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Koncem roku se upínala
pozornost nevelkého počtu
První číslo letošního ročníku isme zahájili člán
uprchlíků,kteří jsou nadá
kem, v němž jsme se zeptali, co se asi stalo uvězně
ni zvláštní trpělivostí,
ným pozůstalým^Slánského aféry. Nečekali^jsme dlou
k nejnovější reorganised
ho na odpověa.Českoslovenští aparátčíci Švermová,
často reorganisovane Rady
jfeussigovs,larda,Lcmský,Puchs,Polák a Hájek byli
svob odného Československa.
^«souzeni nedlouho poté. V dubnu byli pak odsouze
Vytvořil se prý nový nejni "slovenští turžčasní naeionalisté" s Husákem a
vyšší výkonný orgán exilu,
Novomeským v cele. Potom však jako když utne „1 5 °čerj
který má 18 členů.Je v něm
vna mluvil na Staroměstském náměstí Kruščev a mlušest nestranických osob
'1 divoce proti Západu. Nejsilnější pasáže z jeho
nost í/Ingr,Heidrich,Perout
či byly potlačeny v rozhlasových relacích stanic
ka ,Papánek,Slávik,Osuský/,
sovětského bloku a byly nahrazeny nezávazným budo
z nichž jedna jako druhá
vatelským povídáním. Dá se z toho soudit,že skoro
se vyznačuje tím,že se od
půl roku 1954 si nebyla Moskva docela' jista, jak
začátku Rady účastnila
přijmou na Západě hastroše koexistence.
všech stranických rozporů.
■V druhé polovině roku
nil hospodářský chaos na Jsou jen dvě překvapující
nebyl vlastně žádný velký;konci roku 1953/švermová absence;dr Zenkl a dr.Čer
proces/mimo s biskupem
a spol./ýjednak asi pro- ný. Asi neprohádáme mnoho,
Trochtou a s neúplatnými to,aby bylo dost zločin- když si zavěštíme,že oba
^ e y t k y sociální demokra- ců,jež by bylo možno v najdou přístřeší v zastu
^Ple, o němž se zmiňujeme rámci sousedské akce se pitelském sboru Rady.
v jiné souvislosti/.
Západem propustit bezboJde-li opravdu o dohodu,
V serii pověstných"spo- lestně na svobodu/Ohren- uvítáme ji už proto,že snad
třebitelských" projevu.
stein a spol./.
spon na čas odpadnou hád
Světských vůdců je další
Zbrusu novou odrůdou
ky, o nichž jsme se dozví
lič k mezinárodní situ-r politického zločince se dali i z amerického a ang
aci. Koexistence je linie]stal bývalý předseda Čs. lického tisku. Nemyslíme
však,že by nám někdo mohl
vynucená nesnadnými hos- !sociální demokracie a
mít za zlé,vyslovíme-li
podářskými poměry v sovětjbývalý exulant Bohumil
ském bloku,nikoli snahou ;Laušman, Když zmizel z současně tvrdá slova. M u 
po snížení mezinárodního jexilu,bylo mnoho rozhoř- ži ve Washingtonu spácha
napětí.Slánského pohrobkodčených sporů o tom,jest- li nejvážnější omyl.Vytvo
vé byli odsouzeni jednak li se vrátil nebo byl od- řili si svůj vlastní svět,
proto,aby se nějak odůvoddviečen. Dnes to spíš vy vět pomyslný,který nemá
