H LAS D O M O V A
Registered at the G.P.O. Melbourne for transmission by post as a periodical

Ročník IV.

Kolem královské komise v Sydney
N E Š Í A S T S É

Číslo 22.

Melbourne, 1.listopadu 1954
Ž E N E

S P I K N U T Í

Ačkoli bylo v minulých :Seddon Clayton a je to
dvou týdnech před králov ;jedna z figur v pozadí
skou komisí v Sydney hod iaustralské komunistické
ně rušno, hlavní dění by- strany» Hlavní poznávací
io přeneseno na parlament-znamení; velmi hubený,vel
n í půdu a do stranických ni holohlavý a velmi ne
«oleji. V síni komise se zvěstný»
Bývalý předák KS ve
za tu dobu vystřídalo ně
kolik svědků.0 svědectví Victorii Sharpley píše o
Čechoslováka Divíška píse- -jeho činnosti toto;"Tajní
komunisté v národní obra
£ na straně 12.
Z ostatních byl nejzajíně a výzkumných ústavech
mavější Fred Rose,bývalý jsou známi jen hrstce pře
vysoký státní ’úředník.Ob dáků.Jejich činnost řídí
Wally Clayton,ředitel bez
jevil se před komisí už
po druhé.V Melbourne od pečnostního oddělení KSA"
mítl na otázky odpovídat, Přirozeně že ani sám před
v Sydney trochu rozvázal. sedá KSA Walker alias DiI když zapřel,co se zapřít ■xon nebyl stavu podat krá
dalo,přece aspoň připustil .,lovské komisi informaci
jLe byl po určitou dobu šé- ■o místě pobytu soudruha
Pem bezpečnostní služby v Claytona.
Rum Jungle, kde se dnes
V Canbeře si vyřizovali
doluje uranium. Svědkyni úcty v debatě o zatímní
Barnettovou sice znal ncc zprávě královské komise
b ř e , ale. nikdy se s ní ministerský předseda Menpolitice nebavil a nikdj ■ zies a advokát chudých
.-Evatt. Objektivně vzato,
na ní nechtěl, aby mu vydá
la státní tajemství.Svěd Menzies měl velmi snadnou
kyně si jednoduše všechno posici a Evatt bojoval
bitva napřed ztracenou.
vymyslila.
Ke spiknutí proti dr.E- Ministerskému předsedovi
vattovi se připojila ano stačilo,aby jen citoval
nymní bývalá komunistka,
pasáže z posudku králov
ské komise?aby zničil
dnes pokojná hospodyňka,
která odsvědčila,že dodá spletitou stavbu Evattova
vala kopie úředních spisů oblíbeného projektu,spik
z kanceláře dr.Evatta ko nutí proti Evattovi./s.2/
munistům do Marxova domu.
Soudruh,kterému zopie pře Published by F.Váňa
dávala, se jmenuje Walter
Erin S t . ,Richmond,Vic.

r

,4

VI

Tolikrát jsme už slyše
li profesionální diploma
ty J a k vytýkají Spojeným
státům, že americká poli
tika směšuje principy po
litické s morálními.Oby
čejně se při tom tváří bo
lestně, aby naznačili, že
Američané nehrají podle
pravidel. Politik prý má
být realista,nikoli mora
lista. Realistická diplo
macie je opravdu někdy
schopna stmelit mezinárod
ní spolky tam, kde mora
lista selže. Na druhé
straně však diplomacie m o 
rální má rozhodnou před
nost před realistickou.
Kde realista splácá spo
lek ,moralista je schopen
stvořit nejenom spolek,
ale společenství.
Nedávno se do řad kriti
ků americké zahraniční
politiky zařadil významný
moralista; španělský exu
lant Salvador de Madaria
ga. V australském měsíční
ku. THE FREE SPIRIT /září
1954/ byl otištěn jeho
článek "Porážka v Zenevě",
v němž především vytýká
Spojeným státům,že podlé
hají přeludu, v němž Spo
jené národy hrají samo
spasitelnou roli.Spojené
národy nelze nazvat -spole
čenstvím svobodných náro
dů, protože jejich členy
jsou také komunistické
státy. /Pokračov. str.2/
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"A,což je nebezpečnější,
tím,že USA tolik ztotožňují
Vzpomínáme dnes 28=října,který pro nás není
jen
historickým dnem a krátkou událostí v živote
Sil s morálními zásadami,vy
stavují se nebezpečí,že sa našeho porobeného a opět svobodného národa. 23*
my ztratí morální autoritu
říjen je významným..článkem v dlouhé.,poctivé a
..„Otázka přijetí Rudé Číny spravedlivé cestě našeho národa,mírumilovného a
do SN odhaluje potřebu spo dobrého,v mírumilovném a dobrém světě,tvrdého a
lečenství svobodných národů, největších obětí schopného v boji za pravdu &
cest.o.28.říjen je pro nás exulanty v daleké ci
jež by vyplnilo prázdnotu,
způsobenou morálním selhá
zině pestrá louka,žírné pole a vonící les,stří
ním SN. Takovéto společenst brná řeka a kouzelná lesní studánka. Šumavské
ví by mělo být logickou pro hvozdy a blesky nad Tatrami,stověžatá Praha a
tiváhou komunistického impe čisté chaloupky pod horami, první vlaštovka a Jk
ria, vybudovaného zbraněmi.,. skřivánci píseň pod blankytnou oblohou, svěží ™
ráno a vlahý večer, Smetanova Libuše a Máchův f
Jeho mravní síla by byla v
M á j ,Československý státní znak a "pravda vítězi
síle uvědomnělých mužů a
žen,jež by dovedla nadchnout •Toto vše - věčně živá, sladká,milá a milovaná
Slova tohoto společenství
{vlast.
PACIFIC,Sydney,č.19-20 z 22.října 1 9 5 - |
by musila být podložena skut'
ky„Musilo by vztyčit vlajku.
I E š T A S T -N É
S P I K N U T I /Pc>rab'
Je jen jedna vlajka,jež
je
Řečnické cvičení vůdce vinění z nedělnické Čarspolečná všem lidem,via.jka
svobody.Politický cíl tako oposice nebylo ani tak nosti,nebyli zticha.S?-určeno australské veřej-byl předán ústřednímu "•¥"
vého společenství by musil
nosti,
jako spíš kolegům konnému výboru AIP, Lem
být; osvobození. A okamžité !
myslíme na satelity.Hlavním ve straně,z nichž třeti-si dr.Evatt všechno ros
ná se mu vzbouřila při myslil a místo obžalovacílem tohoto společenství
hlasování v předsednict— čího spisu dodal traktát
by samozřejmě musilo být
vu strany. Rebelové,ob- o nutnosti jednoty.
jejich osvobození” „
Zatím co si všichni
Realistická diplomacie nám
pohřbila Společnost národů.
nemusily by se červenat nou hlavu s tím,jak se
Morální
' americká diploma za své koloniální přáte iostat se. ctí z této bryncie kapitulovala před cynis le. Věděly by,kde je o- ji ly, nevinný pachatel
mem evropských spojenců ne pravdový' spojenec svoboč rumentu J Lockwood p e ř ^ ^
dávno v Ženevě po druhé„Jmé dy: v nesvobodných občan lá přednáškové turné po
no Franklina Roosevelta zna nech za Železnou oponou,; Austrálii,dště oheň a
mená dnes pro příliš mnoho
občany sovětské v to po-l síru na zoufalé spiklen
lidí synonymum fantasty„Za čítaje.Dokud tento zá- ;ce proti míru, kteří se
pomíná se,že kdyby Spojené
kladní předpoklad nebudq velmi přičinili o to,
státy/včetně Franklina Roo splněn, zůstanou všechny aby to komunistům zase
-vmsevelta/ byly vzaly vážně
sebelépe míněné pokusy 0 jednou vyšlo.
formuli o jediném nedělitel společenství národů v
ném světě, nemusily by si
nejlepším případě potlu .AUSTRÁLIE MÁ ¥ PROGRAMU
dnes střídavě pohrávat s teo čenými torsy a Ženevy
přijmout v době od 1. /•
riemi o zadržení a isolaci,
třetí,čtvrtá a kdopak ví ,54 do 30.6.55
nesháněly by spojence tam,
kolik dalších,pohřebiště trnových přistěhovalců a
kde nejsou, nepatronisovály' snů lidí svobodných i ne -očekává se, že počet
by fašisty minulé i budoucí, svobodných.
jun;: bude ještě zvýšen.
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Co bylo v Londýně zhruba dohodnuto,bylo v Paříži
stvrzeno a podepsáno.Podpisy 15 zahraničních'minis
trů znamenaly nejen konec tvrdého handlování,ale ta
ké konec jedné fáze poválečné Evropy.Těsně před kon
cem jednání vystřelil vrchní handlíř Mendes-Fránce
staré londýnské torpedojnapřed dohoda o Sársku, po
tom to ostatní.Osobní'jednání s Ádenauerem splnilo
i tuto podmínku a otevřelo kalamáře k podpisu 13 do
kumentů ,které nově upravují situaci západní Evropy.
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Signatáři:Francie a Německo/.1.Mezinárodní statut
rámci Západoevropské u n i e ,2.Západoevropská unie
jmenuje clena nestranného evropského státu guverné
rem, 3.obyvatelé rozhodnou plebiscitem 3 měsíce po
ratifikaci smlouvy,chtějí-li podržet mezinárodní
jtatut,nebo dávájí-li přednost dnešní Hoffmannově
ládě,4.nozno'ánou-li se pro zmezinárodnění,za dal
ší 3 měsíce budou svobodné volby,5.činnost proněmec
kých stran bude povolena.
K o n e c

o k u p a c e

N ě m e c k a

/Signatáři*Anglie,USA,Francie,Německo/.l.Iak zvaná
Bonnská konvence z května 1952,kterou se konci oku
pační statut Spojenců,vchází v platnost,2.práva tří
západních okupačních mocností v Západním Německu po
trvají až do konečného vypracování plánu pro německý
řínos k evropské obraně,5•nynější stav armád západ
ních mocností v Německu muže být zvýšen jen se svole
ním německá vlády,4.předchozí body ztrácejí platnost
uzavřením německá mírové smlouvy,nebo uznají-li sigatáři,še změněna mezinárodní situace vyžaduje nová
patření.

