po zakázaném ovoci byl bych nucen na příklad přečíst:
"Knihu o myšáku Mickeym", zakázanou nejen
Hitlerem a Mussolinim, ale i jugoslávskou vládou,
která v roce 1937 přišla na to, že filmový myšák
usiluje o rozvrat monarchie.
"Alenku v říši divů", znelíbivší se v roce, 1931
generálu Čankajškovi, který byl toho názoru, že
"zvířata nemají mluvit a nelze ztotožňovat člověka
s němou tváří".
Rasputinovy "Myšlenky a úvahy", jež potlačil v
roce 1915 sám autor, nikoli snad proto, aby přišel
na jiné myšlenky, nýbrž aby zastřel zdravý selský
původ, vyzrazený na něho v předmluvě.
"Dvě cesty s královským loďstvem kanálem La

Jafco ta tvoje sloka prostá
zní moje píseň, skřivane.
P o tichém zpěvu poznáš hosta,
po vůni, kterou přiváné
vítr, co kolem hlavy pádí
a tiše rozněcuje v nás
toužení krásná, hlasy mládí,
plamen, který už v krvi zhas' Vsak píseň touhy neumlká.
Přes dávné hroby věčně zní,
pokouší, zkoumá, našeptává
důvěrně sladké tajemství M é jasné mládí, větrem znící,
zdali se někde sejdou zas
tvé dětské krůčky váhající
t jistotou, slabší než můj hlas?
Svfé hnízdo stavím ve vichřici,
snad nezmaří je oheň, čas Své hnízdo stavím ve vichřici
v krvavé době větrné.
M é jasné mládí, větrem znící,
až Čísi ruka rozhrne
roušku těch dnů, jež tak tísní,
vězníc a vraždíc moji krev,
ať potom poděkuje zpěv
za všechny rány tichou písní -

lený,
umělecky
vzato
školácký.
Skládá se z naprosto
neprokreslených portrétů několika vystěhovalců, kterým bylo v kosmopolitické Paříži zřejmě
stejně smutno jako našinci u protinožců. Jen

povídání o svátečním
nakladateli českých knih,
otci
Duškovi,
vzbudí
trochu pozornosti jako
kronikářský dokument.
Nakonec nám zbývá
Kolárův essay, ale s tím
se musíme
vypořádat
zvlášť.

Manche", napsanou ultrapatriotem Kiplingem, jenž
v ní, podle názoru britské admirality, prozradil námořní tajemství z roku 1898.
"Knihu modliteb" prince Alberta, manžela královny Viktorie, jež byla roku 1852 shledána defektní s ohledem na svatou trojici boží.
Nikoli, nevěřím, že censura knih je projevem
tmářství. Právě naopak. Mohu uvést nespočetné
důkazy, že právě knihy censurované dojdou netušeného rozšíření a obliby. Censuru nevynášel
tmář, censuru vynašel nakladatel.
Mám velké podezřéní, že Homérova "Odyssea"
se nám uchovala v tolika opisech hlavně proto, že
již roku 387. př. Kr. navrhoval jakýsi censor Plato (sám zkušený autor), že by bylo dobře vypustit
některé pasáže, neshodující se s právo věrnou mythologií. Ve středověku pak každý cti a nákladu dbalý
autor usiloyal o to, aby jeho knihy (ve zvlášť příznivých případech i on sám) byly spáleny na některé z mondénních hranic. Novověcí autoři jsou sice
proti svým středověkým kolegům silně změkčilí,
potrpí si však na psaní závadných knih neméně.
Jmenovat všechny, kteří se takto zapsali mezi autory, • jejichž sláva je zaručena, by znamenalo opsat
index dějin světové literatury.
,
Zcela ve shodě s mojí theorii je historie riejúspěšnější knihy v dějinách západní civilis^ce.' Tato
kniha drží světový rekord v . počtu censurních zásahů a v počtu čtenářů. P r v n ě byla censuřována
v roce 553 císařským censorem Justiniánem. Od té
doby neminulo století, aby ji někdo znovu nevylepšil. Myslíte-li, že přeháním, vězte, že. poslední
censurní zásah se udál v roce 1953. Tisíc čtyři sta
let po prvním censurním přehlídnutí byl z n í jeden
závadný list vytržen a spálen jakýmsi americkým
baptistou na středověké hranici. Což dokazuje, že
to je kniha úspěšná a aktuální. Jestli jste neuhodli
její titul: čtěte bibli, tam to všechno je.
jun
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OBLEKY * S V R C H N Í K Y * H U B E R T U S Y
jen

prvotřídní

za bezkonkurenční ceny

EMIL

KOZDAL

EXCLUSIVE TAILORING
108 H i g h Str-, St. Kilda,

Vic.

