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A pokud se lásky k bližnímu týká, přijímám to
přikázání, jak je doporučil Ježíš, v eelém\ rozsa
hu: že máme milovat i nepřítele - je to možné,
třebaže nesnadné. To mne nezbavuje práva a
povinnosti odpírat křivdě a útlaku. Ale snažím
se být k nepříteli čestný a spravedlivý. V staré
rytířskosti, která v boji a po boji ukládala úctu
k soupeři, je krásný prvek. Ježíš, když z chrámu
vyháněl kšeftaře, neskrýval své rozhořčení.
Rozhořčení není nenávist.
T G M

Pohotovostní oddíl z Povážské Bystrice před soudem.

Začínajíprocesy

s bývalými cleny
Hlinkový gardy

Komunistická strana Československa zřejmě pospíchá s odsouzením bývalých slovenských kvislingů, kteří sloužili v pozdních fázích druhé světové války po boku německých oddílů. Koncem
března byla formálně povolena obnova trestního řízení s gardisty z Pohotovostního oddílu v
Krupině /obžalovaní : Ludovít Laco, Štefan Masaryk, Alois Koprda, Pavel Parničan a Ernest
Osvald, všichni už jednou odsouzení lidovými soudy pro syoji válečnou minulost/. Za tři neděle
poté začal se v Bratislavě proces S první skupinou gardistů z Pohotovostního oddílu v Povážské
Bystrici. Krajský prokurátor v tonito případě žaluje Leona Buntu, Mikuláše Spišiaka, Alberta
Hederu, Jána Knapeka, Jána Čud.eka, Jozefa Rojku, Rudolfa Potroka, Františka Třesu, Fran
tiška Šustera, Jána Valienta, Adolfa Kalivodu, Pavla žierika, Vendelína Kolenu, Josefa Chudovského a Jaroslava Vazalu.

Všichni obžalovaní jsou
viněni z kolaborace s na'■ cisty, z provádění bojo
vých akcí proti přísluš
níkům slovenského po
vstání, věznění čs. obča
nů a pronásledování nearijců.
Jedinou výjimkou je
Albert Hedera, který
byl ’’duchovním rád-”
cem” tohoto Pohotovost
ního oddílu. Ten je vi
něn z toho, že ’’povzbu
zoval do boje proti par
tyzánům, proti komunis
tům a ilegálním pracov
níkům, nabádal do boje
proti Rudé
armádě a
’spojencům republiky...,
. k boji proti vnitřním' a
vnějším nepřátelům slo
venského
klerofašistického státu, povzbuzoval
k zločinecké činnosti a
odůvodňoval to tím, že

slovenský stát bude exis
tovat, že je však třeba
zvítězit nad nepřítelem,
vyzýval ke; zpovědi a
tvrdil, že zabít nepřítele
není hřích.”
Všichni
obžalovaní
jsou dále obviněni z to
ho, že ”ve dnech 4.-11.
ledna 1945 spolupůsobili
ve vápence u obce Ně
mecká
(okres Březno
nad Hronom) při maso-

Mikuláš Spišiak byl je
ho podřízeným,” zajiš
ťoval hladký průběh ma
sových vražd”. Oba ob
žalovaní byli zástupci
velitele tohoto oddílu,
který se jmenoval Hora
a který žalován není
( ať už z jakéhokoliv dů
vodu) . .
Ján Knápek zavraždil
nejméně 22 osob,” nabí(PokraSovám na str. 2)

Sovětsko - jugoslávské vztahy se znovu přiostřily

Na bodu mrazu

Dobře by udělali tak zvaní slovenští separatisté,
kdyby se na chvilku odmlčeli, aspoň po tu dobu,
než se v Československu odbudou procesy s Hlinko
vými gardisty. Víme všichni, jak se pořádají komu
nistické procesy. . Dohadujeme se, proč se konají
a co jimi českoslovenští komunisté sledují. Příčí se
smyslu pro spravedlnost, jaké jsme bývali zvyklí,
pronášet soudy o vině a nevině obžalovaných. V ci
vilizovaných zemích je to jedině věc soudu. Ale roz
hodně jsme si vědomi toho, že na otázky, kladené
našimi (dejme tomu australskými)- přáteli, nemů
žeme odpovědět: tam jsou souzeni vesměs nevinní
lidé, tam budou popravovat a žalářovat bojovníky
za demokracii, za pokrok, za náboženskou snášen
livost, prostě za věci, které jsou vám i nám drahé.
Slovenský štát zanechal mezi námi živé dědice,
kteří nám názorně a pilně ukazují, jaký byl. Podle
toho, jak se to hodí, střídavě tvrdí, že Slovenský
štát byl Hlinkovcům (a to prý ještě jen jejich radi
kální skupině) vnucen Hitlerem, a opět jindy
dokazují, že jeho zřízením byly splněny horoucí
tužby slovenského národa. Střídavě tvrdí, že všech
na zla Slovenského státu byla nadiktována nacisty,
ale přitom neopomenou slavit svůj podivný den
nezávislosti. Rádi se vychloubají relativní prosperi
tou Slovenska v době ’’svobody”, ale nikdy nepři
znají, že jim tento ’’blahobyt” byl přece vnucen
Hitlerem. Vydávají se .za rozené demokraty a mlčky
přecházejí komický fakt, že Slovensko bylo váleč
nou- mocností. Odsuzují slovenské povstání jako
’’komunis^cké spiknutí”, ale zapomínají pohodlně,
že v něm dokonce bojovali i příslušníci jednotek
rychlé divise, již vyslal Slovenský štát na východní
frontu bojovat proti komunismu a jejíž příslušníci
houfně přecházeli na ruskou stranu. Byli tito Slo
váci zrádci svého národa? Byli zrádci národa bo
jovníci v povstání? Nebo bojovali- za demokracii
a křesťanství příslušníci Hlinkových gard bok po
boku s nacisty ve znamení kříže i kříže hákového?
Byl slovenský lid opravdu tak zcela přítelem Tisová
režimu? Ovšem že ne. V zemích, kde vlády jsou
nuceny tvořit ze svých přívrženců všelijaké gardy,
odívat je do zvláštních uniforem a ozbrojovat je,
nestojí lid za vládou a vláda nejde s lidem, jak
zní oblíbená fráze komunistů.

Titova roztržka s Moskvou byla první jasnou známkou toho, že komunistický
dům není tak docela v pořádku Z Tita se stal přes noc třídní nepřítel a
renegát na jedné straně, světový státník a světlá naděje na straně druhé.
Ten stav trval až do smrti J. V, Stalina. Nedlouho po ní přišla kajícná
pouť Chruščova s Bulganinem do Bělehradu, která měla přilákat ztraceného
syna zpět do lůna komunistické rodiny.
Pohrobkové Slovenského státu, žijící mezi námi,
Poměr mezi Bělehradem a Moskyou se pak podstatně zlepšil. Styky se
se nakonec usvědčí sami. A nejenom svojí liščí
množily, Tito odjel za kremelskými' pohlaváry na Krym a do Rumunska, dialektikou a svým znetvořeným výkladem historie.
Usvědčí se především fanatismem, svojí bigotností,
Chruščov navštívil znovu Jugoslávii.

ODCHOD Z KANCELÁŘÍ

,

vých vraždách, při čemž
společně s příslušníky
Sicherheitstíienstu a Ges
tapa zavraždili asi 400
osob.
Obžalovaný Leo Bunta
byl zástupcem velitele
Pohotovostního
oddílu
a řídil prý exekuce. Ho
dil do pece jednoho
francouzského partyzána
a oloupil zajištěné oso
by o osobní majetek.

KŘESŤANSTVÍ SEPAROVANÉ

Jedním z nejúčinnějších nástrojů třídního boje
jé v přítomné době v Československu přeřazování
’’přebytečných zaměstnanců” z administrativního
odvětví do výroby. Ministerský předseda Široký
udal, že jde v tomto případě o 8.000 ministerských
úředníků a- 29.000 zaměstnanců jiných správních
úřadů. Noviny v Československu se denně zmiňují
o odporu k těmto opatřením, jimž se prý ’’zaměst
nanci brání zuby nehty”. Rudé právě se dokonce
přimlouvalo za to, aby všem, kteří jsou propouštěni
z úřadů, byla alespoň dána možnost Vybrat si ze
dvou či tří .nabídnutých míst ve výrobě. Jiný ko
munistický list osvětlil možnost ’’Výběru” ještě
názorněji. Uvedl jako vzorný příklad ’’možnosti
volby”, že např. v jednom 'národním podniku
potřebují dva skladníky, jednoho úředníka, 35 frézařů a že mají ’’další volná místa pro údržbáře”.
V době totálního ‘ nasazení, které bylo počestnější
o to, že se nevydávalo za ’’volené povolání” a které
se prohlašovalo za zařízení dočasné, se říkávalo
dnešním, údržbářům zcela prostě ’’Hej rup parta’’.
Rudé právo také začalo polemisovat s hlasy, které
se jistě ozývají mezi lidem, že toto propouštění bere
na - sebe formu politického pronásledování. Rudé
právo popírá, že při propouštění jde vesměs O lidi
státně nespolehlivé, ale připouští, že určité procento
mezi propuštěnými zaměstnanci byly ’’nepřátelské
živly”.
Reorganisací národního hospodářství však nejsou
postiženy jen kanceláře. Bratislavská Pravda po
znamenává, že např. ve spotřebním průmyslu se
ruší 15 podniků á v potravinářském průmyslu 29
průmyslových a 61 výkupních, čímž se uvolní 1.260
pracovníků. \
..

Obleva
Jugoslávští komunisté
začali sledovat v zahra
niční politice striktně
moskevskou linii. Výcho
doněmecká ■ vláda byla
uznána a každé moskev
ské akci, včetně maďar
ského masakru a zrád
ného únosu ” titoisty ”
Nagyho, se nakonec do
stalo jejich schválení.
Mezinárodní napětí už
nebylo dílem moskev
ských komunistů, jak tvr
dili dříve, ale výhradně
západních kapitalistů.
Chruščov se stal Titovým vyvolencem. Jugo
slávský diktátor ho pod
poroval v zápase o moc
proto, že se domníval,
že jenom s jeho pomocí

může být dosaženo přeorganisování komunistic
kého bloku ve skupinu
vnitřně samostatných ko
munistických států. Jak
se nyní ukazuje, Chruš
čov měl jiné plány. Tito
se domníval, že používá
Chruščova a zatím Chru
ščov používal Tita.

svojí falší a svým hulvátstvím.
Slovenská národní rada v zahraničí vydává dva
časopisy v anglické řeči, určené k propagaci slo
venské samostatnosti. Rediguje a vydává je ame
rický občan Filip Hrobák takovým způsobem, že se '
ve srovnání s jeho publikacemi zdají být suďetoněmecké časopisy četbou pro vzdělance a Bohemie
z Kolína n.R. nevinným žertem.