- 3 — INDICKÝ MINISTERSKÝ
předseda Pandit Nehru
přijel do Pekingu hned
za anglickými labouris
ty Q, byl tam nadšeně
přivítán.Předtím se sta
vil na krátkou návštěvu
v Rangoonu v Buřme.
— -V PERSII BYLO ZA8TŘEleno několik důstojní
ků, kteří byli obviněni
z komunistického špik nutí.
i
— V ANGLII PROBÍHÁ VELjká stávka přístavních
dělníků..Vláda uvažuje
o použití vojska.
— HLAVNÍM STANEM ZÁPAao-evropské obrany bude
Londýn.
— I.R.A./IRSKÁ REVOLUČní armáda/obnovila ak
tivní činnost dvěma pře
pady anglických posádek
v britské části Irska.
Cílem I.R.A.je sjedno
cení Irska.
— HAROLD STASSEN JEDNÁ
v Bělehradě o další a—
merické pomoci Jugoslá
vii.

— JAPONSKÝ MINISTERSKÝ
předseda Jošida navští
Z á p a d o e v r o p s k á
u n i e
vil Anglii,kde varoval
/ Signatáři;Anglie,Francie,BeIgi e ,Holand sk o ,Lucemburk/ ;britský parlament před
1.Německo a Itálie Se zvou,aby přistoupily k tak zva (možností další komunisné Bruselské dohodě,2.rozšířěná Bruselská dohoda se itické agrese v Asii.
změní v Západoevropskou unii*3.výroba zbraní kontinen '— VŮDCE AUSTRALSKÝCH
tělních členů bude kontrolována zvláštní komisí.
labouristů dr.Evatt na
vrhuje
vyslání parla S e v __e r o a t l_a_n_t i_c k ý
p a k t
mentní delegace do Ru
l.Rada Severoatlantického paktu uznává Západoevropsko ndě Číny.
un i i ,2,všechny branné síly členských národů v okruhu
spojeneckého velitelství spadají pod NATO,3 .pozvání N•x— BERLÍN:DEMONSTRACE
mecku,aby se stalo 15.členem NATO.
/řokrač.str.4/ v8tahlhelmu.
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~ 4 *— INDICKÝ DELEGAT U SPOJEných národů Krišna Menon
navrhl okamžité zastavení
výroby atomových zbraní až
do vypracování odzbroj ova.cího plánu.Všechny mocnos
ti, jichž by se to týkalo ,
včetně SSSR,návrh svorně
zamítly.
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B e r l í n
1.USA,Anglie a Francie slíbily usilovat c nej
větší možnou samosprávu Západního Berlína,pokud
to daná situace dovoluje,2.v Západním Berlíne
dojde k rozhovorům,jejichž účelem bude najít oes
tu k splnění této zásady.
' +

— AMERICKÝ GENERÁL DEWHURST
-tvrdí,že je SSSR vojensky
slabší než se všeobecně sou
dí.Jako jeden z .důvodů uvádí naprostou nespolehli vost satelitních armád.
— V ALEXANDRII BYL SPÁCHÁN
nepodařený atentát na egypt
ského- diktátora Nassera.
— POLITICKÁ' KRISE V PAKIStanu'se přiostřila do té
míry,že to ohrožuje holou
existenci státu.Vláda vy hlásila stanné právo.
«— ■MARŠÁL MONTGOMERY ŘEKL, '
že Anglie použije v pří -pádě války atomové bomby.
— V POLSKU' BYL PROPUŠTĚN
po pětiletém věznění ame
rický architekt Hermann
Pield.

Sovětský svaz čelil novým událostem podobně jako
po Londýnské konferenci návrhem na novou schůzku
Čtyř,které by jednala o sjednocení Německa.KadŠje na úspěch tohoto průhledného manévru jsou ^fe
male, a i přátelé potlachů se Sověty jsou ochc'Wi
jednat až po ratifikaci smluv v Paříži.
Klady pařížských jednání nutno spatřovat v první
řadě v konsolidaci obrany západní Evropy.her.í
chyb o tom,že je to největší porážka ruské d i j ^
macie v poválečné Evropě.Jeden' zápor se přes*o
nedá přehlédnout.Pařížské smlouvy jsou .jistě krc
kem k evropskému porozumnění.Ale ve srovnání se
zamítnutým Evropským obranným společenstvím jsou
krokem zpátky.Ukázalo se,že některé státy, pře
devším Francie,ne jsou stále ještě ochotny se zří
ci sebemenší části své suverenity.Síla naciona
lismu dosud dostatečně nepolevila.
Úspěch rozhovoru nebyl nakonec umožněn ani zvýjj
nou snášenlivostí Němců a Francouzů,ani štítný
kým uměním. Mendes-France.Umožnila jej z velne
části stastni okolnost,že v čele Německa stála
neněmecká postava dr.^denauera.

D V A

C I T A - T Y

Mendes-France je nejnovější veličinou'světové politiky.Rozdíl mezi'nlm a je
ho početnými předchůdci spočívá v tom,že,zatím co-oni nedělali nic,Mendes France jedná. Jak jedná je: jiná věc.Otiskujeme dva zajímavé'citáty..Mendes-Jrance v parlamentě:"Nebyl .bych nikdy přijal Londýnskou dohodu,kdyby to znamenalo
zhoršení styků s SSSR...Ostatně vý víte,a Sovětský svaz také,že je třeba dvou
až tří let,než bude Německo v důsledku Londýnské smlouvy ozbrojeno.Není jistě
příliš optimistické doufat,že do té doby skončí jednání se SSSR odzbrojením."
Francouzský komentátor Luethy:"Brilantní úspěch improvisované politiky MendssFrance je dobře znám.Francie se vrátila podle předválečné šablóny--k- nacionál*ní "realistické" politice,jejíž hlavní zásadou je oportuhismus,a jediným cí
lem okamžitý národní prospěch...Evropa zatím ztratila jenom ideu.Jedna věc je
na tom po chybená. Rus'ká politika,která rozhodně nepostrádá realismu,se ještě
nikdy nezřekla svého cíle."
n —
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Ve volbách do Národního shromáždění se má obsadit 368 poslaneckých křesel,
‘na která se dostanou kandidáti ze stejného poctu volebních obvodů.Každý ob
vod b.ude mít 35.000 obyvatel.Aby si režim zajistil kandidování a zvolení ve
doucích komunistů,dal svému aparátu'z organis ovát spontánní "navržení'’ větši
ny členů vedení KSČ a to ještě dřív,nežli byly vůbec určeny volební obvčdy.
8.října se navržení mocipáni sešli v Praze,kde se'po soudružsku dohodli,kde
se kdo dá zvolit.Široký si vybral obvod Praha XIV,Šlechta obvod Žižkov,Kopec
ký bude kandidovat v Liberci,Plojhar zašel až na jižní Moravu do strážnické
ho obvodu-v jižních Čechách ho asi příliš dobře znají.Stejně se o sebe -posta
rali Novotný,Bacílek,Barák a spol.
Na podkladě této dohody bude u volebních komisí provedena registrace kan—
idátů,t .j .těch komunistů a hrstky přisluhovačů,kteří se od 28.listopadu hod
lají vydávat za československý lid.Tímto rozhodnutím jsou "volby" již vlastn?
skončeny,protože v praxi zbývá v obvodě jen jeden jediný kandidát bez oposi—
oe.Pravda,občané mají na vybranou hlasovat nebo nehlasovat/mají-li odvahu se
ehlasováním veřejně'stavět do oposice/,ale to stejně nečiní valného rozdílu
eboí odevzdané hlasy počítají komunisté ve volebních komisích,které nikdo
při počítání nemá právo kontrolovat.
Jak je vidět,"volby” v'komunistickém systému jsou záležitost náramně jed
noduchá.Režim o tom tvrdí,že jde o "novou vymoženost",protože nyní nejsou^li
dé "zbytečně mateni kandidáty různých politických stran",a když je kandidát
jen jeden,"mohou se s ním lépe obeznámit".Aby se sice občané ve volební kam
pani zbytečně neobtěžovali,avšak nicméně zakusili trošku "volební horečky",
režim už tec organisuje kampaň "budovatelských závazků".Miliony českosloven
ských občanů si ovšem o tom myslí'totéž,co pozorovatel ve svobodném světěs
že totiž jde jen c volební frašku,spojenou s pracovním vykořisťováním.
FEP
POHRANIČNÍ SPISODA
Podle zprávy British Associted Press
'DAILY MIRROR 21.10.54 z Vídně,do
lezl nejmenovaný československý upr
chlík přes rakouskc-eeskssltverskcu
hranici svého zraněného kamaráda na
trakaři.Zmíněný uprchlík nejprve pře
kročil hranice sám,vypůjčil si v po
hraniční vsi na rakouské straně tra
kař,vrátil se zpátky do ČSR,naložil
na něj svého kamaráda,kterému utrhla
nohu nášlapná mina,a vrátil se s ním
síastně do Rakouska.
Z.V.
ÚV KSS ZASEDAL V BRATISLAVĚ.JEDNÁNÍ
se zúčastnil za ŮV KSČ Bruno Koehler,
předsedal Karol Bacílek.
Č