Telefon LA 7697

/Pokračování/
Hašek je potom po dva dny pořádně krmil a pak
je v dobrém stavu odeslal do Uher řediteli cirkusu
Kočkovi. Uplynul týden, .Kočka neodpovídal, zda
hyeny dostal, ani neposílal peníze. Devátého dne
konečně dráha dodala obě hyeny v původních bednách zpět se stručným podotknutím, že nemohly být
n a místo určení dodány, poněvadž pan Kočka byl v
Debrecíně zatčen pro pokus zabití a jeho cirkus
se rozpadl.
To byla rána a velká finanční ztráta, neboť peníze za hyeny byly v pekle, a nebylo možno poslati
šelmy zpět Hagenbeckovi do Hamburku. Horší bylo,
že nastávala smutná nutnost hyeny živiti, aby nezhynuly dříve, než se náhodou vyskytne jiný koupěchtivý milovník hyen. Po dlouhém a namáhavém
potloukání po rakousko-uherských železnicích, kde
se o ně nikdo nestaral, byla obě. zvířata vychrtlá
a vyhladovělá jako vlci. Hyeny potřebovaly silnou
•'stravu, aby se vzpamatovaly a vypadaly opět k
světu." Hašek byl zoufalý, když viděl, jak strašně
j i m chutná.
Přemítal úsilovně, jak by si ulevil v této pro;žluklé situaci, až konečně ho napadla spásná myšlenka, že četl jako školák v kterési čítance, že krvelačné hyeny vycházejí za noci na hřbitovy, kde vyhrabávají mrtvoly a "za živa" ie požírají. Využitkoval této hnusné vlastnosti příšerných šelem, a jak
sám vypravoval, pouštěl vždycky pozdě večer, když
ulice byly pusté, obě hyeny na blízký malvazínský
hřbitov, aby s'e tam podle svého zvyku napásly.
Ráno pak je zase odvedl zpět do jejich klecí, jsa
rád, že ušetřil za potravu pro hyeny, které zakrátko na to přece zahynuly.
- Připomínáme, že Mach se pro jistotu odvolává
na Haškovo ústní podání.
Tato nešťastná spekulace s hyenami byla jednou
z příčin, pro které se zanedlouho rozpadl Haškův
obchod se psy, jenž tak mnohoslibně..byl uveden
v

ivfot.

Potud Josef Mach. Jiné pikantní historky z éry
Haškova soužití se zvířaty by se našly ve "Švejkovi" a ve sbírce humoresek "Můj obchod se psy",
ale my jsme si řekli, že se omezíme jen na episody,
které byly dosud prakticky neznámé.
O fackách
Haškův obchod se psy se položil roku 1908. Na
podzim téhož roku se Mach setkal s Haškem znovu,

KRÁTCE Z EXILU
Lída Baarová, která
přijala argentinské státní
občanství,
se
usídlila
trvalé v Solnohradě., Od
roku 1947 natočila 5 filmů ve Španělsku a 12 v
Italů.
— Ze strážní služby na
Trojmezí na Třístoličníku
přešel do Bavorska s
plnou zbrojí čs^ vojín a
požádal o asyl.
— Rafael Kubelík dirigoval v londýnské opeře
Čov.eht Garden nově nastudovanou
Berliozovu
operu. "Trojané".
— Dr. Robert. Vlach se
přestěhoval ze Švédska
do USA. Do USA se vrátil z Londýna • též Jiří
Voskovée.
— Bývalý čs. .obchodní
přidělenéc v Jižní Africe
dr.: M.: Michl byl promován na bakaláře obchodních věd na Jihoafrické
universitě.
— V Montrealu y Kanadě
zemřel bývalý příslušník
čs. zahraniční
armády

kpt. Karel Hanuš.
— Ve Washingtonu byl
proveden v režii L. Brodenové Straussův
"Cikánský baron".
— Novým vedoucím evropské kanceláře Amerického fondu pro pomoc
uprchlíkům v Mnichově
byl jmenován dr. I. Táborský.
— Kanadský tisk uveřejnil obsáhlé články o 15měsíční výzkumné činnosti prof. Krajiny. Jeho
zalesňovací plány a metody mohou prý mít dalekosáhlý vliv na lesní
průmysl provincie Britské
Kolumbie.
— Na kongresu katolických tělovýchovných organisací v Madridě promluvil Dp. Šimon Zuska,
zastupující Čs. orla v exilu, o persekuci a rozpuštění Orla v Československu.
— Čs. národní rada americká pořádala každoroční pouť do Lidic u Chi-

