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CHRUŠČEV S B U L G A N I N E M V

Číslo 15.

Každý jednotlivý sovětský voják v Budapešti,
který odmítl střílet do maďarských dělníků,
je důkazem toho, že základní prvky evropské
kultury nebyly v Rusku zničeny - a to nikoli
navzdor ''dvěma minutám nenávisti", o kterých
psal Orwell, ale navzdor čtvrtstoletí Stalinovy
nenávisti a teroru.
Vladimír Ďeduer

ČESKOSLOVENSKU

R y b a a h os t

NESMRTELNÉ

1L UŠE

Vedoucí, australský odborář Monk se zdržel na
návštěvě v Rudé Číně neočekávaně dlouho, neboť
během svého pobytu v říši MaočétúnbÝě onémocíiěi.
Rádi Jsme vzali na vědomí; žé se uzdraviL Neradi
jsme vyslechli jeho zprávy o tamních poměrech.
Je ku cti předákům odborových svazů na Západě,
že se v hloubi duše považuji za muže z ulice i'tehdy,
zástávají-ii vysokou funkci v odborech. ZapomíMají
Pia to, že při návštěvách za Železnou oponou še jim
dostává poct, reservovaných jinak pro hlavy států.
Komunistům se takové výdaje vždycky vyplatí.
Pan Moiik se vrátil, aby zvěstoval australskému
dělnictvu, že Rudá Čína je zemí pokroku. Tli a
tam prý najdeme na odpovědném místě i bývalého Čankajškova generála, existují také jiné politické strany než'strana komunistická, životní úroveň stoupá. Divy čínského lékařství prý předčí
kdy západní medicínu. Z toho vypiývá logický (pro
nás poněkud nelogický) závěr: je třeb? obchodovat s Rudou Čínou a učinit ji členem Spojených
národů. Všechno bude krásné a Rudá ČÍD& radostí
zrůžoví.
Poněkud odlišné' svědectví o životě za Železnou
oponou vydal na svém přednáškovém turné po Evropě a Skandinavii jugoslávský politik a kdysi intimní přítel maršála Tita Vladimír Dedižer (autor
oficielního Titova životopisu "Tito mluví"). Kdyf
Tito vstrčil svého kritika Džilase pod závoru, ozval
se na obranu bývalého soudruha jen hlas Dedižéra. Byl za to zbla ven] svých úřadu a nyní žije jako
více méně soukromá osoba. Pro jugoslávské komunisty je to výhodné řešení. Jako soukromník může Dedižer ventilovat na Západě stížností, které
by si Titova vládá jinák nemohla dovolit.
Dedižer, maje na paměti osud Milovana Džilase,
se vyhýbá jakékoli kritice vnitřních poměrů, v Jugoslávii. štědřejší je v projevech, .v nichž se zabývá
vývojem v Sovětském svazu a v satelitech. Zhruba tvrdí toto: všechný cesty spějí k socialismu. Socialismus znamená sociální bezpečnost, znárodněné hospodářství a svobodu jednotlivce. K socialismu lze dospět vývojem, někdy však jsou nezbytné
revoluce. Příklad Sovětského Svazu by měl poučit
socialisty na celém světě, jak k socialismu nelz«
dospět. Vykořisťovatele kapitalistické vystřídala vysoce organisovaná vykořisťovatelská třída manažerská. Dedižer vyslovuje pochyby, lze-li státně zákon o pěstování a známkování chmelu.
vykořisťovatelského robota odstranit prostředky
administrativními, jak tó slibuje dnešní kurs "liMinistr zahraničí Vác- dávaly ty, které by ru- vil Zápotocký, našli za- berálnějších" komunistů.
lav David mezitím vy- šily duševní pohodu vše- líbení v revisionismu a
Uvědomíme-Ji si, že tu slyšíme komunistu, který
světloval západoněmec- ho lidu.
dokonce "popírají vedou- ve jménu socialismu schválujě revoluci proti kokým novinářům, jak to
cí úlohu strany". Sou- munistickému zřízení, poskytne nám to mnoho látky
Sjednocení Německa
Československo t Nědruh Maocetun sice pra- k přemýšlení. Jestliže bychom VzaM svědectví pana
Sjednocení Německa
Monka o poměrech v komunistické Číně za bernou
meckem myslí.
vil, že ideologie mají sou- minci, jak bychom si potom vysvětlili, že sami orgaje věcí všech Němců, ale
Neřekl nic nového,
těžit, ale starostlivý za- nisátoři, stavitelé a vládci komunistického bloků
čs. vláda má přece jen
ČSR je pro systém kolekhradník Zápotocký musí se musí zabývat myšlenkami tak nepříjemnými, jaraději východní komutivní bezpečnosti a proto
trhat plevel, který by ko je účtování, mezi komunistickou theorií a šedoú
nisty' než na příklad záprózou žívotá?
proti Severoatlantickému
ideologické květy udusil.
padoněmeckého ministra
Pan Monk má právo se mýlit. Jeho omyl je omyl
obrannému společenství,
Vzorný sjezd
člověka, který celý život bojoval proti drsným ůsko^
zahraničí von Brentana.
pro zákaz výroby atomokům a křivdám obchodních a průmyslových spoHlavně je však ČSR
Sjezd spisovatelů, pro- lečnosti své země. Lidé jeho generace snili o lepším
vých zbraní a pro nejširpro zvýšení obchodních bíhal letos podle plánu. světě, jehož kolébka stojí v Moskvě. Zazlíváme mu,
ší kulturní spolupráci.
styků, protože komunis- František Hrubín k vše- že ještě neprocitl. Zazlíváme mu. že vidí nové čteČeskoslovenská vláda
té zoufale potřebují cizí obecné spokojenosti vy- ské silnice, a že současně zapomíná, žé tyto silníce
si ráda přečte všechny
dopravovaly oddíly.,"dobrovolníků" na korejská boN.
Chruščev
devisy. To poslechli o- světlil, že svojí loňskou jiště, že je vděčen svým hostitelům za vzornou léknížky, ale nemůže přivšem David neřekl.
řečí nemínil nikoho ura- kařskou péči, a' že zároveň zamlčuje, že ne každéK posílení prestiže
pustit, aby se v ČSR proSpisovatel Antonín Zá- zit. Sjezd pak složil po- mu čínskému občanu je přidělen specialista' ž Kantonu. Navíc pochybujeme, že by pan Mo.nk- viděl
potocký si zašel na sjezd vinný hold a rozešel sé. pokrok
v tom, popravuje-li se dnes kulkou- do týlá,
svých kolegů, jimž byl
Jen nekajícný Jaroslav zatím co za feudalismu se staromódně stínalo, &
nucen vysvětlovat, jak Seifert považoval dobu byla-li chvalně známá čínská mučení ani ne taK
to vlastně soudruh Mao- sjezdu za vhodnou chvíli dávné doby vyměněná za methody čistší a smrtek
cetun myslil s heslem o uveřejnit v Literárních nější.
Pan Monk má právo se mýlit. Pochybujeme však,
H L A S D O M O V A SE P Ř E S T Ě H O V A L
květu mnohých ideolo- novinách přes dvacet let
že by toto všechno nevěděl právě tak dobře, jako
gii.
starou báseň, pozdravují- to víme my. K získání těchto informací není třédo čísla 8, Moorhouse St.,
;
Někteří kolegové, pra- cí barikády - v Madridu. ba jezdit na dýchánky v Pekinu. Stačí si přečíst
:t>řeklady článků, které' píši Čínští komunisté pro
West Richmond, E. 1, Vic.
•čínské komunisty.- Pan Monk však nemá-' právo
(asi 60 metrů od dřívějšího místa)
zaměňovat dočasnou politickou linii své strany za
Published by Fr. Váňa, 8 Moorhouse St.,
zájem své země,, nemá. právo tváří v tvář faktům
Richmond
E.
1.
Vic.
Printers:
Bnssau
&
Co.,
Telefon není změněn: JA 3380
dávat přednost svým vlastním politickým ilusím.
0 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
jun

Chruičevova loňská návštěva Varšavy nebyla ¡předem připravena. Navíc bylo Polsko v té době
n a pokraji
antikomunistické revoluce. Je přirozené, že Poláci nepřijali kremelské poselstvo s
otevřenou náručí.
Nedávná návštěva Finska připravena byla. Jenomže Finové vedli s ruskými bolševiky krvavou
válku a jsou pořád ještě mimo satelitní kruh* Mohli proto důkladným ignorováním ukázat pozvaným a přece nezvaným hostům, že určitý druh hostí nepotřebuje ani ony příslovečné tři dny jako
ryba.
, O československé cestě nás .ve styku se západní- vyhazovat, nebo ji znomluví západní tisk jako mi přáteli do nepříjem- vu přitáhnout a být vyo něčem "triumfálním". ných rozpaku. A j e to hozen se sedla.
Gotnulka vyhrál, proT i z nás, kteří zůstali v otázka, na niž zatím martože jeho cesta byla pro
komunistickém Českoslo- ně hledáme odpověď.
komunistnus v Polsku
Účel cesty
vensku alespoň nějaký
"čas,, znají z vlastní zkuZačali-li už jsme srov- schůdnější. U z d a byla
šenosti, jak se taková náním s polskou návště- popuštěna, jeden komunista ustoupil v taktice
masová paráda dělá.. Vě- vou, zůstaňme u nídí, jak snadné je pro ko- Chruščevův úmysl byl druhému.
munisty
nakomandovat tenkrát jasný. Přijel zaCo asi vedlo k Chrušk podobným " t e á t r ů m " chránit komunismus V čevově návštěvě nejvěrosazenstva "továren a úřa- Polsku.
nějšího satelita? Likvidadů. Účast je dobrovolná,
Gomulka
mu mohl ce gomulkovštiny? Neale...
oprávněně odpovědět, žé všimli jsme si zatím, ie
Hůře už je Jc pocho- dělá do puntíku totéž. by se u nás něco podobpení spontánní nadšení, Byly jenom dvě možné ného vyskytovalo ve vio němž se dočítáme, pro- cesty: popustit trochu ditelné míře.
A. Z á p o t o c k ý
tože to se nakomandovat uzdy koni, který začal (Pokr»íovinl na «tr. 2)
Host hostitelem
nedá. Současně se nám
však nechce věřit, že by
Československo před Chruščevovým příjezdem
Nikita Chruščev se svým
ministerským vlečňákem
vzbuzoval v obyvatelstvu
Československa sám o soZačátkem cervence dokazali členové Národního shromáždění, že jsou
bě nejmenší sympatie, opravdu: zástupci lidu nezávislé země- Zatím co se v Kremlu kácela křesla,
natož pak nějaké nadše- zatím co pozornost celého »věta byla upřena ku Praze v předvečer příní.
jezdu Chruščeva se sovětskou delegací, českoslovenští poslanci byli zaOtázka nadšení čs. da- městnáni důležitými úkoly. Parlament projednával zákony o vynálezech,
vů přivedla mnohého z objevech a zlepšovacích návrzích. Národní shromáždění odhlasovalo též
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DOMOVA

