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Dvě zakopnutí sovětské diplomacie

ZÁPAD PŘEJAL INICIATIVU

Tanec kolem konference ”na nejvyšší úrovni” pokračuje utěšeně dál a vzbuzuje určité pochyb
nosti, bude-li úroveň konference, dojde-li k ní vůbec, právě nejvyšší.
Obě strany vyvinuly v posledních několika týdnech horečnou činnost a zdá se, že z toho ten
tokrát vyšel s pocuchaným peřím Sovětský svaz.
Prvním zakopnutím byl zostřený postup Sovětů, které protestovaly ve Spojených národech
proti tzv. ’’polárním letům” amerických bombardérů směrem k ruským hranicím. Protest nevy
volal žádoucí odezvu a sovětský delegát ho odvolal, když už bylo jasno, že nemůže projít.
V Moskvě učinil Gromyko další těžkopádný krok. V předběžných jednáních o konferenci od
mítl přijmout západní velvyslance současně a žádal, aby se přípravných rozhovorů zúčastnili
také vyslanci Polska a Československa. Prvnímu požadavku se západní demokracie nakonec pod
řídily, druhý zamítly.
že to bylí oni, kdo ve dějí věci, které bolševici de.
Sebevědomý Kreml
hnali západní svět do nemohou přijímat jinak,
Západní protitahy
Překvapivě ostrý pos nynějšího výjimečného než s uspokojením. Vál
Zasedání
Severoatlan
tup Sovětského svazu stavu. A nikdo neví lé ka v Alžírů nahlodává
tického
paktu
v Kodani
způsobil, že se znovu pe než oni, jak těžko vytrvale západní alianci.
nasvědčuje
tomu,
že byl
vynořila otázka, stojí-Ií se v míru takový náklad Odzbrojovací nedočka
sovětskou
útočností
zno
ještě Kreml o uskuteč ný stav pohotovosti udr vost britských laboristů,
vu
probuzen
pocit
ne
nění konference ”na nej žuje.
jejichž vítězství v příš bezpečí, nutný- k zacho
vyšší úrovni”.To vědomí, posílené tích volbách je velmi
Odpověď na tu otázku sputníky a celkovou svě pravděpodobné, musí vy vání mírové aliance. Na
je nesnadná jenom pro tovou situací, vyústilo padat v očích Kremlu víc si snad alespoň část
ty lidi, kteří hlásali poli v Kremlu v povýšené se také hodně slibně. Ame světové .veřejnosti musi
tiku konference za kaž bevědomí. Není ro sebe rická prestiž: klesá v Ev la všimnout, že sovětské
dou cenu, protože věři vědomí docela bezpod ropě i Asii, zatím co so úmysly nejsou tak sva
li, že jsou Sověty sku statné. Na svobodné větský vliv roste na té, jak se naivkům ješ
tě včera zdálo.
tečně připraveny jednat, straně Železné opony se Středním východě i jin
( Pokračováni
sír. 2 )
tj. činit ústupky výmě
nou za ústupky Zápa
Letošní první máj v Praze
du.
V tom právě spočívá
jejích omyl. Komunisté
Ještě než přešel obvyklý májový průvod Prahou, posílali ’’pracující”
jsou ochotni jednat dnes
májové
pozdravy ze všech koutů republiky. Traktorista Brázda: ’’Letošní
jako v době, kdy zahá
jili svůj výstup ”na vr jaro je nepříznivé, takže se nemůžeme účastnit...” Vzorný pohraníčník
cholek”. Ale chtějí jed Bouška ze Šumavy: ’’Slibuji za celou jednotku, že naším úsekem nepro
nat jenom za takových jde jediný nepřítel”. V čele průvodu byly provedeny menší změny v
okolností, které jim vy ikonách. Byly nesány portréty Marxe, Engelse, Lenina a Gottwalda,
hovují a rozhodně ne velký portrét Zápotockého, Chruščova a Vorošilova.
Za vlajkoslávou šli lých vojáků v unifor kalí sportovci naší armá
jsou připraveni k ústup
dy v červených teplákům, jež, by stály za řeč. ’’svazáci” v modrých ko mách”) .
Standarta s nápisem cích, pochodujících, jak
Všechno jejich snaže šilích (”Ať žije naše dru
ní směřuje k rozleptává há směna!”), za nimi ’’Sportovým ' soutěžením to pěkně vyjádřil repor
ní západní jednoty. Ni vedli ’’pionýry” pionýr k světověmu míru!” byla tér pražského rozhlasu,
kdo neví lépe, než ’ob ští trubači, žáci Žižkovy nesena před houfy spor ’’pevným, hustým kro
ránci míru” v Kremlu, školy (’’několik set ma- tovců, mezi nimiž vyni- kem”.
Kvůli lesku byli ’’všu
Moskvě
de mezi občany vojáci...
i letos nesou vojáci na
ramenou děti.. . ma
minka tlačí kočárek, ve
dle jde voják a na ra
menou kluk . . .”. .

Taková je Praha

Násir v

Pionýři nadto byli vy
zbrojeni ”m á v á t k y”
(’’když vztyčí paže, vy
tvoří československou
nebo sovětskou vlajku”).
Radost dostoupila vrcho
lu, když soudruzi Novot
ný a Široký pronesli své
vysoce zajímavé projevy.

A na tu rakev si šatna připlatila...

Prostě, slovy pražské
ho rozhlasu, ’’taková je
dnes Praha, s májovou
písní, svobodná a rozstříbvená. Lidé pocho
dují a radují se!”
J.K.

Hrdinové se nerodí. Hrdinové se přihodí,
jako se přihodí dopravní neštěstí a jako se při.
hodí početí. Dějiny znají zbabělce, kteří se stali hrdiny jenom proto, že byli příliš zbabělí
přiznat lidskou slabost. Jsou mezi námi hrdi
nové. Nikdy o nich neuslyšíte. Jsou příliš citli
ví a příliš plaší, než aby bylo o nich možno
psát skvělé legendy. Hrdina z masa a krve je
především jedním z nás, z obyčejných lidí. Ne
důvěřuje Písni o Rolandovi a nemá rád Reader’s
Digest, který se hrdiny hemží. Hrdina je zba
bělec, kterého strach prohnal tak, že se stal
k nepříčetnosti statečným.
Richard Wright

PODSTAVCE PAMÁTNÍKŮ
Dostal se mi nedávno do rukou článek americké
ho dopisovatele Chicago Daily News, bombasticky
nadepsaný: ’’Československé hroby svědčí o rudém
měřítku slávy”. V článku, ilustrovaném fotografie
mi hrobu presidenta Masaryka a žižkovy sochy
před Památníkem osvobození na Vítkově, říká autor:
’’Hrob Masaryků (Tomáše a Jana - p, r.) se vý
razně liší od vysokého mausolea, kde odpočívají
dva komunističtí presidenti... S hory Vítkov shlí
ží toto mausoleum na Prahu a ve srovnání s ním
vypadá Leninovo mausoleum v Moskvě nedomrle”.
Bodrého Američana zřejmě ani nenapadlo se ze
ptat, jestli měl někdy Památník osvobození něco
společného s mumií Klementa Gottwalda a s urnou
se Zápotockého popelem. Reportér Chicago Daily
News musil být pokrevním bratrem jiného Ameri
čana na cestách, kterému chutnalo plzeňské tak, ž®
oznamoval svým čtenářům v Americe, že ”byť i
třeba plzeňské nebylo vynalezeno v Plzni, mohlo
tam být vynalezeno”. Dopisovatel Chicago Daily
News však hlavně a především nevěděl, že Lány
nejsou pro Čechoslováky jenom vesnický1 hřbitov,
nevěděl, že lánský hřbitov je a vždycky bude sym
bolem československé demokracie daleko víc a da
leko trvaleji, než všechny mramorové památníky.
Říkají, že v Lánech odpočívá národní hrdina, že
v Sezimově Ústí leží druhý. Na slovenském Bradle
je třetí památník. Slovenský člen triumvirátu, se
nedočkal hfavní zkoušky, která byla přiléhavě na
zvaná budováním státu. V Lánech, odpočívají otec
a syn, z nichž první se nedočkal československé
Kalvárie, druhý ji nepřežil. Hrob obou Masaryků
je památkou československého státu, Stalinova so
cha příkladem sovětského byzantinismu. Není při
léhavějšího srovnání. A není ho třeba.
Ale jde o něco jiného. Jde o to, abychom si sami
nestínili, díváme-li se do minulosti. Myslím, že by
byl Tomáš Masaryk první, kdo by se bouřil proti
tomu, oby byl prohlašován za národního hrdinu.
Masaryk byl vždy kazatelem všední práce, práce
denní a neokázalé. Snad to způsobilo, že památky
Tomáše Masaryka se dovolávají dnes také ti, kteří
mu za živa nemohli přijít na jméno.
. Edvard Táborský napsal do amerického časopisu
New Leader článek o Janu Masarykovi, ve kterém
nastínil Janův portrét v barvách, jaké on viděl, a
objektivními slovy. Mnoho z toho, co Táborský řekl,
jsme věděli všichni. Jan Masaryk byl člověk citli
vý, impulsivní, někdy výstřední, pravý opak svého
učitele a poručníka Beneše. Proti Táborskému1 člán
ku se vzbouřil Josef Josten ve svém Čechoslováku
neotesaným způsobem. Nevíme, proč vyčítá Tábor
skému ’’honbu za dolary”, proč vyčítá dr. Klingerovi jiný článek o Benešovi, jímž prý byla pobou
řena filmová herečka Myrna Loy. Opravdu osobní
a intimní přítel Janův. Sir Robert Bruče Lockhart,
napsal o Táborského článku toto:
’"Četl jsem článek Edvarda Táborského o Janu
Masarykovi. Je ovšem něco pravdy na onom po
chmurném obraze, který kreslí. Táborský je vážný
člověk ... Byl oddán dr. Edvardu Benešovi a Jan.
rozhodně nebyl politikem ve stejném smyslu jako
byl Beneš”. Důvěrník Janův tedy neshledal opod
statněným obviňovat Táborského z honby za "do
larem a sensací.
Myslím, že Táborského článek v New Leaderu
byl zcela na místě. Byl určen anglo-americkým čte
nářům, kteří jsou zvyklí na memoárovou skizzu.
kteří se nebojí postavit obraz svých hrdinů tváří
v tvář zrcadlu neúprosné historie.
Musíme se učit -Doznávat velké muže minulosti
zblízka a snažit se jim porozumět. To nedokáže roz
hořčený žalobce a rozhořčený obhájce ještě méně.
Velcí mužové mají velké chyby, velké ctnosti a
velké, slabosti. Dokud toto nepochoníme a dokud
si nezvykneme na to, přijímat své vůdce cele, bez
filtru legend a svatozáře oslavných projevů a úvod
níků, ničemu isme se nenaučili. Co je horší, nedo
spěli jsme.
'
jun
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Porážka rebelů na Sumatře je porážkou Západu

Před koncem jedné revoluce
Revoluce na Sumatře pomalu dohořívá. Djakartské oddíly, se vylodily
v Padangu a po rychlém pronikání dobyly hlavní město vzbouřenců Bugit
Tinggi.
Od nynějška se tnusí vzbouřenci na Sumatře omezit na záškodnické
akce z džungle. Teprve doba ukáže, jsou-li; jich schopni v takové míře,
aby to vážně znepokojovalo djakártskou vládu. Zatím se to nezdá příliš
pravděpodobné.
Těžiště . revoluce se přeneslo do severního Celebesu, kde vzbouřenci
dosáhli několika menších vojenských úspěchů. Odtud také zasáhly do
boje, poprvé vzbouřenecké bombardéry, které potopily v indonéských vo
dách několik lodí, včetně vládní korvety.
_
. Djakarta obviňuje* vzbouřence, že používají jako posádek čínských naciohalistů": a amerických námezdných letců. Její tvrzení asi nebude daleko
pravdy..
‘. Letecká činnost rebelů prodloužila revoluci život o hodině dvanácté,
ale konečné vítězství Djakarty se zdá stále neodvratné..
Část západního ' tisku, složek, které - jako Dr. theokratického státu.
nevěnovala revoluci na Hattá - zůstaly neutrál
Ukázalo se, že pocti
Sumatře dostatečnou po ní, když začalo jít do vost a idealismus není
zornost, část ji nazývala tuhého. Očekávané ne vždycky dostatečnou
pro nedostatek boj ové pokoje na Jávě samé se zbraní proti hrubé moci.
činnosti ’’revolucí stíno nedostavily.
Komunisté
Vzbouřenci také pod
vou”.
Komunistická strana
; Ať se však na Sumatře cenili údernou sílu jamá
na Jávě už teď 7,000.
vanských
jednotek,
vo

střílelo hodně nebo má
lo, ..porážka indonéskvch jenské schopnosti jejich 000 příznivců, což z ní
rebelů je tasé' těžkou velitele gen. Nasut tona činí nejsilnější komunis
porážkou zájmu svc-pd a nekritické zbožňování, tickou stranu vně želez
něho světa. Její důsled kterému se pořád ještě né opony. Masy ve měs
ky mohou být ještě váž těší president Sukarno. tech i na vesnici jsou
nější než následky poráž Chybou byl otevřený po pod jejím vlivem, infil
kus o spojenectví s lana- trace vládních orgánů a
ky v Indočíně.
tickou mohamedánskou armády je’v plném prou
Proč, revoluce selhala sektou Darul Islam,' kte du. Tři komunisté jsou