Dnes, kdy budou do celého světa separatisté
vytrubovat, jaké krásné zřízení byl Slovenský štát,
kdy budou kdekoho přesvědčovat, jak tolerantní
a ^demokratický byl slovenský režim, střežící ideálykřesťanství a slušnosti, cítí se jejich propagátor
Přituhuje
oprávněn napsat v časopise, určeném především
Odstraněním maršála Američanům:
Žukova se poměr mezi
”Pan Ripka, československý nacista číslo jedna,,
Bělehradem a Moskvou je mrtev, ale zlo, jež napáchal a šDatné semeno,
znovu ochladil. Tito se jež sil, zůstává ... Benešovi Čechoslováci ’’truchlili”
nad Jeho hrobem, ale už nyní jsou zvědavi, jaké
začal probouzet z růžo opatření udělal Ripka ve své poslední vůli ohledně
vého snění a jeho dele bohatství, které nahromadil a uložil v různých ze
gáti na moskevských o- mích jako Benešův ministr zahraničního obchodu...”
slavách Říjnové revoluce
odmítli podepsat resoluci, která zdůrazňovala
vůdčí postavení SSSR v
( Pokračováni
str. 2 )

Americký občan Filip Hróbák se v tomto křes
ťanském nekrologu dokonce podivuje, že mu jakýsi
americký odborář neodpověděl na paličský dopis,,
na jehož obsahu vůbec nezáleží. Americký občan
Hrobák by měl znát lépe Američany. Z vysvěd
čení, které o sobě Filip Hrobák vydává, soudíme,
Published by
že Američan, který neodpovídá na dopisy pana
Fr- Váňa, 8 Moorhouse St., Richmond É. 1, Vic. Hrobáka, je jistě slušný Američan. Hrobák jenom
přitěžuje svým bývalým spolubojovníkům v očích
Printers:. Bussau & Co.,
lidí,
kteří nejsou zvyklí na tuto zvláštní formu
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
= 1 luď áckého ’’křesťanství”.
jun
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HLAS DOMOVA

PROCESY S
HLINKOVOU GARDOU
(Pokračování se sír. 1) děných, a olupoval mr
jel SS důstojníkům, pis tvoly, Jozef Chudovský
tole” a byl velitelem strá hodil mrtvolu dalšího
že ve vápence.
partyzána, do pece, Ja
Ján Čudek zavraždil 8 roslav Vazala eskortoval
osob, eskortoval zajiště zajištěné k vápence a
né osoby na pópraviště ’’půjčil německému dů
a otupoval je o jejich stojníkovi svoji pistoli
svršky. Z týchž zločinů s plným zásobníkem”,
je žalován Josef Rojko. když Němci došlo střeli
Rudojf
Potrok
zabil vo.
ručním granátem fran Leon
Bunta, Špišiak,
couzského
partyzána, Potrok, Knapek a Kalikterý se pokoušel o útěk,
a po skončení poprav
čistil pec, v níž byly
mrtvoly páleny.
František Třesa je ob
viněn z vraždy 7 žen a
dalšího partyzána, Fran
tišek Šuster byl velitelem
družstvaj hodil do pece
mrtvolu
zavražděného
Francouze a olupoval za
jištěné osoby, Ján Va
lient zavraždil nejméně
4 osoby a vodil odsou
zence násilím k peci vá
penky, Rudolf Kalivoda
střílel po prchajících
partyzánech, Pavol Žierik zastřelil z kulometu
jednoho prchajícího par
tyzána, Vendelín Kole
no byl topičem v peci,
CHRUŠČOV
v níž pálili těla zavražVnější porážka

voda jsou dále obviněni,
že koncem února zavraž
dili na vojenském cvi
čišti v Banskej Bystrici
8 osob z Lupče.
František Šuster zabil
střelou z kulometu par
tyzána, který se vzdal, v
akci u Zázrivej.
Ján Knápek ukrýval v
domě svého otce až do
roku 1958 větší množ
ství střeliva a dvě pušky.

SOCIÁLNÍ

ČINNOST

Člen Leo Dostál uvádí případy pro dobro,
kdy staří lidé se musí báti vyjiti ze stavení,
zejména večer, aby nebyli přepadeni. Člověka
zbijí, po případě zmrzačí, takže je dlouhý čas
v nemocnici a účet za léčení si musí platit sám,
zatím co násilníci jsou na svobodě... Vý
rostci ísěhají v ulicích vyzbrojeni jako loupež
níci, samá pistol a flintička. Je na čase, aby
veškeré spolky a organisace, zejména církve,
protestovaly u městské správy právě tak jako
v zákonodárně,, aby věnovaly větší pozornost
výchově mládeže.
Po skončení schůze hudba zahrála pochod
a šlo se do jídelny na guláš a kafíčko s dortem.
Každý byl obdařen srdíčkem Valentina. Tan
čilo se a Vašek i Neibert za barem obsluhoval
tak dobře, že mu zahráli solo, zkrátka bylo na
všech stranách veselo až do konce. Proto se
dostavte v hojném počtu i do příští schůze.
O schůzi Zábavního klubu Česká vlast re
feruje NOVÝ SVĚT, 18. 2.1958.

CHOROBY KOŽNÍ A VLASŮ
na moderní kožní klinice

Všechny licencované práce instalatérské
Zavádění a opravy vodovodů, horké vody, ply
novodů, střech, žlabů, okapových rour, kanalisace
JAN VLACH, instalatér
69 West St., G L E N R Ó Y, W. 9, Víc.

' Na požádání Vás navštívím a sdělím rozpočet

(Pokračování se str. 1)
komunistickém světe.

tické pozornosti je teď
obrácena i proti Mosk
Poslední události pak vě.
potvrzují,, že ’’samostatní Při sjezdu jugoslávské
komunisté” nemají v kompartaje obvinil něk
Chruščovbvě impériu o teré ’'soudruhy ve vý
nic více místa než v Sta chodní Evropě z krátko
linově.
zrakosti a netaktnosti”
Odmítnutím účasti so a Rankovič přiložil další
větských, čínských a sa polínka. Bělehrad pak,
telitních delegátů na sje ó hrůzo pravověrných,
zdu jugoslávské komuni začal mluvit o vykořis
stické strany, který právě ťování uvnitř SSSR.
proběhl, začínámová stu
Jak se situace jeví v
dená éra i mezi Bělehra
tomto okamžiku, Tito
dem a Kremlem. Chrušzůstal svým pánem, ale
čov znovu vyobcoval Ti
prohrál zápas o ’’jugo
ta z komunistické rodiny
slávskou” úpravu komu
a jugoslávsko - sovětské
nistického bloku. Svým
vztahy se vrátily na bod
postojem v době maďar
mrazu.
ské revoluce ztratil také
Tito uhájil svou sa část sympatií komunistic
mostatnost, ale část jeho kých revisionistů a těch
ambicí se rozpadla v naivku na Západě, kteří
prach. Doufal, že se sta jej považovali za ’’pocti
ne vůdčí i postavou ma vého sociálního reformá.
lých států, inspirátorem tóra”.
nového pořádku v ko
Tito také prohrává
munistickém světě. Mís
to toho tam teď jeho svou privátní vádu s
jméno stojí níže než Džilasem, protože pos
lední události dávají
kdy předtím.
Džilasovi za pravdu. Je
-Jeden čás se zdálo, že
jenom jeden komunis
mu jeho plány vycházejí.
mus, který nakonec ne
To bylo v době prvního
může uniknout svým
’'revisionistického” kva
vlastním zákonům. -nsu v satelitech, který vy
nesl nahoru Gomulku a
vedl do Bělehradu jednu
komunistickou delegaci
za druhou. Titcíismus
bujel a chvíli se zdálo,
že jej toleruje i Moskva
svým benevolentním pro
hlášením : o ’’rozličných
cestách k socialismu”.
Mrzne

Časy se změnily. Chruščov se dostal, kam chtěl,
a nepotřébuje už Tita
tolik, jako v době, kdy
byl ještě zápas v Kremlu
nerozhodnut. Tito pořád
ještě útočí na Západ se
svého neutrálního • pod
stavce, ale část jeho kri

OMLUVA

VZHLEDEM K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ NA
V prvním dnu procesu
ŠEHO SAZEČE VYCHÁZÍ TOTO ČÍSLO
vypovídal Knapek, kte
rý označil za jednoho z - PRVNÍ OD POČÁTKU VYDÁVÁNÍ HD .
instruktorů Pohotovost
SE ZPOŽDĚNÍM DVOU DNU.
ních oddílů HG dr. PROSÍME ČTENÁŘE O PROMINUTÍ.
HD
Ďurčanského a dále lí
čil okolnosti akcí proti
partyzánům v'' okolí Sulova, Hradna,Lieskovej,
Marikovej a Popradne,
v okolí Liptovského sv.
Mikuláše a Ružombero
léčí se úspěšnou metodou CL -E X - MA
ku.
J.K.

NA BODU MRAZU

-Naše rovy

28. 4.1958

TITO

Vnitřní porážka

NATÍONAL SKIN INSTITUTE
EKZEMA, DĚTSKÉ EKZEMA, KOŽNÍ ZÁNĚTY,
ZÁNĚTY KOŽNÍCH ŽLÁZ, LUPY, PADANÍ
VLASŮ, ALOPECIE, PSORIASIS, KŘEČOVÉ
VŘEDY, AKNÉ
Porady zdarma. Odpovíme na dotazy z venkova
i/
NATIONAL SKIN INSTITUTE

MELBOUKNE: 165 Collins Street, tel. MF 1272
ADELAIDE: 25 Gresham Street, teL LA 4270
NEWCASTLE: 69 Hunter Street, teL B 3734
BRISBANE: 293 Queen Street, teL FA 1445
TOOWOOMBA: 78 Russell Street, tel. 7003
Odstraníme bezpečně a účinně nehezké chloupky
nejnovějšími americkými mikrovlnovými přístroji

ZE DNE NADEN
15.4. Gaillardova fran
couzská koaliční vláda
resignovala, když jí byla
v parlamentě projevena
nedůvěra při hlasování o
stycích s Tunisem.
17.4. Indonéské vládní
jednotky se vylodily na
západní Sumatře v blíz
kosti povstaleckého stře
diska Padangu.
— Ve Francii zemřel gen.
Gamelin, vrchní spoje
necký velitel v roce 1939.
18.4. Indonéská vláda oz
námila pád povstalecké
ho střediska Padangu.
—Jihoafrický ministerský
předseda Strijdom prohlá
sil po vítězných volbách,
že jeho vláda bude po
kračovat v politice raso
vé segregace.
— Velvyslanci západních
mocností jednali v Mosk
vě s ministrem zahranič
ních věcí Gromykem o
konferenci hlav velmocí.
— Sovětský svaz žádal o
schůzi Bezpečnostní rady
SN. která by jednala o
zprávě, že USA několi
krát vyslal po planém
poplachu letadla s vodí
kovými bombami smě
rem k sovětskému území.
SSSR později svou žádost
odvolal.
20. 4. Komunistické stra
ny SSSR, Číny, evrop
ských satelitů a Velké
Británie se rozhodly boj
kotovat sjezd komunistic
ké strany Jugoslávie.

21. 4. Maltský ministerský
předseda resignoval pro
rozpory s britskou vládou.
22.4. Podle zpráv z Djakarty vyklidili povstalci
Bugit Tinggi na Sumat
ře.
23.4. Jugoslávský vice
president Rankovič na
padl ve své řeči politiku
Sovětského svazu.
24. 4. Ve východním Pá
kistánu řádí cholerová a
neštovicová epidemie,
která si vyžádala podle
některých odhadů- dosud
10.000 obětí.
— Na Maltě probíhaly
protibritské demonstrace,
při nichž bylo- zraněno
několik lidí.
— Egypt zabavil dvě brit
ské lodi u libyjského po
břeží blízko egyptských
hranic.
25.4. V Bělehradě byla
popřena zpráva o pokusu
na atentát na Tita.
— Norský ministr zahra
ničních věcí Lange pro
hlásil v parlamentě, že
Sovětský svaz buduje ra
ketové základny v Česko
slovensku, v Polsku a ve
Východním Německu.
28.4. K podpisu dohody
o výměně zboží mezi SS
SR a Záp. Německem při
jel do Bonnu Mikojan.
Ve svém projevu uvedl,
že se poměry natolik změ
nily, že není naděje na
brzské sjednocení Ně
mecka.