a to, jak sám píše, "za: zvláštních a velice vzrušujících okolností".
"Bylo to v době, kdy nebožtík hrabě Aehrenthal,
bývalý rakouský zahraniční ministr, ohlásil anexi
Bosny a Hercegoviny", vypravuje náš informátor,
"a kdy se v Praze odehrávaly velké bouře protiněmecké a protivládní. Na Příkopech odehrávala se
srážka s policajty pěšími i koňskými, nestydatí němečtí buršáci dostávali obvyklý výprask a pohnuté
scény odehrávaly se v sousedních ulicích i na Václavském náměstí."
Před museem spatřil jsem větší hlouček lidí a
přistoupiv blíže, shledal jsem, že několik Čechů trestá
tam obtloustlého německého studenta, skládájícího
se ze sádla, buršácké čepice a anglických náplastí:
Urazil prý jistou českou dámu, poněvadž byla ozdobena. slovanskou trikolorou.
V témže okamžiku přihnal se k hloučku mladý
muž, jenž rozháněl- lidi, zaměstnávající se buršákem,
a volal rozhořčeně: "To je hanba! Nebijte ho!"
Byl to Hašek, jenž hněvivě protestoval proti tomu, aby deset Čechů vrhalo se na jednoho Němce.
Hlouček se po jeho slovech jaksi zarazil a pustil
Němce z rukou. Buršák si oddechl a přiblíživ se k
Haškovi, děkoval mu za zachránění. Hašek však
mluvil dále k zástupu: "Nač pak deset na jednoho?
To je tříštění národních sil! Takovou věc mohu vyřídit jen já sám, na to dostačí jeden" (přitom dal
buršákovi přes hubu) "a vy můžete pracovat jinde!"
Buršák ovšem přestal děkovati za zachránění.
Druhá facka se odehrála za krásného májového večera v "Monaku". Hašek měl v té době za sebou
už zase jednu etapu novinářské kariéry . . . Tak
o tom svědčí Josef Mach:
"Bylo to krátce potom, co Jaroslav Hašek, spisovatel a zbankrotovaný majitel obchodu se psy a
bývalý redaktor "Světa zvířat", uplatňoval své žurnalistické schopnosti v odborném časopisu "Knihařský obzor". Jednoho dne se mu poštěstilo napsati
článek, že ze zdravotních ohledů se vázání knih nedoporučuje, poněvadž ve škrobu, kterého se užívá
při vazbě knih, žijí miliardy choroboplodných bakterií. článek ten, iak Hašek později vyprávěl, vyvolal sensaci ve společenstvu knihařů, a ubohý autor
byl z redakce vyštván, při čemž ho prý dva knihaři drželi za límec. Hašek v tomto okamžiku se
zmohl pouze na prohlášení, že společenstvu knihařů
upírá vzdělání, dodávaje: "Mne to neuráží, ale vás
to charakterisuje."
( Pokračování příště )
caga. Promluvil dr. F.
Schwarzenberg.
— Prof. dx. Vratislav Bušek oslavil v USA šedesátku.
— Na výstavě v Holland
Parku v Londýně, vystavují čs. sochaři F. Bělský
a A. Fleischmann.
— Zemský soud pro mladistvé v Hofu odsoudil
21-letého bývalého čs. vojína Miloslava Chalupníka na 10 let žaláře pro
zastřelení
srvobodníka
Václava Vaculu, který prý
chtěl zabránit, jeho útěku
z ČSR.
_ Č/JL
— Valná hromada Čs. klubu v Queenslaňdu zvolila

RÁDIO -

TAXI TRUCKS
J. Šuran . tel. B Y 3525
Toorak Station
Stěhovárií, balíky,
kontrakty, proclívání s
zvěrolékař, ambulance.
24hodinová služba

na další období předsedou St. Pokorného, místopřed. V. Nováka, jednat.
E. N. Waldmanna, poklad.
J. Mučka. Členy výboru
jsou: Čech, Gonda, Kratochvíl, Kott,
Pospíšil,
Vávra a Žitný, revisorv
Nováková a
Obešlová.
Adresa jednatele: B o x
1467 V. GPO Brisbane,
Qld., tel. JW 5545.
-W-

TELEVISORY, RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY
a elektrotechnické přístroje a potřeby
za hotové neb na splátky dodá i opraví
J. P

H

I L. I P

Rádio - Electrical,

119 Gardenvale Rd., G A R D E N V A L E , Vic.
(1. stanice za st. Elsternwick) Telefon X M 254Z
Dříve závod v Praze X I I .

Zrádci a
(Pokračování se str. 4)
Ale jednání západních
demokracií (nebo jejich
nečinnost) je stejně nerealistická jako je atnorální. Věří, že se spor íe
•Sověty nedá řešit vojensky. Musí tedy také věřit,
že bude skončen vnitřním
zhroucením komunismu,
nebo že se režimy za Železnou oponou pomalu
rozloží na něco přijatelnějšího.
A právě s toho hlediska je každý ruský desertér, každý
civilní
"zrádce" své
satelitní
vlasti dvojnásob důležitý. V záporném smyslu
je ještě důležitější každý desertér a uprchlík,
který pe ze zoufalství
vrátí domů a o svém
zoufalství tam vypráví.
RozhodHi se Západ

desertéři
jednou, že se horká válka bojoýat nedá, pak
musí lépe bojovat válku
studenou, třeba by jí čas
od času říkal "soužití".
Problém uprchlíků a navrátilců je jejím, nedělitelným a důležitým sektorem, protože
každý
uprchlík rozleptává a
každý navrátilec upevňuje autoritu sovětského
panství.
Termín "desertér" a
"zrádce" se ostatně na
politického uprchlíka nehodí. Ke svému činu se
oďhbdláyali z různých
příčin. Ale většina z nich
neučinila v zásadě nic
jiného, než že podvědomě souhlasila se Sienkiewiczovým: "S lidstvím
pro vlast, ale ne s vlastí
proti lidstvu".
-kw-