WASHINGTONU

JEDNOU ANO, JEDNOU NE
Londýnské odzbrojovací rozhovory, o nichž se nedávno zdálo, že přece
někam povedou, zabředly znovu do bláta.
Nynější posice je asi taková: Sovětský svaz stojí na svém posledním
návrhu, který žádal zastavení nukleárních pokusů za mezinárodní kontroly; Spojené státy tvrdí, že jsou ochotny souhlasit jenom tenkrát, bude-li
současně zakázána výroba nukleárních materiálů pro vojenské účely.
-•¿Jejicjb' stanovisko by se dalo dobře bránit, kdyby se ve Washingtonu
konečně dohodli, co vlastně chtějí.
President Eisenhower
vyhlašuje j e d e n den
ochotu přijmout suspensi nukleárních pokusu. a
druhý den
promptně
oznámí, že v nich míní
pokračovatNěkdy se potácí mezi
-vlastní touhou po velkétri mírovém tahu a ná; celníky amerického generálního štábu, kteří
prostě v žádnou dohodu
se Sověty nevěří.
'
Čistá bomba
; Definitivnější změnu v
presidentově m y š l e n í
však asi přivodila teprve
možnost zhotovit t. zv.
"čistou", bombu. Myslí
se tím vodíková puma,
prostá radioaktivního odpadu^
, U ž britské výbuchy v
Pacifiku byly "čistší"
nez. všechny předcházející. Američtí vědci teď
tvrdí, že dokáží vyrobit
JSumu úplně čistou. Potřebují prý jenom čas a
další pokusy.
President Eisenhower
shrnul jejich stanovisko
na tiskové konferenci:
" . . . Dejte nám (vědcům) čtyři nebo pět let
k přezkoušení našeho
výzkumu
a • vyrobíme
absolutně čistou bom-

b u . . . Chcete-li dostat z
atomové vědy pro mírové účely plnou hodnotu . . . tyhle pokusy musí
pokračovat •. . "
Mluví-li tak president
Spojených států, zdá se,
že atomové pokusy pokračovat budou. To je
konečně ciocela v pořádku, protože, Co jeho vědci říkají, má hlavu a pa-

Ryba a host
(Pokračování se «tr. 1 )
Likvidace stalinistů?
Pokud se u nás o nich
vůbec dalo mluvit, "president" Zápotocký a sekretář Novotný by musili jit první.
"Umravnění" KSČ v
souladu s novou linií?
Československým komunistům stačila až dosud
orazítkovaná
bumážka
pro každou, daleko, krkolomnější k r e m e l s k o u
změnu.
Krátce: čs. kůň zatím
nevyhazuje jako polský,
komunismus je tam pevněji v sedle než v ostatních satelitech.
A přece - Nikita bohatýr přijel. Zatím vidíme, jenom jedno vysvět-

Naše rovy
DALŠÍ

Zmatek ve Washingtonu
jim hraje přímo do rukou.
"Sovětský svaz je připraven okamžitě a na
místě podepsat dohodu
o zákazu atomových a
vodíkových zbraní", řekl
Chruščev těsně před odtu.
jezdem z Prahy. PodobJe jiná věc, přijde-li
nou gramofonovou destakové prohlášení v pa- ku bude přehrávat světu
tách za prohlášením ú- ještě mnohokrát.
plně opačným.
Bude-li znít lidem oŽhavé železo
pravdově, bude to jenom
Bolševici vědí, jak kout zásluhou nerozhodnosti
železo, dokud je žhavé, americké vlády a úplnéa nukleární odzbrojení ho nedostatku konstrukje věc, na níž se dá pro- tivní odzbrojovací poli-npagačně hodně vydělat. tiky na Západě.

TRIUMF

KOMUNISTICKÉ

TECHNIKY

Nemusím vám vysvětlovat, že naše televise je
po technické stránce špatně vybavena. Nemáme
kamery, které by snímaly za denního světla,
naše objektivy jsou pevné a nedovolují přejít
2 detailních na celkové záběry, máme málo
přenosových vozů, málo kamer, málo lidí
Televise nemá vlastní laboratoře a každý film á ť již pořízený vlastními kameramany nebo
externisty - amatéry, musí být vyvolán v družstvu Fotografie. Spatříte-li přesto záběry z nedělního sportu dvě, tři hodiny po utkání (což
nedokázaly dosud ani západní televisní- společnosti) . . . je to zásluhou obětavosti tele: višních spolupracovníků. Pracují věru za nejhorších možných podmínek.
František Lion ve "Stadionu", Praha, 26.4.1957.
APRBSA EVROPSKÉHO ZÁSTUPCE HP:
Helena Balerovâ, 1 a, Gentzstrasge, Muenchen
13, WEST GERMANY

lení. Události v Maďarsku a Polsku zanechaly
své stopy- Nikita vyřídil "Tataříny" v matičce Rusi, ale bojí se o
přilehlé gubernie. M á
strach i o ty nejspolehlivější a upevňuje na místě i takové posice, které1
jsou poměrně pevné.
Navíc se snad snaží
posílit svou prestiž "triumfálním" přijetím tam,
kde je má zaručeno a
chce snad také mentorovat satelitní vůdce na
"neutrální" půdě.
Palice bohatýrská
Vzhledem k předcházející čistce sledoval svobodný svět Chruščevovu cestu Československem se zvýšeným zájmem.
Jeho projevy činí podivnou směs. Jedna jejich část je určena pro
československou a satelitní spotřebu, druhá pro
export do svobodného
světa. Nad hlavami satelitů zamával se4mipudovou palicí Marxe a Lenina. S komunistickou
"otevřeností" ujistil své
posluchače v Ostravě, že
se do vnitřních záleží-

tostí Československa nemíní vměšovat, ale marx
- leninismus že tam musí
zvítězit. Nechápavým přidal zmínku o krveprolití v Budapešti.
Pťo západní svět vytáhl podstatně menší paličku, kterou podle potřeby zakrýval sametovou
rukavicí. Bez rukavic jej
ujistil, že se mýlí, čekali po kremelském gruntování nějaké ukvapené
ústupky. S rukavicí mluvil o manželství z rozumu.
Celkem se dá říci, že
československá návštěva
dokázala přehnanost nadějí těch optimistů, kteří čekali rychlý obrat k
lepšímu.
Češi a Slováci nemohou přirozeně mluvit tak
otevřeně jako Finové.
Ale kdyby mohli, většina
z nich by jistě potvrdila, že přísloví o rybě a
hostu platí pro návštěvníky Chruščevova druhu
i v Československu. Pozvání hostitele z Hradčan je nezavazuje, protože i on je tam jenom
hostem a to ještě samozvaným.
-kw-
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ZLOBÍ V Á S
Potřebujete
Navštivte i důvérou
o p t i c k ý

OČI r
brýle!
krajaoaký
z á v o d

OPTO

109 Swanaton St. ¡9. posek./,
Melbourne /proti Melbourne Town Halí/
Mluvíme česky i slovensky
Otevřwui denné 9 - 18, • sobotu 9 - 1 3 hod,
Telefon: Cení. 1819

TUZEX místo DAREXU
Ministerstvo zahraničního obchodu oznámilo úředně, že vzkřísí z mrtvých Darex. Vyhláška s
titulem "Nákup zboží za
valuty" byla uveřejněna
všemi čs. novinami. Její
text zní takto:
"Dnem 15. července bude možno nakupovat v
drobném zboží za cizozemská platidla v novém podniku zahraničního obchodu Tuzex, který bude mít
sídlo v Praze IJ., Palackého 13.
Zboží se bude prodávat
na odběrní poukázky, vydané Státní bankou československou a B. p. Živnostenská banka za uve-

ZE DNE
7. 7. Poslední britské oddíly opustily Jordán.
— V Leningradu demonstrovalo 700.000 lidí proti
"podvratné činnosti" Malenkova, Kaganoviče a
Molotova, kteří byli zbaveni funkcí.
—Argentina přerušila diplomatické styky s Venezuelou, kde žije bývalý
diktátor Perón.
— Podle amerického komentátora Alsop.a provedl
SSSR s úspěchem pokusy
s mezikontinentální raketou.
8.7. Chruščev a Bulganin
přijeli na návštěvu Československa.
— Zemětřesení v severním Iránu zničilo několik
set vesnic. Podle neofielních odhadů přišlo o život 1.000 Udí.
10. 7. Moskevský rozhlas
oznámil, že Malepkov byl
jmenován ředitelem hydroelektrárny v Ust - Kamenogorsku na Sibiři.
12. 7. Sovětský svaz nabídl
Ceylonu hospodářskou pomoc.
15.7. Tři ministři v čínské komunistické vládě
se veřejně přiznali k vážným ideologickým omylům. Brali příliš doslova
nedávné prohlášeni Maočetunovo o volnosti různých názorů.
— Ministr Blanco oznámil
ve španělském parlamentě, že ve Španělsku bude
po Francově smrti nebo
odstoupeni znovuzřízena
monarchie.
16. 7. Z ústředního výboru bulharské komunistické strany byli vyloué«ni

děná cizozemská platidla
podle podmínek, o nichž
podají informace uvedené banky a podnik zahraničního obchody Tuzex.
Výměna valut, t. J. hotových cizozemských peněz za odběrní poukazy,
bude považována za včasné splnění povinnosti nabídky stanovené zákonem
o devisovém hospodářství".
Vyhláška dále oznamuje, že ti, kdo nebudou
chtít za valuty, nabídnuté
k výměně, odběrní poukazy, budou proplaceni r
čs. korunách podle nového kursu (viz str. 3,).
JP

NA

DEN

tři funkcionáři: generál
Panov, náměstek předsedy
vlády Čenkov 3 ministr
práce Terperčev (bývalý
předseda vlády)..
18. 7. Při tajfunu zahynulo 116 osob na Filipínách
a na čínském ppbřeží.
— Podle zpráv z Bejrutu
zesiluje Sýrie posádky na
izraelských hranicích.
— Americký kongres odhlasoval presidentu Eisenhowerovi jen 500 mil. dolarů ze žádaných 900 milionů na hospodářskou
pomoc cizina. zemím.
— President Nasser oznámil, že se podařilo odhalit organisaci, která měla za úkol zabít Nassera
a ostatní členy egyptské
vlády. Mezi spiklenci prý
byli bývalí ministři dr.
Mohamed Salah-el-din a
Abdel Fattah Hassan.
— Izraelský předseda vlády Ben Gurion prohlásil
v interview na britské televisa, že IzraeJ je připraven jednat s Nasserem.
19. 7. Podle čínského komunistického tisku bylo v r. 1955 odhaleno azajištěno v Číně 81.000
kontrarevolucionářů.
19. 7. Při hlasováni o Alžíru byla francouzské vládě Bourgés - Maunouryho
projevena důvěra.
— Vedoucí komunisté z
Jugoslávie, Albánie a Bulharska konferovali v Sovětském svazu.
20. 7. Ve volbách do místních a krajských výborA
na Javě získali komunisté přesvědčivou rětiHa*.
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ČESKOSLOVENSKO

— Čs. viáda pozvala předseda Australské dělnieké
strany dr. Evatta na'
návštěvu do Československa.
— V Československu, stejně jako v celé Evropě,
panovala velká vedra. V
Praze se teplota pohybovala mezi 42-45 stupni
Celsia.
— Antonín
Zápotocký
jmenoval Jana Obhlídala
mimořádným vvslancem
ve Švýcarsku. Dosavadním vyslancem tam byl
Ludvík Svoboda.
— Na pohřbu spisovatelky Anny Marie Tilschové
učinil smuteční projev
náměstek ministra školství a kultury dr. Karel
Bedrna.
— Československo zdvojnásobilo úřední kurs dolaru, libry a měn dalších
17 západoevropských států. Tyto kursy platí však
jen pro finanční platy, netýkající se běžného zahraničního obchodu. Dolar
bude stát úředně 14.36
Kčs, anglická libra 39.80
Kčs. Kurs sovětského rub-

VE

lu byl snížen. 100 rublů
bude vyměňováno za 115.
40 Kčs, což jest o 64 Kčs
méně než dosud.
— ČTK vydala prohlášení,
v němž popírá zprávy západního tisku, podle kterých prý byly rozmístěny na území ČSR, sovětské oddíly.
— V Karlových Varech
byl zahájen X. mezinárodní filmový festival.
Festivalu se účastní 45
států. Čs. produkci representuje "Dobrý
voják
Švejk", který byl v
poslední chvíli stažen z
létošního festivalu v Cannes.
— V ČSR probíhají letní
festivaly. V Náměšti. nad
Oslavou "Náměšťské léto", v Litomyšli "Smetanovy dny", v Turnově
"Dvořákův Turnov", ve
Vimperku "Léto pod Boubínem".
—Antonín Zápotocký udělil profesoru Komenského
university v Bratislavě dr.
Karlu šiškoví medaili Jana Ev. Furkyně za vědeckou práci. Medaili pře-

