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Číslo 18.
RUDÝ DĚKAN Z PRAHY

I Tento měsíc uvítají
((českoslovenští uprchlíci
|v Austrálii nevítanou néx
Sudetoněmecký tisk /a s ním i extremistické
p t ě v u z Prahy,děkana praž
pravicová časopisy česká a slovenské/ se sna
|ské evangelické bohosložil co nejvíc zneužít činnosti vyšetřujícího
fvecké fakulty prof.dr.J.
výboru senátora Kerstena,který byl posledně
jL.Hromádku.
činný v srpnu v Mnichově.Plný titul Kerstenova
|*
1 Profesor Hromádka se
3
2
výboru; Výbor pro vyšetřování komunistické ag
(zúčastnil mezinárodní
rese proti Polsku,Maáarsku,Československu,Bul
[konference Světové rady
har sku,Rumunsku,Litvě,Lotyšsku,Estonsku,Albánii
jcírkví,jež se konala v
Rusku,Ukrajině,Bílé Rusi a ostatním neruským
[Evanstonu ve Spojených
národům Sovětského svazu. Nedávno byla uveřej
(státech,jako vedoucí deněna předběžná zpráva o vjfeledcích jeho vyšet
[legace československých
řování a návrzích,které podává kongresu/CONGRES: (protestantů./Další členojvé delegace;dr.V.Hájek,
SIONAL RECORD 9.8.54,6.153/.
[Andrej Ziak, dr.J.Chabaída,dr.J.Michalko a Imrich
Resoluce Zeratenova výbo komunismem, v bodě tře
}'Var ga/.
ru obsahuje šest bodů.7 prv tím se žádá odhlasová
Proti účasti protestanním se doporučuje presiden ní velkorysého zákona
jtů ze zemí za Železnou otovi Spojených států,aby se o politickém asylu,kte
[ponou se zvedlo mnoho pro
pokusil svolat mezinárodní rý by dal možnost pře
[testů,ale americké mini
konferenci všech nekomunis- sídlení a existence po
sterstvo zahraničí nako
tických států,na níž by ne- litickým uprchlíkům.
nec zaujalo toto stano
komunistické vlády:
3od čtvrtý je důleži visko ;"Nemyslíme,že by se
m 1.vyjádřily formálně uzná tý hlavně ideologicky, [západní protestanti mohli
k í skutečnosti,že komunis žádá,aby byle komunis jod satelitních delegátů
tické tvrzení o možno jnakazit.Je vsak nadeje,že
tické vlad;.r nepředstavují
sti mírového soužití a [se oni nakazí od nás!'.
vůli lidu, jemuž vládnou
spolupráce mezi Výcho [Svatá prostota!
2 . nekomunistické vlády od
dem a Západem prohláše j Jakmile padlo toto roz
volaly diplomatické uznání
hodnutí ve Washingtonu,
no za mythus,protože
komunistických vlád
není možné,aby demokra- (bylo celkem zbytečné se
■ cie žila v míru s me (pokoušet o zamezení vstu3. přerušily obchodní styk;
jpu/prof.Hromádky na půdu
zinárodním spiknutím,
s komunisty
jehož účelem je zničení (Austrálie. Podle posled4 -vyvinuly všemožné úsilí
západní civilisace a
jních zpráv nebude prý
k porážce světového komunis
společnosti.
[Hromádka mluvit k širší
mu.
jveřejnosti/Pokra č .str .2/
V bodě pátém navrhuje
V bodě drahém se navrhuje
postavení národních armád, , resoluce zřízení mezi ÍPublished by F.Vána, 4
složených z uprchlíků, před národní /Pokrač.str.2/ jErin S t . ,Richmond, Vic.
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pouze k iunkcionarum zdej
o. Josef Vraný měl zcela mimořádné vzdělání .-Jeho
ších protestantských orgasloh vynikal jasností a krátkou větou.Byl vynika
nisací/ačkoli,podle jiných
jící společník krásného vzhledu,měl mimořádný
zpráv.jeho řeči budou prý
lent pro matematiku„Když se Vraný chtěl osvěží^
vysílány rozhlasem/'.
^djel za Prahu,aby viděl,co se děje v polích.'; mla
Není jistě potřeba říkat
dých letech Vraný nosil bradku,aby vypadal starší,
organisacím českosloven
kterou v pozdějších letech vyměnil za anglicko' >--íských organisací v Austrá
Rozbory volebních výsledků patřily po všechna"yi-a
lii, jak se s návštěvou
k jeho koníčkům.V jejich rozboru byl vladař,kter”
pražského rudého děkana
to spočítal straně i odpůrcům tak,že celé týdnv
vypořádat.Dvojnásobný úotenáři,os.novin nedostávali ráno ke kávě a rohlí
kol a dvojnásobnou zodpo
ku dlouho nic jiného než debaty a Číselné důkaz';
vědnost však mají zdejší
Matematicky se dokazovalo,co vlastně chtěl v o l i č ^ ^
5 s .protestanté, na nichž
politicky vědět.Skončilo to pravidelně tak,že do
bude, aby co nejvíc a co
slov měl Vraný, ... Josef Vraný stál v pozadí jako
nejúčinněji demaskovali
nesporný podněcovatel všech tehdejších velkých ná
pravé pozadí misionářské
rodních akcí.Jeho staré přátelství s básníkem j
cesty pana profesora. K
Sládkem dalo vznik SELSKÝM PÍSNÍM,přátelství 3
přednáškám nebude mít asi
Viktorem Dykem slavné básni ZEMĚ MLU V Í ,přátelstvím
přístup celé čs.kolonie.
s básnířkou Růženou Svobodovou vzniklo České srdce.
Bude však jistě možné za
Této myšlence dal Antonín Svěřila náplň.Postavil se
řídit, aby Hrcmádkovi moh
za ni celou svou autoritou.Růžena Svobodová přidala
lo odpovědět slušně,věcně
jméno,Rudolf Beran organisaci,Josef Vraný křídla.
a účinně co nejvíc čs.pro
A tak skončil hlad českých dětí za první světové
testantů .ITesmíme totiž za
války v Praze a jiných městech.,.
pomínat, že v očích austral
ské veřejnosti/nebo aspoň J.Š.v článku"Nejdříve něco z domova"
její velké části/ je prof.
AGRÁRNÍ POLITIKA Č.2-4/-Í
Hromádka především theolog.
My samozřejmě víme,že to
MÍROVÉ SPOLUŽITÍ JE NEMOŽNÉ /Pokrač./
je vítaný trojský kůň ko
munismu s nekomunistickou :
čabrakou. Pro Sovětský
jprávní komise v rámci Se kteří se snaží zničit
svaz má nekomunista,který veroatlantického paktu k
národy i jednotliví
se nezdráhá mluvit podle
|odhalení vš e ch k omunistie náboženství i výchovu,
komunistického předpisu,
kých zločinů proti huma
svobodu práce,podnikání,
zvýšenou cenu v době, kdy nitě a jejich, potrestání.
slova,tisku a svobodu
se bolševici snaží udělat
Šestý bod žádá,aby zprá jako takovou".
příjemný kukuč na zmatený
va a návrhy Kerstencva vy
Resoluoe Kérstencva
Západ. To však musíme tešetřujícího
výboru
byly
výboru
zůstane asi z
prv Australanům dokázat.
předány velvyslanci Spoje největší části v archi
Nic víc by tedy nemohlo
ných států u Spojených ná vu. Je však dobře uvést
uškodit československé
věci,než divoká a skanda- rodů s žádostí,aby je pře věci na pravou míru po
dal ostatním zástupcům ne- bouři ve sklenici vody,
iisující demonstrace,jež
v níž hromy a blesky
by se pokoušela znemožnit komunistických vlád "pro
informaci
celého
světa
o
obstarávali čeští a slo
Hromádkův projev.
mezinárodních spiklencích, venští separatisté,
vn
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Jak vlastně vypadal plán na vytvoření Evropského,
obranného společenství/EDC/a s ním spojené Evrop—
ská armády v době vzniku/1950/^Nadnárodní Evrop ská armáda se měla skládat z 55 divisí,/0 aktiv —
nich a 15 záložních.Přínosy účastníků;Francie 14»
Německo 12,Itálie 11,Belgie,Holandsko a Lucembur
sko po jedné divisi.Smlouva byla podepsána v květ
nu 1952.Její účeljNěmecko by dodalo 500,000 mužů,
potřebných k obraně Západu,aniž by bylo nutno vy
tvořit národní německou armádu,a mocensky prázdný
prost«r na západ od Železné opony by se vyplnil .
íptiv:strach z Německa.InspiratorjFrancie.Nejhor—
Lvější zastánci;německý Kancléř Adenauer,belgic
ký ministr zahraničí Spaak a zemřelý italský mi nisterský předseda De Gasperi.Bezprostředně po po
dpisu smlouvy se začaly ozývat živly,které se ji
^ n a ž i l y sprovodit se světa.lim nemyslíme komunis
m y , p r o které to bylo přirozeně nejvřelejším přá
ním.Evropské obranné společenství bylo zlikvidová
no minulé pondělí.LikvidátorjPrancie.Motiv; Bůh
suú.
Než francouzský parlament vyřkl konečný ortel,Men
des-Jrance přijel na bruselskou konferenci účast
níků tak zvané Malé Evropy s upraveným vydáním pů
vodního plánu.Jeho podmínky;1.pod kontrolu ELC bu
dou spadat jen t y 'francouzské divise,které jsou
nyní v Německu/6 / ,2.veto pro členy rady ministru
v i E D O ,3.suspense autority nadnárodních výkon ných orgánu na 8 let,4.právo na opuštění organisa
ce za určitých okolností/na př.odchod amerických
a britských jednotek z kontinentální Evropy/. Do
■pčité nrry tyto podmínky dobře craraktepisují
^ d n á n í poválečná Francie:vlk by se nažral a koza
by zůstala celá.Se všemu přišly po dvou letech
neustálých ústupku nekonečné řade francouzských
požadavku.Ostatní delegáti řekli proto svorně ne.
Debata o ratifikaci smlouvy v původní podobě byla
zahájena ve francouzském parlamentě předminulou
sobotu.Kendes-France měl v Ženevě dost kuráže,aby
prodal komunistům statisíce Vietnamců za ostudný
mír.Když došlo v Paříži na Evropskou armádu,neměl
ani tolik odvahy,aby řekl,je-li pro anebo proti.
Tím bylo EDC vyřízeno ještě dříve,než za ním fran
couzští poslanci udělali tečku 319:254 hlasům.Nej
horlivější odpůrci:komunisté a gaullisté.Jediný
vítěz:Sovětský svaz.
/Pokr.str.4 /