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

PICCADILLY
22

jídla

CAFE

Punt

Road, P R A H R A N ,
VIC.
( St. Kilda Junction)
Otevřeno derině mimo pondělí
Obědy se podávají od 12 - 2 hod.
večeře ód 5 do 8 hod.,, pozdní večeře a lehká
občerstvení od 8 - 11 hod. večer.
Pořádáme též oslavy, večírky a svatby

S P O R T O V N Í K L U B S L A V I A PORT M E L B O U R N E
pořádá v sobotu dne 6. července 1957

SPOLEČENSKY 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.) MALVERT*
Hraje soubor kapelníka A.
TOMANA
Likérová licence
Rozhlasové zařízení
Začátek v 8.30 večer
konec ve 2
Reservování stolů a informace: LA 6602
SPOJENÍ: drahou do stanice Malvern a odtud 2 minuty
elektrikou, která staví přímo u Bambaliny, z '
zastávka 41 (Glenferie Rd.), od Luna Parku
číslo 69, zastávka 52 (Wattletree Rd.).

hod. ráno
pěšky, nebo
City číslo 5,
v St. Kildě
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Dopisy

redakci:

VOLBY V ČSR.
— Tuto neděli, jak jistě víš, jsem konala svoji občanskou povinnost. Byly to moc radostné^ volby,
které vy v kapitalistickém, prohnilém zřízení nemáte a asi hned mít nebudete. Nevím přesně, jak je
to u vás zařízeno. Slyšela jsem, že se perete, mlátíte,
nadáváte si, hádáte se a nevíte, koho máte zvolit,
kterou stranu, musíte moc a moc přemýšlet, která z
těch stran to s vámi, lidem, myslí alespoň trochu
poctivě. U nás to máme ulehčeno* tím, že za nás
myslí strana a vláda, která ví • nejlépe, jak to s
námi myslí, a že vždy dobře, o tom nemusíš pochybovat.' Máme jednu stranu a proto také stačí
jeden kandidát za kraj, jeden za okres a jeden za
MNV. Přijdeš do volební místnosti, dostaneš tři
kandidátky a už jdeš a strčíš je do urny.. Obálky
se nedávají, volí se manifestačně. Urna stojí tak,
že všichni přítomní na ni dobře Vidí. Můžeš jít za
plentu, která je jaksi ,s cesty, a škrtnout, kdo se ti
nezdá. Mně se tam také jeden nezdál a šla jsem
tedy za plentu ho škrtnout (chodila jsem s ním
do školy, byl hrozně hloupý - zato nyní prý je velký
dobrák). Cestou jsem se rozmýšlela i o těch dalších, když jsem si náhle uvědomila, že se na mě
členové komise upřeně dívají. Trochu mě to znervosňovalo. Když jsem šťastně dorazila za plentu
a začala se znovu rozmýšlet, viděla jsem, že tam
chybí stůl a tužka. O tužku jsem sice mohla poprosit soudruhy, ale to bych porušila tajnost voleb . .
"Věra", ČSR v dopise čtenáři HD
O NEVÍŘE (Pokrač).
— Reakce p. Pittra na mé verše (HD 10/VII., p.r.)
mi svým tónem živě připomněla způsob, jakým
jsou dnes v Československu umlčováni básníci, kteří z toho neb onoho důvodu nesouhlasí s oficiální
vírou. Pořadají-li se takové nájezdy ve jménu náboženství, je to tím politováníhodnější, protože křesťanská tolerance při nich někde v koutku pláče. Z
celého je ostatně vidět, že p. Pitter četl verše velmi
zběžně a nepochopil, co jsem chtěl říci. Nestavím se
proti Bohu, ale .pochybuji o jeho. existenci v okamžiku, kdy je má touha po víře konfrontována s
událostmi, jichž jsme svědky.
Jaroslav Strnad, Mnichov
MUČIVÁ POHROMA
Jen pěkně svoje hlavičky zde dohromady dejme
a spočítejme důkladně, kdo z pás tu vinu sejme.
My všichni vinu neseme tak, jak ti u nás doma,
že přišla bída pro národ a mučivá pohroma!
Že byl nepřátel bouřný mrak na hrstku sevřenou
v kruh?
Což nestačila řádná pest a věrný národu Bůh?
Vždyť u Sudoměř s hrstkou našich kdysi věrných
bratří
naměřil jim Jan z Trocnova tolik, jak se patří!
Nesvádějme to na jiné, vždy však jen na sebe,
a přiznejme si vespolek, že nás v nitru zebe.
• A což ta druhá pohroma, jež po prvé přišla?
.jProč revoluce Polákům, Maďarům nevyšla?
Zde pomůže jen hromadný převrat všech národů,
potom zcela úrčitě budeme mít svobodu!
Jen nezoufat: Okamžik ten snad brzy přijde,
a slunce nám všem k návratu zcela slavnostně vyjde!
Á děti naše? J a k to krásně m ů j syn nyní děl:
"Až Vlast zvolá, s puškou v ruce, aby svět viděl,
stoupneme si v první řady, chrabří kamarádi!
Když padnem, zvítězíme,
jnáme svou vlast rádi!"
-Bd-, Perth

