Registered at the G.P.O. Melbourne' for cransmiswon by post as a periodical

HLAS DOMOVA
ČESKOSLOVENSKÉ
Ročník VII.

FREE CZECHOSLOVAK

NOVINY

NEWSPAPER
Číslo 18

Melbourne, 2. září 1957
SOVĚTSKÝ S V A Z PRONIKÁ N A STŘEDNÍ

R U D Á

VÝCHOD

S Y R I E

Události v Sýrii by vlastně neměly nikoho překvapit. Zájem Sovětského svazu o tuto strategicky důležitou zem jé starého data. Stejně staré byly viditelné začátky komunistické infiltrace.
Daleko víc překvapuje nečinnost, s níž Západ přihlížel, protože o významu Sýrie pro vedení studené války nemůže být pochyb.
Naftová potrubí, důležitá pro britské a západoevropské hospodářství, vedou jejím územím- Komunistické předmostí se ocitlo v týlu Bagdadského paktu, který byl vytvořen právě proto, aby
se něco podobného nemohlo stát. Možnost vytvoření sovětských ponorkových a leteckých základen se nedá vyloučit a syrská letiště jsou v akčním radiu sovětských letadel v Baku.
Pět sousedů
Americké základny v
Saudské Arábii, americVýznam Sýrie podtrká středozemní flotila
huje její zeměpisná poa britská základna na
loha. Sousedství komuCypru by klesly podstatnistické země je vždycky
né na ceně.
nebezpečné, a Sýrie má
pět sousedů - Turecko,
Irak, J o r d á n , Libanon a
Izrael. Libanon je do Sýrie přímo vklíněn, Jordán se zdá snadnou obětí, prozápadní Turecko
se ocitlo v kleštích mezi

samotným
Sovětským
svazem na severu a prosovětskou, ne-li satelitní
Sýrií na jihu.
Před pučem
Vývoj událostí nebylo
těžké předvídat. Syrská
zahraniční politika byla
už dávno prosovětská,
"neutralismus" bylo pro
Sýrii slabé slovo. Komunisté měli, na rozdíl od
Nasserova kolaborující-

ho Egypta, i doma volnou ruku.
Odborové i kulturní
organisace byly úplně v
komunistických rukách,
tisk byl většinou souputnický, v nej lepším případě neutralistický. Největší vliv měl prokomunistický šéf
špionážní
služby plukovník Serraj,
president Kuwatly mnoho neznamenal. Oposice
(Pokračováni na sir. 2)

Chruščev označil Malenkova za Beriovu loutku

Zrádce Malenkov
V minulém týdnu se začala nová kapitola v boji o vedoucí postavení
v aparátu Komunistické strany Ruska. Nikita Chruščev shledal po svém
návratu ze zájezdu do satelitů svoji posici natolik pevnou, aby se mohl
vyrovnat se svými odstavenými soupeři. Prvním jeho terčem se stal Georgi
Malenkov, vyhnaný jako generální ředitel elektrárny na hranice Číny.
Ve skupme odstave- nejzranitelnějším terčem. Malenkova, který prý
Sala h Bitar
ných bolševiků je Ma- Po leta byl Stalinovou byl jediný zachycen ve
zahr. ministr
lenkov nejzřejmějším a pravou rukou. Po jeho filmu o Stalinovi, jak mu
smrti se stal jeho nástup- pomáhá vyhrát válku.
cem.
Po smutných zkušenosCo Chruščev pečlivě tech s náhlou "destalinitají je však fakt, že to sací" se teď Chruščev
Revoluce prý požírá své vlastní dětí. První •ousbyl
Malenkov, který prv- drží obezřele mírných
to, které se zatím neodvážil» poařít zůstalo nakousnuto v Jugoslávii. Bývalý vicepresident Federativní ní začal hlásat novou (nebo jen imaginárních)
demokratické republifcy Jugoslávie Milován Dillas "spotřebitelskou" linii. úlev. Pro klid v satelibýval revolucionářem z povolání. V roce 1954 se
stal obětí osudného omylu: bral vážně všechno, co To bylo něco, co bylo v tech ponechává Stalinovi
komun i&ticitý breviář předkládal k víře. Kri tis oval Sovětském svazu velmi úlohu poctivého revolusvé vlastní spolubojovníky, když se mu nezdálo, populární mezi nejširší- cionáře, který jen měl
že jejich soukromý a veřejný život se srovnává s
příkazy světové revoluce. Tehdy vyvázl poměrně mi vrstvami obyvatelstva. několik maličkých vad.
lehce. Byl odsouzen jen podmínečně.
Chruščev se dnes po- Těchto vad pak využívaO dva roky později uveřejnil americký časopis kouší označit Malenkova li zlí rádcové Beria a
"New Leader" Džálasův článek, v němí autor pohřbívá komunismus za živa. Dostal tři roky žaláře. za zrádce především pro- Malenkov ke svým vlastDo vězení šel s výrokem: "Já nejsem komunista, to, aby se zbavil svědka ním zrádným cílům.
já jsem sociální demokrat".
minulosti- Sovětský svaz
Očerňovací r i t u á . I ,
V Americe vyšla začátkem srpna nejnovější kni- prodělává těžké hospokterý postihne každého
ha Milovana Džilase, icterá se jmenuje "Nová třídářské nesnáze a ChruŠ- padlého komunistického
da".
Džilasova kniha není ještě v Austrálii. Přidržíme čevova staronová spotře- vůdce, není sám o sobě
se jen stručně recense "Československého ipravoda- bitelská linie je příliš
zajímavý. Spíše je čas
je" (13.8.57.). Džilas analysu je komunistický reřim po sociologické stránce. Jeho ortel: "Po dlou- cenným vnadidlem, než se ptát, co znamenalo
hou dobu se komunistická revoluce a komunistický aby se Chruščev mohl o neočekávané z m i z e n í
řád snažily zatajit svoji pravou povahu. Soudobý ně dělit s někým jiným.
maršála Bulganina před
komunismus je nejen stranou určitého tyjra nebo
byrokracií, která vyrostla z monopolistického vlastObžaloba Malenkova odjezdem sovětské delenictví a nadměrného zasahování státu do hospodář- není žádná sensace. Pís- gace do
Východního
ství. Zásadním znakem soudobého komunismu je
víc než cokoli jiného nová třída vlastníkft a vyko- mo na stěně hořelo už Německa. Je zcela dobře
řisťovatelů . . . Je to moc zvláštního druhu, moc, od Chrusčevovy řeči na možné, že v Moskvě už
která v sobě soustřeďuje kontrolu myšlení, kontro- XX. sjezdu. Ve filipice
lu autority a vlastnictví, moc, jeí se stala tiéelem proti Stalinovi si Chruš- mezitím připravili další
hanopisy,
sama v sobě". Ani George Orwell b* nedokázal
čev oeo«ipu»til iiiiofc m
u p s a t lepšf áeflnlci.
rti

STARONOVÁ DEFINICE

Nesnáší se s veřejnou mravností, abychom
měli na vůdčích místech organisátory a pořadatele zfalšovaných masových procesů, lidi, kteří jsou odpovědni za mučení a popravování
nevinných, organisátory mezinárodních provokací, hospodářské sábotéťy -a -zloděje veřejného majetku, kteří zneužívali své moci . k. tomu,
aby páchali zločiny proti lidu nebo nutili k
nim jiné. Veřejnost, strana a stát musí být
od nich očištěny. .
Bývalý maďarský ministerský předseda Imre
Nagy v roce 1955.
^

SAT1RIKON
Odvěkým úkolem satirika je prý říkati s úsměvem
pravdu. Snad proto oficielní satirikové, prověřeni
kádrovým oddělením ústředního výboru strany, selhávají na celé čáře. K satiře je třeba odpovědností,
počestnosti a odvahy. Odpovědnost převzala za satiriky rodná strana. Počestnost je nevítaná. Odvaha
se nevyplácí. Satiru mohou v komunistickém (a
kterémkoli diktátorském) režimu pěstovat jen úplatné duše.
. . . .
Doporučuji všem uprchlíkům kteří k tomu maji
příležitost, aby si přečetli kteroukoli knížku* kterou dnes v Praze vydávají za satiru. Jako satira
je to truchlivé čteni. - Chcete-li se však dozvědět
podrobnosti o životě, v Československu, podrobnosti
o tom, jak se ..tam. žije, co se_ lidem líbí, co zavrhují, a především čeho sé -bojí, je to neocenitelný ' dokument.
•
Komunistický novinář: Petr Kettner vydal společně s Jiřím Štychem v Lacinově edici "Úsměvy" sbírku satir, která Se jmenuje "Osiny za
krkem". Bůhví proč napadlo Mladou frontu vydat
zrovna tohle. Snad musili narychlo - splnit nějaký
nadplán. Je to próza tak-ukoptěná,' až srdce bolí.
Ale přemýšlejte o obsahu, namátkou vybrané satiry "Císař . Rudolf riechápe. kolektivisaci".
Okresní tajemník přijel do .obce zjistit, proč
zemědělec .Císař nevstoupil do jednotného zemědělského družstva. Na místním "národním výboru mu
to vysvětlili docela 'jednoduše:, snažili se "nepřítele socialismu" přesvědčit _.po dobrém, že v zemědělském družstra mu - bude. . lépe. Přesvědčování
vypadalo takto: . na národním výboru mu to, slovy autorovými, .''postavili politický". Nepřesvědčili
ho, jako ' ho nepřesvědčila : agitační dvojice, kterou za ním výbor poslal; Dvojice argumentovala
tím, že na scelených- lánech je. vyšší výnos. Když
jim Císař řekl, žé."sám., nejlépe vidí, jaký výno«
má družstvo a jaký má na vlastním, vyložili mu
agitátoři, že "za tyhle řeči b y ' mohl být trestaný,
protože to je otázka důvěry "straně a vládě" a že
"rozšiřuje nepřátelskou propagandu". Když nepomohlo ani to, "použili pro převědčování vymlať'. Zemědělec Císař musel mlátit cepy,
protože mu družstvo
ódmítlo zapůjčit mlátičku.
Při měnové reformě ho přesvědčovali tajkto:
"Tak se, Rudolfe, podívej. Když nechceš jít do
toho družstva, vidíme, že se zařazuješ. mezí nepřátele vesnice a že nahráváš do.ruky imperialistům.
A tak mv používáme této příležitosti k tomu, že
ti nevyměníme devět stovek jako ostatním, a máš
to. S nepřáteli se nemůžeme mazlit, to jistě uznáš.
Ale kdybys chtěl, do JZD vstoupit,... jste tři, bylo
by to sto osmdesát kaček, za ty už Se dá leccos
zaopatřit".
Nezáleží, na tom, jak to s vymyšleným zemědělcem Císařem dopadlo. Důležité je, že kulturní
oddělení KSČ trvá na tom, že satirikové mají tepat typické zlořády. Případ zemědělce Císaře tedy
nebyl a není ojedinělým-případem. Je to typický
případ.
Nebo stačí přečíst satiru Václava Laciny ze sbírky
"Pozůstalí" o pánovi, který si zapomněl klobouk
v restauraci "U města Štrasburku" a který měl
tu smůlu, že ho do kanceláře "volal Štrasburk".
Kádrový referent zanesl postiženému dq "kádrového listu", že má podezřelé styky se zahraničím,
což mu nadobro zráčilo- kariéru.
Na stránkách dnešních pasatir je odhalm každému, kdo umí číst," rub" komunistické legendy o novém, svobodnějším . a . lepším člověku. Na nich
se. hemží kariéristé, poďvodníčkové, neurvalci, režimní zbohatlíci-, flákači, zkřivené charaktery, jediní nefalšovaní hrdinové socialistického realismu.
Mezi řádky pak mimoděk pronikne hla3 obyčejného člověka, ovládaného kádrovým posudkem a vystaveného, zvůli kdekterého obecního policajta, jun
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Koloniální problém je někdy pohodlně zjednodušován - bílý kolonisátor je vždycky v neprávu, a tím to končí. Ve většině případu to
není daleko pravdy. Ale ne vzdyçky.
Nová Guinea je případ, kde měl bílý kolonisátor rozhodně víc pravdy
než t. zv. barevný osvoboditel. Indonéský nárok na západní část ostrova
našel hodně podporovatelů, australská politika (která se stavěla proti)
měla hodné nepřátel.
Ale australská vláda v tomhle případě věděla, co dělá. Nevěřila stabilitě Indonésie, nebyla si jista pevností tamní demokracie a bála se,
aby se jednou komunismus neoctl na jejím prahu, kdyby z indonéského chaosu vyšli vítězně komunisté.
Vývoj událostí, a hlav- dáků a dobrá organisace
ně poslední volby na Já- komunistů přispěly svým
vě, její politiku úplně dílem.
ospravedlnily.
H l a v n í m činitelem
vsak
pravděpodobně byVolební zisky
la osoba presidenta SuKomunistický nástup
karna. Jeho v e ř e j n é
na Jávě vypadá hrozivě.
břgtříčbování s maršáV hlavním indonésfcém
lem Vorošilovem při neměstě Džakartě, sídle
dávné návštěvě nemohlo
ústřední vlády, obdrželi
137.000 hlasů proti 96.000 v roce 1955 a jsou
teď druhou nejsilnější
politickou stranou.
Antikomunistická mo- (Pokračováni a« sir. 1)
hamedánská strana Mas- bylá po řadě "moskevjumi (154.000 hlasů) ských" procesů ve vězezůstala první, ale její ní nebo v exilu.
ztráty byly citelné.
Sovětská infiltrace utěVe střední a východní
šeně kvetla.Zásilky
Jávě je situace podobná.
zbraní a komunistické
N a některých místech
mi»e se hrnuly do země.
komunisté počet obdržeTěsně před pučem byla
ných hlasů zdvojnásobiv Moskvě uzavřena doli. V celkových výsledhoda o dlouhodobé socích byli daleko první.
větské pomoci. Vůdce
Sukarno osvoboditel
syrské delegace, ministr

