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Čím dál se zaplétá spor
mezi oběma skupinami v
Po těsném vítězství libe Ukvapením konstatoval,že Radě svobodného Českoslo
rální strany ve federálních Ive volebním boji nebylo venska, tím víc jo zřej
volbách se patří trechu po ;ani zmínky o příští za mé, jak a kde se jednotli
dívat do pravděpodobné aust hraniční politice Austra vé skupiny uprchlíků uitalské budoucnosti.
1lie.Doslova to tak neby- cházsly o podporu, Když
W Kurs staronové vlády bude Ilo/viz.řeč ministra za- byla Rada založena, byli
asi směřovat k usnadnění
;hraničí Caseyho,o níž
v USA pevně v sedle de
podnikání/mluvilo se už o
ijsme psali v HD 10/IV/.
mokrati, Ti si vybrali
snížení podnikových daní/.
Připadalo mu to prý, ja- za své oblíbence, zhruba
boristická oposice jistě ko by Hanoi bylo vzdáleřečeno,dnešní přehlaso
zapomene obvinit vládu z no jsí než Timbuktu".
vané, Stížnosti a nářky
podpory"big businessu"
na
Menzies i Evatt o za- zapomenutých tehdy po
úkol dělnictva.
■hraniční politice obezře slouchali se sympatiemi
Menziesovo vítězství do lie mlčeli9nechtějíce r i oposiční republikáni.
dá patrně víc chuti Ameri skovat ztrátu hlasů pro Změna v americké vládě
čanům k investicím v Aust Ipolitiku,kterou po zvolo- víc než co jiného způso
rálii, čímž se pochopitelně ;ní musel volky nevolky
bila dnešní hlubokou
vliv Spojených států zvýší. :jeden jako druhý prosazoroztržku.
Celková hospodářská sivat; hospodářskou,poli I Pro nás,kteří se sna
tuace zůstane zatím stabil- tickou a vojenskou spo žíme utvořit si samostat
pí.byí i asi nebude možno
lupráci se Spojenými stáný úsudek,není celá věc
zcela zabránit pokračování ty. /Pokrač.na str.2/
tak jednoduchá.Přišli
mírné inflace.To je vlastně
jsme na Západ s víc H u 
důsledek postupující infla
sem!, než bylo zdrávo,
KRÁLOVSKÁ KOMISE
c e na světovém trhu všeobec I
Proto je také dnes mezi
™ š a americkém zvláší.
Na j se sešla minulý týden námi "tolik zklamaných,
věci nic nezmění dočasné
(v Sydney,aby stanovila
Nahořklých a netečných.
výkyvy,jako třeba ohlášené {program vlastního jedná Přišli jsme na Západ s
snížení cen obilí.Pokud se ní, které započne 30.6.
velmi nebezpečnou ilusí,
politická situace neuklid v místnosti Nejvyššího
že Hlas Ameriky je hla
ní, a na to není zatím po federálního soudu v
sem Achesona a Dullesa
myšlení .nelze počítat ni
(Melbourne. Členům kráa BBC hlasem 3evina a
kde s trvalejším zastavením .jlovské komise se předEdena.Přesvědčili jsme
inflace.
jstavil specielní tlumoč- se,že tomu tak není,Při
Jeden americký pozorova {nik A.H.Birse a rada
šli jsme na Západ s pře
tel volební kampaně s pře- {královské komise W.J.Vin- svědčením ,že najdeme
jdeyer předal členům komi- ■spolubojovníky.Dnes te
Published by F.Váňa, 4?
jse seznam 70 osob, o nichě prve shledáváme,že si
Erin 31 „,Richmond,Vic .____
ise bude v komisi jednat. stále ještě (Pokr.a. 2)T rirnTnm m m m m m i
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Sweetheart' Dayton High School

1 4 .6 .1934

musíme hledat spojence.My,
obyčejní uprchlíci,nesto
jíme o spojence,kteří jsou
Slečna Molly Smesny,seniorka Dayton High School
ochotni pomáhat myšlence
Texas, dcera pana a paní Joe Smesny,hýla zvolena
socialismu,liberalismu ne "'Sweetheart*
1' Texas A & M«Czech Klubu a bude také
*
bo klerikalismu.Chceme hle 8 weetheartem Cotton plesu dne 23.dubna. Dayton
dat spojence,který je ocho High S c h o d odhlasovala Molly jako "nejlaskavěigy
ten pomoci československé dívku" a ."Runner-Up'’ na FFA Sweetheart. Molly ge~
svobodě.Naučili jsme se z pokladní třídy seniorů, členem Coral Clubu, Com
trpké zkušenosti,že stra mercial Clubu a FHA. Gratulujeme!
nická a zájmová pouta ve
NEW YORSKÉ LISTY, 1.dubna 1954,str„n
vnitřních věcech exilu
mohou být zhoubná.Tím spíš
mohou škodit v zahraniční
K
A M E R I C E
B L Í Ž /Pokrač,/
politice exilUjt.j. ve sty
ku a jednáních s přáteli
Pro politické u p r c h l ý
ze západních zemí.Spíš než Je ovsem jisté,že v torn-,
to
případě
je
Menzies
vý
ky
v Austrálii,kterými
strany by bylo lépe hledat
hodnějším
partnerem
pro
]
nejde
ani o podnikové
muže,ochotné podat ruku
jednání
s
Američany
než;
daně ani o ceny pšeniee^^
nám všem bez rozdílu.
dr.Svatt,
Znamená
to,že
;
ale o bytí a nebytí v
Je to také logičtější.
[se
britský
vliv
na
aust
případě komunistického
Rozumíme si daleko lip s
ralskou zahraniční poli-; náporu, znamená očekáva
americkým demokratem raže
ní 3 1evensona a s republi tiku citelně zmenší. Ang~| ný vzrůst amerického
lie se bude mračit, ale :vlivu znamení potěšující.
kánem,který podporuje Einakonec tc bude muset
Nedávná návštěva mateř
senhowera a Dullesa, než s
spolknout.3tací
,když
j
í
:
ské letadlové lodi TARAnástupci senátora Tafta
australský
ministr
za
WY
a nynější společné
nebo demokratickými dixiehraničí
ukáže
prstem
na
australsko-americké
le-^^
kraty z Jihu.Dohovoříme se
mapu.
tecké manévry dávají li-PP
snáz s přáteli Dlementa At
dem,kteří
už jednou před
tleeho než s přáteli Bevaboiševismem
utíkali,po
na.Zrovna tak tomu bude s 30.ČERVNA 1954 BUDE S j
cit
větší
jistoty
a bez
konservativci typu zemře konat po celé Austrálii
pečí,
M
lého Duff Coopera a clive- jsčítání lidu.Dotazníky
denskými mnichováky kolem [doručí sčítací zmocněnButlera.Dohodneme se dobře !ci.Formuláře vyplňují
FRANCOUZSKÁ VLÁDA J C S E F ^
s katolíky,kteří bouří pro [přednostové samostatDaniela byla poražena Prti Frankovi,nikoli s těmi, jných domácností U-r.S .R. hlasování o vedení války
kteří ho zasypávají metály iCarver,Acting C rwealth
v Indočíně 306:293 iilas^Nebudeme mít sporů- s pro [3tatistitian,vzkazuje v Pád Danielovy vlády zna
testanty ,kteří vidí v ko [oběžníku všem,kteří to- mená přerušení ženevská
munismu zlo,ale s těmi,
jmu nerozumí,aby se na
konference/indooínske akteří mu neodpírají.
jto zeptali.Kdo tak negendy/na neurčito.
Najdeme-li českosloven jučin í, budě pokutován do
ské věci v zahraničí tako [výše £ 10, nepravdivé
V MOSKVĚ B Y L I 'ODSOUZENI
véto přátele,bude méně spo
tnebo nesprávné informa- dva Ukrajinci, obviněni
rů mezi námi a budeme si
!ce stojí £ 50.Všechny
z podvratné činnosti ve
moci říci,že jsme v exilu [udané informace jsou
prospěch Spojených stá
nebyli nadarmo.
jun
[přísně důvěrné.
tů. Tresty: po 25 letech-
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Delegace britských l a b o u r i s t ů kterou povede
Clement Attlee,a která zahrnuje také Bevana,byla
pozvana do^Orny,nebo ^.ápe řečeno,se pozvala do Čí
ny.Angličtí socialisté si totiž o pozvaní sami řt
k li.Je si opravdu těžko představit nevhodnější do
bu k teto návštěvě,které je pochybená sama o sobě
— te není vyloučeno,ze z ní přece jenom vzejde ně
co positivního0Britští labouristé neměli o Rudé
Číně nikdy jasra" obrázek.I když víme,že jejich de
legače uvidí v.ao—xse—tungcvy vesnice:f ,mi-že se
stát,že člověk,úterý chce vidět,v našem případě
ttlee,uvidí,ne d o alespoň vycítí,nezdravou atmo—
feru komunistického státu.Dokud se týče Bev a n a ,
nikdo by nic neztratil,kdyby se v Číně usadil na
trvalo.
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— POČET ČLENU FRANCOUZSKÉ
komunistické strany klesl
od roku- 194 7 z 90 7» 000 na
500 . 000 .
— RISC0N3INSKií AKCE PRO 0dvolání McCarthyho ze sená
tu selhala.K odvolání bylo
třeba gC-3.000 podpisu.