PROCESY A ROZSUDKY
— Před krajským senátem v Jihlavě byla souzena skupina "teroristů", kterou vedl Karel
Stork. Členové skupiny ukrývali zbraně a pokusili se prý zavraždit komunistického poslance Pěšáka. Stork nebyl schopen chůze, neboť,
jak uvedl před soudem, byl podroben "zostřenému výslechu", při němž utrpěl zlomeniny
žeber. Stork dostal 15 let, František Březina 10
let, Jan Chalupník 6 let. Jan Mokrý, František Michura a další obžalovaní se budou zodpovídat později.
— V Plzni byla odsouzena k 16 měsícům žaláře Libuše Bezděchová, která skrývala ve svém
bytě rozmnožovací stroj.
— Krajský soud v Brně odsoudil dva bývalé
funkcionáře Krajské odborové rady, protože se
snažili vybudovat ilegální odborářskou skupinu.
František Novotný dostal 8 let, Jan Krátký 5
a půl roku žaláře.
— Na podkladě udání archivní správy ministerstva vnitra byla uvalena na několik úředníků
Státního archivu v Praze vyšetřovací vazba pro
podezření, že zcizili akta presidentské kanceláře z roku 1938 a pořizovali si výpisky ze spisů z roku 1948.
— Na Vysoké škole báňské v Ostravě bylo
zatčeno 9 studentů, kteří rozeslali otevřený list
"protistátního obsahu".
— V Praze byla souzena početná skupina obchodníků, která organisovala prodej pašovaných hodinek a obchodovala cizími valutami.
Rozsudky: J. Hátle 10 let, J. Fiedler 8 let, K.
Šplícha 5 let, J. Kryštůfek, J. Kendík, A. Gabriel, dr- J. Krásný, M . Nespěchalová a V . Hátleová 3 roky, B. Fiedlerová a J. Bartoš 2' roky,
J. Zach a M . Dudáš 10 měsíců, J. Šplíchalová
18 měsíců, J. Uhlíř 8 měsíců, I . Žaludová 4
měsíce, M. Borovičková 6 měsíců vězení.
-—Policií byli zadrženi tito ''rozkradači národního majetku": A. Uhlíř, V . Šimůnek a Fr.
Mejtský z Kladna, E. Šťastný a J. Volák z
Prahy, dr. Král z Příbrami, stavitel Jirsák z
Prahy, J. Bachtík z Jesenného u Semil, J. Kandl,
D . Reinhard, V. Vach, J. Pečeňacký z Humpolce.
— Pro vraždu manžela byla odsouzena k trestu
smrti Z . Molnárová z Rožňavské Bystré.

J, K./Č

ZKRATCE

dal ministr školství dr. F.
Kahuda.
— Na pozemcích strojní
a traktorové stanice ve
Starém Městě u Uherského Hradiště bylo objeveno pět železářských pecí,
jež pocházejí z 9. - 10.
století. Výzkumné práce
vede dr. V. Hrubý.
— ČSR dodala Egyptu zařízení pro' vysílačku. Nová stanice bude nejsilnější vysílačkou na středních
vlnách na Středním Východě.
— Ve věku 76 l#t zemřel
v Praze violoncelista Ladislav Zelenka. Zemřelý
byl členem Ševčíková a
později Českého kvarteta.
Po zřízení Akademie musických umění byl jejím
prvním rektorem.
— Vé strojírenských závodech v ČSR bylo v prvním čtvrtletí t. r. promeškáno 3,500.000 pracovních dnů. Proti loňskému roku je to o 828.000 dnů víc.
— Byla zahájena stavba
"Cesty mládeže", která
bude spojovat Štrbské
Pleso s Podbaňskou. Stavbu prý provedou brigádnicky členové Čs. svazu
mládeže.
— 70. narozenin dožil se v
Praze vynikající čs. chirurg prof. dr. Arnold Jirásek.
— Do Československa přijel na porady generální
tajemník západoněmecké
komunistické strany Max
ÍRejlmamn. Konferoval s
tajemníkem ÚV KSČ Antonínem Novotným.
— Z Prahy odjela do Berlína na kongres německé
liberálně - demokratické
strany Výchoctaího Němeecka delegace Čs. strany socialistické, již vedl
poslanec Antonín Fiala.
— V Praze na Smíchově
se konala celostátní konference pracovníků ministerstva
automobilového
průmyslu a zemědělských
strojů. Ministf strojírenství Emil Zatloukal prohlásil mimo jiné, že lidé
v Československu "nikdy
nepochopí, že nejsou kamna, elektrické žehličky,
kapesní nože nebo plát či
rošt do kamen." Vnitřní
obchod nedostal letos za
11 a půl milionu Kčs výrobky, jež měl u podniků
ministerstva smluvně zajištěny.
—Čs. vláda bude organisovat "všestrannou prověrku hospodárnosti investiční výstavby". Prověřovány budou investice, plánované ústředně i
krajsky, včetně zemědělských staveb.
— Dr. A. Grégor, bývalý
velvyslanec v Rudé Číně,
byl jmenován prvním náměstkem ministra zahraničí.
— Zpráva ministerstva zemědělství potvrzuje, že
jsou ještě rozsáhlé plochy
luk nepokoseny. Projeví
se to prý "nepříznivě v
krmivové základně". Postřik a hubení škůdců
kulhá za plánem. Množí
se houbovité plísně a
mandelinka bramborová.
J. K.
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Zvýšená
pravomoc prokuratury
O změnách v novém čs. trestním řádu

V rámci obezřelé destalinisace byl uzákoněn nový trestní řád. Vládní
mluvčí zdůrazňovali, že jím bude zabráněno výstřelkům vyšetřujících orgá»
nú a že jím bude zpevněna "socialistická zákonitost". Z komentáře česko
slovenského právníka k novému trestnímu řádu vysvítá, že tato tvrzení
nejsou strohým zněním zákona nijak opodstatněna.
Podle paragrafu 297
starého trestního řádu
mohli být političtí vězni
po odpykání trestu přeřazeni do tábora nucených prací. Tento paragraf nebyl přejat do no-,
vého trestního řádu. To
se zdá být jedinou změnou k lepšímu.
Ustanovení n o v é h o
trestního řádu o ochraně
osobní svobody proti libovůli administrativhích
orgánů občana: překročili administrativní úředník svoji pravomoc, nemůže se občan proti němu hájit (jak to bylo
dříve), neboť v novém
trestním řádu je administrátor kryt vyšší autoritouKromě toho výkon
předpisů o zatčení a dodání zatčených soudu je
n a d á l e svěřen neblaze
proslulé StB.
Podle usnesení celostátní konference KSČ
z loňského roku měl nový trestní řád "stanovit
lhůty, v nichž musí být
vyšetřování
skončeno,
zejména v těch přípa-

dech, kdy je obviněný
ve vazbě".
Nový trestní řád však
přenechává libovůli generálního
prokurátora,
jak dlouho potrvají jednotlivá vyšetřování. Proti výroku generálního
prokurátora, jímž se prodlužuje vazba, není opravného prostředku.
Trestní řád sice říká,
že "při hlavním a odvolacím líčení a veřejném
zasedání smí být veřejnost vyloučena jen v případech zákonem stanovených". Které to jsou
případy, kdy líčení může
být prohlášeno za tajné?
Je-li ohroženo státní,
hospodářské nebo služební tajemství, mravnost
nebo nerušený průběh
jednání. Prakticky má
soud možnost vyloučit
veřejnost kdykoli.
Jde-li však o trestný
čin, který ohrožuje" zájmy vlasti", může nejvyšší soud odejmout věc
příslušnému soudu civilnímu a předat ji soudu
vojenskému. Z k r á t k a
každý civilista může být

souzen vojenským soudem.
Nový trestní £ád dále
dává prokurátorovi rozsáhlou rozhodovací pravomoc- Soud není oprávněn zkoumat rozhodnutí
prokuratury. O stížnostech proti prokurátorovi
rozhoduje jeho nadřízený prokurátor. Proti roz*.
hodnutí generálního prokurátora není odvolání.
Osvobozující nebo mírný r o z s u d e k
může
být do šesti měsíců po
nabytí právní moci zrušen generální prokuraturou a věc přikázána k
novému projednání.
Paragraf 321 a následující uzákoňují řízení
proti osobám uprchlým.
Z nového trestního řádu
vyplývá, že každý, kdo
uprchl z Československa,
může být souzen a odsouzen v nepřítomnojti.
Souhrnem: státní prokurátor není podle nového trestního řádu už jen
stranou v procesu, ale
má rozsáhlou pravomoc
soudcovskou.
B. G., Paříž

"Tajemství. líptálského kláštera"

Salesiáni před soudem H.
V Ostravě byla odsouzena další skupina příslušníků salesiánského řádu
pro protistátní činnost. Někteří z odsouzených se zúčastňovali tajných
sjezdů v Brně a na Hostýně. Rozsudky: Vojtěch Froelich 4 a půl roku,
Václav Duchnický a Jaroslav Blank na 2 a půl roku, ostatních 5 obžalovaných odsouzeno na dobu od 12 měsíců do 21 měsíců.
Rudé právo z 25. června si přichvátlo s vulgární reportáží, jejíž autor se paradoxně jmenuje N e p r a š . Reportáž
vyšla pod titulem "Tajemství líptálského kláštera".
Žije v něm 100 duševně chorých dětí, které
tam opatrovalo 30 jeptišek dominikánského řádu. "Záslužná práce jim
však byla jen zástěrkou
k pácháni neřestí a zemězrady," jak nás ujišťuje autor Nepraš.
Páter Filipec (HD.14 V I I ) prý proměnil klášter na tajemný hrad v
Karpatech. Zřídil v něm
dvojité podlahy, kde se
mohl ukrývat,
tajné
chodby, dvojitou skříň
a tak dále. Špionážní příkazy přicházely, z. .Vati-

kánu na rubu známek a
obalů novin.
K d y ž hrozilo odhalení,
požádala prý představená kláštera jistou lékařku, aby jí poslala drogy,
které vyvolají příznak infekční žloutenky. Měla
tím být znemožněna prohlídka kláštera policií.
J e d e n z chovanců sloužil
za pokusného králíka.
" T í m t o činem bylo nebohé duševně choré dítě
ohroženo na zdraví.".

Chovanci byli poškozeni
také tím, že "jejich příděly "putovaly do nenasytných žaludků Filipce
a jeho kumpánů." Aby
míra byla dovršena, měl
prý Filipec poměr s jeptiškou. Na své podvratné výpravy vycházel převlečen za řeholnici.
Ani komunista Nepraš
nemůže tomuhle všemu
věřit. Leda že by byl
- abiturientem liptálského
ústavu.
-e

TELEVISORY, RADIA, LEDNICKY, PRACKY
a elektrotechnické přístroje a p t i í tlij*
za hotové neb na splátky dodá i opraví
J.
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DOMOVA
Národní komunismus V československém exilu

Dvanáct svobodymilovných
Přízrak národního komunismu dorazil do exilu a jen tak se ho nezbavíme. Celý problém komunismu bude ještě více zamlžen, další rozbroje demokratického odboje se zdají být nevyhnutelným důsledkem.
Exilním advokátem nového. nadělení je čtvrtletník "Svědectví", jehož druhé číslo a hlavně redakční odpověď na dopis J. Kolára už nenechává nikoho na pochybách.
Otcem nacionálního komunismu je ovsem maršál Tito. Na jeho režimu by však ani redakce "Svědectví" mnoho ctností nenašla. I ona snad musí vidět, že se Jugoslávec v ulici liší od svého pražského protějšku jenom tím, že je nevolníkem svobodného pána.