padá,že nešel do Českoslo se skutečným světem exu
venska dobrovolně, nebo lantů mnoho společného.li
V dnešním čísle
jestli šel, byl komunis jí minulosti,žijí fikci
w
J
O
.1
i i
tickými emisary přelstěn politických 'úmluv/ Pokr.s .2/
Ačkoli zmizel už o váno
neperiodická příloha
-ublished by F.Váňa, 4
cích 1953,vystoupil prv
ně na veře jnost/Pokr.s .2/ Dřin S t Richmond, Vic,
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- 2 JEDNOTA V RADĚ ? /Pokrač.,
které se v praxi omezují
pouze na jejich osobní
přátele a nepřátele. Jsou
exulanty na druhou,neboí
se jim podařilo vytvořit
si exil v exilu.
Ale i na opačné straně
je vina.Příliš mnoho z
nás resignoválo předčasně
nebo dokonce okamžitě. To
jsou ti,kteří se,věaomky
nebo nevědomky, zařadili
mezi vystšhovalce. Mnoho
z nás se dalo svést z ex
trému do extrému.To jsou
všichni -isté/od alibistu
přes všelijaké separati
sty až po fašisty.Naposle
a v největší míře uprchlí
ci,kteří uměli před komu
nismem uprchnout, ale ne
dovedou proti němu praco
vat .
Edvard Beneš jednou na
psal, že chléb exilu je
vždycky hořký.Prožil dva
a přece byl jaksi ve vý
hodě před námi,nebot teh
dy se' už válčilo. Mírový,
"koexistující" exil však
vyžaduje novou odrůdu exulantů. Páteří třetího
exilu se stanou dřív ne
bo později idealističtí
cynikové nebo cyničtí idealisté, jež cynism obr
ní proti vůdcům a politic
kým přátelům, idealism
proti nepřátelům a sobě
samým.'
jun
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Závodní lekár ma poslal na dokladnejsie vyšetrenie.Hybaj do státněj nemocnice-v Bratislavě na ner
vové oddelenie „ . ."SÚdružko zlatý,nieste na sprévrei
adrese.Musíte ísí do okresného ústavu národního
zdravia na Bezrudovéj ulici” ,povedala zdravétná
stra.o.Beriem do rúk telefon,vykrůtim číslo...Trá
vím o co ide,kde pracuj em, na ktorej ulici .Odpore-,
dali mi,aby som išiel skoro ráno k doktorovi Lászloví."A možete ma s ním spojit?” Spojili,i dostal
som odpoveá, že nie k němu, ale k doktorovi Hikeskovi patřím. Na druhý.d^ň ráno som vykradQV£i_. ne
Bezručovú. Podám zdravotnej sestře poukázku.Nepři
jala ju, len h o v o ř í Choate k informátořovi,on - + ■
pošle, kde třeba".Informátor obrátil poukázku v
prstoch,...a povedal:"SÚdruh,vy k nám nepatříte",
- "A kam patřím?” - "Do štátnej nemocnice".Som ;l-_
vek tichý, ale tentoraz vo mne žid zavřela. "Vsa :
tial ma poslali k vám!" "Máte pravdu",pokrč Li i n - ™
formator plecami ,"ale ja za to nemožem" .Svedeno, o
člověk však ešte raz sobral poukázku,vraj urobí.;;
je v jeho silách.Nič nepomohlo.Sám doktor Mike ska
potvrdil,že k němu nepatřím.Vraj mám íst do stát
ně j nemocnice !
PRÚCA,15.oktobra i 55-.
Československo 1954/Pokrač./