— TŘÍČLENNÁ VYŠETŘUJÍCÍ K0mise prohlásila dr.Oppenheimera za spolehlivého ob
čana Spojených státu, ale
vyslovila se proti tomu,aby
znova nastoupil místo porad
ce americké vlády v otáz kách atomové energie.
— SOVĚTSKÁ STÍHAČKA MIG-15

ostřelovala nad jugosláv
ským územím belgické doprav
ní letadlo na cestě z Anglie
Vůdce republikánů v americkém senátu Knowland
do Bělehradu.Jeden člen po
zveřejnil čínský vlán pro dosažení komunistické
sádky byl zabit.
světovl'ády.Polykání svobodného světa prý bude pro
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žíhat taktos1955—Indočína,1960-eelá jihovýchodní
A s i e ,1965-^r-aie a Ceylon,lí 55-1973-Ja ponsko,Afri
ka,Střední T ‘vcuod,potem Kapitulace Ivropy a nako
nec, jako zlatý hřeb,zhroucení Ameriky.To všechno
bez války.
^
kde senátor Enowland sebral tento ” jízdní řád”
Hevíne.Ale zdě. se tak naivní,že se jím nemíníme
vážně zabývat. Dime od Lenina,že konečným cílem
komunismu je světovláda.Ále pochybujeme,že by si
jej- dosazeni ne^do predst&voval tak jednoduše .
p e jhorší je,že tento druh propagandy vzbuzuje u
myslících lidí pr~'vě opačnou reakci,než jakou
chtěl vyvolat.autentického protikomunistického
materiálu je víc než dost.Není rozhodně třeba
sahat k propagandě,která tolik připomíná Goeb—
belse a jeho zajaté frajt r y ,kteří měli v kap šách mimo provázku a špičky rohlíku náhodou ta
ké plány generálního štábu napadeného státu na
útok proti Třetí říši.
pr S P O K O J E
V P Á K I S T Á N U
^^nm ;^^umi:rnT.V:mmmi:iinmmmiT;mmminrnmrnr:Pv!rnt'imitmrnm

ye Víchodním Pákistánu došlo k potyčkám mezi

dělníky,při nichž přišlo o život 500 lidí.Důvodem
byla řevnivost mezi dělníky
/Pokr.na str. 4/

— KANADA PŘIJALA OD KONCE
druhé světové války milion
přistěhovalců.Třetinu tvo
řili Britové,300.000 bylo z
Německa,Holandska a Itálie,
zbytek ze zemí za Železnou
oponou.
— DIKTÁTOR TITO JEDNAL V A - '
tlisnách s řeckým minister-

p3T6d.S6d.01l

~

3,juSLr CSSIŘ. O

uzavřeni voj ensue smlouvy
mezi Jugoslávií a Řeckem.
Dalším účastníkem smlouvy
má být -Turecko.
— ELEANOR ROOSEVELT0VÁ NA—
vštíví v červenci Moskvu.
— PŘEDSEDA AMERICKÉ KOMISE
pro atomovou energii Strauss
řekl v New Yorku,že USA m a 
jí dnes atomové zbraně-,Kte
ré jsou sto zničit- celé ar
mády v poli.
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DVA DALŠÍ AGENTI KVD V Z7_
ropě se vzdali západním úze Západního Pákistánu a místními Bengálci.Vý řadůmoAmeričane tvrdí, že
chodní Pakistan je oddělen od Západního,kde je v
jejich informace jsou dů
Karači ústřední vláda,širokým prahem indického ú- ležitější, než v případech
zemí.Žije v něm 53/° obyvatelstva,a silné separati Chechlova a Pátrova.Kreml
stické hnutí usiluje o rozbití státu v jeho dneš provádí důkladnou čistku
ní podobě.Předsedou provinciální vlády byl Fazlul svých zastupitelských úřa
Huq,který žádá otevřeně úplnou samostatnost .Ústředí dů.
ní vláda si vzala za záminku dělnická nepokoje,a- FRANCOUZI ZŘIZUJÍ V TUNISU
by ho i s ostatními ministry zbavila úřadu.Pakis domobranu jako odpověa na
tan se až dosud vyvíjel jámo jeden z nej spolehli domorodé nepokoje,které ří
vějších asijských spojenců Západu.
dí t.zv."Armáda osvobození”
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FRANCOUZŠTÍ SOCIALISTÉ
se konečně rozhodli p r o "NEW DELHI. Pandit Nehru varoval komunisty, že ztra
ratifikaci smlouvy o ev tí mnoho přátel, nepřistoupí-li na francouzský ná
ropské armádě.To ovšem
vrh na vyklizení Laosu a Kambodži. Komunisté asi ne
neznamená,že všichni so budou brát jeho výstrahu na lehkou váhu,protože b y J k
cialističtí poslanci to mohli ztratit až dosud vzornou spolupráci Indi*.
hoto rozhodnutí upcslech
yO V- y .
A A A
nou. Parlamentní komise HANOI . Generál Ely nahradil generála Navarre a má
pro zahraniční otázky
vojenskou i civilní moc. Situace v tonkinské deltě
hlasovala 2 4 í18 hlasům
se nijak nezlepšila. Generál Giap dokončuje přesun
proti ratifikaci a schváarmády od Dien-bien-phu.
lila 'tak návrh svého před
V VV"A
A A
sedy,socialisty J.Mocha. ŽENEVA. Konference se stále nehýbe s místa. Posled
Hlasování komise není niní potíže působí sestavení neutrální komise,která
jak závazné,ale může o- má i shlížet na dosud neuzavřené příměří- Komunisté
vlivnit hlasování v par navrhli OSE, Polsko,Indii a Pakistan, Západ. Indii,^
lamentě oFrancie a Itálie Pakistan,Bumnu,Indonésii a Ceylon. Konference vstou
jsou poslední státy,kte- pila do svého osmého týdne, ale Číňané se chystají
"ré ještě smlouvu o evrop’na další čtyři měsíce. A proč také ne? Každý další
ském ohranném společen den konference znamená další užitečný den pro G i a p ^
ství neratifikovaly.
u Hanoi.
^
_1
_
¥r¥r*

V SUEZSKÉ ZÓNĚ BYLI ZA- WASHINGTON. J.F.Dulles obvinil komunisty, že úmysl
vražděni další tři brit ně zdržují ženevskou konferenci.
š t í vojáci o
■.***4*
[LONDÝN. Britská vládat schválila Edenův postup v ŽeČÍNSKÁ DELEGACE NAVŠTÍVÍ nevě a dala mu další čas k prozkoumání možností £oAnglii k rozpravám o roz’hody s komunisty přesto, že už uplynulo čtrnáct dní,
šíření obchodních styků. [které Eden před třemi týdny označil za rozhodující.
+
***[BANGKOG.
Siam
požádal
Spojené
národy o vyslání ko
MOSKEVSKÁ"PRAVDA"OBVINÍla USA, že odmítají při mise, která by pozorovala pohyby komunistických arstoupit na bezpodmínečný [mád na hranicích Siamu a Indočíny. Siamská vláda
-n—
zákaz atomových zbraní. ‘tím chce zabránit komunistické, infiltraci.
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Podia rozhlasových prejavov,článkov v tlači,ale najma podlá zprav.ktoré'
dochádzajú súkromne,v Československu od januára zuřila epidemická chřipka ,
ktorej za obeí dosial padly tisícky ludí.Epidemii sa prakticky nevyhla žiadna časí Československa.Z listov,ktoré došly do Spojených štátov,vyplývá,že
po celej republika pre postihnutých nestačily miesta v nemocniciach a tažko
nemocní ostávali ležatí doma,šíriac okolo seba áalšiu infekciu.Školy boly úradne zatvorené-na Slovensku dokonca dva rázy.Z Bratislavy došla zpráva,že
eště zaciatkom marca na jednom z tam.nojších cintorínov sa pochovávalo naraz
26 ludí a že len v jednej budově bratislavskéj nemocnice za jediný den zo mřelo na chřipku 40 ludí. . .Podobné zprávy došly i z Čie«h a z Hořavy.Z Prahj)
sa na příklad uvádzalc,že v niektor^ch pražskvch uliciach nebolo prakticky
^žravého člověka.Pa rozdiel proti chrípke po prvej světověj vojne-tak zvanej
"španielke”-kedy mřeli predovšetkún mladí ludia,terajšej epidemii padli za
obeí prevážne starší ludiajich organizmus nevedel zvládnuli zápaly plúc,niek—
de i zápaly modzgových Tilán,ktoré tuto chřipku charakterizuji!.
Režim vážnost tejto epidemie záměrně bagatelizoval.V rozhlase i v dennej
■d a č i oficielní lekári ubezpečovali verejnosí,že vraj nejde o ”španielskú"
chřipku,ale vraj iba o běžné !lpre chladnut ia;!,k akým vraj dochádza každoroč
ně... HOVÍ. SVOBODA z 3.marca na. příklad vytýká,že 13. a 15.februára t.r. v
banickom truste Orlová nenastúpilo do práce 1.0^3 ludí.Časopis nazýva tj'chto
ludí ”bulačmi:',kteří vraj majú na svědomí,že Orlová nesplnila plán v tažbe
uhIra.