............ ... ..- 3 .-..
— 5 BODU PROHLÁŠENÍ ZÁPAdoněmecké vlády po fran couzském zamítnutí EDC
:
1.pokračování‘politiky e—
vropské jednoty,2.vrácení
suverenity,3.plnoprávná účast na obraně Západu,4.'
uzavření legálních smluv,
na jejichž základě by moh
ly jednotky cizích armád
zůstat v Německu,5.okamži
tá jednání s USA a Anglií.
V bodu 5.je příznačné vy
nechání Francie.
— KŘESŤANSKO-DEKOKRATICKÝ
poslanec zápaďoněmeckého
parlamentu Schmidt—Nitt —
mach utekl s rodinou do Vý
chodního Německa.Jeho ú těk je spojován s případem
d r .J ohna.
— PRESIDENT EISENHOWER P0depsal zákon,který staví
komunistickou stranu USA
mimo zákon.
— ŘECKÁ VLÁDA POŽÁDALA FORmálně Spojené národy,aby
zařadily přápad Cypru na
pořad jednání.žádosti před
cházely protibritské demon
strace.Demonstranti žádali
připojení Cypru k Řecku.
Anglicani o tom odmítají
ve Spojených národech jed
nat,protože prý je to je
jich interní záležitost.
— BRAZILSKÝ PRESIDENT VARgas spáchal sebevraždu,
když mu letectvo dalo ul
timatum, aby resignoval.
— PANDIT NEHRU ODSOUDIL
SEATO jako .něco,co světové
situaci více uškodí než
prospěje.
— AMERIČANI STAHUJÍ Z K0reje většinu letectva.
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— ANTHONY EDEN 3E NEZUČAST
ní konference SSATO na Fi
lipínách.Of icielní důvod;
vážnost evropské situa — j
ce po francouzském za — :
mítnutí EDO.
— HLAVNÍ BODY ŘEČI FREsidenta Eisenhowera; 1.
konečném cílem komunismu
je světoyláda,2.kolektiv
ní obranná opatření jsou
pro svobodny svět životně důležitá,3«demokracie
musí odporovat komunismu
duchovně,intelektuelně;
hospodářsky a vojensky,
4.Spojené státy jsou ú—
helným kamenem obrany
Západu.
— SOVĚTSKÉ LOĎSTVO VZRO
stlo od minulého léta o
4 křižníky,ie torpedo —
borců a 50 ponorek.
— ČÍNŠTÍ K0Í-UNI3TÉ SE
vylodili nakrátko na na
cionalistickém ostrově
Queymoy.Čankajšek tam
narychlo zesiluje posád
ku.
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POHŘEB EVROPSKÉ ARMÁDY /Pckrao.
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miru doopravdy.hao-tse-tung jim k tomu dal pri
velkolepé recepci svij ňávod:1.stažení 7«americké flotily z formoské úžiny/ne
boli dejte nám FOrmosu/,2.zastavit'vyzbrojování Japonska a Německa/aneb co
ste se bránili/,3-Spojené státy musí zmírnit svou protikomunistickou politi
ku/ nechte nás spolknout svět po dobrém/.
Obhájci labouristiekého výletu se většinou zmohou na jeden argument;osobním
stykem s komunistickými pohlaváry se nedá nic zkazit.Nikdy neříkají,dá-li sé
jím něco získat.Dosavadní výsledky návštěvy;1.prestižní zisk pro komunisty ,
2.další zhoršení anglo-amerických styků.Rudá Čína se nesnaží prohloubit obchod
ní styk se Západem pro zábavu.K upevnění své posice potřebuje stroje a suro viny,které nikde jinde nemrze dostat.A tohle je,co říká generální sekretář
britská labour iarty h organ Phillips:světový mír záleží na těsnějším spojení
činy stostatním světem...sympatisujeme s úsilím čínského lidu...věříme,že by
svět měl ukázat své sympatie a porozumnění ve formě okamžité praktické pomo
ci.. .
y věříme,že se osobním stykem naivních západních socialistů■s mazanými výcho
nimi komunisty dá zkazit? -hodně.
*
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Denná tlač referovala,ako sa snažili československá komunisti získat kde
koho k žatevným prácam a že sa neštítili cestou svojho viedeňského diploma
tického zastúpenia robií nábor dobrovolných pracovnách sil aj medzi príslušníkmi viedenskej Československem menšiny.Porozhadzovali medzi nich celé fůry'
propagačného materiálu a keá došlo k ostrým protestom,stiahli sa k výhovorke,
že sa tento materiál dostal do Rakúska omylom.
Rožne Zprávy však nasvedčujú,že najma po všetkých škodách,ktoré v obilnici
republiky,t .j .na Žitnom ostrove porobil rozvodněný Dunaj,komunistom skutočne
ide o záchranu i toho najposlednejšieho zrnka obilia,aby v Československu ne
došlo ku katastrofě úplného hladu.
Vázne poruchy v žatevných prácach,vo výkupe a v zásobovaní sa prejavují aj
politickom poli.Zdá sa,že režim na ich ospravedlnenie v budúcnosti našiel
už aj obetných baránkov a to po kulakoch-vo vlastných radoch.
Bratislavská PRAVDA podrobila ostréj kritike metodiku plánovania v národM p hospodárstve,v prvom radě v polnohospodárstve.V šlapa já.ch X.sjazdu KSČ
fPukázala na přílišná centralizáciu a na to,že "plánovaoie práce a zabezpečenie plnenia plánu-najma odbytu a zásobovania—nadobúdaly kancelársko-byrokratickej formy*' a že najvážnejším nedostatkom v spravovaní hospodárstva je okolncsč,žo "zodpovědní pracovníci-aspoň značná ich časí-nepoznajú dobré z
vlastněj skúsenosti problémy svojho odvetvia či závodu a organizujú boj za
splněnie plénu od zeleného štola".
Čoskoro na t o ,najzodpovědnější činitel za plánovanie drb Julius Bráník/před
nos tsP ŠPÚ,za jeho uskutočnenie podpredseda Sboru povereníkov dr.Ján Pull a^za
jeho financovanie Pavel Majling,povereník financií,boli pozbavení svojich u —
dóv/HD 17/IV./ .—/Majling za několik dní poté nahradil Bránika v úřadu před
ky Státního plánovacího úřadu-p.r

t

Po takýchto radikálnych zásahoch,nepřekvapuje ani publikovaná zpráva,že sa
vo viecerých výkupnách střediskách na obilie,vykupuje toto po nociach.Naši rol
níci,kýn gazdOvali na svojom.bcli zvyklí,keá potřeba a povětrnostně poměry to9 vyžadovaly.nadstavovau dni nociami,nevieme však,Či teraz budu ochotní tak
robit i keď ich prenasleduje režim a mlátací komisar,ktorý dostal inštruktórské měno,ale viac plnej moci,k tomu bude nútit,
PORADY O ENBRG-ETICE
Konference pracovníků v energetice se
zúčastnili V»široký,A.Čepička a V.Kopecký.Ministr energetiky Jonáš sdělil,
že "zatím co roční rust spotřeby elek
trické energie činil 11.9%,zvyšovala’
■se kapacita elektrárenství pouze o 4?3
Z toho je patrno nehospodárné vyu
žívání prostředků a soustavné opožáová
ní výstavby za plánem."
6

NOVÝ PŘÍRŮSTEK DO "TÁBORA MÍRU"
Vláda Spojených států požádala velmi
důrazně vládu Velké Britanie,aby neudělovala právo asylu dr.Gertovi a je
ho rodině,o něž měla americká vláda
velký zájem:d r .C ort zapomněl nastou
pit vojenskou službu."Politický exu
lant" Cort vysvobodil britskou vládu
z rozpaků:nalodil se na polskou loá. a
odjel do československá.
dt
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Č S .-AUSTRALSKÁ OBCHODNÍ BII^TCZ

