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NADĚJE NA V E L K É NIC
Všechno nasvědčuje tomu, ře uč nás od další konference Velké
Čtyřky nezachrání ani svěcená voda. Bude to konference v nejlepším
případe jen zbytečná.
Každý západní státník, který je hoden toho označení, to ví docela
jásně. Veřejné mínění však vychází z hlav voličů a veřejné mínění
svobodné Evropy a Asie si žádá povídání kolem kulatého stolu.

Ješitnost samotného Pandita N e h r u pak byla
pravděpodobně probuzena Bulganinovým návrhem, aby se konference
zúčastnila také Indie.
Kazimír Dulles

lejší než žádná. Gaxllard
ve Francii býl pro od
začátku z týchž důvodů.
Tlak levicových politiků, vždycky chtivých
nějakého
kompromisu
se Sovětským svazem,
zřejmě v působil na oba
evropské členy Velké
čtyřky. Bevan, budoucí
britský ministr zahraničí
v labouristi cké stínové
vládě,
obvinil
např.
USA, že se svým zamítavým postojem isolují
od svých
evropských

Všichni ti neutrálové
a spojenci začali tedy
svorně obviňovat Spcijené státy z nepružné a
negativní politiky vůči
Sovětskému svazu. Jako
specielní cíl si vybrali
zahraničního
ministra
Dullese,
Dulles napáchal ve
svém nezáviděníhodném
úřadě hodně chyb a víc
než často ukázal značný
[nedostatek taktu ve vztajhu k spojencům Spoje1(Pokračování na sír. 2)

Americký odpor trval
nejdále, protože tamní
veřejné mínění je odlišné od evropského, ale i
ten zaČíné slábnout. Reakce neutrálního svě>ta
a tlak spojenců vykonaly svůj vliv.
Tlak na Spojené státy

spojenců.
V Norsku a Dánsku
se začíná (ve stínu sovětských interkontinentálních raket) vzmáhat
neutralismus, z něhož
pramení touha po přímém jednání velmocí.
Neutrálové Nehruova
typu mají svůj vlastní
způsob myšlení. „Věří, ře
v Sovětském svazu probíhá opravdový libera •
lisační proces, který bude jednáním Velké čtyřky podpořen a uspíšen.

Jaké to byly vlivy,
které začínají změkčovat původně zamítavé
stanovisko
Spojených
států? Britský ministerský předseda Macmillan
ví, že musí vytáhnout z
klobouku něco opravdu
Předseda vlády na cestách Orientem
pozoruhodného,
aby
zlepšil nevalné volební
vyhlídky konservativců.
Malá
pravděpodobnost
Z a pobytu československého ministerského předsedy Viliama Širokéúspěchu konference Velké čtyřky je mu asi mi- ho v Indii bylo vydáno společné prohlášení, v němž se shrnují výsledky
jednání mezi Širokým a ministerským předsedou
Indie Panditem Nehru. V prohlášení se říká, že
"oba předsedové vlády jsou přesvědčený že nejKdyž loni uveřejnil jeden z komunistických ča- naléhavějším a nej důležitějším problémem mezisopisů dopis mladého čtenáře, 'který v něm hájil národního významu je otázka odzbrojení".
náboženství a nepřímo kritisoval komunismus, dosí mu jistě být zřejmo,
stávala redakce neočekávané množství dopisů, kteže výsledky jakékoli konré vyslovovaly souhlas s uveřejněným dopisem. Od
ference na "nejvyšsí úté doby se čím dál tím víc množí výzvy komunistických funkcionářů, aby se lidé "oprošťovali" od
rovni" nemohou za danáboženských přežitků a aby byla zesílena bezné situace přinést nic pobožecfcá propaganda.
sitivního, a že taková
V polovině ledna zasáhl do kampaně zlínský spikonference skončí nejvýsovatel Svatopluk Turek (T. Svatopluk: Botostroj).
Pražský rozhlas vysílal jeho vyznání víry V komuše jalovými resolucemi,
nistickou stranu, které bylo inspirováno dopisem
jakých jsme už bylí
jednoho z Turkových čtenářů: .
svědky v minulosti.
"Nedávno mi psal čtenář jednoho z mých clán&ů.
Široký i N e h r u "vzaOcitoval několik ¡pasáží z Písma svatého a varoval
mne, abych se nedal svést od nepravých proroků.
li s upokojením na věSoučasně se zmínil o tom, Že se pTý ve svém článku
domí", že se vytvořila
nepříznivě dotýkám učení K r i s t o v a . . . "
mezinárodní
agentura
. Svatopluk Turek se ohrazuje, že jeho cesta "nepro
využití
a
tomové
byla nepoznamenána biblí, oním písmem svatým
vzítešenou ideou bratrství mezi lidmi". Ale protoenergie k mírovým účeže prý bydlel v "zahrávajícím Činžáku", naslouchal .. P a n d i t N e h r u
lům.
"bláznivému vytrubování Armády spásy", viděl děl* • aPQŠtoI m í r u . . .
Společné čs. - indické
nické demonstrace a 'Výklad s brilianty", stal se
prohlášení
pak pokrytecProhlášení
dále
předz něho věřící »komunista.
Turkovo vyznání víry zní jako z Marsu. V roce vídá, že dojde v nejbliž- ky chválí činnost Spoje1958 dokáže člověk, který už není žádný mladík ší době k jednání "na ných národů, které s
a něco pamatuje, takto oslavovat obraz své sekty:
"Sovětské zřízení, socialismus, komunismus, to je nejvyšší úrovni", které podporou světového veten jediný spolehlivý, ničím nevývratný ukazovatel prý připraví cestu k "při- řejného mínění zachovanové, šťastnější éry lidstva, věků bez válek, věků jetí všeobecné dohody o lo před nedávnem mír
s j e dně možnými bitvami, bitvami a zápolením o odzbrojení a k upuštění v západní Asii. Prohláještě lepší a krásnější komunistický zítřek. Ušlechšení pokračuje:
tilejšího cíle na světě není a nikdy nebylo. Socia- od použití a výroby
" (Ministerští předsedonukleárních,
termonuklelistické a komunistické lidství, to není plamének
snivého humanismu, ale pramen nezměnné zákon- árních a jiných zbraní vé - p. r.) se shodli na
né lidské síly".
tom, že důležité mezináhromadného ničení".
Hlasy, podobné hlasu Turkovu, zaznívají v dnešPandit N e h r u se tedy rodní problémy lze usponí době jen ojediněle. Spisovatel Turek patří k nepatrnému hloučku nepolcťpšitelných mezi příslušní- znovu pťopůjčil bolše- kojivě vyřešit jen míroky komunistické strany, který ještě neztratil fa- vické propagandě jako vým jednáním a bez janatismus, protivný v jakékoli formě a kdekoli na
x
světě.
vm propagační tlampač. Mu- (PokraSóvání na str. 2)

VILIAM ŠIROKÝ V INDII

Vyznáni spisovatele Turka

Kdyby dnes Marx a Engels vstali z hrobu,
vysmáli by se knihomolům, kteří, místo aby studovali současnou společnost, snaží se najít v
klasicích citáty, jak řídit strojní a traktorové
stanice v tom a v tom okresu. Člověk dokonce
potkává národohospodáře, kteří dávají příklady ze slavného Marxova "Kapitálu", hovořili o dnešním mzdovém systému. Není jich mnoho, ale Člověk je bohužel stále potkává. Takový národohospodář nemůže dávat příklady
z denního života, protože nezná dnešní život.
To nejsou teoretikové, ale papoušci, kteří se
naučili pár vet a opakují je. Takové teorie nestojí ani za Šesták.
Nikita ChruŠčov

VÝCHOVA, NE PŘEVÝCHOVA
Západní socialisté, i ti mezi nimi, kteří by měli znát fakta, pravidelně propadají ilusi o poměrech za Železnou oponou.. Obyčejně se stávají obětmi optického klamu. Komunisté totiž s velkou
oblibou vydávají (z propagačních důvodů) komunismus za socialismus.
Socialismus, jak významu toho slova rozumějí
na Západě, je směr usilující o hospodářská osvobození pracujícího člověka, které musí jít ruku
v ruce se svobodou politickou. Myslím, že by mělo
být hlavním úkolem našich socialistů, aby vysvětlovali co nejdůrazněji a co nejhlasitěji toto nedorozumění, které . velmi pomáhá komunistům v
jejich pronikání do organisaeí západních socialistů. Moderní verse socialismu ie pokračovatelkou
sociálních snah reformátorů devatenáctého století. Komunismus je dědicem carské knuty.
Socialisté, kteří unikli ze zemí za Železnou oponou, jsou v posici, která z teoretického hlediska
je jedinečná. Mají možnost poznat všechny proudy "socialistického hnutí na Západě, aniž by byli
oloupeni 'o skutečnosti, které komunistický režim vydává za plody socialismu. Jejich úkol je
působit jako čistící stanice, jež odděluje Čistou
vodu od splašek.
J e to melancholický, ale nezbytný úkol. Nikdy
v historii se něodvážil utlačovatel vystupovat tak
pompézně v roli osvoboditele. Nikdy v historii nebylo souzeno stoupencům určitého filosofického
směru revidovat natolik texty písma, jako je to
souzeno modernímu socialistovi na Západě.
Je snadné tvrdit, že komunismus nemá se socialismem mnoho společného. Socialista na Západě
by však měl postřehnout slabiny socialistické teorie
alespoň tam, kde socialismus a komunismus vykazují určitou podobnost.
Myslím, že by si každý měl položit tuto základní
otázku: kolik osobní svobody je možno bezpečně
obětovat na úkor svobody hospodářské? Jsem-li ochoten obětovat Část své svobody, vyplatí-li se tento
ústupek i na poli hospodářském? A nemělo by vlastně být úkolem moderního filosofického směru, který vychází z demokratické základny, svobodu především rozšířit, než její Část» obětovat fantomu?
Československý dělník platil ve svém celku za
jednoho z nej vzdělanějších. Dělnické knihovny byly všude, dokonce i v bytech dělníků. To je věc,
kterou nelze často říci o jeho západním soudruhovi. Dá se říci, že mnoho neúspěchu komunistického
plánování jde na vrub trpnému odporu proti uchvatitelské vládě. Pochybuji však, že tam lze odkázat
všechna selhání, jimiž ^e komunistická bilance musí pochlubit.
Nevěřím především, že je možno obrovské ztráty národních podniků, způsobené krádežemi a defraudacemi, připsat na účet "vnitřních nepřátel" režimu. Přistižení provinilci se obyčejně uchylují k
typické komunistické demagogii: podniky patří dělníkům, proč bychom si nevzali, co potřebujeme?
J e to jen zástěrka, která jim tak jako tak není před
soudem nic platná. Ale co je důležité: nevěřím, že
by bylo možno vést národní podniky s aktivní bilancí ani tehdy, kdyby vláda nebyla komunistická.
Věřím v boj za sociální zabezpečení pracujícího
člověka. Za dané situace však nevěřím, že by většina námezdních pracovníků v kterémkoli systému
mohla být "dobrými hospodáři na svém pracovišti",
jak zněla jedna z oblíbených frází Antonína Zápotockého, Věřím v pokrok, zajisté, ale to neznamená,
že musím věřit v přeludy.
Socialismus je vírou optimistů. Socialismus dnes
musí být vírou všech, kdož věří, že člověka lze vychovat, ale žé ho není možno převychovat.
jun
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BAGDADSKÝ P A K T
SE S E Š E L V A N K A Ř E