X epidemickým chřipkám dochádza najma po dlhých vojnách,kedy organizmus
ludí je oslabený podvýživou,strádáním a vyčerpávájúcou prácou.Československo
muselo teda čakaí deváč rokov od kónca vojny,aby odolnost obyvatelstva kles
la natolko.že sa stalo obeiou epidemickej chřipky,ktorej nesporné patří epi—
|jheton,ktorí jej ludia doma dali:''moskevská *.feru nemože byi výstižné jšieho
®.končenia ore slavnéj Gottwaldovskej patročnice.
Cs.přehled,IV.,54.
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JMÉNA ODSOUZENÝCH V POLIČCE
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Dodatkem ke zprávě v ED ll/IV,str.
procesu v roličce uvádíme jména
ho života V ČSRcOd 9.května není o něm všech obžalovaných a v vši trestv;Fr.
ani zmínky,,ačkoliv v posledních týd Vacek ml. smrt,Fr.Vacek at.25 let,
nech proběhla řada událostí5při nichž Josef Kučera doživotí,íhKučera 15 let
obvykle generální tajemník KSČ asis
KoSekyra 12,E.Vacková 14,VI.Kučera
toval. Vzhledem k tomu,že 11.června
10,VI.Lamplot 8,J.Kučerová 8,L.a B.
začal v Iraze sjezd komunistické stra Lapáckové 12,B.Kostinková a R.Koldo—
ny,na kterém má Novotný raít jeden z
vá 1 0 ,J.Lapáček 5 roky.
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hlavních referátu,je docela možné,že
byl narychlo povolán do hoskvy.Vnitřní
BOJ PROTI KU1AK0M
situace je totiž pro komunisty neváb
Z JRD v Bosianoch vylučeni:R.Korec
ná, že Kreml patrně uděloval zvláštní
J.okvarenina a Š.Minarovič.Rozkrádali
instrukce pro opatření,jež mají být
vraj družstevní majetok.
C
na sjezdu odhlasována.
FEP
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VÝŇATKY Z DOPISU Z ČESKOSLOVENSKA

xxapcxxx^xxxxxxxxxxxjcxscxxx
Dopis byl psán v květnu-a citova
— V mraze tyla^"konference mezinrrod*
né
úryvky
se většinou vztahují k si
nich veden 0 díle A n t .Dvořáka".— 1. •
tuaci v březnu a dubnu;
června slavili komunisté Mezinárodní
"...Kdyby X.dostal ten lék,o který
den-dětí.— -31“května byly v Iraze,Brně
Vás
prosím,mohl by byt zachráněn...
a jinde slety pionýru .— v Kraslicích
když
jdu na poštu s dopisem,tak musím
otevřeli celostátní výstavu hudebních
nástrojů. — -^Podie RUD á h Ó PRÁVA činí vý mít legitimaci s sebou...zet a sna
daje na doprava 2Qn° o e n y c s .výrhbků . cha chtějí mermomocí zpět z pohrani
čí... jsem stále u svého oboru,ale v
— Nové filmy v ČSR;americký AFRICKÁ
brzké
době půjdu pravděpodobně na ně
KRÁLOVNA/Bogart a Hepburnová/a česká
jaké lepší místo-do výroby...s tou lé
budovatelská špionážní detektivka'SE
VERNÍ PŘ/ 3TAV/režie M u Qg ■Makovec,hra- kařskou fakultou to půjde asi těžko.
I kdyby se Váš hoch sebe lépe učil,
jí Korbělář,Vránová,Krej5a/.— ČSR vrá
Váš
odchod ven . mu bude ve Všem na'
tila Americanam četaře .<aldena,který
překážku.. .procfám zimní kabát,abych
24.května nedopatřením rřešel hrani
mohl dětem koupit hubertusy.Stojí 500
ce-. --«Byla podersána ďohoďa o spoluprá
Kčs.Tento obnos bych jinak nedostal
ci mezi v -cnodonemeckým :Deutsches Rei
dcaromady...láme 1280 Kčs měsíčně a
sebílro” a ’Čedokem*.— v U a z e byla o—
doslova to dřeme tak tak...v listopadu
tevřena výstava finská grafiky.— KSČ
jsem si vypůjčil 100 Kčs na boty a te
a vláda vydaly usnesen-' c opatřeních
prve nyní jsem to mohl odvést...u nás
ke zvýšení bezpečnosti dopravy.— Praž
/město ve východních Čechách/
ské městské zahradnictví uvede na trh
touto dobou strašně řádí chřipka.Umí
jabloně a hrušně v kořenáčích,které se
rá spousta lidí mezi 50-70 lety.Nemoc
prý dají-pěstovat v pokoji<Vyrostou
nice jsou přeplněny.Ani těžké případy
jen do výše 150 cm a 2- o .rokem vydají
pro nedostatek místa nepřijímají...
39 g ovoce.— Ilošickf galerie výtvar
Přijdou na mne často chvíle tísně a
ného umění/a ovsem i ostatní státní
smutku.Ze všeho se rozpláču a tak si
galerie/;'přebírá pod svoji ochranu u —
ulevím..."
ED
mělecká díla,roztroušená u soukromní
ků, v kostelích a klášteřích".Jen z
k o n e č n á v o l e b ní čí s i a z c s r
kláštera v Jasově vzali na 500 obrazů.
^— -Zemědělská družstva' ted mohou platit
Přes piil milionu lidí se odvážilo^*
traktorovým stanicím naturáliemi.—
hlasovat proti Národní frontě;zapsa-^F
'Národní shromáždění schválilo zákony
ných voliči bylo 8,638.379,volilo 8,
o volbách do Národního shromáždění a
492.913.Pro Národní frontu; 7,94-6. S67,
Slovenské národní rady.Ještě letos se neplatných hlasů :29 .$'76,proti Národ
má volit na každých 35.000 voličů je ní frontě:516.075.
Č
den poslanec.---G-enerál-púručík Čeněk
Hruška dostal Řád republiky.— V Sobě
Bulharskem na letošní rek.— V mnoha
slavi otevřeli stadion Emila Zátopka.
zemědělských krajích byla loni "pra
-— kove typy rekreačních chat stojí 7
covní jednotka' nižší než 12 Kčs.—
až 12 tisíc -korun.— Návrh předsednic
Čs.delegaci na mezinárodní sjezd čer
tva ÚV KSČ na směrnice X.sjezdu pro
veného kříže do Oslo vedl Eduard Tů
zemědělství«chce zvýšit do 2-3 let vý
ma.— Za odstoupivšího Vacka je teá
robu masa aspoň o třetinu a mléka o
J.L.
31/0.-— Byla uzavřena obchodní dohoda s předsedou ÚNV Adolf Svoboda.
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Filmový festival v Melbourne

S V Ě T L A

M I N U L O S T I

O d 'boku l$ 4o pořádá každoročně '
’’universitní f i l m o v á společnost v Melbour
ne" filmový festival.Slovy festivalového programuj’Fred šesti lety uspořáda
li členové;Universitní filmové společnosti v Melbourne první skromný festi
val . K a ž d o r o č n ě předváděli svém členům po jeden týden nejlepší filmy,které se
jim dostaly do ruky.Pověst a vliv festivalu každoročně vzrůstaly."ha festi
valu,který právě v Melbourne probíhá,září světla minulosti d v o j n á s o b í nej zá
řivější stálice na filmovém nebi jsou z filmového dávnověku,a to,co je pro
a u s t r a l s k é h o d i v á k a novinkou,je v Evropě značně m i n u l é . lení to vina pořada
telů .Mohou promítat jenom ty filmy, která se jim d o s t a n o u do ruky". Jak víme
všichni až příliš dobře,nej l e p š í e v r o p s k é f lny se do A u s t r á l i e nikdy nedo |e tanou.