Podle australské úřední statistiky
— V Praze byl jmenován nový náměstek
dodalo Československo do Austrálie
ministra vnitřního obchodu:Ladislav
Brabec,dříve vedoucí hlavní správy vel v obchodním roce 1953-1954 zboží za
£ ' 2,143.000/v roce 1952-1953 za 1
koobchodů.— -Konference pro přípravu,
hospodářského plánu na rok 1955 se zú 1,020.000/.Největší položky činí vý
častnili :V.široký,A.Čepička,Z.Fierliň- i robky lehkého průmyslu/'sklo a ;.
V"téže době prodala Austrálie Česko
ge r ,0 .Šimůnek,L .d ankovc ová,B.Koehler,
V.Krutina a V.Pasek.— Poslankyně K.Ma Slovensku zboží za 3>676.000£/v ře
tějková vede delegaci Svazu cs.-sovět ce 1952-1953 za 2,696.000 £/.Česko
ského přátelství do Moskvy.— K 7 letům slovensko tady prakticky nakupuje ;
žaláře byl prý odsouzen dr.Vieska,stát ;vlnu;v roce 1953-1954 6.246 tun za
ní prokurátor v procesu se skupinou dr.; £'3*662.000 proti 5.551 tunám za £
2,693.000 v roce předešlém.
H,
Milady Horákové.Odpykává je v Kartouzích.— V prešovském kraji byl posta
NEDOSTATKY Č S .TELEVISE
ven pomník sovětským vojákům/výška :
37m/ve Svidníku.*— Vítkovická železár
Televisní přístroje se v CSR vyrábě
ny dokončují pro bulharskou hydroe—
jí metodou otrocky převzatou ze 3 o - ^
lektrárnu "Lenin" tlakové potrubí o
větského svazu.Velkou vadou dnešní c ™
průměru přes pět metrů.— E 70.výročí
přístrojů je,že jejich lampy mají
Tyršovy smrti položili věnce na hroby { slabý obal a často explodují.Připra
Tyrše a Pignera V .Mucha,Abrahám a J.
vuje se nový přístroj,který má mít
Truhlář.— 15*srpna byli vyřazeni no
větší projekční stinítko než dosavadví letečtí důstojníci.Absolventům bla ní— '35 cm dlouhé.Fosluchaci si stěžu
hopřál gen.J.Vosáhlc.— Cena televis—
jí na to,že Čs.přístroje nejsou kva
ního přijímace/s rozhlasovýma/ je 2.960 ; litní, že vysílaný obraz je nedokona
Kčs.— p0 českých dětí z Vídně trávilo
lý, jako by rozmazaný.Pro normálního
prázdniny
na moravském zámečku v
smrtelníka je ostatně nynější cena
Krakovci.— "Nejmodernější nemocnici v
televisního přístroje naprosto n e d c ^
republice" staví v horách na trati
stupná.
UF
Třinec-Vedryň.V sedmiposchoáové budo
ODĚVNÍ TVORBA
vě bude '550 lůžek.— Internát pro děti
československých'diplomatů,akredito
ODĚVNÍ TVORBA na Národní třídě 20 \
vaných na Západě,je v poděbradském
.Praze je dnes nej lepší krejčovská z
gymnasiu.— -Na trh byl uveden laciněj
vod v hlavním městě republiky.Vede
ší druh kávy.Cena za 1 kg:210 Kčs.Lep
jej známý pražský krejčí Bárta,u ně
ší druhy;240 Kos a 270 Kčs.— První
hož
si dávají Šít šaty pražští di turbina na slapské přehradě byla uve
plomati
a členova komunistické vlá
dena do zkušebního provozu konstruk
dy.Bártův závod,který také šije kos
térem M.Nechlebou.— Čs.akademie věd
tymy pro Barrandovské ateliéry,počí
vydá slovník středověká latiny/od ro
tá ovšem také prvotřídní ceny.Ušili
ku 1000-1500/.— V Praze se zastavila
jednoho obleku stojí 1.200 Kčs.
UB
indická výprava na hospodářskou vý stavu do Moskvy.— 1. září byla uvede
SMRT ČS .VpJ.PŘIDČIENCS
na do provozu hydroelektrárna v Horní j
Středě.— Firma GILLETTE dodala do Čc—
iPplk.P.Veselý zemřel,podle zprávy
skoslovenska několik milionů čepelek.Č | CN0,ve Varšavě "tragickou smrtí".
í? u/ X
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HIAS DOMOVA
Do knihovny exulanta

N E V I D I T E L N Ý .

D O M O V

Knihy exilu,svazek i.Verše exulantů
|a lpí na nás trosky ekonomiky,jdeme
1 94 6 - 1 9 5 3 .HSVIDI"ŽIVÍ DOMOV,Sestavil ;do přírody a vlečeme za sebou.cáry i—
dr.Petr Demetz,nakladatelství'SOKOIO- jdeologií,přistupujeme k Bohu v plné
V A ,1 8 ,rue d ^Dngnien—Paris ICe,cena ne -polní poslední a příští války.Osobní
udána.
;zkušenost narostla o zkušenost davů,
;krisí,revolucí a exilů.Jako osobní
V předmluvě k této první básnické an •zkušenost se politika nemůže nepro tologii se říká*že byla redigována v :drát do poesie...Zde je ona mezní si
tuace ’poesie našich dnů;v nesmírném
dopisech,vymenc •
on meze zz ^_zz a:auúsilí,jež
musí básníci vyvíjet,aby pod
iinenty.Redakce ^si byla vědoma,že soi
mínky
své
vnitřní
básnické existence
por nemůže být úplný.
zachovali sami před sebou,aby se,jako
Na 116 stranách textu je zastoupeno
básníci,dovedli vyrovnat s vlivem,jímž
1 5 autorů 3 7 básněmi.V abecedním po- na ne působí jejich druhé já politic
Pádí;Ivan Blatný/Anglie/,Karel Bru - kého bojovníka.V tomto ohledu jsou
^fcák/Anglie/,Jaroslav Dresier/Německo/ exulanty všichni básníci dneška."
Pave1'Javor/Kanada/,Ivan Jelínek/Ka- V kritice antologie brání recensentu
nada/?Junius/Austrálie/,Jiří Karnet
spoluautorský poměr.
jun
/USA/ ,Jiří "Klan/Anglie/,František Ko~
várna/'USA/,Zdeněk léderer/Anglie/ ,
R O M A N T I C K Á
P,Listopad/Uraneie / .Jaromír Uěšían
/Německo/,Milada 3oučková/USA/,Mir
Junius
ko Tůma/USA/ a Jan lumlíř/USA/.
Od dávna do nedávná
-jak
se to říká?—
Posledně jmenovaný také napsal k .HE—
z
nedbalek
dálek voněla romantika.
VIDITELPaPP DCP17U předmluvu,v níž
Éjfciarakterisuje společné rysy poesie
československého exilu.Z ní vyjímáme*
"Ještě před první světovou válkou se
žilo v soukromých světech,které byly
H) vnějšího světa zakioubeny -tak Čis
tě a hladce,že téměř nekolidovaly.Ne
bylo třeba úsilí k tomu,aby osobní
zkušenost lásky spočívala jen v lás
ce, Boha jen v Bohu,přírody jen v pří
rodě. Aby člověk cítil,že před těmito
fenomény stojí sám.Svět mel svij řád,
v němž se pohyboval tak pravidelně,
že vlastně stál vně aktuálního vědo
mí; také si nevšímáme hodin,tikají —
cích na stěně,ledaže chceme zjistit
čas.Ale potom to přišlo;z tikání ho
din se staly výstřely a explose bomb,
řád á pravidelnost se na nás zhrouti
ly jako dům v náletu.Jdeme do lásky

Severní vítr od pouští
lepí se potmě jako želé.
Naproti Ital týrá ukelele.
Nad oknem Jižní kříž
zkomírá jako pil by
patoky putyk Svaté Kildy.

■
i

Znavený vějíř palmový
netečně věcně šumí.
Pod ním se milují oposumi.

:
I
=

Podzimní jaro protinožné
neruší spánek,ale/nerady/
potvory cikády.

ž
=
=

Od dávna do nedávná
=
—jak se to říká?—
I
z nedbalek dálek voněla romantika.ř

HLAS DOMOVA
dirigent

rudolf

pekarek

opouští

r

o.