ROZSÁHLÉ ODVODY V ČSR
V poslední době se množí"zprávy o mi
mořádných odvodech v Československu.
V dopisech,které docházejí do Austrá
lie, zmiňují se českoslovenští občané
o mnoha případech,kdy nevojáci až do
věku 45 let jsou povoláváni k vojen
ské presenční službě.Tyto zprávy sta
ví do pravého světla nynější mírové
námluvy Sovětského svazu a jeho sate
litů.
'
HD'
— 80 TRYSKOVÝCH STÍHAČEK ČS.VÝROBY
bylo dodáno do Polska.Jde o letadla
typu S-103,což je zlepšená verse rus
kého MIG— 15.S-103 prý dosahují operač
ní rychlosti 1.40Q km v hodině.
PEP
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Rozšířené předsednictvo Národní froi
— Ministerstvo zemědělství ,Ústřední
síty zasedalo celý den ve Smetanově s:
rada odborů a Československý svaz mlá
ni.Pod heslem "Pevně semknuti v Národ
deže vydaly společnou výzvu k pracu
ní frontě,kupředu k novým vítězstvím
jícím, aby pomohli při podzimních země
socialismu" zahájil jednání o přípra
dělských pračech,jejichž úspěšné za
vách voleb K.Bacílek.Hlavní referas
končení bylo ohroženo "nepřízní poča
přednesl tajemník IjV KSČ A.Novotný a
sí
— Automobilka v Mladé Boleslavi
znovu rozšiřuje výrobu automobilů ŠKO poté "diskutovali";dr.V.Hulínský, C .
DA. — Na plenárním zasedání ústředního Mukařovský,sekretář ÚRO J.Kolář,šéf
redaktor LIDOVÉ DEMOKRACIE R.Petera^
výboru Č s .společnosti lékařů se zle
R.Pánkova,J.G-ajdošík,M.Vecker,L.Klen—
pustil do "zrádné emigrace" dr.J.Lu
ň
káš.— Biskup dr.Eltschkner vysvětil v hová-Besserová a J.Plojhar.
Ústřední výbor KSČ vydal k volbám ve^
Plzni nové zvony,které byly zakoupeny
ké provolání,v němž vypočítává úspěch
z darů obyvatelstva pro chrám Panny
režimu a vyzývá k volení kandidátů 17á
Marie.— Ve Smetanově divadle v Praze
vystupoval indický soubor tanců a pís rodní fronty.Na svém plenárním zasel
ní jednal však ÚV KSČ hlavně o plněn
ní.— Otomar Korbelář zahájil recitací
■pracovních závazků a úkolů.
provoz v nové prodejně potravin Na
příkopě v Praze.— Ve Svidníku byla za
tKÉCKE d ě t i k o n e č n e z č s r
hájena výstava památek a dokladů o bit
vě u Dukly.Výstavky tvoří základ Dukel V mesiaci oktobru sa uskutočnila lalského musea,jež bude otevřeno ve Svid šia etapa repatriácie gréokych dětí :
níku napřesrok.— ^Československo vráti Československa do Grécka.V septembri
lo dva zavlečená americké vojáky.Ame bolo už odtransportované greckym čer
ričané vypověděli,že byli drženi dva
veným krížom 370 dětí,v októbri 6CC.
týdny v samovazbě a nepřetržitě vy G-récki příslušníci sa před rokmi d;=slýcháni.— Organisace venkovských di li do Československa tak,že pocas
vadel založila novou skupinu "Německé ny medzi demokratmi a k o m u n i s t ů m v |
divadlo".Soubor zahájil provoz 25.10.
li zo svojich rodných obcí odvlecs1"'
v Sokolově .— V Praze oslavil šedesá komunistickými partizánmi do Alcár.s'
tiny Karol Plicka.— V Karlových Varech Jugoslávie alebo Bulharska a odtial"
bude otevřena výstava česko-ruškých
potom odvezení do Mááarska,Polska
styků.Bude na př.vystaven stůl,který
Československa.
ígj '
zhotovil v Karlových Varech car Petr
STAVBA MĚSTA V0R0ŠIL0VA
Veliký a různé památky na pobyt Gogo
lův, Gorkého, Turgeneva a Pavlova v Če
Stavba města Vorošilova pri Iren;;:
chách.— Vyšla kniha V.Krále ýO Masary
Teplej bude tohto roku splněná eekově a Benešově kontrarevolucní protisovětské politice" .— Kanovníkem v Li 70$.Příčinu možno najsi v tom.že ly nedostatok stavebných stroj;-,-.!
toměřicích byl ustanoven J.Vraštil.—
mu přistupuje aj absencia rcccrrň;
V Tišnově byl odsouzen zemědělec J.Ze
Mnohí robotníci v Trenčianske-s. — —
man :ze Žáárce k šesti letům žaláře pro
Kolačíne,ba aj v samom Trenčíne
hospodářskou sabotáž.Celý majetek mu vo velmi zlých bytových podni-r_r_
byl zkonfiskován a on sám vykázán z
Vo Vorošilove vraj dostanu utree-r
tišnovského okresu.— Od Slapské pře
len "zaslúžilí robotníci".
hrady povede lanovka na Hrazany.
Č
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Česka gramofonová hudba v Austrálii
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Jsme prý národ muzikantský,nebo aspoň hudbymilovný.Tady v Austrálii'víc
než kdy jindy.Ve styku s Australany je milovníkem klasické hudby i ten,jehož
jediným, povyražením byla doma "červená sukýnka” nebo "8jezd'swingařů".Patří
to k naší "kulturní kontinentální tradici".Ale je dost těch,kteří mají hudbu
rádi docela nesnpbsky.Žijí-li v některém z hlavních měst,mohou se během sezó
ny vyskotačit na koncertech tamních symfonických orchestrů,které jsou zvlášť
v Sydney a Melbourne dobré úrovně.Je přirozené pro naše postavení,že se náš
zájem soustřeďuje na českou hudbu více,než když jsme k ní měli'doma veškerou
příležitost .Dva čeští dirigenti v Austrálii,Pekárek a Siiss kind,dělají pro česmuziku, co mohou. Ale skalní fandové ani s tím nevystačí .Zbývá jim jediná
^rožnost:radio,notažmo gramofon.
Bylo mnohokrát řečeno,že je Dvořák stanicích.Roztomilou kombinaci tvoří
hudebník mezinárodní.Bylo by asi lep— Fibichova selanka V podvečer/ČF-Sejna/
říci,že se jeho hudba stala vlastní a Novákova hudební báseň V Tatrách/ČFAnčerl/.Z dalších zajímavých Suprapho
lou mezinárodně známou přes silný
nů na australském trhu je třeba se zmí
nacionalistický prvek.Australské sta
nit o Dvořákově oratoriu Stabat Mater.
nice ji hrají den co den.Ale jejich
Úroveň provedení neznáme.Jediným zástup
repertoár je podivuhodně omezený:4.a
cem české operní tvorby je Smetanova
ovšem 5.symfonie,Humoreska,.Slovanské
tance/spadají pci zhoubný"název "Po;Prodaná nevěsta/'sólisté a orchestr NDpular Classics"/,Karneval,tu a tam Zla, Vogl/.Celkem bez vynikajících hlasů,a
tý kolovrat a tím to končí.Smetana je i
vyčerpán úryvky z Prodané nevěsty a
P O H O T O V O S T
Mé vlasti,Janáček Symfoniettou a Pi— |
fcch jbemem Východiskem z nouze je teEdwin Markham
y gramofon.
Vždy připraven buá,dnes
Největší možnosti poskytují samo
i zítra strach'svůj'skryj.
zřejmě československé "dlouhohrající"
Jsa kovadlinou,snes,
jfcsky Supraphon.Každý si musí vyřídit
jsa kladivem,tož bij.
W Ě m se sebou,je-li jejich nákup ospra
vedlnitelný či ne.Technicky pokulháva
Přel.Reli Bernkopfová
jí za západními výrobky.Výkony sólistu,
orchestru a jejich dirigentů jsou vět
šinou velmi dobrá.Z věcí,které asi těž le se správným švihem,který Prodané ne
ko kdy seženeme na jiných deskách,za věste nedají nikde než v Praze.Až sem
slouží zmínky dobré nahrání Sukový sym si nemůžeme vybírat.Je to Supraphon afonie Asrael/česká filharmonie-Talich/ nebo nic.
V Dvořákově symfonické tvorbě nará
Zbylá strana je vyplněna předehrou k
ží čs.znárodněný gramofonový průmysl
Fibichově opeře Pád Arkůna/Orchestr
na těžkou západní konkurénci.Ze 4 dosud
Národního divadla—Vogl/.Stejně dobrá
je Janáčkova Synfonietta/ČF-Bakala/.
nahraných symfonií/1.,2.,4*,5./je bez
Toto nové nahrání se zdá o něco lepší konkurence jenom Talichovo provedení
než stáré Kubelíkovo/na His Master's
Čtvrté.Ale i to se dá nahradit holand
Voice/,které občas slyšíme na místních skou versí na deskách Decca /P.str.8/