J. F. Dulles jako pozorovatel

V roce 1953 dostali Američané nápad, že by se mělo něco podniknout odhadovat, do jaké mína Středním východě proti komunistickému pronikání. Obranný pás Se- ry splnila ankárská konveroatlantického paktu vypadal bez zabezpečeného Středního východu jako ference svůj účel. Měpolitická Maginotova linie, kterou mčče každý obejít, když se mu právě la-li jenom ujistit arabské členy o důsledné
nechce jít přímo.
V roce 1955 z té americké myšlenky vznikl t. zv. Bagdadský pakt, je- podpoře Spojených stáhož členy se staly Turecko, Irák, Pákistán, Persie a Anglie, která byla tů, pak snad mohla mít
osobní účast amerického
původně proti jeho utvoření.
Spojené státy, které tninulý týden v Ankaře, jenom na rychlý zákrok ministra zahraničních věsi Bagdadský pakt vy- aby se podívali, jak jim. tureckého ministerského cí svůj uklidňující vliv,
i když jeho 10 miliónů
myslily, se členy nestaly. jejich obranná organisa- předsedy Menderese.
Nechtěly si rozkmotřit ce pracuje, a nepracuje- N e j depresivnější v š a k dolarů hospodářské poostatní arabské státy a li, co by se dalo udělat, musilo být vědomí dele- moci nevzbudilo valné
gátů, že pakt zatím ne- nadšení. Alespoň částečaby pracovala.
Izrael. " Rafinovaně
aby nikdo nepoznal, že
Konference se ischá- dokázal splnit to, proč ně snad byly splněny i
mají s paktem co společ- zela v ovzduší značné byl uveden v život: udr- vojenské cíle konferenkomunisty
mimo ce. Turecko dalo už dávného, vstoupily jenom nejistoty. Předcházela jí žet
no, v rámci svého člendo jeho výborů (hospo- bubnová palba z Mosk- Střední východ.
dářského, vojenského a vy, která ujišťovala AraProkomunistická Sýrie ství v Severoatlantickém
proti komunistické in- by o nekalých záměrech v zádech Turecka toho paktu, souhlas k zřízení
filtrací), ale plné člen- paktu a navrhovala pro byla výmluvným dokla- raketových základen na
ství nepřijaly.
Střední východ dupli- dem. Ukazovala jasně, svém území.
kát
Rapaskiho polského že Bagdadský pakt - jaDokázala-li konferen•Jak vidno, Bagdadský
plánu
na
"denuklearisoko
jeho
asijský
protějce
v Ankáře nalézt účinpakt se narodil za dost
podivných okolností. Je- vanou" Střední Evropu. šek pro jihovýchodní nou taktiku proti komuinfiltračním
ho delegáti a delegáti Uvnitř paktu to nějak Asii - dovede zamezit nistickým
Člena výborů, který není nehrálo, Proslýchalo- se, vojenské agresi, ale ne- metodám a dovedla-li
členem paktu, se sešli že Irák zůstal členem umí zabránit podvratné obnovit vnitřní jednotu
; infiltraci.
paktu, je zase jiná otáz-nJe ještě příliš brzo ka.

Naše rovy

MEZINÁRODNÍ NÁRODNÍ FRONTA
Podle zprávy otištěné v oběžnScu Živnostensko obchodnické strany v exilu (Oblast Kanada),
číslo 14-15, byl dne 21. dubna 1957 v Toronto,
Ontario, založen Koordinační výbor organisaeí
demokratických exulantů z československa, který počítá s členskou účastí těchto složek: 1. Podkarpatští Rusíni na území Kanady, sdružení v
Radě svobodné Podkarpatské Rusi se sídlem v
N. York, USA (V. V. Fedinec), 2. Slováci - katolíci, jejichž představitelem je prof. dr. Jozef
Dieška, 3. Demokratičtí Slováci, jejichž představitele je dr. Štefan Osuský, 4, Živnostensko obchodnická strana středostavovská v exilu, 5.
Národně - demokratická strana v exilu, 6. Republikánská (agrární) strana v exiíu. V budoucnosti může býti přijato též zastoupení kanadské
organisace strany Lidové (resp. Křesťansko demokratické) v exilu, pokud nebude zastávat
program obnovené národní fronty . . .
Máme z této zprávy upřímnou radost a přejeme KV hodně úspěchů, neboť jména Fedinec,
Dieška, Osuský, Vostřez, Hašek jsou nám dostatečnou zárukou, že KV bude organisaeí skutečně
demokratickou a československou - a o to v první
řadě jde! Přáli bychom si jen, aby podobné orgaixisace vznikly ve všech zemích, kd.e žijí čs.
uprchlíci - především v Brazílii!
Ozvěna, nezávislý čs. oběžník, Sao Paolo, Brazílie, 11/1957.

NADĚJE NA VELKÉ NIC
(Pokračování se str. 1)
ných států. Jeho dnešní
kritici ho vsak obviňují
z nepružnosti právě tam,
kde pružnost není možná - v jeho' názoru na
základní charakter Sovětského svazu. Dulles
mu
nepřiznává
jinou
barvu než černou, je vrcholně skeptický vůči
teoriím
o
liberálních
proudech uvnitř komunistického bloku. Možnostem rozumné dohody
se Sovětským
svazem
nepřikládá rovněž mnoho důvěry.
Jeho odpor k nové
konferenci "na vrcholku" pramení z této jeho
nedůvěry a rádi bychom
věděli, kdo mu jí po
s t a r ý c h zkušenostech
může zazlívat.
Odpor

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

Optical Service

Přijímáme objednávky také p«£tou

Washingtonu taje
Ani Dullesova zatvr:{eldst však (nevydržela
nápor veřejného mínění
světa. Oficielní jazyk
Washingtonu z m ě n i l
tón, Američané se začínají smiřovat s myšlenkou konference Velké
Čtyřky.
Eisenhower už žádá
jenom předběžné stanovení pevné agendy normálním
diplomatickým
postupem. I Dulles. obrá-

til o 180 stupňů svým
prohlášením, že "v zájmu míru udělá všechno".
Přípravy na dosud nedomluvenou konferenci
jsou již v plném proudu.
Američtí vyslanci z komunistických zemí si podávají dveře Bílého domu. Thompson přijel z
Moskvy, Johnson z Prahy, Thayer z Bukurešti
a Riddleberger z Bělehradu.
Ukvapené novinářské
předpovědi se obyčejně
nevyplácejí. Ale není
snad tak odvážné se
domnívat, že se ještě v
roce 1958
dočkáme
schůzky
Eisenhowera,
Chruščova, Macmillana
a Gaillarda (bude-li v
té době ještě francouzským předsedou). Rusové budou na té konferenci sledovat staré cíle • narušení západní
jednoty a další propagační zisky. Jejich vyhlídky na úspěch jsou
při nejmenším dobré.
Akutní problémy světa - Střední východ,
sjednocení Německa a
odzbrojení - zůstanou
nevyřešeny.
Západní
demokracie
vytěží z konference Velké čtyřky veliké nic.
-n-

3. 2. 1958

Viliam Široký v Indii
(Pokračování se str. 1 ) by také odsoudit Varšavský pakt, j,ehož je
Československo členem
a na jehož základě si
našel Sovětský svaz záminku přepadnout Maďarsko.
Předseda vlády Široký-uspořádal pak v Dillí
banket na Nehruovu počest. V slavnostním přípitku prohlásil, že jednání "probíhalo v ovzduší
vzájemného porozumění
a přátelství, vyplývajícího z jednoty zájmu obou
zemí v úsilí o zabezpečení míru ve světě".
Viliam Širaký odletěl
Široký a Nehru
z Indie na návštěvu dalOdsuzují-li hned o ně- ších asijských zemí. Cekolik řádek níže tvoření lá okružní cesta potrvá
vojenských paktů,'' měli asi měsíc.
vm

kéhokoli vměšování do
nezávislosti a svrchovanosti jednotlivých zemí".
Široký a Nehru tedy
znovu odsoudili anglo francouzskou akci v Suezu, kterou Spojené národy odsoudily k nezdaru, ale pomlčeli o sovětském zákroku v Maďarsku, který přece nebyl
"mírovým
jednáním",
a který jistě nebyl proveden "bez. jakéhokoli
vměšování do nezávislosti a svrchovanosti jednotlivých zemí".

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
v krásném prostředí Dandenong Ranges,
30 mil od Melbourne, ztrávíte y
YOSEMITE TOURIST HOUSE
Barbers Rd., KAJLORAMA, VIC.
Dobré ubytování, česká i austr. kuchyně.
Od 1. února - k delšímu pobytu neb jen na
víkendy
Informujte-se na tel. Kaloroma 98 nebo v HD.

ZE DNE NA DEN
20.1. Fuchsova britská strany.
výprava došla na jižní —. Turečtí demonstranti
pól.
na Kypru se dožadovali
— Turecký ministr národ- rozdělení ostrova..
ní obrany Semi Ergin re- 28. X. Britský ministerský
signoval.
předseda Macmillan při— Japonsko a Indonésie jel do Austrálie.
podepsaly mírovou smlou- — USA a SSSR podepsavu.
ly smlouvu o výměně
23.1. Po dvoudenní re- umělců, sportovců, filmů
voluci byl svržen vene- a rozhlasových a televiszuelský režim presidenta ních programů.
Jimeneza. Vůdcem revo- — Na syrsko - izraelské
lučního hnutí byl Fagri- hranici' došlo ke srážce,
gio Ojeda. Podle neofi- při níž byli zastřeleni dva
cielních zpráv zahynulo Židé.
při revoluci 145 lidí. Ji- — President Na$ser oznámenez je nezvěstný,
že Egypt a Sýrie se
24.1. Francouzové zasta- mil,
vili ve Středomoří, ju- dohodly na zřízení fedegoslávskou loď Slovenia race, a vyzval ostatní
a konfiskovali zbraně, arabské státy, aby se přikteré prý byly určeny pojily. Presidentem fedepro alžírské povstalce. race prý má být Nasser.
Jugoslávie tvrdí, že zbra- 31.1. Podle zpráv z New
ně . byly na cestě do Ca- Yorku je SSSR ochoten
sablanky, odkud měly jet zůstat v odzbroj ovací komisi ŠN, jestliže budou
do Jemenu r
přibrány Cejlón, Indoné25.1. Podle jemenských sie _ a _ Rumunsko.
zpráv vypukla v adenském protektorátě proti- — V Jemenu se ocitlo
před soudem 9 lidí, kteří
britská revoluce.
26,1. Američané s úspě- prý připravovali spiknuchem vyzkoušeli řízenou tí proti králi.
raketu Snark. Dostřel: .— Z čínské komunistické
5000 mil.' Jiná raketa (ty- vlády byli vyloučeni tři
pu Nike - Ca jun) byla ministři pro pravicovou
vystřelena do výše 100 úchylku.
mil.
— Chruščov je ochoten
navrhovanou
— President Eisenhower o d l o ž i t
je ochoten se zúčastnit schůzku hlav mocností o
konference hlav. mocnos- 2 - 3 měsíce.
tí, jestliže se předem do- 1.2. President Eisenhower
cílí dohoda s SSSR o oznámil, že se americké
předmětu jednání.
• armádě podařilo vystře27.1. Jánoš Kádár resig- lit první americké satelitnoval na místo minister- ní těleso. Satelit se jmeského předsedy, ale podrží nuje "Explorer" a byl
si funkci gen. tajemníka vystřelen do výše 1000
maďarské komunistické mil raketou "Jupiter".
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— Na návrh
předsedy národní zdravotnické orvlády zbavil Antonín No- ganisaci (World Health
votný Antonína Pospíšila Organisation), z níž vyřízením ministerstva do- stoupila v dubnu 1950.
pravy a jmenoval ho mi- Čs, vláda tím následuje
nistrem energetiky. Do- Sovětský svaz a ostatní
savadní ministr-energeti- satelitní země s výjimkou
ky dr. František Vlasák Maďarska, které se již
byl jmenován ministrem do WHO přihlásily loni.
dopravy,
— K 80. výročí narození
— V Bratislavě se kona- básníka Viktora Dýka
lo dvoudenní zasedání byla vydána bibličtíilie,
Ústředního Yýboru Ko- která obsahuje 20 lyricmunistické strany Slo- kých básní, nezařazených
venska. Bylo usneseno do jiných sbírek. Ilustro.
svolat sjezd KSS na dny val jej Cyril Bouda. Ver16, - 18. května 1958 a še uspořádal J i n d ř i c h
byly schváleny "některé Hauft.
kádrové změny".
— Od začátku března bu— V Praze byla ratifiko- de v sovětských vodách
vána čs. - sovětská do- plout osobní loď "Lerhoda, která se týká uspo- montov", kterou prý vyřádání majetkových a robili loni v komárenfinančních otázek, souvi- iských loděnicích
nad
sej ícíchš ise jednocením plán.
Zakarpatské Ukrajiny s — Ve Vítkovických želeUkrajinskou SSR. Ratifi- zámíách začali
stavět
kačni listiny si vyměni- tu pro Egypt. Most přeli první náměstek, minist- konstrukci otočného mosra zahraničí dr.. Gregor klene kanál Tampak u
a velvyslanec Grišin.
osady Kafr Segar. Bude
— Podle odhadu Státního 42 m dlouhý, bude mít
úřadu statistického bylo 10 m Širokou vozovku a
k 1. lednu 1958 v Česko- metrové chodníky pro pěslovensku 13,420.000 oby- ší. Kdykoli bude loď provatel. Z toho bylo v Če- plouvat, otočí se most ve
chách a na Moravě 9,547. směru vody. Českosloven0Ó0 a 3,873.000 na Slo- sko už dodalo Egyptu něvensku. Za předpokladu, kolik mostů tohoto typu.
že ročně bude přibývat — V pražském divadélku
asi 120.000 obyvatel, pře- Rokoko uvedl režisér Jan
kročí Československo hra- Brandýs komedii "Herci
nici 15,000.000 v roce kouzla zbavení". ,V he1970.
reckém obsazení se stří— Československá vláda dají Nataša Gollová s
• oznámila, Že se znovu bu- Jiřinou Steimarovou, Ma.
de účastnit prací v Mezi- rie Nováková se Zdenkou