až v polovině května.
příležitost, aby nezdůraz^^
Jakmile odzpíval svůj
nil, jak mu leží na sricp^P
protiexilový kuplet,za blaho spotřebitele. E prv
vřely se nad ním vody,
nímu dubnu bylo vyhlášeno
a přibližně od toho o- snížení cen a se státním
kamžiku se začala perse -rozpočtem si dali v rozro^fc
kuce zbylých sociálních tové komisi velkou práci.
demokratů, kteří v roce aby jim výlohy na zbrojení
194Q odmítli fušovat
na papíře vyšly jenom na
■nebo byli nepřijatelní 8.9%.
komunistické straně.
Dělnictvu slibovala vlá
Lausmanúv případ ostat da už dlouho volbyr do. závodně jen zahájil celou se -ních rad a stejně dlouho je
rii zázračných návratů odkládala. Ještě důležitěj
OD 1.1.DO 30 *9.SE DO AUS- pobloudilých zrádců do ší než odborářské záleži
tralie přistěhovalo 48
zemí lidová demokracie, tosti byl však příznivý vý'kteří
potom jeden přes isledek letošní sklizně.Pročechoslovákú/23 m.a 2 5 ž.,
a vystehovalo se 55 kra druhého pořádali břesk- :to také postupovaly komu
janů/ 39 mužů a 16 žen/.
né tiskové konference. nistické úřady celkem bla
Přímo z ČSR přijelo 22 oPo celý rok 1954 ne hovolně vůči rolníkům,kteří
sob,neodjel tam nikdo.
vynechal režim jedinou ;vystupovali /Pokrač.na s.6/
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HLAS DOMOVA
' X K 1954 BY MĚL VEJÍT DO DĚJIN JAKO ROK VODÍKOVĚ. BOMBY. NIKDY PŘED TÍM NESMĚnil jeden vynález lidského mozku světovou politiku tak dokonale. Nebezpečí
války se nezmírnilo proto, že by se snad zmenšila ideologická propast mezi
komunismem a demokracií. Demokracie se nesmířila s komunismem a komunismus
nezměnil své cíle. Bezprostřední nebezpečí války ustoupilo vlivem vynálezu,
o jehož kontrole ________________________________________ si již ani jeho
tvůrci nejsou ji- =
= sti.'Na Západě se
ti, kteří se vždy =
víc. Ti, kteří se = S
V
Ě
T
1
9
5
4
= nebáli, se začali
bát. Zákeřním v =__________________Ě ___________________ i Kremlu si uvědomil,
že je třeba změnit
cestu k dosažení
starého cíle, že je třeba se vyhnout otevřenému konfliktu. Studená válka po
kračuje a bude pokračovat. Změnil se jenom způsob jejího vedení. Bolševici
P i navlékli na holců pěst hedvábnou rukavici, ale nikde, ještě neustoupili
ani o pod. Právě naopak. V celkové bilanci minulého roku nelze pochybovat o
tom, že vitŠ2ný postup komunismu ještě nebyl zastaven.0 nějaké diplomatické
protiofensive demokracií nemůže být.s jedinou výjimkou,stále ještě řeč.
sporu n e jvýraznější politickou posta
vou roku 1954-Zdá se, že je jediným
Mejvei-si ztrátou v Evropě byla po
mužem v dohledu, který má dost odvahy,
rážka ^Evropského obranného společenaby přikročil k drastickým reformám,
Íran/c'J-Zs-kým parlamentem. Paříž
které jsou nutné, nemá-ii se Francie
ská nanrazka je jenom náhražka. Myš 
vrátit do rakve,jejíž víko'
lenka ^evropské federace tím byla ne
nadzdvihl. V I t á l i i , kde ze
sporné/ r ž e n a zpět. Paradoxem fran
mřel De G-asperi, se zoufalá vnitropo
couzské politiky je skutečnost, že
litická situace trochu zlepšila až
nakonec svoippa p vyzbrojení Německa
teprve, když se stal ministerským
es daleko menšími zárukami, než jaké
předsedou M. Scelba. To neznamená, že
p a v a l původní plán na evropskou armáby věci v Itálii vypadaly nějak růžo
f
y
i v /
^
vě. Ale před Scelbou se začala Italje
tj£ x n palčivých problémů v Evropě
nápadně podobat Francii před Mendeszůstaly páva nevyřešeny.Ani N ě m e c
Francem.
k o, ani
a k o n s k o nebyly
Jediným opravdu potěšitelným znakem
1 jednoceny. Zca případy ukazuj í ,jak
svobodné Evropy 1954 je zlepšená ho
jsou komunisté ochotni "koexistovat":
spodářská situace, která částečně cza^podmmek, které samy diktují. Vyi^eštna Sjla otázka T e r s t u.Město pravňuje k nadějím na další zlepšení
v příštím ro c e .
připadlo -taiii} o zbytek území se
Am e r i k a
B v r o p a

