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N E U T R A L I S M U S

Obžalovaníjžvermová a Děda Mráz
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Předně:kdo jsou to neu
tralists? Jsou to povýše
ně přemoudřelí lidé,větši
Podle úřední zprávy konal se ve dnech 26.až
nou intelektuálové,na kte
28.ledna před senátem trestního kolegia Nejvyšré si jen tak někdo nepři
šího soudu v Praze proces s Marií Švermovou,
jde a kteří jen tak všemu
Jarmilou laussigovou,Mikulášem landou,Hanušem
neuvěří» Jejich speciali-'
Lomským,Vítězslavem Ruchsem,Ervínem Polákem a
tou je nedůvěra k zprávám,
Bedřichem Hájkem.Tyto zbytky t .zv."spiklenec
které líčí -černě události
kého centra Rudolfa Slánského ",až na Švermovou
za Železnou oponou. Žáda
všichni židé,představují bývalý výkvět kraj
jí hmatatelné důkazy.Poli
ských sekretariátů KSČ.Všichni obžalovaní se
tický uprchlík není pro
přiznali,že"zasahovali záškodnicky do různých
ně objektivním svědkem.
úseků hospodářského a státního aparátu" .-ŠverKdo ví,proč utíkal?/Kdo
nová dostala doživotí,Paussigová 25 let,Landa
ví,proč utíkají tisíce?/
a Hájek 20,Polák 18,Euchs a Lomský po 15 letech
Neutralista je člověk vě
decký a objektivní.Neod
Nezáleží vůbec na tom, vážlivého fiaska,ponevads mítá a priori sebenesmyjestli se tito obžalovaní relativní úspěch tohoto slnější komunistická obvi
kteří byli ve "vyšetřova celkového výsledku se . nění,nýbrž jme se je dlou
cí vazbě"téměř tři roky,
hlavně zakládá na spor ze a pečlivě zkoumati.
opravdu přiznali,ani na ných výrohních úspěších
Typicky neutralistickácom,jestli se proces vů takových průmyslových
mu anglickému časopisu
podniků,jako je minister■THE NEW STATESMAN AND NA 
bec konal.Význam má jen
skutečnost,že českosloven’s tvo kul tury/10 3%/ ,zd r a - TION trvalo rok,než po
ští komunisté považují
votnictví/10 6%/, výkupu
znal, že komunistické—vy— _—
fcještě dnes za nutné při /l04%/,dopravy/104%/ a p, trubování o bakteriologic
pomínat údajné protistát
Proto dodává úřední
ké válce na Koreji je pře
ní spiknutí Slánského a zpráva s povzdechem, že ce jenom podfuk.Indové,
ostatních.
ve výrobě paliv a ener napumpovaní neutralisticMají k tomu dobré důvo getice byl plán splněn'
kou propagandou Pandita
dy. Podle zprávy Státního jen na 97%,ve strojíren Nehru,musili vidět na
úřadu statistického,uve ství na 98% a v potravi vlastní oči,dřive než uřejněné bez obvyklých fannářském průmyslu na 96%. věřilijže zvlčilí Ameri
fár, byl v loňském,posled K tomu se pak ještě kon čané nedrží dvacet tisíc
ním roce pětiletky splněn statuje - už vůbec bez zajatců na Koreji svévol
plán hrubé výroby na 995® • udání číselných výsled ně.V očích neutralisty je
To je úřední doznání po- ků -, že plán investic
komunismus přestupek,an
splněn nebyl,plán malo tik omunismus zločin.
IPublished by P.Váňa, 4
obchodního obratu taky
Za druhé;odkud se rekru
■Erin St. jPíchmond, Vic.
ne /Pokračov.na str.2/
tují?
/Pokrač.na str.2/
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Počas konferencie vybavili výklady v západnom
svoje neutralisty,i když se Berlíne naozaj prepychovo.Tovaru vo výkladoch je
jim tak neříkalo .Tenkrát se dost;ale zriedka vidno kupujdcich. Chcel som si
vyskytovali většinou v pra kúpií noviny 5ale predavaoka mi ich nemohla previcových stranách.V době ko aaí preto,lebo nemala vydaí drobné,hoci už bolo
munistické konjunktury jsou
6 hodin večer. Niektoré noviny alebo i brožury
zásobárnou neutralismu levi
stoja aj 3 marky,a myslim si teda,že za deň utr
cové strany.
ží í 10 až 20 mamek by sa predsa len patřilo...
V Anglii nemáme zatím dů
Veá samozrejmosíou na Potsdamskej ulici
je
vod k jásotu nad zahraniční;
politikou konservativců.Ale biedaoSÚ invalidi bez nob.Tro.Bolo by dobré, keby
kde je Churchill ochoten u-j buržoásni novináři informovali svoje noviny aj
stoupit kr o k ,labouristé ne-; o týchto veciach...Videi som ich,ako pri pivě a
vědí,kde se zastavit.A nenT párkoch s cigárami v ústach dali sa odfotografoto jenom Bevan.Je to v men-; vaí.Vobec im nevadilo to,že fotografista nemá
ším měřítku Atlee a další, 'pravd nohu.Smiali sa na plné dsta,ved urobili ve
kteří sledují politiku vy- jliké gesto,aby fotografista mal si za co večeru
sloveného appeasementu,dorof kúpií...
;jf
zumnění se Sovětským svazem; Osobitný korespondent bratislavského rozhlasu z
za každou cenu. Ve Francii 1 Berlína Andrej Sarvaš,27.ledna 1554.
se staví neutralists,větši
nou zase z levicových stran'
P R O C E S Y
& P R O C E N T A /Pokrač./
na zadní nohy proti severo
atlantickému paktu a evrop-.
a že"rozvoj zemědělství
větvích národního hos
skému obrannému společen- i
nepokračoval takovým tem- podářství. To všechno
ství. Žádají docela otevře
pem jako v ostatních od- ještě nic není proti ka
ně neutralisaci Francie a :
tastrofálnímu vývoji
zlepšení styků se Sovětským
A konečně:co je tedy :
hospodářské
situace v 4
svazem. V Německu vsadili
neutralismus? Je to nejú-j
prvních týdnech letoš
sociální demokraté Ericha
činnější rozbíječ západní;
ního
roku.Vlna mrazů,
f Ollenhauera v posledních
:jednoty.Kráčí ruku v ruce;
která
zasáhla Evropu,
volbách/a prohráli/ na kar s antiamerikanismem,a je |
zalezla
čs.komunistům
e t u neutralismu.V Itálii se těžko říci,je-li neutrapouští stejným směrem pra lismus následek antiame- citelně za nehty.Není
čím topit ani svítit,
vicoví socialisté Saragat- rikanismu nebo naopak.
železniční doprava hýla
tovi/Nenni není neutralis- Je to "ismus",který je
drasticky
omezena,plně
ta,Nenni je komunista/.
Kremlu t.č.milejší, než
ní
plánu
těžby
uhlí pod
Hnízdem neutralismu v Asii sám komunismus.Ve stude
1QÍ° není vzácností .Režim
je Indie s marxistou Pandi- né válce má cenu armád
má
pro takové kalamity
tem Nehru v čele.Jeho ko
ních sborů.
jediné
řešení .«nucenou
níčkem jsou přátelské styky
Válka mezi Západem a
práci
o
Děda
Mráz přijel
s Rudou Čínou a její umístě Východem,dojde-li k ní,
letos doopravdy.! tak
ní ve Spojených národech.
skončí dřív,než se neu
se
zdá,že mythus o rozJeho-emisaři burcují síly
tralists po patřičném
vratnictví
špionážního
neutralismu i mimo Asii,
prozkoumání zdeúředního
centra
Slánského
bude v
Pannikar v Egyptě,Krišna
svědectví rozhodnou,kam
ČSR
ještě
dlouho
pečli
Kenon ve Spojených národech. se přidat.
-kwvě oprašován.
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— MARIO SCELBA,BÝVALÝ
ministr vnitra v De Gasperiho vládě,sestavil
Kdo sledoval v uplynulých.dnech zprávy z bojiště
novou
italskou koaliční
kolem Luang Prabangu,nezmoudřel z nich.Ho-či-minhova
"železná divise" byla podle nich jednoho dne na okra vládu ze 14 křesťanských
ji města,potom 25 a dalšího dne dokonce 50 mil vzdá demokratů,4 soc.demokra
lena. Ale něco še z toho zmatku přece jenom dá vyčíst, tů a 3 liberálů.Jeho ko
totiž zručnost,s jakou domorodá vojska komunistů do alice má v parlamentě
vedou utajit své pohyby.Přičteme-li k tomu nespoleh většinu 16 mandátů.
livost vietnanských jednotek/kdo je přesvědčí, še
— RAS TO VOROV, JEDEN Z
Ho-či-minhovo vítězství znamená jenom výměnu francouz předních agentů sovět
ského kolonialismu za daleko horší rudý kolonialismus/ ské špionáže v Japon
'dime nesnadnost úkolu,kterému Francouzi v Indočíně sku,požádal Spojené stá
ty o asyl.
Je nejisté,zda se komunisté odváží frontálního ú- — INDOČÍNŠTÍ KOMUNISTÉ
toku na Luang Prabang.Ho-či-minh se omezuje na laci vyvraždili obyvatelstvo
ná vítězství proti slabým francouzským posádkám a
vesnice Than-Thuong u
clivě se vyhýbá každému většímu střetnutí.Případný Hanoi.Počet zavražděných
úspěch útoku by znamenal seslabení komunistické po se odhaduje na 1.400.
sice při budoucích jednáních o Indočíně,která se už
— SSSR CHCE KOUPIT BRITjasně'rýsují na obzoru.Je proto daleko pravděpodob
nější,še komunisté jenom výhružně zadupají na siamské ské stroje v ceně 400
milionů šterlinků.
hranici a pak se,jako loni,rozplynou v džungli.
V Paříži se již zatím francouzská vláda několikrát — POČET NEZAMĚSTNANÝCH
zcela otevřeně vyslovila pro mírová jednání s Ho-oi- v USA přesáhl 3 miliony.
minhem a jak se ukázalo,Bidault v Berlíně také nele
nil. Ale i kdyby se dalo dojít s komunisty k rozumné — USA PŘIPRAVUJÍ POKUS
mu narovnání,Francouzům zůstane jedna starost: s vy- s první v boji použi
^ ^ u ž e n ý m mírem v Indočíně by totiž přestaly kapat ame- telnou vodíkovou pu
mou.
rrcké dolary.
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po Jaltě,Teheránu'a Postupimi také Berlín prokázal,že se konferencemi s
SR nedá nic získat,ale zato hodně zkazit.Sověty neustoupily nikde ani c
píá,ale téměř dostaly,co chtěly: novou konferenci/v Ženevě/ za účasti Rudé
Číny/dalsí krok k uznání čínské komunistické vlády/. Konference v Ženevě má
sice agendu omezenu na Koreu a Indočínu, a zúčastní se jí také ostatní náro
dy,které bojovaly na Koreji,ale i tak je nesporným diplomatickým úspěchem V.
Molotova,který jistě nalezl vydatné pomocníky v pp.Edenovi a Bidaultovi,
Jinak stojí z druhé části berlínské konference za zmínku jenom dva body:
1 . "ochota" Sovětů k podepsání rakouské mírové smlouvy pod podmínkou,že oku
pační armády zůstanou v Rakousku až do podepsání německé mírové smlouvy/urČitou roli zde jistě hrála i ČSR,jejíž hranice se svobodným světem by se od
sunem sovětských vojsk značně prodloužila/, 2. sovětský/Západem odmítnutý/
návrh'na smlouvu o vzájemné pomoci, na níž by se podílely všechny evropské
státy,ale která by vylučovala USA.
Poučení z konference/pro ty,kdož je potřebovali/:konec iluse,že se snad
Stalinovou smrtí sovětská zahraniční politika nějak změnila.
-n-
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— rresmdenc _apotocay se ".Tese- ze
zdravotní dovolené,kterou trávil ve
Vysekán nad Jizerou.— V Praze se konal
’’aktiv" ředitelů a dramaturgů divadel.
Hlavní referát reel dr.Jan ,
Kooecký.—
Fri Bojnickou zámku buduju zoologic
ká. zahradu,ktore bude naí rozlohu 40
ha.— Ve východní části liberce je už
ve více jak sto domech instalován "roz
hlas po drátě".— Čs.akademie věd sídlí
teá v Praze na Národní třídě proti Ná
rodnímu divadlu/v domě,kde dřív byla
kavárna Slavie/.— V Národním museu by
la otevřena výstava ¥.Shakespeara.—
Plenum ÚV hlavního města Prahy,které
mu předsedal náměstek J.Eulínský,kon
statovalo, že v pěti letech věnovali
občané přes 8 milionů brigádnických
hodin v hodnotě 97 milionů korun. —
.
Byla objevena ložiska kazivce.Vrtací
stroje dodala firma AG-R03TR0J z Brandy
ga'nad Labem.Nahradí se prý tím horni
ny, jež se dosud musily dovážet z Ju
goslávie a ze Španělska.— V Praze se
stavil tajemník Evropské hospodářské
komise G-.Myrdall.— Zdeněk Nejedlý byl
jmenován čestným členem maáarské aka
demie věd.— Z eJ Zoního plánu Státního
nakladelství krásné literatury pro le
tošní rok;Vachek;BIDÝLKO,Jirotka SATURNIN,Poláček HRDINOVÉ TÁHNOU DO BO
JE a první svazek Vybraných her Vos
kovce aWNricha.— Ministr zahraničí
David se loučil na slavnostním obědě
s bývalým sovětským velvyslancem Bogomčlovem.Účastnili s e «široký,Dolanský,Čepička,Kopecký,Novotný,Fierlinger,Nejedlý,Tesla a Vacek.-—Zavádí se
pěstování sovětské zeleniny,která se
jmenuje kabačka a má prý chuí masa.—
V Poděbradech se pořádají pětiměsíční
kursy pro předsedy Jednotných zeměděl
ských družstevc— “odle. zprávy v RUDÉM
PRÁVU zůstalo loni v litomyšlském okre
se neobděláno přes 300 ha půdy. j ^
-