Proto lidé, kteří věří
v osvobození "via národní komunismus", nepostavili svůj.případ na J u g o Zpráva z cesty kolem světa
Na svých cestách po různých mořích jsem měl slávii, ale na Polsku.
yždy.-to nejkrásněji počasí. Teprve v Jižním Ti- S t a ť v "Svědectví", jež
chomoří jsem poznal, co je to opravdová bouře. Ce- se zabývá Polskem, čteiý1 týden'jšme byli v nejsilnějším tajfunu, a "Orsova" iža"'svých třicet cest mezi USA a Austrálií ni- náře přímo nutí, aby- ho,k$y -takovou .bouři - nezažila. Je však příliš velká nem běžel na nejbližší
(30.1)00 tun), než aby se dostala do skutečného ne- polský konsulát pro emi-'
bezpečí. I tak se'nakláněla na všechny strany, tře- grační visum. Gomulka
Mzé 'jí rž^třúpú'vyčnívaly stabilisační ploutve.
sám však (asi nečte "Svě-'
tóĚV» jídelnách "byly - kupy rozbitých příborů. Mnoho
cestujících onemocnělo a několik žen se pádem zra- dectví")- upozornil na
g'y.,0.; Já .jsem. měl jeden důvod k radosti: konečně posledním zasedání předjsem'viděl vlny,; o, kterých se říká, že jsou velké sednictva polské' komu"
jálíO *'hory, - "Voda'v basénu na homí palubě byla nistické strany • "revisio:čvšé'ití"'; vypuštěna, a také jsme nemohli tančit.- Při nisty'-' (rozuměj liberálfilmovém: představení bylo často slyšet výkřiky diváků, ,když se loď více naklonila a židle začaly nější složky)-, že je de.flouzat na jednu stranu. Při jednom koncertě hous- mokracie pořád j e š t ě
lista* spadl áé'židle a zpěvák se převalil na podlahu možná jenom uvnitř stra• i-"-"mikrofonem, kterého se držel. Měli jsme na ny.
-¿Mi sbor" .mexických zpěváčků, kteří jeli na delší
jtagné-jaft Nový Zéland a do Austrálie. Zpívali pěkně
Rozdílné okolnosti
jak.. kostelní písně, tak klasické skladby i moderní
*£íshě několika národů. Byla na ně veselá podívaná,
Polsko je vnitřně jistě
"Když Se při nacvičování drželi jeden druhého a volnější země než Jugo.při větším naklonění se všichni svalili v houfu na
slávie. Důvody toho však
podlahu.
' ; ' " "
*
*
nejsou
v
osobnostech
Přo silný vítr nemohla se naše loď v přístavu vůdců nebo různé inter'Bůvá' ódřhnouť ód nábřeží, takže jsme se o den pretaci komunismu. -Jsou
zdrželi. 'Já" osobně jsem se proto nezlobil a ztrávil v rozdílných okolnostech.
jsejn -Y: městě docela příjemnou noc. Byl jsem na
ostrově Viti Levu, který je největší ze všech ostroTito je už geograficvů ,Fiji,, již, dříve, takže jsem se zde již slušně vy- kou polohou Jugoslávie
:
®žnái a věděl jsem, kam jít, abych se příjemně po- pevněji v sedle. Gomulbavil:
Škoda, že již od rána pršelo a dešť mi pokazil kova situace je svým
výlet taxíkem podél pobřeží k mezinárodnímu le- způsobem j e d i n e č n á .
tišti v Nandi. Je to nyní jedna z nej důležitějších Polský patriotismus ho
křižovatek ?v celém Pácifiku. Obědval jsem v hotelu, chrání před moskevskou
nedaleko jedné domorodé vesnice, ve které nám
moskevská
potom domorodci ukazovali své tradiční tance. By- h r o z b o u ,
hrozba
před
polským
la; .to velice zajímavá podívaná. Mají úžasný smysl
pro, rytmus a velikou lásku k .hudbě, a jsou hrdi patriotismem. Padne jena dokonalé provedení. složitých tanečních pohybů, den z těch faktorů a Gokt^eré, naznačují různé události z jejich staré mi- mulka- padne za oběť
nulostí. Evropan, jejich Smysl těžko pochopí, ale
neuniknou mu iejičh
ušlechtilé* rytmické pohyby. druhému.
*
J e n o m okolnosti tak
. Ve vesnici' jsem také pil domorodý nápoj k-avakava.' Je to důležitý obřad ve společném životě zvláštní mohly vytvořit
-vesnice. Kavá se -dělá z prachu různých kořenů a
-z,, bylin -podobných pepři. Domorodá oslava, které
jsem se.. zúčastnil,. byla připravena pro cestující na
Česká kuchyně
naší lodi.
'"•"Zúčastnil jsem se. ještě jednoho výletu taxíkem, CAFE K A T H A R I N A
na' kterém isme-objeli Větší část ostrova. Cesta vedla - naproti Luna Parku
ST. KELDA, VIC.
po King's Řoad do Nansori, kde jsme se-vykoupali
LA 8596
y: řece. Rewa a pak si prohlédli rafinerii na třtiKontin, i austr. jídla
nový cukr, rýžová "pole- a několik domorodých vesnic. S póbřěžní silnice byl.'krásný pohled daleko podáváme denně od 5.
ha moře, daleké ostrůvky a okolní tropickou vege- i., odp^ do 1. hod; noční,
tacij kokosové • palmy . a : banánové keře. Pak jsme v' sobotu a v neděli již
jeli do vnitra, ostrova., do hor. Tarnawuá, kde Se od -12 hod... polední do
.1, hod. noční.
rám naskytl krásný, pohled, do okolní džungle.
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" Suva samotná na mne veliký dojem neudělala.
Má asi. 30.000 obyvatel, z čehož velkou část tvoří
J.n.doy,é. Připadal .jsem si spíše, v Indii nezena ostroRADIO vě' ý' jižním Tichomoří. "V Suyě žije také hodné
píňánu a "domorodci tvoří již jen, menšiiju. Na ulici jseni potkával 'Vice žen",' zahálených v. dlouhé
Sari, než kudrnatých Fiďžijanek. Většina kin ve městě J. Šuran . tel. B Y 3525
promítá indické filmy. Byl ;jsem; se také na jeden
Toorak Station
jhoiMvat,- ale vůbec isem -mu : něrozuměl. Bylo té
-Stěhování, balíky,
jbez nnglických. titulků, děj'mne .nezajímal a jazyk| hudba byly pro mé ucho velice nemelodické. Ra:» kontrakty, proclívání s|iěji"'jsehi še pr-dšel v Albert Parku a v sousední zvěrolékař. ambulance.
botanické zahradě,, .která patří mezi nejkrásnější
24hodinová služba
y. cel.ém Tichomoří.
........
L. B.

TAXI TRUCKS

ještě zvláštnější paradox
"svobodymilovného komunisty". J e věcí názorů, jak by Gomulka vypadal v jugoslávských
podmínkách. Podle nás
by se podobal Titovi jako vejce vejci.
Dvanáct svobodymilovných
Tím vším se zabýváme proto, že -souhlasíme
se "Svědectvím"
tam,
kde říká, že je problém
národního
komunismu
"částí složité otázky, na
niž jednou budou muset odpovědět snad všichni českoslovenští vzdělanci, kteří dříve nebo
později budou postaveni
před podobnou volbu,
jako
dnes
inteligence
polská".
J e n o m nevíme, proč
se má ta otázka týkat
výhradně "vzdělanců".
O d p o v ě ď na ni je totiž,
podle našeho- názoru,
spíše otázkou mravních
principů než vzdělání.
D e j m e tomu, že se

opravdu najde těch dvanáct "odvážných a svobodymilovných" komunistických apoštolů, jejichž příchod redakce
"Svědectví" očekává. Co
potom? Komunisté jsou
často odvážní- Ale mohou být svobodymilovní? Jejich
"svoboda"
znamená "uznání nutného". Jakmile se od toho
odchýlí, a přiblíží se naší
koncepci, přestávají být
komunisty.
D e j m e tomu tedy, že
se těch dvanáct "svobodymilovných" najde a
skoncuje
s
Moskvou.
Znamená to " v r a ť se,
vše odpuštěno"? Realismus, který se zdá být
jediným vodítkem redakce "Svědectví", říkáano!
Prostá morálka říká ne! Nestačí skoncovat s
Moskvou, třeba skoncovat s komunismem.
A pravda vás osvobodí

proti rolníkům, proti bývalým majitelům továren, proti aristokracii,
proti každému". T a k viděl komunismus po svém
útěku maďarský exkomunista, deportovaný do
Maďarska ze Spojených
států.
J e národní komunismus
výjimkou?
Těch
dvanáct "svobodymilovných" by se napřed musilo zřeknout každého
komunismu, který je hoden toho jména. A nejen to. Musili by se podřídit ne nějakým retribučním dekretům, které
odmítáme,
ale
běžné
proceduře řádného právního řádu. Protože trestá-li se v každé civilisované společnosti vina a
spoluvina na vraždě jediného člověka, tím spíše by se měla trestat vina a spoluvina na vraždách tisíců.

"Komunismus je dikta(Pokračování na str. 6)
tura proti proletariátu,

Atomová nervosa na Západě

JADERNÁ JADRNOST
Americký týdeník U. S. News and World Report uveřejnil v jednom z
červnových čísel zajímavou statistiku o pokusech s atomovými a vodíkovými bombami. Z ní vyplývá: Spojené státy odpálily od rcítu 1945 pokusně
•37 bomb, Sovětský svaz (od roku 1949) asi 40 bomb, Anglie (od roku 1952)
10 bomb. Přesný počet atomových explosí v Sovětském svazu není znám.
•Při dostizích ve výrobě vy o sovětském pokusu, zor amerického filosofi
jaderných, zbraní se žád- který se nezdařil. Bylo Sidneye Hooka:
"Nedávná
konference
ný člověk na světě necí- prý při něm zraněno netí bezpečen. Redakce zmí^ bo zabito mnoho sovět- vědců nás varovala, že
něného ; časopisu si však ských občanů. Kde se musíme s naší strany zapoložila jednoduchou otáz- tehdy ozvaly hlasy, vy- vrhnout hrozby a násilí.
ku: proč se- strhne největ- zývající k zastavjní jader- Jenom nám neřekla, co
musíme udělat, když ti
ší pokřik proti pokusům ných výbuchů?
s jadernými zbraněmi jen
Známe odpověď. V do- druzí nezavrhnou hrozby
tehdy, když jde o poku- bě, kdy v Kremlu vy- a násilí. Když jsme nesy anglické nebo americ- buchli Molotov, Malenkov ustoupili H i t l e r o v ý m
ké?
_
.
a jejich kolegové, byla hrozbám v době, kdy by. - Letos v dubnu podnik-také zaznamenána další la obava, že yperit otráví
li Rusové řadu pokusů s atomická explose na zku- atmosféru, proč máme
bombami. ,Po jednom z šebním území na Sibiři. ustupovat dnes hrozbám
výbuchů začal padat . v Byla to diskrétní výstra- Kremlu?"
Japonsku . radioaktivní ha, aby se nikdo nepletl
Nejsilnější kontrolou
prach. Ale japonští stu- do rodinných různic V proti zneužití, jaderných
denti začali protestovat Moskvě. Atomické poku- zbraní západními moc-,
až proti anglickému poku- sy jsou nástrojem sovět- nostmi k nějakému výbosu ha Vánočním ostrově, ské mocenské politiky, ji je veřejné mínění. Žád-;
který se udál v květnu. zrovna tak jako Krem- ný president ani ministerProč neprotestovali pro- lem inspirované protesty ský předseda netouží po
ti sovětským bombám v proti západním pokusům. tom, aby byl náhle lynBolševičtí stratégové čován. Podobná záruka,
sousedství a .proč- se starali;© jaderný výbuch na umějí virtuosně zneužívat však na druhé straně chyostrověy který leži v zapo- instinktů davu. Atomová bí. Sovětští státníci majf
nervosa na ' Západě je naopak hanebný zvyk'
menutém oceánu?
Nedávno dokonce pro- silnou kartou politických zakrývat vlastní jadernátajemství jadrnou řečí'
nikly prostřednictvím vý- vyděračů.
hrozeb.
Nejpraktičtější
reakcí
chodoněmeckých
lékařů
vm
do svobodného světa zprá- na dnešní .hysterii je ná-
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D O M O V A