napsal Sergio Amidei,scenárista dnes
Nejdříve k novinkám;první na řadu
přišel americký K A R T U LUTíUR,natoče už klasických vrcholí1 italského neo
ný v Němec Ira režisérem Irvingem Piche- realismu ŘÍM OTEVŘENÉ MĚSTO,PAISA a
iem s melo známým anglickým hercem Nia ZLODĚJI KOL.
O vrcholné úspěchy melbournskáho
i-lem ke G-innisem v titulní roli .Produ
festivalu se však zasloužily dvě spo
centem byl Louis de Rocnemont,jehož
silní SIRÉNA V EATON FALLS se bohužel lehlivé filmové stálice{Francouz Re
né Clair a zemřelý Robert Flaherty.
nikdy nedostala na australské plátno.
I když MARTIN ZITHER není zcela úspěš POD STŘECHAMI PAŘÍŽE je věčně svěží
filmová klasika/režie René Clair,ob
ný, je potěšitelné,že někdo ní odvahu
sazení :Pola Illery,Albert Préjean,Ed
přistoupit k náboženské látce vážně
ji, než je to módou mezi biblickými kra mond Creville,natočeno v roce 1329/.
Flahertyovi MUŽI Z ARANU pak jsou už
máři v Hollywoodu.
THE WANDERER/Tulák/ byl plným prá- pevnou filmovou legendou.lolodokumen'vem přejmenován,něhot z pVvodního ce tární příběh o tvrdém životě tvrdých
rybáři- na příbojem bičovaných ostro
lovečerního vosselliniho THE MIRACLE
vech západního anglického pobřeží by
/Zázrak/ zbylo nesouvislých aO minut.
Těžko o teto smutné trosce referovat,
měl být povinně promítán na všech fil
mových institutech.
prudko ocz&ioca n rozensne nesnášen
livosti tu byla zřejmě brutálně vy Radostné je také shledání se sta
kleštěna v zájmu puritanismu.
rým Busterem Keatonem/Frigo/ v němé
Anna kagnani,hvězda ZÁZRAKU,hra je
americké grotesce/natočeno 1927/GENE-'
v dosud nepromítaném KOČÁRU “NEJSVATĚJ RÁL.Veteráni americká grotesky Keaton,
ŠÍ SVATOSTI/autor;Prosper kerimee/ v
Sennet,Finlays on,-Lloyd a konečně i
režii Jeana Renoira.Eil ový kritik a- Laurel a Hardy ve svých začátcích by
mericmeno TI: E napsal Anna kagnani
mohli dát mnohou užitečnou lekci svým
hraje tak strhujícím způsobem,že všich dnešním nehodným nástupcům.Zato pokus
ni molem ru vypadají jako strašliví o- 'francouzského režiséra Jacquesa Tatichotníci.
ho oamerickou grotesku 1-E JOUR DE FEVelmi dobr’ín filmem asi taká bude
TE/Den sváteční/je strašlivý na pohled
italsky LOT ENICO D úáGOSIA,který reží Francouzské pojetí.crazy comedy při
roval Luciano numer.Scenario k němu
pomíná zhruba Járu Kohouta v surrea
listickém podání Hamleta. /Pokr.s.8/
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SVĚTLA MINULOST]/ P okr a c ./
Na festivalu jsou také promítány
krátké filmy z Československa. Zatím
jsme viděli jenom Irnkovu nepříliš vtip
nou ÁRII PRÉRI3/ sceneř: Trnka-,Srdečka,
hudba:Rychlík/.Je to nepodařené a nedo
vařená loutnová satira na cowboyky.Na
programu dále jsou{dokumentární ALŠŮV
R O K ,populárně vědecký ROSTLINY A VODA
dr.J.Calábka,záběry z tanečního festi
valu ve Strážnici HANÁCKÉ LIDOVÉ TANCE
-/režie I.Rychman/ a TATRA/o tom,jak se
opravuje Tatra 07 letem světem inžený
ři Hanzelky a Zikmunda/
Nej zajímavější krátká snímky zatím
dodalo britská společenství národu.Ku
riosum festivalu je dorunentírní sní
mek 90. ROVNOBĚŽKA, nato červ1 v r:uu 1911
účastníkem tragické 3 c o .tovy expedice
k jižnímu pólu Herbertem Icntinpem.čnad
jedním z nejlepších krátkých snímků je
australský BACK OP BEYOND režie John
Eeyer/ ,Který dokážu je, jak je .Austrálie
filmově nevyužitý světadíl.
jun
3JEŽI Č3. I.-.IIIS In 7 ICRONIZ
se bude konat ve dnech 2.-8.července.
Je hlášeno několik set delegáti a ko
stí z Kanady a z 1'3á . Hesle sjezdu,vy
brané z ’Kšaftu’J.A.Komenského,”Národe
posvěcený,živ bud v Boh u ! ’,vyjadřuje
programové zaměření sjezdu;volat český
a slovenský lid v emigraci k životu v
Bohu.-V sobotu 3.7»jV předvečer VII.
Československého dne,bude uspořádána
mohutná Husova oslava pod širým nebem
v Kasaryktownu.Části sjezdového pro
gramu budou vysílány rozhlasem do vla
sti.
Rev.J.K.Zeman,Toronto
NASI V ITAXII

1.4.6.1551
KORESPONDENCE S DOMOVEM

V ČSR je v zásadě censura všech, do
pisů ,které tam docházejí z ciziny nebe
jsou do ciziny odesílány,Při psaní z
OSR je prakse taková,že po kontrole v
místním poštovním úřadě je dopis nebe
lístek poslán nejprve na poštovní úřad
’PRAHA 7-CIZINA” ,kde ,se teprve třídí
do jednotlivých skupin pro skutečné
odeslání, Praha 7 'je úřadem cen š u m í m
kde všechna pošta,určená pro cizinu,
prochází kontrolou pod dozorem orgá n m
Státní bezpečnosti.Ty si vyžadují k ^
nahlédnutí korespondenci všech osob,
o které mají zájem,Dopisy se někdy
filmují,-Podobná procedura je s poštou
které do ČSR dochází,Rozdíl je jen
tom,že censura probíhá v okresech.Stfl
ní bezpečnost totiž oznamuje předno
stům jednotlivých poštovních úřadu, c
které lidi má zájem.Jejich pošta se
pak zadržuje a posílá na zvláštní
schránku okresnímu poštovnímu úřadu,
který uvědomí Státní bezpečnost. Na
STB se zadržené listovní zásilky ote
vírají ,pročítají a fotografují, někdy
též zadržují.-Tato praxe se však ně
kdy týká i zásilek vnitrozemských - É
prostě na podkladě jmenného seznamu ^
dodaného poštovním úřadům orgány STB,
Aby všechny předpisy byly správně do
držovány ,policie občas sama ”odešle’ fingovanou zásilku a kontroluje, jak^
s ní poštovní úředníci naloží.-Balíč
kové zásilky z ciziny docházejí v ČSR
až na příslušný krajevý či okresní vyclívací úřad. Ten se nejprve dotáže
písemně místního národního výboru v
příslušné obci,jaký má adresát postoj
k *lidově-demokratickému" re zimu ..Podlí
odpovědi MNV se pák vyměřuje clo meká;
vyšší,někdy nižší, a někdy tak vysoké,
že je příjemce nemůže zaplatit,
PPI

V uprchlických táborech v Capui u
Casserty a v Ker cat e llu/ Karina”/ u
Salerna žije dosud 130 č s .uprchlíků.
Větší množství je také dosud v Bagnoli V LETOŠNÍM ROCE PODAŘIL SE PRDMŽRNŘ
a v Terstu.American Fund for Cz.Ref.
pouze pěti Čechoslovákům měsíčně útěk
zahájí svou činnost i v Itálii.
APCR do Německa,
č
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Hlasu domova
‘
P exile vyprávění

J. K.
(Pokračování)

Ještě arív,neř se co jevili Jeníci,,
vypravily se z uljaníku dvě staré bé
ly na trh dc luzného okresního města,
oci u silnice je :zajali: a přivedli
výslechu veliteli brigády.len nej dřív báby vyzpovídal,ale pak jim vylo
žil, že je nemize pustit dál,protože
my tady čekáme n a 'Němce.A nakonec u^ ^ l a l to nejhorší,co mohl;poslal obě
ž e n s k é ’zpátky do Uljaníku,k němuž se
už Němci blížili.

Na druhý don oyla origádní kritika::.To se dělalo po každé akci.Při
jel vždycky zástupce štábu divise a
v jene přítomnosti se probírala ce
lá akce sirova.Teoreticky mel každý
právo kritisovat své velitele a své
druhy.Jenže v praksi;kdo by si to
chtěl rozházet se svým představeným,
natož na vojně se svým velitelem!iíy
tak se těch pětadvacet mrtvých klu
ku ně ja k .zamluvi1o .

To se ví,že báby nesmlčely,co na
Druhý,a křiklavější případ se stal
kopči viděly a .slyšely.Výsledek toho
brzy poté.To bylo u Slavonské Pošegy.
byl,že se Němci usadili na kopci u ves Byli jsme tam tehdy na odpočinku a
nice,a po silnici poslali jámo prozkum tak jsme si mědili.Štáb brigády byl
takovou starou kraksnu s patrolou.Au :ve velikém mlýně,jehož majitel byl
to i patrolu jsme samozřejmě na sil jugoslávský Šech.Široko daleko bylo
nici rozstříleli,ale to byl taný jedi- celé okolí zajištěno jinými brigáda
■ ý úspěch. 2 Ul janíku začaly po nás
mi, a tak se udržovala jenom spojova
švihat minomety a Němci/i, či to oddíl
cí služba.
polního četnictva/se začali tlačit na
Trnem v oku nám však byla blízká
naše posici vzornými přískoky,kryti
vesnice.z níž téměř všichni muži slou
d o u z vesnice.
žili v ustašovských jednetkách..lby
c m na kopci tylo celkem Jhej,tyli
se nám nezkrátily žíly,rozhodl se jed
jsme zakopaní za horizontem,ale ta če noho krásného dne komisař brigády Ta
ta, kterou major kůžička poslal po stra. ras, že tam v té vesnici musíme zvěd—
ni k řece,to odnesla šeredně.Vrátil se jnout morálku.
z ní jenom jeden a ,pokud jsme se pak
dozvěděli,Němci zajali jenom dva raně |• Fo celé Jugoslávii zvedali party*^
:záni tiorélku institucí tak zvaných
né. Ostatní skosily německé kulomety,
k d y ž / e pokoušeli doplazit se v nízkém meeting's.To vypadalo tak,že so sebral
oddíl partyzáno,vtrhl do vesnice,po
obilí do bezpečí na vrchol kopce.Ten
jediný,který se vrátil z této nešťast zval všechno obyvatelstvo do školy
;ne b o ‘radnice nebo nějakého tanečního
né akce/byl to bratr majora Sušičky/,
sálu,komisař držel politickou řeč,
měl vlastně štěstí v neštěstí.Byl na
ve
které vysvětloval vesničanem,proč
nejvysunutějgí posici až na břehu říč
a
zač
partyzáni bojují .Odměnou za po
ky a podařilo se inu skočit do vody a
slech
pak byla tancovacka. /Pokr.silO
uplavat německé palbě.
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ZNOVU O LAUSM a NOVI