^

"Zaměstnanci n.p.Čs.cirkusy,varieté a
lunaparky,ze střediska Vihorlat,pocho
pili význam pomoci válkou, zničené Ko
reji a uspořádali proto dvě brigádní
představení,jejichž výnos 4.337 Kčs
byl odevzdán pro korejský hrdinný lid

SVÁT PRÁ!

"Stává se,že mezi propagandisty pro niknou i lidé se škodlivými,straně ne
přátelskými názory,kteří pak-nejsou-1:
včas kontrolováni a odhaleni-poškozují stranickou výchovu.Tak v důsledku |
formální práce OV a zásluhou jeho smí:
liveckého postoje k projevům buržoas—
ní ideologie působí v Baňšké štiavni—
ci "propagandista" Petrik,který v se
mináři hlásal theorie třídního smíru,li
idealisoval poměry v předmnichovské
republice a poklonkoval před Západem.’
RUDÍ PRÁVO

"Od celostátní konference strany uply
nul téměř rok a redakce STRÁŽE LIDU v
Olomouci uveřejnila v rubrice'"Život
strany" nepatrný počet článků,které
osvětlovaly význam a konkrétní uplat
ňování stanov...Do stranické organisace v Kovalovicích v okrese Kojetín sd|
vetřel nositel masarýkismu a stal se
propagandistou v RSŠ,šířil buržoasní
ideologii mezi členstvem strany a do
konce záměrně falešně vysvětloval usi^
sení strany- a vlády,rozvracel JZD."
RUDÁ PRÁ^
"Bylo by neodpustitelným omylem,kdy
bychom se domnívali,že na tu část naš:
mladé generace,která již valnou část
svého života vyrůstá v lidovědemokra*tickém státě a tudíž sama nepoznala
kapitalismus,nemohou již působit vli
vy staré kapitalistické společnosti.
Opak je pravda.Zejména’mladý člověk
může snadněji podlehnout různým špat
ným vlivům..."
yiLADÁ FRONTA
RIG’
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Nikdo prozatím nemůže s jistotou odpovědět .Bývalý předseda československé
sociální demokracie se ztratil ze svého’ Bytu v Salzburgu někdy v prosinci.Ha'
kouské policii se dosud nepodařilo zjistit kdy a kam odjel.Laušmanovo zmizen:
dalo západnímu tisku příležitost k přetřásání divokých dohadů,z nichž větši
na je tak přitažena za vlasy,že ani nezaslouží zmínky.
Londýnský ČECHOSLOVÁK uveřejňuje ve svém anglickém bulletinu několik za
jímavých'podrobností;"Ačkoli laušman odesílal poslední dopis do Londýna 21.
prosince,ani jeden z jeho nejbližších přátel nedostal od něj vánoční gratu
laci.Stalo se tak porpvé/za dobu,co je Laušman v exilu/....Někteří pozorova
telé vyslovují domněnku,že Laušman...se vydal na cestu do Československa,aby
tam obhlédl situaci.xby měl úspěch,musilo být zachováno nejhlubší tajemství
p jeho cestě... Jestli se vrátí,jeho prestiž by zastínila ostatní politiky v
exilu...NEUE ZURCHER ZEITUNG oznámil 14.ledna,že pražský režim nabídl pro střednictvím svých agentů na Západě možnost beztrestného návratu několika
význačným politikům,jež prý potřebuje pro novou změnu v politické linii.Švý
carský časopis mluví o možnosti ustavení nové vlády,vedené "bývalým sociál^^íím demokratem."— Na všech dohadech o osudu Bohumila Laušmana je snad nej za
jímavější fakt,že se vyskytují v časopisech tak seriosních ,jako je na př.
ECI
NEUE ZURCHER ZEITUNG.