Jan M. Kolár:-Otázky české tradice, Sklizeň svobodné tvorby, 1957

POLEMIKA MÍSTO R E F E R Á T U
Autor "Listů němému příteli" a proslulého polemického článku "Bez
nás" Jan M . Kolár vydal nyní vé Sklizni svobodné tvorby úvahu "Otázky
české tradice". Po panoramatickém rozhledu zvrásněnou a v poslední
době dost bezútěšnou krajinou našich dějin s věže zhrzeného idealisty
definuje českou tradici a smysl českých dějin takto:
"Naší českou národní tradicí je jednak tradice cyrilometodějská, jednak tradice svatováclavská, jednak tradice husitská - a mohla by jí být
i tradice masarykovská - kteréžto všechny dílčí tradice vyjadřují jen
jedno jedině:, přímý vztah k Bohu, boj o čistotu víry, boj o křesťanskou . formu mocenských uspořádání, úsilí o duchovní rovnováhu a
mravní integritu veřejného života. Jádrem smyslu dějin českého národa je boj o víru, bój pomocí víry a boj za víru".
Myslím, že by še to socialismu, který sliboval
dalo říci taky jinak: čes- odstranění všech křivd
kému národu šlo vždyc- a vé stalinském kultu
ky o právdii, podle kte- ukájel některým náboré by se, dalo spravedli- ženskou žízeň i po vnějvě žít bez. rozporů theo- ší stránce.
rie' s ' praksí.
Podle mého názoru
" Neuspokojeni řádem, jsme tedy nepodlehli kov němž' jsme1 v té které munismu jen následkem
době žili, chápali jsme svého mravního úpadku,
sp vždy dychtivě nové- jak soudí Kolárho ftáboženství, poněvadž
Dávám mu však zájsme doufali, že je lepší, roveň za pravdu v tom,
pravdivější a životu bliž- že se český národ do
ší;
mravního úpadku dostal
Kolár má pravdu, byl a že proto neslyšel fanto. vždycky . boj o nábo- : fáru nové. pravdy a noženskou pravdu - proto vého věku, která se lo'tiás celkem n e c h a l y ni tak břeskně ozvala z
•chladnými p r o g r a m y , Maďarska a komunismu
•které byly'příliš raciona- odtroubila.
fistické, skeptické a negaPodle Kolára má ria
tivní (renesance, osvícen- tom; mravním úpadku
ství).
- ; • lvi podíl první republii Zato bylo logické, že ka. Nuže, tady nesouhlajsme se po druhé světo- sím- Patřím ke generaci,
vé válce • dychtivě přis- kterou tato první reputáli ke komunismu či blika zformovala, a viděl

ZDRAMATISOVANÉ DRAMA
Zdřamátisovát drama ze života není jistě lehká
práce. Nevím, jak kdo, ale já mám život dramatický až dost. A je to jen obyčejný život. Nikdy mne
něpótřefilo nějaké životní drama, všelijaké ty propastné výšiny á jása:vé hlubiny. Ale vím určitě, že
takové zdramatisované drama ze života musí být
něco ohromného, drama umocněné, drama znásobené, drama absolutně totální a totálně obsolétní.
Proto. to taky tak dopadlo. Těšil jsem se, jak si
zase jednou zaposlouchám rozhlasovou hru. Ten pán,
který ji njapsal, zřejmě sdílel mé theorie o hodnotách zdramatišovaných dramat/ Napínavé to bylo
dost -Cáry dialogu dokonce tu i tam probleskovaly
záblesky genia a novátorské svěžesti.
Bylo -to o vyděračích evropského původu, neboť
dnes je-« ňa; padoúehy s přízviskem velká konjunktura. Byli dya,,,.přízvuk mělikošer vídeňský, ale aby
oklamali posluchače, vydávali se za Maďary. Vydírali bohatého melbournského restauratéra evropského původu, který kupodivu neměl přízvuk, nýbrž
mluvil jako vědoucí ^rozhlasového Kursu Angličtiny
jšro Novoaustráíany. Jenom'souvisleji. Žápletka, která se rozvinula, byla. dosti chatrná. Šlo o.Pbuhých
§ři sta liber, které v dnešních inflačních dobách
lze pohodlně získat obyčejným podvodem, aniž by
se někdo musil obtěžovat vydíráním. Tato neznalost místních poměrů byla by měla přivést zdejší
Scotland Yard k závěru, že-pachatelé musí být cižjnci. Leč ne tak. Bystrý detektiv nejprve odkryl,
2ie dopis • byl psán rukou a inkoustem. Po podrobném ohledání zjistil, že rukopis je čitelný, což ho
utvrdilo v názoru, že pisatel absolvoval nejméně
kontinentální měšťanku.
i' Padouši • však spáchali omyl tím, že při návštěvách hotelů, vhodného k vydírání, příliš povolovali
svým rafinovaným národním 'choutkám. Pó"1, segé-

jsem vzácné květy, které
vydala v září 1938.
Právě tak jako loni
Maďaři -byli jsme všichrii ochotni umřít, a to
olejen za vlast, ale především za svobodu a život hodný člověka.
Rozhodujícím zlomem
však byl Mnichov a šest
let okupace, ztrávené nucené za pecí, třebaže vychládlou.
Košická demokracie
byla ovšem taky svinstvo,
hlavně za kulisami. Ale
to, co hlásala veřejně,
národ přijímal,, poněvadž
se dal na socialistickou
víru. V únoru 1948 jsme
už věděli, že je to smrtonosný blud, ale byli jsme
tak podlomeni, že jsme
už nekladli odpor.
Kolárova kniha byla
napsána ještě před maďarskou" revolucí. Po ní
přidal autor doslov, ve

kterém právem vytýká
českému národu^nedostatek odvahy a neprávem
odmítá každé osvobození, které si sami přímo
nevybojuj eme.
N e , neodporuji si.
Spolu s Kolárem tvrdím,
že musíme za svou svobodu bojovat, abychom
měli v budoucnu z čeho
čerpat národní a vůbec
lidskou hrdost (jak připomněl Benešovi v mnichovských dnech Rašín).
N a rozdíl od Kolára
však neodmítám "osud
odhozené přítěže, které
by se komunismus zbavil, aby mohl lépe ustupovat", a nechci, aby národ zůstal raději poroben, než aby byl osvobozen pouze zvenčí.
Neodmítám ani neutralisaci
Československa,
která je podíe Kolára to
nejhorší, co by nás mohlo potkat. J e n žádný
strach, osvobození "pouze zvenčí", to jest ze Západu nám stejně v dohledné době nehrozí.

Tragické zrcadlo
Pavel Javor
Ty moře temné, moře necitné,
ty můžeš každou bolest utrmácet,
ale ta moje zase procitne, ale ta moje zas sé bude vracet,
ty moře temné, moře necitné.
- Valí se nekonečný oceán '
z vlastní své síly, která nemá hranic.
Přes lidskou bídu, přes bolesti lán,
do dešťů lítostných, do bezůtěšných vánic
. jde nekonečný oceán Ty moře chladné, moře lhostejné,
ty bez víry a bez předsudků,
nic nedbáš, koho náruč obejme
a rozdrtí ho jako drobnou hrudku,
ty moře chladné, moře lhostejné •
Slunce i měsíc z tebe vychází,
do tebe padá celých nebes tíha,
když bílý racek snímá obvazy
za temnou lodí, za níž mizí rýha Slunce i měsíc z tebe vychází.
Rve se tu bílý racek s vránami.
Co proti tvé jě všechna naše síla?
Jakoby vše už bylo za námi,
jakoby naši cestu zobrazila
tragická prohra racka s vránami.
Tvá, moře, náruč dávno vychladlá, ..
ta drtivá a neob jímající,
je odraz tragického zrcadla,
poslední záblesk světla na sítnici,
tvá, moře, náruč dávno vychladlá...

Jisté však nemůžeme
nepřijmout svobodu od
Rusů, až u nich vykvasí
už několik let trvající
mravní revoluce. Sami s jejich policejním apa- ka české tradice, ale trase sebe důkladnější mrav- rátem, dokud bude za dice : ruské a svědomí
ní obrodou nezbavíme nimi stát Moskva.
světa.
Širokých a Novotných
Karel Třešňák
T o už však není otáz-

dínském guláši si totiž objednávali kávu 'se šlehačkou, jak dosvědčil poctivý australský vrchní. Detektivům na štěstí nenapadlo zřejmě vysvětlení, že
jde buď o vyložené zvrhlíky, nebo o otrlé zlosyny,
kteří se takto snaží zastřít svůj původ. Složitou dedukcí usoudili, že jde nepochybně o pachatele maďarské národnosti. Ponecháváme stranou lákavé
úvahy o tom, zda-li na příklad půdařé, pojídající
karbanátky, je nutho považovat za rodáky z Hamburku, jsou-li kasaři, holdující pečeni, s -tatarskou
omáčkou, nezbytně -mongolského původu, či zda hovězí s rajskou je výhradní stravou nebešťanů. Spokojme se faktem, že pachatelé byli po zásluze dopadeni, vydáni spravedlnosti a odsouzeni na čtyři
roky. Za šlehačku po guláši je to trest velmi mírný.
'
Přiznávám se, že jsem toto drama ze života silně zavrhl. Zdálo se. mi" vyloženě polovičaté, nikoli
absolutně totální, jen. totálně obsolétní. Zhřešil jsem
tím proti základnímu dramatickému zákonu, který
imperativně tvrdí, že svět si přeje být klamán. Zarytí hledači holé pravdy ať se zaposlouchají, jako
jsem se zaposlouchal já> třeba na půl hodiny do
rozhlasových pořadů. Tím nechci ani v ňejmenším
narážet na: mluvené, zpíváné, chrochtané ňebo jódlované reklamy, z nichž Sestává větší část rozhlasových programů. Jsem ostatně přesvědčen, že většinu j. nich prosazuje k vysílání lstivá konkurence,
hodlající tímto způsobem;' zbavit inserovariý produkt
všech zákazníků.
Kdyby tu s námi v Austrálii žil starý dobrý Jaroslav Žák, nepochybně'- by se rozhořčil nad tím,
jak se nám tu cizáci děrou do rozhlasu, Kdykoli
dříve člověk otočil knoflíkem,'- mohl být jist, že
uslyší jen poctivou" australskou hudbu! Starší generace si libovala, kdvkoili zaslechla- Richarda Taubera v Zemi úsměvů,- mladší vzdychala s Bingem
Crosbym nad osudem malého smutného gigola. Bylo to pěkné a bylo to naše.
' "Dnes jfiém za jecléň''Večeř vyslechl šestkrát krás-