Příčiny porážky antikomunistických povstal
ců není těžké najít.
Jejich idealističtí vůdcoy(é,. jako ministerský
předseda -Sjafruddín,
plukovník Djambek, Dr.
Sumitro a jiní, musili na
ijéŠtěstí použít druhořa
dých spolupracovníků.
Vadil nedostatek koordi
nace "a" vojenských zku
šeností, nepřesné pláno
vání i nerozhodnost iiných demokratických

rá usiluje o vytvoření v

Djuandově

ústřední

CHOROBY KOŽNÍ A VLASŮ
léčí se úspěšnou metodou C U - E X - M A
na moderní kožní klinice

...... NATIONAL SKÍN INSTITUTE

vládě, pět jich je v Sukarnově Národní' radě,
KZEMA, DĚTSKÉ EKZEMA, KOŽNÍ ZÁNĚTY
nejvýšším orgánu indoZÁNĚTY KOŽNÍCH ŽLÁZ, LUPY, PADANÍ
VLASŮ, ALOPECLE, PS0RL4SIS, KŘEČOVÉ
néské ’’řízené demokraVŘEDY, AKNÉ
cie .
’
orady
zdarma.
Odpovíme’ na dotazy z venkov:
Zatím se chovají po
měrně klidně, protože
NATIONAL SKIN INSTITUTE
Sukarno za ně dělá dob
rovolně všechnu práci. ; MELBOURNE: 165 Collins Street, tel. MF 1272
Už . teď však drží dost l ADELAIDE: 25 Gresham Street, tet LA 4270
posic,, cbv se zmc-nili ; NEWCASTLE: 69 Hunter Street, tel. B 3734
vlády ve chvíli, kdy u- i BRISBANE: 293 Queen Street, tet FA 1445
; TOOWOOMBA: 78 Russell Street, tel. 7003
znají za vhodné.
Odstraníme bezpečně a účinně’ nehezké chloupky
Nákup zbraní v SSSR,
nejnovějšími americkými mikrovlnovými přístroji
ČSR, Polsku a Jugoslá
NSCM. 4vii, spojený s nezbytným
zájmům zničila Indoné- paktu pro jihovýchodní
proudem ’’technických
sii hospodářsky. Obě Asii, 2. konec Singapuru
poradců”,
jejich vliv
opatření pak vyústila v jako námořní základny
ještě více upevní.
nynější revoluci, jejíž ■ a obchodního střediska,
Sukarno
"selhání
znamená zničení 3. ohrožení celé jihový\
;
•
Naděje, že se ješitný stavidel, která zatím za- chodní Asie, 4. obnažepresident Sukarno u- držovala velkou vodu ní australského boku nebezpečnému vlivu komu
moudří a zachrání svým komunismu. :
vlivem, co se ještě za
President Sukarno ne nistického souseda. 5.
chránit dá, nejsou příliš vypadá jako člověk, kte ztrátu jedné z potenciál
růžové. Jeho minulost je rý " se dovede zas-..iv:t, ně nejbohatších, zemí na
vydlážděna omyly, které ecítl-li se i»dnni. na šik- světě.
přivedly .Indonésii do : í ploše.
Pro nás mají události
nynější tragické situace.
v
Indonésii ještě další
Následky po-azky
význam. I když nebez
Jeho ’’řízená demokra
cie” hodila Jávu na pos Komunistická Indonésie pečí není bezprostřední,
pas komunismu, jeho u- se teď zdá velmi pravdě pouhá možnost komunikvapená ikče proti ho podobná, aenastane-li ně sace té země znamená,
jaký nepředvídaný ob že už Austrálie není tím
landským
obchodním
rat.
¡'’vodotěsně” bezpečným
A komunismus v In kontinentem, za jaký
donésii by znamenal: 1. jsme ji az dosud pova
Obranného žovali.
Chruščov prostě ne- podlomení
.kwchce nic jiného, než reprisu ’’vrcholné” konfe
rence v Ženevě. Tenkrát
se mu podařilo vytvořit
mnichovské ovzduší ’’mí
28.4. Britové zkoušeli s
ru pro "naši dobu”, jež úspěchem pátou vodíko ního pólu. Ostatní členo
vé Pády volit- pro.
zahladilo akutnost so vou bombu v Tichomoří. 3.5. President. Eisenho— Pokus vystřelit do wer vyzval Sovětský
větské hrozby.

Západ převzal iniciativu
(Pokračování se str, 1) a navrhl leteckou kontro
Spojené státy pak ukázaly po dlouhé době
defensivní politiky přek
vapující iniciativu. Ame
rický delegát při Spoje
ných národech Cáhot
Lodge využil nedomyš
lené sovětské stížnosti
proti ’’polárním letům"
amerických bombardérů

Naše rovy
KULHAVÝ POUTNÍK
Podle vylíčeného = bloudění v kruzích v zasně
ženém údolí můžeme dokonce vypočítat, oč
u těchto pocestných pravá noha dělala delší
krok než levá (protože cesta se stáčela vlevo,
je jasné, že delší kroky dělala právě pravá no
ha). Dráhy pravé a levé nohy jsou od sebe
vzdáleny přibližně 10 cm, t. j. 0,1 m. Když
člověk opíše celou kružnici, urazí jeho levá
noha dráhu 2 pí r a pravá 2 pí (r plus Oji),
kde r je poloměr této kružnice v metrech. RozdíL 2. pí (r plus 0,1).- 2 pí r rovná se 2 pí.
0,1, t. j. 0,62 m neboli 620 mm vznikl z rozdílu
mezi délkou levého a pravého kroku, který
se opakoval tolikrát, kolik kroků bylo uděláno.
Lze odvodit, že níáši pocestní opisovali kruž
nice s průměrem ási 3,5 km, t. j. dlouhé asi
10.000 m. ■
'
Někdy můžeme číst nebo slyšet tvrzení, že
bloudění v kruhu při chůzi naslepo závisí na
rozdílu v délce pravé a levé nohy ...
Z článku ’’Problém chození v kruhu”, Nový
domov, Toronto, Kanada, 22. 3.1958.

lu arktické oblasti, aby
se předešlo náhlému útoku. Sověty, na okamžik
v defensivě, odmítly, a
Západ tak konečně do
byl přesvědčivého vítěz
ství.

Následky Ženevy
Sovětská představa
konference ’'na nejvyšší úrovni” snad ď bu
de jasnější i těm horlivcům, kteří v ní viděli
jedinou .možnost k zách
raně světového míru. Ta
představa vypadá asi
takhle: svolá se konfe
rence, která vyhlásí li
bovolný počet deklarací
o neútočení a mírových
cílech účastníků; • kon
krétní problémy, jako
sjednocení Německa a
otázka satelitů; budou
ponechány stranou; ny
nější stav v Evropě bu
de mlčky uznán za trva
lý; sovětské pronikání
bude pokračovat neruše
ně dál.

ZE DNE NA DEN

Maďarská
revoluce,
jejíž cena se zdá být ne
smrtelná, tohle všechno
vymazala.
Chruščovovi
proto neběží o nic jiné
ho, než o nové vyvolá
ní ’’ženevského ducha’-’.
Jeho diplomacie však by
la tentokrát kupodivu
těžkopádná, protože, ja
ko tolik diktátorů před
ním, upadl do přehnané
ho sebevědomí.

Konference ”na nejvyšší úrovní” teď není
tak jistá, jak se do nenávna zdálo. A dojde-li
k ní, nebude už to asi
za podmínek tak přízni
vých, jak se soudruzi v
Kremlu domnívali.
-n-

B.

stratosféry čtvrtou ame
rickou družici se nezda
řil.
— V Teheráně uprchl z
vězení sovětský plukov
ník, který byl zatčen, pro
špionáž. Iránské minis
terstvo zahraničních vě
cí oznámilo, že se uprch
lík skrývá v sovětském
velvyslanectví, a žádalo
o jeho vydání.
29.4. President Násser
přibyl do Sovětského
svazu na ISdenní návště
vu.
—Mezi Egyptem a akcio
náři Společnosti Suezského průplavu, Suez Canal
Co., došlo k dohodě, po
dle níž Egypt zaplatí od
stupné ve výši 29 mil.
anglických liber za zná
rodnění Suezského prů
plavu,
30.4. Indonéský minis
terský předseda Djuanda
obvinil Američany, že ak
tivně podporují povstal
ce.
2.5. Povstalecká letadla
bombardovala 5 lodí ve
východoindonéských vo
dách.
— Sovětský svaz "vetoval
v Bezpečnostní radě Spo
jených národů americký
návrh na systém vzdušné
kontroly' v oblasti sever-

svaz a .dalš! ca 13 států,
aby se dohodly na neutralisaci AntaTktldy.
— Západní mocnosti při
jaly sovětsko návrh, aby
sovětský miristr Gromyko jednal se západními
velvyslanci jednotlivě a
ne hromadně o přípra
vách ke koTersnci na
nejvyšší úrovm.
4.5. Vládní oddíly obsa
dily hlavní město indo
néských povstalců Bukit
Tinggi. Povsta’eckÿ mi
nisterský předseda dr.
Sjafruddín a členové je
ho vlády jsou dosud ne
zvěstní.
5.5. V Kodani se sešli
zahraniční ministři člen
ských států Severoatlan
tického paktu.
6. 5. Podle zpráv ze Sin
gapuru se indonéští po
vstalci vylodili na ostro
vě Halmehera.
9.5. Argentinská vláda
presidenta Frondiziho vy
hlásila amnestii, která umožní návrat Perónových
příznivců v exilu.
10. 5. Indonéský minister
ský předseda dr. Djuan
da konferoval s americ
kým velvyslancem o in
tervenci USA y indonéské revoluci.

12. 5. 1958

HLAS DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Antonín Novotný při
jal v nástupní audienci
nového rakouského vys
lance dr. R. Endera.
— První náměstek před
sedy vlády Jaromír Dolanský oznámil, že Sovět
ský svaz dodá Českoslo
vensku na základě onchodní. dohody (do kon
ce roku 1965) železnou
rudu, barevné kovy, ka
menné uhlí a suroviny
pro potravinářský a spot
řební průmysl. Dolanský
tvrdil, že dovozem suro
vin a vývozem strojíren
ských výrobků Českoslo
vensko získá ’’důležité
předpoklady pro zahájení
prací na třetí pětiletce”.
— Národní shromážděni
schválilo nový vojenský
zákon. Hlavní změna spo
čívá v tom, že nyní jsou
vojenskou službou povin
ni i příslušníci menšin
(Maďaři, Němci, Poláci
a - Ukrajinci). Národní
shromáždění dále jedno
myslně schválilo návrh
zákona o kulturních pa
mátkách, o požární ochra
ně, organisaci účetní
služby a Červeném kříži.
— 500 vysokoškoláků se
prý přihlásilo na brigády
v červenci a srpnu. Bu
dou pracovat na stavbách
vodních děl ve Flájích,
Kamýku, Lipně, Jeseni
cích a na Karlovarsku.
— Jáchymovské státní
lázně inzerují v čs. no-

vinách volná místa pro
soukromé pacienty. Třítý
denní pobyt s léčením v
sezóně stojí 1470 Kčs,
mimo sezónu 1239 Kčs.
— (Noovým českosloven
ským velvyslancem ve
Velké Británii byl jme
nován bývalý redaktor
Rudého! práva Miloslav
Galuska.
—■ K 12. letůni žaláře by
la- ■ odsouzena referentka
personálního oddělení n.
p. Chema Marie Hejdová. Zpronevěřila z dělnic
kého fondu 43.440 Kčs.
— Bývalý brankář Slova
na Bratislavy Réimann
byl odsouzen na 8 let pro
zpronevěry. Jeho společ
níci Obuch, Tonnhauser,
Janec a Ábel dostali od
6 - 14 let. !
— Nová briketárna se
staví v Tisové na Soko
lovsku. Bagry tu musí
vyhloubit 30 tisíc krych
lových metrů zeminy,
aby železobetonové zák
lady mohly být položeny
do hloubky 7 metrů.
— Na Šumavě byl zahá
jen provoz na nové že
lezniční trati,! která ve
de podél břehů lipenské
ho jezera a spojuje obce
Černou, Horní Planou a
Želnavu.
—■ Generální ředitel Me
zinárodního úřadu práce
Morse se zastavil v.. Pra
ze, kde byl přijat A. No■
votným.
r