sporné^= ura^y rozdělily. K určitému
ozdravena uvnitř došlo ve P r a n-

i'-rpv ola se sice nepohnula prá
vě žádoucím sterem, ale alespoň se pohnůia^ -- - -'naver sní ministerský před
seda Menae3-~prance udělal v mezinárodni politj.ce věci, za které /jestli to
we-=c dovede/ 'Dy se měl do smrti čer
venat. Axe nedá se upřít, že vrátil
Prancii zpět na mapu světa. Je beze

Americká politika zaznamenala kon
cem roku náhlou změnu ve vztahu k ev
ropským partnerům. Američané se drží
víc zpět a přenechávají iniciativu
evropským partnerům ve snaze o zasta
vení dalšího růstu antiamerikanismu.
Tato politika se vyplácí. Angličané
projevili v několika případech dale
ko větší zápal /Pokračování str.4/
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/Pokračování/
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pro některé'diplomatické tahy,k nimž
by byli jinak úplně chladní,kdyby vy
šly z Washingtonu a ne z Londýna.
Uvnitř Spojených států se vytvořily
dvě školy nazíraní na zahraniční poli
tiku ;1.umírnění,kteří hájí stav jakési
"bdělé koexistence"/sěm patří president
Eisenhower,J .P.Dulles,Adlai Stevenson/,
2.exponenti nekompromisního postupu pro
ti sovětskému bloku,kteří se obávají,
že politika "umírněných" znamená poma
lou bolševisaci světa/sem patří vůdce
republikánů v senátě Knowland,McCarthy,
generálové Clark a Van Fleet,admirál
Radfořd/.Ať se nám to líbí nebo ne, je
jisté,že téměř všechny rozumné živly
Spojených států patří ke škole "bdělé
koexistence".Pro příští rok se dá před
vídat, že postupně zeslábne nesmiřitel
ný postoj vůči Rudé Číně a že budou mož
ná učiněny první kroky k jejímu meziná
rodnímu uznání.Hlavním kladem roku bylo
uzdravení z McCarthyhochřipky.

potácí mezi západní orientací a vidi
nou lákavých trhů za bambusovou oponou.

A f r i k a
Neklid na severu rost.e. Francouzi
tam mají ve svých koloniích plné ruce
práce.V Tunisu a Maroku se pravidelně
opakují ozbrojené nepokoje a nyní k
nim přibyl i jindy klidný Alžír.leroes-France se tomu snaží čelit slibem šir
ší samosprávy,ale jeho slib se nevra a—
huje na Alžír.
V Egyptě mají nového mocipána.Je £
jím plukovník Nasser,který je rc cdsars
není generála Neguiba neomezeným pánem
potomků, faraónu .Tolikrát slibovaném:
egyptského Kemala Atatiirka není
.. A
ještě nikde vidět.
v*-

V Kehyi se podařilo Angličanům bez
ohledným postupem stlačit terorisai:kou činnost Mau-Mau do kontrolcvaaelných mezí.Ještě dál na jihu v Jihoafric
ké unii se dají očekávat s příchodem
A _s__i e
nového ministerského předsedy Střiji:Asie zůstává nejhlubší ranou na zji ma/dr.Malan resignoval 1.listopadu mí
vá rasistické orgie.
zveném těle světa.Komunisté tam dobyli
svého největšího vítězství a myšlenka
Celkový obraz světa 1954 je sňejr.^^
svobody tam utržila nejtěžší ránu.Sever černý/ne-li černější/ než roku 1955•
Vietnamu byl ztracen úplně a jih bude
Bezpečnost svobodného světa z; stává casi brzy následovat.Příští cíle komu - hrožena.Řešení kanóny se zastavilo u
nistické expanse leží rovněž v Asii {Ma vodíkové bomby .Boj ,který musí névyhr.j^
lajsko ,Kambodža,S i am.M í s t o ne jvet š ího
tělně jít do úplného rozhodnutí,b u d e ™
napětí je Formosa.Komunisté hrozí"jejím vybojován silou víry ve dvě filosofie.
"osvobozením" a bojová činnost mezi ni Zépad se hlásí ke křesťanství.Chyba
mi a Čankajškovými nacionalisty znovu
spočívá v tom,že se ho sice pokrytec
zesílila.Pád Formosy zatím nehrozí,ne ky dovolává,ale nemá v ně skutečné ví
boť Američané jsou rozhodnuti ji držet ry. Chest ertonů v výrok o tom,že tech
za každou cenu.
nický pokrok nelze nazvat pokrokem,
nejde-li
rutra v ruce s pokrokem morál
Novou silou v asijské politice je
ním,platí
dnes víc-než kdy předtím.
neutralistický blok tak zvaných colomb- n ských mOcností/lndie,Burma,Indonésie,
Ceylon/,v jehož čele pokračuje Pandit
Nehru v tanci me.zi porculánem.Neutěše
ný obraz Asie dokreslují politické krise v Pakis.tanu a Japonsku, jež se. stále