PROCESY A ROZSUDKY
— Obuvník Václav Vorlík byl odsouzen na 4
a půl let žaláře, poněvadž několik měsíců vystupoval jako plukovník československé armády v odcizené uniformě. Švec Vorlík se stal
tedy úspěšným nástupcem pruského hejtmana
z Kopníku.
— N a 10 let žaláře byl odsouzen Stanislav Havelka ze Židenic, protože "rozkrádal socialistické vlastnictví, padělal veřejné listiny a zkrátil stát na daních''. Podstata' jeho provinění:
Havelka vystupoval jako Hasta n. p.
— Pro rozsáhlé spekulace s auty byl zatčen
v Praze Roman Novotný a dalších pět nejmenovaných osob. Ceny vozů na černém trhu:
Spartak 47.000 Kčs, Wartburg 45.000, Renault
43.000 Kčs a Škoda-sedan 57.000 Kčs.
— Jako špióni byli v Praze odsouzeni: E. Federmayer (12 let), Š. Matuška (10 let), oba
z Bratislavy, a František Kučera z Brna (10
let).
— V Ostravě byli zatčeni ing. Jaromír Mynář
a jeho manželka pro podezření z vraždy mechanika Vladimíra Semráda z Václavovic.
— V Nitře byla souzena protistátní skupina,
kterou prý zorganisoval "americký agent" Jaroslav Vodička. V. Fiala dostal 12 let, D. Greguš a dalších 30 nejmenovaných obžalovaných
bylo odsouzeno k trestům na svobodě od 1 do
7 let.
— V pražských závodech ČKD došlo při montáži vysokotlakového potrubí k výbuchu* při
němž zahynulo 6 dělníků. Z a nedbalost při
montáži teď byli odsouzeni J. Štibinger (3 a
půl roku) a J . Kuklík (2 roky).
J. K . / Č

DOMOVA

ZKRATCE
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ODLESKY
KLASICKÝCH FILMŮ

Konference socialistických

filmařů v Praze
Sulanovou, Miloš Kopecký s Vladimírem Salačem,
Karel Effa s Oldřichem
Dědkem.
— V závodním klubu n.
10. ledna vysílal pražský rozhlas relaci, věnovanou činnosti českoslop. Textilana v Liberci
uspořádali celostátní sou- venského filmového průmyslu. Dozvěděli jsme se z ní, že se koncem roku
těž ve zpěvu kanárů. Sou- konala v Praze "Mezinárodní konference filmových pracovníků a umělců
těž byla ukončena "celostátní přehlídkou vítěz- lidově - demokratických zemí". Hlavními' řečníky v této relací byli ředitel hlavní správy Československého filmu Jiří Marek (který se též
ných ptáků".
— Ocelárny K. J. VoroŠi- vydává za spisovatele), jeho náměstek František Šolc a ředitel Filmlova v Bánovciach nad 'exportu Ladislav Kachtík.
Bebravou budou přeměněny na automobilku, v
Konference se prý ko- vyjádřil to soudruh Ma- su.
niž s& začne s výrobou nala z popudu ministra rek eufemisticky, "byla
Dva milióny diváků
nákladních aut Tatra kultury
Sovětského
svapronesena
řada
různých
zaplatilo
za historickou
141. Bude to první autoparodii " J a n Hus".
mobilka na Slovensku. zu Michailova. Z d á se, názorů".
Počítá se s tím, že první že byla hlavně svolána
Aby vsak nebylo poLadislav Kachtík, šéf
auto vyjde z továrny po- za tím účelem, aby si chyb o tom, kde stojí Filmexportu,
prozradil
čátkem příštího roku.
jednotlivé státní filmo- oficielní zástupci česko- několik novinek, s ni— První československý
kinemetogra- miž vyrukuje čs. provelvyslanec na Ceyloně, vjé produkce rozdělily slovenské
ing. Jiří Nosek, odevzdal výrobní úkoly a zájmové fie, neváhal ředitel Ma- dukce na mezinárodní
pověřovací listiny minis- sféry v nekomunistickém rek
označit
Sovětský trh. Především to budě
terskému předsedovi Ban- světě. Z d á se to hlavně svaz za zemi, Jcterá je film
Karla
Zemana
daranaikovi.
— Nakladelství
M l a d á proto, že se na pražské "pro nás, filmaře, zemí "Vynález zkázy" podlé
fronta vydalo "Almanach vlně prořekli: " N á m ne- klasickou". Řekl to s ta- předlohy Julesa V^rnea,
Květen" s pracemi 25 šlo o to, abychom sesta- kovou jistotou, jako by patřičně učesané do sputmladých autorů. Alma- vovali nějaký blok so- to bylo teprve loni, kdy nikovské formy.
nach uspořádali básníci cialistických
kinemeto- byl natočen
"Křižník
Opravdovým překva-,
Miroslav Florian, Karel
grafií. My toho nemá- Potěmkin" nebo "Čapa- pěním by však mohl být
šiktanc a Jiří šotola.
jev". .
— Ve Vodičkově ulici v me zapotřebí.
nový celovečerní film
Praze bude v první poloI když proti nám na
Markův zástupce Šolc Jiřího Trnky "Sen noci
vině letošního roku otevřena první čínská res. Z á p a d ě vznikají svazy dodal alespoň několik svatojanské", který oproducentů, které často- číslic o "návštěvnosti" všem, jak si vývozce čs.
taurace a čajovna.
— V úřadě předsednictva krát překážejí šíření na- čs. biografů. Čs. občan 'filmů trpce postěžoval,
vlády se konala ustavují- šich filmů, my se k té- jde průměrně 17 krát za.< ¡nebude hotov až koncem
cí schůze Státní populační komise, jejímž před- to metodě snížit .nechce- rok do kina. Český film, "tohoto roku.
který shlédlo nejvíc di-| Režisér Edvard H o f f sedou byl jmenován dr. me."
František Seifert, předsenatáčí
trojdílný
Dávají-Ii si komunis- váků, • byla, příznačně» man
da Státního úřadu sta- tičtí propagandiste tolik pro únikové zaměření!; loutkový a kreslený film
tistického. Nově zřízená
komise "bude organiso- práce s popíráním něče- návštěvníka čs. kin, po-x "O stvoření světa", na
vat a řídit výzkumnou a ho, můžeme se vsadit, hádka " O pyšné prin-< • jehož stvoření se podístudij ní práci, vztahuj í- že na tom něco bude.
cezně". Veselohru "Cir- lel jeden ze známých
cí se k otázkám a opatkus
bude" (o jejíž správ- francouzských m a l í ř ů
Zajímavostí však je,
řením, které mají popuné
linii vyslovily po- mladší generace. n
že
i
ortodoxní
pražští
lační dosah".
chybnosti
časopisy straPodle údajů ředitele
filmoví
magnáti
museli
— Dlouho
nezvěstný
Jindřich Veselý z minis- uznat, že "ze strany umě- ny) shlédlo přes tři mi- Kachtíka byly čs. filmy
terstva vnitra (zatčený leckých problémů, kde lióny lidí. Pokračování promítány
kromě v e
v souvislosti se Slánské- se hodně hovořilo o so- stupidní veselohry s Ja- střední a západní Evroho aférou) se znovu 'objevil na veřejnosti. Vydal cialistickém realismu, o roslavem M a r v a n e m pě též ve Španělsku a
"kroniku únorových dní", problémech tvůrčích, o "Dovolená s Andělem" Portugalsku, v latinské
která teď vyšla společně uměleckém mistrovství", (promítáno i v Mel- Americe (Peru, Bolivie,
s brožurou " Ú n o r o v é se delegáti nějak podo- bourne), která se jme- Ecuador), v Maroku,
dny". Její autor: Gríša
hodli. " N a otázky so- nuje "Anděl na horách", Siamu, Kambodži a v
Spurný.
-tp
cialistického
realismu", následuje těsně v závě- Indočíně.
— Festivalový
Výbor
Pražského jara 1958 končí práci na programu fes.
Mladá fronta píše
tivalu. Protože letošní
rok je rokem 30. výročí
o dobrém vojákovi
smrti Leoše Janáčka, uspořádá -Česká filharmonie
slavnostní koncert z Janáčkova díla. Mezinárodního festivalu v. Praze se
V novoročním čísle věnovala Mladá fronta delší recensi filmovému
letos účastní 11 zahraničdílu
režiséra Steklého, který se snažil znovu zachytit osudy dobrého voních dirigentů, 14 sólistů
ze zahraničí a několik jáka Šyejka, který je střídavé milován a střídavě zavrhován českým návynikajících orchestrů.
rodem.
— V závodě Orličan v
•Tak
jako
jediným
Článek se hlavně za- celkem jednoznačně kriChocni začali sériově
kladem
prvého
dílu
byla
bývá
druhým
d
í
l
e
m
tika
na
tom,
že
jde
o
vyrábět nový typ sporKopeckého postava kutovního letounu L-40 Me- Steklého filmu, v němž, tvůrčí omyl. . .
ta-Sokol. J e to čtyřse- vystupuje Rudolf H r u "Poslušně hlásím" má ráta Katze, dominuje i
dadlový letoun a dá se šínský v titulní úloze podobné nedostatky jako zde jeden herec - Jaropoužít i jako dopravní
(po Nollovi a Rašilovo- předchozí díl. Přede- slav Marvan, představiletadlo.
vi).
vším nás neuspokojuje tel putimského strážmist— V Praze - Krči byla
pojetí hlavní postavy. ra Flanderky
Mladá
fronta
píše:
na domě č. 173 " U kola" odhalena
pamětní "Když byl asi před půl Švejk je v Hrušínského
Proto můžeme uzavřít
deska Antalu Staškovi, rokem v naších kinech podání příliš chytrý, in- jako před půl rokem:
Heleně Malířové a Ivanu
je
Olbrachtovi. Deska byla uveden Steklého barev- telektuálský.... N a Hru- "Poslušně hlásím"
odhalena u příležitosti ný film "Dobrý voják Šínském na první pohled další Steklého prohrou
76. výročí narozenin Iva- Švejk" (bude promítán vidíte, že si dělá legraci, a dalším důkazem, o lina Olbrachta. Deska je v Melbourne v komunis- na to by Švejkovi nena- terární specifičnosti Švejdílem sochařů Vladimíra
Večeři a Zdenka Edla. tickém kině na Flinders létl, ani ten nejpitoměj- ka."
J. K. St. - p. r.) shodla se xí c. k. důstojník...