•
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PRO MUSICA/Pokrač,/
/ G oncertgebouw Amsterdam-G-.Szell/ .Pro
ti Šejnovu pojetí Drahé obstojí úspěš
ně His Master 's Voice/Londýnská filhar
monie-Kubelík/.Novosvětská je nahrána
tolikrát,že jsme zapomněli počítat.Dvo
rakovo koncerto G— mol je na Supraphonu
/Talich-Maxian/vysloveně špatné a i ne
valné provedení V oxu/Vídeňský symfonie
ký orchestr,u piana Wiihrer/si zaslouží
pro technickou převahu přednost.Přáte
lé Leoše Janáčka se mohou těšit na je
ho rapsodii Taras■Bulba/Vídeňský sym
fonický orchestr-Swoboda/,která je za
tím k dostání jenom v Anglii.
-kw—
O S L A V Y
2 8. Ř Í J N A
*****^****^***************
ADELAIDE: Společné oslavy čs.organisací se konaly
=října ve spolkových
místnostech ve kackeřield S t . .City.
Po projevech zástupců Č s .klubu v Jižní:
Austrálii,Cyrilometodějská ligy v Ade
laide a Klubu K.H.Borovského byl uve
den slavnostní kulturní porad.

27

BRISBANE: Podobnou oslavu konal též
Čs.klub v Queenslandu ve středu 27-10.
v místnostech V.A.D.v Brisbane.
R.
CANBERRA:Rozhlasová stanice 2CA uvedla
za spolupráce s tamními čs.kraj any 28.
10.zvláštní 38 minutový pořad k oslavě
čs.státního svátku.
Y.Ž.
SYDNEY;Čs.národní sdružení v Sydney
vzpomnělo na os.svátek již 20.října
slavnostním projevem před přednáškou
ing.K.Buzka z Kanady v sále Teacher's
Federation.
— Pacific STDolu s několika krajany
připravili v hodinové vysílání na sta
nici 2 CH Sydney dne'28.října.
Pac.
— ČESKÉ DIVADLO V SYDNEY uvedlo 28.
října slavnostní představení veselo
hry Jaroslava Vrchlického NOC NA. KARL
ŠTEJNĚ. Hráli:J.Kačer/Karel IV.a sou
časně režie/,V.Viažná/Eliška/,E.Rottek
/Štěpán/,J.Volek/Petr,král Cyperský/,

03IAVY 28.ŘÍJNA /Pokrao./
SYDNEY/Pokr,/-J .Peřina/Arnošt z Sara»/
A.Mirský/Ješek z Wartenberka/,J.Vrbo-vá/Alena/,M„8 tiká/Pešek/.Výprava prof.
Sára. Podnik měl slušnou návštěvu a
společenský úspěch - tentokrát však
méně herecký.
Z7
NOVÝ ZÉLAND: Oslava čs.státního svát
ku se konala 28.října v místnostech
YWCA ve Vfellingtonu. Její úspěch dává
příležitost k oživení veřejné činnosti
našich krajanů na N.Zélandě. / telegr^
MELBOURNE: Společnou oslavu 28.ř í j n a ™
konaly zdejší čs .organisace ve středu
27»10.v Independent Hall v Melbourne
za účasti australských hostů a více
než 250 krajanů. Předvedená akadenibyla dosti pestrá, i když za cenu,že
se některá vystoupení k oslavě neho
dila. Zvláštní úspěch u přítomných mě
la čs.taneční skupina z baletní školy
p í .Ambrozewiczové,klaviristka lancibudková a dětský pěvecký sbor čs.po
mocné školy v Melbourne.
— 28. října byly vztyčeny na oslava čs.
národního svátku na stožárech u památ
níku padlých v Melbourne vlajky - a u s ^
tralská,britská a československá,k t e ^ P
tam vlály po celý den. 0 11.hodině
dopolední položili zástupci Čs.organisací spolu s dalšími krajany ke hro
bu Neznámého vojína věnec se stuhaniJB^
v národních barvách.Australská č e s t n á
stráž vzdávala při tom poctu i našim
mrtvým z obou světových válek.
— Čs.sportovci oslavili 28.říjen ví
tězstvím nad Itálií ve finale ''Mezi
národního poháru” v Melbourne/referát
viz.str.1 5 / .Předseda footballové aso
ciace ve Victoři! vzpomněl na naše
slavné výročí v proslovu při předává
ní putovního poháru vítěznému mužstvu.
— V neděli dne 31.října byla obětována
v kapli vedle katedrály sv.Patricka
v Melbourne česká mše svátá za vlast.
HOBART a PERTH: Zpráva do uzáv.nedošla.
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Povodní reportáž
Hlasu domova

'■■^TŠTOLA TŘETÍ - CESTOVNÍ
časně ráno
oervsr.e3 mne autobus
polecnosti Australian National Air—
frays dovezl na essendonske letiště ,
kde jsem dostal čaj a byl vtěsnán do
letadla,z kterého jsem naposled viděl
Manku,mávajícíi sítkem bílým.Letuška
pi vnutila cuurntka a obdařila mne na
cvičeným usmevem,servírovaném spolu s
ranním"vydáním THE AGE.Krása^krajiny
mne nezaujala,ac jsem se snažil,seč
jsem mohl a díval se z okna téměř ce
lou cestu.Euá,cus a zase buš,jen tu a
tam o s a m ě l a stavení farmářovo a polovyschla vcc.ni ci.ra.

jlOjpod. námi zelené moře a na tácu sní—
|daně s tradičním skopovým žebírkem.
V prvních paprscích nedělního rána
se rýsuje na obzoru temný pruh.Každou
minutu se stává zřetelnější,aby se na
konec proměnil v náčervénalé malé ko
pečky ,porostlé pralesem,a skály,ostře
se zařezávající do moře.Než jsem se
připravil k zmačknutí prvního snímku
Nové Guineje,už si letadlo'sedalo na
ocelovou přistávací plochu,vybudovanou
za války americkou armádou.

Letadlo se zastavuje před plechovou
chatrčí,representující na tomto letiš
ti veškerou instalaci,která je k dis
posici, Všude se hemží domorodci,oble
Konečně změna na obzoru,v dálce rý
čení do barevných pruhů látky,omotané
suje se oblouk toho kovového nesmyslukolem boků.Jedni přitahují schůdky k
‘"lydneyský Harbour Bridge.Autobus mne
letadlu,jiní vynášejí zavazadla,další
"odvezl do města stejnými předměstími,
doplňují pohonná látky.Běloši obleče
jako jsou v helbcurne,jen na hřištích
ní v bílém a ozdobení tropickými hel
místo těch čtyř ne ster nýtu tyo í,tvo—
mami netečně stojí a vydávají rozkazy.
vících branky prc zaháněnou se sisa—
Celní úředník mi odebírá můj Permit
ou me run cu, tam mají :r á m y .
i te
meno H.Ve městě ne mne Sekal 3Ida,kte a tím i poslední kousek papíru,kterým
mohu prokázat,že já jsem já.Letiště
rý se -_i snažil ta těch pár hodin,co
-jsem měl,ukázat všechny krásy v 3yd - je asi deset mil od Port Moresby, ale
_-ney včetně výborné vepřová v české re nikdo z cestujících si nestěžuje.Ces
ta je sice dlouhá,avšak je lemována
stauraci .
houfy černošek,které nabízejí nádher
Večer zpět na letiště v Mascotu,
ný výhled na dokonalé a nezakryté for
celní prohlídka více méně formální,omy oné části těla,kterou většina bělopět čaj,razítko na Permit of Entry a
šek musí udržovat v podobném stavu
odebrání modré knížky/Certificate of
drahými korsety a podprsenkami s krát
Registration/.Krátká zastávka v Bris
kými ramínky.
bane ,zpestřená dalším čajem,a pokraču
je let směrem k rovníku.Spal jsem dob EPIŠTOLA ŠTVRTÁ-PRVNÍ DEN V TROPECH
ře a pohodlně.V půl šesté ráno mne bu
dí létuška-opět úsměvem,tentokrát umě
Tisíc lidí-tisíc povah a tisíc růz
lého chrupu.V letadle je příjemné tep- ných názorů.
/Pokrač.na str.10/
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P a_p u á n s Jc. é__e p i š t o l y __/ I c k r a č . /
Ale tisíc lidí,kteří ztrávili svůj
první den v tropech,se lehce shodne
na jedné věci/a to je dneska-.-.co říct/
«•totiž' že. domorodý .sluha "je-, bá ječná
vymoženost.

