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Číslo 21.

28.listopadu budou v Československu
VOLBY DO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

V dnešním čísle:
íeperiodická příloha

V letošním roce se komunisté v lidově-demokratickém nadplánu překonávají."Iiberální'’moskevské
politbyro se snaží všude ukázat,jak se poměry
po Stalinově smrti m ě n í .Malenkov a Xrušcev to
proto vzali jedním vrzem ve Východním Německu,
Maaarsku a Československu. Ve Federované lidové
republice německé jsou vypsány volby do Volkskammer na den 17»října, v Maáarsku budou mít re>prisu čs.voleb do národních výborů dne 28.listo
padu a v Československu sarnem vydalo minister
stvo vnitra 21.září vyhlášku,jíž se vypisují
volby do Národního shromáždění na den 27«listo
padu. Aby se však nikdo nemohl mýl i t ,podotkl,
hned k tomu ministr vnitra Barák,že volby se
provedou :;na základě zásad, jež se osvědčily při
květnových volbách do národních výborů".
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Za našeho poměrně krát
kého pobytu v Austrálii
si pamatujeme předsedu
dělnické strany v Austrá
lii dr.Evatta hlavně ve
třech rolích; l.jako ob
hájce komunistických pře
dáků unie přístavních děl
níků,
2.jako odpůrce pro
cdyž předpovíme,ž e ,než
Od 29.září probíhá po
tikomunistického
zákona,
se skončí agitační kam
lém Československu ob3.jako
pomahače
komunis
paň, předvede nám KSČ
yklý předvolební karne—
val.Lid z ústředního se
ialsí přisluhovace ame tického novináře Loekwookretariátu KSČ navrhl spc- rického imperialismu,kte- da před nynější královskou
komisí.Jeho poslední výpad
^ h l i v é kandidát v .kteří
:ří prohlédli západní
je namířen proti pravému
f p d jezdí od továrny k to podfuk hned poté,jak se
křídlu
dělnické strany.To
várně a od kolchozu ke kol í.o stali do úřadovny StB.
to
křídlo
známe zatím v
chozu,aby vzbudili důvěru
28.září jmenovala vlá
la ústřední volební komi jediné roli; jako zaryté
mas v moudré vedení rodné
si, jež se má postarat o antikomunisty,kteří vy
KSČ.
'důstojný a demokratický čistili většinu odborových
Jelikož v komunistickém
organisací od bolševické
státě není oposice,vybíje srúbšh voleb".Složení koho
vlivu.
lise je zajímavé jen do
jí se obvyklé předvolební
:é míry,že tam jsou vět
hromy a blesky na hlavách
Důvod,který vedl dr.E
šinou jména nová.Chybí
zahraničních zrádců,kteří
vatta k tomuto útoku, je
se prozatím na volební me ilavně dřívější nestran- celkem jasný.Jeho posice
íí a nadstraničtí loka byla otřesena nesmyslným
etingy nemohou dostavit.
jové, které už dnes nahra vystoupením před králov
Jistě však nepochybíme,
buje třídně školený pod skou komisí.Trapnost situ
rost .
ace zvyšuje,že se napade
Published by F.Váňa, 4
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REVEREND BENSON SE MODLIL ZA MARILYN MONROE

skládá převážně 2 katolíků.
Na včerejším nedělním shromáždění ve hesleyove
Z aféry čistě politické se
síni řekl,že je velmi zarmoucen odlukou Marilyn
stala aféra nábožensko-poMonroe od" chudáka Joe di Maggi a” .Pravil:" lihl e li
litická.
dé mají velmi málo-.příležitosti, k opravdovému a
Nepodezíráme dr.Evatta,
trvalému štěstí. Přiznávám se,že jsem se modlil,
že je komunista.Víme také,
aby
Marilyn a její manžel našli ve výhni holly
že jeho politický význam
woodského
života rozřešení svých problémů.Ale to.
nepřesahuje hranice Austrá
lie. Soud o něm vynesl nepři jakož i hádky v labour Party a navrhované zvýšení
mo tribunál tří nezávislých platů poslanců ve státním parlamentu ve Victoři!,
soudců.Jeho případ nás za jsou jen bublinky na jasně modrém moři. Hádka
jímá ze dvou jiných důvodů. labour Party je jen rodinná aféra,jaké jsme svěd
ky čas od času ve všech australských politických
Potíže australské dělnické
stranách.Navržené zvýšení poslaneckých platů psj
strany jsou jen odleskem
znamená pouze to, že Ježíšek přijde do parlamer®
nervosity socialistů po ce
dva měsíce před vánocemi.
lém světě.Starý vědecký so
THE SUIT, Melbourne, 11.10.195A
cialismus byl přiveden do
rozpaků příbuzenským vzta
hem ke komunismu,a i mezi
VOLBY DO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ /Pokrač.
socialisty se začínají ozý
vat hlasy,žádající opuštění
y±ození předsednictva
ze starších nekonuristě
starých dogmat,která neob komise: předseda J„Saiga, ;d r .V .Čárského,d r .A .3leci
stála. Dr.Evatt představuje člen ústředního výboru
tovou, B. Kučeru a E.Pate
starou gardu. Pravé křídlo KSČ, náměstkyně M.Troja ru, vesměs za satelitní
australských labouristů
nová, ÚRO, sekretář V.Svá- o-rganisace. A.Bern&škcpředstavuje nový umírněný
rovský z ústředního akč vá zastupuje spisovate
směr.Čas ukázal,co je na
ního výboru Národní fron le a J.Abrahám Sekci.
socialismu správné a co ne, ty,, Mezi členy najdeme
Aby ten celý podnik přel
Čas také ukáže,jestli čer
časné ne shořel, je
stvý vítr časem zesílí na ci dalekohledu, Dr.Evatt
také jakýsi pan Randan
tolik, aby vyčistil,co už
vidí spiknutí,kam se po za požární ochranu.
dávno patřilo do odpadu.
dívá. Spiknutí Petrova pro
Na Slovensku je situ
Druhý důvod,p r o 'který se ti sobě a své straně,Men- ace táž.Sbor pověřenc'^^
případem zabýváme,je sku
ziesovo spiknutí proti
[jmenoval toto předssd-^P
tečnost, že dobře ilustruje australským svobodám,spi nictvo volební komise:
škodlivý způsob myšlení,
knutí ve vlastní straně.
J.Rybanský za ústřední
který se n a •Západě/hlavně
Ale jediné spiknutí,kte výbor K S S ,místopředsedou
po aféře McCarthyho/ zako- ré prokazatelně existuje
je pověřenéc vnitra 1.
- komunistické spiknutí - Lietavec a sekretářem
řeňuj e .
Stává se módou nazývat
nevidí vůbec nebo jenom
omilostněný d r .Štefan
lidi s jasně protikomunis velmi mlhavě. Kvůli dr.E- Rai s ,popisovaný vágně
tickým názorem zpátečníky,
vattovi by nás hlava ne jako"pracovník úřadu
McCarthysty a kdo -ví, co
bolela.Neštěstí je,že ne předsednictva Sboru po
ještě. Stává se módou vidět ní v demokratickém táboře věřenou" . Jako první li
sebemenší nedostatek demo sám.Jeho myšlení je stej doví kandidáti byli na^
kracie pod nej silnějším
ně nebezpečné, ne-li ne vrženi samozřejmě členo
drobnohledem a komunistické bezpečnější ,než myšlení
vé československého po
nebezpečí na vzdáleném kon ;McCarthystú.
-KW—
litbyra.
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Německá armáda je na cestě.Konference devíti v Ion
dýně nakonec přece jenom dosáhla dohody o německém
ozbrojení.Je tragedií dnešní doby,že to bylo jedi
né možné řešení,a že jsme si za dané' situace nic
jiného nemohli přát.Hlavní body dohody:1.Německo'
a Itálie budou přijaty do t .zv.Bruselské dohody ,
která přijala nové jméno Evropská u n i e ,2.německý
vojenský příspěvek bude stejný jako byl určen pro
Evropskou armádu/12 divisí,JOO.000 mužů armády,80.
000 letectva,20.000 námořnictva/,3.maximální přís
pěvek k armádě Severoatlantického paktu bude určen
_po dohodě členů Evropské unie, 4 .síla jednotlivých
® r m á d členských států bude určena rovněž uvnitř Evropské unie,5*bude zřízen kontrolní orgán,který
bude dohlížet na zbrojení členů,6.ke zvýšení vojen
ské kontribuce Severoatlantickému paktu bude třeba
j e d n o m y s l n é rozhodnutí členů Evropské unie/to zna
m e n á právo veta/,7.Německo se zavázalo,že nepouži
je násilí k získání ztracených území,a že nebude
vyrábět atomové,chemické a bakteriologické zbraně.

— PO RU3KD-ČÍU8KÝCH JEDnáních v Pekingu bylo oznámeno,že SSSR vrátí Ru
dé Číně Port Arthur.Hlav
ní body závěrečného komu
niké;!.USA musí "vyklidit"
Pormosu,2.normální styky
s Japonskem,3.mezinárodní
konference pro sjednocení
Koreje, 4 .Rudá Čína do Spo
jených národu,5.Manilský
pakt je namířen proti ne
závislosti asijských náro
dů. Členové sovětské dele
gace jKruš če v, Bulganin a Mikojan.Za Číňany vedl jed
nání Ču-en-laj.

— ITÁLIE A JUG-OSLAVIE POdepsaly konečně dohodu o
Terstu.Město Terst připad
lo Itálii.Malá část dosa
vadní italské zóny s pře
vážně slovinským obyvatel
Sovětská reakce přišla okamžitě.Kolotov oznámil
dva lákavé plány,zřejmě s jediným úmyslem:zabránit stvem bude předána Jugo
slávii,která zase předá
ratifikaci londýnské dohody.Flán na odzbrojení :
území
s italskou většinou.
postupné snižování zbrojení za dohledu dočasné ko
mise a zřízení stálé kontrolní komise až po dosa — V USA BYLY V S0UVI3L0Sžení určitého stupně odzbrojení/návrh je zatím i ti s prováděním nového zá
o projednání ve Spojeních národech
nejasný/ kona, který zapovídá zylášt
Iruhým lákadlem byl plán na okamžité stažení oku ní školy pro černochy,propačních armád z 'Německa.První byl určen francouzs tičernošské demonstrace.
kému parlamentu,druhý německému.Tentokrát to mnoho
nepomohlo.Obě sněmovny odhlasovaly ratifikaci vel— — GEN.8S OBER BYL V PAŘÍŽI
^^pu většinou.V Bonnu kontrolují křesťanští demokra odsouzen k trestu smrtijako válečný zločinec.
^né dostatečnou většinu,v Paříži se Kendes-France
postavil za ratifikaci plnou vahou.
0 úspěch londýnské konference se zasloužili dva muži.rredevšim Anthony Eden,
který se první vzpamatoval z ustrnutí nad francouzským zamítnutím Evropského
obranného společenství,a který byl strůjcem rozhodujících britských závazků
na kontinentě.Jotom dr.Adenauer,který projevil obvyklou trpělivost a smířli
vost vůči nekonečnému francouzskému handlování.Bez nieh by bylo k dohodě těž
ko došlo.
Vcelku^nutno německé ozbrojení vítat,i když jsme považovali cestu Evropského
obranného společenství za účinnější a hlavně bezpečnější.Přes všecku důvěru,
již meme v dr.^denauera.je ovšem pro nás těžko možné nemít určité obavy.Dr.Á—
denauer je svým odporem k prušackému militarismu dostatečnou zévukou v přítom
nosti. Ot£zka,moo přijde po něm,znamená velký a nebezpečný otazník budoucnosti.
- n —
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— V PAŘÍŽI PROBÍHÁ VEL
ká špionážní aféra.Do
případu jsou zapleteni;
sekretář výboru pro'ná
rodní obranu J.Mons,po
licejní inspektor Dides
a novinář Baranes.Mezi
jinými byli vyslýcháni;
úřadující předseda, ko
munistické strany J.Duclos,křesíansko-demokratický poslanec Teitgen
a radikální socialista
Hugues.
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Dřív než se cekalo,skončilo vyšetřování zvláštního
výboru amerického senátu/předseda:republikán lat kins,složení:další dva republikáni a tři demokrati/,
jenž měl za úkol posoudit činnost senátora McCarthyho.Výrok Watkinsova vjáboru byl jednohlasný.
V roce 1951 byl McCarthy obviněn z toho,že porušil

/finančně/volební pravidla.McCarthy odmítl tehdy vy.
povídat před senátním výborem.Výrok Watkinsova re
mit stu;"Chování senátora McCarthyho bylo urážlivé.