C'

b .1954

končen

září t.r.pc pětiletém působení Perth.
Před 4 lety, 4 .září 1950, zemřel
Pude mít tři koncerty na Tasmánii, po
náhle zakladatel 5s.organisaoi v
nichž letí do Brisbane, aby převzal
Austrálii a první vydavatel HLASU
stále řízení Queenslandského symfonic
DOMOVA d m Josef R ý p a r.
ne 
kého orchestru/orchestr má 55 stálých
děli 1 2 „září v 9.45 hod obude za
členů.Západcaustralský synf.orchestr
něho sloužena mše sv„ v kapli ved
v Perthu má 40 členů/'.Koncem října
le katedrály sv.Patricka v Relccur
podniká mistr Pekárek se svým novám
ne,
HD
orchestrem zájezd do Kurwillumbah,Lismore a Grafton/Jacaranda Festival/,N8W
DIVADLO GENESIADS V SYDNEY ZAHÁJÍ I?,
/Loni měl v těchto místech velmi uspěš
září "Večer mezinárodního dramatu".
ný zájezd se Sydney Symp.Orchestra./HD
Mimo americké jednoaktovky J.M.Synge31. 8 .SE ROZLOUČIL SE SYDNEY PROFESOR
ho RAIDERS TO THE 3EA a anglické h r ^
konservatoře,houslový mistr a úspěšný H.Cowarda STILL LIFE/stejnojmenný
dirigent Evžen Prokop promenádním kon promítán po válce v ČSR pod názvem
certem v Národní galerii,kde uvedl
POUTO NEJSILNĚJŠÍ ,p .r./bude také uve
Brittenovu "Jednoduchou symfonii". Z
deno Čapkovo drama RUR/bez předehry
projevů na rozloučenou před zahájením doslovu/ v režii R.Levinského./RUR :
koncertu uvádíme poznámku australského lo být letos provedeno v Sydney tak
řečníka,která asi vystihuje situaci;
česky,ale pro nezájem bylo od hry u"Přejeme mistru Prokopovi na půlročním puštěno./
Zaturné Evropou hodně úspěchů,ale byli
PO VELKÉM ÚSPĚCHU PŘEDSTAVENÍ "PRAHO,
bychom rádi,kdyby úspěchy zas nebyly
jak rád tě m á m " ,uvede Rozmarná scéna
takové, aby se nám z Evropy nevrátil"
v Sydney v sobotu 9.října 1954 v S h.
Ka
večer v sále 2 KY,424 George S t , ,City.
ČESKÉ DIVADLO V SYDNEY UVÁDÍ V NEDĚLI
kabaretní revui "Divotvorný klobouk",
12.9.1954 o j.hod.odp. a v 8 h.večer
-Připravuje se "Pražská opereta"
a
v Maccabean Hall,Darlinghurst R d . ,
"Monstre-kabaret".
7.^^^
Ei-ng"s Gross, veselohru Bránislava Nusiče ŽENOU MINISTRA.Režie A.Mirský,v
ČS.DĚTSKÁ BESÍDKA V MELBOURNE OZKAMUUZ
hlavní úloze V.Pavelková,dále hrají
-— po školních prázdninách započne cpe*
Vlažná,Vrbová,Fidlerové,Kačer ,Mirský, vyučování v sobotu 18.9»v 10 hod.dep.
Peřina a Skalický. - Od 6 .hod.večer do — nacvičujeme zpěvy a básně na osla~J^
půlnoci hraje v malém sále k tanci a
28.října.Prosíme rodiče,aby své děti^^
poslechu rytmická skupina českého di včas a v plném počtu do školy posílali,
vadla "Sv.Jiří".-1 2 .9 .končí sezónní
— slušní dobří manželé by rádi adopto
předplatné českého divadla=Upozorňuje vali české neb slovenské dítě,nejradě
me zájemce,že nové předplatné obdrží
ji ve stáří asi 5 roků.Úplný sirotek
v kanceláři Ceskeho divadla,116 Darling ; má přednost hurst Rd.,King's Cross,tel»PA 184-2» —
— pěkně zařízený pokoj s koupelnou,
Na 28.10.připravujemeNOC NA KARLŠTEJNĚ; strava a plat se nabízí matce s děckem— máte-li zájem o pobyt svého dítěte
ČD
V SYDNEY VYŠLA DOSUD DVĚ ČÍSLA HDMOv letním táboře v době hlavních prázd
ristického listu "PLZEŇSKÝ PRAZDROJ,
nin, sdělte jeho stáří a adresu již nyn:
neperiodická publikace Regentské rady Podrobnosti na:adrese:PARENTS C O M M I T 
Spojeného království plzeňského" "na
TEE, 23 Nicholas S t A s h b u r t o n , V i e . .
obranu proti separatistickým snahám
C .t-i•
zastánců říše Velkomoravské"„Adresa:
ARNO HA.IS BYL ZVOLEN V PAŘÍŽI MÍ STOPĚ.
3 John S t „,Woollahra/Sydney/,NSW,
M e zinár.ústředí svobod.odbor.organisae:

i;..54

HLAS.DOKOVÁ..............

...... —.Ů
Původní

reportáž

H1&3U domova
Podle

vyprávění

J. K.
fT

Ustašovský nadporučík zahájil konversaci divokou posunčinou,kterou do
provázel četnými skřeky,které vzdále
ně připomínaly německé slovo Haftling.
German tomu pravděpodobně taky tak ro^zumněl,prezcfe najednou zrudl jako
krocan,vyskočil od stolu a zařval na
našeho strážce :"DuSčhweinehund [.Tohle
nejsou žádní heftlinkové,to jsou ganz
anstándige leute,kteří se hlásí na
^ráci do Reichu!"
Ustašék asi v prvním momentě uva
žoval, kdo z nich dvou se zbláznil»Pak
zase začal svoji posunoinu s tím roz
dílem, že předcházející skřeky se změ
nily v uc*ivé úpění.Germán se vzteky
neznal.Schweinehundi a Saukerlové lí
tali c imrou.Sa konci pantominy vypa
dal ustašák tak,jako by uvažoval,má-li se zastřelit sám,nebo jestli se
ggá předtím trefit do toho Germána.

s

-vX

.ť .... i '%

s námi naložit.Bůh zachovej německou
byrokracii.Jako partyzáni jsme tehdy
ještě nebyli uznáni za příslušníky bo
jových jednotek.Nepatřili jsme tedy
do vojenského kriminálu,ale na Gesta
po.Na Gestapu vsak ještě neměli směr
nice,co s partyzány,a tak jsme skon
čili v pracovním táboře.

Naše vězení byl normální dřevěný
barák,který byl zcela prázdný a kte
rý jsme měli zcela pro sebe.Uprostřed
byly dokonce i ’sprchy a bylo to zrov
na ve sprchách,jichž jsme hned vděč
ně použili,kde jsme přišli na to,jak
by se dalo vzít draka.Přirozeně že
nikdo z nás netoužil vyčkat,jak dopad
ne kompetenční spor mezi jednotlivými
složkami lidumilné německé justice.

Dostat se z baráku nebyl žádný pro
blém.Stačilo vyčkat okamžiku,kdy s e ’
oba strážní,kteří patrolovali kolem,
sejdou na opačné straně baráku a zač
Pak se všechno vysvětlilo.Germán
se konečně odhodlal prohlédnout si na nou pokec.Jenže co potom?Tábor byl o—
še papíry,na kterých to bylo černé na hrazen vysokým dřevSnýmplotem,který
Juliem,ze se n e u c m z a m e o cest,praseměl na vrchu trojnásobně vinutý ost
natý drát.Horem to tedy nešlo.Celý
^Pat fur Reich und Juhrer,ale že jsme
verfluchte Baubande.Raštesti byl nato druhý den jsme věnovali obhlídce dol
ní části.Kdo hledá,najde.Ani ne dva
lik vyčerpán exhibicí s ustašovským
nadporučíkem,že se nezmohl na víc než cet metrů od okna koupelny bylo v plo
pár dalších nadávek,; kterými nás do tě uvolněné prkno.Náš plán byl docela
jednoduchý.Zatím co většina bude dě
provodil do basy.
lat kravál ve sprchách,může jeden ne
Druhý den jsme še od jednoho ze
pozorovaně dolézt k plotu a udělat v
strážných dověděli, jak k tomu omylu
něm dostatečnou díru,aby se jí mohli
došlo.Naše vězení bylo vlastně nábo
ostatní protáhnout ven.Zbytek se už
rové středisko pro dělníky na práci
uvidí.Nevím,jak to bylo možné,ale je
do Říše.Protože jsme byli jedni z prv
den z kluků měl u sebe docela slušný
ních partyzánů,kteří se Němcům dosta
křivák,
, , „ .
n/
li do rukou,nevěděli ještě určitě,jak
/ Pomrac.str.10/
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S TITOVÝMI PARTYZÁNY/PoRpac./
jímž bylo možné uříznout hezky sil
ný' k u s 'prkna,Vypracovali ýsmé 'si ta
ky pořádek,podle něhož budou, jednot
livci prolézat dírou.Jen jeden z nás
měl námitky,že je příliš vzadu,a vy
slovil obavu,že bychom mohli utéct
bez něho.Neměli jsme chuí se s ním
hádat.Druhý kluk mu prostě popustil
svoje místo,takže teď byl nespoko
jenec asi pátý na řadě.
Čekali jsme,až se setmí.Pak,když by
lo krátce před devátou,jsme se ester
tativně začali courat na umyvárnu.
Ostatní se pro formu trochu svléka
jí, já jen narychlo dávám poslední
příkazy,aby všechno klapalo.
Kamarád,který sleduje postup
strážných,mávne rukou:t ecí.Vyhoupnu
se z okna a plazím se po čtyřech k
plotu.č 'plotu poslouchám,není sly
šet nic,než cákání a kravál z kou
pelen. Vytáhnu křivák a začnu řezat.
A sady to bylo,s'čím jsme nepočíta
li: jak jsem řízl,dělalo tc takový
raniál nebo se mi to aspoň tak zrá
lo/,že jsem si myslil že za minutu
budu mít na mrku stráže z celého tá
bora.
Zkusil jsem to ještě několikrát.
Týž výsledek,týž randál.Kdyby to
mělo jít tak rychle ,jak to jde,tr
valo by to do rána,než bych se do
stal na druhou stranu.Vsadil jsem
všecko na jednu kartu:když jsem vi
děl, že stráže se vzdalují,opřel
jsem se krvácejícíma,pořezanýma ru
kama o prkno,nestaraje se už o rá
mus .PovoliloS
Za chvilku se od baráku odloupl
stín.Uprchlík Číslo dvě je na ces
tě. Za chviličku je vedle mne.Dívám
se zblízka.Není to ten,který byl ur
čen, ale onen panikář z odpoledne.
Kdybych byl mohl,byl bych ho na mís
tě uškrtil.
/Pokrač./