S TIT07Í i PARTYZÁNY/ i okrao./
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Česká brigáda -uměla moc dobře zdvi
;!Strach z Laušmana je" patrný ze
hat morálku;její kutálka byla nejslav
ijvšech relací nepřátelských vysílaček,
nější v celém korpusu.S válčením už
(komentujicích zmateně a namnoze prozito bylo slabší.
ehrdně laušmanovo prohlášení.Kají strach
Do ustašska vesnice bylo asi šest
oc všechno ještě o zrádcích, v americ
kilometre.Všechno melo hladký proběh. kých službách vyjde na jevo..."
Byly řeči a byla tancovačka.Po meetini
RUDÉ PRÁVO
gu pak šel štáb brigády na návštěvu
V RUDEK PRÁVU se radostně chytili
do blízkého zámečku,kde bydlela něja
[dvou
relací, jimiž se vyznamenala lon
ká hraběnka nebo baronka,původem Něm
ka.Měla se k hostům až moc a že byla dýnská BBC v českém vy sílání. V jednom
pohledná,ujistil ji sám velitel bri (tvrdila,že Laušman se vrátil dobrovo^*
(ně.Druhý den se však o p r a v i l a je^P
gády, že toho a toho dne si tam zase
jto
jediné vysvětlení,že se Bohumil
uspořádáme meeting.Cherchez la femme.
laušman nevrátil dobrovolně.Jsem pře
Ještě horší bylo,že si někteří
svědčen, že byl uneseni'.
příslušníci naší brigády zabavili něJinak se na všech stranách rczvázaly jazyky : podrobnostech Laušmano *
i—
’ v' ry r 0
n v —~ m-o5c.t- "m
. ~7 0 dn
2 r'
r>~p ~\J
va připadu.Josef Josten nás ujišťuje,
klidu.
že "důkazy únosu se množí".Bude prý
z toho 'bumerang".
Americký TIME přinesl o Laušmanovi
d1ouhý
o1ánek,z něhož vyj íméme :"loň
kontrolovat patroly a s :ojky.-:si za
ského
roku
se Laušman doslechl,že s
týden po meetingu u hraběnky jsem i:ním chce v Paříži mluvit jeho starý
přítel...čs.velvyslanec Gustav Souček.
— v _. v . vr až — 3 G e tSUCL 0 — ----- •-— l U C i l _ — v . :
pvjde se prý zvečera korporativně na Souček mu řekl:"Politická, linie doma
bude brzy liberálnější".Laušman byl
me eting«
uchvácen."
Bylo to vnadšli těsné po poledni,
Latím snad nejpádnější důkaz,že se
šli se mnou ještě dva kluci.Když- jsme Laušman pojišťoval proti únosu do Če
byli asi tak na čtyři sta metr v- od
skoslovenska, přišel z Holandska.Sápa^k
vesnice,začal po nás někdo z jednoho donšrnecký česopis TELEGRAF uveřejnil^r
baráku pražit.Ale když jsme se pro
/stejně jako TIKE/Laušmaniv dopis, za
pracovali až k němu,byl prázdný.Roz- nechaný u holandského socialisty Kiestříkli jsme se pc silnici a opatrně
řa:" Cd;'bych byl unesen,není vyloučeno,
postupujeme do vesnice.nikde ani noha že ze mne mučením vynutí přiznání.Kdy
všechno v pořádku.Vykouknu za roh. V bych se přiznal, je to neplatné. V tako
tom okamžiku jsem myslil,že udeřila
vém případě by měl cizí socialistický
poslední hodina.Proti mně na koních
tisk vznést požadavek,abych byl při
dva oficíři Ylasovovy čerkezské jíz vezen do Paříže,Londýna nebo Amstero
dy na koních,n ě jaká civil uprostřed. damu, abych tam přiznání opakoval.JestCerkezovo měli náramnou pověst a oli to čs.vláda odmítne,bude to důkaz,
myl byl vyloučen.Nosili typické be(že na mně přiznání bylo vynuceno náraničky s barevným dýnkern. /Pokraó./ .tlakem a mučením."
jun
I
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K cesko-německé otázce
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líekdy v šerém dávnověku se .pravděpodobně některý náš pradědeček spát-*
pě podíval na prapředka všech Germánú,který ho za to bez váhání natřel
klackem po hlavě.Když se náš praotec probudil,neměl nic jiného na práci,
než se honem schovat někam za buk a vrátit to německému dědečkovi i s úroky.I'ožná»že to bylo obráceně .Edo ví?Ále je jisté,že kam až naše histo-rie sahá,jejich vnuci a pravnuci nevynechali žádnou příležitost,aby si ko
pli jeden do druhého.Ha., osled jsme si kopli my,ale mrze se docela dobře
stát,že příště budeme spíš přijímat než rozdávat.
”
Vytvořením československého státu,
ve kterém jsme se octli pohromadě s
třemi a pul miliony Němcř,pochopitel
n ě neubylo dvvod. do rvačky.

Dnes se to vztahuje na těch 20>í Nšmcykteří "uznali",a kteří se svým cho
váním z takového jednání sami nevy
loučili .

™
Sudetští Nemcibyli vždycky”kam vítr,
tam plaší".Hned po vytvoření Českoslo
venska, v jehož budoucnost nevěřili,by
li víc než z 'íi proti.Ke konci dvacá
tých let byli z SC-- loyá.iní,ale jakmi
le začal foukat silněji nacistický
vítr,80/ bylo zase proti. Za těchto GO/
mluvil takto dr.Lodgman;

Byli Němci,kteří odolávali ještě
v kritických měsících roku 1938 řá
dění turnerů a nad jejichž hlavou se
stejně jako nad naší vznášela hroz
ba "Es kommt der Tag" i s dodatkem
"und die R a c h e ’.

Ale T.G.M.v térnže roce také napsal
v dopise Benešovi:"Musíme s našimi Něm
ci jednat,aby uznali stát,který nesmí'
být výtvorem nacionalismu,ale moderní,
pokrokovou demokracií."

Při plánování odsunu v londýně'
bylo,jak víme z Benešovýeh PAMĚTÍ,
pamatováno určitou kvotou na loyální Němce.Domníváme se,že to neměl
být žádný numerus clausus, /Pokr.s.12/

Československý stát,který od nich
vyžadoval-věrnost,jim neposkytl nej"Věc jako z r a d a pro nás neexistuje.
menší ochrany proti běsnění N.S.D.Á.
Ut. .Kdokoli se domnívá,že páchat vele
P. ,ač se jí dožadovali ústy svých sozradu proti tomuto státu není povinnos ciálně-demokratických poslanců v par
tí každého německého člena parlamentu,
lamentě,nebo na ministerstvu vnitra.
je na velkém omylu.’
Víme,ze naše vláda byla pod tlakem
Erancie a Anglie.Ale tc loyálním Něm
JJh ^r:t :že zase m y ,jakc národ,máme
. ’cům nijak nepomohlo.
T o na "životní prester''/Němci svtj ma
jí/, ve kterém bychom se vyžili,bude mu
V r o c e 1995 jsme se dopustili zá*sit drilodgman zůstat se svýtii 80/ tam, sadní chyby.Postavili jsme se na ne
kde je,tak dlouho,pokud to bude zále
mravnou základnu kolektivní viny a
žet na nás.Jak to řekl T^G.Masaryk v
místo trpělivostí a zákoníkem jsme'
roce 1918 po návratu do Československa: se vyzbrojili retribučními dekrety,
"Země,ve které žijí sudetští Němci,je
nad nimiž slušným právníkům vstáva
naše a naše zůstane."
ly vlasy na hlavě hrvzou.
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nýbrž odhad,a že tato kvóta mela
být podle potřeby zvýšena nebo sníže
na.'/ praksi se k tomu stejně nepřihlí
želo a Němci,loyální nebo ne,šli všich
ni jednou cestou.Spousta našich vlast
ních kolaborantů seděla zatím v suchu
s komunistickou legitimací v kapse.