...Slova,jichž senátor použil,byla zcela nerozváže
ná,nechutná a nehodná člena senátu...Senátor McCar
thy svéhlavě odmítal podat vysvětlení senátu. . .1:^^
že
senátor z Wisconsinu nepodal žádané vysvětlením^
— JIHOAFRICKÝ MINISTERprovinil
se urážkou senátu a ohrozil jeho výkonnost,
ský předseda Malan ozná
mil, že bude resignovat.. . vážnost,odpovědnost a prestiž."
plný zásah dostal McCarthy v případu generála ZvicJeho nástupcem má být
dosavadní ministr finan kera,kterému při výslechu vynadal v nejlepší neesáp
thyovské tradici.Citát z posudku Watkinsova výboru;
cí Havenga.
"Senátor McCarthy se nechoval patřičně.Nemyslíme,že
— BRITSKÝ MÍMISTR SELWYN takové chování je přípustné,at svědci generál nebo
Lloyd;"Komunistické stra prostý občan...Senátor McCarthy věděl dobře,že ge
ny v Evropě,Africe a Asii nerál Zwicker je spolehlivý a význačný důstojník...
se snaží infiltrovat,pod který byl vždy proti komunistům a jejich činnosti.
kopat a zmocnit se vlá -...Za těchto okolností je chování senátora McCarthy
dy... Heda se popřít, že ho neomluvitelné.’’
.inspirace k tomu přichá McCarthy byl formálně,nikoli materielně,omilostněn
zí z Moskvy a Pekingu..'.' v těchto případech;!./když dal veřejnosti vyklešrj^
Winston Churchill na sjez;ný a přičesaný dokument E.B.I.ve své při s minisc H :
du konservativní strany 31 evens em/ V ..McCarthy se dopustil vážného omylu...’’
naproti tomu prohlásil, 2./když vynadal republikánskému senátoru Flanderscže vytrvá ve svém úsilí vi/"...velmi nepatřičné chování..."/,3./když obvinil
po nalezení cesty k mí
bývalého ministra zahraničí generála Marshalla z A rovému soužití s komunis
lezrady,4 ./když dovolil,aby jeho zaměstnanec Cohn
tickým světem.
zneužíval známostí v senátu a vlá d ě ,5./když se dá
— ODDÍLY VIETMINHU OBSa'- val oslavovat jako zachránce vlasti před komunismem,
aniž kdy skutečně dopadl nějakého podvratníka/'" ..ne
dily Hanoi.Francouzská
ní
legální důvod k důtce..?/.
armáda je ted soustředě
na v přístavu Haiphong, Watkinsův výbor nezasedal v záři televisních kamer
při jeho jednání nebylo dramatických:gest a laci
který má být podle že
nevské smlouvy vyklizen né demagogie.McCarthyho přátelé tvrdí,že Wisconsin—
ský Joe vlastně vyhrál,když byl osvobozen ve třech
až v květnu 1955případech z pěti.Jeho odpůrci tvrdí,že to je morál
— ZAMĚSTNANEC AMERICKÉ
ní K.O.My si raději počkáme,jěstli McCarthy nevsta
bezpečnostní služby J.
ne z mrtvých.Paradoxní je,že. mu nakonec zlomila krk
3.Peterson byl zatčen.
poměrná maličkost;aféra s rekrutem Schinem.Minulý
''Nejde prý v tomto pří
týden byl rekrut Schine povýšen na kaprála a poslán
padě o špionáž ve pro - sloužit strýci Samovi na Aljašce*
vn

spěch SSSR.

HIAS DOMOVA

1954
Z E

Ž

I

V

O

T

A

5 H

M

Y

Z

U

Těžko je býti v Československu socialistic!;ni hrdinou.Jak to kdysi napsal
Karel Havlíček:"Dneska.těvnaj , za svátého,zítra budeš sviňák."V roce 1949 se
stal okresní agronom Čestmír nováček z Horažďovic zasloužilým socialistickými
agronomem,neboí na celá čáře potřel invasi "amerického brouka",který požíral
ve velkém komunistickou sklizeň brambor na Horažďovicku.
Jak to píše americký TIME z 11.října:"Pět let bylo všecko v pořádku a ame
rická invase neuškodila ani zbla horažďovickým brambořím.letos ovšem sklizeň
brambor v plzeňském kraji nestála za řeč.Komunisti se tentokráte nespokojili
s tím,že se všechno dalo krásně svést na počasí.Soudruzi komisaři si znova
poslali pro agronoma nováčka."
Výsledek jednání před státním soudem v Plzni podává nej stručněji londýn—
:ý ČECHOSLOVÁK z e.října:"Čestmír nováček,zaměstnanec národního výboru v Ho
ražďovicích, byl odsouzen na 20 let pro velezradu a sabotáž.Rozšiřoval prý za
pomoci J.Elatského mandelinku bramborovou,kterou choval ve sklenicích."
Z přiznání agronoma Nováčka:schovával si larvy mandélinky bramborové pí—
tj^dnš pro výzkumné účely."Ale,"pokračuje zpráva v TIME,"když se larvy vylíh
ly,napadlo mne spáchat protistátní čin.Zašel jsem na úbočí vrchu Vlkovce,otevřel jsem sklenice a vyhodil mandélinky do brambořiště.Nenáviděl jsem lidovědemokratické zřízení,protože mi pracující třída znárodnila mé pískovny."
Kromě toho prý zasloužilý okresní agronom Nováček "obdržel dověrné vlád
ní doklady od své známé V .Dankové,předával je protistátním skupinám a varo
val před vstupem do jednotných zemědělských družstev.K trestám na svobodě
byli spolu s Nováčkem a Blatským odsouzeni další občané:V.Čmacha,V.Janek a
J.Anderlík.
vm
ZMĚNY VE SPRÁVĚ VĚZNIC
V poslední dote došlo k několika
změnám ve správě cs.komunistických vě
šení .Vojenská věznice v Opavě byla zru
Pfena a vězňovi přemístěni do Leopoldo
va.Leopoldův se stal střediskem,kde re
žim drzí ’'protikomunistické’' prominen
ty, odsouzené k dlouholetým trestám na
svobodě.Illavská věznice,kam byly dří
ve posílány seny,byla přeměněna ve vě
zení pro muže.ženy byly převezeny do
Pardubic.
FEP
NCVň PŘLI-RADÁ I\á VLTAVĚ
Bude prý postavena u Orlíka mezi obce
mi Orlické a Zbenické Zlakovice.Má byt
čtyřikrát tak velká jako slapská a vy
rábět dvaapůlkrát víc energie.
Č

PRAHA VZPOMÍNALA TGM
Vídeňské noviny a milánský'deník IL
CORRIERE uveřejňují zprávy,že 14.září
byla Praha zaplavena podzemními letá
ky, v nichž se vzpomínalo výročí úmrtí
T.fit.Masaryka.Taxt ,podepsaný ”3 Masa
rykem za svobodné Československo” vy
zýval Pražany,aby den 14.září vyhlá
sili dnem smutku,aby se zdrželi naku
pování novin,cigaret,nenavštěvovali
divadla,kina,restaurace a zábavní stře
diska.
EEP
EXISTENCIONALISTtí V PRAZE
Na své cestě po zemích sovětského blo
ku navštívil Prahu francouzský spiso
vatel J.P.Sartre se svojí manželkou,
spisovatelkou Simone de Beauvoir.
Č
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Z KOMUNISTICKÉHO PLÁNOVÁNÍ
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— Na tiskové konferenci v Bratislavě
Přinášíme typické ukázky z komunistic
mluvil bývalý hlasatel RFE Bruno Fol ké hospodářské praxe,jak je uveřejnil
ia.Prohlásil,že byl do Č3R poslán re pražský DIKOBRAZ 23.září 1954.
daktorem Burešem,ale že se rozhodl dát "V září 1951 si dala zotavovra ROH Staré
se k disposici čs.úřadům.— -Na oslavách Město pod Sněžkou opravit auto do C5.výročí čínské komunistické republi kresníhc průmyslového kombinátu v Řum—
ky byla přítomna čs.vládní delegace.
perku,Od té doby byla vedena mezi obě
Členové;V.Kopecký,sekretář W KSČ V.
ma podniky'korespondence,které je už
Pasek,náčelník hlavní politické sprá úplný stoh,a není mošno přimět auto
vy gen.J.Zeman a velvyslanec v Číně
opravny k tomu,aby auto v pořádku o—
Pr.Komzala.— Do Číny a Koreje odejeli devzdaly."
|
spisovatelé J,Glazurové a V.Mináč.—
"V lovosickém okrese je zřícenina hradul
V Hlohovci byl odsouzen zemědělec J.
Hasenburk0Stojí na vrchu ze sloupov^fc ’
Blšíák pro neplnění dodávek ke 2 ro
ho čediče.Celý vrch je prohlášen za
kům vězení.— Nový motocykl PIONÝR bu státní reservaci.Silniční správa z Te
de vyráběn v Povážské Bystrici.Kon plic vsak odebírá, z vrchu kámen,čedičo
struktérsing.Josífko z JAWY,obsah:49
vá sloupy se sesouvají a je ohrcžer.^^
ccm a nebude pro něj potřebí řidičské isama zřícenina.Po četných intervener
ho průkazu.-— -Z nově založených vinic
cích měla být od 1.července těžba ka
v Praze-Troji sklidili první vinné kro mene z lomu zastavena,avšak nestale se
ny.*— Uliční výbory KSČ se'zřizují ve
t a k 'a ředitel silniční'správy prohlá
městech jihlavského kraje,v Třebíči,
sil,že práci nezastaví,protože prý ma
ve Žaáru na Moravě,v Humpolci a v Ha jí přesný plán."
vlíčkově Brodě.V budoucnosti budou
"Na oddělení Kuří státního statku Ří
zřízeny ve všech městech s více jak
čany je zakořeněn m e z i 'některými za
2.000 obyvateli.— Vodní hospodářství: městnanci nepěkný'zvyk,že když jdou
v republice je 5 1 .000 hektarů rybní v poledne na oběd,odnášejí si s sečou
ků a 20.000 hektarů vodních cest,kte snopy obilí.Vedení oddělení se tvářá^k
ré dávají 6 a půl milionu kg ryb roč k těmto krádežím jako nevidoucí."
luHr
ně .Dlouhodobý plán předvídá založení
60.000 hektarů rybníků v Čechách a na
Moravě a 20.000 hektarů rybníků na
dební skladatelé prodělali kurs po]
Slovensku.loni prý bylo vyloveno o 70% ke výchovy v Tatranské Lomnici.— V
víc ryb jak před válkou.— -Noví členo binné byl odhalen pomník "partyzánským
vé činohry Národního divadla v Praze: hrdinům" sovětskému plukovníkovi DibroJaroslav Marvan,Vladimír Ráž a reži
vovi a kapitánu Uhrovi.— -Novinářskou
sér Alfred Rad ok.— V obci Vanůvky na
soutěž "Julia Fučíka" vyhrál E.Šíp za
Jihlavsku byli odsouzeni "kulaci"brat seriál reportáží o komunistickém Viet
ří Lojdové a J.Děchtěrenko.— V Ratibc- namu.Další ceny získali:R .Fruhauf,S .
řově Lhotě na Prachatícku byl odsouzen Zuber,J.Bulant,J.Řeřich,R.Halas a Fr.
k 5 měsícům vězení a k pokutě 5 .000
Kouřil.— Dr.Čepička vydal knižně své
projevy pod názvem"Za nerozbornou obra
Kčs zemědělec J.Kuneš.— V Trnavě byl
odsouzen "kulak" A.Krchňák z Bohdano- nu vlasti".— V P,raze dožil se 75-narovic pro sabotáž "hospodářského plánu
zenin prof.dr.'K.Hynek. — Člen ND Sáša
k 6 letům vězení,k pokutě 10.000 Kčs
Rašilov je vážně nemocen.— Byla pode—
a ke konfiskaci celého majetku.— Hu—
psána obchodní smlouva s Afganistanem.Č
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'paní G.,ktorá přišla legalne 2 CSR do Austrálie ,poskytla HP tento interviews
NA