"SPRÁVNÉ VYŘEŠENÍ POLITICKÝCH PROBLÉmů,na nichž závisí život a jednota svo
bodného světa,je.důležitější,než ukva
pená obrana strategických bodů."R.Niebu
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Opožděně .dochází zpráva,že koncem října, a začátkem listopadu se v Hradci
Králové konal soudní proces s 34 , československými občany,.obžalovanými z pro
tistátní činnosti.Podle komunistických údajů šlo o skupinu,v jejímž čele stá
li Lubomír Kříž a Václav Rach.Vyneseným rozsudkem se Kříž a -Mach odsuzují k
doživotnímu žaláři a ostatní tresty na svobodě dosahují 301 let.
Co je na celé soudní frašce překvapující,je naprostý nedostatek jakého —
li vážnější skutkové podstaty trestných činů,za které by oněch 34 občanů moh
lo být souzeno.Státní žaloba uvedla zejména posílání výhružných dopisů a "hro
madční zbraní".Hezi "zbraněmi",které obžalovaní nashromáždili,jsou také lo yecké n o ž e , lovecké pušky,Krabička jedu a penicilín.J inak byla celá. obžalobs
ostavena na tvrzení,že skupina "měla plány".
Z těchto "plánů",jak vysvítá z referátů komunistického'tisku,se však nic
neuskutečnilo,ani nebyl učiněn pokus o jejich uskutečnění,takže žádný skuteč
ně právní řád by je nemohl uvádět za skutkovou podstatu pro vyslovení tres
ku,Gel’-1 tento obludný soudní proces je tedy nutno považovat za projev další0 t e r o r u , plánovaného k zastrašení č s . obyvatelstva v době,kdy režim zakouší
celé serie porážek na hospodářské a politické frontě.
PEP
O D S O U Z E N Í
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W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W
3c odsouzení scciálních demokrata v Praze pokračovala persekuce !!pravico
vého křídla sociální demokracie” v Liberci.Obžalovaní byli nařčeni z organisování urctistátní skupiny,jejímž cílem bylo "zapojení Československa do Ev
ropské unie ted americkou nadvládou".Obžalovaní prý dostávali příkazy ze za
hraničí cd tajného střediska v Praze a své "špionážní zprávy" posílal-i ven
moutéž cestcu."r3icnni obžalovaní byli zbaveni svých míst po únoru 1948 pro
"služby buržcasii" a byli vyloučeni ze strany.
Po "úclrýcb i:zráníeh" byli odsouzeni*na doživotí bývalý poslanec Josef
fceverka a E l f r í d a j-eigertvá,Jaroslav Janata na 24 l e t ,Antonín Urban na 22
U^et a ing.Josef Bitnar na 21 let.Spolu s nimi byla řada- dalších osob odsou
zena k něžným trastům na svobodě.
Č

3 0 K U P I L
L A U S M Á N
JE
P R Ý
VE
V Ě Z E N Í
-W=V='W=V=v,T=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=W=
a >vox --v.5

informovaná kanceler
Mezirurčiní o.acorove ústředny v Zenevě 'oznámilo miralý týden,že jí došla
zpráva,že BcivJtil Laušman je toho Ďa
sa vězněn v Ruzyni. Zpravodaj ská služ
bo Tj1a t arc^ .is Lausmanovu vazbu s politickými nrocesy proti "pravicovým
sociálním demokratům",které nedávno
vricGilv v Československu.Laušman je

'ř prý v Ruzyni patrně připravován pro
další politický monstre-proces,v němž
má vystoupit jako korunní svodek pro
ti své bývalé straně.Laušmanova žena
a dcera
byly nedávno viděny na svo;bodě,ale byly znovu zatčeny.Laušmano—
iva dcera Olga,vdova popppraveném majo
ru Nechanském,je prý ve věznici v Hrad:ci Králové.
PCI

Č

E

S

K

O

S

L

O

V

E

N

S

K

O

přiznal v červnu ministerský předseda
Široký, byly k tomu velice pádné důvo
dy: u brambor, cukrovky, lnu, kukuřice
byly nižší hektarové výnosy než před
válkou, nižší výroba mléka než v roce
1937, zmenšená osevná plocha o víc jak
půl milionu hektarů proti předválečné
mu stavu, půda byla obdělávána nedosta
tečně, v družstvech byl nedostatek krmiv a ministerstvo výkupu fungovalo
byrokraticky. Tyhle všechny nářky před
nesl Viliam Široký na X.sjezdu Komuni
stické. strany Československa.