zůstat bez vlivu na primitivní masy, které ho
zbožňují jako
svého
osvoboditele.
Podobně
musil působit jeho výlet
do Sovětského svazu a
řada prokomunistických
výroků po návratu.
Jeho "řízená demokracie" a t. zv. "Národ-

národní obrany Chaled
Azem stvrdil při té příležitosti "věčné spojenectví" prohlášením: "Vy
i my musíme zpevnit
obranu, protože ti druzí
zvyšují vojenskou moc,
aby nás zničili".

Naše rovy
ČÍM

KDO

ZACHÁZÍ

Při nedávných velkých povodních, jimiž byla postižena Oklahoma, byla zatopena také
zoologická zahrada v městě Tulsa. Po odpadnutí vody bylo zjištěno, že při povodni zahynuli v této zoologické zahradě tři vodní buvoli.
HLASATEL, Chicago, 25. června 1957.
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ní rada", do níž protlaV E N E T I AN BLIND S
čil komunisty přes odpor
H O L A N D . 8í
Č A N V A S
většiny ostatních stran,
připravily půdu pro ko513 H i g h S t r . , P r a h r a n , V i c
munistické úspěchy.
T e l e f o n L A 15 8 8
Sukarno je se svým
Plité neb volejte česky
komplexem neomylnosti
Žádejte Zdeňka Šíchu
dalším živým důkazem
toho, jak škodlivý vliv
mají někdy "modly na
Armádní kliky,, kteréj Jávě .odklon do leva a
hradě" na vývoj svých
jsou u moci-na Sumatře, iiezměňí-li president Sunárodů.
Borneu
a
Molukách, kárno drasticky své náBlahodárné drobení
jsou vesměs antikomunis- zory, je docela možné,
Drobení větších stát- tický naladěny a pozorují že se Indonésie rozpadne
ních útvarů v malé stá- Sukarnovo počínání s v řaidu nezávislých států.
Bude pak záležet na
tečky lze jenom zřídka nedůvěrou a nejeví mnoho
chuti
následovat
jetom,
dokáže-li Sukarno
kdy považovat za něco
"osvoboditel'-' osvobodit
užitečného. Pro Indoné- ho příklad. ' .
Ústřední vláda v Dža- Indnesii podruhé, tentosii však může být v konečných důsledcích bla- kartě na ně zatím nemů- kráte s pomocí čínských
že vykonávat přílišný zbraní.
hodárné-ntlak. Nezastaví-li se na

Rudá Syrie

Důvody komunistických -úspěchů jsou několikeré. Nízká životni útoveň, nedostatečné fondy
nekomunističkých
stran, jejich roztříštěnost, zatčení některých
jejich úplatných pře-

2. 9. 1957

níků, včetně tří generálů
Sekera padla
Tento časopis napsal a sedmi plukovníků, byhodností.
v únoru ("Vlevo v bok lo zbaveno
Někteří z nich uprchli
do Libanonu.
Spolehlivé, ale nepotvrzené zprávy mluví o
návštěvě generála Sérová, šéfa sovětské bezpečnostní služby, v Damašku.
Zahraniční reakce
V Cařihradě došlo narychlo ke schůzce tureckého ministerského předsedy Menderese s iráckým králem Fej sálem a
jordánským Husejnem, k
nimž se později přidal
zvláštní americký vyslanec Henderson. Ibn Saud
odmítl schůzku v KahýAfif
Bizri
ře, kde se měl sejít s Nasnáčelník hi. štábu
serm a syrským presidenv Sýrii", H D , VII., 4),
tem Kuwatlym.
že prvním bodem sovětAmerická středozemní
ských záměrů na Středním. východě bylo vyřa- flotila vyplula, právě jazení britského vlivu, a ko za jordánské krise,
pokračoval: "Dalším je na moře. Ke konferenci
pravděpodobně
získání vládců Iráku, Saudské
plnokrevného arabského Arábie, Jordánu a Libasatelita. Zkušené oko nonu má dojít v BejruKremlu padlo na Sýrii tu. Dokonce i eyyptský
jako vhodného kondídá- Nasser má těžkou hlavu
tt pro marxistickou seke- při pohledu na svého
posledního
arabského
ru."
spojence.
Po nedávném puči se
Kdyby byla všechna ta
dá říci, že sekera padla.
Prosovětské elementy horečná činnost vyvinujsou u moci, kterou v ta před činem a ne po
Sýrii představuje armá- činu, výsledky by mohly
da. Komunistický plu- být jiné. Takhle !ze jen
kovník Afif Bizri byl těžko předvídat, jak zajmenován náčelníkem ge- bránit, aby se z nynějšínerálního štábu a dispo- ho polosatelita nestal
nuje, spolu s plukovní- "plnokrevný" satelit ve
kem Ser rájem, osudem chvíli, kdy to bude vySýrie. Třináct čelných hovovat sovětským zájnekomúnistických důstoj- mům. .
-n-
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18.8. Komunista ¡Afif
Bizri se stal vrchním velitelem syrské armády.
Řada důstojníků byla propuštěna.
20. 8. Ve Spojených národech byl
přehlasován
a r a b s k ý návrh, ahy
Bezpečnostní rada jednala o britské intervenci v
Omanu.
21. 8. V Ghaně se konaly
demonstrace proti ministerskému předsedovi dr.
Kwame Nkrumahóví.
21. 8. Syrská vláda pověřila svého zástupce u SN,
aby přednesl v Bezpečnostní radě nařčení, žé
se Američané pokoušeli
svrhnout nový syrský' režim a zavraždit generála
Bizriho..
— Siamský ministr národr
ní obrany, polní .maršál
Sarit Thansrat resignoval."
22.8. Jordánská policie
zatkla čtyři komunistické
předáky.
— Jordánský král Hússein, irácký král Feisal
a zástupci turecké vlády
konferovali v Istanbulu.
— Vláda Spojených států
povolila 24 reportérům
navštívit " komunistickou
Čínu.
23. 8. Singaporská . vláda
oznámila, že byl odhalen
pokus o komunisticky ;
převrat. 35 lidí bylo zaí-.
čeno.
— Mluvčí americké . komise pro atomovou energii oznámil, že v SSSR
vybuchla další nukleárníbomba většího kalibru.
24.8. Ghanská vláda de-:
portovala dva moslimy
na základě nového zákona, ' který upírá vyhoštěným právo odvolat se u':
soudu.
25.8. Spojené státy nedovolí přístup noviná-

NA

DEN

řúm komunistické .Číny.
Pekinský rozhlas oznámil, že Čína nepřipustí
americké novináře.
•- - Podle několika britských. novin byl převrat
v Sýrii organisováit notorickým • generálem Sérovém.
26.8. Tass. oznámil, že
SSSR má dálkové, rakety,
které je možno poslat
kamkoliv na světě.
2a. 8. Podle moskevského rozhlasu odsoudil nedávno Chruščev Malenkova; který prý byl pod
Berlovým vlivem.
— Sovětský delegát na
londýnské konferenci Zorih ostře zaútočil na' západní delegáty. Má se za
to, že jeho řeč znamená
zamítnuti západního návrhu na vzdušnou kontrolu.
30.8. Malajsko se stalo
nezávislým státem. •
— Vjačeslav Molotov, který byl nedávno zbaven
vedoucích funkcí ve vládě- a ve straněj byl jmenován sovětským velvyslancem v Mongolsku.