Evropský odborník kožních ňevccí
•r

H. R 0 Z A N E R
27 Rus kin St„,ELWOOD, 7IC.
Návštěvy,dle telef.ujednání, II- lžiUetrapte se s vařením !
PŘIJĎTE 8E NAJÍST K
Č E R N Ý M
DO
R I C H M O N D ! !
258 Church St„/blíže Bridge Rd.
Výborná jídla
*
Levná ceny
Příjemné prostředí
Večeře denně 5-8 hod. /mimo pondělí/
v sobotu a v neděli též obědy/12-2 1'
Spojení z Cit y ;elektr.č.27,28,40,49
ze St„Kildy:elektroč.73
Provádíme veškeré práce optické
přesně,rychle a za levné ceny
Sluneční brýle ■
Velký výběr
M, C H R P A ,

odborný optik

mmmmm im m m m m im rim m m m m m m mmmmTriTTimm

257 Elizabeth S t o ,Melbourne-City
/v domě R.Kyatt, Chemist, poblíž
Lonsdale Sto/ * Telefon M U 26C1
/dříve Praha I I . ,Jindřišská 7/
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12.3C
Přijímáme objednávky také poštou
VY V OLÁ VJÍME-KOPÍ B.UJEME -Z.VĚIŠUJEKE
/ 7 hodinová služba /
Opravy fotoaparátů všech značek
t
Fotografujeme na svatbách a večírcích
Objednávky též poštou
P H O T O R A Y
T P T r im m m r r m m

m m m m m m m

257 Elizabeth St.,MelboUrne-City
/v domě R.Zyatt,Chemist, poblíž
Lonsdale St./ * Telefon H U 4k88
K R Á T C E

Z

E X I L U

Dr.Karel Pergler zemřel v USA ve stá
ří 72 roků.— V Londýně zemřel plk. R a
Veit.— Jan Čimera obdržel v Cedar Ra
pids v USA čestný doktorát hudby.—
R.Eirkušný měl koncert v N.Yorku.
Č

6.9.1954
•
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Černý týden západních socialistů
S O U D R U H U
A
C O
T E ■ Í5 ?
W =W —~W=W=W=W='W='W='W=W='W=W=W='W=W=W=W =W=W=W=W —\'J=w=w

Vyšetřování královské komise v Sydney se v podstatě nedostalo ani o chlup
dále než před 14 dny.Dr„Evatt setrvává na svém,že aféra s dokumentem J je
spiknutí proti jeho sekretářům,jehož účelem je poškodit politickou pověst dr.
Evatta a australské dělnické strany.Minulou sobotu přibyla ke komunistovi
Lockwoodovi další oběf spiknutí:sekretářka francouzského vyslanectví v Can—
beře,kterou si mezitím/na základě Petrovovy výpovědi/vyzvedli úředníci fran
couzské tajné služby.Jediný pokrok vyšetřování za uplynulé dva týdnyjdr.Evatt
konečně jmenoval osoby,jež hodlá usvědčit,že se proti němu spikly.Spiklenec
ké trio prý zahrnuje Zvattova cývaleho sekretáře 0 'Sullivana,Petrova a vyso^^shc úředníka australské tajné služby Richardse.Je na dr.Svattovi,aby proká—
^R.l,že byle Petrovevy aféry zneužito.AÍ dopadne šetření královské komise jak
koli, zbyde vždy smutný dojem,že se někdo v Canbeře trošičku zbláznil.
AÍ se podíváme kamkoli,vypadá to tento týden pro západní socialisty na
všech stranách bledě.Je těžké rozhodnout,kým byli v"Moskvě víc potěšeni.Za—
A i m 00 Sevan s Attleem hodokvasili se soudruhem Mao,zasadili francouzští s»—
^PLalisté smrtelnou ránu Evropskému obrannému společenství.Bylo jistě přiměře
né, když po hlasování spustili francouzští komunističtí poslanci Marsaillaisu,
zatím co rozštěpení socialisté broukali Internacionálu.Deutschland,Deutschland
liber alles německých sociálních demokratů a bezmocnost Saragattových socia
listů v Itálii dokresluje jenom obrázek už tak černý.
Bučíme však spravedliví.Socialisté
v zemích za Železnou oponou se necho
vali jako celek o mnoho chytřeji,než
jejich západní soudruzi dnes.Jediný
zdil je snad v tom,že dnešní sociastičtí neutralisté a peacemakeři na
Západě by měli mít před sebou víc od
strašujících příkladů,než jsme jich
měli na příklad my v lecích 1 9 4 5 — 4 8 *

iální demokracie je,po dlouhém politic—
ikém kočebrování soudruhů Majera a V i l í ;ma,tak rozbita,že její znechucená mlá—
Idež si otevřeně přiznala,že vedení strajny v Radě svobodného Československa sníIžilo politiku na intriku.nominální so—
jcialisté ve straně národně-socialisticjké?Ti Se zbavili socialistické přítě—
jže hned poté,když vpluli prvně do Rady.

" A zrovna dnes by měl být co nej Hic není víc vzdáleno pravdě než obhlasitěji slyšen varovný hlas socia |viňování,že v exilu se osnovává socia—
listů ,uprchlých z Východu,kteří na
llistické spiknutí.Slušný socialista ne—
vlastní kůži zkusili,co to znamená do jmá,kde by hlavu složil,a kde by hlas
hadovat se s komunisty.A zasejkdo za izvedl. Českoslovenští demokratičtí so
československé socialisty je oprávněn cialisté tvoří dnes osamělé skupinky
hlas zvednout?Byl tu Bohumil Laušman ;v džungli pomyslných stranických struk—
a jeho hlas byl občas slyšen na vliv Itur.
ných místech.Po jeho zmizení zbývá ří
Je to tím horší,že je to zrovna v
ci toto:v nejhorším případě to byl
jdobě,kdy otázka bytí nebo nebytí Zápaexilový Fierlinger,v nejlepším exilo
jdu už nezní;liberalismus nebo socialis—
vý Bevan.Ani v jednom,ani v druhém
Imus,ale;víc nebo méně sociálních refopřípadě se s ním demokratický socia
:rem,nebo,když to musí být,víc nebo míň
lista nemohl dohodnout.Exilová sociievolučního socialismu.
vm
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1DOR GPU ŽENKO ;THE PALL OP A T ITAL, Cas sel
Autor je bývalý úředník sovětského vy
slanectví v Kanadě,který odhalil so vštskou špionážní síí,do níž byli zapo
jeni atomoví špioni Fuchs,May a Rosen—
hergovi.Titan je prorok a obět sovět
ské retoluce Maxim Gorkij.PÁD TITANA
je celxem špatnjř klíčový román.
Řest^set osmdesát stran Guzenkova romá
nu dá čtenáři,kter" se jimi prokouše,
neblahou jistotu;když přestane sypat
špionské řemeslo,lze se vždycky/s porno
cí cechu ghost-writ-erů/nějak uživit v
literatuře.
“Předpokládali bychom,že ústřední posta
vou F á DU TII á N a bude osoba Maxima Gor
kého. Jenže tohle nějak autorovi/nebo
autorům/nevyšlo.Volky nevolky je hrdi
nou románu Feodor Novikov,typický pro
dukt bolševické výchovy a rektor rostovské university/byl jmenován pod pa
tronací NKVD,pre.kterou pracuje/.
Kniha začíná, tam,kde 'úředník NKVD. na
řizuje profesoru Novikovovi,aby při mel Gorkého/v knize Gorin/ napsat vel
kou literární práci na oslavu stalin
ské epochy.Novikov je zpočátku n ejis
tý. Ví, jak:' je cena selhání.Ale jeho
poslání se nakonec splní.Gorkij napí
še drama,které oslavuje Ivana Hrozné
ho a jeho vraždění bojarů.A tak je pro
fesor Novikov povýšen na rektora,zasy
pán řády a rubly,představen Stalinovi
a slaven jako přední vědecký úderník.
Když se Gorký stane politicky nespo lehlivý,je ustanoven jeho kurátorem ,
v kteréžto funkci mu také /na přání
NKVD/rcztříští lebku o radiator.
Maxim Gorkij je v podání Igora Guzenka podvedený idealista.Vrátil se
právě z dobrovolného exilu na Capri ,
prošel nekonečnými ovacemi všech mož
ných komunistických organisací- a žije

8.