P A S

Z

Č E S K O S L O V E N S K A

AKO JE VOBEC MOŽKÉ,ŽS 3TE SA DOSTALA
AKO SA CHOVALI VOČI VÁM INÍ LUDIA,KSČ
SEM 1EGÁLNOU CESTOU?
VĚDĚLI O ÚTĚKU SYNA?
Zpociatku som nedúfala,že sa mi to
— -Váčšinou so mnou ostentativné sympa
podař?'. Avšak v poslednom ^case som sa
tizovali a vyjádřili sa slovami,ktoré
dozvěděla o viacerých prípádoch,kde
prezradily súhlas a snad i závisí.Mnovysiahovanie bolo povolené,a tak som
hí ludia mi preto politicky viac dovesa o to pokusila tiež a mala som šias- rovali.
tie.
MOŽETE NÍM ROZPRÍVAÍ NISČO Z VÁŠHO ÚAEá DOKLADY 3TI POTŘEBOVALA A AKOU CE o -■RADU?
U MUSELA TÁTO ŽIADOSÍ PREJSÍ?
— Začalo sa uradoval o šiestej ráno.
Bolo toho spusta.Okrem osobných, do Najprv Lola "desaíminutovka".To sa mu
klad ov ešte prehlá.senié ,že banky nemá— sely predebatovaí denné události z po
jú požiaaavky voči mne,že sa zriekam'
litického a hospodářského sveta.Výklady
nároku na devízy,majetok,penziu,byt , však nie sú vždy tak ortodoxné,ako by
átne občianstvo a viazané vklady.Kaj■■si to prialy komunistické orgány.Práce
žsie bolo uvolnenie z pracovního po bolo až příliš,ale prezčasy sa nepla
měru závodnou radou.Samozřejmé som mu
tily. Každú chvilku sme mali brigádu a
sela dokézaí,že celá cesta mi bude ža— sehodzu.Na státně sviatky sme museli
plátěné a až keá som to mala v ruke,vy■vyrukoval .Keá zomrel Stalin a Gottwald
dali mi pas.To bolo skoro v^poslednom boly v predsieni icii busty a všetci
okamihu a přežila sem hroznu úzkosí.
zaměstnanci sa museli striedai v čest
Cel” proces trval rek a pol a bol to
né j stráži.Přinutili nás tiež objednal
čias,ktorý by som ’až neehcela prezií
aspoň jeden z denných časopisov.Já. som
druhýkrát.
tu PRAVDU ale nečítala!
POVOLILI VÍM NEJAKÚ BATOŽINU?
VIETE 0 NĚJAKÝCH PRÍPADOCH ZAIŠTENÝCH?
^ Á n o , musela som vsak všetko napísaí
^^ojmo do seznamu a to skutočně každu — Skoro každá rodina má nějakého pří
maličkosí,co bolo hroznou prácou.Potom slušníka vo vážení.Mala som súseda^ktorý bol v západněj armádě.Jedného dna
mi zamietli spústu věcí ako na pr.strii
na
zastavili tajní na ulici a vypytoi^írné příbory -noiusiru, sperxy, stare
vali
sa ma na něho a skoro ma tiež za
^ R L h y ,elektrické náčinle.S knihami som
vřeli.Stává sa,že niekoho povolají do
mala zvláštně xažkosti,pretože ieh je
Prahy,aby tam referoval o nejakej úradvelký počet na indexu,hlavně také star
nej záležitosti,a že jeho rodina potom
šie.
o ňom vobec.nepočujealebo dostane
NEPRENA3LED0VA1I VÁS PRE ILEGÁLNY OD
zprávu,že je zadržaný pre "prečin” .NajCHOD VÁ3PI0 SYNA?
horšle na tom je,že si odsedí roky v
‘— Nie priamo.Jeho útek som nezahlásila
base,až sa dostane před súd,ktorý ho
Předvolali si ma až po roku na SNB.Na
potom snad oslobodí ako nevinného.
každý pád som si sobrala nejakú Stravu
a k í je M l a d a v č s r t e r a z ?
so sebou.Vypocul ma mladý člověk,ktorý
— To viete„VáČšina ludí cáká na oslosa asi nado mnou slutoval.Nestalo sa
mi nič,pretože syn nebýval u mna.V ura> .bodenie od komunizmu ako na spasenie.
de som bola však zaznamenaná ako poli Akou cestou sa to stane je už ludom
ticky nespolehlivá a musela som sa u — jedno,len aby to bolo čím skoréj.Radsej hrozný koniec
/PoKrao.str.S/
spokojií s podriaděnou prácou.

«
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NA PAS Z ČESKOSLOVENSKA/Pokrač./

ŠS.NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE V I C T O R U ,CYRIlometodejská liga v Melbourne -Tělo
ako hroza bez konca!Všeobecne sa počú- cvičná jednota Sokol v Melbourne a
va Hlas Ameriky a REE.Očakáva sa vál Sportovní klub Slavia Melbourne zvou
ka.Kolujii divoké chýry.Posledně poli všechny své členy a přátele na OSLAVU
tické události musely maí zdrcujúci do 28.X.,která se koná ve středu dne 27.
jem na ludí.
října 1954 v 8 hodin večer v Indepen
TO STE TEDA BOTA ŠŤASTNÁ, KEÍ) STE SA K0- dent Hall,roh Collins & Russell Sts..
NEŠNE DOSTALA CSZ HRANÍCU?
Melbourne-City.
— To si myslím.Nechcela som tomu verit
DNE 28.ŘÍJNA 1954 0 11.HOD.DOPOLEDNÍ
až ked budiem sedied vo vlaku.Ale to'
položí zástupci čs.organisací věnec
tiež nebolo celkom bezpečné.Stává sa,
na
hrob Neznámého vojína v památníku
že si prídú pre niekoho až do vagónu v
padlých v Melbourne. Sraz účastníků
poslednom okamihu.Známi sa na nás dí
vali ako na zázrak.Ked potom vlak pře v 10.45 hod.u památníku /St.Kilda P.IJ
elektriky z City zastávka č.16/.Při;?
jel mostom cez Moravu,oddychla som si
te v hojném počtu.
Tisk.r.
ako nikdy predtým.
VĚDĚLA BY STE UŽ DOROVNAT ŽIVOT V AU VE ČTVRTEK DNE 28.ŘÍJNA 1954 SE UTKÁ
STRÁLII A V ČSR?
Československo s Itálií ve finale
m
— Nehovoriac o zásadných rozdieloch , 'Mezinárodního poháru v kopané v Mel"
ktoré sú všeobecne známe,myslím,že vač--bourne'při umělém osvětlení na stadi
šina věcí je o vela lacnejsia.SÚ však
onu ve Flemingtonu/Showgrounds/.Začá
niektoré výnimky.Třeba vsak přiznat,
tek v 8 hodin večer.Itálii bude repre
že sa situácia po menovej reíorme nie- sentovát letošní vítěz státní ligy,
co zlepšila.Vcelku som však příliš krá'tjS.C.JUVENTUS,posílený několika hráči
ko v tejto zemi,aby som sa mohla koneč
-z Adelaide.Za Československo nastoupí
né vyjédrií.
S .K.SLAVÍA Melbourne spolu s několika
DÚFAME,ŽE SA TU PANÍ G .BUDE DOBRÉ CÍ- ;čs.hráči z jiných zdejších klubů,jako
TIÍ A ŽE NEBUDE LUTOVAŤ OSOBNÝ K^JETOK ,:i asi 1 hráč z NSW a 1 z Jižní Austr.
KTORÝ ZANECHALA V ŠSR A VYMĚNILA ZA
Křesné sestavy nejsou dosud známy.
^
SLOBODU.
ČESKÝ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
pořádá v sobotu dne 30.října 1954 své
ČS.KLUB V JIŽNÍ AUSTRALII ,CYRILOMETO- prvé divadelní představení, POSLEDNÍ
dějská liga v Adelaide a Klub K.H.Bo [MUŽ E.X.Svobody, v St.Michael Hall, á
rovského v Adelaide pořádají společné iBrunghan St.,North Melbourne.Po di- ^
oslavy čs.národního svátku ve středu
vadle taneční zábava.Vstupné 4/-.či27«října v 8 hod.večer v místnostech
jstý výtěžek ve prospěch čs.školy v
33 Wakefield S t .,Adelaide-City. F.N.
[Melbourne .
J .K.
ČESKÉ DIVADLO V SYDNEY OSLAVÍ 28,ŘíJENÍUNI0N THEATRE, UNIVERSITY GROUNDS,
slavnostním představením Vrchlického
M e l b o u r n e .uvede ve dnech 25.10. až
hry NOC NA KARLŠTEJNĚ ve čtvrtek 23.
Í6.11.1954 hru G.B.Shawa MAJOR BARBARA
10.v 8 hod.večer v Maccabean Hall,Dar-|V hlavní úloze Jiří Pravda,
linghurst.Předprodej vstupenekjAmeri- I
can Eur C o . ,80 Market St.,City,telefon [ČS.BÁSNÍŘKA A.JENÍKOVÁ Z N.ZÉLANDU
MA 2184? S.Slavík,203 Hay St.,City,teliměla 28.září přednášku v hlavní staMA 2430 a'České divadlo,116 Darlinglnici 2YA Wellington na téma "Sv.Váchurst Rd.,King's Cross,tel.PA 1842.
ílav,patron země české" a počátkem
A.M.
iříjna o překladech z cizí poesie. HD
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úvodní reportáž
Hlasu domova