Tisk všeho druhu
EMIL

SVOBODA

30 R e g e n t
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N O R T H RICHMOND
Objednávky též
prostřednictvím HD

PÓJIiTtKf
domů, bytů, podniků,
Work. Conxpcraatkm,
aut, povinné raženi,
ŽIVOTNI
fi-MOvé » nemoeeoaké
odborné proved«
R. G. KUGLEK
(Melb-)
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Před lidovým «oxidem:
v Jihlavě byl odsouzen
bývalý profesor obchodní ČESKOSLOVENSKÁ N O T A AMERICKÉMU
akademie Josef Štika. K
11 letům žaláře pro Bio*
MINISTERSTVU ZAHRANIČÍ
čin hospodářské sabotáže. Kromě toho byl obviČeskoslovenská vláda podala protest proti
něn 2 průmyslové špionáže. Byly prý u něho nale- přeletu čtyř amerických letadel, která prý poženy instrukce špionážní
centrály, které byly při- rušila čs. vzdušný prostor. První dvě letadla
baleny k dárkovému ba- přeletěla přes Klenci až do prostoru v blízkosti
líčku.
Prahy a vrátila se na rakouské území přes Vra*— V první polovině roku
těnín.
Další dvě letadla přeletěla prý čs. hraOdpracovaly
dobrovolné
brigády 48 milionů ho- nice nad Přední Zvonkovou, letěla 5 minut
din v ceně 694 milionů nad čs. územím a vrátila se do Rakouska přes
Kčs.
Horní Dvořiště. V obou případech šlo o le— československo podepsalo v Kahýře leteckou tadla typu F-84 Thunderjet.
dohodu s Egyptem. Na
trati Praha - Kahýra budou létat Československá
letadla. Let bude trVat 3 ka, Rumunska a Polska tě neméně než rto strorokovali v Praze o mož- jírenských podniků.
hodiny 50 minut.
— Slovenský hvězdář An- nostech výroby celulosy — Koncem srpna odletětonín Mrkos objevil no- z rákosí, které roste v du- lo do Afriky Sukovo trio,
které bude koncertovat
vou kometu. Mrkos je za- najské deltě.
městnán na hvězdárně, — V duchcovských sklár- v Jižní Africe, Habeši a
která je postavena na nách byla zahájena pá- Egyptě. Janáčkovo kvarLomnickém štítí v Tatr sová výroba ohnivzdorné- teto bylo na zájezdu v
rách. Nově objevená ko- ho skla pro automobily. Jugoslávii, zatím co Smetanovo kvarteto začalo
meta ponese jeho jméno.
— Pražští pionýři dostali koncem srpna turné po
— V Obecním domě v darem parník za to, že
Praze byla otevřena výs- sebrali pět tun starého Austrálii.
tava mladýeh českýeh železa. Posádku parníku — Ú obce Valy u Mikulvýtvarníků "Máj 1957". prý budou tvořit sami čovic na jižní Moravě bySkupina odmítá socialis- pionýři.
la nalezena ve zbytcích
tický realismus a navastaroslovanského hradiště
zuje na modernisty. Li- — Krajské filmové festi- mince, která byla datováterární noviny napadly valy se těšily pozornosti na roku 866.
výtvarníky " M á j e " v obecenstva. Ve Zlíně na- — V srpnu byla v Praze
vštívilo tamní festival
ostré polemice. ,
podepsána obchodní doho— Chirurg prof. Franti- 80.000 diváků, liberecký da mezi
Českoslovenvidělo
40.000
a
v
Jihlavě
|ek Burian byl na návStiskem a Iránem. Českoslose
sešlo
20.000
lidí.
vě v Anglii, kde byl jmevensko dodá do Persie
nován čestným členem — Umělecký soubor praž- hlavně strojní zařízení,
Britské společnosti plas- ské university se účastnil chemikálie, papír, textilie
tických chirurgů.
mezinárodního
národo- a skleněné zboží, doveze
— Koncem srpna přijela pisného festivalu v Nizze. zemědělské výrobky, suna návštěvu českosloven- — Na podzim odjede šest šené ovoce, dřevo a rudy.
ska skupina 40 indonés- československých lékařů — Do Prahy přiletěla 7.
kých umělců. Na svém do Jemenu a čtyři další srpna syrská vládni delezájezdu budou předvádět do Habeše. Jde o oční gace, vedená ministrem,
tance z Jávy, Sumatry a specialisty a internisty. národní obrany Chaled
jiných ostrov*.
Azemem a náčelníkem
— Zástupci Českosloven- — Na zakázkách pro Ru- hlavního štábu Tuiik Nuska, Východního Němec- dou Čínu pracovalo v lé- zamudinem.
— Červencový pián uhelné těžby byl ve slovenských dolech splněn jen
na 89 %. Slovenské doly
dluží nyní téměř 20.000
KFE - Národní shromáždění Republiky česko- tun uhlí. V uhelném doslovenské se usneslo na zákoně, jímž se uděluje le Nováky dosahuje abpilným rodičkám čestný odfenab '»Mateřství".
sence 25 %.
Odznak bude udělován k t i v . Mezinárodnímu dni
žen. Prvně bude udělen v roce 1958. "Mateřství — Bratislavská Práce si
I. stupně" dostanou matky víc jak 10 dětí, n . stěžovala, že letos v létě
stupně bude udělen matkám 8-9 dětí, m . stu- byl v lékárnách nedostatek vaty a obvazů.
peň je reservován ma&ám 5-7 dětí.
Zákon dále stanoví, že nositelka odznak ztratí, •— Jugoslávská obchodní
"vyjdou-1! dodatečně na jevo skutečnosti, svěd- delegace jednala v Praze
čící o tom, íe jí byl odznak udělen nezaslouženě", o rozšíření obchodních
nebo dopustí-Ii se nositelka čestného odznaku styků mezi Českoslovennečestného jednáni. Podrobnosti o udělování čest- skem a Jugoslávií. ČSR
ného odznaku "Mateřství" stanoví vláda.
dodává . do
Jugoslávie
Dvacet let před tímto slavným počinem vyšlo hlavně strojní zařízení,
dováží suroviny pro chepodobné nařízeni, které začínalo:
"Als sichtbares Zeichen des Dankes des deut- mický průmysl, tabák,
schen Volkes an kinderreiche Muetter stifte ich ovoce, víno a zemědělské
das Ehrenkreuz der deutschen Mutter. Die Einzel- produkty.
heiten bestirnt die Satzung".
— Britská
spisovatelka
"Čestný kříž německé matky" se lišil od odzna- Edith Pargeterová navštíku "Mateřství" jedině tím, že Němci si tehdy vila Československo. Neještě neosvojili mičizrinskoa techniku. Třetí stu- dávno vyšel její. překlad
>eň byl udělován za 5 dětí a na první třídu Nerudových "Malostranměly nárok vlastenky a osmi a více dřtml. Do- ských povídek".
datek byl týš: "Im Falle der Unwuerdigkeit wird
Národního
das Ehrenkreua der deutschen Mutter auf Vor- — Předseda
schlag des Relchsministers des Inneren... ent- shromáždění Zdeněk Fierlinger hostil v.Praze vůdzogen".
ce Indické straijy sociaBerlin, 16. prosinee 1938, podepsán:
Der Ftrafarer und Reichskanzler listické Acharja Kripalanlho,
Adolf Hitler tn. p.
TEP/PNI,
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Cikáni - postrach pohraničí i velkoměst

Nová

menšina v Československu
' Byli jsme na » svatbě a měli jste vidět ty krásné šaty nevěstiny a ženicha, a tu hostinu. Není tam bída ani žebráci. I ti cikáni dnes pracuji
a šatí se a bydlí v domech jako jiní lidé a již nekradou", pochvalovali
si manželé Stojanoví v americkém koísborantském časopisu Hospodář
(14 - 57).
Proti jejich svědectví stojí ověřené svědectví čs. občanů, kteří vyřešení
"cikánského problému" nevidí tak růžově. Především svědectví Brňačky:
"Bůh suď, kde se u nás lají ostudu. Člověk abý
Koncem února t. r. se
vzalo najednou tolik ci- z nich pořád měl strach. semlela pěkná cikánská
kánů. Jsou postrachem Co je na věci nejhorší: mela v komunálním "Po»
celého pohraničí • . . Ale ti cikáni, kteří byli do hostinství" na rohu Kauodkud se jich vzalo ta- Brna přiděleni a vytvo- nicovy ulice. Popraly se
kové množství a proč je řili tam už početnou ko- tam dva cikánské rody.
úřady posílají i do vel- lonii, přitahují další sou- Přišli s noži a revolvery,
kých měst?
kmenovce. Ti pak už ne- jeden měl dokonce šavli.
N a Brněnsku byla dří- jsou pod žádnou kontro- Než policie rvačku převe jediná velká cikánská lou a jsou proto nebez- rušila leželi na zemi dva
kolonie - u Oslavan. Ale pečnější . ..
mrtví c i k á n i . . . "
i kdyby se celá přestěhoK loňské strojní výstaA svědectví z Marián-vala do Brna, nemohli vě se sjížděli cikáni z ských lázních (letos, v
byste tam přece vidět to- celé Moravy. Větřili pří- létě):.
lik cikánů, bloudících ležitost k výnosným zlo"A těch cikánú . . .
ulicemi a vysedávajich dějnám. U ústředního Když jsem se procházepo hospodách . . . Přímo hřbitova se snažilo za- la u l i c e m i , tak jsem
u Oslavan jsou přece ta- bránit cikánské invasi zprvu myslila, že většiké uhelně doly.. A kolik padesát strážníků- Mohli nu místních • obyvatel
tamních cikánů v nich ovšem zadržet jen vozy. tvoří cikáni. Procházejí
kdy pracovalo? . . .
Hlídat cikány je jako se městem v otrhaných
A tak nám tu teď blou- hlídat blechy. Většina oblecích, samozřejmě bez
dí po Brně, švencují a dě- z nich stejně unikla . . . (Pokračování se str. 6)
Dozvuky kampaně pro návrat uprchlíků do ČSR

NEHOSTINNÝ DOMOV

V březnu roku 1955 objevil se v Náchodě tehdy 27 lety Jaroslav Zítko,
který uprchl do Západního Německa v roce 1952. D o Československa
5« vrátil někdy v roce 1954 přes Východní Berlín. V emigraci byl čletíem
pomocných strážních jednotek. Po návratu pracoval u autodružstva •
Náchodě. Letos v létě došla správě zmíněného autodružstva zpráva od
pohraničního policejního útvaru na moravsko - rakouské hranici, že
byl Jaroslav Zítko zadržen při pokusu o útěk do Rakouska.
Zpráva o Zítkovi ne- byli navrátilci ze Západ- vyprávěli, že jíní odsouní ojedinělá. V Karlo- ního Německa, Anglie a zení navrátilci si odpyvých Varech se sešel je- Švédska.
kávají tresty v Ostrav i
den z návštěvníků ze ZáVelitelství věznice je a v Bratislavěpadu s nejmenovaným oddělilo od
ostatních
"Byli to snad jediní
navrátilcem z Francie, vězňů.
vězňové, kterým jejich
který si trpce stěžoval
Navrátilci pracovali osud ostatní trestanci
na poměry v Českoslopři draní peří nebo na přáli", říká v závěru
vensku.
výrobě provazů. Trestan- zpráva o těchto obětech
Říkal, že kdyby mohl, ci, kteří přišli do Leopol- vlastní důvěřivosti.
že by se hned vrátil do dova z jiných věznic,
B. G. Paříž
Francie, kde jako šofér
vydělával 60.000 franků
měsíčně. Domů se vrátil
Bolí Vás hlava?
na výzvy příbuzných.
ZLOBÍ VÁS OČI?
Z jiného pramene pochází zpráva o skupině
Noste brýle od O P T A I
deseti navrátilců, kteří
byli přivezeni do trestnice v Leopoldově loni v
létě. Všichni byli odsouCapitol House, 109 Swamíon St.
zeni k vysokým trestům
pro protistátní činnost a M E L B O U R N E (proti Melbourne Town Hal!)
Telefon: Central ( Y ) 1819
špionáž, spáchanou za
Mluvíme česky i slovensky
pobytu v zahraničí.
žachraůte děti svých příbuzných před obrnon!
Po nějakou dobu po
(pollo)
návratu byli ponecháni
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
na svobodě. Většinou Podáváme léky všech druhů - i bez lékařského
pracovali v továrnách, předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.
Zastupujeme firmu
PLUMROSE,
kde na závodních schů- \
l
nejlspšl dánské potravinové balíky
jňch vyprávěli o špatBodáváme jakostní rboií rychle a rpolebllvě
ných zkušenostech na
Vyžádejte si podrobný ceník
Západě. V této skupin*

OPTO
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TELEVISORY, RADIA, LEDNICKY, PRACKY
a elektrotechnické přístroje a potřeby
za hotové neb na splátky dodá i opraví
J. P