ZLOBÍ VÁS
Potřebujete
Navštivte s důvěrou
o p t i c k ý

OČI ?
brýle!
krajanský
z á v o d

OPTO

109 Swanston St. / 9 . posch./,
Melbourne /proti Melbourne Town H a l l /
Mluvíme česky i slovensky
Otevřeli® denně 9 - 18, v sobotu 9 - 1 3 hod,
Telefon: Cent. 1819

ŽÁDEJTE

VŠUDE

U

LAHŮDKÁŘŮ

NAŠE

SALÁTY:

* VLAŠSKÝ *
RYBÍ*RUSKÝ
* BRAMBOROVÝ *
- ZAVINÁČE RUSKÉ RYBIČKY
ANČOVIČKY atd.

Z P R Á V Y S. K. S L A V I Á M E L B O U R N E

PRO E L E G A N C I A K V A L I T U

J. Č Á P - k r e j č í
116 Darlinghursí Rd„ KINGS GROSS, NSW.

* KOŽEŠINY

-

KOŽEŠINY*

A M E R I C A N EUR CO. F T Y . LTD.
R.

8C K.

RODNÝ

Vlastní výroba všech druhů šoiešin
Bohatý výběr na skladě
Paris, London,
6. posch. St. James Bldg-.
109 Elizabeth Street
SYDNEY NSW

* Poslední střihy
New

York

Telefon: BW 6162
Byt:
F>I 6179

Kontinentální prošívané deky, peřiny, polštáře,
povlaky, též sypky a damašek (160 cm je 63")
K dostání pouz-e ti firmy

R O S E

Slavia - Preston 1:1 (1:0)
V prvním pohárovém zápase nedokázala Slavia
porazit soupeře z druhé třídy, ačkoliv měla silnou
převahu a předváděla chvílemi dobrou kombinační
hru. Jedinou branku Slavie dal v prvním poločase
Copeland.
Reserva Slavie porazila v Armstrong Cupu v
nastaveném čase druhé mužstvo Juventusu 6:3 a
postoupila do čtvrtfinále. Juventus dohrával zápas o šesti lidech.
29.-6. h r a j e Slavia na vlastním hřišti mistrovský
zápas s Box Hill a 6. 7. na olympijském stadionu
s Geelongem.
SPOLEČENSKÝ ODBOR S. K. SLA VIA
PORT MELBOURNE
oznamuje:
Dne 6. července pořádáme další taneční zábavu
v Bambalíně (viz. insérât v tomto čísle HD). Podobně ja«o dřívější zábavy, jsou i na tuto zábavu
vstupenky 2 týdny předem téměř vyprodány. Svědčí
tc o velké oblibě našich podniků. Pro nedostatek
míst, ač neradi, jsme vždy museli odmítnout velké
množství zájemců. Proto jsme se rozhodli, že další
společenské večery a representační ples uspořádáme
v jiném, větším, moderně zařízeném sále, bezvadně
větraném a vytápěném.
E M P I R E
B A L L R O O M
3 8 6, C h a p e 1 S t r e e t
- P R A H R A N.
•Je v něm 350 míst k sezení. Na prostorném parketu
může pohodlně tančit 150 párů. '
První společenský večer v novém sále uspořádáme
v sobotu 3. srpna 1957
Vám všem, kteří jste na našich zábavách dosud
nebyli:-zeptejte se našich hostů na úroveň našich
zábav. Přijdete-li jednou, věříme, že se stanete
stálým návštěvníkem.
Předprodej vstupenek a infor. tel. LA 6602 (večer).
Na shledanou Vaše S. K. SLA VIA

38 Washington Str., BEXLEY, Sydney, N S W .
(Stanice

Rockdale)

Telefon LW 1220
Veškeré licencované práce instalatérské
Voda
- plyn
- kanalisace
.
všechny druhy střech, žlabů a okapových rour
FRANTIŠEK VRBATA instalatér
22. Asquith Ave., ROSEBERY, NSW. tel. FF 1173
(volat ráno nebo večer)
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: 19 York Str.
N ě m e c : 15 Hunter. Str.
Wynyard Stn-, Sydney
Sydney
Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poioviční cenu. Vyžádejte si ceník.
Prvotřídní kontinentální dámská a pánská obuv
- od £ 3/1®/- Elizabeth Shoes