EPIŠTOLA PRVNÍ-POCHOPI T É M Ž TROPICKÁ

Možná,že ještě dnes,přesto že ži
jeme ve dvacátém století,jsou někde
TropytNení to kgřazelné slovo?Polo- okolo rovníku místa,která odpovídají
^fcahé černošky nádhérných těl,štíhle
naší romantické představě o tropech
k o k o s o v é palmy,lemující bělostnou pláž ovšem můžete na to vzít jed,že tato
neustále olizovanou vlnami Pacifiku,
místa nejsou australskou kolonií.Ale
vánek,který přináší Od moře roztříš—
doma jsme ř í k á v a l i J a k ý pán,takový
ěnou bílou pěnu vln,nemilosrdně roz— krám” a není nad česká lidová pořekad
itých o pobřežní skály,roztřepané
la.
listy banánovníku,šustící ve večerním
EP IŠTOLA DRUHÁ-STRASTIPLNÁ
větru,vysoké paw-paw,plné žlutých plo
dů ,domorodé služebnictvo,konájící veš
Melbouřnské počasí mi k srdci ne
keré domácí práce,jasně zelené keře ,
přirostl o,v hlídání bláznů jsem nevi
plné velkých tropických květů rozmani
děl ani ideální zaměstnání ani svůj
tých barev,z nichž labužnicky šsají
životní cíl,nikdo z naší rodiny nebyl
sladkou štávu ohromní motýlové,tiše
po
první světové' válce natolik prozře
chodící domorodci,běloši v lenoškách,
telný,
aby vyemigroval do U.S.A* a mohl
usrkávající whisky chlazenou kostkami
mi poslat affidavit,a tak se moje oči
^ | e d u , tropické helmy a bílá oděvy bez
začaly upírat na Novou Guineu asi tak
^^jediňé skvrnky,výhled na temně modré
moře,líně se povalující želvy,milost toužebně,jako když Noe vyhlížel holu
bici .
ný cvrdlikot cikád,zapad slunce,hýří
Navázal jsem širokou korespondenci
c í všemi barvami,a v pcžaií tmavá si
s kdekým,koho jsem znal/nebo'taky ne
l u e t y vysokých a divokých hor. Ne zní
znal/ ,napsal spoustu žádostí,prokoresto krásně,lákavě a romanticky?
pondoval několik liber a stále seděl
Ovšem — čre-ii to člověk v Hlasu
v Melbourne,hlídal ve dne blázny a v
domova,dívá-li se na obrázky z tohoto noci telefon v jednom z předních hote
kraje v mlidné kavárně někde v Melbour lů měs t a ,kterému se snad podaří v ro
ne anebo vidí-li film z tropů,natoče ce 1956 uspořádat důstojné Olympijské
ný přímo v Hollywoodu.lam totiž nejsou hry.
vidět denní monotonní jídla,připravo
4.dubna 1951 jsem našel v ARGUSU
vaná z monserv bez chuti a bez zápa —
inserét
společnosti A.P.C. - SURVEYOR
chu/Hade in australia ,komáři,malarie,
DRAFTSMAN
for duty in Papua - a okam
tropické horečný a vyrážny,miliony růz
ne s T i c a n c i n a v e .v.,neostři:^ nedosta- žitě jsem na uvedenou, adresu napsal
dopis o třech větách,abych se vyhnul
, .
v
- o
^
___ f
co možná nejvíc chybám ve spelování,
cy/lom cezvaaně pracuj _c.,m nnstnim
které,jak sami víte,dovede být často
firmám/a těžme dýchatelnou atmosféru.
/Pokrač.na str.10/
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irdny,kdy ž lákaly Odys

dodňfefe- dluží 25 £
/poznámka'Sii|r§- katalog/,12.tří neši
8.
dubnav ;^e|h dostal odpověď o č.ty ci
- běhání,sfi4&ění,t éměř denního po
slouchání-rad a ponaučení od přátel,
řech vát ráčit,slibně mne vyzývající, a—
kteří v. tropech nikdy v živote neby
bych se přišel představit.
li, a za 13.nadměrné dávky trpělivos
9.
dubna jsem byl přijat po dvaceti
ti.
minutovém interviewu,vedeném ve velmi
Vše jsem konečně obsolvovai a ~.
primitivní angličtině.
července jsem'odletěl na Novou dui 12.dubna - tedy tři dny po mém při neu,na ostrov,který jinak prozřetel
jetí — mi vystavil Department of Terri ná matka příroda klidně mohla zapo
tories ’’Permit of Entry” ,který je ne
menout stvořit a vvbec nic by se
zbytný pro cestu na Novou Guineu.
válo nestalo.
/Pokračováni^
v

4.července - tedy za tři měsíce jsem dostal výše zmíněné povolení do
Z DOPISU Z NOVÉHO ZÉLANDU
rukou a mohl jsem ohlásit mé společnos
ti, že mohu odjet.
(Důvěřivost je jistě kladná vlastnoso^^
K tomu bylo zapotřebí ji.prošetřeni {člověka a je známkou toho,že život o—
u Security Service,2.svolení od Depart noho člověka nebo národa plynul hladce,
mentu of Labour,že místo jako emigrant' bez zklamání a nebezpečí.Když se slast
povídá, o něčem,co
smím dostat,3.povolení k úřednímu zru ným lidem
nevypadá
tak
slunečně,poslouchájí
to
šení dvouletého pracovního 'kontraktu,
jako se poslouchá smyšlenému příběhu
4.zvláštní povolení,že smím vstoupit
s
reservou "matter-of-fact" mozků.Kina území australského teritoria,i když
jak
to hladinu jejich mysli nerozčeří,
jsem'dosud neztrévil v Austrálii dva
byí
to bylo sebe brutálnější,protože
roky,jak předpisuje zákon,5.propuště
jim
schází vlastní zkušenost.A prctz^p
ní z místa,kam jsem byl přidělen úřa
jim schází zkušenost,nedá se od nicl
dem práce/Arbeitsamt?/,6.povolení od
očekávat
představivost.
Departmentu of Immigration v Canbeře,
Stalo
se
mi,že
mne lidé pozvali na ’o;
7.převod od Commonwealth Employment
ty"
jako
"atrakci"
a všechno,oč se
Office z místa mého zaměstnavatele k
jímali,byly
drastické,ale
méně dv.le^ř
společnosti A.P.C.,8.lékařské vysvěd
čení o bezvadném zdravotním stavu/ za té detaily ve spojitosti s odchodem z
platilo A.P.C./,9.potvrzení od zubaře, domova.Nezajímali se o důležité příči
že můj chrup nepotřebuje žádné opravy' ny,které to způsobily,.Byla. to pro mne
po dobu jednoho roku/platil jsem já /, zoufale vyčerpávající záležitost...
Pro ně takováhle'Hromádkova návštěva
10.potvrzení od berního úřadu,že jsem
poctivě zaplatil daně,11.vydatné pomo moc neznamená.Nejvýš, dyž čtou v novi
nách o tom,že někdo přijel z Českoslo
ci mého australského přítele,který mi
venska, vystřihnou to a pošlou svému
většinu výše zmíněných nezbytností k
výletu na Novou Guineu vyběhal s pod českému příteli n e b o .přítelkyni v na
mínkou, že za jeho klub budu chytat tři ději,že je to'potěší;"Četla jsem,že byl
ustanoven os.konsul na NZ.Tak.vám t^
zápasy,což jsem učinil a za což jsem
honem
píšu.Jistě to pro vás znamená h^d
dostal vynadáno od krajanů,s nimiž jsem
ně,mít
zde zástupce svého'národa."
hrál minulou sezónu.Kromě toho mi onen
A . J . ,Nelson,Nový Zéland
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Demokracií se nazýváme
proto 5že naše město není
spravováno kvůli několik
ka jedincům,ale kvůli vě
Neperiodická pri'loha HLASU DOMOVA
tšině.Ale ačkoli podle
zákona jsou si všichni
K_28^ríjnu 1 9 5 4
navzájem rovni v soukro
J A K
Z
K R I S E
?
mých vztazích,přece jen’
ten,který nějak vynikne,
má přednost ve veřejném
Na schůzi zastupitelstva Rady svobodného Čes
životě,ne jako výsadu,akoslovenska ,která se konala ve dnech 2 5 .-26.září
e za zásluhy.Jestliže
1 9 5 k >se konečně začalo aspoň něco d í t .Zastupitel
ěkterý člověk chce slou
stvo Rady zprostilo členy předsednictva R3Č všech
žit své zemi,nemůže mu v
funkcí a zvolilo delegaci,"která má připravit retom bránit chudoba nebo
organisační návrhy pro příští schůzi.Ta se má ko
nízký pí vod.Páteří našenat 2 7 »listopadu.Členy zvolené delegace'jsou :Čero veřejného života je
nýjDieška,Lettrich,Maj e r ,Osuský,Papánek,Procház
svoboda,a ve všedním ži
ka a Zenkl.Na tom by snad bylo překvapující jen
votě nepodezíráme ani se
to,že se ještě dnes Rada svobodného Českosloven
nezlobíme na svého sou —
ska odvažuje představit exilní veřejnosti 51 oprav
sedá,když si děla,co se
ný výbor” v takové sestavě,která je sama o sobě
mu líbí,ani se na něj ne
schopna odpudit 80/ všech uprchlíka.Jaké opravy
díváme káravě.Avšak za chtějí poskytnout Zenkl a Majer,co nového mohou
tím cc ne ztrpčuj eme živo
přinést Černý a Osuský?
jeden druhému tím,ze by
Tato nedbale zalátaná jednotná kandidátka má
chom se míchali do soukr
mých věcí,brání nám v po
za úkol prozkoumat tři návrhy na reorganisaci Ra
dy svobodného Československajnávrh exilních or—
Tušování zákonů úcta k
nim.Posloucháme ják záko
ganisací v Kanadě,návrh "mladé generace" v exilu
ny tak i úředníky,zvláš
a návrh dr.V.Hlavatého,profesora matematiky na
tě pak ty,které chrání
universitě v Indianš.Návrh kanadských Čechoslo
lacé, a ty nepsané záko
váku neznáme.K návrhu "mladé generace" stačí ří
ci jen to,že celý jeho smysl spočívá v tom,že by
ny,jež se opírají o veře
né mínění.
^erikles
se věkový průměr funkcionářů Rady snížil asi o
/před 2.5CC lety/ .
třicet let.Podpisy na petici ctižádostivých mla
dých jsou téměř stejně odstrašující jako složení nahoře uvedeného nápravného
výboru.návrhu profesora Hlavatého bychom si však m ě l i 'všimnout trochu podrob
něji. Jeho autor nám zaslal rukopis článku JAK Z KRI 8E,z něhož také dole ji ci
tujeme .