Osudy dobrého
vojáka Švejka po válce
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Co si přáli českoslovenští umělci k Novéma roku

. _

NEJZBOŽNĚJŠÍ

PŘÁNÍ

ČeskosloVeňký kulturní týdeník "Kultura 1957"
uspořádal k Novému roku anketu pro československé umělce, kteří měli odpovědět na otázku: "Co
přejete našemu umění do roku 1958?" Výbor z
odpovědí, uveřejněných ''Kulturou 1957" kreslí situaci československé umělecké tvorby daleko výstižněji než sebeinformovanější komentář.
HP
Miroslav Lamač, šéfredaktor "Výtvarné práce",
Praha: Nedávno napsal malíř Seidl, že u nás operní pěvec myslí hlavně na to, aby mu nespadly vousy. Přeji tedy operním pěvcům lepidlo, které by
padání vousů vyloučilo. Ostatnímu divadlu naproti tomu, aby vousy spadly navždy. Čs. filmařům, pak alespoň trochu vkusu. Výtvarníkům přeji,
aby byl konečně nalezen neselhávající styl, úspěšný při nákupech všeho druhu, a navíc ještě nenápadný jed na kritiky. Architektům objev trvalé
•mlhy k zakrytí toho, co postavili v minulých letech.
Julius Lébl, ředitel Státního divadla v Karlině:
Aby už konečně ustaly škodlivé snahy a tendence některých úředníků ministerstva financí a Státního úřadu plánovacího, pokládat divadla za výrobní prostředky.
Karel Novák, šéf Krajského oblastního divadla v
Olomouci: Nechť kvetou všechny květy umění»
nechť soupeří různé školy myšlení!
Jan Zrzavý, akademický malíř, Praha: Co přejí našemu umění? Skutečné umělce!
Jan Skácel, básník, Brno: Aby bylo v hudbě jasno,
co už celý svět cítí takhle: Janáček, Dvořák, Smetana!
A. J. Šťastný, spisovatel, Praha: Co přeji našemu
umění? Tedy především ve svém oboru - litératuře - tiskárny, které by dokázaly vytisknout týdeník nebo měsíčník tak, aby redakční uzávěrka
nemusela být v jiné geologické době než datum 4 vyjití.
Karel Kapoun,'' básník, Brno:
Aby Svaz československých spisovatelů
už nikdy nesvolával ptačí sněm,
kde bychom slyšeli t a s vrabce,
jak všechny ptáky, číslo za Číslem,
hodnotí odvážně a krátce.
Pohlédl vrabec směle do hlubin,
do hlubin ve sklenici vody
a takto ke všem ptákům promluvil:'
Básník je ten, kdo z rozporu je živý
(třeba jak vrabci nebo kačeny),
.. Kdo se jak dítě raduje a diví,
ten už je navždy předem ztracený!
A mnohý ptáček zadumal se
a šeptal si svůj verš proslavený už:
Ach, jak ti vrabci blbnou zase!
Však zbude po nich jenom vrabčí trus!
Miroslav Krejčí, hudební skladatel, Praha: Co přeju naší hudbě? Víc melodie! Áť zpívá od srdce k
srdci, a po našem!
Rudolfa Hrušínský, Člen Městských divadel pražských: Ptáte se, co přeji našemu umění? Aspoň o
dvě třetiny méně theoretiků!
František Filipovský, Člen činohry Národního divadla v Praze: Přeji všem našim umělcůsfn otevřená okna do světa.
Adolf Hoffmeister, akademický malíř a spisovatel:
Stromeček míru,
hojně papíru,
umělcům kupce
a nízké daně,
daleké cesty a peníze na ně.
.
Jan Řezáč, šéfredaktor Státního nakladatelství krásně literatury, Praha: Diagnosa nakladatelské choroby je velmi přesná: nedostatek tiskárenské kapacity. Je to neuvěřitelné nejen pro České čtenáře,
nýbrž i pro naše nakladatelské přátele z lidových
demokracií a ze Sovětského svazu, kteří stále ještě
považují Československo za polygrafickou velmoc.
Skutečnost? Hlubotisk je až na drobnosti, které
nestojí za řeč, obsazen knihami Artie pro vývoz5
knihtisk žádá v zájmu rentability vysoké náklady
knih (o publikace s menším počtem výtisků nemá vůbec zájem), v ofsetu j e nutno dávat přednost knihám Státního nakladatelství dětská knihy
atd. Nakladatelstvím se říká, - že nei.sou lidé pro
další směny, že nevyhovuje strojní párk atd. Přitom se však všeobecně ví, že obchodní společnosti
tisknou za valuty nálepky a. prospekty v cizině.
Nestálo by za to, koupit zá tyto valuty raději nové stroje? Vždyť ku příkladu •Rumunsko, dříve nemajíc! téměř tiskárenský průmysl,. nabízí dnes československým nakladatelstvím, část stvé kapacity.
Přeji našemu umění, aby nakladatelská choroba
se dočkala radikálního léčebného procesu.
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Dvanáct měsíců v Maďarsku a Polsku

REVOLUCÍ A EVOLUCI
Jaderné zbraně, interkontinentální rakety a sputníci zmenšily na minimum naděje, že by k. zániku komunismu došlo ozbrojeným nárazem
zvenčí. To. ovsem neznamená, že by byl komunismus něco trvalého, něco,
s čím se svět musí trvale smířit. Studená válka pokračuje a krátké přestávky mírového soužití jsou jen oddechovým časem válčících stran. K
nějakému rozhodnutí nakonec musí dojít. My věříme, že je jenom jeden
možný výsledek.
^
Stalin, který znal všechno stejně neomylně jako jeho nástupce Chruščov,1 se pletl i do válečné vědý. Podle něho existuje pět neměnných faktorů, které vyhrávají válku. Pro studenou válku připadají v úvahu první
dva: stabilita domácí fronty a morálka ozbrojených sil.
Jestli měl Stalin pravdu a jestli se jeho "neměnné faktory" dají opravdu
aplikovat na studenou válku, pak ji komunisté, přes všechny přechodné
úspěchy, nakonec prohrají. Jejich domácí fronta už dávno není stabilní
a ú nepatrné menšiny, která se udržuje u moci terorem, se dá těžko mluvit o morálce.
N a Z á p a d ě jsou dvě
myšlenkové školy, které
předpovídají
konečný
pád komunismu dvěma
různými způsoby - revolucí, k jaké došlo v Maďarsku, a evolucí po vzoru Polska.
Proto se na ty dvě země soustřeďuje takový
zájem.
Revolucí
Maďarsko se po potlačené revoluci změnilo
z ortodoxního komunistického satelita na zem,
obsazenou nepřátelskou
mocností. Nevládne mu
Kádár, ale sovětské okupační autority. Z a dvanáct měsíců své hanebné vlády nezískal Kádár
na svou stranu jediného
slušného Maďara, ale
tím víc jich poslal na
šibenici.
Úřední zpráva ' tvrdí
skromně, že bylo k 30.
listopadu 1957 souzeno
1717 bojovníků za svobodu. Z toho prý bylo
jenom
110
rozsudků
smrti. Vynášeny byly za
všechny možné strašidelné delikty, dokonce i za
"teroristické akce proti
komunistům v r. 1919".

děsivý jako obrázek porevolučního Maďarska.
Určité zisky varšavského puče jsou pořád ještě patrny: sovětské hospodářské vykořisťování
skončilo, tajná policie
pracuje ve srovnání se
sesterskými organisacemi
v ostatním , komunistickém světě v rukavičkách,
nucené kolchozy byly
zrušeny, průmysl decentralisován, soukromé podnikání částečně obnoveno.
N a druhé straně se
však již jasně ukazuje
přehnanost nadějí, které
někteří lidé v Gomulkův pokus skládali.
Liberální složky jsou
znovu l i k v i d o v á n y ,
zvláštní komise po celé
zemi "kádrují"
členy

kého křídla byl časopis
Po Prostu. Jednou čarou
pera škrtl celou historii
i všechny socialistické
zisky, které začaly Říjnovou revolucí v Rusku . . . "

Jaký pán, takový krám.
Takhle se "obul" do
"revisionistů"
orgán
strany Život strany:
" . . . Jsrne pevní nepřátelé sociální demokracie.
Z toho důvodu a pro
ideologickou j e d n o t u
strany nebudeme tolerostrany, aby byla úplně vat hlasatele sociální de"čistá" pro sjezd, který mokracie ve svém střebyl posunut až na polo- du . . . "
vinu letošního roku, poNaši sociální .demolitická kritika byla vymýcena, právo na stáv- kraté se někdy mohou
ku neexistuje, sovětská pro Gomulku "přetrharmáda zůstává, ba i nout". Jak je vidět, je
cesty do ciziny, chlou- to náklonnost čistě jedba západních
p ř á t e l nostranná.
Polska, jsou znovu omeCo se tedy vlastně stazovány.
lo za dvanáct měsíců v
Gomulka teď mluví Maďarsku a Polsku?
jinou řečí, než před ro- Krev maďarské revolukem: "Říjen", řekl na ce si vyžádala další krev.
adresu liberálů, "zname- Polský gradualismus pak
opsal téměř úplný kruh.
ná pokračování jejích
Vyšel z tuhého komuvlastní politické linie, t.
nistického režimu, proj. odstranění.strany (košel časovým úsekem pomunistické - pozn. red.),,
litického uvolnění, kteúťok na lidový režim,
ré nemá v komunismu
Šíření defétismu a pod- obdoby, a teď se vrací
rývání
¡socialistického k původnímu stavu věcí.
režimu . . . Nejrepresentativnější z revisionistic- (Pokračováni na str. 0)

"Konec kamenického poustevníka"

Básník Jan Dokulil zatčen

Krajský časopis KSČ v Jihlavě Jiskra oznámil, že byl státní policií dopaden nebezpečný ilegální pracovník Jan Dokulil, básník a farář z Uhřinova na Moravě. Umělecky vyšel Dokulil z okruhu Zahradníčkova. Vydal sbírky "Křížové dni", "Tvým slovem" a ''Hymny" (překlady z latiny).
Přispíval do Zahradníčkova "Akordu".
Článek v Jiskře, obvi- hierarchií. Ta souhlasí, ká ze svého bytu a začíň u j e Dokulíla, že se ale současně nabádá k ná se ukrývat ná růz"scházel s bývalými po- opatrnosti. Při tom do- ných místech z obavy,
Djaleko spolehlivější litickými • prominenty v poručuje, aby Fučík byl že se bude muset zodpoodhad spouště, kterou v Brně a v Praze". Doku- také ředitelem naklada- vídat ze svých protistátMaďarsku natropili so- lilovi političtí přátelé telství "Vyšehrad" a aby ních činů. Při svém skrývětští osvoboditelé, je prý vypracovali pracovní nad výkonem této funk- vání nachází ještě lidi,
tento: 2.000 poprave- program křesťansko - ce nebyl církevní do- kteří uvěřili, že se Dokuných, 20.000 ve vezení, demokratické strany "po zor!"
lil skrývá jen proto, že
30
40.000 v koncent- vzoru Adenauerovy straHlavním Dokulilovým je kněz . . .
račních táborech.
ny v Německé spolkové důvěrníkem a spolupra- Zakrátko, když napřed
covníkem byl ing. Josef rozšířil zprávu, že uprchl
Kádárův _ teror není republice".
jenom následkem maSestavili si prý také Bradáč, bývalý činovník za hraníce, pokračuje
ďarské revoluce. J e ta- stínovou vláda. Jiskra lidové strany, Jkterý se opět v dřívější činnoské následkem tvrdošíj- cituje jen některé re- prý připravoval, že "po t í . . . I o lékařskou péči
ného postoje národa, sorty: ministrem školství zvratu" bude znovu pra- měl postaráno. O léčbu
který prostě odmítá ko- se měl stát doc. dr. Zde- covat na krajském ná- se staral lékař doktor
operovat s jakoukoliv něk Kalista,
divadel- rodním výboru, odkud Dvořák a o léky řádoformou komunismu.
nictví měl řídit dr. Bed- prý byl pro "nepřátel- vá sestra M. Prukneroskou činnost" propuš- vá . . . "
řich Fučík.
Evolucí
těn.
J a n Dokulil byl prý
Dokulil, podle svězatčen
při pokusu o přeFarář
Dokulil
žil
značdectví
Jiskry,
"se
pro
Obrázek dvanácti poL
ských měsíců po Gotňul- všechny případy ještě ně dlouho v ilegalitě. chod hraníc do Rakousjfc
kově převratu není tak radí s vysokou církevní Jiskra to líčí takto: "Utí- ka.
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Z e zimních premiér v pražských divadlech

Z NÁRODNÍHO A Ž K TOMÁŠI
ka". Hráli: Bek, Beyvl,
Spal, Švabíková, Myšková.
Realistické divadlo na
Smíchově uvedlo v režii
Karla Palouse hudební
veselohru "Hospodin a
automobil", která zřejmě těží z popularity
Bradfordových
černošských epištolek. Českou
versi napsali M. Netoušková a J. Zrotal a nakonec se z toho yyklubalo
"Školení o boji odborářů s plantážníky", ktez divadla odcházeli s ré nezachránil ani velrozpačitými pocity nad mi dobrý herecký výkon
touto neobvyklou hrou, Karla Máje.
Divadlo Jiřího Wolucítili v ní -prudký dech
života a současnosti, i kera se odchýlilo od uvelký dech umění, spár. stálené tradice,, podle
níž se mládeži musí předramatikův . . . "
Nemohli jsme posou- hrávat do otupení "Mladit, je-li všechna tato dá garda", a vyrukovalo
chvála oprávněná. Důle- s novou versí Verneo"Dětí
kapitána
žité je, že toto je snad vých
nejvýmluvnější odsouze- Granta". Kritika si sice
ní socialistického realis- postěžovala, že to někde
mu na scéně, jaké jsme "vypadá jako laciný bardosud v čs. novinách votisk", ale Í to je zlepšení. "Mladá garda" vyčetli.
vždycky
jako
Divadlo komedie na- padala
barvotisk
vcelku.
studovalo k sedmdesáVe Vodičkově ulici, v
tinám Františka Langra
( H D 1-VIIL) "Obráce- divadle, jež nepřečkalo
ní Ferdyše Pištory" v re- osvobození, a které se
žii Rudolfa Hrušínské- teď jmenuje ABC, uvedl
ho. Kritika sice h r u od- M. Horníček komedii
soudila jako nečasovou, Alberta Perriniho "Čert
ale poklonila se tomu, nikdy nespí", o níž se
jak Langer "dovede vi- asi dá pomlčet bez jakédět člověka i do člově- koli újmy.