1

9

5

4

/Pokrac.se str.2/

kupace jako rok zemědělců, ste;':
ko byl rok předcházející připsán
řícím se dělníkům.0 tom, jak zéi
vací situace byla špatná,svědčil
ké n o v é ,příznivější celní podmí:
pro dovoz potravinových balíčků
ziny./O nových ústupcích komuni;
vlády zemědělcům viz.str.ll/.

V roce 1954 se buáto agitoval:
volby nebo volil®. V květnu se ]
vě demokraticky hlasovalo o najs
váných kandidátech do národních
rů. Když se v zahraničí porovnal
Opravdová pohroma přišla toprv v čer ficielní komunistické číslice, t
venci: povodně. Dunaj.Labe,Vltava a
se k závěru,že přes půl milionu
menší řeky se divoce rozvodnily a znač koslovenských voličů volilo pro:
ná část úrody vzala za své. Největší
vládním kandidátům/hlasy neplatí
škoda byla pochopitelně .na Žitném ost proti/. Volby do Národního shrcr
ní dne 28.listopadu už byly vyp;
rově. Byla to taková hospodářská rána,
že Československo bylo
ny líp/97.8/ž/.
lou tváří přijmout americkou pomoc.
Podle posledních zpráv mají s
V RUDÉM PRÁVU dal režim na podzim
nat volby do závodních rad do k
rolníkům na vědomí: "Dříve byla výro
tohoto roku/nebudou-li zase cdl
ba všech polních plodů rozepisována
na jaro/.. -Bude zajímavé sledová
na všechny, i ty nejmenší zemědělské
■jaké míry ovlivní tyto volby pr
závody.'Na příště však držitelům půdy
gační akce mnichovské Svobodné
do 2 hektarů a na záhumenky nebudou
py,která se v druhé polovině rc
výrobní úkoly rozepisovány vůbec.Rol
silně zaměřila na odborářské zá
níkům s výměrou půdy nad 2 ha bude
tosti, letos je to také poprvé,
plánem určena výroba jen důležitých '
je v přehledné výroční zprávě o
technických plodin, šesti druhů zele
koslovensku třeba se zmínit o s
niny /místo dosavadních čtrnácti/ a
né propagandistické kampani ze
určeny stavy zvířat kromě slepic a
ničí, usilující o rozklad komun
ostatní drůbeže. Družstvům bude pak
ké organisace v průmyslu a země
plánem určeno ještě několik úkolů,jako ství. A to už je aspoň něco.
na příklad výroba chlebového obilí a
brambor vcelku, výstavba mechanisace
— NOVÉMI ČLENY AKADEMIE ZEMÉDSLSEÝIH
stájí á podobně."
věd byli zvoleni; P.Bílek,B.Kařar.yp
Novák a V.Stehlík, dopisujícími .lé
V podstatě to znamená víc závazků
ny J.Herczig,S.Koudela,E.Kunz,E.Při
pro družstevníky. Režim však určitě
byl, L.Stejskal a J.Tauber.
počítá s t.ím, že za dané situace bude
-moci svalit vinu za špatnou zásobovací
situaci na samostatně hospodařící rol ČESKÉ KOLEDY BUDE VYSÍLAT TAKÉ STilI
níky. AÍ už to dopadne jak chce, rok
3AK MELB.a to 24-12. od 17.45 hod.'
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Ministerský předseda Jošida,který vedl pováleč
né Japonsko,resignoval a současně se vzdal také
funkce předsedy liberální strany.V čele nové vlá
dy je starý Jošidvv rival I.Katojama.Ten by se
tyl stal ministerským předsedou hned po válce,ne
být zákroku generála lbe Ar thura, kterým byl vyřa
zen z veřejného života.Důvodjultranacionalismus.
Nový japonský ministerský předseda je podle všech
zpráv stejně pro Západ jako Jošida.Ale současně
žádá užší diplomatické a obchodní styky s komunis
tický!- clokem.
Hejpozoruhodněj š ím členem nové vlády je ministr
«.ahraúičí Mamoní Šigemitsu,který byl japonským mi 
nistrem z a k r s n i -í ’v době kapitulace.Politickýma for
matem daleko přesahuje význam ostatních členů vláy.O leho antikomunismu muže se sotva pochybovat .
|e očekává s e , že jeho prvním cílem bude normali
zace s t r h se Sovětským svazem a později i s Rudou

-80VETSEE VLxDE SE VE SNa
ze zabránit ratifikaci pa
řížských ujednání podařil
nejlepší vtip roku.V no —
tách,které byly současně
předány vyslancům západní
trojky v Moskvě,se hrozí
tím,že se komunistický
blok "také" ozbrojí,dojde-li k vyzbrojení Záapdního Německa.Západní Němec
ko má dodat západní obraně
12 divisí.Dnešní stav so
větských armád se odhaduje
na 1 7 5 divisí,to jest 4 a
půl milionu mužů.