m

Profesor Hlavatý především konstatuje•"Političtí činitelé třetího exilu
jsou většinou příslušníky generací,jež byly politicky formovány Masarykem a
Benešem.Hc-imi často spšlehali ve všem na. tyto dva muže,nebo stáli v příkrém
latentním odporu k jejich snahám.Navykli si celý život sledovat jedinou ko
lej a nyní jim schází myšlenková odvaha nové problémy řešit novými'cestami.
Opírajíce se : analogii prvého a druhého odboje bezděčně spoléhají,že se his
torie bude opakovat.
/Pokračování na str.12/
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Neuvědomují., si jasně,že prvá dva od
ním jablkem svárů v RSČ od jejípQ zSboje měly jiné předpoklady,než má třeš ložení byl "boj o m o c " ,vyjádřený
tí exil/který se dosud nezmohl na od ně otázkou;kdo do výboru za tu Č-í-^cU
boj/."
stranu?. . „‘Každý,kdo tuto otázko. ií-_
řu je, snaží se porušit demokrat i
V prvních dvou odbojích,říká pro
kóny/nebol
poslancům už dávno vyííxsfesor Hlavatý,stáli v čele lidé,kteří
lo
volební
období-p.r,/,o jeji6/|_Ž—
si osvojili vůdčí .postavení právem re
pštné
zavedení
má RSČ usilovatfyá/ /
voluce,nikoli na základě politického
motiv
svárů
je
vůbec mimo obor -/"živ
klíče.Mimo Beneše byli ovšem v druhém
odboji lidé,kteří odvozovali svůj man nosti. RSČ může pracovat k uskutex^g-rí
takových ideálů,které vyjadřují Čí __
dát z posledních voleb před Hitlero
sporné přání většiny národa.Náv>/Í
vou invasí-"Jejich moc byla založena
dětských
Němců mezi tyto ideály
na fikci,neboí ve své činnosti nebyli
ří
a
proto
RSČ nemá vůbec práva
zodpovědní voličstvu,kterého se z ci
to
otázce
jednat."
ziny nemohli dovolat.Jen tak se mohlo

stát,že bez vůle národa a vlastně pro
Podle návrhů profesora Hlavaté-c
ti vůli většiny národa rozhodovali
by se RSČ v budoucnosti měla řídisvévolně o věcech,jichž důsledky byly mito směrnicemi ;1,RSČ přestane
or
pro republiku skutečně osudné.Politic gánem stranicko-politickým a stane
ké strany v exilu jsou škodlivé pro
orgánem čistě pracovním,2.Nejvyšsím
národ,protože nemohou být kontrolová :orgánem Rady je zastupitelstvo,kteří
ny voličstvem."
rozhoduje s konečnou platností o rei5"
rentech a jejich práci.3 .Každý dcsaPo kritice dosavadní činnosti/'či
;
vadní
člen RSČ složí nový členský s l-c‘
spíš nečinnosti/Rady a rozboru příčin,
:
Ten
nechí
obsahuje':slib věrnosti rejež k ní vedly,analysu je. profesor Hla
!publice a'jejímu demokratickému zří"
vatý přítomnost a budoucnost tamto:
zení,slib,že do 6 měsíců po osvctczs
"Bolševický převrat z února 1948
ni sioži veškeré odbojové funkce,j&s
dal vznik revolučnímu právu k boji o
né prohlášení,že je členem RSČ z ti
znovunastolení demokratického zříze
tulu práva revolučního a nikoli iakc
ní. Tento boj má dvě složky;jednak boj zástupce politické strany.4.Bude zrt
proti bolševismu,jednak příprava pro
zen počet odborů/referátů/podlé pra
přechod od vlády bolševické k vládě
covní potřeby a nikoli podle politi0"
demokratické. . .Revoluční právo' na od kého klíče.5.V čele referátu stojí
bojovou činnost zároveň vymezuje okruh ferent,potvrzen,/ -zastupitelstvem. Je r
působnosti.Protože nemůžeme ověřovat
jeho povinností přibírat ke spoluprS"
vůli voličstva,musíme se spokojit t ím . ci jednotlivce z širokého exilu,pok1*0o čem bezpečně víme,že.je nesporným
mošno z mladé generace„Tito spolupra
přáním většiny národa...Revoluční prá covníci se postupem doby stanou čle
vo ovšem nevylučuje.aby třetí exil
zastupitelstva,složí-li členský slit*
připravoval návrhy na určité změny.Ne 6.Referent ztrácí automaticky svou
smíme však nikdy zapomenout,že to mo funkci,nemůže-li během jednoho roku vy
hou bjtfc jen návrhy... Odbojová práce ,
kázat žádnou práci.Závěrem slibuje
založená na revolučním právu,... kate prof.Hlavatý pojednat podrobněji ofigoricky vyžaduje,aby byla revidována
nancování odboje a podrobném pracovním
otázka financování členů RSČ...Hlav—
programu R S Č .
vm
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T.G.Masaryk
Posud společnost budována je více
myslí.Burnsovo slovo o noportunismu
na smrti než na životě.Neumíme ještě
vědeckém" neznamená nic jiného.Nemyslí
žít.Žít plně,positivně.Život vlastní
cí potácí se zleva napravo,člověk mys
příliš často udržujeme smrtí cizí.Ni
lící,znající své síly,jde svou cestou,
číme život vlastní a cizí stále.
pro něho pravo a levo néní.Překážky
Nedovedeme vychovávat svých dětí,ne překonává,vyniká nad ňě,tvoří nové,
dovedeme je udržet zdrávy,stále plýtvá ale nevybírá slepě,aby z desíti hlou
me životní silou,vlastní i cizí.Vraž
postí udělal jedenáctou.
dy a sebevraždy jsou jen akutní projev
"Opatrník"-— ne.Opatrníky se stáva
chronického ničení životu.
jí radikálové a macchiavellisté spoju
Nedovedeme pracovat .Ne jsme pracovi- jící v sobě lva s liškou.
,Kdekdo přenáší práci na ruce cizí.
Jsem proti revolucionářství.Proto,
Jsme otrokáři a sami otroci.Více— jsme že věřím ve vývoj a pokrok.Revoluce
divoši.Chceme se rozčilovat,ale praco je šosáctví.Nejhlucnější protišosáct—
vat nechceme.
ví bývá často šosáctvím.Starými pro
Avšak práce,práce skutečná je práce
středky nelze stvořit nové,a revoluce
á ,drobná,všední.Tak jako věda pravá je prostředek velmi starý.Je aristo
zabývá se jevy nejvšednějšími,tak prakratickým sportem.Revoluce je sázka
covníkem skutečným je ten,kdo dovede
do loterie.Nevěřím však v náhodu a
dělat věci malé,všední,nutné...Drobná'
zázraky.Jsem rozhodný determinista.
práce je skutečně praktická,konkrétní, Ale nejsem fatalista.Cítím svou spolu
životní—ty veliké činy heroické
jsou
odpovědnost a povinnost k spoluprá
obyčejné ve fantasii a in abstracto .
ci .
Utopism překonává se prací drobnou.Pra
Revolucionář je rousseaovský divoch,
cí se také překonává revoiucionism.
nedovedoucí pracovat,a lekající se pro
V pozorování toho, co nezajímá niko- to rostoucí komplikace společenské.Re
,v dělání toho,co všem je nudné — v
volucionář protiví se vývoji a pokro
torní heroové budoucnosti.Posud jich
ku,protiví se pravé osvětě...Revolu
však je málo.lidé raději obětují život, cionář je utopista.
než aby pracovali.Člověka skutečně moReformaci,ne revolůci!Bez skutečné
|fcpního a pokrokového poznáš podle pra- nápravy srdce a hlavy,bez nápravy myš
^^vitosti.Člověk moderní toí pracovník. lení a mravů můžeme revolucí odstranit
Dělník. ’*
dábla,ale Belzebuba posadíme na jeho
Aby se rozčilovali,lidé žijí v ex
místo.
trémech. Naše historie je tomu velikým,
Avšak ti zlí,ba ani ti nejhorší/reale smutným příkladem.Hned Žižkou-hned volucionáři-p.r./nejsou tak zlí jako
Komenským.I vznikají Rckycanové,modlí t.zv.lidé hodní,indiferentní.A těch
cí sej"Dejž nám,milý Bože,v prostředek revolucí nepředěláš.Macaulay řekl«Žád
uhoditi!"Hrozná modlitba a naše kletba. ný národ nemá dělat revoluci,ale vždy
To hrozné t .zv.prostředí zlaté!Taktika má být odhodlán ji započít.Rozumím to
ryc nebo nic je pro lidi nemyslící,ne mu tak;Národ nemá být indiferentním,
předvídající .Pře hráče.Člověk myslící,
má bdít,má potírat násilnictví v zárod
opravdový zná své účely a k nim pracu cích a všude,v malém,má vůbec pro svůj
je. Pro člověka takového otázka radika- cíl pracovat.
1ismu-oportunisrnu nemá smyslu.Proto,že Sborník MASARYK OSVOBODÍTEL,ELK 1938.
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Byla noc a mužové achajští sesedli
"Přepadat ženské/'krčil rameny
se blíže k ohňřm.
garský Hippodamos,"to s e ,Thersihs »-c
''Ta skopová zas nebyla k žrádlu,"
dělá" .
_
"Válka je válka,11zvolal lhers//ý~_3__
ozval se Thersites,dloubáje se v zu
bech." Já se vám divím,Achajci,že si to udatně."Ty jsi mi, Hippodame,pěkná',/''
necháte líbit.Vsadil bych se,že o n i
t enec !M y s 1 íš ,ž e výhra jeme vá 1 Ira '^ ’,
měli k večeři nejmíň beránky zimrlíky.
že milostpán Achilles jednou za
Ale to se ví,pro nás,staré vojáky,je
roku uspořádá veřejné potýkání s ///
smradlavý kozel dost dobrý.li d i ,když
vozembouchem Hektorem?Člověce,ti ^ *
si vzpomenu na to skopové u nás v Řec to mají smluvené a sehrané jedna r/ý
ku-— "
dost. o.A ta válka se tak courá PrC "áĚk
aby se pan Achilles mohl nafukovat
"Kech toho,Thersite,"bručel tatík
Supato r."Válka je válka."
jeko bůhvíjaký rek.Se vám divím,z£ 0
"Válka,"děl T h e r s i t e s prosím tě,
nevidíte."
čemu říkáš válka?Tomu,že se tady poma
"Prosím tě,11ozval se mladý
lu desátý rok flákáme‘pro nic za nic?
don,"co ti vlastně Achilles udělá-efc
Já vám řeknu,mládenci,co to jej to není
”Mně?Ani to nejmenší,"děl rez-''-'- _
žádná válka,to si jen páni vojevůdci
ceně Thersites.:iCo mně je po něm?-^0^/
a hodnostáři udělali na státní útraty
věděl,já s ním ani nemluvím,ale v ssCCi
výlet„a my,staří vojáci,my máme otví
lid už má plné zuby toho,jak se ten
rat hubu na to,jak nějaký floutek,utři chlap dělá aviežitý.Ha příklad tc
nos a mámin synáček běhá po táboře a
trucování ve stanu.Žijeme v takové dě
naparuje se svým štítem.Tak je to,ho
jinné chvíli,kdy jde o cest naší — eýy
le nku."
lady,celý svět se na nás dívá-a co z e 
"To myslíš Achilla Peleovce,' řekl
la pan hrdina?Váli- se ve stanu a že
mladý Laomedon.
pr:' nebude bojovat.Máme snad my za
"Toho nebo jiného,"prohlásil Thersi odřít dějinnou chvíli a cest cele - T o 
tes."Kdo má oci v hlavě,ví,na koho to
ledy?... To máte ty národní hrdiny!eoa—
padá.Páni,t o nám nikdo nenamluví;kdyby bělci jsou to V.’..
šlo opravdu o to dobýt té pitomé Tro
..."A my,ndil Hippodamos,"my Danaove,
je,tak jsme ji už dávno měli.Jen pořád Thersite,se bijeme-za pouhou legen^£'
ně kýchnout a byla by na hromadě.Proč
"Milý Hippodame ," řekl Thersites ,^F
pak se nepodnikne takový di:kladný impo :'zdá se, že do toho nevidíš .My,He li sno
santní šturm s křikem,hrozbami a zpě
vé válčíme za první proto,aby
sta
vem válečných písní—a hned by byl konec rý lišek Agamemnon nahrabal plné pyt
vojny."
le kořisti,za druhé proto,aby hej sek
"Hru,"brumlal rozvážný Supator,"kři Achilles ukojil svou nezřízenou cti
kem Trója nepadne."
žádost, za třetí proto,aby podvodník
"A to se moc mejliš,"hlaholil Ther Odysseus nás okrádal na válečných do
sites. "To ví každé dítě,že Trojští
dávkách, a konečně proto,aby jakýsi pod
jsou zbabělci,skety,svrabaří a chamraa. placený jarmareční zpěvák,nějaký HoJen jim jednou pěkně od plic ukázat ,
m é r h e b o jak se ten pobuda jménuje,za
kdo jsme my,Rekové!To byste koukali,jak; špinavých pár šestáků dělal slávu nej
by zalezli a škemrali o milost!Stačilo :větším zrádcům řeckého národa a při
by sem tam přepadnout trojské ženské,
tom hanobil nebo aspoň umlčel ty pra
když jdou večer -pro vodu-"
vé, skromné, obětavé
/Pokr.str. 17/
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hrdiny achajské,jako jste vy.Tak je to, ohledů vpravo nebo vlevo sloužit je
Hippodame."
nom svému národu a jeho cti a slávě!
"Největší zrádcové,"pravil Eupator, ;To jsme to my,antičtí Řekové,dopraco
"to slovo je,Thersite,trochu silné."..
vali! Že se nezalkneme vším tím bahnem!
..."Nerad to říkám,"bránil se Thersi
Jednou se bude o naší době psát jako
tes. "Vy mne,Danaové,znáte,že nedělám
o periodě nejhlubšího'národního zneuc
klepy.Ale když myslíte,že to je ve ve- j tění a porobení,hanby,malosti,zrady,
řejném zájmu,povím vám hroznou vec.Onesvobody a rozvratu,zbabělosti,korup
nehdy jsem hovořil s několika dobr jmi,
ce a mravní hniloby— "
statečnými Řeky.Jako vlastenec mluvím
"Nějak bylo,ně jak bude,"zívl Eupao válce,o nepříteli,a jak už je má řec tor,"a já už jdu spat.Dobrou noc,li
ká,otevřená nátura,říkám,že Trojane,na-: dicky !"
úhlavní nepřátelé,jsou smečka zba
"Dobrou noc,"děl Thersites srdeč
bělců ,zlodějů,ničemů,otrapů a krys,že
ně a s libostí se protáhl."Ale že jsme
jejich Priamos je senilní dedek a je
si dnes pěkně pobesedovali,co?"
jich Hektor sketa.Uznáte přece,AchajoZkráceno z KNIHY APOKRYFU,Borový 1947.
',to že je přece pravá řecké smýšle►A tu najednou vystoupí ze stínu sám
Agamemnon—už se ani nestydí špehovat—
B__E _Z____ N __Á.__Z__V__U
a povídájPomalu,Thersite.Trojští jsou
V.Dyk
dobří vojáci,Priamos je správný starý
muz a hektor je hrdina.Nato se obrátil
7ous nervi svůj a netrkej svá
na patě a zmizel dřív,než jsem ho po
roucha.
zásluze mohl odbýt.Pánové,já zůstal ja
Teříkej nahlas:ne a'ne!
ko opařený.A hele,řekl jsem si,odkud
Smíš šeptat.Kdož ví,kdo tě
vítr v a n e !Tea už víme,kdo zanáší do na
neposlouchá?
šeho tábora rozvrat,malomyslnost a ne
Q i d záchověj,6 ,občane!
přátelskou propagandu!Jak máme potom
W ý f ú t válku,když ti podlí Trojane mají
?oc nazvi dnem,den ač se nocí zove.
své lidi,své stoupence v našem středu,
U e á přebarvit se ve mžiku.
ba htř než to,přímo v našem hlavním
Orientace přidržuj se nové.
anu?A myslíte,Achajci,že takový zrádZapírej,zalži,státníku!
řdělá tu pcdkcpr.cu práci prc nic za
nic?Ba n e ,holenku,ten nebude z a d a m o
Poslušně vlak se řítí po kolejích.
vynášet do nebe naše národní nepřátele.
Sekají tiše u vlaku,
Ten za to musel,panečku,dostat od Troj
šmok hovoří dál o velikých dějích,
ských težee zaplaceno.Jen si to,mláden
/stup.Čas je.Sbohem,vojáku!
ci, trochu srovnejte:válka se vleče,A—
chilles byl úmyslně uražen,v našem voj
Inus za hnusem jde nepřehlednou
sku je slyšet jen stesky a reptání,všu
řadou.
de roste nekažen,zkrátka všecko je jed
ídi klidně,jako všecko jde.
na lumpárna a zlodějna.N a ‘koho se podí
Ta hrob svůj vlastní náhrobek si
váte,je zrádce,zaprodanec,cizák a čachkladou.
rař.ji když jim člověk přijde na jejich
lem' hanbu,pij ji,národe!
finty,řeknou,že je r e j p a l a rozkladný
+
živel.To má našinec za to,že chce bez
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XV.mezinárodní filmový.festival v Benátkách
M HO