Vat Billa,který se mi napřed cml1J-'r
pak mne pozval na pivo,aby mne k cp
odvedl do domečku,kde na mne cei#-'
mor od,ý Sluha s překvapeným- výraz-5-'
tváři - to. se část o nestává,acy
zaměstnanec firmy přišel prvně ichstřízliv.Sotva jsem se převlékl a,
psal první dopis Mance,úder na kol
nici oznamoval,že se podává oběd*

Téměř každý ztráví svůj první den
v tropech stejně.Sotva se ubytuje a
převlékne se do bílých plátěných ša
tů, vezme aparát/někdo též sadu filtrů
a exposimetr/a vyráží do ulic,kde fo
Oblečen do tropického oděvu,kt15
tografuje každého černocha,kterého
jsem zakoupil •'v'Melbourne podle s®
potká o3e zálibou se dívá na nahá ňad namu,dodaného APC jako pomucku phc
ra domorodek a zapomene na sluníčko.
kup tropických nezbytností,s rskí-SKdyž mu dojde film,uvědomí si,jaké je cedulkou výrobce,přišitou na žadna
horko,a zjistí,že je úplně promočen
se,odebral jsem se do jídelny,kde
a že jeho hrdlo je svíráno mohutnou'
si připadal jako na čaji o páté
žízní.Odebere se do prvního výčepu ,
Wimbledonu.Všechno v bílém.Na strkde zlikviduje během rekordně krátké
se točí veliké desky,které vyr éo&2
doby značný počet lahví piva/čtyři a
vánek.Vodou chlazená střecha a věu
půl šilinku jedna/,Pak majitel výčepu domcrodí jídlonoši.
r
zavolá taxikáře,který zmoženého zele
Vyhledal jsem v koutě zastrčení
níce předá do rukou domorodého sluhy.
nikým neokupovaný stul.Sotva jsem
Ten pána odborně svlékne,s něhou a posedl,kde se vzala,tu se vzala př=ý
rozumněním uloží do postele,neopome
mým.
obličejem černá ruka a v ní j
nuv se s ním rozdělit o cigarety,zbyní lístek.Tomato soup dim.Jako ooý
ly-ii v nějaké kapse.Sluha si pak li
na moji objednávku jsem stržil zde
bě vykuřuje a trpělivě čeká,než se
ný pohled páru velkých očí,úzkc-stpán probere,kdy mu okamžitě podá skle
zacvakání dvou řad nádherně bílých
nici vody a dva aspiriny.Pán ho za to !
bů
a zježení drobných kudrlinek h&
odmění vděčným pohledem a druhý den
hlavě domorodého jídlonoše.Opakova
napíše dlouhý dopis'rodičům,manželce,
jsem svoji objednávku,ale domorodé
milence nebo známým,jak krásný a po
na ni opět nereagoval, jen jeho hr'-'
hodlný je život v tropech.
se stupňovala.A tak jsme se oba na
Můj první den se trochu vymkl z
be koukali,těžko říct,kdo na koho
těchto tradičních kolejí.Předně byla
torněji,až pán od vedlejšího stolu
neděle a u společnosti APC měli v so chopil situaci/asi si všiml té ren
botu velkou party,v jejímž di;sledku
ní cedulky ná zadní kapse mých kal
si mně zapomněli vyzvednout.A tak jsem a vyložil mi,že domorodci nemluví
stál na chodníku před kanceláří QUAN glicky a že jídla se objednávají p
TAS,která mne dopravila na Novou Gui čísel,připojených k jídelnímu list
neu,© čekal,co se bude dít,Bylo již
Slušně jsem poděkoval,vzpomněl si
hodně po desáté,když jsem ztratil trpě staré české přísloví o dobré radě
livost,zkontroloval,mám-li vůbec na : zlato a změnil svoji objednávku na
taxi,a nechal se dopravit do Badili,
ber One".Malý černoušek Se široce
kde má APC svůj hlavní stan.Tam se mi smál a než jsem se nadál,polévka/
po dalších obtížích podařilo vystopo— konservy/byla na stole, /pokračová
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Československý exil,od Rady svobodného Československa dolů,má na neutra lismus a jeho heslo "mírového soužití s komunismem"vyhraněně zamítavé stano
visko. Lidé jako Nehru,Bevan a Attlee u nás zrovna nejsou v kursu.Máme k tomu
důvody morální/se zlem není'soužití možné/ a máme k tomu důvody praktické/každý,kdo si hrál s komunismem,se spálil/.0 oprávněnosti těchto názorů, se dá těž
ko pochybovat.Jenže málokdo z nás si uvědomuje,že předúnorové Československo,
tehdy ještě údajně součást svobodného světa,poskytovalo takový obraz neutra lismu,že to v dnešním svobodném světě nemá obdoby.
Různé názvy mají často týž význam.
Odpovědi:1.v takovém případě by se
;mu Churchill ve Washingtonu říkal
pro Indy vyjasnila situace až po pádu
'mírové soužití",tomu naši politikové
Indie/pro Bulhary,Maáary,Balty a Rumu
říkali v Praze "most mezi Východem a
ny b^lo Už tehdy všechno jasná jako
Západem".Zlobíme se,a právem,když naiv* křištál/,2.na př. Pandit'Nehru se ta
_ní Clement Attlee píše pochvalné o Čín ké může obhájit tvrzením,že také bo
ám komunismu.Co tedy když dr.Ripka
juje proti komunismu,3 .musili bychom
psal pochvalné o ruském komunismu?říai— přijmout britský argument,že šest dob
vita nebe oportunismus?Rozčilujeme se, ře umístěných atomových bomb znamená
právem,když indický neutralista Kriš konec Anglie,a zapomenout na fatální
na Menon žádá ve Spojených národech
posici dosud svobodného Finska.
přijetí Rudé Číny.Co asi říkali na Zá
Co my,řadoví občané Československé
pade, když ve Spojených národech povstal republiky?Trpíme nevinně za hříchy
Jan Masaryk a začal široce vykládat,ja těch,kteří nás vedli?Jestliže'se nemý
ká je to lež,když se říká,že Sověty
líme,ukáže nám reakce čtenářů.,že tomu
jsou vlastně pravými majiteli jáchymov tak hení.I dnes v exilu je ještě málo
ských dolů?Nejde nám pod nos,a zase
těch,kteří si uvědomují prostá a ne
Jrávem,začne-li si některý západní stát příjemná fakta,k jichž poznání je tře
nik pohrávat se sebevražednou myšlen
ba jen trochu sebekritiky.
kou, že se s bolševiky dá šít v míru .
Divili bychom se,kdyby se celá řada
Jak asi vypadali téměř všichni naši
inašich horlivých vlastenců nechopila
f^tátníci,kteří prohlašovali nejenom
pera a nevyprala nám pořádně žaludek.
soužití,ale spojenectví/s oblibou "věč ■Nebot se tímto dotýkáme našich automa
né"/ se Sovětským svazem za svátou a
tických božstev,jež jsme si během ča
nadstraničkou věc?Jak asi na Západě po su přestavěli v prázdné modly.Otázka
slouchali takového Jožku Davida a jeho je:jsme ještě alespoň natolik poctiví,
slabomyslná provolávání slávy velkému
;že měříme sobě i druhým stejným lok— '
maršálu a bratrskému Sovětskému svazu? ■tem?Nebo měl pravdu anglický novinář,
'Jak se asi jevilo'spontánní odstoupení který nás nedávno označil za národ ra—
Podkarpatské Ru s i ,odmítnutí Marshallo- ikousko-uherských oficiálů?Dnes je pří
va plánu?To nebyl neutralismus.To bylo hodné zpytovat svědomí,neboň jsme prá
satelitství prvního řádu.
vě minulý týden zaníceně oslavili 28.
Předvídáme tyto námitkyj1.situace
říjen.Jenže:kolik jsme zůstali dlužni
ještě nebyla tehdy tak jasná,2.naši
ideálům a praxi,z nichž naše republika
politici bojovali proti komunismu u jvznikla?Kde vězí příčina naší dnešní
vnitř státu,3.nešťastná poloha ČSR.
:slabosti?Odpověz si každj' sám.
-kw—
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V b ,Sydney
Před králcv e uou kcnisí v Sydney vystoupil jako svědek československý ]
slušnik Vincenc Divíšek,jehož historka byla,jak řekl vrchní rada Windeyer
"vskutku překvapující a romanticky zajímavá".Vincenc Divíšek se narodil
11.1911 ve Verneřicích v Čechách ze smíšeného manželství/otec Čech,matka
ka/.V roce 1932,v době velké hospodářské krise,se vydal jako jedenatřiceti/
lety do světa na zkušenou.Prošel Francii,Španělsko a Francouzské Maroko,ku^
pracoval jako číšník a obchodní cestující.V roce 1337 se vrátil domt a z/
se v Praze oženil.Po Mnichovu byl jako Volksdeutsche zverbován do německé
mády.Ve Wehrmachtu sloužil jako ošetřovatel a v roce 1341 zběhl u Rijeva
Rusům.V roce 1944 mu nabídl kapitán MVD Medvěděv,aby ještě s jiným Čech en/,
dolfem Stasem,organisoval výzvědnou skupinu v Čechách.Byl shozen u Kutné /
ry a pod kodovým jménem Pešek podával rádiotelegraficky Rusům informace^&z
do konce války.Po osvobození byl Divíšek odměněn za věrné služby 50C do-Su
metálem a národní správou hotelu na Sněžníku.
Po komunistickém převratu Divíšek od
mítl vstoupit do KSČ a jeho hotel byl
znárodněn.Jakožto člověk světa znalý
usoudil,že už mu doma pšenice nepo kvete a rozhodl se proto vyemigrovat
do Austrálie,kde šila jeho švakrová.
Přirozeně že nemohl sehnat pas legál
ní cestou a protože jeho hotel byl
zrovna na opačné straně hranic,nezby
lo, než použít konexí.Na scéně se za
se objevil kapitán Medvšděv a v jeho
bytě v Praze byla dojednána tato úmluva;Divíšek s rodinou dostane pas,
když jako protislužbu zorganisuje me
zi australskými krajany pátou kolonu.
Divíšek na oko ochotně souhlasil,pas
dostal a odjel do Austrálie.
Po svém příjezdu do Sydney se Diví—
šek se vším svěřil svému švakrovi ,
Mr.Frenchovi,do roku 1946 učiteli na
pražském English Institutu,později učiteli v Sydney na Newington College
a ještě později profesoru na univer
sitě v Ádelaidě.Ten mu správně pora—
dil,aby se s celou záležitostí svěřil
australské Commonwealth Investigation
Service.lam s ním byl také sepsán pro
tokol a bylo dohodnuto,že Divíšek má
přijít na předem domluvenou schůzku
s Medvěděvovým agentem k soše guver