ZÁJEMCI O INSERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a n z a l a , Bunnerong Hostel,
MATRAVDLLE, NSW-

S. K. Praha - Bankstown 3:3 (1:2)
V . přátelském, zápase proti vedoucímu mužstvu
tabulky vyzkoušela.;, Praha bývalého maďarského
ligového hráče Preconyho, který však nevynikl nad
průměr. Jeho typicky "evropské" podmínky byly
pro klub nepřijatelné.
S. K. Praha - Canterbury-Marrickviile 3.:5 (1:1)
V prvním zápase druhého kola nastoupila Praha
15.6. před 4700 diváky proti drahému .mužstvu soutěže s nově získaným obráncem Hronem (z vedoucího klubu asociace Leichardtu) a se dvěma náhradníky - brankářem Lingísem a Mucillem na levé spojce. Zápas byl opět velmi dobré úrovně, rychlý a
napínavý od první do poslední minuty, bojovný a
vzorně hraný po zemi. Praha však byla pronásledována smůlou. Zraněný Salisbury statoval téměř celý
zápas na křídle. Za stavu 3:2 pro P r a h u minul Butkovič z několika kroků • prázdnou branku. Ačkoliv
pak měla Praha mírnou převahu do konce zápasu,
rychlému mužstvu soupeře se podařilo z rychlých
ojedinělých útoků vytěžit tři branky.
-ar

iVo. 1, Kings Cross Rd. - KINGS CKOSS, SYDNEY
Telefon FA 8054 - a
211 B, Elizabeth St., T & G Building, SYDNEY CITY - telefon BM 3036

Vždy čerstvé prvotřídní
OVOCE

A

ZELENINA

JOSEF GOTTESMAN
138, Ormond Rd., Elwood, Vic.
Telefon LF 7510
V jižních předměstích Melbourne
(Sth. Melbourne, Albert Pk., Middle Pk.,
Kilda, Ehvood, Elsternwick, Brighton)
vyřizuji telefonické objednávky
d o d á v k o u do
domu

St.

Vysoce kvalitní švédské
POTRAVINY, TEXTILIE, VLNU, KUŘIVO ATP.
zašleme za Vás spolehlivě
kamkoliv do Evropy

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

MB 3094

Vyžádejte si náš ceník

-8-

HLAS

DOMOVA

24. 6. Í957

PŘÁTELÉ

Řídí

M I S T R O V S T V Í

Karel

Janovský,

EVROPY

V

Vladka Kim-Kolmana' (1950 Murnau, nyní snad
Kanada). Ladislava Oravce z Bratislavy (dopis v
red.), Vladimíra Rybníčka, nar. 1925, Frant. Skřivánka (1934), Frant. Zetíka, Bohumila Bednáře
(nar. 1927), Zdeňka Schindlera (1929) z .Ostravy,
Ivo Kocha (Adelaide?), Josefa Tomka, nar. 1926
v Táboře (Kanada?), Štefana Gajdoše a Martu
Schreiberovu, roz. Šebelíkovou.

Mnichofr

B O X U

V

P R A Z E

Na Zimním stadionu v Praze konalo se ve dnech 25. 5. - 1. 6. mistrovství Evropy v boxu, jehož se
zúčastnil rekordní počet 149 boxerů z 21 zemí. Všechny zápasy byly jen průměrné úrovně. Evropští
mistři 1957:
muška: Homberg (Záp. Německo), bantam: Grigorjev ( S S S R , pérová: Velinov (Bulharsko), lehká:
Pazdiora (Polsko), lehký welter: Jengibar (SSSR), welter: Graus (Záp. Německo), lehká střední:
Benvenuti (Itálie), střední: Pietrzykowski (Polsko), polotěžká: Negrea (Rumunsko), těžká: Abramov (SSSR). '
Z čs. boxerů se dostal do finále Ivanuš v lehkém welteru. Rus Jengibarjan ho porazil těsně na
body. Němec ve váze těžké vybodoval Angličana Thomase, Poláka Manka, v semifinále byl vyřazen těsně na body Abramovem. Petřina v mušce vyhrál nad Angličanem Lloydem t. k. o., v následujícím kole byl však vyřazen Dawiesem (Wales). V polotěžké Cipro byl vyřazen vítězem váhy
Rumunem Négreou, Rock prohrál ve druhém kole s Němcem Grausem.
V prvém kole bylí vyřazeni: bantam Gajdoš (Skotem Morrisseyem), v pérové Zachara (Italem
Sitrim po velmi nečistém boji), v lehké střední Beleš (Rusem Sobolevem), ve střední Kuchta (Polákem Pietrzykowskym, Kuchta šel po prvním ú d e r u na zem), v lehké Glassa (Maďarem Kistalvim). Ivanuš porazil cestou do finále Tutka Talcimkaye, Jugoslávce Lukiče a Angličana Stonea.,
D A V I S