ADRESA EVROPSKÉHO ZÁSTUPCE
Jan Kunci ř, Zieblandstrasse 17, Muenchen
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
Generálni tajemník kulturně - informačních —Na trh přišel první čs.
Spojených národů Dag středisek v Praze a Var přijímač, vybavený i na
Hammarskjoeld se zasta šavě.
příjem ultrakrátkých vln,
vil na své cestě z Mos —V Praze byla podepsána Kvarteto. Přijímač stojí
kvy v Praze. Přijal ho obchodní dohoda mezi 1.550 Kčs.
ministr zahraničí Václav ČSR a Itálií; o vzájemné —Ze zájezdu do Finska
David.
výměně zboží. ČSR vy :se vrátilo Janáčkovo
—Ministerstvo spojí za veze dřevo, ^ sladovnický kvarteto, jehož poslední
vedlo ve vnitřním poš ječmen, keramické suro koncert v Helsinkách byl
tovním styku nový druh viny, sklo, výrobky stroj daleko předtím vyprodán.
zásilek: balíčky. Podávají ního, hutnického a che —Pohřbu dirigenta Bře
se bez průvodky do váhy mického průmyslu, dove tislava Bakaly se účastnil
3 kg za jednotný popla ze jižní ovoce, zeměděl náměstek ministra škol
ské výrobky, umělé hed ství’ a kultury dr. Karel
tek 5 Kčs.
—V Praze je dosud 4.915 vábí, kůže, zinek, rtuť a Bedma.
soukromých živností vý chemické hutní poloto — 7. dubna se konal v
ČSR Světový den zdraví.
robního a poslužného vary.
charakteru. Stav v roce —Z Československa byl V ČSR je dnes 1.800 zdra
vypovězen člen americké votnických středisek a
1949 : 26.088.
-— Bude vycházet nový ho vyslanectví, který prý průměrný věk se prý od
dvojměsíčník s názvem byl přistižen při špionáži. roku 1950 prodloužil o
”Co vás zajímá”, věno Američan byl zatčen v 6 - 7 let.
vaný odborným otázkám bytě čs. občana, kde si —V Collosseu v New Yor
pblifiickým,
hospodář prý přehrávali' gramofo ku byl zahájen autosalon,
nové desky.
Obeslaný čs. Škodovkami.
ským, a kulturním.
—Na návštěvu přijel bý — N.p. Granát ,v Podse- Zájem je soustředěn na
malé vozy evropské vý
valý automobilový závod dicích na Lovosicku začal roby.
ník Manfred von Brau- těžit na nových naleziš
Jiří Trnka připravuje
chitsch, který dnes pra tích české granáty. První —
krátký
barevný kreslený
směna
vytěžila
2
kg.
Od

cuje ve východním Ně
mecku na ’’spolupráci had měsíční těžby: 80 kg. film ”Co je UNESCO”.
mít premiéru na pod
sportovců obou částí Ně Polodrahokamy jsou cen Má
nou surovinou v hodinář zim při slavnostním ote
mecka”.
ském průmyslu a ve vření nového paláce UN
—U Litoměřic byl obje výrobě
přesných měřidel. ESCO v Paříži.
ven další hromadný hrob —Padesátku
umě —Ve smíchoýškém Domě
z doby války. V cihel lecký ředitel oslavil
první di kultury besédoval sovět
ně Richard bylo obje rigent České afilharmonie
ský spisovátel Michal
veno
velké množství Karel Ančerl
Šolochov
se čtenáři svých
lidského popele a zbyt Na čs.-rakouských hra knih. ’’Psát. je těžké”,
ky nespálených lebečních —
byl při přechodu pravil.
kostí. V cihelně praco nicích
Rakouska do ČSR za —V pražském Černínově
valo za války pracovní zstřelen
rakouskou pohra paláci se konaly porady
komando z koncentrač niční stráží
čs. uprchlík satelitů. Vedli je zahra
ního tábora Flossenbuerg. Miroslav ‘ Horský.
Mél niční ministři Václav Da
—Během svého týdenní před emigrací do USA
vid, dr. Lothar Boltz za
ho pobytu v ČSR měl ve šel do ČSR setkat se as Východní Německo a Ma
řejný projev německý příbuznými.
rian Naszkowski za Pol
rudý pastor Martin Nie- —Na mezinárodní filmo sko. Závěrečné komuniké
moeller.
vý festival v Karlových se staví za sovětský ná
—Italská vláda formál Varech jsou zatím přihlá vrh na zastavení pokusů
ně protestovala proti ko- šeny tyto státy: Albánie, s jadernými zbraněmi, za
munÍBtfcké propagandě, Anglie, Rudá, Čína, Indie, svolání konference ' na
vysílané pražským roz Itálie, Jugoslávie, Sever nej vyšší úrovni a za na
hlasem
na
krátkých ní Korea, Mongolsko,' Vý vrhované bezatomové pá
vln á,eh, Komunistické chodní Německo, Norsko smo v Evropě.
straně Itálie odňala ital a SSSR.
J.K.
ská vláda právo použít
italského rozhlasu k vo
lebním projevům s pou
kazem na to, že žádná
A ROZSUDKY
volební strana nemá k
disposici pět hodin vy —V Turnově byla zatčena skupina místních Něm
sílacího času jako KSI ců pro průmyslovou špionáž v Jablonci n. Nisou,
na pražské vlně.
Novém Boru a v České Lípě. Zatčeno bylo asi 40
—Do Prahy přiletělo prv osob, mezi nimi J. Schmidtberger z Turnova aB.
ní jugoslávské letadlo Boehnel z České Lípy.
společnosti Jugoslovenski —Pro rozšiřování protistátních letáků byl v Koši
aerotransport. Zahájilo cích souzen Cyril Hulman. Jeho obhájce dr. Vilém
pravidelnou osobní dopra Schoen žádaí pro svého klienta nejpřísnější trest.
vu mezi Bělehradem a Hulman dostal 10 let.
Prahou. Dosud létaly na —V Praze byl .zatčen pro ilegální organisování
této trati jen stroje Čs. Armády spásly Dobromil Netolická.
aerolinií.
—V Českých Budějovicích byli souzeni manželé
—V Praze byla slavnost Psotovi pro protistátní činnost. Josef Psota byl
ní premiéra barevného odsouzen na 6 let. Jarmila Psotová na 18 měsíců.
kresleného celovečerního —V Praze byl odsouzen na 6 let Arnošt Bláha,
filmu režizéra Eduarda u něhož prý byla nalezena ’’obsáhlá kartotéka ko
Hoffmana ’’Stvoření svě munistických ; funkcionářů.”
ta”, vytvořeného ve spo —V Plzni byl odsouzen na rok příslušník židov
lupráci s francouzským ské obce Felix Kreisler, protože si v dopisech do
karikaturistou a malířem ciziny stěžoval na ’’nesnesitelné poměry’’ v ČSK.
Jeanem Eiffelem. Práce —V Jihlavě byli zatčeni vedoucí mládeže Zdeněk
na filmu trvala tři roky. Nováček a Bohumil Franta, kteří prováděli proti
—82. narozeniny oslavil státní činnost,
v Praze herec Rudolf —Dělnice textilky ve Vratislavicích. u Liberce
Deyl st. Brzo vyjdou jeho Růžena Schneiderhahnová a Libuše Frantova prý
dvě nové knihy, psané posílaly v dopisech do Německa zprávy špionáž
pro šuplík, jedna o Jaro ního charakteru. Schneiderhahnová dostala 5 let
slavu Kvapilovi. druhá a Frantova 3: a půl roku.
o hercích, kteří patřili —V Bratislavě byl odsouzen Ondřej Fábjy na 7
na jeviště Národního di let. protože rozesílal výhružné dopisy a podvrat
vadla, ale kteří se tam né letáčky.
z různých příčin nedosta .—V Hradci Králové byl odsouzen pro týž zločin
li.
učitel V. Linhart z Jaroměře. Dostal 2 a půl roku.
—Ve Varšavě byl pode- —V Bratislavě byl odsouzen dr. Boris Gazárek
psán protokol o činnosti pro zpronevěru i miliónu korun na 20 let. Dalších

PROCESY

Ústřední výbor Komunistické strany

Široká
vsenárodni diskuse
Československa

zasedal

Smějte se nebo ne, ale zpráva, předložená k pravověrné víře českosloven
ských občanů, tvrdí, že shromážděné ’’připomínky a stanoviska se stanou
základem pro vypracování zprávy ÚV KSČ, který svými usneseními učiní
konečné závěry k široké všenárodní diskusi...” Konečné závěry pochybné
diskuse: zřízení státní plánovací komise /podobnému úřadu předsedá!
Rudolf Slánský/ a Hospodářské rady. Široká všenárodní diskuse se roz
plynula vniveč před těmito rozhodnutími. Všenárodní diskusi nahradí 11,
sjezd Komunistické strany Československa, který začne dne 18. června t.r.

Na sjezdu KSč bude
pochopitelně
hvězdou
první velikosti Antonín
Novotný, který bude re
ferovat o ’’činnosti ÚV
KSČ a současných hlav
ních úkolech”.
Návrh na pořádání sjez
du přišel ze zasedání
ÚV KSČ 2. - 3. dubna.
Hlavní slovo měl po
chopitelně soudruh No
votný, který
vytýčil
úkoly KSČ v pěti bo
dech:
1. Dosáhnout rozhodu
jícího vítězství na ves
nici (bezohledná kolektivisace).
2.
Odstranit
zbytky
antagonismu ve třídních
vztazích uvnitř naší spo
lečnosti. Likvidovat kulactvo jako třídu a li
kvidovat zbytky vykořisťovatelských' živlů ve
městech,
3. Zajistit vzestup ži
votní úrovně s pomocí
techniky
a
zvýšením
produktivity v průmy
slu a zemědělství,

KSČ nebo spolehlivými
členy ujařmených stran).
5. Dovršit kulturní re
voluci a dále prohloubit
morálně - politickou je
dnotu atd.' podle obvy
klé komunistické formu
le. Čemu dnes říkají ko
munisté kulturní revo
luce, je hlubokým ■ ta
jemstvím.

NOVOTNÝ
Široký monolog
4. Zvýšení socialistické
demokracie
zvětšením
účasti
pracujících na
správě státu”
(třídní
justice a zákonodárství,
ovládané soudci z lidu,
volenými přišlu š n í k y

Neue Zuercher Zeitung,
švýcarský list, který ne
váhá mluvit pro i pro
ti, uveřejnil dlouhý ko
mentář o pražském sně
mování.
Tento časopis pozname
nal, že zasedání zamítlo
všechny reformy, které
se zdály být po ruce po
odsudku Stalina. These
presidenta
Novotného
vykládá
jednodu
še takhle: v Českoslo
vensku jde o výstavbu
socialismu, která se dnes
blíží svému dokončení,
dokončení podle před
stav komunismu .
Jako příprava k tomu
to sjezdu probíhá novo
dobá honba na čaroděj
nice,
zastoupené tak
zvanými agenty nepřá
telských velmocí, a hon
ba na souputníky ve
svobodných zemích.