H

I L I P

Rádio - Electrical,

119 G^tdenvale Rd., GARDENVALE, Vic.
(1. »tanice za st. EUternwick) Telefon XM 2542
Dříve závod v Praze XII.

VLASTNÍ

RUKOU

Psal mi kamarád z Ameriky. Tři roky byl v Austrálii a nešlo mu do hlavy, jak vzdálené je komunistické nebezpečí australským občanům. Zesmutněl
a odjel do Ameriky, kde propadl zoufalství, když
zjistil totéž. O vánocích ten zármutek zapíjel, běhal po Chicagu a posílal tamní policajty vyhánět
moskevské gangstery z Budapešti.
Jeho dopis byl psán humorně, ale byl to šibeniční
humor, prostoupený zoufalstvím, které čas od času
cítíme všichni. Přepadá nás ve chvílích, kdy beznadějně bušíme hlavou do zdi z á p a d n í zabedněnosti, pro niž je hrozba komunismu pořád ještě něčím
neskutečným.
Zdá se nám, že by měl každému stačit jeden
zběžný pohled na Asii a Střední východ. Pohled
na komunistickou buňku v indickém státě Kerala.
Na Jávu, jádro Indonesie, která zrudla přes noc.
Na Sýrii, jednou nohou za Železnou oponou. Netečnost a bezstarostnost Západu je pro nás těžko
stravitelná.
Ale uvažujme poctivě. Západní občan zpohodlněl
poměrným blahobytem a falešným bezpečím. Od
komunistické hrozby ho dělí tuny a kilometry vody.
Komunismus pro něho znamená škaredé slovo, o jehož skutečném významu však má jenom mlhavé
představy. Jeho pasivita nás může rozčilovat i zlobit, ale při dobré vůli ji dokážeme pochopit.
Co často nedovedeme pochopit, je neznalost, kterou vůči komunismu projevují někteří západní státníci. Vidět nebezpečí, které hrozí jejich zemím a
snažit se mu zabránit, je vlastně jejich řemeslem.
Mělo by snad být minimálním požadavkem, aby je
jasně analysovali a dali dohromady positivní politiku, která by takovému nebezpečí čelila.
Jenomže Západ žije ve starých předsudcích. Věří ve svou nadřazenost, která nikdy néexistovala,
a ve svou bezpečnost, která už neexistuje.
Přesto je pochybné, máme-li si s ním co vyčítat.
I my máme své předsudky, kterých se těžko zbavujeme, a prozíravost není ani naší silnou stránkou.
Komunistické nebezpečí pro nás bylo v letech
1946 - 47 ještě bezprostřednější než je dnes pro
Západ. Jak mnoho se lišil náš občan v ulici od západního, jak daleko byl náš státník, meli-li jsme
jaké, od svého protějšku na Západě?
Ještě hůře dnes. Bezprostřednost nebo relativní
vzdálenost komunismu už pro nás neexistuje. Jsme
obklopeni a pohlceni, protože ani v exilu nepřestáváme být částí jednoho národa. Ale staré předsudky trvají a zabraňují nezakalenému rozhledu a pevnému postoji.
Pro starý předsudek - věrnost politické filosofii,
neuhodíme západního "bratra v předsudku", i když
si o to říká. Nebo to z pseudointelektuálního předsudku uděláme tak, že nikdo neví, co jsme vlastně
chtěli říci.
Ztratil se nám jasný pojem- komunistického zla,
ve kterém by se nemělo vyskytovat "ale". V partajních třenicích jsme si jej zastřeli hledáním komunismu, kde byla nejvýše nemotorná a neúmyslr á kolaborace, nebo hledáním fašismu, kde byl jenom toporný antikomunismus. Podezírayost vůči
přímému nekompromisnímu antikotnunismu patří k
dobrému,-bontonu západního intelektuála. Načichli
jsme jí a v překomplikované situaci komplikujeme někdy i to, co by pro nás mělo být úplně jednoduché.
Kledá-li :-íedy někdo důvody k zoufalství za každou cenu, tiejde jich mezi našimi západními přáteli habaděj, jako můj chicagský kamaráď. Bude-li
upřímný, najde jich stejnou dávku sám v sobě.
Přes nedokonalost svobodného světa i přes nedokonalost vlastní však nevěřím, že máme důvody k
opravdovému zoufalství. Protože, mají-li svobodní
!idé (a my s nimi) chyb nad hlavu, komunismus
S2 v nich zrovna topí. Jednoho dne zajde vlastní
rukou na vlastní předsudky.
Stane «e to i bez přispění světa, nad nímž se nám
chce někdy zoufat, ale bez jehož sobecké a chaotické svobody už. bychom těžko dovedli dýchat-kw-
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Černá léta ruského
ž i d o v s t v a 194 9 - 1952
Rozčarování anglické

komunistické delegace v SSSR

Anglická komunistická strana poslala v říjnu 1956 do Sovětského,
svazu oficielní delegaci. Jedním z jejích úkolů bylo ověření pověstí o
pronásledování Židů za posledních let Stalinova života. Je třeba říci,
že západní veřejnost byla o něm dobře informována. Tehdy prohlašovali angličtí - a všichni ostatní komunisté na Západě - tyto informace
za "zlomyslné výmysly".
Profesor Hyman Levy, člen delegace, byl zvláště pověřen vyšetřováním zpráv o mučení a likvidaci mnoha židovských umělců a intelektuálů a o potlačení židovské kultury. Zpráva delegace anglické komunistické strany byla zveřejněna letos v týdeníku anglické komunistické strany "World News".
Tato zpráva nejen potvrzuje všechny informace o antisemitském teroru, které pronikly na Západ, ale současně i přiznává, že umlčení židovské kultury v Sovětském
svazu nebylo napraveno
a že není naděje, že by
se tak stalo v budoucnu.
Oficiální pomoc
Britská komunistická
delegace, ve snaze získat
co nejvíce informací, se
nejprve snažila navázat
styk s úředními místy.
N e velmi úspěšně. Citujeme:
"Naskytly se mnohé
potíže. Nebylo vždycky
možné najít určité lidi,
s nimiž jsme se chtěli
sejít. Mnohokrát nám
bylo řečeno, že jsou na
dovolené". A tato perla
byla napsána s vážnou
tváří.
Nakonec delegace zjistila, že žádných zvláštních styků není třeba.
Vše, co chtěla vědět (a
mnohem víc), se dozvěděla v soukromých rozhovorech s jednotlivými
ŽidyCitujeme opět ze zprávy profesora Levyho:
Čas pogromů
"Pak přišel objev, že
leta 1949-52 byla Židy
nazývána "černými lety". Byla to doba, kdy
mnoho Židů bylo propuštěno
z
důležitých
míst, židovští básníci a
spisovatelé byli pozatýkáni, obviňováni z velezrady a popravováni, židovský jazyk zmizel z
ulic a trhů . ..
Rozhovory s příbuznými lidí, kteří byli likvidováni, se zdály naznačovat, že postup byl neměnný .. .
Krátce po
zatčení příbuzného byli
jeho blízcí příbuzní zavlečeni
do
nějakého
vzdáleného místa a nasazeni do práce, často za
nízké mzdy. Nakonec

byl obviněný zastřelen,
snad po mučení, kterým
se ho snažili přimět, aby
se přiznal a obvinil i jiné osoby. Tímto způsobem byl likvidován prakticky celý
"Židovský
protifašistický výbor".
Proces s jeho členy byl
prováděn tajnou policií
pod přímým vedením
Beriovým a se souhlasem samotného Stalina.
Tyto zločiny jsou dnes
v Sovětském svazu známy, připuštěny a uznány
jako fakta a nikdo se
je nepokouší popřít".
Poměry se změnily?

Mrtví byli veřejně rehabilitováni. Živí pozůstalí byli propuštěni". Toto je skutečný -drahokam
v komunistické frazéoiogii. Opakujte si tuto větu několikrát a zjistíte,
jaké jsou v ní f skryté
hlubiny.
Spisovatel Konstantin
S i m o n o v, který vedl
osobně útok proti, skupině židovských kritiků v
době, kdy, protižidovská
čistka byla ne j intensivnější, požádal delegaci
anglických .'. -komunistů,
aby od něho a jeho kolegů přijala "výraz studu nad strašným osudem, který potkal jejich
židovské kolegy"..
Umlčená kultura

V další části zprávy
provádějí angličtí soudruzi známý kouzelnický trik k uchlácholení
vlastního svědomí. To . Delegace dále zjistila,
je pro komunisty snadné: že od roku 1948 nebyla
"Poměry se změnily. v Sovětském svazu vyZločiny byli přiznány. tištěna jediná, kniha v

židovském
jazyce,
že
sovětská.. Encyklopedie,
která v roce 1932. věnovala 'Židům a židovské
kultuře 160 sloupců, snížila tento počet v roce
1952 na čtyři sloupce.
- Další: citát ze zprávy
profesora Levyho: "Biografie mnoha významných Židů. byly odstraněný.., Marx:..-nebyl už
nadále označován zá Žida".
Delegace se pak zeptala člena, presidia .'a
sekretáře;. - Komunistické
strany Ruska Suslova na
vyhlídky obnovení židovského tisku, a divadla.
••-• Sušlcv odpověděl: :
'.."Jen kdyby bylo o tyto věc.i požádáno se stra.ny sovětských „Židů, ale
-jinak, ne, tyto věci nebu-dou obnoveny." '
. ? .Profesor Levy byl tímto' výrokem znepokojen
-a zřejmě se má nepodařilo přesvědčit sama sebe, ž.e je se Židy v . Sovětském svazu . všechno
v. pořádku;
'••'-. "P r á v e m nebo neprávem", končí zpráva
delegace britských komunistů, "my jsme. čekali
něco.. :úplně ' jiného něž
toto".
B. C.

Zvýšená snaha o kolektivisaci venkova

NÁPOR NA VESNICI

Ruku v ruce se snahou československých komunistů udělat pořádek v
znárodněném průmyslu jde nová "přesvědčovací'' kampaň, namířená proti
zemědělcům, kteří ještě hospodaří samostatně, Shodují-li se v něčem
zprávy návštěvníků ze Západu, kteří si letos zajeli do Československa, je
to v tom, že samostatně hospodařící zemědělec se stal postupem doby
opravdovým páriou a proletářem.
Nedávno došla česko- vesnicí do Jednotných už napíši jako družstevslovenským uprchlíkům zemědělských družstev, ník, když to nedopadne
do Austrálie řada dopi- stříhají pokuty za vše h ů ř . . ;*
sů z Československa, ve možné, i když si někdo
Práce máme stále hodkterých jim jejich pří- postavil boudu na. pařák
ně,
ale té se nebojíme
buzní popisují dnešní nebo zazdil okno do chatak
jako
večerů, kdy mopoměry na vesnici. Z do- lupy .. •
hou
přijít,
aby .nám "dopisů, o jejichž pravosti
Z a neplnění dodávek
mluvili",abychom
vstouItiení pochyb, vyjímáme nebo neosetou plochu,
typické pasáže.
která byla naplánována,, pili dó Jednotného země"Píšeš, že nevíš maš- dávají pokutu 200 /Kčs dělského družstva , . . "
li jet do Ameriky. Zů- za ar. Tento týden mají
staň tam kde jsi. Nás ať přijet i. k nám. Minulý
pustí do té bídy, šli by- týden jsem byl v., noviKADIOchom hned bez rozmýš- nách a se mnou bylo i
lení a třebas jen v tom, několik jiných pranýřo- TAXI TRUCKS
co bychom měli na so- váno pro neplnění doda- J. Šwan . tel. BY 3523
bě . . .
vek. Byla tam i poznámToorafc Station
Návštěva (Chruščeva ka, zda přemýšlíme , o
Stěhování, balflcy,
a Bulganina - p. r.) nám jiném způsobu hospoda- kontrakty, proclívámí í
přinesla dárek - zaháji- ření. Dnes ti 'již píši asi. xvéřólékař. ambulamc«.
li generální útok na ves- naposledy jako soukroMhodinová rtužb*
nici . . . Padá vesnice za mý zemědělec, příště-.-ti
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"Básnický almanach 1955", Praha 1956, Státní nakladatelství krásné liteřatury