SÍLA A DEDUKCE
Napínavý detektivní případ se onjdyno přihodil pražské protišpionážní centrále. Je zásluhou Rudého práva, že tato episodá detekce,
hodná samého Sherlocka Holmese, zůstane uchována i příštím pokolením.
Zkrátka StB zase honilo nějaké vyzvědače,
kteří si pěstovali ’’mrtvou schránku”. Ve dne
v noci pár očí sledoval v pořadí třetí můstek
šáreckého potoka, jak nám líčí spletitý případ
spisovatel Vladimír Nepraš. Na ministerstvu
vnitra se činili:
’’Obsah mrtvé schránky byl vždy pečlivě
prohlédnut. Malé kartičky prozrazovaly drob
né informace všeobecného rázu. Tomu, kdo
vždy kontroloval text, neušla na jiném místě
vždy vsazená, nápadně větší, tečka za větou.
Při prudším světle se leskla, jako by byla na
papír vsazena před krátkým časem. Teprve
pod drobnohledem ukázala své bohatství. Je
jím obsahem byly stovky těsnopisných znamé
nek”.
A tehdy teprve Ellery Queen, promiňte, nad
poručík Vojtěch rozvinul nit své detektivní de
dukce:
’’Případ Banderovec se začal pomalu rozví
jet. Nadporučík Vojtěch zjistil, že zprávy jsou
psány Gabelsbergovou těsnopisnou soustavou.
Proto ze začátku nemohli znaky rozluštit. Dnes
se všude píše a používá v Československu sou
stavy Herout - Mikulík. Písmo, prozrazující
důležité státně - politické údaje, patřilo tedy
člověku, který se pravděpodobně učili na někte
ré škole obchodního směru před rokem 1920’’.
To nevadí, že nadporučík Vojtěch nakonec
dopadl doktora práv. Ale aspoň vírne, jak se
na StB musí: nejjistější by bylo zkusit kouřo
vé signály, neboť kouřové signály vysílají
pravděpodobně primitivové, a tak by se každý
vyzvědač mezi tím houfem primitivů v KSČ
lehce ztratil.

4 rozsudky smrti v procesa * FSsfam» ■-

ROZSUDKY V BRATISLAVĚ

— V loděnicích v Komár
ně byla spuštěna na vo
18. dubna byly vyneseny rozsudky v procesu s příslušníky Pohotovost
du dosud největší moto
rová loď pro dopravu ních oddílů Hlinkový gardy. Obžalovaní Leon Bunta, Mikuláš Spišiak,
cestujících. Místo určení: Ján Knapek a Jozef Rojko byli odsouzeni k trestu smrti provazem, Ján
Sovětský svaz.
—■ Na instalaci nového Valent do vězení na 22 roků, obžalovaní Ján Čudek, Rudolf Potrok dostali
presidenta Argentiny vy po 25 letech, Rudolf Kalivoda 21 let, Pavol Žierik 20 let, Jozef Chuslali komunisté tuto vlád dovský 20 let, Vendelín Koleno 18 let, František Třesa 22 let, Jaroslav
ní delegaci: ministr spra Bazala 14 let. Farář Albert Hedera byl odsouzen na 25 let a další ob
vedlnosti dr.! V. Škoda, žalovaný František Schlichter dostal k 12-letému trestu žaláře z roku
dr. Alexander Horák, ná
městek ministra zahra 1949 dodatkový trest ve výši 13 let. U všech obžalovaných byla vyslo
ničního obchodu ing. Ja vena ztráta občanských práv, degradace a propadnutí celého majetku
roslav Kohout a vysla s výjimkou Františka Třesy a Alberta Hedery, jimž bude zabaveno jen
nec ČSR v Argentině devět desetin majetku.
Oldřich Teifer.
— V Olomouci se konal Všech 15 obžalovaných souzen, pro špionáž, pro 176 hromadných hrobů.
“’aktivT Í.5Í0Ó zeměděl bylo odsouzeno pro vo tože prý po svém útěku
Hromadné hroby u
ských pracovníků, které jenskou zradu a (s vý do Rakouska (v srpnu
Nemecké
a Kremničky
ho se účastnil předseda jimkou faráře Hedery) 1945) navázal spojení s
vlády široký. Řekl, že v
jsou
jen
záminkou a
’’imperialistickým agen
roce 1960 má omá půda pro zločin mnohonásob
dnešní
obžalovaní
jen
dosáhnout výměru 5 mili né vraždy, spáchané ve tem” Jozefem Vicenem, bezvýznamnými episodisJak
známo,
objevil
se
ónů 325 tisíc ha, že je vápence u obce Němec
dnes v ČSR 11.350 jed ká u Března nad Hro- Vicen loni za záhadných ty. Státní prokurátor
notných zemědělských
okolností v Českosloven prozradil bezděky zají
družstev a že počet druž nom, kde ve dnech 4. - sku.
mavou skutečnost: na
stevních traktorů stoup 11. ledna 1945 spolupů
území Slovenska je zjiš
Rojko
spolupracoval
v
ne letos o 4.200.. Problém sobili při ’’likvidaci” 400
je stále nedostatek pra zatčených čs. občanů a ’’rozvědce” s jakýmsi těno 176 takových hro
covních sil v pohraničí. cizích státních příslušní Adalbertem Pučíkem, madných hrobů, v ni.-hž
—' Náměstek předsedy
jenž prý byl agentem leží 4.000 povražděných
vlády Václay Kopecký ků.
CIC. Do ČSR se Rojk-j čs. občanů. V Bratislavě
přijal 'zástupce ■ baletu
Esesáci...
vrátil
roce ÍX‘8, ale stálo před soudem 15 li
leningradského’ divadla.
Na recepci uvedl hosty
Někteří z obžalova byl prý ”při vykonává dí, na jejichž účet bylo
náměstek ministra škol ných byli odsouzeni pro ní této činnosti zadržen připsáno 400 vražd. Z
ství dr. Karel Bedrna.
průběhu procesu je cel
— Jako příprava na XI. činy, spáchané údajně a potom státním soudem kem jasné. c r> prováděly
sjezd KSČ byly pořádá- při jednotlivých ’’akcích” v Bratislavě pro špionáž
ny krajské konference proti partyzánům a při po zásluze idsouzen”. pohotovostní oddíly
KSČ. Stranické delegace raziích na ’’nespolehli
Průběh procesu a způ Hlinkový gardy. Byla to
vedli: v Praze A. Novot vé živly”.
sob, jakým čs. rozhlas hlavně strážní služba a
ný, v Plzni R. Barák, ve
žandárstvo hluboko v
Všichni obžalovaní (s a tisk krmil čs. občany
Zlíně V. Kopecký, v Pre
zázemí.
Možná, že v
šově V. Široký, v Jihlavě I výjimkou Koleny, Tře podrobnostmi ze soudní
L, Jankovcová, v Brně sy, Chudovského a He síně, svědčí . docela jas Kremničce a v Němec
J. Hendrych, v Ostravě
ně o politickém rázu pro ké vraždili esesáci a gar■ B. Koehler, v Českých dery) byli dále odsouze
disté (i žaloba připouští,
Budějovicích V.. Krutina, ni proto, že koncem dub cesu. Komunistům ne že hlavní vraždění pro
v Olomouci V. Koucký a na 1945 podstoupili es- šlo o to, zjistit vinu či
váděli Němci a že garv Karlových Varech J. esácký výcvik v táboře nevinu obžalovaných.
Krosnář.
disté se účastnili jen
Šlo
jim
o
výhodnou
pří

— V Praze byl zatčen Lešany u Prahy.
amatérsky). 176 hromad
ležitost
vypořádat
se
s
soukromý výrobce Jaro
... a špióni
nepohodlnými jednotliv ných hrobů svědčí o čin
slav Anděl pro černý ob
chod a daňové přestup Obžalovaný Jozef Roj- ci a skupinkami uvnitř nosti Sicherheitsdienstu
ky. Spolu s ním byli zat ko byl kromě toho od- strany i mimo ni.
i NKVD.
čeni úředníci J. Kocián
(Stavovýroba) a J. Pan
Druhá skupina slovenských gardistů před soudem
krác ' (ministerstvo sta
vebnictví). Anděl chtěl
už jednou předtím zas
tavit výrobu; ale minis
terstvo stavebnictví mu
22. dubna začal před krajským soudem v Banskej Bystrici proces s
sdělilo, že ?’je povinen druhou skupinou slovenských gardistů, obviněných z válečných zločinů.
výrobu zachpvat”, a že
”v opačném : případě ■ ny Žalováni jsou farář Leonard Sliačan, Pavol Pamičán, Ondřej Šepitka,
se to považovalo za po Július Krajčí, Ludovít Laco, Ernest Osvald, Pavól Zauška, Alojz Koprda,
kus o narušení národní Štefan Toth, Jozef Stolár, Ferdinand Mikšík a Štefan Masaryk.
ho hospodářství”.
Banskobystrický pro když jde o výslech ob Kraj čí podezřelé osoby
— Za protistání činnost ces slibuje být várnou žalovaných. Prokurátor do 3 skupin: první sku
byl souzen v, Opavě du replikou procesu bratis dokonce používá přesně
pina byla určena pro
chovní A. Andrýsek. Dos
lavského. Podobné jako týchž citátů a frází, kte koncentrační tábory na
tal dva a půl roku. .
— Otec a syn Koryčano- v Bratislavě je tam sou ré používal jeho bratis Slovensku, druhá k de
vé z Veveří Bitýšky a J. zen s gardistv ’’duchov lavský kolega (např. ci portaci na těžké práce
Veselý byli: souzeni v ní rádce”, který má do tát z Hlinky: ’'Neustá do Německa a třetí prý
Brně pro podvratnou čin
nost. Rozsudek: tresty na kázat, že ’’Vatikán se na ném v borbe, neoddých- tvořili ti, jejichž návrat
svobodě od 18 měsíců do svém protikomunistic nem si v práci dotial, byl nežádoucí.
kém a protisovětském ta kým to červené Sloven Rozsudky: Ludovít La3 let.
— Národní shromáždění žení velmi pozorně za sko neprerobím na Slo co trest smrti, Leonard
volilo své předsednictvo. jímal o Iuďácke hnutí, vensko bílé!” - citát z Sliačan 25 let, Pavol PárPředsedou byl opět zvo které mu napomáhalo roku 19191).
ničan 24 let, Julius Krajlen Zdeněk: Fierlinger,
čí 23 let, Andrej ŠepitV
Kremničce
byle
prý
při
uskutečňování
jeho
místopředsedy: Való, Hodinová-Spurriá. Polanský mocensko - politických postříleno na 300 lidí. ka, Ernest Osvald a Pa
Fiala a Ži|ak, členové plánů a při záchraně cír Vraždění se prý účastni vol Zauška 22 let* Alojz
předsednictva: Čermák, kevních velkostatků”.
li přímo obžalovaní Os-, Kóprda a
Ferdinand '
David. Fišarová, Harus,
Mikšík
21
let,
Štefan
vald,
Zaužka,
Tóth,
StoPodobně
jako
v
Bra

KIeňhová:-Besserová. dr.
Krofta, Krutina. Lédl. dr. tislavě je komunistický lár, Mikšík a Masaryk. Tóth a Jozef Stolár 20
Manca, Mandovec. Pav rozhlas mnohomluvnější,
V Krupine rozdělova let, Štefan Masaryk ' 13
lík. gen. Svoboda, Šimon, jde-li o citáty z Hlinko li obžalovaní Laco, Sra- let.
Štětka, Trpíkoyá, Závě- vých dopisů a řečí, než čan, Pamičán Šepitka a
B. G.' Paříž
ta, Zupka.
J. K./Č