14.6.1954
ač

o vání'/

stát s nosem u zdi Němce v českoslo
venské věznici.V roce 1944 jsem vi děl příslušníka teutonské nadrasy k c - ‘
pat do děvčete,které se provinilo tím,
že se narodilo jako židovka.V roce
1945 jsem viděl člena holubioího ná
roda kopat do osmdesátileté ženy,kte
rá se provinila tím,že se narodila ja
ko Němka.

čtenář A. V. z North Inelbourne/HD
11/IV,str.17/měl v jedné věci pravdu.
Jsou věci zásadní,o kterých se nedebaV každém sporu je pro člena zúčast
tuje.Je také bez debaty,že oněth 80fo
něné strany těžké být zcela objektiv^^
Němců,kteří se z Československa svými ní.Podle mého nej lepšího svědomí si^P
vlastními zločiny proti státu sami vy myslím,že pro česko-německý spor bu
loučili ,zůstanou i s dr.Iodgmanem v
de třeba trochu pozměnit podobenství
Německu.
.z evangelia.".' německém oku to břevno
skutečně je.Ale kdy už konečně uviJe stejně bez debaty,že bychom se
dime třísku ve vlastním oku,která ta
měli pokusit napravit křivdy,které
ké není malá?
- kw —
jsme nápéchali na těch zbývajících 2C
procentech.
PRÁVO NA PRÁCI
QQ_n'_1_i_ (JpepgýprtýHSk •H6C 0 rIClokcJ_i
00000000000000
jiný,že určitá exilní klika jedná s
Něftici,měl by se vyslovit jasnějiJ ěl
’.,.Dochází k nezaviněné fluktuaby říci konkrétně,kdo jedná a o čem
iei.Máme ústavou zaručené právo na prá
jedné.Neví-li to,jeho bývalý předsta ci, v celku máme pracovních sil ještě
vený Jar Masaryk by ks asi nezval ne— .nedostatek,ale kde jsou ta místa?Xde^_
slušníkem.Yí-li to,že někdo jedná :
se o nich dovědět?... Referáty ochranj^P
návratu všech :lnašich” Němců,měl by
práce při NT mají v evidenci vždy jen
to říci hezky nahlas.My bychom mu po !svoji čtvrt,ale stejně žádná volná
mohli křičet.
(místa v evidenci nemají..„I.-inisterstJedná-li někdo o těch slušných 20 \va a podniky si hledají pracovní síl^|
!samy a tak nezbývá než vzít telefon—
procent,není na tom nic zlého.Pokud
ovšem jedná sám za sebe,protože za ni (ní seznam a podnik po podniku se po—
koho jiného jednat nemůže,stejně jako ;ptávat,nebo ulici po ulici vymést kaž
za nikoho jiného nemůže jednat dr.Pa- dé místo o..Dodávám,že tento článek
pánek,i kdyby jeho pohnutky byly sebe- je podložen osobní zkušenostíjhledal
čistší.Někde na Středním východě mož :jsem místo plných 2p dnů a za tuto
ná pořád ještě stačí zatroubit na na :dobu jsem se ucházel o místo u 74
podniků a mel jsem 250 telefonních
cionalistickou polnici,aby lidé za
!hovorů,než
jsem našel zaměstnání no
pomněli za všechno ostatní.My bychom
vé... :1
se už pomalu měli odkopat z naciona
■SVĚT
PRÁCE,25.2.54 Č s .přehled,IV.54.
listických plenek.
V roce 1943 jsem stél na Gestapu
s nosem u zdi.V roce 1945 jsem viděl

SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÍTEL.ZAŠLE
ME JIM ZDARMA UKÁZKOVÉ ČÍSLO.
BD

-14.^6.1954......
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O jednom nezpůsobu studené velký
P R O Č
N E
B A L Ó N K Y
obdodboddooddoododoooododd 0000009bdodoooo
'Kritika .je zdravá.V účelné kritice
Američané se sami loni přiznali,
ale má být také napsáno,jak měla být
že neměli tušení,jak úspěšná byla je
věc udělána nebo napsána správněji,bez
jich propaganda's'potravinovými ba
chyb,kterých se dopustili jiní.Text le líčky ve Východním Německu.Tehdy se
táku ,posílaných dc ČSR,není snad zvlášt začalo mluvit o podobné akci v Česko
ní.V tom s vámi souhlasím.Ale jaký měl slovensku, při níž by se prý balíčky
být,aby plnil lépe svůj účel?” ,zeptal
vystřelovaly z děl na československé
se nás čtenář K.M.,St.Kilda/HD 11/IV,
Iúzemí.Ale to snad od začátku nikdo
str.17/ •
Inemyslil vážně.Vždyí už za několik
Bojíme se,že nám nebylo dobře rozu- Idní potom bylo bez obalu řečeno, že
IAmeričané prozatím nemohou pomoci
Kie n o . Nešlo nám o to,jaký má být text
letáku.Chtěli jsme říci,že se domnívá (porobeným národům.Rádi jim to věří—
jm e ,podíváme-li se na jejich spojenme, že letákové akce do Československa
jce.Ale prozatím nám nezbývá'nic jijsou zásadně pochybené.
|ného,než jim stále opakovat,ze lidé'
^
Jistě nebude sporu o tom,že každý
Iza Železnou opnou nechtějí konservy,
leták,nalezený u československého obča ;bible a letáčky,ale že chtějí svobona, bude považován za důkaz velezrady a Idu.Věříme,že si ji vybojují,budou-li
podvratné činnosti.Víme také docela
(mít jistotu,že je zase potom nikdo
dobře,že je potřebí udržovat v našich
jnezaprodá při nějakém příštím nedoma p o d ^ 5zs^u. opas t s m a zo so
I mravném kompromisu,kterému se dnes
na ne nezapomena.Myslíme,že na tohle
[obyčejně říká schlzka Velkých.Pokud
zcela postačí vysílání Svobodné Evro
(naši doma neuslyší takovéto ujištěpy, Hlasu Ameriky a B3C.Letákové akce
jní,nebudou nic platný letáčky a bibohrožují doma příliš mnoho lidí.Nezdá
(le.Naopak by bylo lépe,kdyby se pro
j|e nám být správné,nutit českosloven
zatím od nich upustilo.
vm
s k é občany brát na sebe risiko v tak
veliké míře v tak nevhodném čase.Nevi
Chcete-li koupit nebo prodat
díme důvodu,proč by se měl někdo doma
aJOJVí
ít zavřít pro neškodné letáčky. Snad
uO-n
*■ A"2r«
Uz^LxiLjj
"oto,že to js so jediné,nač se dnes
¥ r j^C Zi^RrT
zmůže Západ v Evropě,Když loni,dvakrát
o b r a t t e se
s d ř v e r c u
za sebou,byla výtečná příležitost v Če
na realitní kancelář
skoslovensku a ve Východním Německu,
jak vrazit klín do satelitní zdi?
I N T E R NA T I 0 N A L
Fotíš s Američany je v tom,že vždyc
REAL ESTATE AGENTS
ky hrozně přehánějí.Jsou toho‘doklady:
přehnané rusofilství za'"války,McCarthy's
456,Little Gollins Street
mus po válce,Empire State Building a
M E L B 0 U R N E - C 1 t \
Marilyn Monroe.Od roku 1946 vykládají'
Mluvíme všemi evropskými jazyky
kdekomu za Železnou opnou,že je třeba,
Volejte našeho českého zástupce na
aby se lidé zbavili komunistu.Pokusi
tel.MU 5165 a MU 4622.po í.h.NA 1684
li se o to někdo,nenajde pomoc nikde.
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Nej lepší značky švýcarských
hodinek a všechny druhy klenotů
s českou službou nabízí

K R Á T C E

Z

E X I L U

Rafael Kubelik dirigoval v londýnské
opeře Janáčkovu :!Káíu Kaban o v r .— Bý
S W I S.S E X C 6 „
valý zástupce velitele internačního tá
bora v Č.Budějovicích,Václav Hrneček,
18?. Collins St. ,/3.p./,MELBOURNE,VIC,
Vše lze koupit na splátky
byl odsouzen 26.5.americkým vojenským
Za hotové se slevou
soudem v Mnichově na 8 let žaláře za
brutalityskterých se v tomto táboře
Provedeme též spolehlivě
dopustil.Podle rozhodnutí amer.Vysoké
OPRAVU VŠECH DRUHU HODIN
ho komisaře podléhal americkému vojen
Vyřizujeme písemné objednávky z celé
skému soudu,protože byl po útěku z ČSR
Austrálie * Napište si o katalog *
členem US zpravodajské skupiny v Ně
Otevřeno denně do TÓ.hod. a v sobotu
mecku. Podal odvolání.— V Londýně ze
PŘIJĎTE SE NEZÁVAZNĚ PODÍVAT
mřel akad.malíř Ladislav Krofta.— PL
J.Triner odjel z Chicaga na kongres’
KEJLEPSI JAKOST
; footballových asociací do Švýcar a na
: sokolský slet do Paříže.— Londýnský
ZARUČENĚ 75 £ OBSAH AIKOHOLU
1 list NÁROD/vyd.Kopecký/byi dočasně za
LEVITE' CENY
staven.— 51Z podpory komunismu'1 byl
merickým úřadům udán také gen. Kasal
W p D K A
K O N I R O S A
který je nyní zaměstnancem US generál; ního štábu.Dopustil se jí prý v době,
■kdy byl členem čs.vlády.— Křestanská
Australský výrobek
I akademie v Římě vydala sborník poesie
'Svatý Václavj obsahující různé verše
S ¥ I F T & H 0 R N L A I Z ELY,LTD,
se svatováclavským motivem.— K.B.Jirák
dokončil Sonátu pro hoboj s doprovodem
SYDNEY
LELBOLEZLE
klavírů, onus 73.Je to 15.ski.v exilu.