nou španělskou píseň jakéhosi jihoamerického bádalga, který zve seňority na 'svoji haciendu k slastem blíže nespecifikovaným. "Jestlipak by Mi casa,
su casa měla takový úspěch, kdyby nezletilé posluchačky tušily, že takto nyje bývalý italský vlásenkář s prosperujícím holičstvím v Pittsbuxgu? Má
chýše, tvá chýše, pro Krista Ježíše! Máme zapotřebí, aby nám slečna Eartha z Louisiany zpívala francouzsky o pařížských mostech, aby nám slečna Shoreová chválila la bella, bella, bella musica, aby nám
slečna Doris prorokovala, že che. serra, serra?
• To jsme my Češi! Taková, abychom tak řekli kulturní ofensiva je v proudu, a my si to dáme ujít.
Cožpak nemáme dosti pokladů? Pro začátek už máme cikánku a lásku, které je škoda. Ručím za to,
že kdybychom našli dejme tomu nějakého švédského hrbáče, který mutuje, aby nazpíval v New
Yorku portugalsky Praha je krásná, že by svět uviděl. Dalo by se to nahrát s besedou a mezi to vrarit
reklamy; Takhle «ějakí
i '
r
Pivní bas (česky):
Kupte věci, naše přeci!
Soprán (anglicky): Jakou řečí se tu ječí?
Pivní bas (anglicky):
Česky! Nebesa!
Kupujte patentní přezky! (Firma, číslo, adresa.)
Adieu, mein kleiner Gardeoífizier! Budoucnost
vám věští jako doma v Přešťi ...Amor, amor . . .
Jaký ruch a jaký kvap! Stavme český mrakodrap ....
Auf Wiedersehen, auf wiedersehen. . . Zítra touto
dobou, chacha, uslyšíte Karla Vlacha . . . Wunderbar, wunderbar . . . Tornerai. . .Zpráva letí po roli:
kafíčko jak z Peroly .. . Arrivederci Roma . . . Propadnete smůle bez poslední vůle... . Spějme dál. .,
Tak se na to musí, Svět chce být zdramatisován,
dramaticky, umocněně, znásobené, totálně. Už i ta
konservativní, ' zatvrzelá, čistě' anglosaská Austrálie.
Prosím-vás, nevíte o někom,'kdo by mi 'zdramatisoval tenhle fejton?
jun
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Objednejte dánské potravinové balíky
_

P L U M R O S E
přímo u zástupce:

O

panenské", jež prý byla vystavěna v jednom z minulých století.
Z Prahy přeš Unhošť na Balkán
"Když ti dají v Unhošti pětku, mohli bychom se
Výsledek těchto tajemných porad byl, že Václav zde na chvilku zastaviti", prohodil lhostejně Steinv jehož hlasu však přece zachvívala se neKlimeš jednoho krásného dne opustil Prahu a Čechy brecher,
odůvodněná obava, že snad ostatní budou odporoa odjel do .Bulharska., kamž ho Hašek, slíbil v nej- vati. Byly čtyři hodiny, když opustili hostinec "Na
bližší době nášledovati se svými šedesáti věrnými panenské" a zabočili přes Nový svět směrem ke kránaverbovanci. "V - Sofii se sejdeme," tak zněla la- lovským Hradčanům.
konická věta, již pronesl vévoda macedonský, když
O hodinu později bylo viděti, jak vcházejí do
y stupo val do.ylaku.
zahradní restaurace "Na krásné vyhlídce" zrovna
Hašek dostál, svému slovu a vydal se na cestu do vedle Strahovského kláštera. A od té chvíle se zpráSofie, ale dlužno podotknouti, že nevedl ssebou še- vy a ústní podání všech pamětníků nápadně různí.
desát, nýbrž pouze tři bojovníky. Větší počet se mu Většina z nich se shoduje v tom, že krátce po klenepodařilo zlákati. Byli to malíř Rubín, spisovatel kání čtyři mladí a nečesaní muži vřítili se jako
a překladatel Steinbrecher a jakýsi Stáňa Vladyka. lavina do místnosti hostince "U Glaubiců" na MenV prvních dnech měsíce června, když opouštěl ším Městě Pražském, kde ztropili velikou výtržnost
Hašek jednou odpoledne svůj byt* a teta, u které při plzeňském pivě a při hudbě menší kapely, která
bydlil, mu kladla na srdce, aby přišel včas k ve- tam právě koncertovala. Ráno tam byl pod lavicí
čeři, že budou mít játra, odvětil: "To si pochutnám", nalezen Rubínův klobouk.
,a zmizel ze dveří. Téhož dne se vydal se třemi svýDalší stopy vedly k vinohradské vodárně, kde o
mi druhy pěšky na cestu k bulharským povstalcům druhé
s půlnoci strážník službu tam konající dal se
v Macedonii. '
na útěk před třemi hrozivě se tvářícími postavami
Vyrazili úderem druhé hodiny odpolední a ubí- (čtvrtá, totiž Steinbrecher, zůstala "U zlatého Utru"
rali se podél Tomášškého pivovaru a pak Bruskou v Balbínově ulici), zpívajícími revoluční píseň:
branou směrem k Unhošti. Jest známo, že městečko "Milion paží v tmách se vzepjalo, starosta Groš
Unhošť leží zcela opačným směrem od Prahy než na střechu vlít".
Balkán, ale zarazivší se čtenář nesmí z toho vyvoPoslední zprávy o postupu výpravy balkánské, na
zovati nesprávné závěry a domnívati sej že naši kterou
abstinenti v Unhošti marně čekali, podali
cestující bojovníci byli neznalí této základní země- obyvatelé z okolí Vysočan, kteří o půl sedmé ráno
pisné pravdy a že snad již při prvém kroku z Pra- byli poděšeni střelbou z dětského revolveru s korhy zabloudili.
kovými náboji. Střelbou tou na sebe upozorňovali
Cesta, nastoupená k Unhošti, měla jiný účel. Ja- dva poslední zesláblí a ušlí účastníci macedonského
roslav Hašek měl totiž téhož večera přednášeti v taženi (Malíř Rubin se již asi hodinu předtím ztraonom starobylém městě ve schůzi anarchistů o škod- til svým sousedům v pletivu uliček mezi Poříčím
livých účincích alkoholu, a se svými druhy chtěl a řekou Vltavou).
ještě do večera tam doraziti a přednášeti, aby
Druhá výprava balkánská
šě neřeklo, že odešel z Čech a nechal za sebou nějaké nevyplněné závazky. Byl na svou přednášku
Ale za dva dny poté vydali se na cesto novou,
řádně připraven studiem knižním i praktickým a tentokráte s větším úspěchem. Uplynulo " šest měcestou si potichu opakoval: "Zkušenost i chemie nás síců a blížila se zima, a dosud nikdo nic neslyšel
učí, že jsou okamžiky v životě lidském, kdy čloHaškovi. Pouze tři ostatní členové výpravy se
věk se podobá zvířeti", - a jiné podobné poznatky po několikaměsíčním putování dalekými končinami
z ovzduší alkoholu.
nehostinných Uher, Chorvatska a Dalmacie vrátili.
Nejdříve se vrátil Steinbrecher, který se odloučil
Byl teplý červnový den a slunce hřálo, vysušujíc
nemilosrdně krky bojovníků, ubírajích se přes Un- od svých druhů ještě před Budapeští, když jim marhošť na Balkán. Když zahýbali kolem Tomášškého r.ě vykládal nutnost jednotného pokladnictví a žápivovaru, navrhl Steinbrecher, aby se na cestu po- ňal, aby mu přátelé odevzdali všecky peníze, že
bude kasírem celé výpravy. Po svém návratu do
silnili, což bylo bez rozmyšlení schváleno.
ostatní členy výpravy pomlouval a špinil poV příjemném chládku pod košatými stromy staré Prahy
dle svých sil a schopností. Hašek, vyzbrojený četklášterní zahrady vypili každý dvě sklenice harmo- nými doporučujícími listy na české sládkv v Uhrách
nicky tmavého piva, nikterak se neohlížeje na to, ?. na Balkáně, cestoval se Stáňou Vladykou a mažě jejich cestovní peněžní zásoby se tím povážlivě lířem Rubínem dále. U Nagy Kanidže odloučil se
ztenčily, a zakrátko vydali se na další cestu, těšíce od nich Stáňa Vladyka, který na sebe uvalil veliký
se," že' výtěžek z Haškovy přednášky o účincích al- hněv svých přátel, když tam o výročním dobytkoholu v Unhošti jim ztrátu stonásobně vynahradí. čím trhu, jsa sám v nepříčetném stavu, koupil za
.'"Myslím, že ti špíhové ti dají za přednášku nej- posledních devět zlatek hříbě, které pak byli numíň pětku", prohlásil s naprostou jistotou malíř Ru- ceni "vléci ssebou uherskými pustami, až ie kobín. Ostatní tomu bleskurychle uvěřili, a s tím ra- nečně v Pětikostelí prodali za dvě zlatky.
dostným pocitem kráčeli dále k Bruské bráně, za
níž jirh kynula útulná romantická hospýdka "Na
(Pokračování příště )

P T
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109 Swanston Str. (9. poschodí)
M E L B O U R N E (proti Melboume Town Hail)
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.

/Pokračováni/

Melbourne 31 - letý čs.
Miroslav Char-

uprchlík
KRÁTCE Z EXILU
vát. .

— Čs. "obec legionářská
ve Francii uctila památku
bitvy u Zborova zájezdem
do města Darney, kde
před 39 lety obdržel'21.
pluk čs. legií z rukou presidenta Poincarého prapor, Věnovaný městem Paříží.
-r V ; uprchlickém táboře
V alka u Nórimbéíka bylo
ku konci Školního roku
20 čs. dětí vé školce a 20
v národní školo. •
— Čš. loutková scéna z
Paříže,"' "Marionéťtes Empire",' účinkovala měsíc
v Palladiu v Duesseldorfu;

— Věra Fusková hrála v — Dp. Jiří Havelka, alumlondýnské televisi roli nus papežské koleje v NeMarie Antoinetty ve hře pomucénu v ftímě, byl vyo Mirabeauovi.
svěcen na kněze.
— Z výpravy čs. lékařů — V Paříží zemřel ve vydo Paříže se 3 mladí léka- sokém věku 86 let znáři odmítli vrátit do ČSR. mý malíř Kupka. Jeho dí— Jihoamerická televíse lo došlo uznání v celém
uvedla několik ukázek ex- světě. Kupka žij v cizině
perimentálních prací dr. dlouhá leta.
Kratochvíla v
o b o r u — Cestovatelka J. Mužízdopsychologie.
ková se vydala na cestu
—- Příslušník čs. strážní napříč Afrikou.
jednotky v Nahlbollenba- — Na jednom rakouském
chu' V Německu Jaroslav letišti přistálo čs.. letadlo
Potyka byl nalezen za- s dvěma bývalými důstojstřelen na stanovišti.
níky, kteří požádali o
J. K./RFE/Č
— 8. července zemřel v asyl.

SPORTOVNÍ

Dvanáct svobodymilovných
(Pokračování se str. 6)
N á š spor, stejně jako bodymilovných" by se
Kolárův, není s "dělní- podle všech zákonů reakem -- komunistou, je- lismu mohlo rekrutovat
hož tělo leželo bezvlád- jedině z takových pašeně na barikádě" a do- ráků.
konce ani s tím oklamaRedakce "Svědectví"
ným sovětským kulomet- si vypůjčila hezký citát
číkem, který jeho smrt ze sv. J a n a : " A poznáte
bezprostředně způsobil. pravdu a pravda vás vyN á š spor je sporem s svobodí". Pravda ano,
těmi, kteří
pašováním nikdy ne polopravda! A
komunismu udělali z ku- mluví-li se o komunislometčíka vraha a z "děl- mu - národním nebo jiníka - komunisty" jeho ném - samo slovo "pooběť.
lopravda" je nadsázka.
Dvanáct našich "svo-kwProvádíme
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

ZDĚNEK NĚMEČEK MRTEV
6. července zemřel v
Mnichově, kde byl na
návštěvě, po srdečním
záchvatu ve věku 63 roků spisovatel
Zdeněk
Němeček.
V první světové válce
byl Němeček příslušníkem čs. legií v Rusku.
Po návratu domů vstoupil do diplomatické služKLUB SLAVIA

PORT

by. Naposled, do roku
1948, byl čs- vyslancem
v Kodani. Před druhou
světovou válkou na sebe
upozornil hlavně romány " N e w Y o r k - zamlženo", " N a západ od
Panonie" a " Ď á b e l mluví španělsky". V exilu
vydal román " T v r d á země".
RFE
MELBOURNE

pořádá v sobotu dne 3 srpna 1957

SPOLEČENSKÝ

VEČER

na který srdečně zve Vás a Vaše přátele.
" E M P I R E
B A L L R O O M "
38 6 C h a p e l S t r e e t , P R A H R A N
Hraje soubor kapelníka A.
TOMANA
Likérová licence
Rozhlasové zařízení
Začátek v 8.30 večer
konec ve 2 hod. ráno
Reservování stolů a informace: LA 6602
SPOJENI: drahou do stanice Prahran a odtud 2 minuty pěšky, nebo
elektrikou z City číslo 7, zastávka Chapel Street, Prahran.