Obžaloba v Banskej Bystrici
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ÚTĚK, KTERÝ NEBYL ZBABĚLÝ I
”Odejdeš-li, jsi. zbabělec”, řekl. ’’Musíme jim
Ukázat, že nás nemohou vyhnat z naší vlastní ze
mě. Jsme to my, kteří sem patříme”.
. ”Za hranicemi můžeme udělat pro Maďarsko víc”.
,”Jsi zbabělec”, opakoval. ’’Utéci jé zbabělé”.
■Z' Přesto , jsem, odešel. Nemohu posoudit, kdo z nás
měl pravdu.
Tak popsal své rozloučení s Maďarskem a pří
telem mladý maďarský básník Istvan Vizinczei,
nejprve komunista, potom kontrařevolucionář a ny
ní exulant.
Myslím, že i my jsme začali hledá odpověď na tu
otázku někdy, po maďarské revoluci. Našli se v té
době na Západě ’’hrdinové”, kteří obviňovali ma
ďarské uprchlíky ze zbabělosti. Měli prý zůstat na
místě, říkali lidé, jejichž největším rozčílením je
lov na králíky, a bojovat dál.
Tenkrát někteří z nás začali přemýšlet. Ne, že
bychom těm západním vševědům dávali za pravdu.
Ale situace maďarských uprchlíků byla značně od
lišná od naší. Jsou-li oni v podezření ze zbabělosti,
co potom my? Oni bojovali a utekli, až když už
bylo všechno ztraceno. My jsme utekli, aniž by
chom hnuli prstem.
Přesto se domnívám, že to s tou zbabělostí ne
bylo tak zlé. Zbabělost není lehké definovat, pro
tože na strach má každý právo. Snad je to bezhlavý
a nekontrolovaný strach.
Důležitý je motiv skutku, ktc-ry vypadá jako
zbabělost. Rozhodnouti se utéct jenom proto, aby
nám někdo neublížil, není přirozeně rozhodnutí
statečné.
- Pamatuji se dobře na všechno, co ovlivňovalo
moje rozhodnutí utéci, a s klidným svědomím ří
kám, že to rozhodnutí nebylo diktováno obyčejným
strachem.
’ Naopak. Od samého začátku jsem měl strach jenom
z toho, že jednou utečů navzdory tomu, co mě váže
■k domovu. Bál jsem se, že mě chytí. Bál jsem se
toho, co mě čeká ”na druhé straně”, dostanu-li se
tam. Nebál jsem se zůstat, bál jsem: se utéct.
Co mě přimělo k tomu, že jsem přece utekl?
Dneska vím, že jsem utekl mimo jiné ze vzteku,
a chcete-li, uražené ješitnosti.
• Vrátily se mi některé pocity z války, které ten
krát ve mně vzbuzoval Adolf Hitler se svými kum
pány. ’’Takoví pitomci”, říkal jsem si, ”a jak do
vedou zatočit světem”.
Antonín Zápotocký a Václav Kopecký na mne pů
sobili podobně. Nedovedl jsem se smířit s pomyšle
ním, že by- mě tihle lidé mohli donutit k švejkovskému předstírání, že nesmysl dává smysl, že rošt’árria je dobrý skutek, že blázinec je kolonie du
ševně zdravých lidí, že pavěda je věda a lež prav
da, že prostě blbost není blbost, ale studnice vší
moudrosti. Když jsem utíkal, nikdo mě nehonil. Utíkal-Ii
jsem ze strachu, byl to jenom strach z toho, chce
te-li to nazvat strachem, aby ze mne někdo, kdo
má hrubou moc, neudělal kývajícího panáka. Je-li
strach ze shrbené nedůstojnosti zbabělostí, pak
jsem utekl zbaběle a vůbec mě to nemrzí.
V zásadě utíkaly 4 druhy lidí. Ůtékla hrska kri
minálníků, na něž má každá civilisovaná společnost
trestní- zákoník. Uteklo pár dobrodruhů, kteří si
mysleli, že na ně v cizině čekají s muzikou. Utekli
lidé;' kterým hrozilo vězení, aniž by provedli něco
nepoctivého.- A utekli lidé, kteří potřebují k dýchá
ní kyslík volnosti.
■ Poslední' dvě skupiny byly postavěny před urči
tý problém a vypořádaly se s ním- svým způsobem.
Učinily rozhodnutí, které nebylo bez risika a to
rozhodnutí uvedly v skutek. Nikdo- z• nich' neudělal
žádný heroický čin. Nikdo z nich však také ne
jednal zbaběle.
.. Jestli do -exilu utekly zhruba čtyři kategorie li
dí, doma zůstaly také 4: režimisté a notoričtí přisluhovači každého režimu; lidé indiferentní, kteří
vždycky nějak proplují, aniž by si příliš zadali; li
dé, kteří pociťují hluboce ztrátu svobody, ale je
jichž. odpor zůstane vždycky ukryt uvnitř z ohledu
na rodiny i z jiných platných příčin; zůstala tam
také hrstka lidí, kteří jsc-u odhodláni riskovat
krky v aktivním odboji.
■ Bylo by nevhodné oddělit komunistický plevel a
exilní smetí a potom srovnávat kvality a zásluhy
zbylých skupin.. Jenom jedno je jisté. Lidé, kteří
doma opravdu něco dělají, mají větší cenu, než
my všichni dohromady. To z nás však nedělá zba
bělce.
Neřekl -bych, že bychom se museli stydět za sa
motný akt odchodu. Měli bychom- se ■ stydět jenom
zá to, co mu předcházelo, a za- to, jak jsme selhali
tady v exilu.
i
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POLSKO DÁVÁ
ZA PRAVDU DŽILASOVI

Gomulka oklesťuje tiskovou svobodu

Sověty navrhovaly, aby se zúčastnili přípravných jednání o konfe
renci ”na nejvyšší úrovni” vyslanci Ameriky, Anglie a Francie na straně
jedné a zástupci Sovětského svazu, Polska a Československa na straně
druhé.
Na první pohled se snad zdá trochu divné, že si Chruščov pozval
k tomu papouškování vedle svého nejspolehlivějšího satelita i nepo
sedné Polsko. Ve skutečnosti si však mohl těžko vybrat lepší pár. Na
jedné straně hodil kost svým nejoddanějším posluhům v Praze, na druhé
straně využil aury určité nezávislosti, kterou se Gomulkovo Polsko
kdysi opravdu honosilo, ale která teď bledne den ze dne, takže už
je sotva k rozpoznání.
Západní tisk i svo
bodný tisk českosloven
ského exilu referují ob
vyklé' pohotově o kaž
dém gestě polských ko
munistů, jež se dá vylo
žit jako další krok k demokratisaci té klíčově
důležitě země. Zprávy
opačného významu se
naproti tomu jenom těž
ko dostávají přes hráz
myšlení, jehož otcem je
horoucí přání. Poslední
vývoj událostí v Polsku
však nemůže věsti ob
jektivního pozorovatele
v -západním táboře k op
timistickým závěrům.

Gomulkův převrat spo
číval v zásadě v tom, že
měl alespoň částečně od
stranit monopolní kont
rolu komunistické stra
ny nad každým úsekem
života ovládnutého náro
da.

Všechna jeho nynější
opatření yšak nasvědču
jí tomu, že se čím dal.
tím rychleji vrací ke sta
rému stavu věcí - k na
prosté a bezpodmínečné
kontrole komunistickou
stranou.
Dělnické rady

... Širší pravomoc dělnic
kých rad v továrních by
la jeclmrri z důležitých
zisků gommkcvského
Polska. TTato pravomoc
je nyní znovu oklesťo
vána. Gomulka nedávno
útočil proti právu na
stávku v (’socialistickém
státě” způsobem, který
si nijak nezadá s nabiflo
vaným učením ■ stalin
ských komunistů. Stávka
je legální zbraní dělní
ka v kapitalismu, ale v

Pravou kontinentální
FRANCOVKU ’’ALFA”
vyráb í
JOSEF VLACH
69 West St., Gleůřoy,
Vic.
Vyžádejte si. nabídku.

socialistickém státě se
stává zločinem proti ko
munistické straně, státu
a dělnické třídě.

Bylo nadějí Poláků a
každého svobodymilov
ného člověka ve světě, že
se tato částečná svoboda
Dělnické rady nebyly vyvine ve svobodu úpl
v Polsku oficielně zruše nou.
ny, ale staly se z nich
Místo toho teď dochá
papírové instituce s prá zí k pravému opaku. Pol
vem dělat neškodné ná ská komunistická strana
vrhy, nad nimiž má stra se vrací k ’’právu” před
na absolutní veto.
pisovat -striktní kulturní
Gomulka tak nepřímo politiku. Napříště nesmí
uznal, co už Džilas otev býti v Polsku tištěno a
řeně vyhlásil, že totiž se vydáváno nic, co nějak
bemenší moc dělnických neprospívá komunistic
rad koliduje s absolutní ké straně. První vlaštov
mocí komunistické stra kou byly útoky na ”reny a jako taková nemů visionistický” tisk a zas
že v komunistickém stá tavení časopisu ”Po pros
tě jakéhokoli odstín.i e- tu”. Hřebíkem do rakve
je zákaz vydat dvacet,
xistovat.
již vytištěných knih.
Tisk a literatura
Džilas má pravdu
Hlavní chloubou Comulkova Polska však by
Odpověď na otázku,
la poměrná svoboda v proč učinilo Gomulkovo
žurnalistice a literatuře, Polsko čelem vzad na
o jaké. se novinářům a cestě k liberalisaci, je za
spisovatelům v ostatních se jenom návratem k
satelitech ani nesnilo. Džilasovi, jemuž dává za

pravdu jedna událost v
komunistickém světě za
druhou.
I těm lidem, kteří se
s takovým elánem , utá
pěli v růžových snech
o polské cestě k demokratisaci komunismu, by
už mělo být pomalu jas
né, že si gomulkovský
komunismus prostě ne
může dovolit jít ve svém
’’liberalismu” za určitou
hranici. Komunisti fcá
polovičatost není možná.
Buďto někdo skoncuje
s komunismem. cd A do
Z, nebo musí bezpodmí
nečně podléhat přitažli
vosti ortodoxního ko
munismu moskevského.
Sovětský tlak a strach
z nového německého mi
litarismu vysvětluje pos
lední vývoj v Polsku je
nom nedostatečně.
Gomulka se musí na
ka;ídém krok’: rozhodo
vat mezi komunistickou
stranou. a některým, ze
svých ’’liberálních” opatření. Vc všech přípa
dech dosud volil komu
nistickou stranu. Proč?
Protože je v srdci právě
tak zarytý komunista ja
ko Chruščov, a zkuše
nosti ho oči věci, které
Džilas už dávno rozpo
znal v titoisticke Jugo
slávii.

-n-

Spisovatel Norbert Frýd polemisuje s ’’mládím republiky”

Krky ztuhlé na Západ
..Komunistický propagandista Norbert Frýd si přinesl k mikrofonu pražské
ho rádia hrst dopisů, které píší posluchači ředitelství a redaktorům jednotli
vých relací. Norbert Frýd mluvil v programu určeném mladým lidem, ’’mlá
dí republiky”, jak se onen program také jmenuje. A prozradil nám z dopisů
čtenářů věci velmi zajímavé, protože dávají možnost zjistit skutečné tužby
mladých v ČSR.
Jiný posluchač se vyz kud také. .Tomu, v čem
•Mladí především nepřijimaji nekriticky a bez nává: ’’Chtěl jsem man vidí západní, kulturu pá
přemýšlení these, před želce koupit nějakou kni sek či chuligán, se směji,
kládané k víře. Frýd ci hu k svátku, ale vůbec ale nevím o ní zhola
jsem si žádnou nemohl nic-... ”, domnívá se pro
tuje jeden z dopisů:
vybrat. Samé knihy, za pagandista, že pisatel 'se
’’Posledního Američa měřené na práci a poli zlobí, a to snad nikoli ne
na, vojáka, jsem viděl, tiku”.
právem, že neměl dosud
když mně bylo 12 let. Z
Spisovatel Frýd odbývá příležitost podívat se za
poválečné' beletrie mám tuto stížnost tvrzením, hranice”.
o Americe podobný obraz že takoví lidé by chtěli Ale i Norbert Frýd mu
.. . Země mrakodrapů, nejraději číst ’’dívčí ro sil volky nevolky souhla
obchodů, bezohlednosti, mánky, indiánky, krvá- sit s názorem, který
země války. Myslím, že i ček”, ale rozhněval se vyslovil týž pisatel závě
v Československu je mož víc na posluchače, který rem dopisu: ”.. .jak mů
no poznat, co dokáže ná rovnou napsal, že si mys že nastat sblížení mezi
hodně utvořený dav ... lí, že ’’málokoho zajímá lidmi různých států, když
Ale ten dav v New Yorku že pracující někde na se jedni o druhých n;c
druhém konci republiky nedovědí”.
K tomu dosvědčuje splnili nebo překročili
”S tím, myslím”, pro
Frýd v odpovědi: ”.. jsou plán”.
hlásil nakonec F r v d,
u nás lidé a mladí lidé,
Norbert Frýd se vůbec ’’všichni z plna srdce
kteří vidí ze Západu jen domýšlí mnoho věcí. Na- souhlasíme, ale mrzelo
to nejrůžovější. Ti by píše-li jiný posluchač jas by nás, kdyby některým
zas chtěli, abychom jim ně:
lidem ztuhl krk, protože
vyprávěli věci, které hez
”0 západních autorech ho pořád a pořád kroutí
ky zapadají do jejich vy nic nevíme a tož vydávat jenom na Západ, za ja
sněných obrazů. Vše jejich díla. Otázka západ kousi ne dost reálnou vi
ostatní považují za ten ní kultury, upřímně ře dinou”
denční pomluvy”.
čeno, nevím o ní nic, cdJ. K.
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MacKinlay Kantor: Andersonville. Shakespeare Head, Londýn, New York, Sydney, Paříž

Anatomie lidské duše
Andersonville bylo nepatrné venkovské městečko v Georgii až do dne,
kdy i tam přišla válka. Byla to stará válka mezi odtrženou jižní Konfe
derací a severními unionisty. Nepřišla do Andersonville v doprovodu dě
lostřelby, drancujících armád a zpustošených polí, ale poničila Anderson
ville ještě hůře, než by to mohla dokázat kterákoli postupující nebo ustu
pující armáda. V Andersonville byl pouze zřízen zajatecký tábor pro
příslušníky severní armády. Byl to tábor, o kterém se nedalo říci, že byl
zřízen. Jeho poloha byla, vybrána zcela nekompetentně, byla postavena
jakás takáš ohrada, a ještě než i strážní oddíl si mohl vybudovat strážní
věže a bašty, začal se překotným tempem plnit zajatci. Kantorův román
Andersonville (za který dostal Pullitzerovu cenu) nemá vlastně hrdiny.
Nemá vlastně ani zločince. Je-li v Andersonville vůbec někdo vinen, je
to tábor sám, jsou to lidé uvnitř i vně, lidé, z nichž někteří živořili jako
zajatci a umírali jako lidé svobodní, i lidé, kteří na svobodě živořili hůr
než v otroctví.
Radím každému, kdo
má slabý žaludek, aby se
do Kantorova Anderson
ville vůbec nepouštěl.
Nikdo ať nevěří ujišťo
vání nakladatele, že je
to ’’největší román z vál
ky Severu a Jihu”, který
dokonce předčí ”Jih pro
ti Severu”.
Taková tvrzení jsou
jistě dobrá pro business,
ale Kantorově knize še
redně křivdí. Anderson
ville také není jen ’’klet
bou válce”, jak tvrdí na
kladatel, toužící spojit
výhody Cinemascopu s
přitažlivostí takových ro
mánů, jako byly Jonesův
Na věky věků nebo
Woukova Vzpoura na
Caine.