— -FRANCOUZSKÝ PARLAMENTNÍ
výbor pro zahraniční zále
žitosti doporučil ratifi
kaci pařížských dohod vět
šinou jediného hlasu 16:
Čínou.
., n
, v,
■§ov-4 -cronsua vlada neznamená caru pres rozpo 15-11 členů výboru se zdr
čet zársdra rolitice v této části světa.Ale bolení želo hlasování.
h lavy ve^l'askingtonu a Londýně by přece jen měla
— SPOJENÉ NÁRODY ODHLhSOvriíiq nu -í+ jírsmitsu totiž ztrávii nějaký čas ve věvaly resoluci,která žádá
zerií ^akc velecíiy z lOcmec.Do jaké míry si tam
propuštění 11 zajatých a—
svyi -pnpč- zaěícnííí,přesně nevíme.To však nic nemerických letců-,kteří byli
ra k > t u , 2 e je to poprvé,kdy se ve vládě poodsouzeni v Pekingu pro
ženébo s ^ tu 0b36vil člověk,který byl souzen a ‘ špionáž.Generální sekretář
souzen <~T c válečné zločiny.Nás to zajímá proto,
ge co ý líplo v Japonsku,mi že se stát i jinde.Zá Spojených národů Hammar skjold požádal Ču-en— la
padní spcveíce cy to mělo zajímat potud,aby se při
je o schůzku v Čine. Pen a v i l i ' n a eventuality,o jejichž pravděpodobnosti
kingská vláda zatím neod
W
sice dá nocnybcvat,ale které se nedají vyloučit
pověděla.
- r R L Í n S K Á
S P R C H A
\/
— SPOJENÁ STÁTY PŘEJÍMAJÍ
i-^XXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v lednu zodpovědnost za
y í
;Hessensku a Berlíně se volilo. V
výcvik vietnamské armády.
sázcetr-k~víc ,než noví poslanci.Západ pozoroval
Za tím účelem odjede do
ízkoski-čs -sk so Němci vysloví k pařížským ústup Vietnamu j00 důstojníků a
kům dr kíiauera."Paříž zničila každou možnost mí- mužů americké armády,kte
m
" I ’H
-cení Německa,"hřímali sociální demo- rým. bude pomáhat 4-600
+ ,,-ý ^ t i f x k a c i vseenno srovná konference s
Francouzů.Je to součást
komunkt-.!-vrdili rozpačitě křesťanští demokrati, nového amerického vojen—
t-c + 0-,.
Bavorsko stálo solidně za Konrádem A- sko-hospodářského planu
na záchranu zbytku Inde—
denauČ-^k "'k-O Křesťanská unie dostala 3&/o hlasů .
činy.
/Pokrač.na straně 8 /
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-AMERIKA. A ANGLIE SE ROZ~
hodly na rozsáhlém hospo
dánském plánu pro pomoc
Indii.D-ochází k ní v rám
ci jakéhosi nového Mar
shal lova plánu pro jaS í í .
Rozsah pomoci ukazuje,
že Spojené státy a An glie konečně docházejí
k názoru,ze je hospodář
ská pomoc ohroženým čás
tem světa nejméně tak dů
ležitá jako pomoc vojen
ská .
— MEZI ČLENY 3EVER0ÁTLAN
tičkého paktu je spor o
to,budou-li mít v přípa
de války právo rozhod nouti o použití atomo vých zhraní civilní něho
vojenské.úřady.