Problémem rok po roce neodkladnějším je v Národním divadle naprosto neúnosně vysoký věkový průměr souboru. -A dále musíme, bohužel, souhlasit s tím, že ne všichni členové našeho souboru odpovídají
vysokým nárokům na talentovanost, myslitelskou osobnost a profesionální kultivovanost... Oba tyto problémy narostly do rozměrů dnes
už hrozivých proto, že dlouhou dobu nebyl - a při časté výměně uměleckého vedení ani nemohl být - soubor Národního divadla záměrně
budován. A teď musíme vykupovat omyly lhostejnosti i nepřípustnou
sousedskou ohleduplnost mnoha minulých let. Pochopitelně jsme povinni je řeiit, protojěe je řešit musíme. Je nutno počítat s řešením dlouhodobým, které ovšem i tak nutně vyvolává v souboru hluboké otřesy,
i když věřím, že nejkvalitnější jádro souboru vidí tento bolestný problém v celé jeho nepokryté naléhavosti.
Šéf činohry N 0 Otomar Krejča v rozhovoru s redaktorem Literárních novin.
Mluvit o "nepřípustné
sousedské ohleduplnosti" je při nejmenším nepřípustná ohleduplnost,
protože každý ví^ že se
do Národního nepobíraly síly po sousedsku,
ale podle toho, jak to
měl zařízeno na ústředním sekretariátu a u dědy Nejedlého,- který si
držel Národní jako svůj
rezort.
Otomar Krejča to mohl
říci naplno: v Národním
divadle úž je dnes kdekdo, což se (podle našeho názoru) vztahuje i
na nynějšího šéfa činohry. Jak jen trochu polevily ledy censury, Čítali jsme v pražských novinách kritiky premiér,
které při nejmenším lze
označit za velmi rozpačité. Ale jak se zdá, Národní se jaksepatří blýsk-
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lo loni o vánocích. V
režii Alfreda
Radoka
uvedlo drama mladého
anglického
dramatika
Johna Osborna (jednoho z britských "hněvivých mužů") "Komik".
Osvědčila se v ní spolehlivá "esa": Marvan (v
úloze vysloužilého herce) , Šejbalová a Pešek.
"Komik" asi musil udělat náramný dojem. Aspoň jeden z pražských
kritiků otevřeně vyznává:
" I premiérové obecenstvo bylo j^ko opařené nad vší drsnou životní pravdou a v dohadech o smyslu hry . . .
Věru, odvykli jsme nějak životu bez pozlátka
a nahé pravdě v dnešním divadle a mate nás
náhle ostrý
protiklad
pravdy a lži. Ale i ti, kdo

ANEKDOTA
Karel Poláček
Pan Weissberger s nadšením vypravuje aňekdoty.
jichž je horlivým sběratelem. Nej oddanějšího posluchače nalézá v panu Munkovi. Kdyby se však
někdo domníval, že pan Munk miluje anekdoty
pana Weissbergra pro veselí, které rozpoutá pointa; byl^by na omylu. Příběh, obsažený v anekdotě,
působí panu Munkovi jakousi blaženou rozkoš. Rád
naslouchá anekdotám, protože živí jeho vrozený
pesimismus a protože potvrzuji jeho názor o mizernosti světa. Místo co by po vyslechnutí veselého příběhu vybuchl y bujný smích, vře v něm
rozhořčení, které se projeví u něho v nevrlých slo,vech:
"No tak tedy, pane Weissberger", praví pan Munk
truchlivě, "dejte něco hodně veselého k lepšímu".
"Něco hodně veselého? A tak tedy ano . . . Slyšel
jste už anekdotu o tom, jak pan Kohn odpověděl
panu Blochovi?"
^"Neslyšel", praví pan Munk temně.
"Tak poslouchejte. To se zasmějete. Jednou si
vypůjčil pan Kohn od pana Blocha sto k o r u n . . . "
"A proč mu je půjčoval?" pátrá podezíravě pan
Munk, "neměl. mu nic půjčovat!"
"Počkejte a nepřerušujte m n e . . . Vypůjčil si
sto korun a dlouho je nevracel..,."
"Aha!" vrčí p2n Munk vítězoslavně, "vždyť jsem
si to m y s l e l . . . "
"A jednou viděl- ho jít kolem krámu. Řekl své.
mu příručímu: "Franc, běžte honem za panem
Kohnem a řekněte mu, že mu vzkazuji, aby mně
vrátil těch sto korun". Příručí běžel za panem
Kohnem, ale ten mu povídal: "Řekněte panu šéfovi, že mu vzkazuji, aby mně vlez na záda". A když
po čase se setkal pan Bloch se svým dlužníkem,
tu pravil: "Jaký jste to Špatný člověk, pane

K h o n . . . J á vám půjčím sto korun, ,a místo co
byste platil, vzkážete mi, abych vám vlez; na záda.
Tak mi řekněte, co je to za jednání? Nato položil pan Kohn panu Blochovi - ruku na rameno a
pravil chlácholivě: " Ale pane Bloch, to jsou jen
takové řeči. Vy mně na záda nevlezete a já vám
nedám těch sto korun. To. jsou jen takové ř e č i . . . "
Pan Weissberger skončil, vypravování a očekával žádostivě, že pan Munk odmění jej bouřlivým
smíchem. Ale jeho protějšek ponuře mlčel. Pak
si odkašlal a tázal se zvolna: "A co odpověděl pan
Bloch?" "Co by říkal?" odpověděl pan "Weissberger s nevolí. Tady není dále žádné říkání. Přece
rozumějte mi: pan Kohn mu řekl: "To ¿sou", povídá, "takové řeči. Vy mi beztoho na záda nevlezete", povídá, "a já vám^nedám těch sto korun".
"Tak je to. Anekdota je u konce a vy se máte
smát! No, není to dobré?"
"Rád bych věděl, co je na tom dobrého", odpovídá upjatě pan Munk. "Já být panem Blochem,
dal bych tomu Kohnovi takovou odpověď, že by
nestačil koukat. Pane Kohn, řekl bych, to jsem si
o vás vždycky myslel, že jste lump, ale že jste
ještě tak drzý,, to už přestává všecko. Vy si patrně
myslíte, že já můžu peníze vyhazovat oknem, ale
to jste na omylu. Já n e c h á p u . . . "
"Bůh ví, co vy, pane Munk, všecko spletete dohromady", pravil pan Weissberger, "přece rozumějte m i . . . To se ví, já sám uznávám, že to od
toho Kohna nebylo kulantní j e d n á n í . . . Ale tent o . . . Vždyť se to vypravuje jen tak pro smích . . .
Já nevím, pane Munk, jak bych vám to vyložil.
P r a v d a . . . ' pan Kohn měl vrátit sto korirn. To
by bylo v pořádku. Já přiznávám, že ten Kohn
je lump. Ale musí se říci, že to dobře řekl". "To
jsou", povídá, "samé řeči. Vy mně nevlezete na záda a já vám nevrátím těch sto korun, neřekl to
dobře?"
"Pánu Kohnovi se to směje", rozhorlil se pan
Muisk.

Předjaři
Vojtěch Martínek
To nejprotivnější dny moje:
ta tělšká jitra v předjaři.
Vše velkou houbou smazáno je,
z mlh bledé slunce nezáří.
N e vzruch, ne pohyb, tucha boje •
vše marno, nic se nezdaří,
jen zemdlívání bez úkoje
a pavučiny ve tváři.
Obrysy věcí bez linií
tak mdlé a sychravé a křivé
jak v jeden chomáč stlačené.
Ach, nešťastní, kdo takto kryjí
své srdce v mlze neduživé.
N e klad - a zápor také ne.

N e j zajímavější premiérou byla však v D-34
"Lidová suita", která tu
už má premiéru po třetí. Jako vždy, i tentokrát měla "Lidová suita"
tři části: H r u o sv. Dorotě, Saličku a Žehravého Bakusa. E. F. Burian
režíroval, Jirsíková nacvičila balet a výpravu
provedl Nývlt.
Pokud jsme mohli zjistit, začínají se rozrůstat
i zástupci té nejlehčí múzy - kabaretu. V Praze
je dnes nejméně pět stálých kabaretních scének:
v Alhambře, v Tatran baru, zrovna naproti, v
Srdíčku ("dnes sem cho«

dí slušné obecenstvo",
ujišťují noviny), U Fleků a U Tomáše.
N e j lepší je snad kabaret tomášský, kde pohostinsky režíroval Oldřich Nový a kde je hvězdou H a n a Vítová. Šéfem flekovského kabaretu je Franta Paul, který by si zasloužil' lepší
osud než Šaržírovat s Mařenkou Norrovou.
V Tatran baru, kde
pět hudebníků a šest tanečnic předvádí "Tatran
Follies 1958", je hybnou
pákou celé té honosnosti taneční duo trvalek
Fuksa - Košťálová.
(Pokračování na str. 6.)

"Ale to se divím, že na to ten Bloch mlčel. J á
bych mu to byl ukázal! A nepolevil bych, kdybych
si na tu jeho špatnost měl vzít advokáta. To bych
se na to podíval! Ale pan Bloch je si tím sám vinen! Nemá žádné peníze půjčovat. Copak se dnes
může někomu věřit? On mu měl říci: "Pane Kohn,
to jsou těžké věci, já nemám peněz nazbyt, mně
také nikdo -nic nepůjčí, já podívejte se, mám tuhle
velkou režii, žena potřebuje nový klobouk a já
sám jsem nemocný člověk. Dloůho-li pak tu po.
budu? Dnes v noci trápily mne zuby, až jsem myslel, že se zjevím. Krejčí mně tuhle přinesl oblek.
Podívám se na účet a vidím, že si počítá za fasonu 450 korun. Povídám: Pane Hnídku, co to má
znamenat? Čtyři sta padesát korun si necháte dát?
Copak jsem nějaký lord? On se vymlouvá, že teď
přípravy stojí moc peněz . . . "
"To je všecičkó pravda, pane Munk", odpověděl
pan Weissberger, "jenomže... Od toho krejčího
to je ovšem Špatnost a od toho Kohna taky. To je
svatá pravda. Ale vy sám jste divný člověk. J á
vám tu vypravuju příběh pro zasmání a vy jenom
takhle a onakle. Tó se nesmí tak posuzovat. Přece
rozumějte mi: on ten Kohn povídá: "To jsou, pane
Bloch, samé řeči. Vy mně", povídá, "nevlezete na
záda a já vám nedám těch sto korun - hahaha!"
"Vidím, pane Weissberger", pravil ponuře pan
Munk, "že držíte s tím Kohnem, Já vám přeji,
abyste sám ke škodě nepřišel. Ono se to směje cizí
škodě, copak o to . . . Ale vyhodit sto korun pro
nic.za nic, to bolí, pane Weissberger... já ale říkám", rozčílil se náhle pan Munk a uhodil pěstí
na stůl. "když jste dlužen, pane Kohn, tak máte
platit!"
"Platit, prosím?" přišuměl Ochotně číšník. Vytáhl blok a. nakloniv hlavu, zašveholil: "Co račte,
prosím?"
Z knihy "Povídky pana Kočkodana", • čs. spisovatel, Praha 1957.
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Sosík alias Gordon alias Bayefr alias Rudolf alias Gruber