néra Phillipa v Botanické zahradě v
Sydney/'5.6.i949 v 6 hodin večer s rh-/
dým kloboukem á černou aktovkou/lam /
měl potkat muž,který se měl otázat,wtam je Hyde Park.Divíškovým heslem ~'j
la odpověá,še neví,protože právě při'
jel z Prahy.
Divíšek šel,ale poněvadž s e 'Botanická
zahrada v šest hodin zavírá,našel vr»
ta zavřená.Čel tam znovu na alternati
ni datum,ale zase nikoho nepotkar.n í c i 'Investigation Service z toho use
dili,že Rusové z nějakého důvodu od o
lého projektu upustili a případ Divišek byl odložen ad acta.
Pohnuté curriculum vitae Vincence Dxvíska vyplulo na povrch až po otyře
letech v souvislosti s Petrovovou afé
rou. Vladimír Petrov dodal Australanům
dokumenty G-ll a G--12 ,pojednávaj ící o
korespondenci sovětského vyslanectví
v Canbeře s Moskvou ohledně sovětské
ho agenta Peška
Podle těchto dokumentů,týkajících se
Vincence Vincencoviče Divíška/zřejme
i ruská byrokracie si tu přišla na sve
byl Divíškovi na jeho sydnéyskou adresu/kterou musil před Odjezdem zanechat
v Praze/odeslán dopis,stanovící nové
datum schůzky.
/Pokr.na str.14/
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Až do dnešního dne jsem zde našel.víc stínů než světla
Úředník,novině:
politik,právník,voják a pod.-to jsou velmi špatná povolání pro emigraci- i
v USA.Tady je jen ráj pro techniky a řemeslníky.Pro ně není nic zvláštního
vydělat $ 100 týdně...Pro zajímavost ještě jedno z nemilých překvapení;Češ:
ač již starousedlíci či uprchlíci,jsou většími rasisty než průměrní Američí
né.Zdá se mi,že kdyhy měli moc v rukách,že by z černochů zaše rádi udělali
otroky.
HP 19/I V.,"Čtenář", USA.

•
A

vi 1 -<■
vneviř v a všechn s s i Q jy r j 0 ^ O 6 X ú
'0 . - i 3.
S C^Ť C
^ •t t *í
kclen nich je báječné v ě c .Ohromné
věc je také "svoboda tisku".Noviny jsou tí-li se,bude možno doma stavět a buč
/finančně/osobním majetkem jednotlivce, lze na ně spolehnout.Tito lidé nám pc
mohou odstranit všechny zbytečné ”tř:
ale obsahově zůstávají majetkem všech.
ní boje" a "politické rozdíly",na ktí
však ani zdaleka neznamená,že jsou
ré jsme umírali a umíráme.
.otny přijmout na své stránky každý
Daleko hrůznější je zjištění nasel
plk a každou lež!
malého českého DF,že "ČešI,aí již sts
Nejsem tak mládý,abych druhému u*
píral právo dívat se do tmy v pravé po rousedlíci či uprchlíci,jsou většími
ledne. To je osobní věc každého jedno - rasisty než průměrní Američané".Zdá s
mu,že "kdyby měli moc v rukách,že bj
tlivce.Zajímá mne však český DP,který
hledá v Americe "světla a stíny" a na z černochů zase rádi udělali otroky".
Černochům nechč je útěchou,že náš mal
jde víc stínů.Znám případ z Colorada,
DP jenom sní a toto vše se mu jenom
že dva lidé šli na houby:první našel
o t o m
r a s i s m u
j
hnuby,druhý'uranium.To je smůla,respek- zdá.V š e
a báječný materiál proti exilu
^0~e štěstí,ale ani jeden z nich na A- l e ž
v komunistickém tisku.Za čtyři roky s
meriku nenadává.Tož onen politický DP
nachází jenom stíny.Chudák!Jeden- stín
ho pobytu v Americe jsem neviděl a ne
Ameriky /podle něho/ je,že naše inteli- slyšel o jednom případu,že by se někd
a ^ c e /lékaři,vojáci ,novináři/ nenachá- kdo se narodil jako Čech,špatně vyjá
s ™ z d e dobře placená místa.Úžasný stín! dřil o barevné rase.Čtyři roky jsem “v
Tohle jsme věděli již po několika dnech styku s příslušníky barevných ras/ v
pobytu v německých táborech.Proto se
zahrnuji černochy,Japonce,Mexikány/ a
mohl každý "inteligent" snadno a rychle oni to byli,kteří našli ke mně,k cizi
přeškolit na "neinteligenta".Znám pří ci,velmi kladný poměr.Byl jsem mnoho
pady, že bývalý poslanec dělá zedníka,
krát pozván do jejich rodin a moje dc
advokát pracuje s koštětem a novinář
ka má za přítelkyni černošské děvče.K
čistí záchody.Pravda je,že nevydělají
hu říci,že právě černoši daleko snáze
$ 100 týdně,ale zato nehledají na dla pochopili náš osud než mnozí Američan
ni chlup.TO je život a to je exiljživ
Na černochy se- díváme jako na každého
se jak živ,ale buá živ!
druhého'Američana--máme je rádi. Je lží
Rozhodně to není žádný stín Ameriky, 1/nebO špatným úmyslem/tvrdit,že my Če
když naše inteligence zaměnila bílou
!ši máme nějaké rasistické sklony.
košili za šedou* Já v tom vidím velkou I
/Pokrač.na str.14
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7« LISTOPAD BYL PROHLÁŠEN ''DNEN NE ZNÁ mého koncentráčníka".Vzpomeňte na vše
chny,kdož zahynuli v koncentračních
Nech£ onen "snící1’ DP podá jeden
jediný hmatatelný důkaz.Jsem přesvěd táborech neb kdo v nich nyní trpí,30PV
čen,že-ho nemá.Je možné,že náš malý
DME 17.ŘÍJNA SE ZABIL PŘI HAVARičeský DP je z mnoha jiných důvodů v
vlastního nákladního auta spolumajitel
Americe nešíastný.O těch však nepíše.
restaurace '’Victoria" v Darwinu,32 le
Možná,že mé daleko osobnější důvody,
ty Jiří Žáárský.Jeho pohřbu se dne 1 ‘=
proč nechce vidět slunce a proč musí
10.zúčastnili všichni místní krajané.H.
vidět jen mraky.To je ovšem jeho osob
ní věc,to mu nikdo vzít nemůže-proto-i PŘI LESNÍM POŽÁRU POBLÍŽ HARRIS RIVER
asi 14 mil od Gollie v Západní Austraže žije ve "stínu" Ameriky.Rozhodně
mu však bude prospěšné,když rychle pro •lii zahynul 19.října 401etý Čechoslo
citne ze spánku a vzpomene si,proč o— :vák Antonín Stauběrt. Předpokládá s e ^
dešel do dobrovolného vyhnanství.V A- ze byl při práci k zdolání jednoho p ™
merice ho rozhodně nikdo zdržovat ne žáru překvapen požárem se strany opač
né. Byl nalezen mrtev na malém návrší
bude .
a vedle něho ohořelá těla dvou klokanů
Přijel do Austrálie před 4 lety a pc
PŘÍPAD VINCENCE VINCENCOVIČE/Pokrač./ kud je známo, nemá zde příbuzné. 1.I
DOPIS Z USA/Pokrač./