HO

O D M Ě N Ě N Ý C H ,

M Á L O

P 0 V 0 L A I Ý C H

.Letošní benátský festival splnil dost málo z toho,co sliboval.Zvláště když
komunistické státy na poslední chvíli odřekly účast,bylo namístě doufat, še
program festivalu,oproštěný takto od protivného plakátového balastu socialis
ticky realistické kinematografie,bude dokonalým hodokvasem filmového umění.
Bohužel však některé země poslaly do Benátek filmy,které byly bezmála tak
slabé jako odvolaný výkvět komunistické produkce.
Sovětský svět ponechal v soutěži jenom bulharský film BÁSEŇ 0 ČLOVĚKU.Byla s
patrně dobře promyšlené zlomyslnost ,neboč tak směšná proletářská rytírna je
i za Železnou oponou k pohledání.Film se staví,jako by byl životopisem delui
kého básníka Vacarova,který se jednou provždy třídně- uvědomí,jakmile hc četjy
ři bulharské královny začnou,prohánět po cvičišti.Od té doby je Vacarov zat^
sáhlým. komunistický#; agitátorem, jemuž i smrt jeho děcka je vhodnou přilezl- :
tí k plamennému vyznání nenávisti vůči buržoasnímu Bulharsku a lásky k Sovět
skému svazu.Druhá půlka filmu se skládá z filmových lekcí Roku Stranického
školení a je vyplněna úvahami komunistických intelektuálů o tom,co je pra
revoluční umění a co ne.Tak si Vacarov a jeho soudruzi krátí čekání na acre™
války a příchod sovětské armédy-Osvoboditelky.Ještě dříve však přijde bulhar
ská policie,takže Vacarov a jeho parta dostanou ještě příležitost zasadit ne
náviděnému režimu smrtelnou ránu sborovým zpěvem revolučních písní ve vězení
Eestivalové obecenstvo bylo sice do
bře vychované a odměnilo každý promí
taný film alespoň odměřenou salvou
zdvořilého potlesku,ale za promítání
bulharské BÁSNĚ 0 ČLOVĚKUse asi příliš
vyčerpalo nepotlačitelným smíchem při
dramaticky vrcholných scénách,protože
po skončení filmu zavládlo v sále na
prosté a neobyčejně výmluvné ticho.
Mezi ostatními 26 celovečerními filmy,
které byly letos v Benátkách předvede
ny, našlo se sice pář opravdu poctivých
a hodnotných snímků,ale také hodně tuc
tového zboží.
Nejvíc zklamala filmové velmoc Francie.'
Oba filmy,které na festival poslala,
jsou sice podepsány zvučnými jmény re
žisérů Jacquesa Beckera a Marcela Car
ne, ale žádná representacní díla to ne
jsou. Beckerův snímek NESAHEJTE MI NA
PRACHY má celkem banální gangsterský
námět,který zachraňuje jenom osvědče
ná tvůrčí poctivost režisérova.Před stavitel hlavní úlohy,známý Jean Ga—
bin,hraje i ve filmu režiséra Carné,

nazvaném VZDUCH PAŘÍŽE,Tato náhoda,
jakož i Gabinův solidní umělecký stan
dard,daly festivalové porotě příleži
tost odměnit Francouze přece nějakou
cenou.A tak dostal G-abin pohár hrabě
te Volpiho,určený nejle-pšímu mužsaétj^
herci.Kritikové v Benátkách se shedu^P
jí v názoru,že v tomto směru porCta u—
blížila především Marlonu Brando,který
zahrál s neobyčejnou přesvědčivostí ň—
lohu přístavního dělníka v Kazanovš
filmu DOKY/HD 19/1 V./Ale tento snímea
již dostal jinou cenu,takže porota asm
chtěla,aby došlo pokud možno na každé
ho.Překvapení nad touto ohleduplností
bylo proto tak veliké,že v porotě zase
dali výhradně známí filmoví kritikové
a novináři,od nichž se spíše čekala zá
sad ovost,třeba i nezdvořilá.Vždyt byl
mezi porotci na příklad'britský kritik
a estetik Roger Manve11,filmový kritik
pařížského FIGARA Louis Chauvet a ital
ský spisovatel Ignazio Silone.
V jedné věci se však porota zachovala
přece jen naprosto nestranně. /P.str.lk/
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Nepřiřkla nikomu druhý pohoř hraběte
:r.ější a neobohatila program jenom v z m
Volpiho,určený ne ilepší ženské hereč Isujícími dramaty,jako je poctěný film
ce.Na letošním festivalu jsme opravdu IFelliniho,dílo režiséra Viscontiho CIU
neviděli jediný ženský herecký výkon, ;a^Zampova'filmová adaptace Moraviovy
který by si tuto poctu zasloužil.Musí fŘímanky” ,nýbrž "přinesla i velmi poume ovšem ihned dodat,že podivnou sho tavý celovečerní dokument o podmořskýc
dou okolností byl letošní program vů ihlubinách,nazvaný-áSSTÁ PEVHIHA.
bec chudý na význačné ženské role.
;Japonci,jejichž kinematografie byla
Značný počet předvedených filmu byl
i největším'objevem posledních evropskýc
totiž jaksi výlučnou záležitostí mu
ifestivalů,spokojili se letos jaksi há
žů. To platí zejména o francouzské,ja- jením dobytých posic.Dostali sice dvě
■ ponské a americké representační kolek- !druhé ceny za filmy SEDM SAMURAJŮ a IE
jl.Tak třeba druhý americký snímek,
T HMDANT 3AHŠ0,ale kritika obecně soudí
itchcockovo OKNO 1C DVORA/HD 19/1 V./, iže jeden stříbrný lev by tentokrát Jaje napínavý nervák,v němž úplně domi iponcům stačil.Letos už totiž neměly
nuje James Stewart,a Dmytrykova VZPOU- :japonské snímky výhodu v exotické no— '
NA LODI CAINE je po herecké stráň— iVosti svých námětů i svého zpracování,
kořistí ostřílených hollywoodských i a tak si mohli diváci lépe všimnout,že
veteránů,jámo je Humphrey Bogart,José Ise v nich příliš často opakují tytéž
Ferrer,Van Johnson a Fred Mac Murray. ;dramatické a režijní prvky,a že jejich
(dějová osnova i myšlenková náplň se
První cenu,to jest zlatého lva svátého
!příliš opírá o tradici domácí dobrodru
Marka,dostala letos britsko-italská
:né epiky.V letos uvedených japonských
filmová adaptace slavného Shakespearo
i filmech byly stejně krásné Scény jako
va dramatu ROMEO A JULIE.Třebaže ten
v nezapomenutelném RAŠ0M0NU,ale nějak
to film má opravdu vynikající úroveň,
;se ztratila jeho psychologická hloub
o kterou se především zasloužil ital
k a a ušlechtilé,obecně platné poslání.
ský režišér Castellani,ozvalo se mno—
Zdá se nám prostě,že Japonci by rádi
hlasů,které i v tom vidí diplomatic
ivyužili své náhlé slávy k hromadné vý
y čin poroty,která prý tak chtěla jed
robě a vývozu co největšího počtu svýc
nou ranou uspcnejit Brity i .Italy.Nu
i filmů,dokud je tak říkajíc železo žha
že, jisté je aspoň to,že ROMEO A JULIE
vé.
letos jedinou nalijí britská kiněOd letošního benátského festivalu jsme
^^sitograz re. e r.— ornus .
,pásmo
konečně také čekali odpověá na otázku,
detektivních pcvíáek c důvtipném fará
zdali zůstanou filing v tomto oboru mla
ři Browncvi,sestavené podle Chéstertodistvých zemí. jako Španělsko,Indie ,M e 
novy slavné literární předlohy,je to
xiko a Argentina,i nadále jen vítanými
tiž po filmové stránce poměrně neobrat
i exotickými raritami,nebo zdali se v me
ná,přestože otce Browna ztělesňuje vy
:zinérodní soutěži uplatní i objektivní
nikající herec ulec G-uinnes.
Imi uměleckými hodnotami.Jejich letošní
Italové si odvezli z Benátek půlku prv
representace odpovídá kladně jen na pr
ní ceny za svůj podíl na ROMEU A JULII
ně uvedenou možnost.španělský JIDÁŠŮV
a jednu druhou cenu za film režiséra
;POLIBEK,indický VÝBUCH,mexická VZPOURA
Felliniho CESTA,který má mezinárodní
03ÝŠEHCU a argentinský BASTARD svědčí
herecké obsazení.Je to úspěch rozhodně
o tom,že ještě jejich režiséři neměli
zasloužený.Italská festivalová soupra
■čas strávit estetiku a techniku filmova byla bezesporu umělecky nejvyrcvnavé tvorby.
J.L.
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ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE V I C T O R U
dovoluje si pozvat! Vás a Vaše přátele
na taneční soirée',pořádané v pátek dne
22.října 1954 o"8.hod.večerní v Berke
ley Hall, 11 Princes S t .,St„Kilda.Líst
ky pouze v předprodeji - denně/Čermák/
tel.LA 8753, večer LP 9983.-Program.Couvert 1 gn.
t.r.
M E Z I N i[ R O D N Í
P L E S
********************************
ST. KILDA TOWN HALL
pátek 29.října 1954 od 8 pm.do 3 am.
Účinkuje Edi Zlatý s 8 č l .orchestrem
a význačná americká zpěvačka
Vstupné 14/Buffet
Likér.licence /lihoviny si přineste/
Předprodej vstupenek;
Gourmond Cake Shop,131 Grey Str.,
St.Kilda
E.Kozdal,Exclusive Tailoring, 108
High St.,St.Kilda,tel.LA "697
Reservování stolů; telefon UY 6436
Pamatujete ještě na uzenářské výrobky
z domova ? V našich dílnách vyrábíme
uzeniny předválečné os. jakosti
S 1 A V I A
Continental Small goods
364 Lygon St., NORTH CARLTON,VIC.
Telefon; EJ 5039
Naše specialita; pražské párky,
tlačenka a moravské klobásy
Výsek masa přísně dle Vašeho přání
Ochotně poradíme
DANKO & SLANĚNA
Provádíme veškeré práce optické
přesně,rychle a za levné ceny
Sluneční brýle
Velký .výběr
M. C H R P A ,