Co .Lt d . ,Londýn, cena

se svou rodinou v knížecí vile neda
leko Rostova.Jeho syn Pavel je první
který se v rodině Gorkých vzbouří.Sta
rý Maxim si snaží namluvit,že Pavlův
prudký výbuch proti sovětské moci
je
způsoben alkoholem a tuherkulosou.Vel
ký bosák si stále ještě přeje vidět
duchy takovér jak o nich kdysi sníval
a ne ty,jež pomáhal vyvolat.Pochybncs
ti ovšem už zůstávají a zvětšují se ^
čím dál tím víc.Tu přichází doba, xfl
musí zakročit NKVD.Vlastní rozsuuek
smrti si Maxim podepíše tím,že odmít
ne napsat serii článků,oslavující Sta
•lina a sovětské vymoženosti.Jestli ^
doopravdy bylo takhle,musil mít " p a ™
lý titan" hroší kůži.
PÁD TITANA se čte nejlépe tam,kde lí
čí každodenní sovětskou skutečnost;
vsemohoucnost stranických a policej
ních úředníků,chudobu dělnických pří
bytků ,nemožné pracovní podmínky v to
várnách ,luxusní život prominentů/ včet
ně bývalého revolucionáře Gorkého, .
Všechno ostatní,co je nadto,je obvyi^j
lá literární klišé,kde se většinou c—
mílají a rozmílají fráze z Gorkéhi
7 —~r\
xe a BRATRU KARAMAZOVÝCH.Ke cti Gu^.
kovi/nebo jeho kompilátorům/je,že ob*
cejně se drží v mezích s n e sitelnost*
Jedním z nejhorších prohřešků proti
tomuto pravidlu je neuvěřitelná theo
logická pasáž,která se snaží objasnit
proč Feodor Novikov vykonal dobrý sku
tek;-zachránil synka jednoho z Gorkého
služebníků před policejním pogromem.
1

- - c *~

Za popravu starého Maxima se dostane
rektoru Novikovovi neuvěřitelné odmě
ny. NKVD prosadí jeho jmenování na mís
to prvního tajemníka sovětského velvy
slanectví ve Washingtonu.Kdybychom za
měnili USA za Kanadu,mohli bychom sko
PÁD TITÁNA nazvat ZPOVĚDÍ VYZVĚDÁČE.
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Dnešní vojenská síla Spojených státu
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V předminulém čísle HD jsme se zabývali pod týmž titulkem válečnou si
lou Sovětského svazu.Vypuštění uvozovek v názvu dnešního článku,který si
všímá amerických branných sil,neznamená nějaký'naivní proamerikanismus.Je
to jenom konstatování suchého faktu:nebýt síly Spojených států,hlavně je
jich atomových zbraní a dosud nepřekonaného průmyslového potenciálu,Sovět
ský svaz by už dávno začal a vyhrál třetí světovou válku.
Je celá řada d\ vodo,proč Sovětská svaz,jehož konečným cílem nezbytně
z-, stává svět ovládá, dosud přímo neudeřil. Jedním z hlavních je téměř neome
zená sála amerického průmyslu,kterou se bolševikům zatím nepodařilo,přes
milionu otrolu a všechna drastická opatření,ani zdaleka vyrovnat.Pokud jdi
o válečné prostředky,jež jsou jim okamžitě k disposici,ukážeme si níže, že
Sovětský svaz ve většině případů předhonil,někde vyrovnal a jinde dohání
Spojené státy,zbrojnici svobodného světa.
chom neupadali do zbytečně přehna
ného pesimismu,musíme mít neustále na
mysli jeden fakt: 50/'- těžkého průmyslu
SSSR vyrábí výhradně válečný materiál,
zatím co Američané věnují na stejné
účely jenom 1 5 /- těžkého průmyslu.
L e t e c t v o

mateřských letadlových lodí.Ale SSSR i
zde rychle dohání jejich náskok.Ameri
čané mají v aktivní službě 100 ponorek
/Rusové 300-400/ ,20 křižníků/Rusové 26/ ,
175 torpédoborců/Rusové 125/s22 letad
lových lodí/Rusové žádnou/.Hlavní nebez
pecí představují ruské ponorky/i jako
základny pro odpalování dálkových rakepi

Dnešní síla amerického letectva se od
A_r m á d a
haduje na 10.000 moderních letadel,při
avených k o kam Či té akci. V tom je za- Stav pozemních silUSA je,hodně mírně
nut značný počet tryskových bombar— řečeno,zarážející.USA mají ve zbrani
dérů,které jsou udržovány v bojové po všeho všudy 19 divisí.Proti tomu má
hotovosti na-amerických základnách v
SSSR 175 divisí.Přitom zí#Uby munice
ope,Africe a iacifiku.Dodávky léta— ve Spojených státech jsou tak nepatrné,
americkému letectvu byly sníženy
že prý Američane nejsou v dohledné do
na polovinu.Proti tomu se odhaduje sí bě schopni vést opravdu velkou válku.
la sovětského letectva na 20.000 leta Zdá se to neuvěřitelné,ale stačí si
del/' velká část tryskových/.Při tom jsou vzpomenout na nedostatek munice americ
prý Rusové schopni vyrobit tryskové
kého dělostřelectva na Kořeji,abychom
stroje dvakrát tak silné jako Amerika. uvěřili.
Roční produkce USA je 6.000 letounů,
N_o v é
z b r a n ě
roční produkce Sovětského svazu 5-000.
Komunisté mohou svoji produkci v krát USA jsou napřed ve výrobě atomových
ké době zdvojnásobit,Američané zmnoho zbraní,ale jejich náskok se stéle zmen
násobit.
šuje .Púvodné se časový náskok USA od
1 o á s t v o
hadoval na 4.roky.Dnes se odhady sníži
USA stále ještě zůstávají nej silnější ly na rok.SSSR si udržuje značný náskok
mocností na moři,hlavně zásluhou svýcí v řízených střelách a dálkových rake —
tách.
/Pokrač.na str.14/
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Víte, že až £20 ušetřit?
protože mate FILIPA ? Ano,
J O S E F
F I L I P
otevřel pro Vás prodejnu a opravnu
'RADIOPŘÍ STROJŮ A SLEKTROT.ZAŘÍZENÍ
tt*******£***eHf**-**ef*****ee***x xxx-x-*
Konec drahých oprav = = = = = = =
= = = = = = Začátek levných nákupů
Poradím Vám tak,že hudete mít jistotu
že za svá peníze dostanete jen ten
nej lepší výrobek.*Vše možno koupit
na splátky a levněji než jinde
Já F I L I P , Radio-Electrical
119 Gardenvale Rd., GARDENVALE,VIC .
/1.stanice za s t .Eisternwick/
Tel.XM 2542 * Dříve závod v Praze XII
Naše sportovní saka, obleky,
hubertusy a všechny pánské doplňky
jsou kvalitní a elegantní
a dostanete je u nás
za be zkonkurenční ceny
TTTW n AT

-*vyJ L i —/f?. J-

—

H T T 7 Q T I7 T
jjj J L v _!_■U )D X V—-

t t v
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108 High Str„, ST.HILDA, Melbourne
/2 m i n „od St.Hilda June./
Telefon LA 7697?P° prod.dobs LF 7995

lento náskok získali Rusové v roce -5
‘'znárodněním'' 160 německých, vedet a 2
továren na V— 2.Jejich dnešní raketová
motory jsou 5x tak silné jako povodní
verse V-2 a pracují na raketách s akč
ním radiem 1.800 mil.Rakety produkují
masově.Co proti tomu mají Američané?
Rozhodně ne dost.S výjimkou rakety KI
KE, která je určena jen pro obranné ci
cely, je všechno ve stadiu výzkumu. Ve
finančním roce 1954 bylo k tomu účelu
věnováno 748 milionů dolarů.Pro rok
1955 byla tato částka snížena na 40
milion dolarů.
— n
Z L O B Í
V Á S
O Č I
?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
o p t i c k ý
z á v o d
" O P I 0 *
11
.
I
109 Swanston St./9.posch./,Melbourne
/proti Melbourne Town Hali/
Telefon; Cent,1819
Otevřeno denne 9-18, v sobotu 9-13 h.
Mluvíme česky i slovenský

LITSRÁBITÍ SOUTĚŽ ROZHLASOVÉ STANICE SVOBODNÁ EVROPA
I. První osná za nejlepší prozaickou práci........ $
Dvě druhé ceny............................... po $
Tři třetí ceny,.... ...po $ 100
Zaslané práce nesmí být kratší 15«strojem psaných
pokud jde o povídku a 30. stran pokud jde o hru.
II. První cena za nejlepší sbírku poesie...........
Dvě druhé ceny............................... po $
Tři třetí ceny...............................po $