14 obžalovaných bylo odsouzeno k trestům od 6
měsíců do 9 let.
—V Bratislavě byla souzena skupina rozkradačů
národního majetku (hodnota čtvrt miliónu). Tres
ty: Milan Obuch 14 let, T. Reiman '8 let, J. Donhauzer 8 let, P. Ábel 6 let. T. Janec 7 let.
—Skupina rozkradačů v čele s F. Pot očkem byla
odsouzena k těmto trestům: F. Potoček 7 let. Sta
nislav Paviza 4 roky,. K. Liška 13 měsíců, M. (Pokračováni
sir. 6)
Štrunc, J. Petrů , K. Potůčková po 6 měsících.
Soud se konal v Plzni.
NĚKDO BY SE S VÁ
—S gen. Taláškem z Olomouce byli odsouzeni pro TO
RÁD SEZNÁMIT,!
šíření nepřátelské propagandy: J. Lakomý na 2 a
půl roku, L. Dohnal na 3 a čtvrt roku, Oldřich Seznámíme Vás dopi
Dohnal 4 roky. J. Lakomý a O. Dohnal byli zba sem £ příslušníkem
opačného pohlaví.
veni plukovnických hodností.
—Ve smíchovském pivovaru byla souzena, skupina Jište na:
zaměstnanců. Obžalovaní se ve službě opili, zavi MILTON’S Dpt. K 40,
nili srážku služebního auta s tramvají. Souzeni Box 2871, G.P.O. Syd
ney a udejte všechny'
byli K. Doležal, M. Sloup a J. Vomáčka.
— V Liberci byl zatčen bývalý zaměstnanec podrobnosti. Odpovíme
Vaší řečí. Pošleme
krajské odborové rady Rudolf Lindauf, který si
ZDARMA
dával posílat ze zahraničí balíčky na adresu svých
a nezávazně brožurku,
přátel a známých.
—Na rok do vězení byl odsouzen sňatkový pod v ' obyčejné zalepené
obálce.
vodník František Verner z Prahy.
—Pro krádeže a podvody byl potrestán 8 lety zlo
činec z povolání Jaroslav Pichrt.
—Zahrimiční referent Vysoké školy ekonomické Pravou kontinentální
Michal Beca zpronevěřil přes 100 000 Kčs ze stu FRANCOVKU ’’ALFA”
dentských fondů. Dostal 6 let vězení.
vyrábí
—Inspektor František Zelený byl zatčen pro šmeliny ve velkém v Prostějově a okolí.
JOSEF VLACH
—18 měsíců dostal Miloslav Smetana z Prahy Xiii.
69 West St., Glenroy,
za to, že v opilství vynadal soudkyni z lidu.
Vic.
—Před soud půjdou nejmenovaní funkcionáři
S.K. Slavie Praha, kteří se dopustili nedovolených Vyžádejte' si nabídku.
finančních machinací.
J.K,

i
‘4-

HLAS

ZNÁTE ADRESY KRAJANŮ V JIŽNÍ A J V.
ASH A V OCEÁNU? SDĚLTE NAM JE LASKA
VĚ. ZAŠLEME JIM ZDARMA UKÁZKOVÁ
ČÍSLA HD. DĚKUJEME PŘEDEM ZÁ SPO
LUPRÁCE
HD

TELEVISORY, RÁDIA, LEDNIČKY, PRAČKY
a elektrotechnické přístroje a potřeby
za hotové neb lna splátky dodá i opraví

J- P H I L I P

Rádio - Electrical,

119 G-rdenvale Rd., GARDENVALE, Víc.

(1. stanice ta st. Elsternwick) Telefon XM 2542
Dříve závod v Praze XII.

Komunistická
filatelie
Propaganda a valuty

V dubnovém čísle oficielního orgánu australských
filatelistů ’’The Australian Stamp Monthly” byl
otištěn informovaný komentář o československé
účasti na britské mezinárodní filatelistické výsta

vě. Českoslovenští komunisté vystavovali jen znám
ky vydané po únoru 1948, a je příznačné, jak i
tak vyloženě kapitalistická instituce jako obchodo
vání se známkami může sloužit komunistickým cí
lům. Otiskujeme překlad článku, jehož autorem

je A. Niven.

Československý národní podnik ’’Artia” měl
Stánek na britské filatelistické výstavě ”STAMPEX 1958”. Předvedli prvotřídní a dobře organísovanou výstavku, svědčící jasně o politických
a finančních motivech, které rozhodují ó* politice
tohoto státu za Železnou oponou. Stánek byl roz
dělen na dvě části - Národní kultura a Budtxjeme
komunismus, a z prohlídky této velmi zajímavé
výstavky bylo zcela: zřejmé, jak pražské mirjisterstvo pošt s úspěchem propaguje politické cíle čes
koslovenské vlády, ia zároveň sladí pilulku štěd
rou dávkou národní kultury a jiných příkras.
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Nakonec
to dopadlo jinak
Chruščov řečnil v Maďarsku

Sovětský mocipán Chruščov vyjel pa inspekci své nejneklidnější gubernie. Bylo to vlastně je
ho první větší vystoupení v nové roli ministerského předsedy SSSR, vystoupení, které ukazuje ne
omezenou důvěru, jíž má Nikita Chruščov v Nikitu Chruščova.
V Maďarsku utrpěla sovětská prestiž nejtěžší ránu. V Maďarsku zápasí Kádár bez úspěchu
o získání sebemenší lidové podpory. V Maďarsku vidí svět symbol odporu proti komunismu. Do
Maďarska se tedy vypraví N. Chruščov a napraví, co jiní napravit nedovedli. Tak nějak si to asi
Chruščov představoval a není jeho vinou, dopadlo-li to nakonec trochu jinak.
Navzdory tomu, anebo, právě proto, jeho maďarský výlet ukázal zajímavé věci a nedá se př
irovnat k výletům, jež kdysi podnikal s Bulganinem.

Kádárovým pohůnkům
se přirozeně musilo po
dařit nahnat k poslou
chání Chruščovových vý
levů povinné tisíce. Ale
chlad, který z těch tisí
ců na něj vycházel, mu
sil působit ještě tíživě
ji, než kdysi prázdné uli
ce svobodného Finska.
Zatím co mluvil po
pracovní směně v ocelár
nách v Csépelu, dlouhé
proudy dělníků odchá
zely provokativně domů.
Jinde zažil zkušenost
pro sovětského politika
neuvěřitelnou - vytrho
vání z davů. Místo ’’já
sajících šiků”, jimž uvykl
oři svých cestách sateli
ty, narážel na odměřený
chlad lidí, kteří se ne
dají ničím nakomandovat k nedůstojnosti shr
beného tajtrlíkování.
V Chruščovových řečích se odráží vliv, kte
ré na něj mělo mad arské přijetí. Jsou v nich
pasáže, které si asi při
pravil před odjezdem z
Moskvy, smíchané s hit
lerovskou zpupností do
byvatele, 'který najednou
poznal, že se srdce ne
dají uvrhnout do želez.
Navíc v nich najdeme
nesrovnalosti člověka,
pro něhož je pravda tak
elastická, že ho ve stře
du ani nenapadne, že ří
kal v úterý pravý opak.

Celá tato obchodní operace je prováděna do
vedně a účinně, a je zřejmě velmi užitečným zdro
jem přijmu pro pokladnu československé národní
banky. Československé známky se vydávají v ná
kladu přibližně 3 miliónů pro volný prodej a asi
350.000 jen pro filatelistické účely. Ceny v dola
rech, které Artia uvedla, jsou založeny na timělé
hodnotě čsl. koruny, která vůbec neodpovídá její
kupní síle, a za tytcj neskutečné ceny se prodávají
'kousky potištěného papíru.. Má se za to, že výrob
ní náklady se rovnají přibližně 1 procentu nominelní hodnoty, takže každá známka, kterou Artia
Žádosti se vyhovuje
prodá, přináší za nepatrnou službu tvrdé valuty
K dělníkům v Csépe
v uvedené hodnotě.
lu: ”... Žádám západní
Poslední uveřejněné statistiky jsou z r. 1954, korespondenty, aby byli
kdy bylo vydáno celkem 45 různých známek v alespoň trochu poctiví a
celkové hodnotě asi 35 Kčs. To ¡sou dvě australské napsali, jaký je skutečný
libry, a jestliže počítáme, že se prodalo přibližné poměr mezi dělníky v
50.000 sérií nepřetištěných, máme pro začátek £ Csépelu a Chruščovem,
100.000. 200.000 sérií se pravděpodobně prodalo - protože tihle žurnalis
orazítkovaných za čtvrtinu nominelní hodnoty, což té říkají, že chtějí Ma
je dalších £ 50.000. Jestliže výrobní náklady byly ďaři roztrhat Chruščova
za ten rok £ 10.000, a jestliže byla podobná částKa na kusy ...”
zaplacena umělcům: (v Praze jsou velmi dobře Západní novináři, jimž
placeni), zbývá nám. pořád ještě čistých £ 130.000, byl zakázán vstup do ha
což je zisk jen na exportu. Vnitrní poptávka v ly, v níž Chruščov mlu
ČSR asi vstřebá zbývajících 50.000 známek ve vil, jeho žádosti vyhově
filatelistických ’’aršících”, a koupí 200.000 dal li. Z nádvoří, v němž by
ších nepřetištěných: známek, takže pro poštovní li odkázáni na poslech z
ůčelv. zbude poměrně malé množství známek. - Ta ampliónů, pak poctivě
to řída ilustrují činnost a poslání státních obchod referovali o tom, co <viních organisací, a proč na ně komunisté kladou děli: proud dělníků, kte
rý opouštěl provokativ
takový důraz.

ně místa projevu. Pomě
ru dělníků ' z Csépelu k
Chruščovovi se dostalo
poctivé ilustrace.

jsou všechny socialistic
ké zemé a síly Ruska
připraveny pomoci jed
notně proti nim ...”
Třetí den: ”... Mohu
Dělník zde i onde
vám říci s jistotou, že
Jeden den:
” .Je
■kontrarevoluce se v Ma
lepší uvěznit pár rebelů,
ďarsku nikdy nebude onež se dostat do nebez
pakovat..."
pečí, které by ohrozilo
Za zvuků hudby a
celý národ. Pracující tří
kanónů
da nemůže být nikdy na
straně kontrarevoluce a
V Cegledu: ” . . .Ve
maďarští dělníci zůstali chvíli, kdy nás lid a vlá
věrni socialismu ...”
da Maďarska požádají,
■ Druhů den: ”... By abychom odsunuly své
lo však těžké dojít k roz armády, seřadíme je a
hodnutí, protože část vypochodujeme za zvu
dělníků byla na straně ků hudby...”
kontrarevoluce. Naše ru Nedávná minulost mlu
ce se nezachvějí, mají-lí ví jinak. Ve chvíli, kdy
udeřit proti třídnímu ne- ”je” lid a Nagyiho vlá
příteli. Viděli jsme však, da požádala, připochože jsou dělníci mezi dovali za zvuků bomb a
kontrarevolucionáří a kanónů.
kulky si nevybírají cíl,
Věda si neyí rady
nevědí, zasáhly-li třídní
ho nepřítele nebo svede K akademii věd: ’’...Chá
peme vaše obtížné posta
ného dělníka ...”
vení. Není pro každého
Bude-li kontrarevoluce, lehké, vidět okamžitě
která nebude
jasně, ke které straně
Jeden děn: . . . Nemě patří a s kým má pocho
li byste si myslet, že se dovat ...”
můžete znovu spole
Rudé moře
hnout na ruskou pomoc,
V Cegledu: ”... Roz
kdyby zase začala kont- hodli jsme ,že když ne
rarevoluce ...”
pomůžeme v době, kdy
Druhý den: ”... Jest jsou komunisté věšeni v
li se nepřátelé dělnické ulicích Budapešti a nejtřídy a provokatéři po lepší synové pracující
kusí o puč, .říkám jim třídy zabíjeni, kdy fa
tady z toho místa, že šisti se pokoušeli o moc,

nejlepší sny maďarského
lidu budou utopeny v
moři krve ...”
Pomohli tedy a nejlep
ší sny maďarského lidu
byly utopeny v moří ru
dého násilí.