•

ZÁSOBOVÁNÍ UHLÍM

JOHN HVASTA JE UŽ V AMERICE

Na nádražích a na cestě z dolů do
rozděloven byly v první polovině úno
ra zabaveny všechny vagony s uhlím a
přiděleny průmyslovým závodům a nemoc
nicím. Soukromníkům se od vánoc nevy ávají žádné příděly ■uhlí.Zima přinesa velkou kalamitu v dopravě.Řada vla
ků. byla odřeknuta,osobní doprava ome
zena na nejnutnější míru.K vykládání
agonů byla povolána školní mládež,
orníci prý zpomalili práci v dolech,
protože na nezajištěných pracovištích
stouplo nebezpečí závalů.Hornici prý
odmítli nastoupit na zvláštní směny,
ke kterými je vyzvala vláda a odbory.
Č

DALŠÍ Č S .LETADLO PŘISTÁLO V NĚMECKU
V Západním Německu přistálo další
československé letadlo značky Piper
Cub s dvěma mladými uprchlíky.Letadlo
bylo majetkem ministerstva'dopravy. 0ba Čechoslováci prohlásili,že je k útěku dohnala "komunistická propaganda."

Američan slovenského původu John
Hvasta/HD 3/IV./,který svého času u—
prchl s několika jinými vězni z trest
nice v Leopoldově,se do října minulé
ho roku úspěšně skrýval někde v česko
Slovensku.Pak se dostal na americké
velvyslanectví v Praze,kde ho schova
li a konečně vyjednali s pražskou vlá
aou,že bude formálně vypovězen z Č3R
/což se také stalo 4.února/.Hvasta je
už v x-maerica,ale jeho žena,těžce ne
mocná tuberkulosou,je ještě v Česko
slovensku/ Hvasta se oženil ve vězení/
Úřední pražská verse případu říká,že,
podobně jako v případu s Oatisem,Zápo
tocký vyhověl žádosti Hvastových ro
diči^. a prominul mu neodpykanou část
trestu.
jes
zasedanie

výboru

čs

.Ži e n

Bolo v Prahé.Referovaly:A.Hodinová,
B .Hole oková,K.Tro janová,I .Tůmová.De—
legácia výboru čs.žien položila veniei
k mauzoleu Klementa Gottwalda.
Č
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Vzdal jsem se své země
a všech styků s rodiči.ale
vždyí v téhle ''válce" , v
níž komunisté užívají žen
a dětí jako rukojmi,je ur
čitá hranice,na níž musíte
volit mezi vyššími a osob
ními zájmy.Je to vaše po
vinnost k lidem a k lids
kým právům.
Váloíťe-li s komunisty,
musíte mít na mysli vyšší
hodnoty.Když se budete sna
žit, abyste všechno sníži
li na úroveň,promiňte,hro
mady hnoje,učiníte všech
no směšným a bezvýznamným.
A řeknu vám otevřeně,
příliš mnoho lidí dnes tá
hne tímhle směrem,proto
že to je zábavné,protože
to j e 'moderní.Zapomínáme
někdy,že když jde 0 zápas
na život a na smrt,naše
svobodná společnost se mu
sí bránit.Je důležité, a—
bychom si uvědomili,že li
dé, obyčejní lidé,jsou v
dobách krise schopni ve
likých, idealistických či
nů.

22.2.1954
Jak psaly o komunistickém
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0 tom,že něco v Československu není v po
řádku, se první v Melbourne dověděli čtenáři
The Age,když se 20.února objevil na první stra
ně sloupeček s titulkem-OBAVY Z POLITICKÉHO PU
ČE V ČESKOSLOVENSKU.Od 20.února do 15.března
byly zprávy o Československu,bohužel,téměř den
ně na prvních stranách melbournských novin.
Ale abychom se nemýlili.Obavy z politické
ho puče byly,ale podle zprávy Australian .asso
ciated Pressu se bál pan Gottwald a pan Nose
aby jim zrádná reakce nezničila republiku.Pr
ní zprávy/Herald 21.2.,Argus 21.2,Sun 23.2./
převážná mluví jen o prohlášeních Gottwalda a
Noska o odhalení protistátního spiknutí,které
prý vedl "Bravomir Raihl" ve spojení s gener
lem Andersen a ukrajinskými racionalisty.
24.února si už mohli melbournští čtenáři
volněji vydechnout.Dočetli se/jistě s velkou
úlevou/že mluvčí britského ministerstva zahra
ničí prohlásil,že si Anglie vyšetří pověsti o
tom,že protistátní puč byl veden generály'Lwem
Prchalcu a nndersem.The Sun už také věděl, že
‘'prohlídce v sekretariátu národně socialistické
strany předcházelo zatčení úředníka minister
stva spravedlnosti dr,Zdenka Marjanka".

Zprávy byly občas silně zmatené.The Herald
z 23.února .zaměnil na příklad Beneše za Majera
a tvrdil,že Majerovi byl zamezen přístup do roz
IGOR GUZENKO,bývalý sovět
hlasu,pak zase 2 5.února zaměňuje Majera za Lc
ský špion,v rozhovoru s
mana,o
němž tvrdí,že prý" se vynořil z bitky
americkými novináři.
v ústředním sekretariátu sociálnš-demokratické
strany v desolátním stavu".Redakční články a sloupky australských novin se
,vypořádaly s pražskou krisí tradičně.Redaktoři si napřed počkali,co píší an
glické noviny,přečetli si zprávy amerických a francouzských agentur a pak
volně opsali ty londýnské.¥ pythických věštbách dokonce překonal augury z Argusu Douglas iillkio v Sunu/25.2,/.Ptá se ve svém sloupku obrazně,jestli bu
de moci Beneš tvrdit nadále,že Československo je nezávislé.Budiž mu však od
puštěno ;přidal k životopisu dr.Beneše osvěžující detail:"Beneš vděčí jenom
vlastním silám za své úspěchy a pak možná trochu nehodě při footballu,která
mu umožnila^vyhnout se vojenské službě a připojit áe.k českému národnímu pod
zemí". Čtení sloupku v Heraldu /24.února/"Další světlo zhasíná'1 naplní česko
slovenského čtenáře pochopitelnou melancholií:"...jestli Československo zmi
zí za Železnou oponou,je to nejdokonalejší důkaz toho,že mírová spolupráce
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s Ruskem není možná."Here we are,Sir
Winston.
The nrgus si zase liboval ve.zprá
vách o bitkách a stávkách.Už 21.února
na příklad píše,že "bylo mnoho.obětí
v pražských vozovnách elektrických
drah,kde spolu bojovaly dvě politické
strany...seřie stávek..,"26.února za
se popisuje,jak se studenti srazili s
90.000 komunisty.The Herald z 24-úno’a ví o studentských bouřích,v í ,že 50
^rtudentú bylo zatčeno,ale teprve Sun
z 27.února líčí,"jak policie vystře lila,a několik studentů padlo raněno
nebo mrtvo".Fama crescit eundo.
Ačkoli se ve zdejších novinách ob
jevily nečekané podrobnosti/stálé od
kládání projevu presidenta v rozhlase,
sebevražda "krajského sekretáře nár.
soc.strany v Ostravě J.Herolda"zatče
ní "člena ústředního výboru Fr.Matou
še", zpráva o zastavení časopisu Obzo
ry/, nenašel jsem ani jednu zmínku o
Drtinově pokusu o sebevraždu.
Ale sebevražda Jana Masaryka vzbu
dila víc rozruchu,než celý puč."Masa
ryk mrtev",hlásá první strana Argusu
11.3."Masarykova smrt vzrušila Evro
pu",píše Herald.Všechny noviny uvádějí
p o d r o b n o s t i sebevraždy/rámeček v Henraldu na první straně:"Prázdná židle"
v parlamentě,kde československý čte
nář pozná také na fotografii vlastehec
ké zátylky pánů Svobody a Laušmana ,
a citace z Janovy bible; "Ovoce pak Du
cha jestli;láska,radost,pokoj,snášen
livost ,dobrotivost,dobrota,věrnost,
krotkost,středmost.Proti takovým ne
ní zákon."/
Ale Československý uprchlík by byl
raději,kdyby nemusil také pročítat ně’ které Masarykovy výroky,citované západ
ním tiskem.Ukázky;"Německo je a bude
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náš věčný nepřítel.Naše místo je po
boku Sovětského svazu,a musíme mu být
vděčni,dovolí-li nám,abychom s ním
šli "/citát z 6.3 •43/,nebo/citováno z
Argusu 12.3•-Masarykův rozhovor s G.
Reinhardtem z června 1947/:"Rusové nás
spolknou.Až se to stane,nepůjdu do exilu.Tentokrát to néjde,protože tu ne
ní žádné osvobození,za které bojovat."
Kdo uvěřil by,že blesk bije,
když za m r a k y se klikatí?
Kdo uvěřil by,historie
že nás se může týkati?
Spíš-přes rameno zívá ti
'tma,jež se zvedla.Y sdělném tichu
prach'padá na ruce a líchu,
a jed,jenž vnikl do tvých cév,
štve proti tobě vlastní krev.
Požáry,hroby,jizvy v těle,
vy stráže minulosti bdělé,
odžeňte od nás osud plev.
Buálpraví ruka barvě mapy.
Nebudlděl vítr'větvi kdes.
Běh živlů tmou,Skok tygří tlapy
rozházel hnízda,skácel lés.
Jablůňko,hledíš do nebes,
tajemná míza stoupá kmenem,
jímž prýští píseň dobrých sil.
A kdeže strom je,jenž'tu byl?
Shořela lípa pokácená,
a jenom vzpomínky a jména
dějepis knihou rozptýlil.
Též z vnitřku hnije strom.I praví
list k listu;Tebou vniká jed.
Já však jsem zítřek,já jsem zdraví.
Shoř v ohni,vyvržen a klet.
I přišel vítr,oba smet.
A přece žily jste,dí země,
a větrem rozptýlené sémě
vašeho stromu klíčí v tmách.
A bude stromem mezi stromy,
a krovem domu mezi domy,'
korunou písní v samotách,
kde steskem zapláče i vrah.
Josef Hora SZ - J M A HOUSLISTY
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PŘÍPRAVNÝ VÝBOR SVAZU BÝVALÝCH POLITICkých vězňů z Československa v Austrálii
svolává ustavující valnou hromadu na
den 4 .března 1954 v 7 hodin večer do
Maccabean Hall,Darlinghurst St.,Darlinghurst,Sydney,NSW. Pořad; Zahájení,
zpráva jednatele,schválení stanov,resignace přípravného výboru, volba ústřed
ního výboru, situační zpráva o stavu
..uplatňování nároků na odškodnění, do
tazy a návrhy,ukončení. Přípravný vý
bor vyzývá všechny bývalé politické
vězně z ČSR,aby se dostavili v plném
počtu a tak umožnili řádné ustavení
Svazu v Austrálii.-Dotazy a korespon
denci řiáte na adresu jednatele přípr.
výboru; Z.Rubín,27 Bromborough Rd.,Roseville,Sydney,NSW.,telefon JM 1642
/po 6 .hod.veo./.-V.Umlauf,předs.př.v.
K UCTŘNÍ 102.VÝROČÍ NAROZENIN T.G-.MAsaryka uvede Česká divadlo v Sydney
slavnostní představení"ANTIGONY" Jean
Anouilha v sobotu 6.března 1954 v Mac
cabean Hall,Darlinghurst R d . ,Zing's
Cross.-Bude to současně výroční před
stavení Českého divadla v Sydney.-Před
prodej vstupenek; S.& A.Slavík,205 Hay
St.,Haymarkét,tel.MA 2430,nebo Ameri
can Pur Co.,30 Market S t .,City,telefon
MA 8124,nebo v kanceláři divadla; 116
Darlinghurst Rd.,Zing's Cross,telefon
PA 1842.
M.
DUCHOVNÍ ^OBNOVA PRO MUŽE SE KONÁ V S0botu 27.února 1954 v exercičním'domě
"La Verna",39 Packville St.,Kew, Vic.
Začátek v 7 hodin ráno, Informace a
přihlášky na adrese; P.P.A.Zdražil,St.
Ignatius, Church S t Richmond, Vic.,
telefon JB 1212.
Z
S.K.PRAHA SYDNEY POŘÁDÁ V SOBOTU 27února 1954 v 8 hodin večer "Maškarní
merendu" v Sheridan,80 Oxford St.,
Wollahra-Sydney.K tanci hraje známý
soubor kapelníka V.Solara/nikoli p. V.
Ledna,jak bylo dříve oznámeno/.Srdečně
zveme své příznivce a celou krajanskou
veřejnost.
SKP/B