Agent americké rozvědky se vrací

Z Národního až k Tomáši
(Pokračování se str. 5) představení jen pro poA nakonec o premiéře, zvané. Kéž by si vzpomkterá se konala s vylou- něl, jak kdysi bouříval
čením veřejnosti. Podle proti c. a k.
zprávy londýnského Če- mu zákonu z roku 1827,
choslováka
nastudoval na jehož základě mu
Jan Werich se svým sou- pan ministr Černý zavřel
borem americkou frašku divadlo v roce 1939. Ta"Arsenik a staré krajky". to premiéra "Arseniku a
Autority si h r u přečtly,. starých krajek" je vzáczvážily a dekadentní na- ná ukázka umělecké svolezly, Werich ji proto body.
předvedl
na
jediném
B. G., Paříž

9. a 10. ledna vysílal Československý rozhlas reportáž s navrátilcem Stanislavem Sosíkem, "člověkem, který se přes tisíceré ponížení vrací tam, kam jedině patří - domů''.
Sobíkovo povídání je nejen zajímavé, ale i poučné. Ukazuje, jaké typy musí Celoslovenský rozhlas přivádět k mikrofonu, aby "odhalil" Západ a československou emigraci. Ukazuje také, jaké typy se do Československa vracejí. Sosíkúv žargon je výmluvný.
Předáváme slovo hlasateli Československého rozhlasu:
V o l e j t e 60 014.
"Žil v Ostravě člověk. Jmenoval se Stanislav Sosík. Pracoval u Pozemních staveb a nežilo se mu
Člověk beze jména se mění. Nevrací se do podonijak zle. Roku 1953 se člověk jménem Stanislav
Sosík ztratil z Ostravy a- nebyl k nalezení nikde by Stanislava Sosíka, ale dostává dokumenty, povinnosti a úkoly člověka, kterému se říká Pítr
v republice.
Gordn.
Tak začíná příběh:
Peter Gordon je tajným agentem americké rozT a j n ý a g e n t se v r a c í
vědky v Západním Německu a celá jeho existence,
Nikde v republice nebyl k nalezeni člověk jmé- závisí na čísle 60014. Toto číslo je v jeho doku.
nem Stanislav Sosík, a v Německu se toulal někdo mentech, číslo, které je třeba volat, kdykoliv PetGordona něco postihne, ať úraz, nemoc, zatčení
beze jména. Nic; Nula. Zběh. Emigrant, člověk bez ra
západoněmeckou
policií, a tak Peter Gordon, Novlasti a bez perspektivy. Sny uletěly a zůstala sku- rimberk, Villastrasse
23, dostává první úkoly a
tečnost osamělého muže, který v ci?í zemí hledá první peníze".
(Pokračování se str. 6) čítají .mrtvé. Historické
uplatnění, a hlavně - peníze. Nebo alespoň troPeter Gordon líčí svou špionážní činnost:
chu peněz.
Měřeno krátkodobě, hodnocení bude proto
''V Norimberku já jsem měl na starosti, prostě
Po čtyřech létech trpkého života se Stanislav
5!
polská
evoluce" při- záležet na tom, která
tu
poštu,
kterou
jsem
otevíral.
Potom,
pak
jsem
měl
Sosík vrátil domů a vypravuje o tom, co prožil
před čtyřmi lety, a co vypadá jako obraz starý na starosti tu kartotéku a tu mapu na ní. Pak fo- nesla uvnitř země ales- událost podlomila více
tografické materiály. Byl jsem prostě třídil, pře- poň dočasné uvolnění a komunistické síly, a ktealespoň čtrnáct leť'.
hlížel jsem • atd. Likvidoval starý věci a spod. To některé malé zisky mo- rá událost měla větší
Sosík:
byla prostě moje práce na tý Villastrasse 23".
"Když jsem přijel do Norimberku, bylo to pro.
hou snad býti trvalé. vliv na vývoj a myšlení
Sosíkovi se špionáž zřejmě líbila, protože si brzy
mne nový, samozřejmě, tak jsem viděl ten slušně
Maďarská revoluce při- světa v době, kdy jeho
oblečený, všeho možnýho ' a sedl jsem potom do přibral novou agenturu.
nesla po teroru teror.
svoboda visela na vlásHlasatel:
elektriky a jel jsem do toho tábora Valka. Když
ku.
-kwDějiny
však
zřídka
pojsem byl na konečné stanici, tak jsem potkával,
"Západní Berlín, podzim roku 1954. Na asfalt
prostě, když jsem byl v blízkosti toho lágru, už lidi berlínských ulic padá mlha, je sychravo, nehezky.
tak ošuměle oděné, dokonce jsem potkal takové, To ále vůbec nevadí v práci Petra Gordona. Chokteří měli roztrhané obleky a špinavé k o š i l e . . . " dí ulicemi, roznáší a získává zprávy, běhá a jezdí
Prostě na Sosíka to všechno udělalo takový první, od hotelu "Déutsches Haus", kde bydlí agenti, .urodstrašující dojem. V lágru na něho čekala světnice, čení pro východní země, do mnoha tajných vil,
kde byl jen stůl a kovová postel. Dostal tri špina- poznává mnoho tajných lidí s tajnými jmény, tajSynovec TGM, Anto- Kiat Vlastimil Kybal, ve
vé deky, misku na jídlo - no, a to bylo prostě ným posláním, střídá dům na Archivstrasse za dům nín Masaryk, zemřel na Vídni zemřeli menšinoví
všechno. Strava bídná, žádné peníze, prostě žádné v Berlíně - Zellendorfu, navštěvuje za tajným pos- lodi,ve věku 70 let. Byl pracovníci Á. Myška a A.
láním pension na Pacelliallee a zdá se, že všechno pohřben na Maltě. Jeho Bičan.
prostředky.
"Tak jsem tam šel, tam jsem se mořil opět ně- je v pořádku, že agent Gordon se americké roz- bratr byl v prosinci m. — Prof. Josef Macek oslakolik dní, jo? Viděl jsem prostě tu zoufalost těch vědce plně osvědčuje".
r. propuštěn v ČSR z vě- vil v- USA sedmdesátkú.
•lidí, která tam byla, poněvadž tam byli opravdu
Pak se však Peter Gordon dostal do rukou fran- zení, když si odpykal 4 —1V Norimberku, byl
lidé, jak jsem se pak dověděl, kteří jsoju tam už couzské rozvědky. "Chválili jeho práci pro Ameri- letý žalář.
zatčen pro podezření zé
řadu a řadu let, jo. Kteří prostě ztratili úplně po- čany, nabídli mu peníze a požádali o zprávy, kte- — Rafael Kubelík dirigo- špionáže ve prospěch ČSR
jém o tom, co to vlastně život je".
ré dává Američanům, protože francouzské rozvěd- val v Londýně novou bývalý čs, voják Miroslav
V takové situaci přišel za Sosíkem Američan ce by se také hodily, a tak se z člověka beze jmé- operu francouzského skla- Zafk, který vystupoval
George
známý pod jménem Tony. Z tzv. Speciál Projectu. na stává člověk se dvěma jmény a s dvojím úko- datele F. Poulence "Kar- pod jménem
Grant. Od roku 1945 do
americké rozvědky. Pozval si ho do kanceláře a lem. Pro Američany je Gordon a pro Francouze melitky".
prostě mu řekl: Podívejte se, pane Sosík, vidíte Bayer. A Američané nevědí, že Gordon je také — Dva čs. novináři, No. 1951 byl zaměstnán v
ten život tady na tom lágru, iak ti lidé žijí. Vy- Bayer a Bayer má zase o něco hohatší zdroj příj- sál a Macke, kteří loni americké • nemocnici u
děláte si dvakrát tolik, kolik každý normální ně- mů".
požádali o asyl v Jugo- Londýna.
mecký občan, v tom případě, že se mnou budete
Uběhla další dvě leta a Sosík alias Bayer pošla- slávii a kteří byli přijati — Do ČSR se vrátili: P.
pracovat.
,
pal další kilometry vlhkého berlínského asfaltu a do Čs. oddělení Radia Nigrinová z tábora Valzískal dvě další jména: Rudolf - jako agent anglic- svobodné Evropy v Mni- ka, která si odpykala 1
Hlasatel:
,
rozvědky - a Gruber - jako agent západoněmec- chově, nedostali od zápa- rok vězení za špionáž
"Ještě týž den odvezlo auto člověka, který se dřív ké
ké
rozvědky. Sosík alias Gordon alias Bayer alias doněmeckých úřadů po- pro ČSK a J. Babka, kte•jmenoval Stanislav Sosík, a ten den už neměl jmé- Rudolf
alias Gruber.
volení k práci a k poby- rý za stejné provinění seno. Do Norimberka. Tam začíná druhá kapitola,
děl 7 měsíců.
tu.
nazvaná
K o n e c fcariéry
— Po kratší přestávce vy- — Pohřbu dr. Huberta
"Záhadné vily
dal F. Klátil v New Yorku Ripky v Londýně se zúHlasatel:
"Ale tady jeho kvalifikace dostupuje takového opět "Čas - Čs. noviny". častnilo mnoho exulantů,
(GONG)
a
vrcholu, že jeho původní páni mu svěřují úkol (Čs. noviny vydával dří- zahraničních přátel
- První záhadná vila, do níž byl člověk dovezen těžký a nepříjemný. To už nejsou veselé a bezpečné ve Pracovní výbor RSČ-. zástupců úřadů (včetně
evrop- francouzského velvyslanAmeričany do Norimberka, byla na Eichlaender- cesty Berlínem a Norimberkem, to už není lákavá — Shromáždění
strasse. Tam dostal najíst i cigarety i nové šaty vidina lesklých minci. To už zavání kriminálem. ských porobených národů ce Chauvela). Pq zádušní
a přepychovou místnost k obývání. Jednali s nim Američané t>o svém agentu chtějí, aby jel do své (ACEN) pořádá od 20. mši, kterou sloužil pájako s člověkem, ba dokonce jako s někým, koho vlasti".
ledna do 20. února výsta- ter dr. Lang, byla rakev
potřebují. Vozili ho do jiných tajných vil, zvali
vu obrazových a grafic- převezena na kejisingPeter
Gordon:
k sobě na soukromé návštěvy. Dostával mnoho
kých dokumentů "40^ let . tonský hřbitov. Nad hro"Já jsem samozřejmé ale do ČSR nikdy nechtěl bolševismu" v hale new- bem promluvili: za poljídla a mnoho cigaret a nikdy žádné peníze. A
nesměl mluvit s nikým, než s Američany, kteří jit, poněvadž jsem se toho bál, že, jelikož mi bylo yorského nádraží Grand ské přátele a Liberální
ho hlídali. Vzali ho dokonce s sebou i do americké- známo, znal jsem prostě spoustu agentů a věděl Central.
unii býv. vyslanec Racho kina, kam němečtí lidé nesmějí. Ukazovali mu jsem. že tito agenti z větší části se ztratili anebo —• Skupfin*i katolických zinski, Angličan. Lord
všelijaké atrakce na. obrázcích a říkali mu o nád- ani slechu ani dechu".
dětí z Čs. dálkové školy Birwood, franc. velvyslaAmeričané pak poslali Petra Gordona do lágru, v Západním Německu se necký rada Chambort, za
herách amerického způsobu života. Ukazovali mu
s^ důvěrou dokonce i takové atrakce, které živě že jo. Tam si zašel do redakce norimberského lis« hodlá připojit k letošní Sdružení evropských potu "8 Uhr Blatt". Kdosi mu totiž řekl, že by bylo pouti do Lurd. Skupina robených národů polský
připomínají pouze obrázkové seriály Comics.
"A' pokračovalo skrývání a osamělost, čekání a dobře,' kdyby tak napsal nějaký článek o tom, evangelických dětí téže novinář Ciolkesz, , dále
dostatek, ale pořád bez peněz. Protože však už jak to vypadá u těch' Američanů, jak to dopadlo, školy navštíví
Husův Rumun Tillea, za nár.
soc. "Klub -dr. M* Horámnoho věděl a mnoho uměl chápat, začíná tu ka- který pro ně pracuje, jo. A redaktor Boehm se So- pomník v Kostnici.
síkem- prostě udělal takový článek, otiskl to hned —Ve -Washingtonu zem- kové" J. Bruner a za čs.
pitola s názvem:
druhý den v novinách, bylo to pod titulkem "Agent,
exil dr. J. Stránský.
Ein geheimer Agent sucht den Weg zurueck". Taj- řel ve věku 77 let čs.
Č/RFE
historik' a bývalý diplo.
ný agent hledá cestu zpět.
— ODBORNÁ PEDIKÚRA
—
Sosík pak líčí, jak Američané natáčeli filmy o
Kuřích ok - otlačenin _ tvrdé kůže - a jiných životě v Československu, jak musel v tajné vile
OPRAVA
1
potíží nohou Vás zbaví
předčítat na magnetofon povídání o tom, že byl
Jak si asi pozorní čtenáři všimli, řádil při sázení
velitelem čs. protilětecké baterie, kteťá byla vyzbrojena ruskými děly.
minulého čísla Hlasu domova tiskařský šotek i na
S tím'útěkem od Američanů to nebylo tak jasné, místě, kam měl přístup výslovně zakázán - v odchiropodist
poněvadž hlasatel v závěru prohlašuje:
povědích na mluvnický kviz na šesté straně. Omlou12 St. James Rd., ARMADALE, Vic.
"Ale věděl, jak to s ním dopadne, když americký
UY 2878 (od 8 ráno do 8 večer)
příkaz odmítne. A tenkrát zatoužil po svobodě své- váme se a prosíme čtenáře, aby si opravili odpoNa. telefonickou, objednávku Vás navštívím v bytě ho.'domová, po svobodě své vlasti, kterou opustil, věď na otáaliu Č. 7. Obyvatel Alžíru se jmenuje
Alžířan, nikoli Alžíran.
aby hledal svobodu spoutanou dolary a librou."