22. 7. 1957
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ŽÁDEJTE

VŠUDE
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HAVLÍČEK ČASOVÝ

•

— Jako doslov k vašemu článku "Hroutí se kolektiv" (HD 14 14/VII. p. r.) bych dal verše z básně "Křest sv. Vladimíra" od K. H. Borovského:
"Tak to chodí na tom světě, každou chyíli jinak,
dneska tě ctí za sivatého, zejtra budeš syifiák.
D|nes vám, bozi, vy ubozí, kadidlo lid pálí;
a zejtra vás jako smetí v kalužinách válí.
Všechno je na světě marné, i království boží
— všechno hyne a pomine jako špatné zboží.
Jenom cáři, samovláda a takové sloty
potrvají věčně věkúv jak juchtové boty!"
J. C. Geelong

TftIKRAT TOTÉŽ
— Krajanů zde poslední dobou značně přibylo.
Všichni si rádi přečtou HD, ale k předplaceni se
.mnoho nemají.
.
B. H., Rum Jungle, Austrálie
— Zdejší naši lidé si HD rádi přečtou, ale nejsou
ochotni si jej předplatit. Nedovedu to pochopit. Peníze mají, ale noviny - jakékoliv z exilu - nepovažují za důležité kupovat, Prostě je tu nezájem
9 cokoli československého.
L.' B., Wellington, N. Zealand
Můj kamarád X. někdy až třikrát telefonuje, zda
už došel HD a pak hned přijede, aby si došlé číslo
přečetl. Telefon a cestovné ho stojí asi třikrát tolik,
než by ho stálo předplatné, a přece už nejméně rok
otálí se zasláním objednávky.
J. B., Paříž, Francie
PŘEKROUCENÝ SMYSL
— Nedávno jsem měla s redaktorkou melbournského Heraldu asi hodinový rozhovor. Postěžovala jsem
si rta podezíravý postoj Australanů k Novoaustralaiiům. Krátce poté vyšel v Heraldu článek, v němž
se objevily zlomky onoho rozhovoru. Dočetla jsem
se o sobě s překvapením, že živím rodinu australským hovězím, holduji australskému DÍVU a chodím na australský fotbal. Korunovalo to překroucené prohlášení; že jsem pyšná na to, že dětem
•je už bližší angličtina než čeština (slovíčko "bohulel", které isem v rozhovoru zdůraznila, v y p a d l o ) .
Jakmile článek vyšel, telefonovalo mi nejmíň tucet rozhořčených krajanů. Umírnění mi pouze vynadali, radikálnější mne vyloučili z národa. Jeden
jako druhý se - zapomněli představit. Prosím je, aby
tímto vzali na vědomí, že jsem okamžitě protestovala proti překroucenému smyslu článku a zaslala Heraldu opravu. Kopii přikládám a doufám, že
se po tomto vysvětlení nebudu musit bát zvednout
telefon.
I. Čapková, Caulfield
Pozn. red.: Redakce Heraldu odmítla opravu pí.
Čapkové uveřejnit.
Dp. F. Zdražil vyslovuje HD a všem dárcům,
kteří umožnili jeho léčení v horách, srdečný dík.
Sebráno bylo celkem £ 286/5/6. (HD došlo £
49/6/6. Ostatní sebrali místní farníci nebo došlo
přímo na adresu Dp. Péksy, p. r.).
-..Nová adresa duchovního správce v Melbourne:
Rév. J. peksa, Št. John's Presbytery, 61 Queen's
Pde., Clifton Hill, Vic., tel. JW 4333. Pořad nedělních mál zůstává n«xměněn.
Bev. J. Pakse

Z

LAHŮDKÁŘŮ

NAŠE

SKLIZEŇ SVOBODNÉ TVORBY
— V dubnovém čísle kulturní revue "Sklizeň" oznamuje Kulturní rada, že na sérii knih "Sklizně svobodné tvorby 1957" zaselo 261 plných a 22 polovičních předplatitelů. O výběru knih rozhodují ze
dvou třetin předplatitelé, z jedné třetiny K R . . .
Knihy byly voleny většinou čtenáři a krise nevychází z nich, ani z autorů a ani ne u vydavatele,
ale u nezodpovědných kritiků, kteří boří snaživou,
hodnotnou, záslužnou práci jiných. A to vše bez
¡poukázání na vydavatelskou činnost jinou a literární tvořivost vlastní. Z celé kritiky (HD 13/VII.
"Letošní sklizeň je hubená", p. r.) čpí horká svorovitost á trpká individuálnost evropská, na kterou
čtenáři v Austrálii mají možnost pohlížet s odstupem a do které si nepřejí být vtaženi. Nepřeji si
kladné kritiky, ale také ne zběžných, nepodložených odsudků osobního vztahu .. .a proto se zastávám prvního pokusu, který dal exilu vkusně upravenou hodnotnou literární tvorbu. Kritikovi připomínám: co zaseješ, to sklidíš. Sám nemám žádné
spojení s Kulturní radou. Zastávám se jich, protože staví a ne boří.
Jiří Chaloupka, Darwin
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D O M O V A

SALÁTY:

VIi A š S K Ý

*

STB!"* R U S K Ý
* BRAMBOROVÝ*
- ZAVINÁČE RUSKÉ RYBIČKY
ANČOVIČKY •td.

Kontinentální prožívané deky, peřiny, polítiře,
povlaky, též »ypky a damaiek (160 cm j« 63")
K dostáni poiM i

firmy

R O S E
38 Washington Str., BBXLEY, Sydney, N S W .
Rockdale)

(Stanice

AUSTRALIE

— Dirigent Rudolf Pekárek uvedl poprvé v Austrálii Dvořákovu symfonii F-dur op. 76.. Koncert
Queenslandského symfonického orchestru se konal v Brisbane. V září bude Rudolf Pekáxek dirigovat řadu koncertů na
Tasmanii.
— Pan Jan Karlík z Brisbane se s t a l členem
queenslandské advokátní
komory. Před několika lety také kandidoval za liberální stranu ďo státního parlamentu.
— Čs. klub v Queenslandu
vydal oběžník, ve kterém
oznamuje vyloučení svého jednatele E. N. Waldmanna z klubu. Vyloučen
bude také každý člen klubu, který je členem australské dělnické strany.
— V Galerii Burns Oatesa

v Melbourne bylo vystaveno dílo čs. malíře Karla Kupky "Domorodá Medonna", určené pro derwinskou katedrálu.
— Čs. národní sdružení •
Sydney pořádá 3?.' Žervenee v 8.30 večer "Anenskou zábavu", která ae
koná ve White City, N.S.
W.L.T.A., EdgecliK, proti
Rushcutters' Bay.
— Sokol Sydney cviči r
tělocvičně na rohu Broedway St. a Mountain St.,
Broodway každé první a
třetí úterý v měsíeL
— Rodičovské • druterf
při čs. doplSovaeí Skol»
v Melbourne upozor&u^e
všechny čs. rodiče, že fis.
doplňovací škola opét zahájila pravidelné vyučování, a to každou sobotu
od 10 hod. dop. v místnostech za kostelem sv.
Ignáce T Ridasnond*.

KOPANÁ T STELXIY

Telefon LW 12Z0

S. K. Praha - Melita Ea*ie« 7:1 (2:1)
V prvním kole poháru Federace vyhrál« Prata
bez námahy po klidném a celkem nezajímavém lipase.

PRO ELEGANCI A K V A L I T U

J.

ČÁP-

krejčí

116 Darlinghorst Rd-, KXMGS GROS*. KSW.

Prvotřídní kontinentální dámská a pánská obav
- od £ í/10/- -

Elizabeth shoes

tfe. 1, Kin«« Crow Kd. - KINGS CROSS, SYDNEY
Telefon FA 8054 • a
»11 B, Eliaabeth Si., T & G Buildln*, SYDNEY CITY - telefon BM I0J8
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str.
Wynyard Stn-, Sydney
Sydney
Tel. BX 7343
Tel. BL 3970
Zprostředkuj ein« ML Vás rwlání hodinek přímé
ze Švýcar u polovtěaí ceno, Vyžádejte si ceník.
Veškeré licencované práce instalatérské
V od a - p l y n
- kanalisace
.
všechny druhy střech, žlabů a okapových rour
F R A N T I Š E K V R B A T A instalatér
la. Aaquith Ave., ROSEBEKY, NSW. t«L FF 1173
(volat ráno nebo večer)

Prvotřídní

«•**•!

kvahyaě

Čs. restaurace v Richmondu
258, Church St., Rkhmond, Víc.
POZOK!
Večeře podivám* denně,
Obědy v sobotu « v naděli

, S. K. Praha - Sydney Austral 2:5 (1;!)
6. 7. předvedla Praha se třemi náhradníky 2.180
divákům svůj nejslabší výkon letošní sezony. V l i
minutách prohrávala po školáckých chybách obi»ny a zálohy 0:3. Geddes snížil před poločasem aa
3:1 a Schempílug brzy po přestávce na 3:2. H&ad
nato Austral zaútočil a obránci Prahy čtyřikrát
minuli míč, takže nakonec "útočníkům nezbylo
vstřelit čtvrtou branku. Zbytek zápasu byl utrpením pro diváky, kteří s povděkem uvítali hyiaá
píšťaly rozhodčího.
S. K. Praha - Concord 2:2 (1:1)
Hrstka skalních fanoušků, která se nedala xiákat mezinárodním utkáním Čína - Austrálie, viděla mužstvo Concordu docílit dvou brattek prakticky ze dvou útoků. Po devadesát minut přihlíi»la převaze Prahy a katastrofální impotenci jejl
útočné řady. Záloha hlavně ve druhém poločaa»
zásobovala útok neustále zpracovanými míči, ale
nakonec jsme byli rádi, žě Praha neodešla ze hfiífci
poražena. Opět se ukázalo, že krásná hra v poli
nestačí.
-*r
Z P R Á V Y S. K. S L A V I A M E L B O U R N 1

r

Slavia - Preston 7:1 (2:0)
V opakovaném pohárovém zápase Slavia «naS
nezahrála o mnoho lépe než v prvním,
tentokráte střílela branky. V prvém poločase, kdy hrála
proti silnému větru, se ujala vedení dvěma bran.
kami Majera. Před přestávkou střelil další brank»
Gotschlich, ale soudce, který ji napřed odpískal,
změnil své rozhodnutí a dal kopat od brány. F»
poločase Preston snížil score na 2:1 a zdálo w,
že se bude historie opakovat. Pak se však Slavit
podařilo vstřelit v několika minutách čtyři branky
(Gotschlich přímo z kopu z rohu, Copeland, Gotteeman, Bell), což rozhodlo o výsledku. Score pak uzavřel Copeland.
Příští sobotu hraje Slavia, která je na druhé»
místě v tabulce, ,na Showgrounds mistrovský tápáš proti vedoucímu mužstvu divise JTJST.
Vždy čerstvé prvotřídní
OVOCE

A

ZELENINA

|

JOSEF G O T T E S M A N
138, Ormond Rd., Elwood, Víc.
Telefon LF 7510
V jižních předměstích Melbotírn«
(Sth. Melbourne, Albert Pk., Middle P k ,
Kilda, Elwood, Elsternwick, Brighton)
vyřizuji telefonické objednává
dodávkou

do

Pt

domu

MÁTE V Y R O V N Á N O PŘEDPLATNÉ H D ?