O Chruščovovi se ří
ká, že má vtip. Jeho ře
či v Maďarsku tomu ne
nasvědčují. Jeho výkon
však byl stejně úctyhod
ný, uvážíme-li. že to mlu
vil k Maďarům člověk,
na jehož povel bylo zma
sakrováno tolik
tátů,
bratrů a synů lidí, kteří
jej v té chvílí opovržlivě
poslouchali. Zůstal-li co
dlužen svému vtipu, vy
nahradil to tisíckrát hro
ši drzostí.
-kw-

Kádár

NA SPLÁTKY BEZÚROČNĚ

ELECTRO CENTRE
majitelé: A. Fiala & A. Filip
i

ČESKÉ A JINÉ
KONTINENTÁLNÍ

GRAMOFONOVÉ
DESKY

$

95 Oxford St., BONDI JUNCTION,

|

SYDNEY

|

Telefon FW 2369, po prodejní době FW 306S
Nabízíme Vám za nejvýhodnějšich podmínek
všechny značky televisorů, radia, rádiogramy, auto.radia, pračky, ledničky, mixery,
elektrické větrníky, Importované perkolátory, osvětlovací tělesa, automatické toastery,
parní žehličky a j.
NOVINKA: transistorová rádia a gramofony,
normální i přenosná, na baterie (transistory
nevyčerpávají baterie!).
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10. dubna byl pochován básník Vítězslav Nezval

Smrt Roberta Davida
’’Český národ se rozloučil se svým velkým synem, básníkem .Vítězslavem
Nezvalem. Oď rána přicházeli dnes básníkovi přátelé, spisovatelé i čtenáři do
koncertní síně Domu umělců, zahalené rouškou smutku... Smuteční obřad
začíná. Loučí se s básníkem hudba, jíž se tolik podobaly jeho verše. Loučí
se s ním herci Marie Burešová a Vladimír Šmeral. Recitují sloky jeho básně
”Z domoviny’’. Ale nejsou to jenom oni, je to přece první Nezvalova Ma
non Lescaut, první Nezvalův rytíř des Grieux ”
Pražský rozhlas

V letech,

která těsně
předcházela druhou
světovou válků, vychá
zely u Františka Boro
vého sbírky sonetů, psa
né anonymem. Anonym
se sám pokřtil Robert
David. Byly to brilan
tní verše, brilantně vykroužené a brilantně
prázdné. Obsah: uhlaze
né pseudoutrpení a roz
koš z veršování, pseildosociální ston, sladká
pomáda navrch. Neu
tajitelný autor: Vítězslav
Nezval. Vítězslav Nez
val, piják světel potó,
pěných do stínu, piják
rozkoše a zkrvavělých
pěn, jak to definoval ve
svém Edisonovi.
Alfred de Musset by se
zachvěl závistí, kdyby
mu bylo popřáno spattřit dílo Vítězslava. Nezzvala, zpověď dítěte své
ho věku. Ale bylo by třes
ba při .nejmenším genia
Moliérova, aby zachytil
celou tragikomedii Nez
valova pohřbu. Nepcchovávali tu zdravého
nemocného, ale nemoc-

néhó zdravého.
Vítězslav Nezval byl ko
munista ústy a činy,
klaun, šarlatán a básriík
dílem a srdcem. Přáli
bychom mu, aby mu
někdo zazpíval nad
'hrobem tak jímavou bá
seň, jako byla jeho
’’Smuteční hrana za Ota
karem Březinou”.
Místo toho se dozvídá
me, že nad jeho rakví
promlouval Václav Ko
pecký ,duch asi tak poe
tický jako Kalibán.
Podle Kopeckého slov
byl básník Nezval ’’bá
sníkem komuni s t i c k é
avantgardy proletariáfa,
byl básníkem dělníků,
pracujících lidí, byl bá
sníkem
proletářjských
třídních bojovníků - re
volucionářů. Byl básní
kem těch, kdož pro krá
su života porážejí sta
rý podlý svět a pro krá
su života se probíjejí do
stále šťastnější^ budou
cnosti.”
U Mánesa se s rakví lou
čil František Branislav,
třetí houslista v podpalu-

PREVLECEK v převleku
Mistr Chodounský, proslavený autor mnoha de
tektivních románů, z nichž do cizích jazyků byly pře
loženy především ’’Záhada koktavého nemluvněte”
a ’’Zmizení neviditelnéhopokladu”, právě nabral dech,
aby se odmlčel, když vtom vojínova berla ranou
silnou dopadla na stůl, budíc všechny. Slavného
autora to vyvedlo natolik z míry, že zcela zapomněl
na řečnickou pauzu, k níž se chystal, a pravil:
Když se tak dobře bavíme, tak vám takv prozra
dím, že zrovna chystám i další sensační román. Ještě
nevím, jak to začne, ale fabule bude sensační, bude
to něco veselého, no, taky smutná, jak kdý. Nakla
datel už to koupil a má; to vyjít na tyhle dušičky.
Tak si, pánové, představte: máme krásnou loupež
v nejpevnější bance, dejme tomu, že v Melbourne,
to je v Austrálii, to je ještě nevyužité prostředí,
a pak taky je to daleko, tak na detailech, nezáleží.
Pachatel si samozřejmě před činem pečlivě pro
studuje plán hlavního města Melbourne, seřídí Si
přesně hodinky a načasuje plán útěku na zlomek
vteřiny. Představte si to napětí, až vylíčím, jak
Se zločinec vynořil z portálu banky, obtížen lupem
á špatným svědomím, vypálil třikrát do zešeřelé
haly banky, v níž dosud panovaly jen čilý ruch
a procenta, a pak se vrhl do pouličního ruchů,
zanechávaje za sebou : zkamenělé chodce, patřící
ztmule na zlosyna a televisi ve výkladech.
Ale tu již zaznívají kvílivé zvuky policejních
sirén, střed města je obklopen policejními ohaři
a všechny přechody jsou obsazeny přepadovými
limuzínami vrchního policejního komisaře O’Brocka. Řeknete, kudy kam. Ale teď právě zacpe
pracovat přesně vypracovaný plán důmyslného
zločince.
On! totiž nepádil, aby jen pádil, on jako pádil
na tramvaj. Vybral rafinovaně zastávku za rohem,
kam má ve 2.56 přijet tramvaj číslo 48, Jakmile
začal pádit, tu hned všichni chodci, kteří též
pospíchali ná tramvaj, ¡začali pádit, neboť se

■

bí českého Parnasu. Na
vyšehradském hřbitově,
kde leží Mácha a Čapek
a mnoho znamenitých a
poctivých lidí, se s Ví
tězslavem Nezvalem roz
loučili stavitelé lepších
zítřků sladkob o 1 n o u
básničkou ’’Sbohem a šá
teček”. Bylo mu asi tak,
jako kdyby Dvořákovi
na poslední cestě šmi
dlali Humoresku.
Vítězslav Nezval byl pře
devším všechno možné,
jen ne básník bolševismu. Kdykoliv začal psát
bolševicky, přestal být
básníkem. Měl však vel
kou výhodu před svými
soudruhy. I když lhal, a
i když si nestoudně lhal
do kapsy, nepřestal roz
lišovat poesii a poetiku.
Pravda, básnil na objed
návku a na počkání. Nad
některými verši by se
zarděl i Šimon Lomnic
ký.
Ale přesto byl Vítězslav
Nezval posvěcený bás
ník,jako byl posvěcený
básník V i 11 o n, kt e r ý
vraždil a smilnil a lou

pil, jako byl posvěcený
básník- Daniel Defoe,
jenž se stal politickým
udavačem a bezpáteřní
kem, jako je posvěcený
básník Ezra Pound, kte
rého dnes propouštějí z
útulku blázince, kam
nikdy nepatřil. Literatu
ra má básníky, prokleté
v zcela jiném smyslu než
Baudelairově a Wildeově.

Vítězslav Nezval, básník
(rozlišujeme od Nezva
la - občana, nad jehož
hrobem by měl zajít
hněv ), byl vskutk-u
” věčný student Robert
David”. Podprsenka ho
inspirovala daleko víc
( a daleko upřímněji )
než šiky modrých halen.
E d i s o n, shrbený nad
vláknem bambusu, mu
byl básnicky blíže než
Klement Gottwald, kte
rý mu zaručil blahobytné živobytí. Byl-li Ví
tězslav Nezval milencem
života, byl daleko víc mi
lencem slova. V nejhor
ších chvílích českých
básníků, ve dnech, kdy
uveřejňoval verše o ame
rických pilotech, ” one
mocnělých gonorrhaeou,
shazujících jak ropoti,
své bomby nad Koreou”,
kdy zkrátka zpíval na
diktovaný a ne z a ž i t ý

domnívali, že tramvaj jede. Ale co byste řekli?
Nejela.
Ale i na to bylo v plánu lupiče pamatováno.
Přetrojiv se 'hbitě za nebezpečného zuřivce,
uprchlého z ústavu choromyslných, napadl svazkem
hasáků poblíže stojícího inspektora elektrických
drah hlavního města Melbourne. Během zápasu
utvořil se na namalovaném nástupišti, ohraničeném
uprostřed jízdní dráhv vápnem a cedulkou ”Zde
jest bezpečno” takový dav lidí, že si ztlučený
inspektor zamnul ruce nad neočekávaným zvý
šením počtu eventuelních pasažérů. Kolemjdoucí
hlídka stráže bezpečnosti, která hodlala zakročit,
byla davem informována, že se nic neděje, že ten
pán co ho tluče vůbec není blázen, ale že mu asi ujela
tramvaj. Stráž bezpečnosti se přesto měla k zákro
ku, s čímž právě náš zlosyn počítal. Nezodpovědné
chování veřejného činitele, který se snažil přerušit
zajímavý zápas, proměnilo veškeren dav v hejno
zuřivců, ve kterém se pachatel ve svém převleku
pohodlně’ skryl až do okamžiku, kdy se z dáli vyno
řila tramvaj.
I tady byl zločinný plán úspěšný. Podle plánu
totiž přijela tramvaj s cedulkou ’’Nejnižší jízdné
11 penny”. Zlosyn tu správně vykombinoval: vrchní
policejní komisař CTBrock patrně tuší, že pospíchám
i dá prohledati tento vůz, ve kterém jezdí jen lepší
lidé do lepších okresů, kde se dá leckterá lumpárna
snadno ututlat. Jeho ohaři se jistě s řevem vrhnou
i pod sedadla a na tlumiče hluku Nenaidou-li mne,
usoudí, že tam nejsem, a zachráním se příští tram
vají. Uznáte, pánové, že to je solidní kombinace a
kus solidní psychologie. Tu cestu levnější tramvají,
to teda ještě nemám, ale potkal mne tuhle jeden
známý, byl taky v Melbourne, tak jsem ho prosil o
radu, co jako s tou levnější tramvají, když tram
vaj nejede a pak přijede ta dražší, ale on mne
ujistil, že se to stejně nedá popsat. Tak si to nějak
domyslím:
Abych vás dlouho nenapínal, tak on se ten
lupič dostane z toho obležení, ale komisař 0’Brock
je mu v patách. Padouch se však skryje na kriketivém stadionu, kde obroste plnovousem, než padne
první branka. Jako zarostlý tulák se pak dostaví

zpěv míru, táhlo ho srd
ce na ” nábřeží Seiny/
již vroubí Stánky knih a
pestré magazíny”, znovu
ho lákala ”Noc prů
vod rakví bez bubnů,
noc marná karavana” v
pozměněném znění bás
ně ’’Tesknice”: ’’Přijď
hvězdná noci, pnjď,

přijď bosonohá”, znovutouží po ’’Paříži irČmářce”, která ’’vyhrává na
niněru”.
Byl to Vítězslav Nezval,
nebo Robert David, kdo se opíjel v ’’kioscích
smutku tance alkoholu”,
kdykoli ho začal drtiť
’’smutek stesk a ' úzkost
(Pokračování na str. S) -

Z Neznáme ze Seiny
Vítězslav Nezval

Seina burácí a smečka v dvorcích vyje
Však v tvém úsměvu je hvězdná harmonie
sladší nežli harmonie večera
vážnější než stará mešní opera
vágnější než vlahé umírání květů
měkčí nežli něžný štětec Tintoretův
okouzlený jako krutost Dalily
konejšivý jako ticho mohyly
prostý jako šedé lišejníky dvorů
závratný jako tanec hvězd a meteorů