22=2.1954

ČS.NÁRODNÍ SDRUŽENÍ "PRAVDA VÍTĚZÍ" '
v Sydney„konalo řádnou valnou hromadu
20.února 1954 v YMCA. Podle přednese
ných zpráv funkcionářů zabývalo se
Sdružení v minulém období převážně
prací sociální.Valná hromada udělila
odstupujícímu výboru absolutorium,s
výjimkou pokladníka,který nepředložil
knihy včas k revisi.Příští výbor byl
zmocněn,aby Ji udělil dodatečně pí
semně. Nově byli zvolenijpředsedou
ing.Tomáš Jílek,I.místopř.ing.Pabok,
II.místopř.nebyl zvolen/vyhrazeno pro
zást.Podk.Rusů/,Jednatelem dr.Bedřich
M i k l ,pokladníkem Miklová,zapisovate
lem Hanzlík,referenty:sociálním Řehka,kulturním Řehoř,organisačním Lu
pínková, členy J .Vřečoňka,J .Vaněk,
ing.Doležal a F.BeJčěk, delegáty nag
sjezd Ústředí; Jílek,Fabok, Mikl a"
Brúna.
J .B ,

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA ČS.NÁRODNÍHO
sdružení ve Victorii se konala 20.února 1954 ve "Forester's Hall" v
Melbourne.V úvodu vzpomněl předseda
6. výročí komunistického puče v ČSR
a přítomní uctili povstáním památku
obětí komunistického režimu.-Sdružení
má 328 řádných členů.Obsáhlou zprávu
o činnosti podal zvláště zástupce s!
(_
ciální komise Sdružení.Provedenými
volbami nastaly ve výboru jen malé
změny. Nynější složení;předseda■S t .
Čermák,místopředseda Ján Viola, jedru
telé M i r . V o l n ý a Jar. Vondruška,poklMník 0 .Mikulčák,zapisovate1'M .Čermáko
vá, referenti; sociální J.K.,kulturní
L.Žalmanová,organisační D.Kučera,immigrační M.Mráz,tiskový dr.-P.Reptis,
společenský 0.Nekvapil,sportovní V.
Gašek,cleny;Kalina B . ,Preivolt,Steklá,
Toman a Trhlík,revisory Štross a Maš
ková, delegáty na sjezd Ústředí;Čer
mák ,Viola,Volný,Mikulčák,Vondruška,
K . ,Mráz,náhradníky dr.Reptis,Nekvapil,
Čermáková.
HD
POVŠIMNĚTE SI SDĚLENÍ NA SPODU NOVI
NOVĚ PÁSKY.
HD
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"Víte,o čem mluvíte?Znáte oficielní
čísla?Je to prý dvacet procent."Pokr
čil rameny."Možná,"řekl,"na papíře."
Než se s námi v Murcii student roz
loučil ,dozvěděli jsme se hodná.Byl prý
z bohaté, "velmi bohaté"' rodiny. Jeho otec byl právník,ale nikdy neprovozoval
praxi.Patřil mu olověný důl a většina
pozemků kolem Guadixu.tírodU prodával
za 200.000 peset "v praxi",ale "na pa
píře" dostal vjrběrčí daní jen daň z po
loviny obnosu.Boháči prý okrádají stát
ve velkém.Aby se pojistili,jsou to via
stenci a milují Pranca,který je zachrá
nil před "rojos"/rudými/,ale ještě ra
ději mají vlastní kapsu.Ani nemilují
příliš Falangu.Proč?Protože Palanga
"bere bohatým a dává chudým.Palanga je
demokratická".
To mne zarazilo."Není Palanga pá
teří Francovy diktatury?""Žádná dikta
tura, "odpověděl student pohoršené."Pa
langa je demokratická.Studoval^jsem je
jí program.Říká;pomáhejte chudým.To je
demokracie."
Převedl jsem konversaci na pevněj
ší půdu."Tak 200.000 peset je neoby
čejně vysokj' pří jem. Jakýpak výdělek má
obyčejný dělník?"Docela dobrý,povídá.
Průměr je 30 peset za den,z toho se
strhuje pojištění a léčebný fond.Samo
zřejmě, je taky spousta lidí,kteří vy
dělají míň,daleko míň."

22.2.1954

T M Y / P o k r a č
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tisoval?"Podíval se ná mne udiveně a
pak odpověděl;"Vězení,samozřejmě."By
lo to tak zřejmé a přirozené,že jsem
se zastyděl za svoji nevzdělanost.
Carol chtěla vědět,jestli je čle
nem Palangy.Ne,není,ale aby mohl stu
dovat na universitě,musil se stát čle
nem studentské organisace,jež byla při
fařena k Falanze.
Nazítří jsme mluvili v Alicante se
starším obchodníkem,který si k nám ]^isedl v kavárně.Potvrdil většinu z to
ho,co nám student řekl.
Pro většinu obyvatelstva je život
ve Španělsku nesnesitelně drahý.AčkOp,
l i o n sám vydělává poměrně velké pe^P*
ze,nemůže si dovolit auto.Ale má. pěk
ný dům a dvě služky.Starší platí vý. —
středně vysokou mzdu-100 peset měsíč
ně mimo byt a stravu.Mladší dostává
běžných 75 peset a je ráda,že má prá
ci. "Jen se podívejte kolem,"řekl."Uvi
díte,kolik lidí žebrá.Myslíte,že lidé
mohou být živi z toho,co vydělají?"
"A proč?", vybuchl elegantní obchod
ník hořce."Protože naše ničemná vláč
..."Opanoval se a dokončil větu tím,
že zuřivě drtil nedokouřenou cigare
tu v popelníčku."Nebojíte se takhle
mluvit s cizinci?"zeptal jsem se."J^fc
víte,že nám můžete dúvěřovat?A jak
te,že muž u vedlejšího stolu není po
licejní špicl?".