HLAS

-8-

DOMOVA

22. 7. 1937

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Řídí

Karel

J a n o v s k ý,

Odolena šmejce z Litomyšle (Sydney?), řezníka
Josefa Matyse (přijel do Austrálie 1948 j. Lebou
stedtu u Branschweigu), Eduarda Zelníčka z okolí
Velké Bíteše, Karla Doležala ze Zvěřinku, nar. 1939,
Frant. Kuriála (Kanada?), Vlad. Pragerá (dopis
v red.), lesníka Václava Herverta, Vladimíra Vodičku z Přeštic, Luďka Kupku (USA?) a Jaromíra Práška.

Mnichov

DUKLA PRAHA A SLOVAN BRATISLAVA VYŘAZENY
V prvním kole 16. ročníku Středoevropského poháru narazila dvě čs. mužstva, Dukla Praha
a Slovan Bratislava, na jugoslávské soupeře- V obou případech zvítězili Jugoslávci, Vojvodina
Novi Sad zcela přesvědčivě, Crvena zvezda Bělehrad těsně v třetím zápase.
Bělehrad; Dukla Praha • Crvena zvezda 1:1 ( l i l )

Praha: Dtikla Praha . Crvena zvezda 1:1 (0:0)

Hráno 6. července za úmorného vedra před 15.000
diváky. Crvena zvezda se představila jako dobře
sehraný celek. Nejlepší řadou domácích byla obrana se zálohou. ťJtoi zklamal. Citelně byla znit neúčast Šafránka. Dukla hrála v pozměněné sestavě:
Pavlis - JečDý, Novák - Pluskal, Čadek, Urban Vacenovsšký, Dvořák, Borovička, Masopust, Dobay.
Obě branky byly vstřeleny v poslední čtvrthodině.
9 minut před koncem byl sražen Masopust v trestBratislava: Slovan - Vojvodina Noví Sad 1:0 (0:0) ném území. Brankář Krivočuk Vacenovského penaltu aryL Teprve 4 minuty před koncem obešel
Utkání bylo slabé úrovně. Nejslabší řadou Bra- Pluskal několik Jugoslávců a přihrál volnému Dotislavy byl útok, který zahodil několik vyložených bayovi, který vyrovnaL
příležitostí. Moravčík ši nerozuměl s Pažickým, slabě zahrála obě křídla, jedinou branku zápasu vstře- Novi Sad: Vojvodina - Slovan Bratislava 6:0 (4:0)
111 několik minut před koncem obránce Jankovič.
Hlavní příčinou porážky Bratislavy bylo naprosSestava Bratislavy: Schroif - Činka, Jankovič - Urban, Vičan, Vengloš - Obert, Kováč, Moravčík, Pa- té zhroucení obrany a zálohy. Nejlepším hráčem
Bratislavy byl Kánassy, fcterý aspoň bojoval a nežický, Kánassy.
podlehl vedru. Brankář Schroiř zachránil své mužstvo od ještě většího debaklu. Sídli Maďar Danko
před 12.000 diváky.

Hráno 30. června před 20.000 diváay, řídil Rakušan Griil. Crvena zvezda předvedla slabou hru,
pukla nehrála o mnoho lepe.' Předčila sice soupere v rychlosti a ostrém startu, ale oklamala střelecky. Dukla Praha nastoupila y této sestavě: Pavlis - Ječný, Novák - Plusiai, Čadek, Masopust Urban, Dvořák, Borovička, Šafránek, Vacenovský.
Jedinou branku Dukly vstřelil Šafránek.

- - Ve zkratce--

— Stanislav Jungwirth překonal světový rekord v
běhu na 1500 m skvělým časem 3:38,1 min. Starý
rekord byl 3:40,2 min.
— Rus Štěpánov vytvořil ve skoku vysokém nový
světový rekord výkonem 2,16 m.
— Kvalifikační utkání o postup na mistrovství světa v kopané: Mexiko - Kanada 3:0 a 2:0, Uruguay Columbie 1:0, Polsko - Finsko 3:1, Kanada - USA
3:2. Přátelské utkáni: Švédsko - Dánsko 2:1.
— Další kluboví mistři kopané: Západní Německo Borussia Dortmund, Anglie: Manchester United,
Skotsko: Glasgow Rangers, Holandsko: Ajax Amsterdam, Lucembursko: Stade Duedelingen, Belgie: F.
C. Antwerp, Portugalsko: Benfica Lisabon, Řecko:
Olymoiakos Athény, Dánsko: F. C. Aarhus, Švédsko,: F. K. Norrkoepping.
— Mezinárodní kopaná: Juventus Turín - AIK Stockholm: 10:1, Real Madrid - Karlsruher SC 13:1, FC
Barcelona - Nacional Montevideo (v Caracasu) 4:0,
Espaiiol Barcelona - Rio de Janeiro 2:2, Sao Paolo Lazzio Roma 2:0, Belenienses Rio - Dynamo Záhřeb
2:0.
—Na 100 m motýlka vytvořil japonský plavec Išimoto nový světový rekord časem 1:1,3 min.
— Automobilovou "Velkou cenu Francie" vyhrál v
Rouenú Argentinec Juan Fangio na stroji Massera— V Lublani zvítězili čs. pozemní hokejisté nad Jugoslávií 1:0.
— Mezinárodní lehká atletika: Francie - Holandsko
128:84, Východní Německo - Rumunsko 177:152,
Norsko - Švýcarsko 126:86, Island - Dánsko 116:95,
Polsko.- Maďarsko 120:89.
-•• V závodě na, jednu míli v Londýně zvítězil Angličan Ďerek Ibbotsonl v novém světovém rekordu
3:57,2- před Irem Dělaným (3:58,8), Jungwirthem
(3:59,1) a Woodem (3:59,3).

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

Malý

oznamovatel :

Prodejny HD

Poplatek za 1 řádku 1/•ADELAIDE
tučnou 1/6.
PRODÁM VANU A PLYNOVÝ SPORÁK. Zachovalé v Melbourne. Adresa v HD.
PRONAJMU pěkný pokoj
svob. muži: 3, Gladston
St, Windsor, Vic., LA 5077.

PŘIJMEME MANŽELE.
Muž běžná práce s vedením a udrž. domu, přílež.
řízení osob. auta by bylo vítáno, ale není podmínkou. Žena nejméně 4
Bratislava: Dukla Praha - Crvena zvezda 0:1 (0:0) hod. denně lehká práce v
domácnosti. Dům je mo10. července prohrála Dukla s jugoslávským mist- derně zařízen. Plat: muž
rem brankou, která padla v 83. minutě. Jejím auto- £ 12/15/- za 40 hod., žerem byi pravý záložník Popoviě. Utkání bylo prů- na 5/- za hod. nebo 2/3
platu muže, bude-li praměrné úrovně.
covat plnou dobu. Kromě
M I S T R O V S T V Í E V R O P Y V BASKETBALU toho je k disposici celý
domek (2 lož., přij. pokoj,
10. mistrovství Evropy P o l s k o 80:61, ČSR - kuchyň a přísluš.). Možv košíkové se konalo v Francie 64:62, ČSR - Ma- nost pěstovat si drůbež a
Sofii. Českoslovenští rep- ďarsko 65:62, ČSR - Ru- zeleninu. Rodina s dětmi
vítána. Podrobnosti na
resentanti měli smůlu, munsko 61:55.
zn. "Lakes Entrance, Vic."
když prohráli jak s BulKonečné pořadí: 1. v HD.
harskem, tak se Sovět- SSSR, 2. Bulharsko, 3.
ským svazem o koš. Čs. ČSR, 4. Maďarsko, 5.
mužstvo skončilo na 3. Rumunsko, 6, Jugoslámístě.
L l s t a r n a
vie, 7. Polsko, 8. FranJednotlivé výsledky:
cie, 9. Turecko, 10. ItáA. W. S. Francisco: DíČSR - SSSR 60:62, ČSR - lie, 11. Finsko, 12. BelBulharsko 80:82, ČSR - gie, 13; Západní Němec- ky za dopis. Uvítáme slíbený komentář. - Z. G.,
Jugoslávie 95:74, ČSR - ko, 14. Rakousko, 15. Rum Jungle: Díky za inf.
Skotsko, 16. Albánie.
i Ing. P. G., Deer Park:
Kontin. jídla - zákusky
Díky za dopis z 10.7. Příkáva
lež. použijeme. - M. B.,
PO J I Š T Ě N I
Perth: Díky za zprávu.
MANHATTAN COFFEE
domů, bytů, podniků, Zasíláme do USA. - J.V.,
ESPRESSO L O U N G E
Work. Compensatk®. Fairfield: Díky za adrea restaurace
aut, povinné ráčení, sy. - J. Ch., Darwin: DíŽIVOTNI
ky za výstř. - F. Š„ Syd2 Lonťhorpe Str.
úrazové a nemoeenaké ney: O sazby si napište
D A N D E N O N G , Vio
odborné provede
přímo na: Vídeňské svob.
Srdečně zve
listy, Margaretenplatz 7,
R. C. K U G L E R
Wien V/55, Austria. HD
(Melb.) XL M i l
Ant. Bůžek

HLAS

Eddie's restaurant
190 Hutt St., Adelaide,
S. A.
A. Trávníček, delikatesní obchod, 366, Port
Rd., Hindmarch, S. A.
G. Trianou Club, 131,
Hindley St., AdelaideCity, S. A.
• BRISBANE:
E. T. Corbetťs Bookshop, 183 Queen St.,
Brisbane, Qld.
•GEELONG:
F. Koris, Box 255, P.O.
Geelong, Vic.
• MELBOURNE:
Čs. restaurace
258 Church Si, RICHMOND, Vie.
MYER'S EMPORIUM
odděl, časopisů, MELBOURNE - City, Vic.
• SYDNEY:
Če. restaurace PRAGUE
Pennys Lane, KING'S
CROSS, NSW.
S. & A. SLAVÍK,
obchod kolon, a dalikatesní, 203 Hay St.,
HAYMARKET NSW..

TUk všeho druhu
EMIL

SVOBODA

NORTH RICHMOND
30 R e g e n t S t r .
Objednávky též
prostřednictvím HD

DOMOVA

vychází čtrnáctidenně
ftídí

Vysoee kvalitní švédské

redakční

kruh

POTRAVINY, TEXTUJE, VLNU, KUftlVO ATP.

Adresa: Hlas domova,

zašletne za Vás spolehlivě

8 Moorhouse St., Richi*ond, E. 1, Vic.

kuskdiT da Kvropy
SWEDISH

PRESENT-PARCELS

rum «UM »Ht um MM* 1« I M W
SERVICE

33. WilliaiB Str., Melbourne
T «1« I o n MB 3094
Vyžádejte si nái n b &

SPECIAL COMTIHEHTAL

SHIRTS

Telefon JA 3380 (jen mimo prae. dobu)
Předplatné: na rok s 37/-, na } roku
s 19/-, na 7 «sel s 10/-, j«dr»tliv* s 1/t:

MftOUMCESTKtXT
MCtBOURMC. C l
KMHtCMMrákjr B vi*âMM T1«ä»«

M

Odebírají všichni Vaši přátelé
"HLAS
DOMOVA"?