C U P

1 9 5 7

Výsledky '2. kola evropského pásma: Francie ČSR 4:0, Polsko - Čile 3:2, Dánsko - Jižní Afrika
4:1, Německo - Mexiko 1:3, Holandsko - Itálie 0:5,
Anglie - Nový Zealand 5:0, Belgie - .Maďarsko 4:1,
Rakousko - Švédsko 1:4.
Čtvrtfinálová utkání: Francie - Anglie 2:3, Švédsko - Dánsko 4:1, Belgie - Mexiko 3:2, Itálie - Polsko 4:1. V semifinále bude hrát Itálie se Švédskem
a Anglie s Belgií.
VÝSLEDKY TENISOVÉHO MISTROVSTVÍ
FRANCIE
1957
Pánská dvouhra: Davidson (Švédsko) - Flam
(USA) 6:3, 6:4, 6:4, dámská dvouhra: Bloomerová
(Anglie) - Head Knodeová (USA) 6:1, 6:3. Bloomerová vyřadila v semifinále čs. repr^sentantku
Pužejovou ve třech setech), pánská čtyřhra: Anderson, Cooper - Rose, Candy (všichni Austrálie) 6:3,
6:0, 6:3, dámská čtyřhra: Bloomerová (Anglie),
Hardová (USA) - Ramirezová, Reyesová (Mexico)
7:5, 4:6, 7:5, smíšená čtyřhra: Pyžejová, Javorský
(ČSR) - Budingová (Záp. Německo), Ayala (Čile)
6:3, 6:4.

- - V e zkratce -•— Na mezinárodních závodech ve Varšavě vytvořil
Jungwírth nový čs. rekord na 1.500 m časem ' 3:42.1
min.
— Švýcarský pohár v kopané vyhrálo mužstvo Chaux
de Fonds (porazilo ve finále F. C. Lausanne 3:1):
Chaux de Fonds trénuje bývalý čs. intemacionál
Jiří Sobotka.
—Cyklistický závod Giro ď Italia i vyhrál letos
Ital Nencini. Francouz Bobet byl druhý.
— Vítězem 2. ročníku P o h á n í evropských mistrů v
kopané se stal obhájce titulu Real Madrid, který
porazil ve finále italskou Fiorentinu 2:0.
— Čs. košíkářky se umístily jeko druhé v t u r n a j i
o pohár Jugoslávie v Bělehradě. Pořadí: 1. Bulharsko, 2. ČSR, 3. Polsko, 4. Jugoslávie, 5. Francie, 6.
Maďarsko. Jednotlivé výsledky: ČSR - Bulharsko
6.4:57, ČSR - Polsko 57:60, ČSR - Jugoslávie 63:30,
ČSR - Francie 49:36, ČSR - Maďarsko 41:37.
— Norsko porazilo v Oslu v kopané Maďarsko 2:1.
Byl to kvalifikační zápas o postup na mistrovství
světa.
— Československa, hráčka Pužejová byla nasazena
přo letošní Wimbledon jako osmá. V mužích byli
nasazeni tito hráči: 1. Hoad, 2. Coop.er, 3, Richardsofi, 4. Davidson, 5. Fraser, 6. Seixas, 7. Flam, 8.
Rose.
'
.'
— Angličan Ibbotšon, který vyhrál v Melbourine
bronzovou v běhu na 5 km zaběhl míli za 3:58,4..
J e to nejlepší čas od Landyho světového rekordu.
3:58.
— Americký plán na sérii lehkoatletických utkání
mezi americkými a sovětskými sportovci byl opuštěn
pro potíže se strany Sovětů.
v
POZOR. ADRESA EVROPSKÉHO ZÁSTUPCE
HLASU DOMOVA: Helene Baier, Muenchen Í3,
Akademiestr. 19/IV., W. Germany.

HLEDAJÍ:

Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
HD.

Malý

L i s t á r n a

oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/tučnou 1/6.

M. V. Rum Jungle: Díky
za dop. a výstř. Dle možnosti použijeme. . Dr. Ď.
S. Penguin: Díky za adr.
- M. J. Š. Díky za Wash.
Post. - B. Ch. Adelaide:
Viz. HD 24/VI. str. 3. t
J . S. Ballarat:. Díky' za
opis Č. listu. Ponecháváme k event, pozd. použití.
- M. H. Hawaii: Díky za
dopis. Přejeme hezký pobyt. - A. Z. Oakleigh: Dopis předán do Sydney. F. S. Rome: Díky za adr.