PŘEL SELA GS. KLUBU V QUEENSLANDU ZLEUŘK
Divíšek tento dopis nedostal.Proto
Volek resignoval na svou funkci.Úřadu
byl vyslán atašé Pachomov,aby se po
R.
Divíškovi poptal v jednom sydneyském jícím místopředsedou je Jan Lriml.
restaurantu,kde měl nezvěstný agent
SJEZD DELEGÁTU ÚSTŘEDÍ ČS.DEMOKRATICpracovat./Divíšek se v dopisech domů kých organisací v Austrálii a na N.Zé
zmiňoval,že tu pracuje jako číšník,ač landě se koná 6.a 7.XI.v místnostech
neudal jméno restaurantu./Pachomov Di čs.pomocné školy v Melbourne,Church St.,
víška nenašel.0 jeho nezdaru byla po Richmond/ne na St.Kilda Rd.,jak bylo^slána do Moskvy zpráva,v níž se žáda oznámeno dříve/.
lo o další instrukce.KVD se nepekou■ šelo Zjistit,co se vlastně s Divíškem PŘED TŘEMI MÉ8ÍCI ZAČALO POŘÁDAT Č S .
stalo,přímo na jeho adrese,protože to národní sdružení ve Victorii pro Aus
^
Moskva považovala za "příliš nebezpeč tralany přednášky o komunismu,jak
opravdu
vypadá.Až
dosud
se
konaly
né".Tím byl skončen průkazní materiál
Weribee,Caulfieldu,Elsternwicku a Box
v Divíškově případu před královskou
komisí.Vincenc Vincencovič byl zproš Hillu/v rámci " M e n ^s Club-u"při methodistické církvi/.
O.N.
těn další docházky k soudu a soudce
Owen mu na základě jeho Chování, jež
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
vyšlo najevo před komisí,vystavil q u a ■
uvedlo
.10.jako své prvé představe
si vysvědčení o australské státní spo 1
ní veselohru P.X.Svobody POSLEDNÍ MUŽ.
lehlivosti.Z celé věci plyne pro nás
Před 170 diváky účinkovali: Zamrazilototo poučení;"pasové" emigranty je nut
v á , Popovská,Helena,Winklerová,Čenovno přijímat s reservou.Chceme-li si eská, Novák,Hála, Jirák a Reichert.Re
ventuelně způsobit co možno nejvíc ne
žisér Maíátko byl po představení vyvo
příjemností s australskými úřady, je
lán vděčným publikem. Noví ochotníci
třeba psát domů pokud možno nejpodrobu
volejte JB 2186/mezi 6.a 7.hod.večer/
něji co a kde tu děláme.
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— MUŽSTVO ČESKOSLOVENSKA. VYHRÁLO V MEL; skoku vysokém výkonem 202cm/starý re
bourne mezinárodní turnaj Laidlow Cup.i kord Lánského 201cm/.Skobla vyhrál
lo vítězstvích nad Holandskem a Austra: kouli výkonem-17,04cm,Janeček 200m za
lií porazilo ve finale Itálii 2:0/1:0/! 21,3 vt. a 5.000m Ullsberger/ČSR/ za
Úspěch Československa překvapil,proto 14:31 min.
že se čekalo,že sehranost 1 alt/ Juven
tus Melbourne/'zápas rozhodne.Lví podíl — VELKÉ CENY'ATLETU; DISK/V JIČÍNĚ/
na vítězství měl střední záložník Pe- Merta 51,18m,200m/v Čáslavi/21,4 vt.chout,který odvrátil první dvacetiminu Janeček,3.OOOm překážek/ve Zlíně/Erlica 9:03,4 m i n . ,Martínek Vyhrál skok
tový nápor Itala téměř sám.lato doba
daleký/v
Klatovech/7D lem, IGOsi/v Olomoustačila hostujícímu levému záložníkaci/janeček za 10,6 v t . a 400m/v CstrajL Suchánkovi k rozehrání.Od té doby
vě/Bartoš
za 53,5 vt.
5yl nej lepším mužem na hřišti a hlav
ním strůjcem vítězství.První branka
— 58.ROČNÍK BĚCHOVIC VYHRÁL ROLLER
padla ve 2 4 .minutě,když Laehman využil před Herčíkem a Kantorkem.
nerozhodnosti italské obrany.V 33.miA t e druhého poločasu nařídil rozhod •— MEZINÁRODNÍHO /IARATH0NSKÉH0 ZÁVODU '
v Košicích se zúčastnilo 72 závodníků,
ci penaltu proti Italům za foul na G-omezi nimi 13 ze zahraničí.Zvítězil/stejttesmana,kterou Suchánek jistě proměně jako loni/Pin Puolakka před bratry
nilvSestava českóslovenska;Denges,RozJohanssony a Čechoslovákem Šourkem.
nět ínský,Voháňka,Koiátko,Pechout,Su chánék.Roubal,Laehman,Gottesmán,Kurz- — LETOŠNÍ FOOTBALLOVÝ MISTR ČE3K0SL0weil,Ressler.Zápas se hrál 28.října
venska Spartak Sokolovo zakončil své
na výstavním stadionu při umělém os
turné ve Skotsku porážkou v Kilmarnocvětlení .Návštěva:2.500 diváků.
E.Z. ku 2*. 5.Na cestě domů porazil nečekaně ,
vybrané mužstvo Holandska 6:1.Sestava:
/Od našeho zpravodaje JT v Mnichově/
Houška,Seněcký,Zuzánek,Hej ský,Procház
• ■ V Ý S L E D K Y LEHKOATLETICKÉHO UTKÁNÍ
ka, Menclík,Jareš,Preis,Svoboda,Crha,
ČSR-Švédsko,které skončilo v Praze
Pešek.N e jlepším hráčem byl Menclík.Bran117:106 bodům.iOOm ;1.Janeček 10,7vt., ky;Preis a Pešek po 2,Svoboda a Jareš.
200m 1.Janeček 21,8 vt.,1.500m l.Jung— STAV PŘEBORU REPUBLIKY;1.S?ARTAK S0^fcřth 3:55,8 min.,výška l.Hilsson 200
kolovo 23 body/sehráno jen 15 zápasu/,
cm,dálka 1.Pikejz 718cm,tyč l.Lundberg
2.Rudá hvězda Brno 22 bodů/16 zápasů/,
440cm,koule‘i.Skobla 17,05m,disk l.Či3.Slovan Bratislava 21 bodů/17 zápa
hák
j6 lem, kladiv o 1.Málek 57,47m.
sů/, 4.ÚDA Praha 20 bodů/17 zápasů/.
«-MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ ŽEN ČSR—ANGLIE
— V MEZINÁRODNÍ K O P A N É D O Š L O K-:SENSA- ’
vyhrály Angličanky 48:58 bodům.Modra-'
či,když Belgie porazila v Bruselu mist
chová vyrovnala ve skoku dalekém čes
ra světa Německo 2 ;0.Další výsledky:
koslovenský rekord výkonem 5?0cm.
Maáársko-Švýcarsko 3:0,Švédsko— Dánsko
5:2,Wales-Jugoslavie 3:1,Rakousko-Ju— ČESKOSLOVENŠTÍ ATLETI SE ZÚČASTNILI
v Drážďanech mezinárodních závodů o
goslavie 2:2,Anglie-Irsko 2:0.
Harbigův memoriál.Jungwirth skončil
— PRVNÍ MEZISTÁTNÍ TENNI SOVĚ UTKÁNÍ
na 800m časem 1:50,8 min.jako třetí za
Československa od doby puče bylo se
Dánem Nielssenem a Němcem Strackem.Ko
hráno s Rakouskem.Československo vy
vář zlepšil československý rekord vehrálo 3:2.
/Bokr.na str.16/
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HLAS DOMOVA
Chcete se lacino najíst a opravdu si
p o c h u t n a t
?
Navštivte č s . restauraci
K A T E
_A Ř I N A
proti Luna Parku
3 T. K I L B A. MELBOURNE
4 chodové menu pouze sh 5/6
Každou neděli v /corne upravené kachny
Večeře se podávají denně,
obědy v sobotu,v neděli a ve svátek
Srdečně zvoujM.Richtrová a J.Vilímek
D E L I K A T E S

NÍ

O B C H O D

Richmond. Market, Bridge Rd.
R I C H M O N D , VIC.
/uvnitř tržnice/
má na skladě všechny kontinentální
lahůdky a zejména vše, co patří de
cs, kuchyně a na čs.stůl: všechno u
nas užívané Kořeni 5cesk.y chleb a
ry
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S P O R T

/Pokračování.

f

— BÝVALÝ HRÁČ PRAŽSKÉ SLAVIE,JIRKA 30botka, je trenerem nejlepšího švýcarské
ho klubu Chaux-de-Fonds.Sobcukův klub
drží mistrovský titul již 3 roky.—
Bývalý hráč Bratislavy a pozdě:'i Slavie,
Ferda Laučík,opustil Barcelonu a je
trenerem mladého ligového mužstva ?C
Bilbao.--Bývalý Slavista Rumpál trénu
je francouzský ligový klub Strassbourg
a bývalý hráč Bati Zlín, Dupal, působí
v téže funkci v dalším francouzském li
govém klubu - Monaco.
Zprav.,Kr.
— PŘÍPRAVY NA "SPARTAKllDUVNlHRAŽKA (
za sokolský slet/.která se má konat
příštím rokem v Fráze Na Strahově, jací
již v plném proudu. Má při ní vystou
pit skoro čtvrt milionu cvičících:sloh
ní mládeže v pěti společných cvičení^
celkem 81.000, odbory dodají 50.000 cv:
čenců a dále vystoupí'DS0 Sokol,F races
ní zálohy,Rudá hvězda,armáda a Svázán

olomoucké tvarůžky, mák a jiné složí
K návštěvě srdečně zve; B.P. Ryšavý

Specialista NERVOVÝCH CHOROB
s dlouholetou praxí ve Varšavě
J.