Autor Andersonville
si především položil za
úkol pozorně zamést
před vlastním prahem
smetí rádoby vlastenec
kých úvah o tom, jak se
americká demokracie
chová v době, kdy je
vystavena tlaku ať ze
vnitř nebo zvenčí. Za
druhé se pokusil vyzkou
mat, je-li idea ’’americ
kého národa” opravdu
tak živá, jak se často dů
razně tvrdí.
Myslím, že po napsá
ní své kroniky koncent
račního tábora si ani au
tor nebyl jist odpovědí.
.V závěru knihy se setká
váme s jednou hlavní
postavou Andersonville,,
která po všech hrůzách

nelidského zajateckého
tábora se ptá:
’’Byla většina těchto
mrtvých příliš mladá ne
bo příliš sražena a poní
žena, aby se starala o
touhy a ctižádosti té
Ameriky, za niž bojova
li a jež je za to zabila,
nebo je vlastaí zkáza od
měnila moudrostí? ...”
’’Moudrostí, kterou, zdá
se, sám autor cítí jen
velmi matně. Věří se
svým hrdinou, že se z
bratrovražedné války
zrodil nový národ, jehož
příslušníci už vidí, že
kolem ”je všeamerická
půda a všeamerické ře
ky, které v zásadě patří
Americe, ne jednotlivým
plantážníkům nebo New

Yorku nebo Georgii ..
Ale čtenář si může vy
brat, až' půjde spolu s
autorem ’’kolem opuště
ných valů, opuštěných
táborů . . přímo k plan
táži a přímo do budouc
nosti a vstříc úkolům,
které čekají. Když už
byl téměř v újezdu, vy
letělo před ním hejno
ptáků jako šťastné zna
mení”. V tomto ohledu
se Kantor utekl k hvězdopravectví.
Andersonville byl pře
devším všeamerický koncentráček, kde sice ne
vládlo žádné Gestapo,
ale kde lhostejnost ža
lářníků, podnebí, nemoce, hlad, nelidskost člo
věka k člověku vraždily
stejně, účinně jako mo
derní plynové komory.
Toto je drtivá část
Kantorovy knihy. To
strašné živoření deseti
tisíců lidí na osmi akrech
půdy, vystavených každé
nepohodě, na březích
obrovského hnojiště, kte
ré kdysi bývalo líné te
koucí kalužinou, úplavi
ce, gangrena, kurděje,
hlad a homosexualita.
A na druhé straně
denní příklady takového

3. socialismus, vyšší produktivitu práce, světový
mír, prohloubeni- výchovně činnosti,
4. doplň vhodným citátem,
5. schůze, konference, porady, aktivu,
Všechny ukázky československého humoru, cito
vané doleji, přinesl měsíčník Československý pře ■ 6. zlepšila,- zhoršila,
7. mýlit,. ukolébat, zastrašit,
hled ve svém březnovém čísle v článku J. Hradec
8.
učením marxismu - leninismu, svou ocelovou
kého a P. Berky ’’Československý humor” (str. 20, vůlí, referátem soudruha ministra,
26).
9. nedostatky, úspěchy, obtíže, vítězství,
*
*
#
10. kritiky a sebekritiky, sovětských zkušeností,
K závažným úkolům odpovědného funkcionáře novátorských
metod,. ideologické práce,
patří: prohésti na každém shromáždění zásadní pro
11.
nepřátelé,
přátelé, odpůrci, soudruzi,
jev. Neprojeviti se zásadním projevem znamená pro
12. hněvem, nadšením, strachem, nadějí,
funkcionáře nebezpečí, že jeho autorita bude v očích
13. viz bod 2.
mas otřesena. Pokusil jsem se sestavit vzorník pro
*
*
#
jevu, který je schválen sekretariátem SPKVČ, (1),
Vědci
dělali
průzkum
dlouhověkosti.
Na Česko
při čemž ponechává funkcionářům možnost doplň-' moravské vypnulině uviděli starce a tázali
se ho,
ku podle zvláštního uvážení.
kolik je mu roků a čím to. ”Je mi 100 let a piji
Vzoírník 1/1
mléko”, odpověděl dědula, ’’ráno mléko, v poledne
mléko, večer mléko”. Potkali stařečka ještě věko
Soudružky a soudruzi,
dovolte mi, abych k předneseným problémům vitějšího. ”Je .mi 110 let”, hlásil, ”a dosáhl jsem
nadhodil i já několik Slov. Plně souhlasím s refe- toho pivem. Ráno pivo, v poledne pivo, večer pi
rátem soudruha ... . (2) a jsem přesvědčen, že vo”. Když si to zapsali, potkali úplný věchýtek,
tento referát nám bude nesmírnou pomocí v ha takového třasořítku scvrklého, jen do něj fouknout,
šem boji za.... (3). Nesmíme zapomínat, že usne do mátohy. ’’Došáh jsem toho Myšlivéčkou: ráno
sení nám ukládá.... (4). Musíme však, soudružky Myšlivečkou, v poledne Mysliveckou, večer Myšlia soudruzi, sebekriticky přiznat, že jsme na to v večkou”. - ”A kolik je vám, kmete?” žasli průzkum
”.
poslední době poněkud zapomínali. V tom vidím níci. ’’Dvacet šedum
*
❖
$
právě význam dnešní naší.... (5), že - nám dů
razně připomíná závažnost všech našich úkolů. Me
Malý oznamovatel
zinárodní situace se v této etapě podstatně.... (6).
LOŽNICI (Ludvík XVIII) a gauč (Bílá labuť)
To nás však nesmí ... (7). My, vyzbrojeni.... (8),
spisovatel, laureát státní ceny. Zn. ’’Spím na
půjdeme vpřed bez ohledu na pikle nepřátel. Má prodá
me na své cestě četné.... (9), a to, že jsme si vavřínech”.
jich vědomi, ja naší silou.. Jsem si jist, že dalším
PST! Kádr, prac., sp. s. st. hl. v. m., kd. b. n.
rozvinutím a uplatněním.... (10) ještě více zo d. Zn. ’’Tajné a důvěrné”!
celíme své bojové řady!! Vždyť kráčíme vpřed před
DOMA peru, žehlím, šiji, zašívám, spravuji, lá
zraky celého světa! Naši zahraniční.... (11) sle tám, pletu, čistím cokoliv. Zn. ’’Strašně nerada”.
dují náš boj s.... (12). A proto soudím, že mohu
*
*
*
jménem vás všech ubezpečit soudruha.... (13)
Sotva
vlak
opustil
stanici,
naklonil
se pan Ponaší jednotnou vůlí a s tohoto místa zvolat: Směle
laban zděšeně k svému sousedovi a zvolal: ’’Pro
dál!
bůh, zastavte! Zavolejte sanitku”! - ’’Proč, co se
Vysvětlivky
děje?” ptal se udiveně soused. - ’’Copak jste to
neviděl z okna? Právě jsme přejeli Nováky”.
1. Svaz pro koordinaci veřejné činnosti,
*
*
*
2. doplň podle vhodnosti: ředitele, náměstka, mi
nistra. referenta,
Potkali se dva Rusové. ’’Napiš, jak se jmenu

HUMOR V ČESKOSLOVENSKU

Doma
Jiří Havel
Chalupo dětství, v lukách plných kvítí
předeš jak starý kocour strakatý.
Přítmím tvé půdy na mne z dálky svítí
klukovských kalhot pestré záplaty.

Jako by každá pod tím krovem milým
o křemen roků' jiskry křesala.
A proč jen, proč by také nesvítily,
když na nich maminka kus očí nechala.

civilního hrdinství, obě
tavosti, čestnosti a věr
nosti, jednoduchého a
vřelého kamarádství. V
tom asi také tkví hlavní
odpověď na otázku, po
loženou autorem v An
dersonville. Co se stane
s náhodně sebranou sku
pinou lidí v okamžicích,
kdy všechny masky pa
dají? Autorova odpo
věď: někteří umírají
šťastně, někteří bídně a
všichni jako mouchy.
V Andersonville se
dokonce vytvořily četné
gangsterské tlupy, které
se specialisovaly na olupování a vraždění svých
spoluvězňů. Neváhal
bych označit kapitoly,
které líčí organisaci tá

borové policie z řad slušných zajatců a popravy
vůdců těchto zločineckých gangů za jeden z
nejsilnějších kusů prózy,
který se nám. po válce
dostal do rujty. Je .to
naturalistická báseň v
próze.
Vrcholnou ironií An
dersonville byl i pokus
postavit před válečný
soud důstojníky, ...kteří
táboru veleli. Generála
ranila naštěstí mrtvice
po příliš tučných vepřo
vých hodech krátce před
koncem války, a tak se
nakonec před soudem
ocitl pouhý kapitán, kte
rý předstihl své pozděj
ší nástupce před nodcb(Pokračování na sír. 6)

ješ”, povídá jeden. Druhý vzal tužku, udělal tři
křížky a povídá, že se jmenuje Ivan Kuzněcov. První
se plácne do .nohavic, povídá' ”já taky” a udělá
čtyři křížky. Druhý se diví, proč píše čtyři křížky.
První se k němu důvěrně nakloní: ”Já jsem inže
nýr”.
*
*
«
Slavný astronom Ing. PhDr. prof. W. Bindíbus
si -vyskočil nad Holandskem z rozjetého letadla.
Ježto žádný učený s nebe nfespadl, trčí nyní ve
vesmíru vedle Velkého vozu, jsa viditelný pouhým
kuřím okem. Za jasného dne má nápadnou pleš a
rozhled po Mezinárodním geofysikálním roku.
*
*
*
Cikán byl tázán na prověrce, co by dělal, kdyby přišli
Američané. Cikán, se rozmýšlel a rozmýšlel, až po
jednou vyhrkl: ”Co já, ale co vy?”
*
*
*
Na maškarním plese družstevníků. ”Co, že není
vidět našeho předsedu?” - ”On je tu asi za naší
pracovní jednotku”.
*
*
*
To eště žil Old Šetrhend, Hvízdávej Dan, Tom
Mix i Ramóna, a prérie byla proháněná nesčetnejma kopytama bizonů. Zlatokopecký městečka
rostly jako houby po tentononc a všude byl bar a
krám. I vešel do takový místnosti Indián šošón,
Kulhavý Perko a povídá: ’’Moka...” Přinesli ka
fe, vypil, zaplatil nugetem a zase povídá: ’’Moka ...”
Se ví, že dostal Proč by ne, za zlato. Udělal těch
kafí čtyřicet, než ho odnesli. Až pak se vypátralo,
že si chtěl koupit mokasíny, ale byl moc skoupej
na slovo.
*
*
«
J<je po ulici pán a v intervalech vykřikuje: Bum
bum bum bum. bum bum bum bum, volá Londýn
... Zastaví se u něho důstojník a voják. Důstojník
chvíli poslouchá a pak zařve na vojáka: ’’Soudruhu
vojíne, nevíte, co je vaší povinností?” Vojín sebou
trhne, je rozpačitě bezradný. ”Tak, vojíne, nesly
šíte?” pokračuje důstojník. ’’Nevíte, co je vaši po
vinností?” Vojín stále mlčí a celý se klepe. Pán
volá dále: bum bum bum bum, volá Londýn. Zsinalý důstojník křičí: ’’Vojíne, konejte svou povin
nost!” Vojín ještě chvíli váhá, pak otočí knoflíkem
u uniformy a začne bzučet.