VYSTÍNOVANÉ MY

V předmluvě k básnické ročence z roku 1955 napsal její pořadatel
Lumír Čivrný: "Ovšem, v umění skutečně záleží na tom, kdo je dělá.
Sebeúsilovněji vystínované My neučiní z tnalodušného verše mluvčího
milionů, tak jako Whitmanovo, Majakovského nebo Neumannovo Já
není výrazem individualismu... Proto odvaha zůstane provždy podmínkou velké p o e s i e . . . "
Velká slova, jimž naneštěstí následují ve výboru z prací českých
básníků velmi malé činy. Stálice poetického nebe zůstaly i tentokrát
jen stálicemi. Na příklad Jaroslav Seifert: jeho nejhezčí básnička ve
výboru, "Pražské jaro", byla otištěna před víc jak deseti lety v Americe pod titulem "Báseň Praha". Z Nezvalovy tvorby je nejlepší sebekritická "Romance o katovi Janu Mydláři", báseň aktuelní až běda.
Jinak si Nezval lže do kapsy: " . . . pro ten světlešedý kostičkovaný
šat / českých dělnic, o němž, ač je olejem spálen, / bude se mi stokrát po celé noci z d á t . . . "• Kdo nevěří, ať tam běží.
Básně, které lze bez
výhrad pasovat na poesii, by se daly spočítat
na prstech. Půvabné dětské verše Jana Čarka,
Burešovo "Otvírání studánek", Hrubínova apokryfní apotheosa jihočeské krajiny / "širokou
volnost svých dětí zhluboka vdechnu", / Branislavova nahořklá lyrika,
krajinářské skizzy Viléma Závady. Z mladší
generace slibují nejvíce
jména Oldřicha Kryštofka (viz rámeček) a Miroslava Floriana.
Zcela zvláštní kategorii tvoří51 veršující babičky a babice. Všechny Wz
výjimky oddaně masturbují socialisticko - realisticky.
Marie Pujmanová považuje na příklad za

vhodné, vpašovat d o
"zpěvu o Praze, který
inikdy nedozní", verše:
"Má Strano, v tobě jsem
se znova narodila,
ty jsi mně dala půdu
pod nohama,
vrátila jsi mně mládí,
radost z díla . . . "
a nechává čtenáře na pochybách, jde-li o stranu
rodnou, Malou či velkou, Eva Vrchlická na
příklad zpívá o "Hvězdě nad Prahou", kterou
"nic už nezakalí":
"Kdo viděl z nás, že na
časy se blýská
z Hybernské ulice,,
z tajného sjezdu,
kdo vidél nad Prahou
vycházet hvězdu
z té schůze, které předsedal sám Lenin."

a Herma Svozilová básní o míru, rudoarmějcícb a brigádách, a Marie Dušková nás dokonce
informuje:

"Jsem kovadlinou - kladivem.
Má práce je mi vším."
Člověk by si velmi rád
praštilMužští nejsou o mnoho lepší. Ale přece se
tu a tam ozve hlas, byť
drsný neuměním a zkažený rétorikou:
"Až do Prahy se vrátím
k dogmatické
smečce
zbabělé,
až po vlasy pln smaragdových hnutí ještě,
se stéblem sena ve švu
básně leckteré,
och, já se nestrachuji
dobrozdáFrantiška
Semeráko- kádrovéřio
vá, Jarmila Urbánková n í . . .

Mne prokádroval jas,
o kterém nemáte ta zdání."
(Zdenek Kriebel)
Dokonce i Ilja Bart,
otrlý skladatel rýmovaných úvodníků, zatouží
občas po něčem lidštějším:
"Aby zas šeřík mohl
kvést,
aby zas básník našel , pravou notu neberte srdci jeho stesk
a neberte mu právo na
samotu."
O třídu níže stojí rutinovaní švindléři. Ivo
Fleischman obalil překlad Montandova šansonu několika nezávaznými verši. Jiří Fried poplakal nad soudruhem
Vyšinským
a
Ludvík
Kundera uvil "Kytici pro
Nikolu Vapcarova".
(Neptejte se, nevíme,
kdo to je nebo byl).
Zemské přebory v pitomosti však s převahou
uhájil Jan Stern, který
se představil "Rozhovorem s noční můrou", která se mu snaží vymluvit
marxismus, a básní, kterou vínoval "uklízečkám
první stavby socialismu".
Snad
ani Vítězslav
Nezval netušil, jak byl
blízko pravdy, když napsal: "Mladé pokolení

ce s hlediska dávné i nové historie. Je všeobecně
známo, že Pankrác začíná přímo u vyšehradských
bran a hlavní cesta z hradu na jih vedla přes Pankráckou pláň, proslulou krásnými výhledy na Prahu. Je také všeobecně známo, že když existoval
-ZeVyšehrad, nebylo ještě Prahy, o Dejvicích ani nemluvě. Je tedy nasnadě, že když se chodilo z Vy(Dokončení)
šehradu "za bránu", na rekreaci, chodilc se na
I čtvrť, nad niž sotva bylo ušmudlanější, Kar- Pankráckou pláň a můžeme tedy tvrdit, že Panlín, byla zvěčněna ve zpívané poesii: "Policajt ne- krác a Krčský les byly prvními rekreačními střechaj mne, já jsem v tom nevinně, já jsem ta těžká disky českých knížat.
pára, bydlím v Karlině".
Ze zachované historie víme, že na příklad LiTedy Smíchov, Pankrác, Karlín, Vršovice, Malá strana atd., všechny mají podíl a zásluhu na buše jezdila na celodenní výlety do Stadic, takže
zpívané poesii, jen pokud jde o Dejvice nachá- její bělouš znal cestu tak říkajíc se zavázanýma
zíme zoufalé prázdno. Jé zásadním omylem domní- očima, ale na kratší výlety se chodilo na Pankrác,
vat se, že neušmudlanost prostředí a fysický bla- pokud se nešlo na ryby na Císařskou louku. I po
hobyt podporují tvorbu kulturních hodnot. Od té staletích, když už knížata a králové se odstěhovali
doby, co nastěhovali české spisovatele do dobříš- na Hradčany, zbylo ještě něco z této trad.ice a ku
ského zámku, zahrnuli je tituly národních umělců př. král Václav IV. měl v krčském les© weekendoa státními cenami, veškerá tvorba se scvrkla na vou chatu, které se tehda říkalo "Lovci hrádek".
domácí slohová cvičení na dané téma. Není divu Je sice pravda, že když Libuše ve věšteckém nadjediné, nač .se husa na krmníku může koncentrovat, je, jak udržet dech při zbytnělých játrech a šení viděla město veliké, že se obrátila zády k
ztučnělém srdci. Naproti tomu - dejte básníkům Pankráci a patřila směrem k Hradčanům, ale to
jejich tradiční promaštěný plyšový širák, nestří- jen proto, že nechtěla, aby jí jednou pankráckou
hejte jim vlasy po jeden rok, zavřete je do pod- oasu míru a rekreace rušily tramvaje a autobusy
krovní světničky, dejte jim čistou vodu a hroma- a dobrých tisíc let se jí to skutečně podařilo.
du suchých kůrek - a můžete očekávat, že obohaDejvickým patriotům opakuji, že Pankrác byl
tí českou literaturu.
uznávaným rekreačním střediskem v době, kdy DejA zde jsme u příčiny, proč Pankrác nebetyčně vice byly pralesem, kam Bivoj chodil honit kance,
převyšuje Dejvice v poesii, najmě zpívané. Podstat- a kde žádná pojišťovna by býla nepřevzala dopravná část jeho obyvatelstva byla po dlouhá leta o ní risiko, protože se krajina hemžila loupežníky.
chlebu a vodě, jinak však fysicky zajištěna, bea
V době obrozenecké přešel Pankrác do historie,
starosti o životní zbytečnosti, mohla se koncentro- když se tam na Fidlovačce poprvé zpívala naše
vat na literární tvoření. Můžeme směle říci, že Pan- pozdější národní hymna. Psaná historie by vás
krác byl za války i po komunistickém převratě mohla zmýlit, neboť se praví, že Fidlovačka byla
jedním z nejvýznamnějších středisek české inteli- v Nuslích. Je to však historie falšovaná - (kolikrát
gence.
jsme jen v naší generaci zažili falšování historie!),
A nyní bych se chtěl dotknout významu Pankrá- neboť Fidlovačka se vždy odbývala nahoře na Pán-

ÚVAHA

PANKRÁCKÁ

Ještě tu není
Oldřich Kryštof-ek
Ještě tu není a už se chystá
na jeho příchod celý velký svět:
postýlka, vana, košilfca čistá.
Pan doktor maminku už Omí nazpamět:
"Co se mne nazlobí ten věčný neposlucha,
jako by prokousat -se chtěl mnou za živa,
tisíci nožíky mne bez ustání kuchá
a přitom určitě se na mne u s m í v á . . . "
Ještě tu není a už je u maminky,
a už je jenom s ní.
Proto ty postrky, proto ty připomínky
a všechno smí, všechno smí,
jak si ji houpe, pohqupává
od spánku do spánku ;
a ptá se drze: "Už jsi přichystala
koníčka, káču, hudbu skřivánků?"
Ještě tu není a už si dětsky stýská,
že je tam ve tmě sám . •.
Maminku trápí a ta ho něžně stiská:
"Ty, pojď už ria svět, na svět k n á m . . , "
Radostí pláče; a v duchu již ho vidí,
jak se tak po ní batolí.
Každičkou, cévkoii slídí po-něm, slídí,
než synek po prvé ji prudce zabolí.

neví již, co jsou slzy
jako již nezná leccos / z
toho, co může' zachránit
lidstvu jen poesie."
Almanach z- roku 1955"
vyšel lo.ni, v letnicích
kulturního tání. Soubor
veršů českých básníka

za rok minulý by měí
být' pestřejší a víc potěšující.
Jenže je v tom-háček.
Vyjde až letos. A rok
1957 se už nebude ptát,
co dělalo jaro 1956.
jun

krácké- pláni.Městští tatíci v Nuslích, chtěiíce si přivlastnit
něco z popularity Pankráce, prosadili totiž, že Pankrác byl administrativně. označen jako Nusle II.,
ačkoliv vzhledem k historickému významu Pankráce by to mělo být spíš opačně. Budiž konstatováno, že jsme tento potupný stav věcí na Pankráci
nikdy neuznali.
Budiž také konstatováno, že jsme se na Nusle
dívali vždy svrchu. Jednak proto, že jsme byli na
kopečku a Nuselští v dolíku, jednak proto, že jediné, co stálo v Nuslích - za zmínku, byl Botič, TyIáček a Nuselský pivovar. Z nich nejmocněji! dojem zanechával rozhodně Botič.
Taktika nuselských tatíků s přivlastňováním si
Fidlovačky je podobná taktice Dejvic s přivlastňováním si Matějské pouti. I zde se v průběhu let
podařilo z pouti udělat záležitost převážně dejvickou a nahradit dřívější putování ke kostelíku sv.
Matěje atrakcemi, jako byla'Hájkova aréna, mořská
panna v basénu, nejtlustší žena světa, žabí král,
tunel hrůzy a pod.
Tato taktika není než zdobením se cizím peřím
a pokud jde o Pankrác, jeho pověst a popularita
tím neutrpěly. Tvrdím, že. jména Pankráce a Olšan byla vedle Malé strany jedinými pražskými
názvy, které byly převzaty do národního slovníku
jako naprosto pevné pojmy,! kterým se vždy rozumělo, a staly se tak . více méně majetkem celého národa. Pómlouvačné hlasy - z Dejvic na tom
nic nezmění.
Kulturní význam Pankráce v minulosti je tedy
mimo jakoukoliv pochybnost. Za dnešního režimu
u nás je kulturní náplň Pankráce rovněž plně zajištěna. Až' zmizí komunistický režim, jsem si jist,
že i potom bude mít -Pankrác, své místa v-.historii
a-.-.žé dostáné" libvóU^náplň,' třebas méně : kulturní,
ale- náplň, která mu patří, náplň, která , dá všem
slušným lidem pociť zádostiučiixěiif a klidji.
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Nová

menšina...