Revolucí a evolucí
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HLAS

Dopisy

PRO ELEGANCI A KVALITU

J. ČÁP- krejčí

116 Darlinghurst Rd., KINGS GROSS, NSW.
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str.
Wynyard Stn., Sydney
Svdnev
Tel.'BX 7543
Tel. BL 3970
Další závod: 134 King St, Sydney - City
Zprostředkujeme za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční eeniL Vyžádejte si ceník.

Nejiepší kontin. lahůdky dostanete u fy.
C O N T I N E N T A L DELICATESSEN,
2 A Kings Cross Rd., Kings Cross, N S W
Otevřeno od 8 ráno do 12 v noci.
Zájemci o koupi domu neb pozemku
obraťte se na firmu
R. W . H A U G H T O N
&
S O N
Estate Agents, Members Reál Estate &
Stock Institute
86 MOUNT ST., HEIDELBERG, VIC.
(naproti železniční stanici)
Telefon JL 1034
Domy a pozemky na prodej v předměstích
Heidelberg, Eaglement, Ivanhoe, Rosanna,
Mcleod, Watsonia
Poradíme a pomůžeme získat hypotekámí úvěr
Český tlumočník k disposici každou sobotu
dopoledne po předběžném ujednání

* TELEVISORY
Rádia

*

Rádiogramy

Ledničky
—

*

*
Pračky

Ostatní el. spotřebiče

HEALING'S PTY. LTD.
263
337
1(55
844
424

Swanston St., - Melbourmt - City, FB
Barkly St., Footscray
MW
Nichol»on St., Footscray
MW
Sydney Rd., Brunjuvick
FW
Toorak Rd., Teo»ak
BJ

J O B

CENY V

2064
2835
1779
6642
3460

MELBOURNE

W A R E H O U S E

5 6 - 5 8 Bourke St., Melbourne

Cestovní

redakci:

ZE ŽIVOTA NEPOSTRADATELNÉHO
—'Četl jsem v posledním HD s osofcním zájmem
článek "Pryč s nepostradatelnými". Nechci polemisovat s HD a nevím, je-li rozumné, polemisovat v
HD s Rudým právem. Ale příznačné je, jak komouši č i s t í . . ,
Dr. Neumann vystudoval střední školu i práva s
vyznamenáním a protože za Franc Josefa dostával
nejiepší student prsten s iniciálkami F, J. v brilantech, dostal, ho i dr. N.. To byl asi tak jediný styk,
který s^ Franc Josefem měl. Dr. N. byl zaměstnán
v Českém zemském výboru, později se stal ředitelem Národního divadla, které bylo v zemské správě. Tím byl celkem asi 11 roků, až do doby, kdy
přišel Moravec jako ministr školství a, národní osvěty. Dr. N. pak byl okamžitě pensionován a v pensi
byl až do roku 1945, čili to "sloužení za protektorátu" je nějak divné. Dr. N. má totiž židovskou babičku. Po 1945 mu bylo nabídnuto místo u Nejvyššího soudu v Brně - odpočinek, kam byli posíláni takoví ti zasloužilí právníci. Nechtěl však z
Prahy, kde měl byt a žil celý život,.
.J. G. Sydney
PROTEST PATRIOTA
— Teď jste se vy melbournští prozradili! Tak Melbourne je podle toho nového pravopisu rodu mužského a Sydney jen středního, ano? Vy máte v Praze protekci a my nic! Melbourne byl pojmenován
po panu Melbournovi a Sydney asi po nějakém děcku pana Sydneye, ano? To jen tak nechat nemůžeme. Kdyby to byla ještě "ta Sydney", tak to
snad sneseme, ale "to Sydney"?
Nikdy! K. V. Sydney
WASTE OF TIME (Pokrač.)
— Odpověď na můj dopis (č. l/VIII. p. r.) je psána hrstkou fanatiků, kteří jsou závislí na mateřštině. Já stále prohlašuji, že je Waste of Time psáti
a čisti vaše noviny.
Frank, St. Kilda
— Frank ze St. Kildy si asi nevidí přes nos. Kdyby byli všichni češi jako on, tož by ani nemuseli
utíkat z Evropy.

S. K. P R A H A

SYDNEY

zahájila trénink. Letos chce Praha skončit v tabulce výše než loni, kdy se připravila o čtvrté místo
neomluvitelnou remisou s předposledním mužstvem
tabulky. Toulá zanechá aktivní činnosti a Schwarz
bude asi prodán, ale jinak má Praha k disposici
všechny hráče loňského mužstva.
Praha chce opustit MW systém a hrát moderní
kontinentální styl založený na bezvadné kontrole
míče, rychlých přihrávek a měnění posic při rozvíjení útočné akce. Hráči Austrie Vídeň Baumgartner a Jaroš, které jsme zde loni viděli, jsou již
na cestě do Sydney, aby posílili mužstvo. Střední
útočník Baumgartner bude trenérem. Kromě těchto dvou se podařilo Praze získat další 4 evropské
hráče. Soutěž Federace bude mít 12 klubů, z toho
5 novoaustralských.
Sezóna bude zahájena nočním turnajem v Lindcombe. Praha hraje ve druhém kole s Gladesville.
V mistrovské soutěži, která začíná v dubnu, bude
prvním soupeřem Prahy nováček Villawood.
Spor Asociace s Federací pokračuje a zdá se,
že letos Asociace prohraje na celé Čáře. Několikanásobný mistr NSW a nejiepší mužstvo Asociace
Corminal se rozhodlo letos hrát s Federací.
-ar
SLAVIA

MELBOURNE

SLA VIA - JUST 0:1 (0:0)
V prvním zápase Sun Cupu prohrála melbournská
Slavia celkem nešťastně. V prvním poločase měla
naprostou převahu, a JUST může děkovat jen štěstí
a výbornému brankaři Ruyterovi, že v této době
nedostal 3 - 4 branky.
Po přestávce se slávistické nadšení opotřebovalo
a loňský mistr JUST se pomalu rozehrál. Teprve
5 minut před koncem se mu však po zaváhání slávistické obrany podařilo vstřelit vítěznou branku.
V mužstvu Slavie opět hráli navrátilci Zablocki
(střední záložník) a Cook (pravá spojka). Mužstvo
hraje s chutí, rychle a tvrdě, bojuje o každý míč,
ale schází mu dosud smysl pro kombinaci. Nejlépe se nám líbila nová posila - levá spojka Ňoye.
V příštím zápase Sun Cupu hraje Slavia 7. 2.
proti Polonii, která v prvním zápase nešťastně prohrála s George Cross. Začátek je v 8 hod.
-.e-

Bedřich Firt, Melbourne
PRO ČS. Š K O L U VE V Á L C E
došly další příspěvky (viz, výzvu v l/VIII. č. HD):
Převod z č, 2/VIII. £ 18/10/-, Rainbow Chalet,
Tas. £ 1, X. Annandale £ 1, F. Carlton 10/-, A.
Carlton £ 1, M. Průšová, Brighton 10/-, celkem
dosud £ 22/10/-.
Na dotaz čtenářů sdělujeme, že jde o pomoc čs,
doplňovací škole v uprchlickém táboře Valka, nikoliv o Čs. dálkovou školu v Záp, Německu,
HD

Na.vštivte nás!
Máme na skladě;
* různé druhy látek,
* semišové blůzy všech barev - importované
z Kanady,
* specielní mokasíny ve všech barvách a Číslech

M. HURTA

120 Martin Str., GARDENVALE, S. 4, Víc.
ze St. Kildy 4 min. autobusem na Brighton Beach
telefon XM 1697
Zasíláme do celé Austrálie

Bolí Vás hlava?
ZLOBÍ VÁS OČI?
Noste brýle od O P T A !

OPTO

Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (proti Melbourne Town Hall)
Telefon: Central ( Y ) 1819
Mluvíme česky i slovensky
Zachraňte děti svých příbuzných před obrnou!
(polio)
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
Dodáváme léky všech druhů - i bez lékařského
předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.
Zastupujeme firmu P L U M R O S E ,
nejiepší dánské potravinové balíky
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
Vyžádejte si podrobný ceník

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

kancelář

SOUTHERN AIRLINES TRAVEL SERVICES

* Vám obstará jízdenky a ubytování, ať cestujete vlakem, lodí nebo
letadlem kamkoli, v Austrálii.
* Plánujete-li cestu do zámoří neb zařizujete-li přistěhování příbuzných, rádi Vám poradíme a obstaráme jízdenky.
* Pište česky na
S O U T H E R N A I R L I N E S TRAVEL SERVICES
138 Elizabeth Str„ Melbourne - City
Telefon MF 8833

-7-

Chcete mít dobře ušitý oblek nebo kostým?

Naše specialita. ZBYTKY LÁTEK
Látky na pánské obleky a dámské kostýmy _
gabardinové, hedvábné, vlněné a bavlněné
Pánské košiie a pyžama
Levné zbytky k zasílání darem do Evropy
NEJtEVNĚJŠÍ

DOMOVA

Po úřed. hodinách volejte (česky) WF 9359

— Od Nového roku ^ se
připravují všechny složky
Jednoty na akademii, která se bude konat 8. března v Community Centre.

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

SWEDISH PRESENT-PARCELS SERVICE
33. William Str., Melbourne
T e l e f o n MB 3094
Vyžádejte si náš ceník

— Až na další se cvičí
opět v obou sálech Community Centre a to každé
pondělí. Začátek pro žáky v 7 hod., pro dorost
a členy v 8 hod— Jednota vydává měsíčně svůj vlastní "Věstník", v němž je zaznamenána její činnost a
úkoly.
— Rádi bychom navázali
spojení se všemi krajany,
kteří mají zájem o Sokol, zvláště též se cleny
Jednot v jiných australských městech, které nyní nevyvíjejí žádnou činnost, Jsme ochotni zasílat všem zdarma náš
"Věstník". Pište na adresu starosty: J. Křepela,
43 Mons St. Lidcombe,
NSW.
H. M. EL

HLAS

- 8-

3. 2. 1958

DOMOVA
PŘÁTELÉ

Řídí K a r e \ J a n o v s k ý ,

Mnichov

Hokej v Československu

HLEDAJÍ:

Jaroslava Procházku z Liberce (dř. Ciz. legie,
nyní snad Francie), Vlad. Vodičku z Přeštic, Luďka Kupku (USA?), Frant. Mikulu, Rumana Romana, Čestmíra Zdráhala (USA?), Josefa Gabriela
z Oušova, Jiřího Holuba (Adel,?), ing. J. R, Pohla
(textil) a Jiřího Jiráska s manželkou.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kd«
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
HD.