♦

*

*
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Povídáni o Krakonošovi
Jiřina Zacpalová, Adelaide
Od severu k východu Čech se táhne horské pás vítr překřičel jejich hlásky, které volaly po tátovi
mo - Krkonoše. Zdáli se týčí jako: temněmodrá a mámě. Kačenka upadla a už se nemohla postavit
hradba, která chránila zemi od nájezdů nepřátel, na zimou zkřehlé nožky. Toník jí' chtěl' pomoci,
a úrodná pole v podhůří od sněhových fujavic. ale deštěm nasáklý pytel ho stáhl dolů vedle hol
..Zblízka se rozbíhají zelenými palouky, stoupají za čičky. Tak tam ležela vedle sebe dvě tělíčka, hla
lesněnými kopci.
dová a .vysílená. Toník nevěděl, spal-li, či přeOdedávna si lidé vyprávějí, že těmto horám, le mohla-li ho jeru únava, když ucítil, že ho zvedá něčí
sům, stráním, stržím a potokům vládne mocný ruka. Chlapec se postavil, cítil, že vichřice s deštěm
horský duch - Krakonoš. Někdy, když byl rozhně ustala, a v záři lucerny viděl myslivce, jak se sklá
ván. objevoval se horalům jako přízrak, zahalený ní nad Kačenkou. Myslivec řekl: ’’Děti, pojďte, mu
do bílého pláště, z jehož záhybů fičel divoký se- síme najít tatínka”, zdálo se mu, že takovým hla
verák. Tvář měl vroubenou dlouhými šedivými sem si povídají stromy v lese. Děti šly s mysliv
vousy, které vlály ve větru, jako pocúchané mraky. cem, který svítil na cestu. Pověděly mu všechno,
Kudy prolétly, vše pokryly šedavou jinovatkou. co se jim přihodilo a za chvíli Toník poznal, že
Obvykle však býval Krakonoš v dobrém rozmaru. došli až k průsmyku. Tam blízko srovnané hraničky
.Lidé ho potkávali oblečeného jako myslivce, s puš dřeva ležel dřevorubec a slabě sténal. Myslivec se
kou přes rameno, a často viděli, jak vyšlapává nad něj naklonil a odsunul velkou větev, která
stezky, jimiž potom srnky ’ vodily své: koloušky pít ležela na dřevorubcově noze.
k .čiré studánce.. Krakonoš, znal všechny živoucí
’’Pomozté,' děti, tatínkovi”, řekl myslivec a sám
■ tvory. Dobrým pomáhal, zlé trestal, každému dá jej podpíral. Ten se ztěžka postavil, přejel si ru
val' co zasloužil.
kama bolavou nohu, pokrytou blátem, a zašeptal:
Před mnoha a mnoha lety žily na jedné z krko ’’Zaplať vám to Pánbůh. Jedna větev staré bo
nošských samot dvě děti. Toník s Kačenkou. Jejich rovice se zlomila a spadla mi na nohu. Porazilo
tatínek byl dřevorubcem, maminka se starala o chu mě to do bláta, byl jsem unaven prací a hladem,
dé políčko, kozu a slepičky. V zimě, když napadlo noha bolela, neměl jsem, sil, abych vstal”. Děti se
sněhu až po okna jejich chaloupky, nemohly děti přitiskly k tatínkovi a myslivec se sklonil nad po
do .školy třeba celé týdny. Sedávali všichni doma, raněnou nohu. Dotkl se jí svou měkkou rukou. Bo
tatínek' s Toníkem a Kačenkou vyřezávali dřevěné lestí ubývalo tak rychle, že za chvíli se mohli vy
lžíce a misky, .a v maminčiných prstech sg splétaly dat na cestu.
nitě v jemné krajky.
Když byli blízko chaloupky, zeptal se myslivec
Jednou se zima dlouho nechtěla s horami rozlou dřevorubce; co má v kapse kabátu. Dřevorubec se
čit. Pomrzly jarní kvítky i nově výklubaná ku překvapeně podíval a odpověděl: ’’Vzal jsem si na
řátka. Sníh netál ani na jižních svazích. Konečně oběd skývu-. chleba, ale neměl jsem hlad, schoval
se< jednoho rána sněhové vločky proměnily v kapky jsem ji raději dětem k večeři”. .Myslivec se usmál
deště. Těžké mraky visely s nebe, nekonečný déšť ■ a řekl: ’’Znám tě již dávno jako dobrého a hodné
smáčel celý kraj. Do hor se nastěhovala bída a ne ho muže. Uč i své děti poznávat a činit dobro. Vzpo
moc.
meň si na' to vždycky, když budeš krájet z oné
Toník a Kačenka často hladověli, ale neplakali, skývy”. Pak se obrátil k dětem, pohladil je po hla
' abý nepřidávali starostí mámě a tátovi. Jen do chlé vách, a Kačence dal malé klubíčko a Toníkovi dře
va k bílé kozičce si chodili někdy postesknout, ale věnou hůlečku. ”To dejte mamince za to, že na vás
. .ani ta neuměla pomoci. Sama, často z hladu ohlo musela tak dlouho čekat”. A myslivec zmizel v lesní
dávala dřevěné trámky.
tmě dříve, než mu mohli poděkovat.
'’’Jedna zima ještě nepřestala a brzy bude dru
Děti vběhly do chaloupky a slíbaly mamince s
há. Budeme-li mít hlad, ať se aspoň ohřejeme”, tváří slzy strachu. Pak jí vyprávěly, co všechno se
řekl jednou ráno tatínek a vydal se do lesa naští- jim přihodilo.
.pat dříví. Kačenka s Toníkem si chvílí hráli a pak
”Tu máši, maminko, to ti posílá ten hodný mys
.■■si sedli ,k okénku a ■ dívali se na temné hory. Ani livec”, řekla Kačenka a dala matce klubíčko, kte
dlabání dřeva je netěšilo.
ré světélkovalo podivnou září. ”A k tomu tuhle
A přešel den.
paličku”, zvolal Toník. Sotva vzala maminka dárky
.-’’Kdepak je tak dlouho tatínek?”, ptala se Ka do rukou, začaly se z klubíčka odvíjet lesklé nitě.
čenka. .
'
Dřívko se jimi provlékalo, províjelo a spřádalo je
’’Snad už je na cestě domů”, těšila ji matka. Všich v krajku jemnou a třpytivou, jako by byla ze zlata.
ni tři naslouchali, poznají-li zvuk tátových kroků. Všichni se a 'úžasem dívali na čarovné klubko a pa
’’’Půjdu se podívat, jestli se mu něco nestalo”, řekl ličku. Maminka zašeptala, ’’Děkuji ti, za takovou
Toník a přehodil si přes hlavu starý pytel. ’’Půjdu krajku mně lidé zaplatí zlatém, budeme mít po
s tebou”, rozhodla se Kačenka a chytla bratra za nouzi”. Vtom si dřevorubec na něco vzpomněl, sá
ruku: .Matka je nechtěla pustit, ale děti ji těšily, hnul do kapsy a místo okoralé skývy černého chle
že se brzy vrátí.
ba vytáhl voňavý, bílý skrojek. A ať krájeli z pec
■ Toník věděl, odkud tatínek vozívá dříví, a pustil nu, kolik chtěli krajíců, chleba neubývalo. Vydržel
se nejkratší cestou k průsmyku. Pojednou zafičel až se urodilo žito na nový.
ostrý vítr, mraky se provalily, proud vody oslepil
Toník, s Kačenkou žili v Krkonoších ještě dlouhá
dětské oěi. Nebylo kde se schovat, déšť a vítr vni a dlouhá léta, ale myslivce - Krakonoše už nikdy
kaly do každé skulinky. Děti nevěděly. ’ kde jsou, víc nepotkali.

KRÁTCE Z EXILU
— Informační služba svo dí přípravy na druhý ve
bodného Československa letrh ve 'dnech 30.5.. v Londýně, řízená J. Jos- 8.6. tr.
tenem, oslavila 25. dubna — V rámci cyklu ’’Hud
10 let- svého trvání.. Gra ba současnosti” provedl
tulujeme. HD.
Komorní orchestr v Cu•—V červenci přijede do rychu skladbu. B. Marti
Austrálie Rafael Kube- nů ’’Concerto da Came
'!&•. Budie tu dirigovat ra”.
asi 20 koncertů! Na ně — V New Yorku se ko
kterých z nich bude hrát nal vzpomínkový večer k
jako sólista na housle je 80. výročí: založení so
ciálně - demokratické
ho choť Lala Bertlová.
— V edici ’’Modrá revue” strany v Čechách.
vyšla v Holandsku kni — V zámků Portales ve
ha R. Kopeckého ”Čs. od- Strasbourgu se sešlo 120
. boj v Polsku v roce delegátů ze zemí za Že
leznou oponou na TV.
1939”.
zasedání A— Ve Vídni zemřel men mimořádném
CEN.
Z
čs.
delegátů

šinový pracovník Jakub mluvili: Josef Vaněkpro
za
Piegl ve věku 73 let.
čs. delegaci, dr. A. Pro
— Předsedou Montreal cházka za Křesťansko ských’ veletrhů je Čech. demokratickou unii střed
Karel Stopka, který byl ní Evropy, V. Bernard
hlavním Organisátorem za Socialistickou unii
prvního mezinárodního středoevropskou, A. Hais
veletrhu v Montrealu v. za svobodné odbory a J.
loňském roce a který ří— Vrzala za mladé křesťan-

ské demokraty.
— Bývalý pražský malíř
Oskar Kokoschka, který
žije od roku 1938 v Lon
dýně, vystavoval v mni
chovském ’’Domě uměni”
431 svých obrazů.
— Zpěvačka čs. původu
Gita Denise - Vybíralová
zpívala s : velkým Úspě
chem titulní roli v opeře
’’Carmen”, v Sadleiťs
Wells v Londýně.
— Od 2. do 30. dubna
vystavoval čs. malíř Ru
dolf Kundera v galerii
”La Caladee” v Avigno
nu ve Francii. •'
— Mladý čs. uprchlík Jan
Rys vydal v Godesbergu
román ’’Pěšina y houští”.
—Dr'. Ivo pucháček před
nášel na slavnostním za
hájení Ústavu pro srudium střední Evropy při
princetonské universitě v
USA. '
— Na vzpomínkové osla
vě Čs. národní rady ame
rické v Détroitu promlu
vil bývalý; brněnský pos
lanec Rudolf Richtera,

— Slovanský ústav Lei
denské university vydal
studii Milady Součkové
’’Čeští romantikové”
—17. a 18. 5. se koná v
Torontě slavnostní otev
ření první sokolovny v

Provádíme veškeré práce optické
přesné, rychle a za levné ceny
6. poschodí

49 Elizabeth St.,
(roh Flinders Lané)

Melbourne - City
Telefon MB 4207
Přijímáme objed

Optical Service návky také p*žtou
Anatomie lidské duše

(Pokračování se str. 5) místo toho velmi vým
nými soudy originální
obranou: ’’Říkám vám,
že nejsem zlý člověk. Ne
měli by se pokoušet mne
zabít. Nedělal jsem nic
jiného než svoji povin
nost”. Byl to neurastenik s nezhojitelným zra
něním, měl rád děti a
chtěl se stát majorem.
Andersonville je be
zesporu strašná a silná
kniha. Nepřesvědčí-li
vás o všfeamerickosti. nic
se nestane. Řekne vám

luvně starou pravdu, že
největší peklo, které mů
že člověk připravit člo
věku, není ani všeamerické ani všejaponské nebo
všeruské, protože je to
peklo všelidské, které se
každý z nás snaží nor
málně skrýt hodně hlu
boko. Jakže to kdysi
řekl Wittaker Chambers
ve svém Svědkovi? Po
pravní sklepy a plynové
komory existují přede
vším v lidské duši, vm

UvoJněná čsl. kvóta do USA
Podl’a úradných informácií z Washingtonu čsl.
kvóta je až do konca júna 1958 volná. Každý žiadatel o vizum do Spoje
ných štátov, narodený na
území ČSR, ktorý si po
dal žíadosť před 31. marcom 1958, má možnost’
dostat’ vizum před koncom júna 1958.
Je třeba, aby sa žiadatelia, .ktorí neboli dosial’
upovedomení o stavu ich
žiadostí, obrátili na nej-

bližší americký konsulát
a zístili jaké doklady
potrebujú, aby urychle
ně dostali vizum.
Kancelárie Amerického
fondu pre českosloven
ských uprchlíkov v Eu
rope, připadne ústředna
v New Yorku, (Američan
Fund For Czechoslovak
Refugees, Inc., 1775
Broadway, Room 430,
New York 19, N. Y.), im
v případe potřeby ochot
né poskytnú pomoc.