Odvrátila jsi se v smrti od žalu
který zavedl tě k proudům močálu
jako choroba jak vichřice jak hlad
Smrti nádherná jak horský vodopád
oslňující svou korunou jak had f
trouchnivá jak močál děsivá jak hrad
smrti talismane potopených chrámů
pečeti již líbám pečeti již lámu
odvracím se od tvých purpurových měst
odvracím se od tvých zrcadel a hvězd

te

do jisté krčmy, kde o šesté hodině u opuštěného
pultu se bude potulovati, čímž umožní svému společníkovi, převlečenému za převlečeného poli
cistu, že ho naoko zatkne pro potulku a podezřeni
z amoku, když se tam u toho pultu nečepuje, že .
ano? A pak spolu uprchnou černou Máry, přemalo
vanou za zelený Anton. Cestou přejedou jednoho
mladistvého provinilce, který si šel přes ulici pro
zmrzlinu, a asi tři zebry, ale stíhat je bude hlavně
Spolek pro ochranu zvířat. A uniknou z Austrálie
kontinentálním expresem, zvaným Funící Vilda.
Vtom vojínova berla dopadla na stůl, a
vysloužilec zahřměl: A tomu vy, pane, říkáte, so
lidní psychologická základna? A kde je to veselí
s tím smutným? Smutné, pane, smutné je, eo nám
tu vypravujete. Absurdní. Jsem též čtenář, tuhle
jsem zrovna taky četl, jak tak pršelo, j v Austrálii
jsem byl. ale abyste věděl, v celé Austrálii nenajde
te jednoho převlečeného policajta, za to vám
ručím. Ty loupeže, prosím. Ty tramvaje, ten kri
ket, to souhlasí, a i jinak je příběh jako ze života.
Ale převlečená policie, pane, v Austrálii neexistuje,
to si pište!
A to prosím, to je ten háček, zajásal mistr
Chodounský, počítejte se mnou, převleček v pře
vleku. veta za vetu, zmatek nad zmatek, nula od
nuly pojde, a máme, prosím policistu v plné polití.
Prima, co ?
Pitomost, odvětil vojín, policista v plné pol
ní je špatný pro byznys, ještě horší, než ti v civilu,
nebo ti, co chodí do hospody ve svrchníku a v ko
misních kalhotách s červeným štráfkem, podle
kterého je každý pozná. Pane, ti štamgasti by asi
nejdřív zřezali toho vašeho lupiče, že je tak pito
mý a čeká, až ho seberou, a pak by asi seřezali to
ho vašeho falešného policajta taky.
Na policii by si troufali ? zděsil se mistr Cho
dounský. Někdy, řekl vojín, ale na toho vašeho
falešného jistě.
A jak by poznali, že je falešný ?
Poznali by to, odvětil vojín s určitostí. To
nevím, jak to dělají, ale poznali by. Ale tady máte
námět na lepší detektivku.
jun.
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SMRT ROBERTA DAVIDA
(Pokračování se str. 5)

života, i smrti ? Zaslou
žil si Vítězslav Nezval
nebo si zasloužil Robert
David, aby u rakve
kde měli stát André Bre
ton, Henry Miller nebo
Dyllan Thomas, stáli ta
koví trpaslíci jako Tu
rek Hikmet nebo Kurt
Bartel, jehož liter á r n í
pseudonym je v češtině
velmi případný : Kuba?

Oba to byli, oba si to za
sloužili, jako si don
Quijote zasloužil svého

Sancho Panzu, neboť
Robert David zvítězil na
konec nad Vítězsla v e m
Nezvalem,
Václav Kop e ck ý nás
dnes ujišťuje, že Nez
valova památka bude
nejlépe zachována ’’Zpě
vem míru”. Mnozí z nás
si budou Nezvala připo
mínat v hladkých kadencích Manony. Připojuje
me se dnés k tryzně za
Vítězs 1 a v a Ne z v al a
proto ,že napsal Básně
noci, jejichž jednotlivá
čísla /Edison, Neznámá

VŠENÁRODNÍ DISKUSE
(Pokračování se str. 3) ně je

Spolehlivá rosnička Ru
dé právo prozrazuje, že
’’tento sjezd bude mít
Velký mezinárodní výzfiam”.Ať o tom pochy
bujeme jak chceme, pře
ce je dobře zaznamenat
hlavní argumenty orgá
nu strany:
KSČ prý uspěla ve vy
pracování zásad o zvý
šení
ekonomické čin
nosti řízení našeho hos
podářství a jeho organisáce, ale na druhé stra-

si vědoma, že
’’úkol . dovršit výstavbu
socialismu: . . . nebude
probíhat bez překážek a
obtíží . . .”
Pod všemi frázemi, ji
miž hýří stranický tisk,
lze odhalit
podstatu
dnešního shonu po špi
onech, válečných zločin
cích, škůdcích hospodář
ství a náboženských úchylkáříchj KSČ opět
kandiduje: proti valné
většině československého
lidu, zbaveného mandá
tu.
B,G., Paříž

PŘESVĚDČTE

o tom, jak se nyní vaří v

RESTAURACI V RICHMONDU

ze Seiny, Smuteční hra
na/ směle obstojí n a
předním místě žebříčku
české poesie dvacátého
století. A je-li jaký svá
tý Grál poesie, o kterém
Nezval rád zpíval, pak
nebude zneuctěn hvěz
dami z duše tohoto bás
níka.
-vm-
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Pračky

Ostatní el. spotřebiče

HEALING‘S PTY. LTD.
263 Sv. anston St., - Melbourae - City, I"B 2064
337 Barkly St., Footscray
MW 2835
165 Nieholson. St., Footscray
MW 1779
844 Sydney Rd., Brunswiek
FW 6642
424 ToOrak Rd., Toorak
BJ 3460

D A R U J T'E

moderní keramiku

ELLIS
86 Nichelson Str., Abbotsford, Vic.

Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.

ČESKÉ OCHOTNICKÉ
DIVADLO V MELBOURNE
dovoluje si Vás pozvati na
představení divadelní hry F. a M. Kostkových
-

V

-

ZLOBÍ VÁS OČI?

Noste brýle od O P T A I

OPTO
Capitoí House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (proti Melbourae Town Halí) i

Telefon: Centrál (Y) 1819
i
Mluvíme česky i slovenský
i
Zachraňte děti svých příbuzných před obrnou'!
( p o 1io)
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
Dodáváme léky všech druhů - i bez lékařského
ýředpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USA.!
Zastupujeme firmu

byt: JA 6701

YOSEMITE TOURIST HOUSE

VIC.
kuchyně.
víkendy
nebo v HD

(blízko Bridge Rd.)

Bolí Vás hlava?

v krásném prostředí Dandenong Ranges,
30 mil od Melboume, strávíte v
Barbers Rd., KALORAMA,
. .. Dobré ubytování, česká i austr.
K delšímu pobytu neb jen na
Informujte se na tel. Kalorama 98

Street

Jistě ji pak doporučíte i svým přátelům
Restaurace je pod novým čs. vedením a vaří prvotřídní česká
i jiná kontinentální jídla
Je otevřena denně - mimo pondělí - od 12 do 2 hod., a od 5 do 8 hod. večer.
Mírné ceny.
TĚŠÍME SE NA VAS!

Telefon JA 6973

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU

Church

* TELEVISORY *

Rádia

SE

f

ZLATÉ ČESKÉ MAMY
které sehraje v předvečer Svátku matek
V SOBOTU 10. KVĚTNA 1958 V 7.30 VEČER
V ST. MICHAEL HALL, BROLJGHAM ST., NTH. MELBOURŇE
Režie J. Třemi
Výprava F. Poooyský
Osoby a obsazení:
Vdova po továrníkovi..... ................................. J. Tůmová
Jaruška, její dcera............................................ E. Glosová
Láďa, její syn..................................... ................... L. Rešl
Ěvža, její neteř................ .......................... M. šťovíčková
- _• Účetní továrny..................................................F. Vbžábal
Nováková, hospodyně...... :.......
L, Pbppvská
. Lenka, její dcera...............
S. Wintrová
Jenda, její syn..................
L. Gérlich
Bambas, zahradník............................................ J. Třemi
Dekorační nábytek zapůjčí firma J. Kinda & Co., Brooklyn
Předprodej vstupenek: J. Dobeš,: 1. Ross St.. St. Albans, tel. ML9068
SPOJENÍ: elektrikou z Elizabeth Str. číslo 49, 50, 51, SX, 54, 58 a M,
zastávka 19.

P římo od výrobce!
Pánské a dámské
GABARDINOVÉ A TVÍDOVÉ KABÁTY
od evrop. odborníka s dlouholetými zkušenostmi
LONDON COATS
208 Lygon St., East Brunswick, Vic.
Elektrika č. 1 a 15, zastávka 22
Rádi Vám posloužíme po obchodních hodinách
nebo v sobotu. zavoláte-Ii předem p. Wintera na
telefon FW 1936

největší knihovna světa,
zřídila zvláštní oddělení
pro uchování písemných
památek českých a slo
kami z gramofonových venských vystěhovalců v
Americe.
desek.
— V Casablance zemřel —Předsedkyní ottawské
čestný předseda tamní odbočky Čs. národního
T. J. Sokol, čs. průmysl sdružení v Kanadě byla
zvolena Zlata Kalinová.
ník Jan. Nehera.
—Free Europe Citizens —Shromáždění evropService přestal od 1. dub ských porobených -národů
na dotovat činnQst Výbo zaslalo vládám států, sdru
ru čs. uprchlíků v Mni zených v Západoevrop
ském paktu, memoran
chově.
—V Mnichově byl založen dum k jednání o konfe
samostatný Svaz čs. exi renci ”na nejvyšší úrov
lových studentů v Západ ni”. V memorandu se mj.
praví, že vítězstvím SSSR
ním Německu.
bude, nepodaří-li se
—Po necelých dvou le již
prosadit, aby se konfe
tech pobytu v Rakousku rence
zabývala otázkami
se vrátil před vánocemi sjednocení
Německa a
do ČSR Miroslav Zdeb- osvobození satelitů.
ský z Ostravy. ?yl úřed — S Tomášem Baťou II.
níkem vídeňské firmy, cestovali po Austrálii a
která posílá dárkové ba N.
Zélandu (viz. HD 8/
líčky do ČSR. Hned po VIII)
vedoucí ředitel ji
svém útěku v cisternovém hoamerických
společností
voze z ČSR byl čs. exu
koncernu dr. Fer
lantům i rakouským úřa Baťova
Menčík z Limy a
dům podezřelý ze spolu dinand
technický ředitel J. Bur
práce s čs. Stb.
šík. Podle soukromých
—Čs. národní rada ame informací má být rozhod
rická vydala slovenský nuto teprve v Londýně,
a anglicky knihu, dr. Já zda bude realisován plán
na Papánka o událostech na stavbu Baťových zá
z února a března 1948 vodů v Austrálii (pravdě
pod názvem ’’Desať ro- podobně u Dandenongu
kov”.
v okolí Melboume)
—Library of Congres ,
Č/JK/ČS/HD

KRÁTCE Z EXILU
-—Rafael Kubelík dirigo
val představení Janáčko
vy ’’Jenúfy” v londýnské
opeře Covent Garden.
Jednu z hlavních rolí zpí
val čs. pěvec O. Kraus.
—Symfonický orchestr v
Ottavě- uvedl premiéru
symfonie dr. O. Morawetze ’’Finale Giocoso”.
— Edice ’’Rencontres”,
kterou řídí dr. J. Trnka,
vydala v Paříži I. část
publikace ’’Artistes Con
temporains” se životopisy
čs. hudebníků v zahraničí:
M. Broda, R. Firkušného,
K. Husy, B. Janáčka, K.
B. Jiráka, W. Schmolky,
B. A. Svobody, J. Vaněč
ka, B. Vanni - Vondráč
kové a R. B. Vočadly.
—2. čs. kompanie u ame
rické pomocné služby v
Bad Kreuznach se likvi
duje.
—V Paříži zemšela man
želka místopředsedy sprá
vního výboru Čs. pomoc
ného výboru . y Paříži,
pí. J. Kleinbergová.
— Z. Bumbálek měl v
mnichovském Qomě' set
kání úspěšnou přednášku
o lidové hudbě na Slová
čku, doprovázenou ukáz-