MLADÝ, intel.,
citově
založený Čechosl., z lepší
rodiny, nepiják, nekuřák,
vyšší, plnoštíhlé postavy,
dobré povahy, hledá pro
nedostatek času íouto cestou vážné seznána, s děvZápasy 11. kola byla skončena 1. část ligy ko- četem podob, vlastností.
pané. Na prvním místě je Dukla Praha (18 bodů Majit.' obchodu neb fara score 22:10), na druhém Slovan Bratislava (po- my vítána. Mám větší
zadu o 3 body). Oba kluby se zúčastní Středoevrop- kapitál, který bych do
ZPRÁVY OSOBNÍ
ského poháru. Jejich soupeři budou 30. června první podn. investoval. Prosím
dva jugoslávské kluby Crvena zvezda Bělehrad a foto, které vyměním neb SI. Margaret Helen MacVojvodina Noví Sad.
vrátím. Pište na HD pod govan a p. Petr Talacko
Další pořadí ligy kopané: 3. Sparta, 4. Rudá hvěz- zn. "Společný cíl".
oznamují, že jejich sňatku
da Bratislava, 5. Rudá hvězda Brno, 6. Prešov, 7.
bude požehnáno dne 26.6.
BUNGALOV
ZAŘÍZENÝ,
Hradec Králové, 8. Slavia, 9.., Ostrava, 10. Pardu1957 v 5 hod. odp. v St.
2
místo.,
2-3
lůžka,
probice, 11. Trnava, 12. Kladno.
Marys' Church of EnVýsledky posledních ligových utkání: Slavia-Trna- najmu svobod, neb za- gland, Glen Eira Rd.,
va 2:0, Slovan Bratislava-Hrádec Králové 6:0, Ostra- mést. manželům u nádra- Caulfield. - 73 Neerim
va-Dukla Praha 2:2, Sparta-Prešov 2:1, Pardubice- ží Oakleigh. Tel. UM - Rd., Caulfield. Vic.
RH Bratislava' 1:6, RH Brno-Kladno 2:1, Sparta- 3318.
REDAKCI DOŠLO :
Hradec Králové 2:2, Dukla Praha-Trnava 1:0, PRODÁM LEVNÉ pěknou
Dukla Praha-Prešov 2:0, Sparta-Pardubice 9:2, zánovní ložnici s dvojiKladno-Ostrava 3;4, Hradec Králové-Slavia 0:0, tou postelí. Adresu sdělí BOHUŠ PETRŽELKA &
VLADIMÍR WALZEL:
Trnava-RH Brno 1:2, RH Bratislava-Slovan Bra- HD.
"Zákon o sociálním potislava 0:3.
jištění v U.S.A."
(30
stran) a PETR ZENKL:
PŮLHODINKA ČESKÉ NA LÉČENÍ ČS. KATOL. DUCHOVNÍHO SPRÁVCE " S o c i á l n í Dojíštění v
V MELBOURNE
TANEČNÍ HUDBY,
Č.S.R." (23 str?n).- Brodošlo do uzávěrky:
žuru vydalo Ústředí svohrané orchestrem Karla převod z HD 12/VII £ 33/6/6, F.. Hruboš ; W.A. £ bodných čs. odborů, P. O.
Vlacha, bude vysílána ve 1 a P. Blackburn £ 3. Celkovou částku £ 37/6/6 Box 184, Woodside 77,
středu 3.VII. na stanici jsme předali dp. Peksovi, který dp. Zdražila zastupu- New York, N. Y., USA.
3 KZ Melbourne od 10.15 je. Všem dárcům děkujeme. - Páter Zdražil již odjel Zasílá se zdarma neb za
večer. Pořad, zvaný "Sup- na léčení do Modrých, hor v NSW.
dobrovolný příspěvek.
per Club", uvede a průvodní slovo má Geoff
Brooke.
V. J.
POZOR!
POZOR!
POZOR!
V K A T H A R I N Ě
O P Ě T
Č E S K É
V E D E N Í !

Čs. l i g a

kopané

Podáváme kontinentální i australská jídla
denně od 5. hod. odp. do 1. hod. noční,
v sobotu a v neděli již od 12. hod. v poledne do 1. hod. noční

Kontin. jídla - zákusky
Káva
MANHATTAN GOFFEE

C a f e

ESPRESSO LOUNGE
a restaurace
2 Longliorije Str.

DANDENOŇG; VÍC
Srdečně zve
Ant.

K a t h a r i n a

naproti L u n a P a r k u , S T . K I L D A , V I CTelefon LA 8596
Výhodné ceny stálým hostům (předplacení)
Od pondělí do čtvrtka máme k disposici sál v I. posehedí,
kde se mohou konat večírky, svatby a pod.

Bůžek

HLAS

DOMOVA

vychází čtrnáctidenně
Řídí

redakční

kruh

Adresa: Hlas domova.
4. Erin St., Richmond E, 1, Víc.
Telefon JA 3380 (jen mimo prac. dobu)
F T

ASS SW4T6 AH«

SMAKS TO

SPECIAL CONTINENTAL

K M W K

SMUTS

Předplatné: na rok s 37/-, na i roku
s 19/-, na 7 čísel s 10/-, jednotlivě s 1/6.

5 « BOU MCE STREET
WELBOUIWE. C I

Montsrwneráky

s

Tintara

vložkeu

Ha

zip

Odebírají všichni Vaši přátelé
"HLAS

DOMOVA"?