300
200
stran
$ 300
200
100

Soutěže se může zúčastnit každý Čech a Slovák ve vlasti a v zahraničí
prací v českém nebo slovenském jazyce,
Uzávěrka 1,prosince 1354 - vyhlášení cen 1.ledna 1955=
Porota b u d e ■posuzovat jen práce dosud neuveřejněné * Rukopisy se nevra
cejí,každý účastník však bude vyrozuměn o výsledku soutěže.* Zaměstnan
ci RLE a PEC se soutěže zúčastnit nemohou * Všechny odměněná práce bude.
vysílány stanicí Svobodná Evropa a zvláší honorovány * Kromě toho^ si
RPE vyhrazuje právo použít i neodměněných příspěvků ve svém vysílaní s
obvyklým honorářem,
****
Práče do soutěže posílejte na adresu:
REE, Czechoslovak Desk, Cult.Dep., Engllscher Uarten l.Munchen.
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SSSR vyhrál lehkoatletické mistrovství Evropy
Lehkoatletické mistrovství v Bernu skončilo velkým úspěchem Sovětského svazu,
který získal 259 bodů,15 zlatjrch medailí, druhá byla Anglie, třetí Českosloven
sko se čtyřmi zlatými medajlemi a čtvrté Maďarsko.Československo vyslalo na'
mistrovství^tyto atlety:Janeček,Brož,Cikel,Liška,Jungwirth,Zvolenský,Zátopek,
Ullsberger,3antrioěk,Kr u l ,Tošnar,Bartoš,Brlica,Lánský,Kovář,Martínék,like jz,
Krej ca r,Řehák,Lánk,Skobla,3 toklasa,Mar t a ,Vrábel,Máca,Dadák,čimánek,Hlídek,'
Pospíšil,Bednář,Moravěč ,štefkovio,Kováříková,Stře j oková,Ptáčkova,Mullerová,
Fendřychovéj-odrachová,Aigl ová, Holar ková,Rozkošná.,Tiši er ová,Kr it ko v á ,Vobořilová,Mertová,Yrábelová,Zá topková,Ptáčkova,Kovaříková.,Ar.bová a Strejc ová.
rsledky mužij1C km Zátopek 26:56 m i n . ,2.Kovacs/Kaá./29:25,3 m i n . ,3 .Saňdo/Ang./
27,6 mi n . ,marathon•l.Karunen/Finsko / ,100 m:l.Fitteřer/Nšm./10,5 vt.,2.3o—
nino/Prancie/ 10,6 v t . ,troj skok;Ččerbakov/SSSR/15,09 m,10 km chůzejl.Doležal
4-5:16 min. ,50' km chůze :l.lTchov/3SSR/ 4:22; 11,2 'hod ./svět.rekord/ ,4-00 nijl.Ig—
natšv/SSSR/46 ,6 v t .,desetiboj :l.Kuzněcov/SSSR/’,koule:1. Skobla 17,04 m, 1500 m:
j^Bannisteř/Ang./3:4 3 ,6 min.,5 km; l.Kuc/ 3S8R/13:56 ,6 m i n ./svět .rekord/, 2. Chat t
^ w a y / A n g . / ,3.Zátopek/100 y zpátky/',kladivo:l.Krivonosov/SSSR/ ,800 m;1.3zentga—
li/Mac./ 1:47,1 m i n . ,disksl.Consolini/Itálie/,3-.000 m steeple-chaeejRosznoyi
/Maď/8:49 ,6 min.,skok daleký:Poldessi/Maďarsko/,skok o tyči;Landstrcem/íini/•
Zeny:ostěpjl.Zátopková,skok daleky:Desforces/Ang./ 6 ,04 m,koule;loLibina 15,65
m,disk:1.Ponomareva/SSSR./ ,600 m :1.0dkalentaka/8S3R/2:8,8 min.,100 mjl.Tu-'
rova/ SSSR/xl,8 v t . ,-pěti boj ;1. Chudina/SSSR/,skok vysoký: 1. Hopkins ová/Anglie/,
60 m překážek;1.doíubnickaja/SSSR/ 11 vt.
/Od našeho zvláštního zpravodaje JT/

košná 563cm,koule Tišlerová 13,96 m,
disk
Mertová 45,13m,oštěp Zítopkova
— LEHKOATLETICKÝMI MISTRY ČESKOSLOVEN46,Slm, pětiboj Kodrachová 3.4 34 bodl.
W Ý pro rok 1054 jsou;
MUZIjlOOm Janeček 10,7'vt „ ,200ra Jane
ček 21,5 v t .,4 OOm Vrecník 49,1 v t ,,
SQOm liška 1*53,3 min icnrv "-rip-wi r-th
51,4 ffiin.,5C0Cn Zátopek l£* 24 ,6 rán.
km Šantrvcek 30;34,4 *min.,Íl 0m pře
kážek zosnar _l5 v t .,^OOm překážek Štaš'
ny 54,5 ^yt., 3 kjh překážek Brlica 9:03,
2 min, vyš v =i Týnský 200cm, dálka Martí
nek 3/cm,troj skok Fálecký 1^,50 m,kouŽT ůkot>la - i »C 4 m ,tyq Krejcar 415 cm ,
disky.erta 50,5Sm,oštěp Uhlíř 66,33m,
kladivo Maca 56,o2m,desetiboj Snajd-r
5-755 hodu.
'
J
ŽENY:1 0 0 m ^31re jOková 12,5 v t .,200m
S tre jckovr: 25,5 v t .,3OOm Mullerová 2;
17 min.,oOm překezek Fendrychová 11,7
vt.,výška Mvdrachová 163cm,dálka Roz

•

— NA KOMUNISTICKÝCH AKADEMICKÝCH HRÁCH
v Budapešti dosáhli českoslovenští zá
vodníci těchto výsledků*Kovář zvítězil
ve skoku vysokém výkonem 199cm,3rož byl
na 100m 6 .časem 11 vt.,Valent v hodu
diskem 3 .výkonem 47,16m,Kovářiková pře
konala v rozběhu na 200m čs.rekord za
25,3 vt a na 100m skončila časem 12,2
na 6 .místě.Zlatou medajli získali dále
cyklistéjFoucek ve sprintu a na 1 km
s pevným startem a spolu s Maškem tan
dem. Čs .mužstvo odbíjené obsadilo 2 .mís
to, když předtím porazilo Sovětský svaz
3:2.
■
— -PLAVECKÉ PŘEBORY ČSR PRO ROK 1954 :
lCOm vol. zp. Deek 59,3/ nový Čs. rekord/,
/Pomrač.na str.16/
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OPATRNOSTI NIKDY NEZBÝVÁ !
Ušetříte mnoho liber, když se při
koupi, prodeji nebo výměně auta
obrátíte

na

firmu

V .
J 0 K L
*********-*******
" E o r c a r s :l
241 High St., ST.KILDA, VIC.

S P O R T
/Pokrač./
----------- --------*
400m volný zp.Badura 4:48,7, 1.500 m
volný zp.Kopřiva 20:17,2, lOOu prsa
Vrba 1;17, 200m prsa Skovajsa 2: - 8 ;5 ;
100m motýlek Samuel 1;08, 200m motýlek dr„Hudec 2:46,2, 100m znak Bačík
1:08.9, 200m znak Bačík 2:30,1