Kanadě. Budova v hod
notě asi 40.000 $ byla
přestavěna nákladem té
měř 50.000 $.
— Vzpojnfnku na Petra
Bezruce uspořádali stu
denti českého jazyka na
austinské universitě v
Texasu. Hlavní projev
měl prof. E. Míček.
— Baritonista Miloš Nekolný měl v Chicagu uspěšný samostatný kon-

čert, a basista Jan Ru
beš zpíval úlohu Dona
Alfonse v Mozartově ope
ře Cosi fan tutte, kterou
vysílal kanadský rozhlas.
— Kouzelník- Gustav
Hloucha ("Clivieri”) vys
tupoval v dubnu dvakrát
na melbournské státní
televisi. Uzavřel s ABC
smlouvu na další účinko
vání.
Č/JK/ČS/HD

NYNÍ
jest doba k uzavření životní pojistky!
V daňovém přiznání jsou prémie za životní pojistky odčitatelnou položkou.

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
ušetří Vám na daních
pomůže získat bankovní úvěr
zaručuje Vám jistotu pro stáří
dává stabilitu Vašemu podnikání
uchrání Vaši rodinu od nedostatku
tvoří fond na krytí pozůstalostních dávek
Jediné risiko v pojištění jest — býti nepojištěn
Nejlevnější nabídky jakéhokoli pojištění
Vám nezávazně dodá
R. C. K U G L E R
956 NEPEAN HIGHWAY. MOORABBIN, S. 20.. VIC.
Tel. XL 2421
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Dopisy redakci:

PRO ELEGANCI A KVALITU

PROCESY NA SLOVENSKU
;—Ákq . pozoruj em váš časopis a tiež časopis Rudé
právo, verte mi, že není vóbec žiadného rozdielu,
neračte sa urazit’. Vietn, že máte velmi, velkú ra
dost’ nad tým, čo robia komunisti téraz doma nad
slovenskými- vlaštencami. Ako som .čítal. 8. číslo
HD, píšete, že vraj Hlinková garda bola vždy sku
pina a ’’škaredá menšina” slovenského národa. Já
som nie politik, ale chcem vám len připomenut’
. a podotknut’, že Hlinková strana nebola nikdy žiadnou menšinou na Slovensku, bola, je a budě vždy
naj silnéjšou stranou na Slovensku. Prečo sa len
ti bolševici, čo sedia v Prahe, boj a tej Hlinkovej
gardy a strany? Veď alto som čítal Rudé právo, kpď
bol český minister vnútra Barák v Bratislavě, tak
isto hovořil, ako vy píšete v HD ... Viem, že ste
.sa- velmi řádovali, že pražskí bolševici požiadali
..niektore demokratické státy o vydanie bývalých
príslušníkov Hlinkovej; gardy, lenže s bolševikmi
už dnes demokratické štáty dohovořily. Len jedno
vám chcem pripomenúť, že sám prezident dr. Tíso
varoval před nebezpečénstvom komunizmu, a bol
ševici ho len preto oběsili, že sa nepřipojil na ich
stranu. Komunisti a bolševici, čo teraz kričia, že
__
sú tie masové hroby xia Slovensku, majú na nich
nejvačšiu zásluhu. Nesmiete nikdy zabudnúť, že
Slovensko je katolické:
—----- , a katolíci boli vždy silní
Hlinkovci. Píšete, že tu na Západe má každý šibeničník právo na slobodu (? - p. r.), číže aj Hlin
ková garda. Ja vám ha to chcem odpoyedať, že
každý komunista a bolševik tu na Západě má tíež
.právo, ale už nie viacej bolševické, ako ho mal
v Republičke.
..
H. B. Brisbane
— Zdá se mi, jako byste se chtěli mezi řádky omlou
vat za to, že referujete o zločinech ’’antikomunis-tů” tía_- Slovensku'.- Každý., si ovšem může přebrat
.materiál, který mu komunisté servírují, je však
zbytečné nějakou .skutečnost zlehčovat. Musíme se
lišit od káždého diktátorského směru tím, že dobro
nazýváme dobrem a zlo zlém, ať je koná kdokoli.
kdekoli, a ať se nám tí> právě hodí nebo ne.
K. J. Clayton
•5

PABĚRKY SKLIZNĚ 1957 (Pokrač.)
— (K dopisu pí. B. Ž. Adelaide, HD 8/VIII.) - Ne
zabíjejte nám již tak dost vzácné kritiky v exilu.
Jen těm se může podařit vzbudit a udržet zájem
° /s' exilovou literaturu. Víc jí prospěje ten, kdo
vše ostře ztepe, než jiný, který má pro autory vždy
■ plno omluv a za ’’kritiku” vydává nic neříkající
slaďák, který může od čtení jen odradit.
Dr. J. V, London
NĚKDO BY SE S VÁ
MI RÁD SEZNÁMIL!
Seznámíme Vás dopi
sem js příslušníkem
opačného pohlaví,
na *
MILTOŇ’S Dpt. K 40,
Box 2871, G.P.O. Syd
ney a udejte všechny
podrobnosti. Odpovíme
Vaší řečí. Pošleme
ZDARMA *
a nezávazně brožurku
v obyčejné zalepené
obálce.

Kontin. a australská
jídla
BOHEMIA
RESTAURANT
majitel L. T o t h
11 Kings Cross Rd.
LINGS CROSS, NSW.
FA 1387

J. CAP- krejčí
116 Darlinghurst Rd., KINGS GROSS, NSW.

PHONE:

FA 5366

Vnitřní Dekorace
Zařizování Obchodů

SWTSS TRAINED WATCHMAKERS
Ebner: 19 York Str.
Němec: 15 Hunter Str.
Wynyard Stn-, Sydney
SydneyTel. BX 7543
Tel. BL 3970
Zprostředkuj ems za Vás zaslání hodinek přímo
ze Švýcar za poloviční cenu. Vyžádejte si ceník.

Za důvěru jakost!
KRAJANSKÝ KOŽEŠNÍK H. HLENLICH

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

Kontinentální prošívané deky, peřiny, polštáře,
povla&y, 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
Přímo od výrobce!
Pánské a dámské
GABARDINOVÉ A TVÍDOVÉ KABÁTY
od evrop. odborníka s dlouholetými zkušenostmi
LONDON COATS
208 Lygon St., East Brunswick, Víc.
-Elektrika č. 1 a 15, zastávka 22
Rádi Vám posloužíme po obchodních hodinách
nebo v sobotu, zavoláte-Ií předem p. Wintera na
telefon FW 1936

Halí a to 21. května od
11.30 do 21 hod. a 22.5.
od 10 do 18 hod. Za vel
AUSTRALSKÝ
mi nízké ceny Izé tam
ČERVENÝ KŘÍŽ
koupit málo obnošené
upozorňuje na výroční šaty a prádlo, nádobí,
bazar, který se koná v knihy, gram, desky a
Lower Melbourne Town pod.

NA SPLÁTKY BEZÚROČNÉ

ELECTRO CENTRE
majitelé: A, Fiala & A. Filip
95 Oxford St., BONDI JUNCTION,
SYDNEY

Munirai
ČESKÉ A JINÉ
KONTINENTÁLNÍ

GRAMOFONOVÉ
DESKY

Malování

O’BRIENS LANE,
EAST SYDNEY

Telefon FW 2369, po prodejní době FW 3068
Nabízíme Vám za nej výhodnějších podmínek
všechny značky televisorů, radia, radiogramy, 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!).

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FLMIGATING CO.
113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

KOPANÁ V SYDNEY
Praha - Hakoah 1:0 (0:0)
Prvá půle zápasu se vyznačovala dobrou přízemní
kombinací obou mužstev, značnou nervositou a pro
marněním mnoha brankových posic. Hakoah měl více ze hry, ale jeho útočníci stříleli hůře než do
rostenci. Ve druhém poločase se hra poněkud vy
rovnala, ale Hakoah si udržel mírnou převahu. Lord
v brance Prahy se několikrát vyznamenal, obrana
byla průměrná. Nejlepší řadou Prahy byla záloha,
ve které vynikh Polívka a Ostružka st., hráči, které
Praha odepsala před dvěma roky. Jedinou branku
zápasu vstřelil 9 min. před koncem Butkovič. Sesta
va: Lord - Gennari (z Geelongu), Toulá - Polívka,
Rádovnikovič, Ostružka st. - Butkovič, Jaroš, Gast,
Baumgartner, Scheinpflug.
Praha - Corrimal United 1:2 (1:0)
Ve Wollongongu utrpěla Praha před 1.500 diváky
svou první porážku v mistrovské soutěži. V první
půli měla mírnou převahu, kterou vyjádřila hrankou Jaroše, ale po přestávce zatlačili domácí Prahu
do obrany. Zraněný Baumgartner odpočíval a mužstvo se pomalu ale jistě rozklížilo. 15 min. před
koncem Corrimal vyrovnal a 2 minuty nato vstřelil
vítěznou branku. Po pátém kole je Praha s 8 body
a poměrem branek 16:2 na druhém místě.
Příští zápasy Prahy: 17.5. s GladesviUe Ryde
doma, 24. 5. s Bankstown.
-ar
KOPANÁ V MELBOUŘNÉ
Slavia - Box Hill 3:5 (2:0)
Ještě 25 minut před koncem zápasu Slavia vedla
3:1 a zdálo se, že snadno vyhraje. Pak se však si
tuace obrátila: Box Hill vstřelŮ během 15 . minut
4 branky (první z .nich z penalty) a- připravil tak
Slavii první porážku v letošní soutěží. Obrána Sla
vie, která hrála bez Reinbolda. tentokrát zklamala
na celé čáře. Zvláště slabí byli Bailish a Zablocki.
Branky Slavie: Bell, Armstrong 2.
Slavia - Moreland 1:0 (1:0)
Moreland měl mírnou převahu, ale nedovedl se
prosadit proti slavistické. obraně. Slavia zmařila
celou radu vyložených posic, ale ve 34. minutě prv
ního poločasu se Betlovi podařilo dát jedinou ■ a
vítěznou branku po několika nezdařených poku
sech. ostatních útočníků. Po osmém kole' je Slavia
na druhém místě tabulky.
-’ . . _gl

PRO čS. DOPLŇOVACÍ ŠKOLU VE VÁLCE
zasiala xa. Swedish Present Parcels Service z Melboume £ a. Díky. Po odeslání částky A £ 60 do Vál
ky došlo tedy pro školu dodatečně celkem £ 17. HD

Všechny licencované práce instalatérské
i
Zavadění a opravy vodovodů, horké vody, ply-1
Íinovociu, strecn, žlabů, okapových rour, kanalisacei
1
JAN VLACH, instalatér
(

'

69 West St., G L E N R O Y, W. 9, Víc.

<

( Na požádání Vás navštívím a sdělím rozpočet
HiiimiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiKiíininiiniiiiiiiiiinnuiiinri
tniiiiiinniiiiiiHiiiniHimiiHiiiiiiii iiiiiiiimiiiiiiuiii ititii
= TELEVISORY, RADLA, LEDNIČKY, PRAČKY
=
a elektrotechnické přístroje a potřeby
— za hotové neb na splátky dodá i opraví
—
,J- P H I L I P
Rádio - Electrical,
Ě 119 Gatdenvale Rd., GARDENVALE, Víc.

= (1. stanice za st. Elsternwick) Telefon XM 2542
SOKOL SYDNEY
závod v Praze XII.
BolíDříve
Vás hlava?
Dramatický odbor uve E
de během taneční zábavy,
ZLOBÍ VÁS OČI?
která se koná 31. květ
Noste brýle od OPTÁ!
na, ve dvou sálech Maccabean Hall, Darling
hurst, hodinové kabaretní pásmo. ’’Kulhavá brad
la”. Začátek kabaretu,
při němž bude stolové Capitol House, 109 Swanston St.
1
zařízení, je v 8.30 večer.
MELBOURNE
(proti
Melbourne
Town
Halí)1
Od 9.45 do 2 hod. ráno
Telefon: Centrál (Y) 1819
1
hrají k tanci bez přestáv
Mluvíme česky i slovenský
I
ky 2 orchestry. Každá i
vstupenka na zábavu je Zachraňte děti svých příbuzných před obrnou!'
současně losem. Ceny da
(polio)
(
rovali krajanští podnika I
Pošleme jim za Vás Salkovy injekce
.
telé.
Dodáváme léky všech druhů - i bez lékařského
Sokol cvičí každé pon •předpisu - telegraficky z Anglie, Švýcar nebo USÁ. •
dělí v Girl’s High School
Zastupujeme firmu PLUMRO S E ,
I
ve Fort St. a to žactvo i
nej lepší dátíské potravinové balíky
|
7-8, dorost a členové l
Dodáváme jakostní zboží rychle a spolehlivě
8 - 9.30, míčové hry 9.30
Vyžádejte si podrobný ceník
- 10 h. Informace: J. KřeX
’ pěla, YX 7874.
M. Z.