odborný optik "

257 Elizabeth S t .,Melbourne-City
/v domě R.Kyatt, Chemist, poblíž
Lonsdale St./ * Telefon MU 2601
/dříve Praha I I .,Jindřišská 7/
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12.30
Přijímáme objednávky také poštou

HUDBA - BALET - KINO V SYDNEY

.

— Melbournský filharmonický orchestr,
řízený čs.dirigentem W.Susskindem,se
sólistou Jiřím Tancibůdkem hostoval od
9 oříjna v Sydney a měl velký úspěch.
Jsme vděčni tf.Susskindovi,že nám ve
svých koncertech přinesl do Sydney i
kus české hudby.
— Také Borovanského balet hostuje v
Sydney a předvádí již třetí celovečer
ní serii klasického a moderního baletu.
Princ Igor,Copelie a Les Amants Eter
nals mají stále vyprodané největší hle
diště v Sydney,THE EMPIRE.
— Kino VOGUE uvedlo dobrou českou
selohru ''Císařův pekař" s J.Werichem.
Motyčkou,Tregrem,Gollovou a j. J.B.
•THE NATIONAL THEATRE OPERA SCHOOL 7
Melbourne hrála "Prodanou nevěstu"
Provedení nesnese kritiku čs.divákam

DNE 8.10.ZEMŘEL V NEMOCNICI MALDON.7IC.
251etý čs.uprchlík Stan.Přibyl,naroze
ny v N.Městě n.Met..Pokud je známo.ne
má zesnulý v exilu příbuzné. Pohřbu
v Castlemaine dne I4.10.se zúčastnil
;předs.Čs.nár.sdružení ve Victorii 3.
IČermák,který položil na hrob věnec 3ir.
Specialista NERVOVÝCH CH0R0B~
s dlouholetou praxí ve Varšavě
J.

f

K A C K I E W . I C Z

3.posch.,117 Collins S t .,Melb.-City
nebo
á
25 Balston St., S t .Kilda,•V i c . "
Návštěvy telef. předem na LB 4033
Chcete se lacino najíst a opravdu si
p o c h u t n a t
?
Navštivte čs. restauraci
K a T H A R I N A
proti Luna Parku
S T. K I L D A, MELBOURNE
4 chodové menu pouze sh 5/6
Každou neděli výborně upravené kachny
Večeře se podávají denně,
obědy v sobotu,v neděli a ve svátek
Srdečně zvou
M.Riehtrová
&
J.Vilímek
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*— VÝSLEDKY ČESKOSLOVENSKÉHO MI3TR0Vství v kopané:U'LA-Slovan Bratislava
Davis Cup je v posledních letech vlast 2;0,Spartak Železničáři-Tatran Pre
ně rodinným podnikem Australanu a Ame šov 2:3,Rudá hvězda-Křídla vlasti 1:0,
ričanů.Každá jiná sportovní soutěž hy
Jiskra Ostrava—Baník Ostrava 3:0,Dy
tím utrpěla.Ale na závěrečné zápasy Da namo Slavia-Baník Kladno 2:2/došlo k
vis Cupu,který je jednou z nej cenněj
výtržnostem na hřišti/.
ších sportovních trofejí vůbec,se kaž
— SPARTAK SOKOLOVO VYHRÁL NA ZÁJEZDU
dý rok upírá, zájem sportovního světa,
ve Skotsku s klubem Dundee 3:2.
lhostejno,kdo se do nich probojoval,
letošní ročník,stále ještě bez Česko—
— ČESKOSLOVENSKÉ MUŽSTVO VYHRÁLO V
^kovenska,prosíhs zatím bez překvapení, Anglii sestidenní motocyklové závody
^wropskou zónu vyhrálo Čvedsko ve staré' a získalo třináct zlatých medajlí.Stři
sestavě Davidson-Bergelin,a utká se v
hrnou vázu vyhrálo Holandsko B a sou
mezipásmovém finale v Brisbane se Spo- ;těž továrních teamu německé mužstvo
ienými státy,které porazily ve finale
Maico.
|®ierického pásma Mexiko i : l.Nestane-li j
se malý tennisový zázrak,Davisův pohár i— ÚDA JE MISTREM ČESKOSLOVENSKA V 0Smiveslicích,závod ženských družstev
může skončit jenom ve dvou místech—v
vyhrál Spartak Sokolovo.
Austrálii anebo ve Spojených státech.
Sestavy obou mužstev se zdají už dnes
— ČESKOSLOVENSKO PORAZILO V PRAZE V
jasné.Austrálii čuáou s největší prav- ilehkoatletickém utkání švédsko 117:
děpodobností representovat load a Rose- 106 bodům.Ženy Vyhrály 63:42 bodům.
wall ve Souhrách a Hartvig s Kosem ve
Zátopek vyhrál 10.000 m časem 29:34»
čtyřhře.Jako jediná změna přichází v u-j 8 min.Druhý byl Šantrůček.Řehák vytvo
váhu postavení Hartwiga i ve dvouhře.
řil nový'československý rekord v troj;ště jasnější je sestava Američanů,u
skoku 15,48 m.
.chž tennisová krise zúžila možnou
— 90.000 DIVÁKU VIDĚLO V MOSKVĚ PORÁŽvolbu na Traberta a Seizase.
Většina proroků typuje letos vítězství ku londýnského Arsenalu moskevským Dy
Ameriky.Jako ivvody se nv^dí neúspěchy namem 5:0/1:0/.Rusové ve druhém polo
^Étetralanú v Evropě a Spojených státech čase prý Angličany úplně zesměšnili.
Vítězství Zval art a na Roland iarrcs a
— V LONDÝNĚ DOŠLO K DALŠÍ LEHKOATLESeixase ve Forrest Hills.Tyto závěry
tické sensaci.231etý anglický student
jsou vsak předčasné.Kakonec rozhodne
Chris Chattaway vytvořil nový světový
jako vždy okamžitá forma.Výhoda domá
rekord na 5.000 m výkonem 13:51,6 min.
cího prostředí se také nedá podceňovat. Chattaway porazil v se.nsačním závěreč
V minulosti byla příprava Australanů
ném sprintu držitele rekordu Rusa Kuvždycky daleko lépe časována.Předvídat c e ,který v mezičase překonal svůj vlas
vítěze je proto už dnes těžké.Kaděje
ní světový rekord na 3 míle časem 13:
se zatím zdají být vyrovnané.Po mistrov 27 min.Kucův starý rekord,který vytvo
ství New South Walesu a hlavně Victo
řil v Bernu,byl 13:56.6 min.Angličan
ria,které se iraje těsně před Davis Cu- Norris porazil Rusa Anufrijeva na 10.
pem,cude všechno o mnoho jasnější.Za - 000 m v čase 29:35*4 min.Litujev/SSSR/
tím drží Austrálie Davisúv pohár už
vytvořil v překážkách nový světový
čtvrtým rokem.
rekord 51,3 vt.