— VE M E C H 21. a 22.8. SE KONALO LYŽAŽské mistrovství Victorie.První den se
Telefon LA 7750,po prod.době BJ 5393
jel za mlhavého počasí a na nesnadné
TAKÉ MOTOCYKLY BERU NA PROTIÚČET
trati slalom. Zvítězil J.Wagner před
Rakušanem Schroderem a Australanem Ro
REVMAT1SM - ZÁNĚT KLOUBU - ISCHIAS berts onem/NSW/ .Ne jrychle ji projel ti^p
ZÁNĚT SVALU - ÚSTŘEL - DNA
E .Příhoda,ale podobně jako mnoho dal
* Jako první v Austrálii máme k
ších lyžařů skončil pádem.- Závody žer.
disposici sirné lázně
nedosáhly evropské třídy.Vyhrála Ch.
* Způsoby léčby jsou fvsikální i
■Davy před R .Stanton/ob ě NSW / .-Druhý —
masážní. Zaručujeme svědomité a vy
:den byl za slunného počasí závod ve^J
soce odborné ošetření
;sjezdu/výškový rozdíl 280 m/.Prvá dv*
*Vaše vyhlídky na úplné vyléčení
■místa obsadili Čechoslováci:J .Wagner
jsou dobré,ale dlouhé odklady léčby
■časem 1:02,2 a F.Příhoda 1;0 4 >2,před
J.Walkerem/NSW/l:07j0.Z Čechoslováků
je zmenšují
¥r Můžeme předložit mnoho děkovných
startoval ještě Čiktanc,který ale p
dopisů vyléčených pacientů
odvážné jízdě upadl.-V závodě žen ůhs'
* Pro domácí léčbu dodáváme GAMMA"jila mistrovský titul N.Dixon,Vic.,Č'S'
KOMPRESORY
sem 1:30.2 před Davy,NSW.
* Mluvíme několika evrop. jazyky
— S.K.SLAVIA MELBOURNE NEUKONČIL LEljj
PIEŠŤANY TREATMENT CENTRE
ní mistrovství v kopané slavně.7 pcs^i
ledním zápase s SC HELLENIC dne 28=o*
117 Collins St./2.posch./,MELBOURNE
prohrál po mimořádně slabém výkonu
Telefon; C 3618
0; 3/0 ;2 / .Mužstvo si zřejmě příliš
Poradní místnosti plně vybaveny
domovalo,že již nemůže tímto zápasem^
/též horké lázně, masáže atd./
nic ztratit. - S1AVIA se stala l e t o e ^
ním mistrem 3 «divise a postupuje spolu
M o t o r i s t é
p o z o r
!
s END do 2.divise.Z 18 zápasů vyhrála
Zavádíme novinku, obvyklou jen v
3LAVIA 15,remisovala 1 a prohrála 2«
Americe a Anglii. Za mírný poplatek
brankový
poměr 79:18. /V roce 1953 '77'
přezkoušíme a seřídíme veškeré
hrála 3= 4.divisi 27 body a poměrem
e l e k t r i c k é
z a ř í z e n í
60;17/. Vyhraje v příštím roce také z:*
Vašeho vozu ve Vaší garáži a v krátké
divisi?
době po zavolání či ujednání času *
— 3.K.PRAHA SYDNEY P0ŘÍDÁ V NEDĚLI 12*
Zastaví-li se Vám motor,přenechtě sta
září sportovní den na Arlington Oval
rost o něj nám * V dopise nebo při za
ila pořadu je utkání Jugoslávie-OSE. &
volání udejte lask.značku a rok výrobj
zápas starých pánů. Z City budou vyprS'
M O T O R
D O C T O R
vény na zápas zvláštní autobusy=lnio
majitel Emanuel Marek
mace podá S.Slavík,203 Hay St.a resca'^'
3 Mawho S t .jBENTLEIGH/Melbourne/, V ic. race PREMIER, King's Cross. S.E.FEAHI
Telefon* XU 2249
počítá s velkou návštěvou kraj .veřej'-’-*
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— Mnoho lidí povídalo,že sopka Mazam je nebezpečná,
¥ '.'J.S. ,Burren June. •
že každé čtyři roky výbuchuje.Bydlíme od ní vzdále Díky za výstř.„— J =¥.,
ni jen 14 mil,ale utěšuje nás vědomí,že má nyní 3 W.MoolopsDíky za propag.
otevřené krátery,takže snad ty dva roky ještě vydr Rádi vykorespondujeme.—
ží. Jinak je B. velmi hezké a romantické místo. Pro F. S .?Fairf.;Díky za iňf.
hospodyni ale mé ta romantika velké háčky.Keni tu
výstř.a adresy.— F.K. ,
na příklad elektrika - vrátila jsem se k benzínové PaddingtonjO inf.žádejte;
lampě a- k žehličce našich babiček/na dřevěné uhlí/
Amer.Fund for Czechosl.
Chci-li mít chleba,musím si jej sama upéci„Počala
Refugees,Pienzenauerstr„
jsem zahradničit a počítám, že se z nás stanou vege• 1 5 ,Miinchen,Germany.— J „
tariáni.Zde totiž není maso a to, co nám jednou za KL ,Perth:Díky za zpr.a
měsíc lodí přivezou, je horší než buvolí.„„Domorod- výstř,o — A .K o.D.Hutt;Dí
jsou zde hrozně chudí.Kromě toho banánového list' ky za adresy.Ukázk.čísla
nemají opravdu nic. Je zde mnoho leprosních a pohy zasíláme„Do ciziny stej
bují se zcela volně mezi ostatními„Bílých pánů je i né předplatné jako v Auss okolními plantážníky celkem 2 4 , černých brášků je tralii/letecky + poštov./
^ distriktu asi 8.000„Viděla jsem mnoho rozličných — VoK.,Kingst„:Díky,ocePesnic,mnoho jejich zvyků a hlavně,co mě nejvíc za- není teši.
HD
jí m á , tanců ...
B .S ., NEW GUINEA
V
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.— Při pročítání HD se mi opět vynořuje myšlenka, že
REDAKCI DOŠLO;
byste měli leckteré politické články uveřejňovat v
australských novinách,čímž by se jejich význam znač J.K.Baby:PTAČÍ MELODIE.
ně zvýšil„Splnili byste tak část našeho úkolu v exi Povídkový triptych. Vy
lu; ovlivňovat nejasné představy Australanů„Předsta dala edice LUCERNÍČKA?
voval bych si to tak,že by v každém státě někdo do c/-dr.A oKrát ochví1 ,MUnstal ony články v anglickém jazyce,trochu pozměnil chen,Kunigunden Str,51/
Jejich slova,aby články nebyly docela stejné, a za- III,GERMANY. Cena $ 1.
pidil jejich uveřejnění pod různými značkami nebo
jmény.
Rev.E.M.,Adel„
POSLEDNÍ SPORT. ZDRÁVA
Uvítáme,použije-li někdo podobným způsobem článků
V semifinále letošního
nebo informací HD/at s uvedením pramene či bez/„HD
"Mezinárodního mistrov
^-Napsal jsem tu knížku hlavně z důvodů materiali ství v kopané",které se
stických/ abych snadno podchytí nějakého toho řonáá- konalo 5»9 -v Melbourne,
ra/,potom z vražedných/abych zabil čas/ a nakonec z porazilo ČSR Austrálii
idealistických/ "když někde někdo někdy něco hodně
3 :2/2: 2/1 Všechny branky
slavného či bídného udělal,tak to byl určitě Čížek", Vstřelili Čechoslováci
Že mne to zatím nevychází,to je vina lidí,že si kní: /2 vlastní/! Ve finálě
ku nekupují a neuvědomují si,co jim tírn uchází dob utká se ČSR s Itálií,
rého „Totiž, i když by nakonec měli vztek,že to kou která zvítězila nad Polpili ,takový vztek je lepší,než co jiného.„„Ta knížk; -skem 4 :2o
Z. V.
působí na australskou veřejnost silně. Dokazují to
nesčetné výhružné dopisy a nabídky sňatku.„„Ve své
DEKUJEME
kritice/HD 17/IV.str.7,p .r „/ jste se zmínili o mé
snaze,přejít v knize k objektivnosti,ale já bych
ZA VČASNÉ VYROVNÁNÍ
chtěl říci,že vůbec nevím,co objektivnost je a že
PŘEDPLATNÉHO
jsem to psal,jak mě právě napadlo.J „HoIman,Sydney
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Pánský a dámský krejčovský závod
J. & B.

O C H

V 1 I' A I

[466 — 4-68? Bridge Rd. 5 nxCnvjJT). vIC,
Telefon JB 384-1
Velký výběr prvotřídních, pánských
košil známých značek
HOŠKA a IŤAS,.
dále; scampola,pullovery, vázanky,
ponožky a veškeré pánské doplňky
AMERICKÉ MCNT&QK5RÁKY 5 VLOŽKOU
Použijte naší Lay-By služby
Ne jlepší značky- švýcarských,
hodinek-a všechny druhy klenotů
s českou službou nabízí

S ¥ I 3 S E X

C C .

182 Collins St= ,/3.p./,I'čEL30URHE,VIC
Vše 1ze koupit na splátky
Za hotové se slevou
Provedeme též spolehlivě
OPBAVTJ VŠECH DR0HTF HODIN
Vyřizujeme písemné objednávky z cele
Austrálie a Napište si o katalog *
Otevřeno denně do To.hod. a v sobotu

PŘIJj TE- SE NEZÁVa ZNB podívat
ííá

DOB Hi- D il'iSiiá žtiBÁlSTY
je

J "i" ;r o v i c
11 Carre 8-t., EISTEMTCK, VIC
Telefon LP S338

6

Vítěz III«divise kopané 1954.
SPORTOVNÍ KLUB SLA VIA MELBOURNE
dovoluie si Vás pozváti na
T A N E Č N Í

Z Á B A V U

¥r¥r¥r%r¥ryr¥r¥r¥r#rXrii-

^r¥ri(r¥r¥r^rIVBBf-X-

kteiou pořádá v sobotu 16. září 1954
v 8 hod.večer v St.Leonard's Cabaret
St.Hilda Baths/proti lednímu paláci
'St .Moritz/
Likérové licence
Buffet
Chcete se lacino najíst .a opravdu =4
p o c h u t n a t
?
Navštivte čs. restauraci
K A T H
A R I N Á
proti Luna Parku
S T. Z I L D A, MELBOURNE
4 chodové menu pouze sh 5/ £
Každou neděli výborně upravené a
Večeře se podávají denně;
obědy v sobotu,v neděli a ve svátek
Srdečně zvou;M.Richtrová a J.Vilímek!

AUTA OPRAVÍ .LEVES'A 3B ZÁRUKOU
V.HANINGER
&
24 Morrice Sta
CAULFIELD,VIC.
Weekend a

j

W.ARDĚT
8 Havelock 8c
3!.HILDA,VIC,
večery

ŠKOLA '.'AODE ŘITÍHO BALETU
JVlme. A m b r o ž e w i c z c v é
430 Albert 3t., East Melbourne
* Zvláštní kursy rytmického tance
děti * Kursy moderního baletu
rytmiky pro ženy a dívky
Bližší informace; telefon EU 430'

HLůDÁME zručnou číšnici. Stálé zaměstnání za velmi dobrvch podmínek. Vole*-/Melbourne/' LA 1694.
■'
'
PBATELt HL dí.
‘
AJI: R =Průdka/Rakvice/, Erantiška Nováka/z Kočárková na Valašsky
Jana havratila, Josefa Nováka/dříve West Brunswick/-dopis v red. , Antonína
Chmelíka/ 2 nového ně sta n.M./ ,Lojzu Vyhňáka a Jiřinu .Benesovou/'v r .155D
.
“ Z3istame-li^adresy hledaných, oznámíme jim, kdo se na ně dotazuje .iazatspřímo zjiatene .adresy zásadně, nesdglujerae.,JJpozornite laskavě hledané, E7
HMS.DONOVA ysqhazi Čtrnáctidenně. Řídí red.sk:ční kruh. Adresa; Hlas domova.
h
“l ^ crjIíl0ndjř. 1 -Vic. .Telefon JA 3380/jen mimo přac.dobu/.?.íei"la__
na rok sh 37/-,na půl roku sh 15/-, na- 7 čísel sh 10/-.* jednotlivě sh' 1 6.