(Pokračování se str. 3)

/Poicsečerási/
Cítím ty lidi dodnes. Seřezali mne, seřezali celý
výbor strany mírného pokroku v mezích zákona,
a když nás vyhodili na ulici, vrátili se zpět, aby
rokovali dál o kulturních otázkách. Byla to bolestná pravda.
Strana Jde do voleb
jakmile byla rozpuštěna říšská rada, usnesl se
náš výkonný výbor, sídlem v Kravíně na Královských Vinohradech, zúčastniti se pilně volebního
ruchu samostatnou kandidaturou. I byl v Kravíně
nalepen tento manifest: "Lide český! Bylo to roku 1492, když Kolumbus
vyplul z Janova za tím účelem, aby objevil Ameriku. Od té doby uplynulo několik století a my
Ecela právem musíme soudití, vidíme-li dnes onen
pokrok v zemi Kolumbem objevené, že pokrok ten
nemohl vzniknouti náhle cestou snad násilnou, nýbrž
že pokrok ten Od onoho historického děje, kdy nejclavnější Čech, Kolumbus, Ameriku objevil, a vyplul z Janovic, 'postupoval cestou mírnou v mezích
zákona, a že by rozhodně dnes Amerika nestála na
takovém stupni vzdělanosti, kdyby byl Kolumbus
ji neobjevil.
Kolumbus váak se nebál a veden jsa již tenkrát
řásadou: mírný pokrok v mezícb zákona, dovolil
se slavných úřadů a připlul na okraj Ameriky, aby
věc nepřehnal do krajnosti. Teprve po něm jeden
Američan objevil celou vlastní pevninu a jmenuje se po něm Amerikou. Potom bylo třeba teprve
vyhubit Indiány, zavésti otroctví a tak zavádět všude pokrok, poznenáhlu, pomalu, až konečně vidíme, že za řadu století podařilo se Edisonovi vynalézt fonograf.
Kdyby byl býval Kolumbus do Ameriky nejel,
nepokusil se vůbec o svou turistickou výpravu,
rvali by se Indiáni dále mezi sebou a neměli bychom
ani fonografu, a tento stát neměl by zdroj svých
příjmů, tabákový monopol, prostý lid na venkově
neměl by své škubánky, nebyly by známy, brambory a kořalka z nich, bylo by zkrátka po blahobytu.
Kolumbus tedy zkusil a Ameriku objevil, znaje již
ono krásné, staročeské heslo: "Zkusil a u.dělal trakař".
A tak i my předstupujeme před tebe, český lide,
S novým programem: Zkusili jsme založit novou
stranu politickou a jsme přesvědčeni, že půjde to
tak, jak praví polské přísloví: "Z malinké jiskérky
velký oheň bývá".
Český lide! Čechové! Rodáci . . . Kolumbus také
nevěděl, jaké ovoce přinese jeho cesta do Ameriky, co vzejde z jeho podniku, a jak tento podnik
bude provázen nakonec světodějnými událostmi a
jak vyvrcholí jeho cesta k neznámým břehům Ameriky miliardovým odkazem šlechetného Camegieho
pro americké studenty.
A tak ani my, založivše novou stranu politickou,
nemáme a nemůžeme mít tušení, co dobrého strana
ta vykoná pro lidstvo, zejména však pro tebe, drahý lide český. A vy všichni jistě otážete se po ná-

K R Á T C E Z EXILU
— Předsedou Menšinové
rady české a slovenské
větve v
Rakousku
{vrcholné organisace čs.
demokratických spolků v
Rakousku) í© letos opět
Josef Roušar.
— Čs. dálková škola v Západním Německu připravuje vydání čítapky pro
děti, která se bjide jmenovat "Má vlast".
— V I. čtvrtletí 195? se
přistěhovalo do Austrálie
dle úřední statistiky 10
Čechoslováků « vystihovalo se jich 16.
— Bývalý čs. delegát v

UNESCO dr. Jan Opočenský plže československé
dějiny od roku 1840 do
roku 1947.
— F. Listopad dokončil v
Paříži knihu próz, nazvanou "Iijiaginární povídky".
— V Mnichově byl usmrcen při autonehodě čs.
uprchlík 0. Čihák.
•— Moraviati Library v
New Yorku vydala kulturní sborník "Rok", redigovaný L Matějkou. Obsahuje příspěvky J. Čepa,
R. Jakobsona, A. Masarykové, J. Pistoria a.J.

zoru strany, po jejím programu. Který náz.ev může
být však krásnější než ono heslo, kteéré si strana
nová napsala-na svůj štít: mírný pokrok v mezích
zákona.
Občané, Čechové! Majíce na paměti, že zákon
chrání každého člověka před znásilňováním, vložili jsme svůj program pod ochranná křídla zákona,
a poněvadž pak všechny zákony u nás během času
se reformují, čili jdou r u k u v ruce s mírným pokrokem, i tento mírný pokrok vložili jsme do svého
programu. Neboť není jistě myslitelné, aby nemluvně nějakým násilným způsobem dospělo v muže,
nýbrž může se stát jedině přirozeným vývojem den
po dni, rok po roku.
Lide český! Nežli jsi se octl pod vládou Habsburků, museli se napřed narodit Přemyslovci, Jagellonci, Lucemburkové a teprve po staletích jsi pod vládou Habsburků. A stejně tak most Svatopluka Čecha nebyl vystaven přes noc, napřed se teprve musel narodit Svatopluk Čech, stát se slavný.m, umřít,
nato provedli asanaci a pak teprve postavili most
Svatopluka Čecha.
Lide český! V českém národě jest mnoho strpn,
které ti budou tvrdit, že toto všechno jde udělat
najednou, naráz! Jiné strany ti opět poví, že to
vůbec nejde! Komu tedy uvěříš? Zajisté ovšem těm,
kteří tě upozorňují na to, že toto vše dálo se cestou
mírného pokroku v mezích zákona.
V Praze v měsíci dubnu"Í911.
Za výkonný výbor Strany mírného pokroku v
mezích zákona: Eduard Drobílek, Dreischuh, J a roslav Hašek, Josef Skružný, Josef Lada, dr. Bohumil šmeral, Emanuel Škatula, ing. Kůru dr. Novák, dr. Slabý, policejní komisař. Morální vítězství

kravat, věčně zarostlí a
špinaví- J e jich tam určitě víc než zahraničních
hostí..."
P o d o b n é stížnosti na
cikány byly slyšet i z
Teplic a tJstí n a d Labem. O b c h o d n í domy se
samoobsluhou si stěžují,
že v posledních měsících
neobvykle stoupl počet
krádeží.
Cikání jsou si vědomi
toho, že ostatní občané
jimi p o h r d a j í . Proto sabotují práci, jak m o h o u ,
simulují a jsou bezmezné
drzí.
V Ostí n a d Labem musila být provedena jejich
isolace (proti instrukcím
komunistické s t r a n y ) .
Smějí navštěvovat pouze jeden hostinec.
N e j h ů ř e na tom jsou
majitelé d o m ů , kteří je
musili vzít na byt. Cikání prakticky byty demolují. Krajský n á r o d n í výbor prý uvažuje o přesídlení cikánů na nějaké
místo, k d e by musili společně bydlit a pracovat.
Proti chování cikánů
nejhlasitěji
protestují
dělníci a odboroví f u n k cionáři. Staly se případy,
že podniky, jež měly pra-

15. června 1911 přinesl pražský list Čas pod názvem "Zapomenutá kandidatura" tuto noticku:
"V den voleb (13. června - pozn. J . L.) a včera,
v úterý, hromadilo se množství lidí před hostincem "U Zvěřinů" v Korunní třídě na Královských
Vinohradech. Všechna okna hostince polepena byla
těmito zvláštními plakáty: "Odevzdejte co jeden
muž hlasy pro našeho kandidáta strany mírného
pokroku v mezích zákona, spisovatele p. Jaroslava
Haška, jenž rozvinul na četných volebních schů2ích svůj bohatý program o sestátnění domovníků. Schází nám ještě 15 hlasů. - V naší volební kanceláři jídelní lístek pro voliče. - Co nedostanete z
Vídně, dostanete u nás. - Dnes panychida za propadlé kandidáty. - Zvolíte-li našeho kandidáta, slibujeme, že se ohradíme proti zemětřesení v Mexiku. - Kdo dá hlas, obdrží malé kapesní akvárium. atd.

Provádíme
přesni,

covních sil nedostatek,
se jednomyslně postavily
proti přidělení cikánů
na práci v továrně.
Z e všech těchto zpráv
lze uzavřít: pokus k o m u .
nistické strany o asimilaci cikánú v Československu ztroskotal na celé čáře.
RFE
CHOBOBY
KOÍNI A TLASÚ
íéčí se úspřěnou methodou Cn-Ex-Mft na moderní kožní klíníc«
NATIONAL
SKIN INSTITUTE
ltS Cilllnt
St,
MELBOUSNI
(vedle kina Metro),
Telefon MF 117!
Porady
l i a r a i

Zkoušené «ietřoTfctelkr
Einem» - Ditvké ekxem t - Akn« - Kožní
cÁniij - Záněty koiníeh
i l a i - Lupy - Padání
rlasé - Alopeele - Pssíasla - Křečové vředr
DalM koiní kítníkr:
ADELAIDE:
25 Gresham Street,
tel. LA 4210.
NEWCASTLE:
S9 H u n t » St- t. B 3784
BRISBANE;
293 Queen S t , FA 1445
roOWOOMBA. M. h .
C. Chambers, 164-168
Margaret St., teL 7005

veškeré
práce
optické
rychle a za levné ceny
6. po»choďi
49 Elizabeth Su,
(Ták Flinders Lané;
Melbourne - City
Telefon MB 4207
Přijímáme objed-

Optical Service

návky také peítou

( Pokr*Ž0véní přflté )

ELEKTRO - CENTRE

Děkujeme
za vč*sné vyrovnáni
předplatného.

E.
— Dr. Hubert Ripka vyj&
letos další angl. kniha
"Země satelitů"
("The
Satellite Lands").
— Bývalý čs. vyslanec u
Vatikánu dr. K. Schwarzenberg konal z pověřeni
amerických vládních míst
dvě cesty z USA do Evropy a zpět. Na lodi přednášel studentským výpravám, čítajícím 3,000 osob.
— Od 4. záři až do konce
roku pořádá Čs. národní
sdruženi v Sydney vždy
ve středu večer besedu
v novém sále v budově
Dohertys Children Library, roh Collins & Crown
St., Surry Hills. Hledá
posily pro s v ů j pěvecký
sbor.