Specialista nervových chorob
s dlouholetou praxí ve Varšavě
J.

M A C K I E W I C Z

3.posch.,117,Collins St.,Kelb.-City
nebo
25?Balston 3 t . , St.Hilda, Hic.
Návštěvy telef. předem na IB 4C83
VYVO LÁVÁME -KO PIRUJEI _E- Z T l Z ŠY JZKE
/ 7 hodinová služba ,
Opravy fotoaparátů všecn značek
Fotografujeme na svatbách a večírcích
Objednávky též pcšrcu

• P HO T O R 1 Y
257 Elizabeth 3t •,MeXbouxiie-Gity
/v dome it.Kyat? . Chemist, poblíž
Lonsdale Street/* Telefcn K U ..i 38

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
Sluneční brýle
Velký výběr
K.
C H R P A , odborný optik
mmmmmmmmmiiHnmmmmmmmmmim^mmmm
á
257 Elizabeth S t .,Melbouřne-City
/v domě R.Kyati, Chemist, poblíž
Lonsdale Street/* Telefon MU 2601
:Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9- 12.30
Přijímáme objednávky také poštou
ŠKOL.-. MODERNÍHO BALETU
Mme. A m b ř e z e w i c z o v é
430 albert St., East Melbourne
/budova Victorian Artists Society/
* Zvláštní kursy rytmického tance pro
děti * Kursy moderního baletu a
rytmiky pro ženy a dívky
Bližší informace: telefon EU 4305
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ČESKOSLOVENSKÁ ATLETIKA
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Zátopkovi letos nedalo mnoho prá:e,aby se dostal do formy a bohatě roz
mořil stejně již úctyhodný počet sve;ovýeh rekordu.Sezóna začala trochu
íeobvykle.Francouzská vláda mu totiž
lechtěla dát vstupná visum,protože v
jražských novinách,podle rozkazu od
hasne brány,řádně zhanobil a znectil
kapitalistickou” Paříž.Zátopek nakolec visum přece dostal.Přiletěl z Běl
ý m a na stadion Colombes se přihnal
fc těsně před startem.Startoval v záradě na 5 km,a jak už byl v tom pospí
chání,nechal za setou se strhanou tvá'?í nejen všechny svěže vyhlížející sou
ieře,ale i starý sensaoní Hagguv re-^
|brď 13:58,2.Eyl v cíli o vteřinu dří
ve- časem 13:57,2.Zatím co v Praze no
viny jásaly,jak to soudruh major tem
kapitalistům zase ukázal,vděčný Záto
pek přistál v hlavním městě aelgie,
která mu žatí..; j š t nikdy visum neod
mítla. 7 Bruselu běžel 1C km a protože
by bylo nespravedlivé,a ty ukazal Paří—
žanům,kteří ho nechtěli pustit doJTran
cie,v í c ,než hodným ueigioanum,kteří si
pchají pokojně•nadavat,překonal svůj
tarý rekord časem 26: 54,2. Jen tak itíimochodem zlsršil no ceste take rekord
na 6 mil v čase 27: 59,1.Paavo Nurmi
kdysi stanovil nro _C km po minut ja—
tjjt hranici lidských moanostx.^.atopek
je dnes víc než ó minutu rychlejš 1 .J e—
:ho výkony ovšem těžko označit za lid—
iské.

•

RUB SLÁVY
v Sokiu byl založen třinácti stře
doškolskými studenty "Zátopkvv klub
Jejich organisace se tak jmenovala,
proto,že jejich čtrnáctiletý předse
da vyniká běžeckými schopnostmi.Čas
jim stopla tokijsKa policie.Klub
vykrádal obchody -

patří i bez.Zátopka k těm málo vě
cem, jejichž úroveň se od komunistic
kého puče zlepšila.Koule,v níž býval
u nás výkon,hodil-li '.někdo přes 15
m,létá dnes přes 17 m,kladivo,kde jen
Knotek hodil tu a táffi. 5© m,.se pomalu
blíží 60 m.lřes 190 cm do výšky a přes
7 m do dálky je dnes běžné,Doležal
drží 8 světových chodeckých rekordů,
Jungwirth držel loni krátce světový
record na 1 km a letos porazil v Lon
dýně' na píí míle Bannistera.Prospěl
tedy komunismus našemu sportu a atle
tice zvláště?Nesmí se zapomínat,že
úkaz stoupající sportovní.úrovně jé
běžný ve všech totalitních státech,
kde se sport stává, automaticky ná
strojem- politické- propagandy.Jako
takovému se mu pochopitelně věnuje
oficielně více pozornosti než v de
mokraciích. Co v děmokracii zastává
hrstka nadšenců,v totalitním státě
dělají ministerstva,kdě v demokra
cii přivede -přirozená, radost z po
hybu, výkonu a soutěžení,na sportov
ní hřiště stovky,masový nábor v to
talitě tam přivede desetitisíce.Je
jenom přirozené,že největší úspěchy
slaví lehká atletika,při níž životo
správa a sebekázeň hrají tak důleži
tou roli." totalitě,kdě dokonalá dre—
snra j- základem vseno^je tohle všech
no maličkost.Hitlerovské německo a
Sovětský svaz nám nejlépe ukazují,
že i v ovlivňování sportu mají k so
bě fašismus a komunismus jenom krů
ček. Keni pochyb o tom,že při každé
zprávě o nových světových výkonech
československých atletů pociťujeme
určitou pýchu.Ale jak výkony v ČSR
stoupají výše a výše,Coubertinova
představa sportovního ideálu klesá
uruěrně níž a níž.
— kw T E M I S O V Á MISTROVSTVÍ FRa NCIE VYHRÁL
Trabert.Drobný vypadl s Larsenem.
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— AUSTRALAN LANDY BÁŽEL V TURKU VE FIN
SKU a ve Stockholmu míli za 4:1,6 .Američan Santee zaběhl druhou nejlepší mí 
li na světě časem 4:0,6 a zda se být
nejvážnějším konkurentem Angličana Bannistera.

— MISTROVSTVÍ SVÁTA V KOPANÍ .A.-- J±
ve Švýcarsku.Favoritem zůstává Maďar
sko, jehož letošní výsledky nasvědču
jí tomu,že bude těžko k poražení.Kejvštší nebezpečí mu hrozí se strany
Jihoamericanů,je jichž mužstva mají
nesporně naději na titul.Z Evropanu
— KOVÁ VÝKONY ČS.ATLETU;3KOB1A V KOULI
se dá počítat už jenom s Itálií,kte
17,14 m,Jungvirth 1.500 m 3:48,4,Martí
rá se v poslední době silně lepší,
nek ve skoku dalekem 7,31 m,Krejcar o
a částečně i s Rakouskem a Jugoslávií.
tyči 4 m.
Č3R nemá nejmenší naději a bude moci
považovat za úspěch,vyhraje-li jediný
— 1'LO'CHOU DRÁHU V PRAZE VYHRÁL SVED
zápas,protože má ve skupině Uruguay
Lindarw,druhv byl Lucák.
/loňský mistr/ ,Rakousko,Skotsko.A n ^ ^
— KOPA N Á:ŠVÝCARSKO-UHUGUAY 3:3, VÍDEŇ- glii se nedávají rovněž žádné n a d ě j K
D30 SPARTAK 2 :0.
— S .K .SLAVÍ A MELBOURNE sehráli .5. 6.
další mistrovský zápas. Zvítězil ve
MÁTE JIŽ LOVECKÝ HUBERTUS ?
Frank stonu nad tamním SK 4:1/3:0/.
Žádný pleší ani zimník se nevyrovná
Branky SlaviejLachman 3,Kurzweil l^P*
v australském počasí loveckému^nuber- domácí dali branku z penalty.- V so
tusu?který má nep-ředstižne přednosti
botu 19.6. hraje Slavia na vlastním
Dodáme dc 14 dnů
hříšti s FLINDERS NAVY BEPOT/mistr./
a 26.6.první zápas v DOCKERTY CUPU
Vkus
elegance
pcnoarx
s mužstvem 1.divise JUST na jeho
KeZDÁL - ZXCIU5l'~S IAIICRIITj
hříšti v Tooraku.-'V Melbourne se za
hajuje letošní -'Mezinárodní turnaj*}
10S High St-r., 3T. K ILDA’ Melbourne
který se bude hrát opět vždy v neděli.
/2 min. od S t .K i H a unc c/
Footballové výsledky dozvíte se kaž
iC le lO íl;
-- dou sobotu v 7- 7.30 veo.na stan. ŤK|^

T<* Ji\ e?
T)' n K SSEK KAŽDÉHO
W ni
-i. '7A* ~fj _
—
"-xe firma uskuteční Váš sen! Bez poplatku a nezávazně
Vám ukážeme c e s t u Jak. lze splnit Vaše přání - bydlet ve
itV

f

vlastním domě.
,.
Naše zásada- nízký deposit v týdenních splátkách,mzke

úroky a malé splátky se zřetelem na Váš příjem.
v,,
____ „
.-m x x -' infrmr.opp r našem plenu na financovaní domu./PouZadej
c——— oznámení/
-- ^
Xpqw i-i slovenský,
oi n w n Q W
x-í-i+í oe jest© ane s našeho
.*kiuvime a pijeme^ česky
zigto spodní oasti —
■
AUSTRALIAN HOME FINANCE PTY.LTD.
Australian Hom© jrins^'-'~ x

1 - 2 5 Lygon S t.