P LU M R O S E ,

nejlepší dánské potravinové balíky
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
Vyžádejte si podrobný ceník

28.4.1958

Dopisy redakci:
STIPENDIA KE STUDIU V ASII
— Paderewski Foundation, lne., v Npvém Yorku
udělí exulantům, přednostně Polákům : a Čechoslo
vákům další stipendia pro studium v některé z asij
ských zemí. Podmínky: stáří 22-34 let, dosažení
hodnosti bakaláře (B. A.) nebo ekvivalent, plynná
znalost angličtiny, bezvadné zdraví, přednost mají
uchazeči svobodní. Studijní obory: asijská historie,
literatura, umění, jazykozpyt, civilisacě, sociologie,
regionální hospodářství.
Stipendium je uděleno na jeden rok a může být
obnoveno. Zahrnuje úhradu cestovného (letadlem)
z místa pobytu stipendisty do sídla university, stu
dijní poplatky a vlastní měsíční stipendium v dos
tatečné výši. Nadace projedná přijetí stipendisty
universitou a zařídí ubytování, jež je ve většině
asijských zemí značným problémem. Vzhledem k
obtížím, jež se někdy vyskytují se strany vládních
míst, vyhražuje si nadace konečnou volbu univer
sity. Přednost se dává studiu v Indii, avšak i jiné
asijské země jsou pojaty do programu (Pákistán,
Burma, Malajsko, Singapore, Hong Kong, aj.).
Uchazeči musí předložit podrobný životopis, pře
pis nebo fotokopii studijních dokladů a krátkou žá
dost s podrobnostmi studijního programu, který
uchazeč hodlá sledovat v rámci stipendia, země, jíž
dává přednost ev. university, apod. Veškeré dokla
dy a žádost v angličtině (v případě studijních do
kladů v jiném jazyce též překlad do: angličtiny).
Zájemci z řad čs. exulantů nechť zašlou žádosti’
na poradce pro tento program a člena Správní rady
nadace J. V. Zicha P. O. Box 195, Cathedral Sta
tion, New York 25, N. Y., USA.
PODĚKOVANÍ Z VÁLKY
— Sbírka pro naší školu ve Válce se konala právě
v době, kdy pomocný americký výbor přestal pod
porovat naše děti.
Tyto dny jsme dostali přes filiálku Německé
banky v Norimberku poukaz na £ stg. 47/16/2.
Při kursu 11.737 jsme po malé srážce dostali pro
naší školu 557,50 DM.
Je to úctyhodný obnos, za nějž všem dárcům z
řad čtenářů ’’Hlasu domova” co nejupřímněji dě
kuji jménem naší školy, dětí i rodičů ve Válce.
Je to důkaz, žé náš exil má ještě dosti zdravých
sil k tomu, aby v tak důležité záležitosti,, jakou je
čs. doplňovací školství v cizině, nespoléhal jen
na cizí pomoc a porozumnění. ale dovedl účinně
zasáhnouti tam, kde za dobré a vhodné: uzná.
Valka, tato průchozí brána do svobodného světa,
je místem, kde se vždy v nových formách a obmě
nách zpřítomňuje trpký osud uprchlíků před ko
munismem. Sebemenší projev přízně obyvatelům
tohoto tábora svědčí o tom, že dobří lidé ve světě
jsou si stále vědomi, že je pomoci třeba - a to ze
jména tam, kde jde o naše děti!
Za Čs. doplňovací školu ve Válce R. Krempl,
správce školy.
POZN. RED.: Po odeslání částky £ 60 do Němec
ka, zaslal pro školu ještě jeden čtenář £ 2 (viz.
č. 8/VHI.) a před vyjitím tohoto čísla nejmenova
ný čtenář z Nové Guinei £ 10/-/-. Děkujeme. ..
Zašleme do Války dodatečně. HD
ÚVAHA O SLOVENSKU ZA VÁLKY
— Přišel jsem na Slovensko v roce 1937 a žil jsem
tam po celou válku. Mohu říci, že jserh měl jako
Čech potíže při styku s obyvatelstvem jen několik
měsíců v roce 1939. Později jsem měl menší obavy
z fanatických ’ nacionalistů a germanofilů, než měl
průměrný inteligentní Slovák. Vzdělaní Slováci, me
zi nimiž jsem měl mnoho skutečných dobrých přá
tel, si plně uvědomovali závislost státu ňa Němec
ku, a většina z nich, ti slušní, se drželi v pozadí,
nebo dělali jen to, co za dané situace dělat museli.
Mezi nimi byli i takoví, kteří jinak propagovali
myšlenku samostatného Slovenska. Naproti tomu
působila oficelní propaganda na část prostých,
hlavně venkovských lidí. Ti nechtěli připustit, že
je celý stát jen hračkou v Hitlerových rukách, ani
že se do vedení některých úřadů a organisací dos
taly nejhorší živly. Rozhodně však nelze odsuzo
vat všeobecně. I mezi členy Hlinkový i gardy a i
mezi ’’šaržemi se našli slušní lidé, kteří se čestně
domnívali, že slouží své vlasti ...Znám případ
bývalého sokolskéhoi náčelníka, který se stal za vál
ky vedoucím oddílu HG. Tomu trvalo víc než dva
roky, než se přesvědčil o metodách a záměrech ve
dení HG a než se své hodnosti zbavil' (a i potom,
pokud vím, zůstal členem HG).
Ku konci války se mluvilo dost veřejně o hru
bém jednání některých gardistů i o popravách, avšak zprávy bylo těžko prokázat. Většina slušných
prostých lidí takovým zprávám nevěřila. ,”To by
nemohl Slovák udělat”, byl pro ně pádný- argument.

HLAS DOMOVA

Priv. FU 6662

PHONE: . FÁ 5366

Vnitřní Dekorace
Zařizování Obchodů
Malování

O’BRIENS LANE.
EAST SYDNEY

K. V. HYRSAL

Nezapomeňte, že nejvhodnějším dárkem
k Svátku matek
je teplá peřina nebo kontinentální
PROŠÍVANÁ PŘIKRÝVKA S PRACHOVOU
PODUŠKOU
Lze je koupit nebo objednat u firmy

D U RÄ LI N E
62 Oxford St., PADDINGTON. NSW
(proti zastávce elektriky č. 14)
Telefon FA 3678
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: 19 York Str.
Wynyard Stn-, Sydney
Tel. BX 7543

Nemec: 15 Hunter Str.
Sydney
Tel. BL 3970

Zprostředkuj'ems za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník.

PRO ELEGANCI A KVALITU

J. Č Á P - krejčí
116 Darlinghurst Rd., KINGS GROSS, NSW.

J. R. KREJZAR, DENTISTA
41 Phillip St., Sydney - City
Telefon BU 1000

Kontinentální prošívané deky, peřiny, polštáře,
povlaky, též sypky a damašek (160 cm je 63”)
K dostání pouze u firmy

ROSE
38 Washington St., BEXLEY, Sydney, NSW
.(Stanice Rockdale)
Telefon LW 1220
POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručeni,
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede R. C. KUGLER

(Melb.) XL X4X1

KONTINENTÁLNÍ
LŽKÁRNA
13, Darlinghurst Rd.,
Kings Cross, NSW.
FA 3476
Otevřeno denně /i v ne
děli/ do 8 hod. večer.
Všechny evropské léky
Balíčky s léky do Evro
py nejlaciněji!

Ze svých zkušeností mohu jen potvrdit, že byl
za války na Slovensku asi tentýž počet pomatenců,
dobrodruhů, lumpů a hyen, jako v Čechách a jako
je jich průměrně v každém jiném národě. Fana
tikové a gangsteři mají všude a vždy blízko k ex
trému - fašistickému nebo komunistickému, - a
chovají se všude stejně,- mají-li k takovému cho
vání příležitošt.
B. H. Bondi
SÍTEM JE TŘESENO
— Mám dojem, že jsme všichni vhozeni do jedno
ho síta, kterým je a bude ještě silně třeseno. Zá
leží proto jen a jen na nás, zda se udržíme a nebo
propadneme s plevelí. Co proto dělat? Nic, jen
zůstat člověkem a přát, co sami bychom sobě přáli,
V neúctě je ten, kdo prodává tělo, a zatracen, kdo
prodává duši.
Jana Patetlová, Seymour

Sport v
Austrálii
KOPANÁ V SYDNEY

Praha - North Shore 2:0 (1:0)
Se čtyřmi náhradníky Praha podala proti ’’štice
ligy” dobrý výkon a zaslouženě zvítězila, Skvělý
Výkon brankáře soupeře uchránil North od větší
porážky v zápase, ve kterém Praha nevyužila 20
kopů z rohu. Dobře zahráli Lord, Polívka a útok.
Jedinou slabinou mužstva byl Gast. Práci trenéra
Baumgartnera je už na výkonu mužstva vidět.
Branky: Butkovič a Jaroš.
Praha - Sydney Austral 7:0 (2:0)
Ve třetím kole Praha bez námahy porazila Ho
lanďany, kteří letos mají slabší mužstvo, než v
minulých sezónách. Kombinace Prahy byla na výši
a posledních 20 minut mužstvo bavilo 1.400 diváků
rychlou kombinací a ukázkou klasické kopané po
zemi, během které hráči' Australu jen přihlíželi
Zápas ”na jednu branku” byl zakončen efektní bran
kou. Baumgartner prošel před brankáře de Wiese,
naznačil střelbu a místo rány podal patičkou za sebe
Jarošovi, ’ který hladce skoroval. Branky:' Jaroš 3,
Baumgartner 2, Gast lal vlastní. - Praha vede po
třetím kole tabulku se 6 body a poměrem branek
14:0.
Příští zápasy: 3. 5. Corrimal, 11. 5. (neděle) Can
terbury Marrickville (doma).
-ar
KOPANÁ V MELBOURNE

Slavia - Wllhelmina 1:1 (0:1)
Slavia začala mohutným náporem, který však
trval jen 10 minut. Pak se mužstvo Wilhelminy
rozehrálo'a mělo převahu do konce poločasu, z kte
ré ve 25. minutě vytěžili branku. Ve druhé půli
se Slavia zoufale snažila vyrovnat, ale útok se
nedostal přes výbornou obranu Holanďanů, a těch
několik příležitostí, které měl, zkazil nepřesnou
střelbou. Teprve 6 minut před koncem se Slavii
podařilo vyrovnat, když brankař Wilhelminy pustil
velmi slabou ránu Glennieho. '
Slavia - Juventus 2:1 (0:1)
Na vlastním hřišti dosáhla Slavia 26. t. m. svého
nej cennějšího úspěchu vítězstvím nad jedním z fa
voritů soutěže před 1.250 diváky. Vítězství je o to
cennější, že Cook a Reinbold hráli zraněni. V první
půh. bylj Italové lepší a zdálo se, že Slavia na ně
nebude stačit. Situace se ■ však naprosto obrátila
po přestávce. Nadšená hra Slavie soupeře rozleptala a vybojovala si zasloužené vítězství. Branky
Slavie: Armstrong v 68. min., Cook v 75. min. Slavia je teď s 10 body na druhém mrště tabulky
za Hakoah, který má 11 bodů.
Další zápasy Slavie: 3.5. s Box Hillem (v Box
Hillu). 10. 5. s Morelandem (doma).
Čechoslováci hrají 4.5. ve ’’Světovém poháru”
proti Maďarsku na Olympic Parku.
"
-g.
SPORTOVNÍ KLUB SLAVLA PORT MELBOURNE
srdečně zve na
'
TANEČNÍ ZÁBAV U'
1
kterou pořádá v sobotu 3, května 1958
iv Empire Ballroom, 386 Chapel Sk, PRAHRAN
, Předprodej vstupenek a inf.: LA 4135 (Piek)

Za důvěru jakost !
Krajanský kožišník H. Hnenlich.