F I A L A

SC

A.

F I L I P

95 O x f o r d St,. B Ö N D I J U N C T I O N - S Y D N E Y
Telefon FW 2369, FW 2923

PHILIPS
TELEVISE
RADIO

N o v é i starší
radioaparáty
s perfektním poslechem
zámořských

stanic

Velký výběr českých a kontinentálních gramofonových' desek
a veškerých elektrických přístrojů
(italské perkolátory)

2. 9.

1957

HLAS

Dopisy redakci:

D O M O V A

-7KOPANÁ

K doctáni potu« «

— Edice Sklizeň svobodné tvorby vydává pouze díla, která byla oceněna v soutěžích Kulturní rady
a Křesťanské akademie. Poroty obou organisací
jsou sestavovány z předních exilových kulturních
i vědeckých pracovníků - je tedy dlouhá cesta od
jednotlivých porotců až k editoru dr. Vlachovi.
Sklizeň svobodné tvorby přináší díla vskutku dobrá
. a hodnotná - dr Vlach i porotci jsou zárukou. A
nyní přijde nějaký pisálek, viz HD č. 13/VII.,
Třešňák, Vrabec, Strnad či jak si říká a všechno
v krátkém článečku imahem poplivá. Komu taková
kritika slouží? Jedině komunistickým buňkám v
exilu, které mají snahu každou poctivou práci
napadnout. Vřele souhlasím s dopisem p. J. Chaloupky z Darwinu (HD 13/VII.)
Zd. 5. Heidelberg
--Přiznávám se, že jsem již dávno nečetl s takovým zájmem knihu vydanou v exilu, jako Kratochvílovo vyprávění o životě zvířat, jako duchovní správce jezdím po váech táborech a slyšel
jsem o ní jen chválu a nadiené řeči. A najednou
jsem dostal do rukou HD Z 24.6.1957 a četl v něm
článek "Letošní Sklizeň je hubená". Myslel jsem
zprvu, že jsem dostal do ruky časopis, který vychází v rudé Praze. Ale ne! Všechna čest HD, ale
tenhle článjek ;p. Karla Třešňáka, ten sem nepatřil.
V-ěcná kritika j e na místě a vítána, ale tohle je
hanopis, který se soustřeďuje na vylévání zlosti.
Jak je Třeiňákúv hanopis nespravedlivý, o tom by
se dalo velmi mnoho napsat. Tak K. Třešňák, který se vlastně jmenuje dr. Strnad a skrývá se tak.
to hanebné za pseudonym - dalo mi práci zjistit,
o koho se jedná a doufám, že mám plné právo to
nyní říci - plže: Dr. J. Kratochvil (čárku nad - i musel zřejmě obětovat svému mezinárodnímu vědeckému významu) přispěl atd . . . Autor by se mohl
snadno přesvědčit, že na pí. otec dr. Kratochvíla,
moravský filosoí dr. J. Kratochvil, se psal také
s tetkou nad - I - a mohl by to zjistit i dále u
děda i praděda. Dál jsem zatím nehledal, to stačí. Podobně bychom si mohli promluvit o zbytečném
úvodu v knixe O životě zvířat. Pro t. zy. kritika
je zbytečný. Mne velmi zaujal a potěšil. Ukazuje
sestup lidského myšlení z theocentrismu k antropocentrismu . . . Ovšem o učeném balastu, jak se
paň Strnad vyjadřuje, se nedá mluvit. Nic podobného jsem v knize neryašel, naopak mnoho překvapivých kapitol. Pocházím z vesnice a od raalička jsem pozoroval ptactvo a zvířata. Kratochvílova knihfi mi otevřela oči a zjistil jsem, že
mnohé, co Kratochvil tu vypráví, jsem již dávno
sám pozoroval, jenže jsem si neuvědomil onu zákonitost. Mohu víak sdělit i za ostatní, se' kterými jsem o knize mluva - a byli to na př. prostí
lidé jako Buškovi, Volf&ovi, Snopkoví a řada jiných
že všichni porozuměli obsahu a myšlenkám knihy a že nebyli nijak rušeni vědeckými
názvy a výpočty, kterým se při podobné práci
prostě nelze v y h n o u t . . . Nejlépe by bylo napsati,
nebo říci dr. Strnadovi i exilu, kdyby věnoval své
Síly věcem budovatelským a ne bořitelským!
Děkan Jan Urban, Esslingen
*
Dr. J a r . Strnad není autorem článku "Letošní sklfeeň je hubená" v 13/Vn. čísle.
Hlas domova
— X. mne požádal, abych vám napsal dopis, v němž
bych Se zastal autorů, kritisovaných v HD z konce
června t. r. Rád bych mu vyhověl,, ale to bych přece
musel ty kritisované knížky číst.
J. V. Nuernberg

SYDNEY

S. K. Fraha - Lane Cove 1:3 (0:0)

povlaky, též typky a damaiek (160 cm je 63")
SKLIZEŇ SVOBODNÉ KRITIKY

V

Kontinentální proiívané deky, peřiny, polštáře,
Podle papírová formy měla Praha tento zápas
snadno vyhrát. V prvním poločase demonstroval
útok P r a h y svoji technickou vyspělost pěknou kombinací a střeleckou neschopnost promarněním četných vyloženě brankových posic. Když Schwarz
neproměnil desítku, Praha v 2. poločase odpadla
a Lane Cove s větrem v zádech snadno zvítězil.
Pomohli k tomu obránci Prahy, když dvakrát při
kopech z rohu zablokovali brankáře Lorda, takže
"oupeř vstřelil snadné branky.
Touto porážkou spadla Praha na 5. místo. V soutěži zbývají sehrát již jen dva odložené zápasy.
Jedině porazí-li Bankstown Gladesville a Praha
Bankstovvn, skončí Praha na 4. místě a zasáhne do
finálových bojů.
-ar

flnqr

ROSE

38 W a a h i a g t o n Str„ BEXLEY, Sydney, N S W .
(Stanice

Rockdale)

Telefon LW l í t í

KOPANÁ

V

MELBOURNE

Slavia. - Moreland 8:2 (1:1)
Rychlý a zajímavý zápas na hřišti Slavie byl pokažen slabým výkonem rozhodčího, který byl často bezradný a v poslední minutě odpískal zbytečně
pokutový kop proti Slavii, ze- kterého Moreland vyrovnal. Moreland se ujal vedení hned v první minutě, když se mu podařilo zachytit Lawrieho "malou domu". Copeland brzy nato vyrovnal, a zbytek
prvního poločasu patřil hostům, kteří snadno procházeli slavistickými zadními řadami, ale nemohli
překonat výborného Barotaise v brance. Ve druhé půli se situace trochu změnila ve prospěch Slavie, jejíž útok připravil More-landu několik horkých chvilek. V 65. minutě vstřelil Copeland druhou branku a Slavie si udržela vedení až ¿o poslední minuty.
-g-

8 W K S T&JUKKD WATCHMAX.EBS
Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunte* Str.
Wynyard Stn-, Sydney
Sydney
Tel. BX 7543
Tel. BL 3970
Další závod: 124 Kin?- St., Sydney - City
Zprostředkujmd« s t V i z ?a»lánl hodinek přímo
xe Švýcar xa »etovičal wwb. Vyžádejte (i ceník.

Slavia - Wilhelmina 2:1 (0:1)
PRO ELEGANCI A

KVALITU

V předposledním zápase mistrovství vyhrála Slavia po celkem dobrém výkonu, ale se štěstím.
Wilhelmina měla převahu většinu prvého poločasu, ale dokázala vstřelit jen iednu branku v prvních
minutách hry. Po přestávce Slavia se silným větrem v zádech několik minut obléhala soupeřovi' l-rcnku a vyrovná 1 2 BsHovou ranou z dálky.
V 65. minutě pak dal Maier z přísně nařízené penalty vítěznou branku, a Slavia udržela do konce
otevřen&u hru.
Slavia ie na třetím místě tabulky s 19 body a
brankovým poměrem 37:33. Zbývá jen zápas s Polonií.

J. Č Á P - k r e j č í
116 Darlinchnrst ad., KXNG8 GROS*, NSW.

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

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
113, Sussex St.,
SIDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event, i balíček sami odeSlczo*.

NOVÉ

ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
Representačního plesu, který pořádáme v sobotu
dne 14. září v Empire Ballrcom, Chacel St., Prahran,
se zúčastní tito čestní hosté:
senátor J. G. Gorton, předseda zahraničního výboru senátu, G. O. Reid, ministr elektrifikace, W.
Rush, první sekretář ministerstva vnitra, paní M.
V. Austinová, O. B. E., předsedkyně australského
Červeného kříže, členové městské rady Port Melbourne, MUDr. Ch. Walker, místopředseda fotbalové asociace, paní Rushová, předsedkyně dánského
a norského klubu, L. Wilson, zástupce australských
organisací, zástupci exilových organisací ze zemí
za Železnou oponou, zástupci denního tisku (Herald, Sun, Age).

OTEV6ENÉ

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
323 Swanston S t , Melbouro« - City
(vedle restaurace Černý)
Výpek vš»ho druhu masa - Kontinentální uzeniny,
jaternice, tlačenka atd. - Prodej konsery a jinýcfl
delikatesních jídel - Prvotřídní studené mísy.
Přesvědčte se o Jakosti prodávaných výrobků.
Na shledanou
J. D A N K O
dříve "Síavia - Smallřoods", Carlton

KftíŽOVKAŘSKA HLÍDKA
— Imama z Omáťmi už umámili. Už pro něj zbývá
jen Kairo iiebo Saudská Arábie. Kdo na téhle
episodě nefjvíc vydělal, jsou křížovkáři. Už nemusí dávat do čtverečků začátek černohorské hymny
(Onam. O n a m o . . . ) , ale mají svrchu uvedenou
veřejně a obecně známou alternativu
Z. V. Los Angeles
SOKOL
PO UKONCKKt SBtRKT

došel m

léčeni dp. F.

ZdražOa (viz HD 10/VII.)

dodatečný přispévek od
Ca. mir. sdrui«nl v ^ ř d -

ney £ f. FíéáaB jsme
dp. Ptémn. OikvjcBt».

Vařím
domácí
V E Č E Ř E
na telef. obj.
LU 6516
94, Psfeington St.

ST. K I L D A , VIC.
Slavoj C t i b o r
SYDNEY

Zájem o cvičení roste a jeden sál už zdaleka nestačí. Podařilo se získat oba sály na pondělky.
Proto pozor! Změna doby cvičení: od 2.9. se cvičí
každé pondělí v Community Hall, Mountains St.
to: Žactvo v dolním sále od 7 do 8 hod., v téže
obě nahoře basketball. Po 8. hod. v dolním sále
ženy, v horním muži.
— Na 6. října připravuje Sc&ol ŠIBRINKY, které
bude pořádat ve velkém sále Maccabean Halí a
šprte s Cs. národním sdružením oslavu 28. října.