?

OPTO

-1-

12. 5. 1958

HLAS DOMOVA

PfeÁTLLt HLED A] A.

Řídí Karel J a n o v s k ý, Mnichov
Přípravná utkání československých fotbalistů na mistrovství světa v Ostravě:

Československo - Lokomotiv Sofia 4:1 (0:0)
Ústřední sekce čs. kopané sjednala k přípravě representantů na mistrovství světa ve Švědsku
7 cvičných utkání se zahraničními mužstvy. Prvním zápasem bylo vlastně již střetnutí vybraného
mulžstva Slovenska (ve kterém byli slovenští hráči, přicházející v úvahu pro mistrovství světa) s
vítězem severoněmecké 1. ligy Hamburger SV. Zápas však nesplnil očekávání a skončil nerozhodně
2:2. V druhém utkání porazilo pak mužstvo Československa jedno z předních bulharských li
gových mužstev Lokomotiv Sofia 4:0. Dalšími soupeři národního mužstva budou: v Bratislavě
anglické mužstvo Grimsby Town, v Brně a v Praze příslušník 1. anglické divise Burnley. A ko
nečně ještě před odjezdem do Dánska, kde se bude čs. mužstvo aklimatisovat v týdnu od 27.
května dó 2. června, má sehrát doma 2 utkání.
Trenér čs. mužstva Karel Kolský (bývalý kapi- tvrdému, rychlému a bojovnému soupeři, Lokomo
■tán ' AC Sparta) si mohl v Ostravě ověřit proti tiv Sofia, přednosti i slabiny Čechoslováků. V 1.
■poločasu měli čs. hráči naprostou převahu, ale jen
1. FOTBALOVÁ LIGA Prešov 0:2, Hradec Krá střeleckou nepohotovostí se připravili o zasloužené
lové - Kladno 3:1, RH vedení. Teprve po přestávce, kdy vystřídal zraně
V ČSR
Brno - Trnava 3:1, Duk
Hrála se utkání 23. a la Praha - RH Bratisla ného Moravčíka Borovička a Farajzl přešel na kříd
30. kola, po kterých je v va 2:2, a Slovan Bratisla lo, hra útočné řady se zlepšila a diváci viděli 4
čele tabulky stále Dukla va - Spartak Praha So velmi pěkné branky. Střelci: Borovička, Masopust.
Zikán a brankář Stacho, který proměnil pokutový
Praha (39 bodů) před kolovo 0:0.
kop za sražení Zikána v trestním území.
Slovanem Bratislava (36)
ČSR hrálo v sestavě: Stacho '- Lála, Novák. a Spartakem Praha Soko
Mezistátní utkání
Pluskal,
i Čadek, Masopust, - Dvořák, Moravčík,
lovo se 34 body,
v kopané
(Borovička), Farajzl, Zikán a Kraus.
29. kolo: Spartak Praha
Sokolovo - Dukla Praha V Cardiffu: Wales - Se
DAVIS CUP
0:3, Prešov - Kladno 1:0, verní Irsko 1:1, v Paříži:
Ostrava - Slavia Praha Francie - Švýcarsko 0 0,
Tuto nejvyšší světovou tenisovou soutěž druž
3:1, RH Bratislava - RH v Budapešti: Maďarsko - stev založil r. 1900 Američan Dwight F. Davis.
Brno 2:0. Trnava - Hra Jugoslávie 2:0, v Clasdec Králové 3:1, Pardubi gowě: Skotsko '- Anglie AčkoEv je tedy jednou z nejstarších sportovních
ce - Slovan Bratislava 0:4, v Buenos Aires: Ar soutěží vůbec, jsou v seznamech vítězů pouze 4
2:1.
gentina - Paraguay 2:0 státy: USA vyhrály Davisův pohár 17 x, Austrá
30. kolo:. Slavie Praha - a v Asunción: Paraguay- lie 16 x, Angličané 9 x a Francouzi 6 krát.
Pardubice 2:1, Ostrava - Argentina 1:0.
Letošního 49. ročník:i se zúčastní 36 států, kte
ré jsou rozděleny do 3 pásmových skupin: evrop
ské, asijské á americké.
Evrop, pásmo: 24 účastníků, 8 representač. družstev
— Českoslovenští rugbyisté zvítězili v mezinárodním postoupilo přímo do 2. kola. Jsou to: Mexiko, Pol
utkání v Hannoveru nečekaně nad Západním Ně sko, Itálie, Dánsko, Velká Británie, Belgie. Francie
meckem 11:0.
a Švédsko.
— V Sittendorfu u Vídně se jela 1. terénní jízda 1. kolo: v Záhřebu Československo - Jugoslávie 5:0.
motocyklů, počítaná do mistrovství světa ve třídě
V tomto nečekaně vysokém, vítězství českoslo
500 ccm a do mistrovství Evropy ve třídě do 250 venských tenistů byly tyto partie: Benda - Keretič
ccm. V kategorii do 250 ccm zvítězil Němec Mueller; (jugoslávský mistr) 6:3, 4:6, 1:6. 6:3 a 6:4; Javordalší čtyři místa obsadili Čechoslováci: 2. Čížek, ský - Plečevič 6:4, 6:4 a 6:4; Javorský , Nečas 3, Ron, 4. Hamršmíd a 5. Roučka. Čížek, Hamr- Plečevič, Panajotovič 4:6, 6:4, 6:3 a 6:1. Benda šmíd a Ron jeli ná Jawách 250 ccm a Roučka na Plečevič 3|:6, 6:3,. 5:7, 6:1 a 7:5; Javorský - Keretič
ČZ 250 ccm.
6:2, 8:6, 1:6 a 6:2. Javorský se ukázal jako velký
— V těchto dnech ohlásilo v ČSR přestup 55 hoke bojovník. Od poslední sezóny zlepšil servis. Benda
jistů. Zajímavé je. že známý internacionál Prošek překvapil \ vítězstvím nad Keretičem; nedosahuje
z RH Brna se vrací do Kladna.
však úrovně Javorského. V druhém; kole 16. - 18. 5..
— V Praze prohráli českoslovenští košíkáři s Itálií hraje ČSR v Kodani proti. Dánsku.
62:67.
Další zápasy 1. kola: Brazílie - Maďarsko 3:2
— Československý basketbalový mistr Orbis Praha (v Budapešti), Španělsko - Egypt 4:1 (y Kairu),
byl vyřazen z další účasti v poháru evropských Chile - Turecko 4:1 (v Istanbulu), Indie - Monako
mistrů, když prohrál v Miláně s mužstvem Simmen- 5:0 (v Mpnte Carlu), Finsko - Lucembursko 5:0
thal Milán vysoko 47:65 a s maďarským mistrem (v Mondorfu), Německo - Holandsko 4:0 (v Mnicho
vě).
Honvéd Budapešť 52:61.
Asijská skupina: Japonsko - Siam 5:0, Ceylon — V Moskvě zvítězily čs. košíkářky nad mužstvem
Litevské sovětské republiky 57:47 a nad SSSR 69:67, Malajsko 3:1.
Americká skupina: má 7 účastníků. Bude mít ta
odvetné utkání s SSSR však prohrály: vysoko 46:62.
— V košíkové mužů v Moskvě porazila USA - SSSR to utkání: USA - Venezuela, Kuba - Kanada, Ar
gentina - Britská Západní Indie; bez boje postu
74:68, sovětské ženy naopak vyhrály 61:47.
— Španělským mistrem v kopané se stal již po třetí puje, podobně jako loňského roku, Israel.
dvojnásobný vítěz poháru evropských mistrů Real
Sedm hokejových juniorů sezóny několik mezistátMadrid.
potrestáno
nich zápasů se sovětský— V Anglii vyhrál 1. fotbalovou dívisi Wolver
hampton Wanderers rozdílem pěti bodů před dru Českoslovénští hokejoví m,i juniory. Při těchto uthým Preston North End.
junioři sehráli na závěr káních došlo k několika
—-Kuzněcov (SSSR) zlepšil svůj vlastní- rekord v
pětiboji na . 3.901 b., když dosáhl těchto výsledků:
Vysoee kvalitní švédské
dálka 7,01 m, oštěp 64,53, disk 50,35 jn, 200 m za
běhl za 21,9 a. 1.500 m za 4:46,2 min.
—V Karlových Varech se konalo mistrovství re POTRAVINY, TEXTUJE, VLNU, KUŘIVO ATD.
publiky ve stolním tenisu družstev- mužů i žen.
zašleme za Vás spolehlivě
V soutěži mužů získal titul Spartak Praha Soko
kamkoliv do Evropy
lovo. kterému stačil v posledním zápase s RH Pra
ha nerozhodný výsledek 8:8. V soutěži žen bylo nej
lepší družstvo Praha, které porazilo Ve finále Sla SWEDIS H PRESENT-PARCELS SERVICE
vii Praha.
—‘V přípravných zápasech na mistrovství světa v
33. William Str., Melbourne
kopané remisovalo v Glasgowě Skotsko s MaďarTelefon MB 3094
skem-T:l a .Anglie porazila v Londýně Portugalsko
2:1, ...
Vyžádejte si náš ceník
— Finále anglického poháru: Bolton Wanderers -

-- Ve zkratce --

Manchester United 2:0

.Jiřího Košťata (dopis v red.), Drago Tomáška
z Prahy (nar. v Jugoslávii), Ladislava Dvořáka z
Poštorné, Kamila Rátoňa zo Žiliny, Frant. Kveše,
nar. 1929, Miroslava Panze z Mísťku, j. Šafránka
s rodinou (Již. Afrika?) a Lad. Oravce z Bratisl.
(dopis v red.).
Fred Palaty, ležící v nemocnici, hledá svého je
diného přítele Vacka.
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.
Malý oznamovatel:

Poplatek za 1 řádku 1/-.
tučnou 1/6.
ŘEZNÍKA A UZENAŘE

přijmou Contin. Cash
Butchers, 32 Marině Tce.,
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.
PRONAJMEME 3 volné
pokoje, vč. snídaně, mož
nost vaření, po £ 3 týd
ně. K pronajmutí též vel
ký pokoj s vlast, telefo
nem, hodící se na kan
celář neb. pod. 94 Pakington St., St. Kilda, tel.
XJ 4516.
PRONAJMEME 2 poko
je pro 2 svob. pány v
St. Yaře. Teplá a stud.

Listárna

Koord. výbor Chicago:
Výzva došla po uzáv., ne
vešla se. Zmíníme se příš
tě. - M. R„ Chicago. Díky
za výstř. - F. S. Montreal:
Upozorníme ho po návra
tu z dov. v Evropě. - Pr
J. V. London: Díky za
výstř. a adresy. - B. M.
Brisbane: Díky za výstř.
- M. V. Batchelor: Díky
za výstř. - J. R. Bourke:
Díky za zprostř, obj. - J.
P. Cooma: Výtisk slíben,
do 2 týdnů. Zašleme pak
obratem. - Z. N. S. Fran
cisco: Aspoň část dopisu
uvěř, příště.
HD

voda, garáž, telefon. Do
taz tel. (Melb.) BJ 4194.
ČS. ZNÁMKY předvá
lečně koupím jednotlivě
či ve sbírce. F. Kraus, P.
O. Box 26, Mordialloc,
Víc.

Zájemci o koupi domu neb pozemku
obraťte se na firmu
R. W. H A U G H T O N Se S O N
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, Watsonía
Poradíme a pomůžeme získat hypotékami úvěr
Český tlumočník k disposici každou sobotu
dopoledne po předběžném ujednání
incidentům, po posledním
v Opavě v šatně dokonce
k velkým rvačkám, kte
ré však vyprovokovali
sovětští hráči. Nyní tak
zvaná Ústřední sek.ee
schválila potrestání sed
mi čs. juniorů pro ”nesportovní a neukázněné
chování”. Hráči Slovana
Bratislava J. Čaploví by
la zastavena činnost na
1 rok, J. Golonkovi z Jih
lavy na 2 měsíce, M. Ber
kovi z Jihlavy na 1 mě-

sic, F. Gregorovi z Jihla
vy udělena dů+ka za ’’ne
správné chování”, a J.
Lidickému z Kladna na
4 týdny podmínečně do
konce období 1958/59.
Důtku a napomenuti dos
tali trenéři a vedoucí
representačního mužstva
juniorů VI. Sýkora, Hrst
ka a Tožička. Čapla z
Bratislavy a Gnlcnka z
Jihlavy byli vyloučeni
na dva roky z represen
tace.

Prvotřídní krejčovský závod

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

Dlouholetá praxe v Praze a Bratislavě

HLAS DOMOVA
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/-, na i roku s 19/na 7 čísel s 10-/-, jednotlivé s 1/6.