Ušetříte mnoho liber, když se při
koupi, prodeji nebo výměně auta
obrátíte
na firmu
V .

J

0

K

L

" F o r e a r s "
241 High St:, ST.KILDA, VIC.
Telefon LA 7750,po prod.době BJ 5395

M A C K I E W I C Z

3.poseli. ,117 Collins S t .,Melb„-City
nebo
4
25 Balston S t . , St.Kilda, Vic.
*
Návštěvy telef. předem na LB 4083
Evropský odborník KOŽNÍCH NEMOCÍ
H.
R 0 Z A'N E R
27 Ruskin St.,ELW00D, VIC.

á

TAKŽ MOTOCYKLY BERU NA PROTIÚČET

Návštěvy dle telef.ujednání, XA 101~

Z L O B Í
V Á S
O Č I
?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský

PEPICUBA JAKO U BATI NA ST. K U T Í !

o p t i c k ý
z á v o d
11 O P I 0 "
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

Kuřích ok,otlačenin,tvrdé kůže
jiných potíží žhaví Vás

a

ZDENA P O S P Í Š I L O V Á
26 Charnwood C r e s c ST.KILDA. 7i:Volejte předem na č. LA 3 % PfíEDPLAÍIE HLAS' DOMOVA SVÍK PŽÁIL1H:
V OSTATNÍCH ZEMÍCH.ZÁSILKY LODNÍ LI
ŠTOU SE' PLATÍ STEJNĚ JAKO V AUSTRÁLII

HLAS DOMOVA

1.11.1954
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— Nesnažte se posuzovat australskou vnitropolitic
M . Z . ,Groro'ka;Díky za do
kou situaci československýma očima. My máme vždy na pis a foto.— O.R.,Perth:
mysli především možné zásahy zvenčí,které ohrožova Díky za výstř..— M.H.,Darly náš národ po staletí. V takové forme to ale Aus winjDíky za zpr.— V.Ž.,
tralané neznají, aspoň ne z vlastní zkušenosti.Po Canberra:Dík za zpr.o vys.
znali '
ve své historii mnohdy divokou a~"zmate
— V.Š . ,King's Čr.jUznání
nou práci svých prvních vlád,které kolem sebe ochot•těší.— F.J. ,Caulf. :Viz.
né tvořívaly džungli,kde nebylo nesnadné krýt úzce
cis.17 str. 5-— K.S. ,Fth.
osobní zájmy kamufláží slov a gest. Divíte se, že
Melb.:Díky za adresy.Do
pak může zůstat v místních lidech větší strach z
Venez.již několik čísel
místních přehmatů před nebezpečím z venku? Myslím,
posíláme.— P.V.,Woot.;Dík
A i e je důležitá,ujasnit si z tohoto hlediska i pří- za výstř..Přisp.použ.snad
^ ; i n y k jednání dr.Evatta a k jeho podezřívání ostatpozději.
HD
ní ch/HD 2l/lV,p.r./.Znát příčiny neznamená vždy
souhlasit.
J.N.,Cabramatta
REDAKCI DOŠLO;
-Hromádkova návštěva nám zase přiblížila domov a
70.výročí narozenin pres.
omšry v něm a přesvědčila nás,že nestačí jen bojo
dr.E.Beneše.Vydal Ústav
vat proti tyranství za Železnou oponou,ale i proti
dr.E.B.v Londýně jako sv.
lidské hlouposti před oponou. A . W . ,Inglewood
17 "Dokladů a rozprav".
— /Citát z dopisu - místo díků všem,kteří pomáhají/
DNI MALÝCH ZAČÁTKtf/Kollár
Při čtení HD mám vždy dojem, že na něm spolupracu
a Palacký/.Brožura Otak.
jí všichni krajané z Austrálie. Zprávy, články,výt
Odložilíka, str.10,cena
ky, živá reakce n ^ vše z různých koutů země - to je
neudána.
snad vaše největší přednost před jinými listy.
J.V.,Zurich,Švýcary Czech Literature in Exile.
|A-Prizemoney,totaling more than £600, and opportuni-- Results of the 1953 Compe
tition. Published by Czech
^uies for world-wide recognition are offered in a
Cultural
Council in Exile,
textile design contest, which is to open this week.
d
r
.R
.Vlach,Onsdagsvágen
The event is the 2nd Leroy-Alccrso Textile Design
ompetition, known as the "Signature Prints"Contest j8/ l,Enskende,Sweden.

f

C

bcause the artists can feature their signatures in Výbor exilové satiry-II.
their designs. The winning designs will be used for 9.svazek EDICE SATIRY,
printed frocks for Australian women'to wear in sum c/-Marie Zárubová,180
mer of 1955-56. First prize is £300, other prizes
Westbourne Drove,London
£100 and £ 25 for every other design selected for
¥.11,England.
printing. In addition, all successful artists will
be paid royalties of 2d. a yard on sales of fabrick^ LA COMMUNAUTÚ EUROPÚENNE
DE DÚIENTE/Le drame de
bearing their designs...Entry forms are available
from Leroy's offices at: 149 Castlereagh S t .,Sydney 1 Emigration dans la guer
110 Flinders Lane-,Melbourne ,Empire House,Queen Str. re froide/.Supplément de
Brisbane, 24 Charles S t . ,Adelaide, 291 Murray Str., la revue PREUVES,23,rue
Perth and at the office of Sikl & Textile Printers, de la Pepiniere,Paris VIII.
Derwent Park,Glenorchy,IAS...Your readers may be
===^-===-=====.-r=-=
interested'in this contest as last'year.we received^ p f I D ř L A T N É ??
many excelent entries from New Australians. Org.~F.-sr/------------ -------------------
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BÍLÍ TÝDEN NA
H O D I N K Y
A K L E N O ' T Y
Pouze jeden týden výprodej prvo
třídních hodinek a šperků za účelem
snížení skladu při prodeji firmy
NEJMÉNĚ I/3 SLEVY Z PRODEJNÍ GENY
Jedinečná příležitost jak ušetřit
Nemáte-li hotovost,použijte Lay
by něho splátek
Vánoce jsou již za 7 týdnů!!
S W I S 3 E X
CO.
182 Collins St./3-p./,MELBOURNE,VIC,
Telefon Centr.1725
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 J i n d ř i š s k á 7/
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12.30
Přijímáme objednávky také poštou
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 opraví
za hotové či na splátky
J. P H I L I P ,

Radio-Electrical

1-11.1954

Kavárna - vinárna - restaurace
INTERNATIONAL CLUB
15 R o s l y n
S t i
KING'S CROSS, SYDNEY
Telefon PA 5917
Otevřeno denně od 1 2 .hod.polední do
2.hodiny noční - v patek, v sobotu.
v neděli a ve svátek až do rána
ČESKÁ KUCHYKĚ * HUDBA*T á NEC*LIK5RY
Srdečně zvou:
A.Hájek,nájemce
A.Mirský, vedoucí
Pamatujete ještě na uzenářské výrofckj
z domova ? V našich dílnách vyrábíme
uzeniny předválečné jakosti
S L A V I A
Continental Small-goods
364 Lygon St., NORTH CARLTON,V I !
Telefon; PJ 5039
Naše specialita: pražské párky,
tlačenka a moravské klobásy
Výsek masa přísně dle Vašeho přání
Ochotně poradíme
DANKO & SLAMĚNA
VYVOLÁVÁME-KOPÍRUJEME-ZVĚTČUJEKE
/ 7 hodinová služba /
L
Opravy fotoaparátů všech značek
Fotografujeme na svatbách a večírcích.
Objednávky též poštou
P H O T O R A Y

A

mmmmnyommmmmmrriTnm

257 Elizabeth S t .,Melbourne-City
/v domě R.Kyatt,Chemist, poblíž
Lonsdale St./ * Telefon MU 4488
Tel.XM 2542 * Dříve závod v Praze XII, Otevřeno denně 9-18,v sobotu.9-12.3^
119 Gardenvale R d .,GARDENVALE,VIC.
/1.stanice za st.Elsternwick/

PŘIJMU cukráře.Dobrý plat,možnost přesčasů,stálé zaměstnání.B.Culka, 341
Stk.Gg.orges Rá^JIth.Jitzroy, V i c ., telefon JW 3480.
________ _____
PŘÁTELÍ HLEDAJÍ: Karla Boušku/Sydney?/, Jana Caise/nutné/,Amadea Wolfa,Jiří
ho Bauera/2 dopisy v redakci/,Steve Víska, Františka Havlíčka a Stanislava
Vondrouše. Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim,kdo se na ně dotazuje.
Tazatelům přímo zjištěné adresy nesdělujeme.Upozorněte laskavě hledané.
HD
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční-kruh. Adresa: Hlas domova,
4 Erin S t .,Richmond,E.1 ,Vic..Telefon JA 3380/jen mimo prac.dobu/.Předplatné
na rok sh 37/-,na půl roku sh 19/-,na 7 čísel sh 10/-, jednotlivě sh 1/6.