Po 16 kolech je v čele 1, hokejové ligy RH Brno s 25 body před Kladnem s 22 body. Následují:
Vítkovice, Spartak Praha Sokolovo a Plzeň (všichni mají po 21 b.). Poslední utkání přinesla neMalý oznamovatel:
L i s t á r n a
jedno překvapení. Ukázala se nestálá výkonnost klubů i jednotlivých hráčů. Zvláště obhájce titulu mistra republiky, RH Brno, utrpěl několik porážek. Po jeho velkém neúspěchu na Spenglerově pohárů v Davosu byl vedením klubu odvolán Vladimír Bouzqk (bývalý trenér národního mužPoplatek za 1 řádku X/-,
stva) z funkce trenéra, protože prý nemohl svou funkci řádně vykonávat). Zároveň však pově- L. K., Toronto: Adr. jsme
řilo vedení klubu Bóuzka tréninkem dorosteneckého mužstva. Kdo bude jeho nástupcem, nebylo předali. Díky za ref. - K. tučnou 1/6.
dosud oznámeno.
L., Chicago: Díky za
POSLEDNÍ MEZISTÁTNÍ HOKEJOVÁ UTKÁNÍ: výstř. - J. G., Kings X.:
Bratislava - Č. BudějoviPOSLEDNÍ LIGOVÁ
Díky za adr. a ipf. - J. V.
ce 2:3, RH Brno - Ostra- V Moskvě; SSSR - Polsko 11:1 a 6:1, v Dortmundu: Moreland: Díky za adr. PRONAJMEME byt v
UTKANÍ:
va 14:3 a Vítkovice - Jih- Západní Německo - Itálie 8:4, v Helsinkách: Fin- Předplat. do • Malays i Ormondu. 2 pok. a ku13. kolo: Spartak Praha lava 7:2.
sko - Východní Německo 2:2 (v Tampere) 9:1. Indon. (lodí) jako v Aust- chyň za £ 5/10/- týdně.
Sokolovo - České Budě- 16. kolo: Bratislava-Sparrálii. - F. V., Sydney: po- Tel. (Melb.) LW 3187.
jovice 8:1, Bratislava - tak Praha Sokolovo 5:2
nech. k event, pozd. poK
O
P
A
N
Á
Jihlava 6:1, Kladno - Pl- (!), Plzeň . Vítkovice 3:1,
užití. Díky. - M. š. Ade- PRONAJMEME 1 dvouzeň 2:3, Vítkovice - RH Jihlava - Motorlet 5:0,
Fotbalisté čs, ligového klubu RH Bratislava se- laide: Díky za adr.
lůžk. a 1 jednplůž. pokoj
Brno ¡6:1 (!), Pardubice Chomutov - RH Brno hráli v Indonésii několik vítězných utkání. ZvíHD s malou jídelnou, kuchy- Chomutov 3:1, Ostrava 7:0 (!), Ostrava - Kladno tězili v Bandungu nad domácím "Persibam" 9:2,
ní s ledničkou, garáží,
- Spartak Praha Motor- 2:1 (!) a Č. Budějovice - a nad armádním mužstvem Indonésie 1:0; v městě
REDAKCI DOŠLO :
telefonem, v pěkné části
Pardubice 3:7.
let 2:12.
Solo na Jávě porazili vybrané mužstvo indonéské
14. kolo: RH Brno - SparV druhé čs. hokejové fotbalové asociace 7:2, dále vyhráli nad mužstvem
Kew, velmi dobře zaříž.
tak Praha Motorlet 9:2, lize, která je rozdělena Surabáje 5:0, nad Persidjy Djakarta 2:1, nad PaJednotlivě neb celý byt.
Spartak Praha Sokolovo na dvě skupiny (do 1. dangem (střední Sumatra) 5:2 .a nad Medanem NĚMECKO, NAŠE FAR.
Informace (Melb.) LF NOST.
Oběžník/
vydáva- Ostrava 8:3, Budějovice ligy postupují oba vítě- (Sumatra) 4:0.
ný "přátelům a spolupra- 1580 - večer.
- Kladno 0:6, Chomutov zové přímo) vede skupiTak
zvaná
Ústřední
sekce
kopané
schválila
návrh
. Vítkovice 1:0, Jihlava - - nu A mužstvo Králova "trenérské rady", aby trenér mistra ligy, Dukly covníkům duchovní služPardubice 1:5 a. Bratisla- Pole (v minulém roce Praha a bývalý hráč AC Sparty Karel Kolský by pro čs. uprchlíky v Ně- PRODÁM DCM nový,
va - Plzeň 0:5.
sestoupilo z 1. ligy) se 17 vedl čs. fotbalové representanty na mistrovství svě- mecku" Katolickou misií zděný v sev. předměstí
pro čs. uprchlíky, Muen- Melbourne- 5 pok., ku15. kolo: Pardubice - body před Kolínem, kte- ta ve Švédsku.
Plzeň 3:5 (nejiepší utká- rý má 14 b. V čele B
V přípravě na mistrovství světa ve Švédsku se- chen 23, Ohmstrasse 14a. chyň, bungalow a přísl.
ní letošního roku v ČSR), skupiny je Spartak Brno hrají čs. fotbalisté 2. dubna v Praze mezistátní utká.
Deposit 1.500 £ , celkem
Spartak Praha Motorlet s 19 b. před Olomoucí a ní s mistrem světa Západním Německem.
5.000. Nab. na zn. • "Ad- Chomutov 3:4, Kladno - Opavou (oba mají po 16
15. .účastníkem mistrovství světa v kopané je
pojištění
Spartak Sokolovo 4:2; b,).
Severní Irsko, které v rozhodujícím zápase poraresa
v HD".
zilo v Belfastu Itálii zaslouženě 2:1. Dvojnásobní domů, bytů, podniků,
24. MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI, mistři světa, Italové (vyhráli mistrovství y r. 1934, Work. Compensation,
aut, povinné ručení,
které se bude konat ve dnech 28. 2. - 9. 3. v Oslo, kdy ve finále porazili v nastaveném čase ČSR 2:1,
ŽIVOTNI,
a
v
r.
1938),
se
poprvé
v
historii
nezúčastní
mistse účastní 10 států. Jsou to kromě obhájce titulu
Děkujeme
úrazové a nemocenské
mistra světa švédska, tyto representační celky: rovství.
odborně provede
16. (posledním) účastníkem bude s největší pravza včasné vyrovnání
Kanada (mužstvo Whotby Dunlops), Finsko, NorR." C. KUGLER
sko, Francie, Polsko, SSSR, USA, ČSR a Východ- děpodobností losem určené mužstvo 4. evropské kvapředplatného.
(Melb.) XL 1481
lifikační
skupiny,
Wales,
které
zvítězilo
v
Tel
Avivu
ní Německo.
nad Izraelem 2:0, a je - samozřejmě i na domácí
půdě v odvetném utkání (5. 2.) velkým favoritem.
Velká Británie bude mít tedy mezi 16 světovými
fotbalovými celky, které sehrají závěrečná utkání
TELE VIS ORY, RÁDIA, LEDNIČKY, PRAČKY
o titul mistra světa ve Švédsku ve dnech 8. - 30.
a elektrotechnické přístroje a potřeby
června, čtyři mužstva: Anglii, Skotsko, Severní Ir— Československé družstvo žen; Patočková, Bene- sko a pravděpodobně i Wales.
za hotové neb na splátky dodá i opraví
šová, Fialová, zvítězilo na lyžařských závodech ve
švýcarském Grindelwaldu v© štafetovém běhu na
J. P H I L I P
Rádio - Electricat,
nad Polizei Frankfurt
HÁZENÁ:
3 x 5 km v čase 1:10,49,9 hod. s dvouminutovým
9:8, nad Dietzenbachem
119 G^tdenvale Rd., GARDENVALE, Víc.
náskokem před representantkami Východního Ně- Československá družstva 8:5 a nad Darmstadtem
mecka a Polska,
v házené o sedmi hráčích 11:6. _Na zpáteční cestě
{1. stanice za st. Elstermvick) Telefon X M 2542
— Na Zimním stadiónu v Praze probíhalo kraso- a hráčkách byla na zá- do ČSR porazili muži
Dříve závod v Praze X I I .
bruslařské mistrovství republiky. V soutěži mužů jezdu v Záp. Německu, Spartaku Plzeň v přátelobhájil titul Karol Divin, v soutěži žen opět se kde kromě jedné remisy ském zápase v Norimberstala mistryní ČSR Krampnerová (Praha). V sou- vyhrála všechna utkání. ku výběr města vysoko
těži dvojic zvítězili mistři Evropy, pár Suchánková Muži Spartaku Plzeň vy- 24:10 a Hassloch 21:15.
AUTOMOBILISTÉ POZOR!
~ Doležal (Bratislava).
hráli turnaj v NorimberŽeny Slavoje Praha vy— Liga košíkové mužů v ČSR 1957/58 jde už do ku, kde zvítězili nad Ans- hrály turnaj mipio v NoPrvní česká plnící a mazací stanice
2. poloviny. Tabulku vede Slovan Orbis Praha s bachem 10:7 a nad Norim- rimberku ještě ye Frankv Melbourne
23- b. před Spartakem Brno a Slovanem Bratisla- berkem 6:4. Žený Slavoje furtu; (porazily Frankvou (všichni tři mají po 21 bodech).
Praha vyhrály v Norim- furt 6:0, Mannheim 4:3
Prohlídka vašeho vozidla \zdarma
— V rodišti trojnásobného olympijského vítěze, Ra- berku nad výběrem měs. a Ludwigshaffen 7:1), v
Veškeré opravy provádíme zcela spolehlivě
kušana Toni Sailera, v Kitzbuehlu, se sešla světová ta 8:2 a nad Ansbachem Landau (s ASV Landau
sjezdařská elita k 19. mezinárodním závodům 6:3.
13:1) -a ve Frankfurtu
"Hahnenkammu". Jak se dalo očekávat, zvítězili
Muži Spartaku Plzeň s SV Polizei Frankfurt
ve všech mužských disciplinách Rakušané, v alpské vyhráli druhý turnaj v 1:0 a s výběrem Frankkombinaci obsadili dokonce první tři místa. Vítě- Karlsruhe, kde. postupně furtu 3:0.
55 . 59 Nepean Highway, ELSTERNWICK, VIC.
zem kombinace se však nestal Toni Sailer, ale je- zvítězili nad St. Leon 13Telefon LF 8541
ho přítel Anderl Molterer, který vyhrál siezd i sla- 4, nad mistrem ZápadníVAŠE SPOKOJENOST - NAŠE REKLAMA!
lom. Druhé místo v kombinaci obsadil Rakušan ho Německa Kielem 6:2,
Zimmermann, třetí jeho krajan Hinterseer. Favo- nad Karlsruhe 8:7 a ve * Obohod koloniální *
rit Závodů, Rakušan Toni Sailer, byl úspěšný pou- finále njad Goeppingem
lahůdkářství * milkbar
ze v první den závodu, kdy vyhrál obří slalom. V 7:4.
MILLSWYN
prostém slalomu, skončil až na 29. místě.
HLAS DOMOVA
Muži Sp.artaku Plzeň
DELICATESSEN
V alpské kombinaci žen zvítězila Norka Berit zvítězili i na turnaji v
vychází; čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Stuve, která skončila ve sjezdu i ve slalomu dru- Baiersbronu, kde • porazi89 Millswyn St.,
há.
li Ludwigshaffen 10:6, . STH. YARRA, VIC.
Adresa: Hlas domova,
— Australan Elliott zaběhl v Melbourne míli za Freundenstadt 8:7, Baiers- ' Telefon BM 4779
8 Moorhouse St., Ríchmond, E. 1, Víc.
3:58,1 min. Lincoln, který skončil druhýj měl čas bron 8:7 a s budapešť3:59.
ským Vórósem remisova- (z Toorak Rd., nedaTelefon J A 3380 / j e n mimo pracovní dobu/
leko St. Kilda Rd.)
— L. Hoad vyhrál profesionální tenisový turnaj v li 6:6. A konečně PlzePředplatné; ná rok s 37/-, na \ roku s \9/Melbourne. V rozhodujícím utkání porazil Sedgma- ňáci vyhráli v Záp. NěDodávky do domu
na 6:3,. 5:7, 6:3, Turnaje sé zúčastnili Hoad, Sedgman, mecku i čtvrtý turnaj ve Manželé Š u r a n o v i na 7'čísel s 10/-, jednotlivá s 1/6.
Gonzales; Rosewall, Trabért a Segura. '
- - " Frankfurtu, kde zvítězili

- - Ve zkratce - -

LENAR MOTOR SERVICE