"Jaká půda pro komunismus,"řekla Ca
"I kdyby b y l ,"odpověděl š úsměškem,
rol."2a třicet peset nedostanete ani
"neuměl by anglicky.Ostatně,ono to už
slušný oběd.Nemyslíte,že tu musí být
není tak horké.Jak se Franco rozhodl,
spousta "rojcs",kteří jen čekají na^
že pustí do země cizí turisty,musil
příležitost?"Připustil,že mnoho lidí
trochu povolit šroub.Teá je tu nebe
věří komunismu.který by jim umožnil le
ve srovnání s tím,co bylo v prvních
uší život,ale na drahé straně jsou to
letech po občanské válce.Mohl byste
řrv především Řtanelé,kteří žijí v báz
tomu skoro říkat liberalism,kdybyste
ni a úctě rřsd Bohem a Prancem.Všechno
neznal obsah toho slova.Nevšiml jste
by bylo krásné,jen kdyoy nebylo tolik
si?Mťížete už dokonce dostat cizí novi—
darebáků kolem Pranca."Co by se stalo?
ptám se,"kdyby někdo veřejně Pranca kri n^ ‘
/Dokončení na str.12/
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"Víte,o čem mluvíte?Znáte oficielní
čísla?Je to prý dvacet procent."Pokr
čil rameny."Možná,"řekl,"na papíře."
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lo to tak zřejmé a přirozené,že jsem
se
zastyděl za svoji nevzdělanost.
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ve velkém.Aby se pojistili,jsou to via
ho,co nám student řekl.
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teří Francovy diktatury?""Žádná dikta
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díte,kolik lidí žebrá.Myslíte,že lidé
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strhuje pojištění a léčebný fond.Samo
víte,že nám můžete důvěřovat?A jak
zřejmě, je taky spousta lidí,kteří vy
te,že muž u vedlejšího stolu není po
dělají míň,daleko míň."
licejní špicl?".
"Jaká půda pro komunismus,"řekla Ca
"I kdyby b y l ,"odpověděl s úsměškem,
rol."Za třicet peset nedostanete ani
"neuměl by anglicky.Ostatně,ono to už
slušný oběd.Nemyslíte,že tu musí být
není
tak horké.Jak se Franco rozhodl,
spousta "rojos",kteří jen čekají na
že
pustí
do země cizí turisty,musil
příležitost?"Připustil,že mnoho lidí
trochu povolit šroub.Teá je tu nebe
věří komunismu,který by jim 'umožnil le
psí život,ale na druhé straně jsou to ve srovnání s tím,co bylo v prvních
prý především Španěle,kteří žijí v báz letech po občanské válce.Mohl byste
ni a úctě před Bohem a Francem.Všechno tomu skoro říkat liberalism,kdybyste
by bylo krásná,jen kdyby nebylo tolik’ neznal obsah toho slova.Nevšiml jste
darebáků kolem Franca."Co by se stalo" si?Kťižete už dokonce dostat cizí novi
ptám se,"kdyby někdo veřejně Franca kr: ny."/Dokončení na str.12/
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(Pokračováni'

Nevyvinuly se nijak.Prostě nikdo do lístcích.Jenom jsem vyhlížel Četníky,
'stodoly nepřišel.Když mne cekání pře abych jim náhodou nepřišel na oči.
stalo bavit,slezl jsem s patra a dal
A je jisté,že když někoho nechcete
se na obhlídku.Dodnes se hádám sám se
potkat,že on určitě potká vás.A tak
ebou, jestli to 'byla prozřetelnost nejsme se taky setkali na silnici kousek
o pokušení aáblovojv rohu stála,láka
za Táborem;on na kole,já na kole. On
vě opřena o stenu,dve kola.Jedno nové
zastavil,já zastavil.A zas ta známá kon
dámská,a starší pánské.Ta novota mi ne
versace;papíry.
'šla dost k pleti,tak jsem se rozhodl
’O to starší.Byl to morální kompromis,
Už jsem se připravoval,jak nejdřív
restli byl majitel slušný/ člověk,byl
praštím jeho a pak praštím kolem a
by mi to kolo jistě půjčil.Jestli ne- zmiznu do lesa.Pan strážmistr si mě
■byl,patřilo mu to.
ještě jednou prohlédl,pak vytáhl no
tes a začal psát.Vytrhne lístek z no
ha kole se už cestovalo ve-seleji,
tesu a povídá;"Koukněte se,moc se tady
byí i s prázdným žaludkem.Ale nic na
neflákejte,tam a tam se zastavte v tom
světě netrvá věčně.Narazil jsem cestou
hle domě,ta paní v á m ’dá najíst,můžete
na osamělý mlýn.mlynářce jsem nemusil
hic dlouho vypravovat,věděla hned ko se vykoupat a vyspat,já tam večer za
vámi přijdu."Vypadal jsem asi hrozně
lik uhodilo.Tehdy jsem se prvně zase
/til doma.Nikdo mi tam nelíčil,co by pitomně,protože ještě dodal;"Nic se
stalo,.kdyby se o mně dověděli Něm nebojte,já tam totiž bydlím."Než jsem
ci, ani co by s.e stalo jim.Řekli mi,že • mohl říct á nebo bé,už zas šlapal k
Táboru.
mohu zůstat,jak dlouho chci,v každém
O'P.1 • o i l n
oč
•*-o
Ho
' c i c /í
- o rr.’
jcřípadš však tak dlouho,dokud se trc3 6 j d l ď 3 k~Ol^jppT- ~1_7T; ~ cj 0r^ •ga^CP, 1 -- d. c; —~ - o
f^iu neusadí ty prohlídky a pátrání.A
pak jsem se naprá.skl švestkových kned pravdu přijde mřj é r a m i anděl stražlíků,že jsem stejně nebyl schopen po ný.Celé odpoledne jsem proseděl u ohybu. Zato v noci jsem už byl nucen se kna a koukal pod záclonou,kdo jde kohýbat hezky svižně;tolik mastnoty na
lem.Vecer přišel;v jedné ruce kolo,v
prázdný žaludek.Zdržel jsem se tam tři druhé slibně vypadající láhev.
dny.Domlouvali mi,abych ještě zůstal,
Byl to krásný večer„okoro jsem za
ale já jsem nechtěl,aby snad k vůli
pomněl,
že zítra zase začne psota.dopí
mně nepřišli do maléru,
jelo se ,vyposlechl se Londýn i AmeriN a m í ř i l j s e m si to na Písek.Tam
ka.S novými silami jsem ráno vyrazil
jsem si koupil mapu,a tím značně stoup k Havlíčkovu/tehdy ještě Německému/
lo mé sebevědomí.. Ně jakou tu korunu
Brodu.Tam už jsem šel na jisto.Bydli
jsem u sebe měl,a na venkově se nikde la tam matka jednoho z mých kamarádu
žádný pekař neptal po potravinových
z amberské trestnice. /Pokrač.str.12/
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S TITOVÍMI PARTYZÁNY/Pokrač./
Kousek za Brodem už začínala Mora
va. To jsem se cítil už úplně doma. Na
moravské půdě jsem ještě okradl jednčho elegantnějšího hastroše o klobouk,
který se mi zdál být příliš dobrý k
tomu,aby zaháněl vrabce s polí.
Ale v Boskovicích mne málem postih
la katastrofa.zrovna jsem sjížděl na
plno s dlouhého vršku,když s protije
doucího valníku sletěl sud piva a kutá
lei'se vesele dolů.Sud by mi byl neva
dil, jen ten chlap,který si stoupl přěs
ně doprostřed cesty a hrozně se smál,
jak se ten sud kutálí.Dlouho mu ta ve
selost nevydržela.Už jsem se nestačil
vyhnout.
'Než jsem se vspamatoval po tom sal
tu,byl už u mne pan četník a dychtil
po tom ,aby mohl sepsat pěkný proto
kol. Fán,který se ještě před chvílí ve
selil uprostřed silnice,byl silně skies
lý,a z povzdálí'povykovala jakési ba
ba v tom smyslu,že to je o život a jed
noho že by zabili za bílého dne.Na
štěstí pro mne se mne ujali dva mlá
denci, kteří sami panu vachmistrovi vy
ložili, jak to vlastně bylo.Ujel jsem
tedy zase ramenu spravedlnosti se ctí,
byč i ne se slávou.Kolena a lokty jsem
měl nepopsatelně potlučeny.
Až na tenhle incident se mi jelo
Moravou jako na másle.Počasí mi přálo,
přespával jsem v mandelích,a dřív,než
jsem čekal,jsem konečně dorazil až k
domu,kde bydlila moje teta.Do Prostě
jova jsem se samozřejmě neodvážil.
Teta nade mnou samozřejmě,jako vše
chny tety,spráskla ruce a okamžitě za
hájila rekreační akci,po níž jsem bě
hem tří neděl přibyl nebezpečně na vá
ze. Byly to krásné doby.Bydlil jsem v
malém zahradním domku,zastrčeném v kou
tě obrovské zahrady,kde byla v živém
plotu díra do sousedního lesa./Pokr./