S

SPORTOVNÍ
zve

KLUB PRAHA,
Vás

srdečně

SYDNEY
na

TANEČNÍ ZÁBAVU
s p o j e n o u s m ó d n í přehlídkou
která se koná v sobotu 14. září 1957
v nově upraveném a zvětšeném sále
D U N B A R
Marině

P a r a d e,

H O U S E
W A T S O N S

BAY

K tanci h r a j e kapela V . S O L A R A
4/ přední manekýnky předvedou poslední novinky šatů a plavek
Vstupné včetně večeře £ 1
Reservování stolů: ' K. R o d n ý BW 6162 a O. P i e k XB 9511

-8-

HLAS

DOMOVA

PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,
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MISTROVSTVÍ SVĚTA V C Y K L I S T I C E
N a cyklistickém stadionu "Rocour'' poblíž belgického města Lutychu se konalo mistrovství světa v dráhové cyklistice, v kolové a kráso jízdě. Soutěží v dráhové cyklistice, kde bylo uděleno 5
cen, se účastnili amatéři i profesionálové. Amatéři závodili ve stíhací jízdě na 4 kilometry a ve
sprintu, profesionálové ve stíhací jízdě na 5 km, ve sprintu a y jízdě za motorovými vodiči.
Ve sprintu profesionálů získal titul mistra světa Holanďan Derksen, ve sprintu amatérů Francouz Rousseau. Stíhací jízdu amatérů vyhráli Itaiové Simongh a Gandi, ve skupině profesionálů
obsadili první dvě místa Francouzi Riviéře a Bouvet. Finále na 100 km v jízdě za vodiči vyhrál
Belgičan: de Paepe, titul mistra světa v kráso jí zdě
získal Švýcar Tschopp. V kolové obsadilo první
místo Západní Německo (R. Pensel, W . Pensel),
které porazilo Francii 5:4, Východní Německo
5:3, Rakousko 9:2 a ve finále Švýcarsko 3:2. ČSR
se neúčastnila.
V Belgii se rovněž konalo ve městě Waregen
mistrovství světa silničářů. Závod amatérů vyhrál
Belgičan Proost- Titul mistra světa v profesionální soutěži získal Holanďan van Steenbergen.

- - Ve zkratce - -

— Na lehkoatletickém meetingu v Athénách zlepšil
Skobla evropský rekord ve vrhu koulí výkonem
18,05.
— V mezinárodním lehkoatletickém trojzápase v
Kluži ČSR - Polsko - Rumunsko zvítězilo Polsko
nad ČSR (muži) 103:96, ženy nerozhodně 53:53.
ČŠR porazilo Rumunsko (muži) 121:79 a ženy 66:
39.
— V Kitzbuehlu prohráli čs. tenisté s Rakouskem
2:3. Výsledky: Jevorský Huber 6:3, 8:6, Javorský Saik 7:5, 6:3, Meruňka - Huber 6:8, 8:10. Meruňka Saik 6:4, 2:6, 4:6, Javorský, Krajčík - Huber, Saiko
1:6, 4:6.
— Mervyn Rose vyhrál mistrovství Německa, když
ve finále porazil Francouze Darmona 6:3, 6:0, 6:1.
Na mistrovství Bavorska porazil ve finále Pattyho
5:7, 12:10, 6:4, 2:6, 6:4.
— Mistr světa v těžké váze Patterson porazil vyzjVatele Rademachera (vítěz OH v Melbourne) v
6. kole k. o.
PLAVECKÁ

MISTROVSTVÍ

ČSR

. .Plavecké mistrovství v lázních Zábrdovicích u
Brna přineslo jeden evropský a několik čs. rekordů.
Soutěže mužů
100 m volný způsob: znak: Bačík (Piešťany)
Kováč (Piešťany) 1:00,2. 1:08,0. Polohová štafeta:
200 m volný způsob: Paz- 4 x 100 m volný způsob:
direk (Brno) 2:15,9. 400 1. Brno (Krček, Svozil,
m volný způsob Pazdírek Pazdírek, Kočař) 4:30,1.
4:52,4. 1.500 m volný způ- 4 x 100 m prsa: Slavia
sob: Neumann (Brno) 20:
00,8. 100 m prsa: Svozil Bratislava 5:18,3. 4 x 200
(Brno) 1:12,2. (zlepšen m volný žpůsob: Piešťany
evropský rekord o 0,5 9:18,2. 4 x 100 m motýBratislava
v t ) . 200 prsa: Svozil 2: lek: Slavia
Dubrovay,
43,6. 100 m motýlek: Paz- (Skovajsa,
dírek 1:04,5. 200 motýlek: Samuhel, Hapka) čs. rePaedírek 2:29,2. 100 m kord 5:12,0.
Soutěže
Jen
100 m volný způsob: Bratislava 5:27,2. 4 x 100
Skupilová
(Bratislava) m prsa: Slavia Bratisla1:08,8. 400 m volný způ- va čs. rekord 5:52,6. 4 x
sob: Skupilová čs. rekord 100 m motýlek: Slavia
5.12,0. 100 m motýlek: Bratislava čs. rekord" 5:
Skupilová 1:17,5. 100 m 40,8.
prsa: Králová (BratislaV celkové klasifikaci
va) 1:25,7. 200 m prsa:
Králová 3:02,1. 100 m družstev mužů zvítězila
znak: Šperlová (Ústi nad Bratislava (162 b.) před
Labem) 1:18,4. 4 x 100 m Brnem (159 b.) a Piešťavolný způsob: Slavia Bra- ny (119 b.). V ženách
tislava (Vrbickáj Váňová, obsadila 1. místo Slavia
Králová, Skupilová) čs. Bratislava (223 b.) před
rekord 4:54,2. 4 x 100 po- pražskou Spartou (110 b.)
lohová štafeta: Slavia a Brnem (83 b.).

* Čs.

kopaná

*

V polovině srpna bylo zahájeno podzimní kolo
státní ligy (v pořadí dvanácté) těmito zápasy: Rudá hvězda Brno - Dukla Praha 4:2, Sparta. _ Prešov
3:2, Hradec Králové - Slovan Bratislava 1:1, Slavia - Kladno 3:2, Rudá hvězda Bratislava - Pardubice 4:1, Trnava - Ostrava 3:1.
Výsledky 13. kola: Slavia - Hradec Králové 4:2,
Pardubice - Trnava 1:1, Slovan Bratislava - Rudá
hvězda Brno 1:0, Prešov - Dukla Praha 1:0, Ostrava - Kladno 0:1, Sparta - Rudá hvězda Bratislava
1:1.

HLEDAJÍ:

Kdokoli zná pobyt p. Stanislava Žídka, (dříve Tumut Ponds, Cooma; N Š # . ) ?:ať dá laskavě zprávu
na adresu:. R. Habik,. Medowie by Newcastle, NSW.
Velmi nutné!
.
,,
'"
Jiřího Jiráska z Prahy, s manželkou«. Františka
Kveáe nar. 1928, Vratislava Loučka, Řarla Kohouta z Prahy, Ladislava Maielu a Jana Kameníčka
(Záp. Austr.?). .
"
Zjistíme-li adresy hiedanýcn, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje: Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu..
HD.

Listárna

Malý

I. & F. Č. Caulfield: Dík',
zajímavé, použijeme. - B.
A. Perth: Díky za báseft.
- F. K. London: Díky- za
výstř. a adresy. •> Anon.
London: Díky za výštř.
Katz. - F.-M. Roma:. -Díky za zprávu "Po stopách
IRO". - J. C. S„ Bombay:,
Díky za adr. - "Qrel?':
Zapomněl jste se podepsat. -. M. Š. Bentleigh:
Žádaná adresa: , RFE-, -1
Englischer Garten,-Muenchen, GERMANY.
HD

V čele je Slovan Bratislava a Dukla Praha (oba
18 bodů), Sparta je třetí, Slavia šestá.
Cs. junioři podlehli v turnaji na III. mezinárodních hrách v Moskvě v semifinále Sovětskému svazu v nastaveném čase 3:4. Nejlepší řadou juniorů
REDAKCI DOŠLO :
byl útok. Levá spojka Zikán vstřelil všechny 3 branky. Na porážce má vinu obrana. ČSR skončila na
3. místě, když porazila Východní Německo 3:2 (Mi- VAZiBY, - tisková- služba,'
keska 2, Zikán).
č. 1. Vydává' Ohřích Zajíček, ' 2317 S 'Hamíín
MISTROVSTVÍ
ČSR V
T E N I S U Ave., Chicago 23, Ilfc,
USA. 23 stran rozmnož,
Konalo se letos v Ostra- Javorský, Krajčík - Zá- normál, formátu. • . .
vě. V pánské dvouhře brodský, Schoenborn 10:
zvítězil už po páté Javor- 8, 3:6, 6:2, 6:3. Dámská
ský, který porazil ve fi- čtyřhra: Pužejová, Gaznále Krajčíka 6:2, 6:1, díková - Karmazínová,
Česki knchynfi
6:3. Dámskou dvouhru Rampasová 6:3, 6:0. SmíCAFE
KATHARINA
vyhrála Pužejová po ví- šená čtyřhra: JaVorský,
naproti Lnna Parku
tězství nad Dvořáčkovou Pužejová - Sixta, MikoST. KILĎÁ, VIC.
6:1, 6:1. Pánská čtyřhra: vá 6:1, 6:2.
LÁ 859S
Kontin. í anstr. Jídla
podáváme denně od 5.
•a. odp. do 1. hod. noční,
v sobotu a v neděli jít
od 11 hod. polední de
majitel autodílny
1. hod. noční.
dříve PRAHKAN

MILOŠ FRIEDRICH

•ssaawTaiel:

Poplatek za 1 řádku 1/-.
tnenos 1/8.
IDLJSDAM- touiQ cestou
hodiiého muže, .43 až _ 50
•roků, který; by .-měl zájem
sfe- oženit. s hodnou starší
Češkou.' Vdovec s děckem
nebo polské • národnosti
není , vylóyČep ...Nabídky
us-.zn..>"SaiňaJ'. do- HD.ZPRÁVY

OSOBNI

.JARMILA- A 'KAREL
ČASLAVQVI oznamují
radostně všem. .přátelům,
zé' se jim;.narodila .22. -8.
dvojčátka"- 2obert Karel
a. Barbora:- 80 Park St-,
St.,.Kilda, Víc. ."i

Kotíte. JUI» -.sákMkj
kár»
MANHATTAN c o r r a
SSERESSO L O U N G E
m reatavru*
1 LoaifeMfi Sir.
DANDENONG, Vic
Srdeénè *v«
"
-Ant. Buzek

oznamuje změnu adresy:

M. F. - AUTO - SERVICE
oprava aut, karoserií a stříkání vozů
2 BARKLY ST., S T . K I L D A, V I C .
(vedle Junction Hotelu)
Telefon LA 7421
Prodej benzinu od 8 do 18 a od 20 do 22 hodin
KU A JANŮM POSKYTUJI SLEVU:
1 d na galon, pro obchodní vozy 2 d na galon
benzinu

* TELEVISORY
Rádi*

*

Radiogramy

Ledničky
—

Ostatní

»

»
Pracky

el. tpotře&iče

HEALING'S PTY. LTD.
2€3
337
165
Ui
424

S-wíMtoQ St» - Melbourae - City, -FB
Barkly St., Footseray •
. UW
Nich olam St, Tootseray
HW
Sydney Rd., Bruriiwiek '
FW
Toorak HíL, Te«*ak
.
BJ

HLAS
Řídí

2064.
2835
177»
«»42
34«

DOMOVA

r e d a k é n í 'kruis

'

- Adresa^ Hütr daaa««,
8 Moorhouse St., Riefcratóid, T. X, V i t
Telefon JA 33Ä0 O n -»um<5 p n e . M a )
• Pifedglâtai: ¿a rbk s 37/-,- m i'-'rohn í; '"
s 1»/-, na T ' ä ä k V ^ é / ^ i t í á ^ á ^ '*1})«. '
QÁAásÁJÍ -'rrSdawá Vftši p f á l e U
L ' A i D O.M G V A " . ? .