DE LUXE FÜRS
136 Pitt St, (4. poschodí), Sydney -City
Telefon BL 3196

RESTAURANT

PRÂHA
Pennys Lané,
KINGS CROSS, SYDNEY

Vzorná obsluha,
chutná jídla a
milé prostředí
je naším heslem

HLAS DOMOVA

2&. 4.1958PŘÁTBLÉ HLEDAJÍ:

Řídí Karel Janovsk ý,

Mnichov

Českoslovenští dorostenci se do finálových

Dorost Itálie
mistrem Evropy v kopané
zápasů neprpbojovali

V dubnu proběhl v. Lucembursku,, v Západním Německu a v Belgii druhý

ročník meziná
rodního - dorosteneckého turnaje FIFA, který je vlastně neoficielriím dorosteneckým mistrov
stvím Evropýt 18 zúčastněných států bylo rozděleno-do 4 skupin, jejichž vítězové postoupili do
semifinále.. Účastníci: Francie, Bulharsko, Jugoslávie, Rolsko, Itálie, .Západní Německo,. ČSR,
Rakousko,' Belgie, Rumunsko, Holandsko, Maďarsko, Řecko, Turecko, Anglie, Španělsko, Vý
chodní Německo, a Lucembursko.
Výsledky semifinále: Itálie - Francie, 2:0, Anglie - Rumunsko 1:0,. Finále: Itálie - Anglie 1:0.
'V zápase o třetí místo porazila Francie Rumunsko 2:0

Českoslovenští dorostencT se do ■ finálových zápasů
neprobojováli. Ve své skupině skončili se 4 body
na třetím míc-tě (¿a . Itálií a Německem). Zájezdu
'sé účastnili’ tito hráči: Kovalcík, = Benko, Semyly,
Kivoň, Weiss, Sleichert, 'Stibránýi, Chrudimský,
Dvořák. Smetana, Mašek, Dányi.
__ _
ČSR • ZÁPADNÍ NĚMECKO 1:3 (0:1)
Zápas byl hrán v Trieru. Čechoslováci v něm byli
svému soupeři rovnocenným soupeřem, ale- nedovedli
se prosadit“ střelecky. Rozhodujícím okamžikem
Utkání-byla 67. minuta. Rozhodčí nařídil za • stavu
1:1 volný kop proti ČSR. Německý útočník poslal
míč- do sítě, aniž se jej některý z hráčů dotkl, ale
rozhodčí branku uznal. Jedinou- brafaku ČSR vstřelil
Chrudimský.

ČESKOSLOVENSKO - RAKOUSKO 3 : 0 (2:0)
V sárském Homburgu vstřelil v bojovém a rušném
utkání Mašek vedoucí branku Československa. Pět
minut poté zvýšil Chrudimský na 2:0. Krátce po
změně stran byl zraněn obránce Benko, a Čechoslo
váci dohrávali o 10 hráčích. Přesto se jim podařilo
v 29. minutě zvýšit Chrudimským na 3:0.
ČESKOSLOVENSKO - ITÁLIE 2 : 3 ( 1 : 1 )
Italští dorostenci předčili Čechoslováky rychlostí
startem n.a míč a lepší posiční hrou. Za Českoslo
vensko- vštřelili branky Chrudimský a Danyi.' Utká
ní bylo hráno v Duedellingen v Lucembursku.

- - Ve zkratce - -

— V Praze zvítězilo Dynamo Praha v přátelském
zápase had mistrem severoněmecké ligy Hamburger
SV 5:3. !V Bratislavě hrál Hamburger SV s vybra
ným mužstvem Slovenska nerozhodně 2:2.
— V mezistátním fotbalovém utkání v Glasgowě po
razila Anglie Skotsko 4:0.
—Rudá hvězda Brno vyhrála ve Východním Berlíně
mezinárodní turnaj, když porazila Dynamo Talin 3:1,
kopané
Gwardii Varšavu 1:0, remišovala s Dynamem Berlín
0:0.
■ Po 28. kole je v čele dubice - Rudá Hvězda
—
Na velikonoční pondělí se hrálo přátelské utkání
tabulky Dukla ■ Praha s Brno 2 :T. Sparta ' Pra
36. body před Slovanem ha - Hradec Králové 3:1, Sparta - ; Slavia. Zápas skončil bez branek.
Bratislavou. s 35 body, á Dukla Praha - Pardubice — Mezistátní fotbalová utkání: Uruguay - Argentina
Spartou Praha s. 33 body. 0 :3, Hradec Králové - 1:0, Holansko - Belgie 7:2, Španělsko - Portugal
- Rudá Hvězda Bratislava sko 1:0, Severní Irsko - Irsko 3:1.
' Utkání posledních dvou 3:1- Kladno - Trnava —104. ročník závodu osmiveslic Cambridge - Oxford
kol: Dynamo Slavia Pra 2 : 2,. Rudá Hvězda Brno vyhráli studenti cambridgeské university o 3 a půl
'■
ha - Slovan Bratislava. - Spartak Praha 4 : 2, délky. 1 .
1:0,: Prešov - Trnava 3:0. Slovan ; Bratislava
—Američan Oérther vytvořil nový světový ' rekord
Rudá Hvězda Bratislavá- Ostrava 4 : 2, Dynamo v hodu diskem výkonem 61,71m. Starý'rekord držel
jeho krajan Bob Gordien výkonem 59,28m.
Kladno 1 : 0, Ostrava- Praha - Prešov 2:0.
—Sezimoýo Ústí vyhrálo doma mezinárodní utkání
- Dukla. Praha 0. : 2, Parv házené! o 7 hráčích nad FSV Frankfurt 20:7.
—Československé košikářky. zvítězily ..v mezístátNádhernou dovolenou zírávíte
-ních pikáních nad Koreou 77:49,. a 97:51.
na australské Rivieře - na ’’Zlatém pobřeží”
—Vítězem mezinárodního turnaje v košíkové aka
demiků ý Lublani se stala Jugoslávie, ktgrá pora
v Queenslandu v
zila v rozhodujícím utkání Československo 66:60.
SURF RIDERS PRIVATE HOTEL
Košíkáři . Slovana Orbis Praha zvítězili y prvním
kole
Poháru evropských mistrů’ v Ženevě nad JonMain Beach, Sout hp ort, Qld.
ction Ženeva 84:56. Soutěže se účastní 23 mistrov
ských mužstev.
|Telefon: Southport 988 a 1239 .
C. Vlastní velký bazén se sladkou vodou.
I ;.
Sprchy a toilety u každého pokoje
VÝHODNÉ PLATEBNÍ PODMÍNKY!
'•Kontin. .i australská kuchyně
*
Kabaret 1
Prvotřídní krejčovský závod
ÍSezóna pó celý rok
- *
.
Mírné ceny*
^^^_]Mšteče^ý
^lovemky “ _
^.1

Dr. Jiřího Pšeničku z Prahy (důlež. zpráva v
red.), Láďu Šefla z Č. Budějovic, Jana Teichmana,' dř. 101 Eskdale Ave., Caulfield, Vic. (důl.
zpráva vřed.), Josefa Macha še Sušická (USA?),
Josefa Mášu z okr. Nové Město na Mor., Vratisla
va Loučka, Cyrila Slámu ze Zelešic, Josefa Šedu
z Brná, Milana Ješinu (zpráva od příbuz.) a Martu
Plávkovu zo Žiliny (zpr. Z Německa).
Zjisťíme-li adresy- hledaných, oznámíme jim, kdo '
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme.. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
HD.

Malý oznamovatel:
Poplatek za 1 řádku 1/'
tučnou 1/6.

ČECH Z MELBOURNE
v slušném postavení, 37
roků, by se rád seznámil
sě slečnou neb paní
(event, s dítětem) z Aust
rálie neb ze zámoří (té
by umožnil přistěhová
ní). Nabídky na-zn. ’’Bu
doucnost” do HD.
POKOJ samostat. páno
vi pronajmeme. Telefon
(Melb.) LW 3137.
ŘEZNÍKA A UZENÁŘE
přijmou Contin. Cash
Butchers, 32 Marine' Tee.,'
Burnie, TAS. Zkušenosti
s mícháním na kutru a
krámská praxe jsou pod
mínkou. Plat na počátek
£ 24 týdně. Výborná pří
ležitost' pro dobrého poc
tivého a energ. odborní
ka.

-

ČSR - BELGIE 3 : 1 (1:0)
Utkání bj-1 o hráno v Lutychu. českoslovenští do
rostenci v něm podali velmi’ dobrý výkon. Střelci
branek : Stibránýi 2, Dányi 1.

Čs. liga

YORK TAILORING

Zájemci o koupi domu neb pozemku
obraťte se ná firmu
R. W. HAUGHTON 85 SON
Estate Agents, Members Real Estate &
Stock Institute
86 MOUNT ST., HEIDELBERG, VIC.
(naproti železniční stanici)
Telefon JL 1034
.. Domy a pozemky na prodej v předměstích
Heidelberg, Eaglemont, Ivanhoe, Rosanna,
Macleod, Watsonia
Poradíme a pomůžeme získat hypotekární úvěr
Český tlumočník k disposici každou sobotu
dopoledne, po ‘předběžném ujednání . . .

York House, IV. A. posch. 294 Lt. Collins St.
Melbourne - City

.

.Dlouholetá praxe v Praze-a Bratislavě

Lisfarn a
-K. S. Vídefi V.: Díky
za výstř. a adr. - J. V.
Brunswick: Díky za adr.
- V. K. Auckland: Díky
za .’’Zapom. výročí”. Pro
toto číslo došlo bohužel
pozdě. - M. K. Adelaide:
Celý zápas byl přenášen
ěs. i něm. televisí. - P. J.
Los Angeles: Bohužel ne
hodí se. Nezdá se nám.
že bychom tím památku
padlých uctili. - Dr. J. Č.
Russell: Minimální platy
se zvýšily málo, asi na £
13. - M. H. Carnegie: Dí
ky za výstř.
HD

Prodejny HD
★ ADELAIDE
Eddie’s restaurant
190 Hutt St., Adelaide,
S. A.

A. Trávníček, delikatesní obchod, 366,. Port
Rd., Hindmarch, S. A.
G. Trianou Club, 131,
Hindley St., Adeleide' City, S. A.
★ BRISBANE:
E. T. Corbett’s Book
shop, 1&3 Queen St.,
Brisbane, Qld.
GEELONG:

. ,F. Koris, Box 255, P.O,
Geelong, Vic.

•k MELBOURNE:
Kontin. restaurace
258 Church St., RICH
MOND, Vie.

MYER’S EMPORIUM
odděl, časopisů, MEL
BOURNE - City, Vic.
Novin, stánek;
Elizabeth St., blíže.
Flinders St. - City.
SYDNEY:
Čs. restaurace PRAGUE
Pennys Lane. KING’S
CROSS, NSW.

S. & A. SLAVÍK,
obchod kolon, a deli
katesu!, 203 Hay St.,
HAYMARKET NSW.

Vysoce kvalitní švédské
POTRAVINY. TEXTILIE, VLNU, KUŘIVO ATD.
i

zašleme za Vás spolehlivě

i

kamkoliv do Evropy

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

Telefon MB 3094

Vyžádejte si náš ceník

Provádíme
veškeré
práce
optické
přesně, rychle a za levné ceny

6. poschodí
49 Elizabeth St.,

HLAS DOMOVA

(roh Flinders Lané)

vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
. .8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Telefon JA 3380 /jen mimo pracovní dobu/
Předplatné: na rok s -37/-, ha i roku . s 19/na 7 čísel s 10/-, jednotlivé s 1/6.

Melboume - City

HRPA Telefon MB 4207
'> Přijímáme objedQptical Service návky také p«ětou