22.2.1954

j ŠPANĚLSKO-PAŘENIŠTĚ;' IMY/Dokončení/

Náhle mi stiskl ruku a jeho oči zpřís
něly . "Řekněte mi,proč jste to uděla
li? "Podíval jsem se na něj překvape
ně; "Co jsme udělali?""Proč jste ho
posílili?Zapomněli jste ne jeho čis
té začátky?Je možné,že jste už úplně
zapomněli Hitlera a Mussoliniho?Zdá
se mi,že ano.Ale my ne.My žijeme po
řád v jejich stínu,tak nemůžeme zapo
menout. Bůh ví,že nejsem komunista.Vě
řil jsem demokracii.Dneska-nevím.Tam
je Tito a tady'Franco.Prospěch?Vojř ská nutnost?No,možná.Já jsem obchoaník.Nejsem choulostivý.Ale proboha,
na tohle nemám žaludek.Jak chcete,aby lidé věřili zásadám,když je s a m ^
házíte přes palubu?"
Zapálil si cigaretu a pak dodal
hořce;"Ovšem my jsme jen negramotní,
nevzdělaní lidé.Vy tomu asi rozumí
te lip. "
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ KŘESŽAN8KĚ AKADEMIE
K a v Římě a Česká kulturní rada v
exilu vyhlásily ke dni 31.1.tyto váto
sledky soutěže na rok 1953:
POESIE:cena neudělena.Uznání;J .Čer
mák :POKORNÉ NÁVRATY,J .Kavka NEŽ MRT
VÝ SLAVÍK,J.Měšían M a LÁ NOČNÍ HUDBA,.
V.Stárková NESMRTELNÁ MILENKA.
PROSAiP.Den 3 POČITADLEM NA POLITIKU
J.Ještědský EXULANT DANTE,E.Listopad
TRISTAN ČILI ZRADA VZDĚLANCE,V Stár
ková KNIHA SAMOTY/všechno eseje/,B.
Svatos za povídkový triptych KRŮPĚJE
ZAŠLĚHO ČASU,V.Štědrý za sbírku po
vídek VĚŽ SVĚDECTVÍ.
HRYjO.E.Bosák za dramatisaci Čepový
povídky ZATOPENÁ VES,J.Čermák za dra
ma GOD AND MEN,V.Kladenský'za veršo
vanou scénu MÁJOVĚ SETKÁNÍ,J .Strnad
za rozhlasové hry DUM NA STRÁNI a
PĚTADVACET MINUT. v dětské literatuře
cena neudělena.
KA/ČKR
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COMMONWEALTH OP AUSTRALIA
Department of Immigration,Canberra

+
Jan.26,1954
Dear Sir,
I refer to the consent granted to
you in July,1951,for the publicat
ion of a newspaper or periodical
in the Czech language,entitled Hlas
domova.
At 'tie request of the Minister,the
condition requiring that newspapers
and periodicals published in a fo
reign language shall contain not
^fl|ess than twenty-five per cent of
^ing l i s h text was recently reviewed
by the Commonwealth Immigration Ad
visory Council.
The Minister for Immigration has ac
c e p t e d the recommendation and I now
aesire to notify you that,in future
it will not be necessary for you to
'comply with the condition that•twen
ty-five per cent of your publication
shall be in English.
Yours faithfully,‘
T.H.E.Heyes,
___
Secretary,Im.Dept.
Dle nejnovějšího amerického stylu
zhotoví Vám oděv
J.& B. N E C H V Á T A L
pánský a dámský krejčovský závod
M 6 - 468 Bridge R d . ,RICHMOND, VIC.
Telefon JB 3841
Na skladě též košile znáčky HOSMA,
dále scámpola,vázanky,ponožky
a jiné pánskérpotřeby
AMERICKÉ. MOKTGOMERÁKY S VLOŽKOU
Použijte naší Lay-By služhy
A R C H I V

C S . E X I L U

Žádáme krajany o zaslání starších i
součas.čísel neb ročníků čs.časopisů,
výstřižky z novin o ČSR^čs.exilu,kra
janech' atd.Rovněž obrázky a soukromé
záznamy a jejich interpretace jsou
vítány.-A.C.E.,i5,Elm Ave.,
ELSTERNWICK. Melbourne.Vic.

-
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E X I L U

V súvislosti s pokračováním roztržiek
vo vedení čs.exilu,ako ša ho dotkol HD
/Páchnoucí jádro 5/IV./,sa vyjádriloa velmi miestne-prianie,aby sa srozu
mitelné jšie "konečne" vysvětlilo, o
čo vlastně vo Washingtone ide.
Ak si mnohí z čitatelov mlčky vysvět
lovali poměrně stručné zpravodajstvo
HD,pokial sa týká činnosti exilového
vedenia,ako vymatené faktom jej polutovania hodnéj ne jednotnosti,sa-zrejme-mýlili.Nielen jednotlivci,náklon—
ní azda pričítaí vlastněj neinformova
nosti za vinu,že do věci dosí nevidia,
ale aj Hlas domova stoja nechápavo
nad faktom pokračujúcich neshod vo ve
dení.Pokial by šlo len o medzery v in
formovanosti o tom,oo sa vo Washing
tonu dejje,to by sa,ako organizačný pro
blém,dalo lahko odstránií.
Horšie je však S otázkou jednoty. Na
neštěstie,i keá,bezpochyby,si ju v exile všetci želajú a keá si azda všetci uvedomujú,ako ^_ej neexistencia mu
sí podivné působit na kruhy,na kterých
exilu záleží,smutným faktom zostáva,
že zatial jej niet.
Dosiahnuí jej nie je obycajne lahká
vec.Eeá sa k nej niekedy v celonárodnom rozsahu dcchádza,býva to jednak
nepriamo/na pr.v dobách ohrozenia ná
roda nebezpečenstvom zvenku/,jednak
priamo,t .j .uvědomělýma, postavením sa
za. určitý celonárodný pro gram,vyhovujúci všetkým.
Možno však čakaí,najma usudzujúc pod
lá doterajšího vývoja,že ludia,ktorí
boli krmení bezvitamínovou strávou
mnohopartajnej rozkúskovanosti,sa z
ničeho nič premenia na apoštolov evan
gelia jednoty?Zdá sa byí na čase,aby
sa širšie exilové kruhy ozvaly,aby hlasitějšie vyjádřily svoju^nelibost,aby
eventuelne pomohly dostaí sa zo slepej
uličky.Kto povedal,že by sa nemohlo
previesí hlasovanie v širokých kruhoch exilu?
-ct-
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KOŽEŠINY

E U R

CO.
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80 Market 3 t .,3.p .,Woolworth's Bldg.
3 Y L N E Y , N.S.W.
Telefon HA 2134,po 6.pm. EU 5898
Výhradní majitel KAREL

R O D N Ý

dovoluje si oznámit,že zahájil
opět výrobu modelových kožešinových
tovarů za spolupráce odborníka s
dlouholetou praxí u fy. David Jones
VKUSNÉ-HQDNOTNÉ-TRVANLIVE
k o ž e š i n y
v š e h o
d r u h u
§ Na skladě všechny druhy kožešin ho
tových i nezpracovaných § Vyhovíme
ochotně přáním zákazníků £ Nezávazné
nabídky a prohlídky £ Na výrobky ze
staršího skladu 50 % slevy © Přijáte,
p ř e s v ě d č t e
se.
Otevřeno též v sobotu do 12 hodin
ČESKÉ KNIHY
r omány-bsleorie-hudebninyumělecké knihy - slcvníkyučebnice a jiné knihy ve
všech světových jazycích
dodá neb objedná
E.F.G-. - English á. Foreign Bookshop
28 Martin Place,Sydney,NSW
nebo
A.M.P., Lane off Edward Street,
Brisbane, QLD
Vyžádejte si náš seznam knih
Použijte naší Lay-By služby
© LEDNIČKY
-r-D \ ň ~ r - r
&
.
irrCAUiil

v š e c h

d r u h ů

volejte —celý den,večery i neděle

22.2.1954
H 0 L ^D E N
je nejoblíbenějším
australským vozem...
.. nejoblíbenějším
místem k jeho koupi
je
R H O D E S
405 Elizabeth Str.
MELBOURNE, EJ 2111
Mluvíme též různými
evropskými jazyky