HL á o d o m o v a
Kavárna - vinárna - restaurace
INTERNATIONAL CLUB
15 R o s 1 y 'n S t r .
KING'S CROSS, SYDNEY
Telefon FA 5917
Otevřeno denně od 12.hod.polední do
2.hodiny noční - v patek, v sobotu,
v neděli a ve svátek až do rána
ČESKÁ KUCHYNĚ * HUDBA*TANEC*LIKÉRY
Srdečně zvou :
A.Hájek,nájemce
A.Mirský, vedoucí
ČESKÉ KNIHY
romány-beletrie-hudebniny• umělecké knihy - slovníkyučebnice a jiné knihy ve
všech světových jazycích
dodá neb objedná
E.F.G. - English & Foreign Bookshop
28 Martin Fláce, Sydney, NSW
nebo
A.M.P., Lane off Edward Street
Brisbane, QLD
Vyžádejte si nás seznam knih
Použijte naší Lay-By služby
P L Á N Y

NA

V Á Š

¥ :¥ :■ ¥ r¥ rX rX rX r¥ r-X "

D U M
X*

Xr&XrXr

polozděný - zděny - dřevěný z eternitových desek
T ř i

k o p i e

Udejte situační plán a rozměry
Vaší parcely
S L A B Í K
&
S U D A
65 Ising 3 t ., GEELONG-EAST, VIC.
Objednávky pro celou Austrálii
________ Krátká dodací Lhůta________
PEDICURA JAKO U Ba TI NA ST. K U P É !
Kuřích ok, otlačenin, tvrdé kůže a
jiných potíží zbaví Vás
ZDENA P O S P Í Š I L O V Á
26 Charnwood Cresc.
S T .KILDA,V I C .
____ Volejte předem na č, LA 5504
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S.K.PRAHA,SYDNEY UTKAL SE DNE 9 -ŘÍJNA
s vítězem "Southern League" SYDNEY-AUSTRAL. Mužstvo PRAHY,posílené J.Lachmanem z Melbourne,převyšovalo svého^soupeře technicky i kombinačně/zvláště v
první půli,která se prakticky odehrá
vala na polovině zoufale se bránících
Holanáanů/a zaslouženě zvítězilo 3:2
/ 1 :1/.Vítězství mohlo být daleko výraz
nější, nebýt střelecké smůly PRAHY.Dvě
branky dal Kořínek,.1 P.Janovský. Celé
mužstvo podalo velmi dobrý výkon a po
tvrdil o, že patří právem do soutěže vyšš
VALNA HROMADA S„K.PRAHA SE KONALA 11.
října. V zahajovacích projevech bylo
především konstatováno, že klub,jehož
výsledky sportovní i společenské jsou
tak znamenité,se netěší zvláštní přízni
ani naší veřejnosti ani č s .organisaeí.
Má nyní 49 registrovaných hráčů, ale
pouze 38'členů,kteří platí příspěvky.
Rovněž bylo zhodnoceno,že hráči svým
chováním a sportovním výkonem na hřišti
se zasloužili o velmi dobrou propagaci
čs.jména v Austrálii. - Odstupujícímu
výboru bylo uděleno absolutorium a na
příští sezónu byli zvoleni:čestným před
sedou/ na doživotí/ S.Slavík,předsedou
K.Rodný,místopř.F.Dvořák,jednatelem J.
Vrba,poklad.J.Bača,předsedou zábav.vyc
J.Vávra,náčelníkem V.Voháňka, revisory
'Muller a Hofer,zapiš.Z.Hromádka,hospod
Voháňka. Valná hromada se také rozhodli
založit zvláštní fond, z něhož budou
podporováni zranění hráči.
E.D^
Hově otevřený český
D E L I K A T E S N, í
O B C H O D
Richmond Market, Bridge Rd.
R I C H M O N D , VIC „
/uvnitř tržnice/
Máme na sklade všechny kontinentální
lahůdky a zejména vše, co patří do
čs.kuchyně a na čs.stůl*. všechno u
nás užívané koření, český chléb a
uzeniny, zavináče, znojemské okurky,
olomoucne tvarůžky a ;m e zcozi
K návštěvě srdečně zve 3.?. Ryšavý
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— Vesnice,kde bydlím, mé asi 20 domků,nádraží,poštu
a camp pro lesní zaměstnance„V lese pracuje většina
mužů.lidé se zde zdají přátelštější a' srdečnější než
v Sydney.Jsou tu většinou muži zběhlí ve všech ven
kovských pracech,kteří vždy pracují na jednom miste
několik měsíců a pak zase jedou dál. Kultura se tu
skládá z "comics",piva a "plonkun/ten se prodává pod
rukou/.Jednou za 14 dnů. jezdí nákladní auto do městec
ka M.,kde se potom chodí střídavě do jednoho ze dvou
místních hospod.Dostat se do městečka vlakem je dost
obtížné,protože vlak jezdí jen několikrát týdně. Na
zpáteční cestu byste tam proto mohli cekat třeba dva
dny...Práce v lese je snad těžší než obvyklé zaměst(gÉřií politických uprchlíků,t .j .v továrnách, nemocniSFch,hotelech a pod.,ale zato je zajímavější,protože
se dělá každou chvíli něco jiného a na jiném místě.
Pracuje'se celkem "easy".Plat není velký/asi £25 za
14 dnů/',ale pokud se nepropije,není jej za co utrajMů. Celkem se to tu zdá ideálním místem pro exulan
ta, který se cítí otrávený městem a chce mít nějaký
čas klid.Člověk je zde naprosto sám a nemusí brát ohledy na nic a na nikoho.
J.D. .Kalpowar, Q.LD
— Dělat trochu dobré noviny znamená mít dostatek
rozhledu,schopnosrí,zkrušeností a hlavně aspoň tro
chu zodpovědnosti,seriosnosti a slušnosti.Nevím ně
kdy, mám-li si nedostatky některých "článků" nebo
"zpráv" vysvětlit nedostatkem prvně nebo posledně
uvedených vlastností...Mém na mysli zvlášť některé
Jfcše duchaplné předpovědi či nic neříkající reportáz b něho nejapné útoky na politiky světového významu,
kteří i za nás bojují proti světovému komunismu. Je
i mnoho dalších pochybených tendencí listu...Inseráiům nevyt říkám nic...
" JAP" ,Melbourne
.7

Čtenáři ta.: různě reagují na časopis ,to je nej
lepší reklamou. Aby vás všichni chválili,to není mož
né a také r.e vítané.Kdyby vám všichni nadávali, pak
byste to mohli zavřít. Že ale reagují na články,chtě/
jí vysvětlení a nebo jsou proti,to je'fajn.-Politic
ké komentáře mohu nejlépe posoudit já,poněvadž záslul
hou pošty dostáván čísla hodně opožděně,někdy dokon
ce i o dva měsíce.To, co píšete, jen pak potvrzuje
skutečný běh událostí.
Rev.L.U.,Lawler,USA
— Ve všecn odpovědích na nadhozenou otázku návratu
našich Němců do pohranioí/HD 19 + 20/ÍV,p.r./ je vi
dět ^typicky česká nerozhodnost,šovinismus a nepocho
peni nová doby•Nebudeme-li sami ochotni k rozumným
ustupkům,vynutí si doba ústupky velké. F.R.,Moreland

LISTÁRNI
mrrrmmmTnmm
"JAP",Melt,;Dík za lek
ci. Podepsat se na dopis
je ale také slušnost.—
V.J.,E,Syd.{Zasíláme do
N ě m . ,vyžádáme Vám zpiv
přímo.— A . W . ,Inglewood;
Díky za zprávy a výstř.
— F.H.,Fairf.{Všechna
čísla expedujeme součas
ně a naprosto přesně.Re
klamujte u svého poštov.
úřadu.— B.S.,Penning.:
Dopis jsme ihend předali.
Díky za výstř..— V.3.,
Adel.:Díky,ocenění těší.
— J.M.,Wellington;Díky,
uvěř.jsme ale již v č.
16/IV.—
HD

SI. RUTH B R O M E
p. PAVEL JABORNÍK
oznamuj í ,
že jejich sňatku
bude požehnáno
dne 23. října 1954
v Methodist Church
Box Hill, Vic.
233 Whitehorse Rd.
BLACKBURN, VIC.

KLENOTNÍK,dle možnosti
schopný návrhář,zkušený
ve všech odvětvích výro
by, sé hledá, Velmi dobrý
plat,stálé místo.Nabídky
/anglicky nebo česky/ s
podrobnostmi o praksi na
zn."Jeweller",Box 950,
G-PO.jMelbourne, V i c .
D Ě K U J E M E
ZA VČASNÉ
VÝROVU JÍNÍ
PŘEDPLATNÉHO HD
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Potřebujete brýle!
Bavštivte s důvěrou krajanský
o p t i c k ý
z á v o d
" 0 P I 0 "

OPATRNOSTI NIKDY NEZBÝVÁ !
Ušetříte mnoho liber, když se při
k oupi, •prodeji nebo výměně
obrátíte na firmu
V .

109 Swanston St./9.posch./,Melbourne
/proti Melbourne Town Hali/
Telefon; Cent.1819
Otevřeno denně 9-18, v sobotu 9-13 h.
Mluvíme česky i slovenský
KEVMAIISM - ZÁMĚT KLOUBU - ISCHIIS
ZÁNĚT SVALU - ÚSTŘEL - DNA
* Jako první v Austrálii máme k
disposici sirné lázně
* Způsoby léčby jsou fysikální i
masážní. Zaručujeme svědomité a vy
soce odborné ošetření
* Vaše vyhlídky na úplné vyléčení
jsou dobré,ale dlouhé odklady léčby
je zmenšuj í
* Můžeme předložit mnoho děkovných
dopisů vyléčených pacientů
x- Pro domácí léčbu dodáváme GAMMAKOMPRESORY
x- Mluvíme několika evrop. jazyky
PIEŠŤANY TREATMENT CENTRE
117 Collins St./2.posch./>MELBOURNE
Telefon-: C 3618
Poradní místnosti plně vybaveny
/též horké lázně, masáže atd./
STÁLÁ INSERCE PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH !
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" E o ř c a r s "
241 High St., S T ,HILDA, VIC.
jelefon LA 7750,po prod.době BJ 55ř3
TAKÉ MOTOCYKLY BERU NA PROTIÚČET

R A D I O P Ř I J Í M A Č E
přenosná radia,autoradia,gramorádia
LEDNIČKY, PRAČKY A OSTATNÍ
^
elektrické přístroje dodá neb oprav;
za hotové či na splátky
J, P H I L I P ,

Radio-Electrical

119 Gardenvale Rd.,GARDENVALS.713.
/1.stanice za s t .Elsternwick/
Tel.XM 2542 -x- Dříve závod v Praze XII
VYVOLÁVÁME-KOPÍRUJEME-ZVĚTŘUJEME
/ 7 hodinová služba /
Opravy fotoaparátů všech značek
Fotografujeme na svatbách a večírcích
Objednávky též poštou
P H O T O R A Y
mmmmmmmmmmmmmmm
257 Elizabeth S t .,Melbourne-City
/v domě R.Kyatt,Chemist, poblíž
Lonsdale Stu/ x- Telefon MU 4488
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12=

POMOCNICI DO DELIKATĚSNÍHO OBCHODU A MILK-BARU hledáme. Dotazy;telefon čís=
Win.6387*
* Angličtina nutná.
______ ___________ _____________________— e-c •
HLEDÁME STROJNÍMA na opravu a údržbu strojů v p a p í m i c k é m průmyslu. České
prostředí. Volejte ML 1857, po uřed .hodinách XB /5^2=________________ h e ~ c ,

PŘIJMEME ŽENU na mytí nádobí, denně od 1C do 3 odp./mimo neděle neb i ri_c
soboty/ .Výhodné plat.podmínky. Rest .MOR&.VTA,695 -l-o&oeth S t . ,Melboume-Ci1 wt

PŘÁTELÍ HLEDAJÍ:Vladimíra linkoru, híe(íá bratr Ladislav/ ,generála Pražáka,
Miloše Šolara/dříve Perth/,Adolfa Tomana ze Sešfaj 1vic u Ka-anovic ,Josefa /pa
tose a Václava Lukavskéhc. - Hledaným oznámíme,kdo se na :iě dotazaýe.
KLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. Adresa; Hlas domova,,
4 Erin S t . ,Richmond,E.l,Vic..Telefon JA 3380/jen mimo prac.dcbu/ .rredplatne
na rok gh 37/ — »na půl roku sh 19/-? na 7 čísel sh i w -« jednotlivě sn ±/c.