.

Keicostrne , T , . 5 , Vic.
Prosím, abyste mi zaslali zdarma a nezávazně informace o plánu
na financování domu»
jméno a adresa

14.6.1954
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— Pravda je ..jen jedna a ta je stejná za každého
V „E .,Hamilton:Dík za výst„
režimu. Ve své reportáži "S Titovými partyzány1' jM.J.,Coopers Pl.;Potvrz„15/se snažím uvádět jen to,co jsem prožil, a v tom ipro děti v Něm. „Předáváme
lhát nechci,aí se to někomu líbí nebo ne. Nedí IŠSNS.— B„a J.Č.,Caulf.:Dík
val jsem se nikdy na Titovu politickou přísluš za dopis,který potěšil.—
nost. Ve válce na to čas ani nebyl. Uznával, jsem jK.K.,Fitároy;Dík za adr„—
ho ale jako vojáka a organisátora,který’se do
jV.H. ,Mt„Gall.:Díky za výstř.
vedl postavit za těžkých podmínek s úspěchem' do ;a inform..Použ.příště,— T.
otevřeného boje. Bude ke cti p. !,Rovně"/HD„ 11/IV, jCh.,Biloela;Bez soud.rozs.
p.r,/,bude-li ochoten postavit se stejně odhod je takové'osobní věci refer,
laně do boje proti nebezpečí,která hrozí dnes
jnemůžeme,! když by asi bylo
civilisaci z kruhů politicky blízkých, až k to- jprospěšné,varovat ostatní.
n dozraje doba.
J.E.
7 takovém případě uveřejníuo
nejvýše Váš ’Dopis red."
--Nedávno jsem se dočetl,jak bolševici unášejí
js
uvedením
plného jména a
protikomunistické vůdce ze Západního Německa.
;adr.
.—
J.K.
,Adel. jDíky^aKdyž zmizel nějaký p. Jar .Novák, členÁbendlandijjím.,použijeme.—
R.S . ,Syá.:
che Akademie,bylo z toho v těch novinách bušeRevue”dosud
nevyšla.—
K.
í se v "protikomunistické hrudi* našich profe
sionálně vlasteneckých střečků„Když zmizel Lauš jV.,Nth„Adel.:Díky za adr.
a inf.
(
HD
man,byli stejní lidé hned jistí,že se vrátil
dobrovolně. logika ?
B.V.,Coburg
PŘIJMEME DVA SAMOST.MUŽE
— V RSČ se nic vyřídit nedá. Jsou rozbiti a ne
má cenu se jimi zatím vážně zabývat.: P. ,N„York
na byt a stravu. Eairfield.
M elbourn e , tel. JW 5810ř ’
— Já vím,jak to s demonstrací v Masootu bylo.
Přiznávám,že to byl velmi dobrý tah.' Ale způsob,
jakým si západní demokracie přisvojují právo vyPRODÁM větší počet českosl
^ftžít politické uprchlíky k propagandě, se mi
známek/nerazítkované/„Též
^Helíbí. Jsme po této stránce daleko vyspělejší,
jubil„obálky prvního dne.
a někdy se mi zdá až skoro nedůstojné,nechat ze
Nab.na zn.”Známky" do HD.
sebe dělat takové hlupáčky.
M . D . ,Sydney
[

Í

^ - / N a š i pienýři ,p.r./„Opravte s i ,prosím,tuto adW e s u : X Y ,dříve .„ .Darlinghurst ,273« ,později Rabaul,
Lae a jiné končiny kov Guinei,pak Alice Springs,
N„I„,od té doby Bankston, Změněno na Darling
hurst ,NSW,nyní Port Moresby,Papua. Nevím,kterou
adresu máte jako poslední„Já sice poštu posílám
za ním,ale ona se ta další adresa'obvykle na obálku Už nevejde.
K„Š „,Darlinghurst
— Australané jsou zde doma a zastoupeni tedy pl
ně co se stavovských i společenských tříd týče.
Náš přechod přes hranice.se nedal plánovat tak,
aby sem přišel-výkvět našeho národa.
Budme rá
di, že se naši lidé i v Austrálii věnují svým zá
bavám a nechodí masově na dostihy,nevolí králov
nu krásy exilu a nehrají"Austr „Rules'.'M. Zachar ,NG

SPODU NOVINOVÉ PÁSKx,
DO KDY JE ZAPLACENO
VAŠE PŘEDPLATNÉ,
' A KDE JE TŘEBA,
VYROVNEJTE JE OBRATEM
DĚKUJEME
HD
Krajané v Melbourne obdrží
HD také v rest„KATHARINA.
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‘Při nákupu poslouží Vám všestranná
J. & V. H A R T M A N
obchod koloniální a delikatesní
86 Poveaux St. , S Y D N E Y - CITY
/3 minuty od Dental Hospital/
Zboží dodáváme také do
Volejte PA 6216

domu

3e s k 3 k n i h y
romány-beletrie-hudebninyuměleeké knihy — slovníkyučebnice a jiné knihy ve
všech světových jazyc-ích
i
dodá neb objedná
ÍE.P.G. - English & Foreign Bookshop
•
28,Martin Place,Sydney,NSW
*
nebo
, Lane off Edward Street
Brisbane, QLD
Vyžádejte 3i náš seznán knih
•Použijte naší lay-By služby
Z I O 2 í Vi s
O Č I
?
Potřebujete brýle!
Navštivte s ivvěrou krajanský
rO\
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430 3car ke St, .ílelboume-City
Pele ion PIU 4093
Otevřeno denně 9-18. v sobotu 9-13 b.
Mluvíme česky i slovenský
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RESTAURACE "K A T H A R I N A"
proti Luna Parku
S T. K I L D A, MELBOURNE
Pravá česká kuchyně-přesvšdčte se
Naše specialita: výborné palačinky
Každou neděli kachny
Večeře se podávají denně,
obědy v sobotu, v neděLi a ve svátek
Srdečně zvou:,M.Richtrová a J.Vilímek
PRODEJ - KOUPI
* p o z emku* d omu* obchodu*t ovárny * fa rmy*
Vám spolehlivě zprostředkuje

ADAMS

& BARLOW

%

L.R.Healey,Principal
2 7,C-lenhuntly R d . , ELSTERNWICK, V I C .
/u nádraží Elsternwick/
Volejte LP 1223,po úřed.hod. WA 91^H
ŽÁDEJTE NAŠEHO ČESKÉHO ZÁSTUPCE
Pánský a dámský krejčovský závod
J. & B.

N 5. C H V Á T A I

466 - 468, Bridge R d ., RICHMOND, VIC
Telefon JB 3841
Velký výběr prvotřídních pánských
košil známých značek HOŠKA a ITAS,
dále: scampola,pullovery, vázanky
ponožky a veškeré pánské dcplňkj
AMERICKÉ MONTGOMERiKY S VLOŽKOU
Použijte naší Lay-By služby

HLEDÁM ZAHRADNÍKA - odborníka na pěstování zeleniny. Zájemci pište o bližífc
informace pod zn. "NEW GUINEA" do HD.
BE ŽD. MANŽELÉ” hledají byt v Melb./nejraději Šth.Yarra,Toorak,Prahran neb oko,
lí/. Nabídky na zn."Pokud možno s garáží" do HD.
HLEDiÍM ZAICĚSxNilNÍ V MELB.,kde bych mohla pracovat společně s nějakou jinou
krajankou, Eab.neb upozcrn.na zn. 'Dámská krejčová,ale i jiné zaměstn."do HD'ř
PŘÁTELÍ HLEDAJÍ:Jiřího Hcmolku/ze Slaného/,Jaroslava Součka/Olomouc/,Zdeňka
Hanuš®, J.Lorence/dř.Hobart-dopisy v red./,Pavla Krišku,Jaroslava Marhclta,
Miloše Holovskeho,Antonína Kincla,Penii Rosenbergerovou,Pavla Peressinyhc
a Dominika Brankovice/z Bratisl,/.-Hledaným sdělíme,kdo se na ně dotazuje.
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
4 Erin S t .,Richmond,E.l,Vic..Telefon JA 3380/jen mimo prac.dobu/ .Předplatné
na rok sh 37/-,na půl roku sh 19/-, na 7 čísel sh 10/-, jednotlivě sh 1/6.