Na dovolené nebo o weekendu
dopřejte si příjemný odpočinek
v pensionu
M O N O M E A T H
H O U S E
Park Rd., WARBURTON, Vic.
Telefon;Warb. 37
Ceny mírné - kontinentální kuchyně
koupání - krásné okolí rodiny s dětmi vítány - mluvíme česky
SPOJENÍ Z MELBOURNE; autobusem od
ANSETT,Swanston St.,nebo vlakem
Srdečně zvou manželé Masonovi
Z L O B Í
V l S
O Č I ?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
o p t i c k ý
z á v o d
" 0 PT 0 "
430 Bourke S t .,Melboume-City
Telefon MU 4093
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-13 h.
Mluvíme česky i slovenský
ČS.TENNISOVÉ MISTROVSTVÍ MUŽU SE KONAlo ve dnech 7.,14.a 21.února na courtech v Kew v ‘Melbourne.V singlech zví
tězil S.Vogt,který porazil ve finale
J.Kurzweila 6;1,2;6,6;2,6;3»V semifi
nále porazil Vogt Bebra 6;1,6;0 a Kurzweil Svobodu 6:2,7:5.- Ve finale čtyř
hry zvítězili Vogt-Kurzweil nad dvojicí
Bartáček-Ptáóěk 8;6,4:6,6;8,6:2,6;3.
Putovní pohár,věnovaný Čs.národním
sdružením ve Victorii,jakož i ostatní
ceny budou předány vítězům na příštím
večírku Sdružení.
F.Z.
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/Od našeho zvláštního zpravodaje J.T./
— PŘEBORY REPUBLIKY V LEDNÍM HOCKEYI
skončily.Konečné pořadí:Spartak -Praha
'9 bodů/32:10/,Rudá Hvězda,Brno 9 bodů
/21:10/, Křídla Vlasti 5, Baník Vítko
vice 4, ÚDA 2,Slavoj České Budějovice
1.— Několik výsledků:Spartak-Rudá Hvě
zda 1;1, Tankista-Baník Chomutov 0;7,
Spartak Brno-Slovan Bratislava 7:2,
Spartak Smíchov-Rudá Hvězda Brno 9:2,
Spartak Královo Pole-31avoj Č.Budějo
vice 4:4, ÚPA Praha-Baník Ostrava 7:3,
.ován Bratislava-Spartak Praha 1:9,
Slavoj Č ,Budějovice-Tatran Poprad 16:4.
Po skončení mistrovství odjeli čs.hockeyisté spolu se švýcarskými do SS-SR.
letošního mistrovství světa,které za
píná 26o2.,se zúčastní _poprvé SSSR.
Bude se hrát způsobem "každý s každým"
-Representanti Kanady sehráli již v
Evropě tři přátelské zápasy: s anglokanadskými internacionály prohráli v
Paříži 11:2, ve Švý carsku zvítězili
nad druhým klubem tabulky Young Sprin
ters 10:0 a nad Davosem 13:4=
— V BOLZANU SE KONALO MISTROVSTVÍ EV,opy v krasobruslení, Z ČSR se zúoast.-_
nili; Fikar,Divín,Lerchová,Tůmová a
m a n ž .Balunovi. Mistrem se stal opět
Ital Fassi před 141etým Francouzem GilRetim. 171etý Divín skončil na 3 «místě
^ Fikar byl'7«.V soutěži žen zvítězila
Němka Busch, před Angličankami Batche
lor a Sudgen. Tůmová byla osmá a Lerchová dvanáctá.Ve dvojicích zvítězil
švýcarský pár Grandjean před Rakušany
Schwartz-Oppelt„ Manželé Balunovi ob
sadili třetí místo.
— NA LYŽAŘSKÝCH ZÁVODECH VE VYSOKÉM N.
Jiz.zvítězil ve skoku Felix 332 body
/75,77,76 m/,druhý byl Remza 328 bodů
/75,75,76 m/. Letošní mistrovství svě
ta v lyžování se koná ve Švédsku.Mezi
312 přihlášenými je 28 Čechoslováků.
Pro závod sdružený bylo jmenováno toto
mužstvo:Cardal,Melich,Matouš,0kuliar,

I

V

C I Z I N Ě

Stebel,Felix,Remsa,Chroust,Jebavý,Bar
táková ,Krasilovs.,Vešicová,Weisháutlová.
— PŘEBORY REPUBLIKY V TABLE-TENISU.
M u ž i :1.Andreadis,2.Tereba,3.Šl á r ,4.
Štípek,5»Váňa. ženy:l.Krejčová,2-3»
Koíátková,Vyhnanovská. Finálové zápa
sy :šlár-Tereba 3: 2 ,Andreadis-štípek
3:2, Andreadis-Tereba 3 :2,AndreadisŠlár 3 :1,Tereba-Štípek 3 ;0.-Mistrov
ství světa se hraje v dubnu v Londýně.
Č3R přislíbila účast.
— V ZAKOPANĚM DOŠLO K RY CHLC BRUSLAŘskému trojutkání ČSR-Maáarsko-Polsko.
V celkové klasifikaci zvítězila ČSR
před Madarskem a Polskem.V soutěži
mužů byl Jauris druhj' a Hála pátý.
Ve otyřboji žen obsadily prvá dvě mís
ta Hanzlíkové a Borovská.
— SOVĚTSKÝ SVAZ VYHRÁL ^HOCKEYOVĚ TURnaj ve Finsku.Dalšími účastníky bylo
druhé mužstvo Švédská a Finsko.Výsled
ky ;SSSR-Finsko 8:1,Švédsko B-Finsko
7:2, SSSR-Švédsko B 8:2.
— NOVOZÉLANĚAN HALBERG BĚŽEL V AUCKlandu míli za 4:4,4 min.
— AMERIČAN FORD KONNO PŘEKONAL 37ĚICvý rekord v plování na 220 yds.volný
způsob časem 2:4.8 min.
S.K.PRAHA SYDNEY - 3.K.SIRENA 2 ; 2
V prvním zápase letošní sezeny ut
kal- se S.K, Praha s polským S.K.Sire
na na rozmoklém hříšti SKS. Vedení se
ujali Poláci trestným kopem,před kon
cem poločasu pak vyrovnal Tancev z
podání Hořínka.Po změně stran ujali
se domácí Kapustou opět vedení a Tancev znova vyrovnal pěknou brankou.V
útoku čs.mužstva byl nejlepším Hořínek,v zadních řadách Vohánka a bran
kář Šafránek. Hrálo se slušně,zvláště
ku konci zápasu velmi pomalu. Dobrý
rozhodčí a překvapivě objektivní di
váci/ většinou Poláci/. Pokrač.str -15
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S P O R T

ŠKOLA MODERNÍHO BALETU

/Pokrac. se str.15/

Mme. A m b r o z e w i c z o v é

;n a v ý r o č n í s c h ů z i "m e t r o p o l i t a n l e a g u e "
íV Sydney nebyl přijat S.K.Praha do Jižiní ligy.Bude soutěžit mezi 8 vybranými
-kluby o primát v Sydney/Railway,Clyde,
e- Zvláštní kursy rytmického tance prc
'Glebe,Polonia a j./.Delegáty SKP byli
děti. ©• Kursy moderního baletu a
'P.Vrba a J.Brúna/ten byl zvolen do předrytmiky pro ženy a dívky
sednictva a trestní komise ligy/.
Bližší informace: telefon PU 4305
jČS.HOCKEYOVÝ KLUB "BOMBERS" SYDNEY zaBOHUMIL S C H M I D T
jhájí sezónu v nejbližší době opět pod
h o d i n á ř
:vedením Vildy Balla v Glaciariu. Loni
oprava a prodej hodinek a budíků
byl nej lepším hockeyovým mužstvem v NSW.
412 Bourke St/.
Klub jedná o zájezd do Melbourne. D o h ^ ^
M E L B O U R N E - CITY
je závislá od výsledku jednání,na kté„
TelefonjMU 1046
r.ém bude rozhodnuto,zda bude Melbourne
P O Z O R
HA NOVOU ADRESU !
dále členem australské hockeyové asoci
ace. -Mužstvo bylo také pozváno k 4 týdenODPOVĚDNÍ - ENERGICKÉ - PODNIKAVÍ
nímu
zájezdu do Japonska.
J.Brůn^
obchodní cestující přijme zaváděná
TURNAJ CS.POOTBALLOVÝCH KLUBU BUDE V ^
firma. Vlastní auto a počáteční
dnech
27.a 28.března 1954 v Melbourne.
kapitál výhodou. Zn."ALPA" do HD.
Účast S.K.Praha Sydney zajištěna.
JL.
430 Albert St., East Melbourne
/budova Victorian Artists Society/
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SERV I C E

Á.UTO

V Y M Ě Ň U J E

28C WKVERLEY STREET, E^ST MALVERN, VIC
Ž á d e j t e

v ž d y

V.

J 0 K L A

Telefon UL 3842, mimo pracovní dobu BJ 5393
NA

S K L A D Ě

P R Í V Ě

M Á M E :

52-Hold en...... ....... ..... .... .deposit
51-Morris-Minor/s radiem/.......
"/
50-Dodge................. ........
51- Ford-Irefect,Utility/dosud 1 maj./
47-Pontiac..... ........
"
39- Morris,10 ks,osobní.........
”
49-?iat,500 com ..................
”
40- Hillman......................
"
38-Ford V . S .......................
"
34-Morris ,10 ks,osobní...........
"
A

V š e c h n y
________

M li 0 H O

£ 295 *
£ 220
£ 300
£ 160

£265
£ 140
£135
£ 125
£ 140
£
95

D A 1 Ž ÍCH

v c^z y ^ j s o u
v
b e z v a d n é m
M ě s í č n í .splátky /až do 50 měsíců/ .

s t a v u
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LISTÁRNA
mmmmrammrn
— Začíná zde citelná nezaměstnanost.Od 15.prosince
J.É>.,Mel b.;Viz.dopisy č.
do 1 5 .ledna stoupl počet nezaměstnaných o 510.000
3/1V .~ J .H . ,Perth •D í k y ,za
a stále se propouští.Ceny/hlavně potravin/ jdou za jímavé 5zašleme.— J.K.,Adeli:
tím nezadržitelně nahoru.Když jsme sem v r .19 5 1
Požáa.jsme krajana v Coon.,
přijeli,stála na př.jedna jízda autobusem 1 0 'centů aby Vám dal zpráva přímo.
- dnes už 15 c, telefonní rozhovor dříve 5 c,dnes - — P . S .,Brisk.:Pokud možno
10 c atd..Při tom je to zde daleko klidnější než
zašlete do příští uzávěr
na východě USA! Platy jsou proti tomu'skoro Stejné ky/ 5 .3 ./Dík* — Z .V .,Randw.;
jako v roce 1951.
R.M . ,Denver,USA
Dík za výstř.— E.N.,-Padd.<
Na
N.Z. není t.o-. činný
— Také mně se nejvíc líbila první část Javorový
žádný'čs.spolek.Zašlete
sbírky básní DALEKÝ HLAS. Ale ani Vámi citované
dopis,předáme scukr..—
verše "Dvacátýosmý Říjne atd." si nezaslouží po^^ánky,jakou jste svou recensi/č.2/IV.p . r ./uzavře- V.B. ,Melt). ;Díky za zpr.
ED
Myslím", že"lepší'sbírka’ v exilu dosud vydána
nebyla.
J.K.,Adelaide _.
JEDNOTLIVÉ VÝTISKY HD
— S obveselením jsem si pročítal polemiku p.Ždárobdržíte také;
ého.Teá jsem. zvědav,jestli se ozvou poškození
V
ADELAIDE:
Arcade News-'
eřejní a kulturní činitelé našeho exilu".-Proč
agency,Adelaide Arcade,
si děláte nepřátele? Ale co? Někteří z nich jsou Rundle S t ., City
v tom asi nevinně,nechtěli asi kazit'legraci. Těm
ostatním to patří.
M.V.,Darlinghurst
p.Eduard L a j n e r,
17 Phillip S t . ,
— Původní reportáž S TITOVÝMI PARTYZÁNY obsahuje
West Croydon,Adelaide
několik nepřesností aneb přehlédnutí,kdy pisatel
.V ■SYDNEY: E .F .G .-English
na jedné straně píše,že se mu nepodařilo opatřit
& Foreign Bookshop,
trestanecké kalhoty,na nichž by byly přišity lampa28 Martin Place, City
sy svrchu.Na druhé stránce však již píše,že "zatím
jsem čekal,až se setmí,odpáral jsem si lampasy
S.& A.Slavík,obchod kol
^Fkalhot".
Ru-j an, Sydney
203 Hay St.,Haynarket
Pozn.r e d -Čtenář Ru-jan má pravdu.Hrdina repor
táže lampasy neodpáral,ale zašil dovnitř kalhot.
V MELBOURNE.v 5 s .restaur.
Podobně bylo v HD omylem uvedeno,že šlo o Smudkovu
Ééru.Ve skutečnosti šlo o heydrichladu.Omyl vznikl FRO Dit: VELKOU PARCELU v
ri přepisování rukopisu. Omlouváme se.
HD
Ringwood-u/Eelb.. .Voda a
elektr opřipo.i. "Farcela "HD
— The Bendigo Competitions Society has included a
ÍESTÍ REZD.MANŽELÉ 7 V.EL-''National or Folk Dance "Section in their 1954 Fes
bourne by rádi adoptovali
tival. ..It hopes that National Groups will give the
české neb slov.dítě.Upo
Society'full co-operation and,"by entering in the
zorněte lask.na zn."Do
Section,make it the full success that is hoped for.
dobrých poměrů" do HD.
The conditions of entry provide that
groups shall-be at least 8 in number
Na vnitřní straně novinové pásky,do níž
that dancers shall dress in national
je zabaleno toto číslo HD,zjistíte, do'
costume.-The Competitions are held in
kdy máte zaplaceno předplatné. Doufáme,
May and full details can be obtained
že to bude dostatečným upozorněním těm
from'Mr.R.Pitson,Charing Cross, Ben
i
!
odběratelům,kteří předplatné dluhují.
digo, Vic..Yours
R.J.Crocker

f
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Provádíme veškeré práce optické
přesně,rychle a za levné ceny
Sluneční brýle
Velký vyběl
1. C H R P A ,
*--

^

~

rr Tr

odborný optik
>^"T.

tt. -o-.

TTTn

257 Elizabeth 3 t . ,IPZI3CUR22E-CITY
/v domě R.Syatt,Chemist,clíže Lons
dale Street/
Telefon M U 2601
/dříve Praha I I J i n d ř i š s k á 7/
Otevřeno denně 9-18,v sobotu S—12.30
Přijímáme objednávky také poštou
H A L Ó
- H A L Ó
!
Nová adresa nová firma,
ale starou dobrou službu zá
kazníkům zaručuje krajanský
podnik Jar.GAUTSCHE
DE

L U X E

E U H

CO.

J.& H. G-autsch
Hoyal Arcade,Pitt-George St.
S a,Second Floor
S Y D N E Y
N . 3 . W .
9 Velký výběr všech druhů
kožešin
<=• Nove modely
o Perfektní propracování
©• Přísturné cenv rro každého

...2 2 . 2 . 1 9 5 4

%

VYVOLÁViME-KOPÍRUJEME-ZVĚTŠUJEIíE
/ 7 hodinová služba /
Opravy fotoaparátů všech značek
Fotografujeme na svatbách a večírcích
Objednávky/'česky neb slov./též poštou
P H O T O R A Y
mirmmiímimmmmmmmmm
257 Elizabeth S t .,MELBOURNE-CITY
/v domě R.Kyatt, Chemist, poblíž
Lonsdale Street/
Telefon M U 4488Nej lepší značky švýcarských
hodinek a všechny druhy klenotů
s českou službou nabízí
S 1 I S S E I

CO,

182 Collins Street/5-patro/
M E L B O U R N E
, VIC.
Vše lze koupit na splátky
Se slevou za hotové.
Vyřizujeme písemné objednávky z celé
Austrálie o— Napište si o katalog
Otevřeno denně do 6 hod.a v sobotu.
PŘIJŘTE SE NEZÁVAZNÉ PODÍVAT

ODBORNÉ TRUHLÁŘE pro výrobu prvotřídního kontinentálního nábytku hledá;
ALP'S FURNITURE CO *,1 9 5 ,Commercial R d . ,South Iarra,Vic.,tel.BJ 3391.
PRVOTŘÍDNÍHO UZnNÍŘE,Čecha,který by byl schopen vést výrobu pražských uze
nin, hledáme.Velmi dobré podmínky. Nab.na zn . "Melbourne-uzenář" do KD.
PŘIJME SE IHNED SVĚDOMITÁ' ŽENA dó české domácnosti.Plat £ 8 týdně a celé za
opatření .Samost.žena včetně bytu,prac.doba vdané dle dohody.- 341 St.Georgj
Rd.jNth.Pitzroy/Melh./,tel. JW 3480.
!SVOBODNÝ M U Ž ,abstinent,zaměstnaný v P t .Melbourne,hledá slušný byt,nejradšji
■s celým zaopatřením. Dám reference. Nab.na zn."Nový domov" do HD.
PRONAJMU dvě místnosti,hodící se za sklad a garáž, v St.Kildě.Volejte 1A 774'
ČZ3ZÍ. R O U N A pronajme pěkný pokoj v Kew/Melb./.Dle přání též celé zaopatření.
Dobré autobus.spojení s City. Volejte NA 9177 /po b.hod.odp./._____
rŘAlIIŘ EHUA-JÍ:kilana Holečka dř.Z.Sydney-dopis od příbuz.v red./,Bořivoje
?~pa, Ifo. Roubícka dopis v red./, A n t .Chmelíka/z Nov.Města n.M./, Jana Navrá
tila, Zdenu Hovorného dř.Zsser.dcn,d»p. z Norska v red, /a prof.Ottu Horáčka. HD

HIAS ZCHC7A vy cnází óf máccidenně, Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
o Erin St.,Richm ond, E.l,Vie..Telefon JA 3390/jen mimo prac.dobu/.Předplatné
na rok sh 3“ -.na půl roku sh 19/-,na 7 čísel sh 10/-, jednotlivě sh 1/6.
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