on 12.1-954
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V Hessensku'zůstali sociélni demokraté nejsilnější/44 mandátů/,ale křesťanští demokraté zdvc.náso
bili počet svých, mandátů z 12 na 24.Státníci na Zá
padě si zamnuli ruce.Potom přišla berlínská sprcka;
sociální demokrati 64 mandáty/absolutní většina ,
křesťanští demokraté 4 4 ,F.D.P./Preie Demokratisone
Partei/19.Předvolební otázka "nacionalistický neu
trál ismus nebo evropský antikomunismus" se v Perli
ně změnila ve d v a 'rébusy.Rebus rozluštěný*jak o;,
že právě ti Němci,kteří znají komunismus nejlépe,
dali přednost první cestě?Řešení;Berlíňané jsou po
stiženi rozdělením Německa nejhůř a domnívají se
e nejrychlejší cesta k sjednocení je sociálně
demokratická.Rebus nevyluštoný;jaký je kurs
oií dr..-_denauera po Paříži?

A M E R I K A

—

K O L O N I A L I S M U S

v

V poslední'době došlo ve Spojených národech he
třen případům,které- nám částečně osvětlily zdánli
vě nepochopitelnou nedůvěru,kterou chovají vůči Sp
■=*—b ITSLIE jFRalíCXE ±x U3a
nabídly Sovětskému svazu jeným státům některé ,kdysi kolonisované'národy.1 '
me na mysli případy Západní Nové Guineje,Maroka a
konfernci po ratifikaci
Cypru.^jneričané se při nich nechovali jako mocnosu
pařížských smluv.Hlavní
která se odedávna prohlašuje za největšího odpůrce
podmínky k uskutečnění
kolonialismu.
konference 5dohoda o ra
Když Indonésie vznesla ničím nepodepřený r á r i š ^
kouské mírové smlouvě,
na
Holandskou Novou Guineu,.jneričané se pečlivě ^
souhlas sovětské vlády
ke svobodným volbám v ř!ě zdrželi hlasování .Při tom se jednalo nejvýš o m ě 
nu kolonisétorů.Jakmile přišla na přetřes záleží—
mechu.
_______________ tost Maroka,americký delegát Cabot-Lodge suše OZ-jímil,že je to věc,kterou musí vyřešit francouzská správa a Marokánci sami, ^
že to do Spojených národů nepatří.Stejné stanovisko zaujal .vůči řecké resclv
ci,která žádala potvrzení práva sebeurčení pro obyvatele Cypru.
Při takovém postupu se.jeví americký antikolonialismus spíš jako věc uaktiky/podmíněné významem koloniálního spojence a strategickou důležitostí s_::
ného území/,než zásady.Nová Guinea nemá okamžitý strategický význam a ,-i.ustra
lie je ve srovnání s ostatními partnery spojenec druhořadý.V Maroku jsou ame
rické letecké základny a Francie je spojenec nesporně významný.Cypr přejímá
po odchodu Britů ze Suezu jeho význam a Anglie je spojenec číslo jedná.Pal-:
se ten rozdíl v jednání jeví nám.Jak musí vypadat v očích těch národů,které
mají v krvi po prožité koloniální periodě přirozenou dávku nedůvěry v u č i Z á padu?Komunismus je dnes bezesporu největší zlo ve světě.ale to neznamená,že
je to jediné zlo,Někdo nazve americkou politiku "realistickou” .Zůstaňme tedy
realističtí:je lepší podržet pár vojenských základen anebo sympatie slušných
lidí ve světě.
~ n -
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Původní reportáž
HlftBU domova

Zde se noha podezřele, hoří,tam ujíždí příliš tvrdě,Stačí hluk motoru blíží
p0 kluzké větvi.Kde mém klobouk? Aha, ;cího se člunu,aby líně zívl,vztekle
tamhle se houpá na trnité liáně.Co mě !mrsknul ocasem a otráveně vklouzl, do
o žere pod košilí?Asi mravenec,ale
vody.Dokud ho člověk neznepokojuje ,
ež člověk mé oas ho vypátrat a zneš krokodýl ho ignoruje a vůbec še nesna
kodnit,už se musí uhnout - pozor - ho ží s ním navázat ani přátelské ani ne
ši podsenli -strom tak šikovně,že ti
přátelské styky.Je to tvor vcelku ro
padá zrovna na hlavu,zatracení komáři, zumný, který dá přednost dobrovolnému
ústupu do hlubin řeky před útokem.
oušou,.iako cy to měli akord,a prásk
o už je člověk na zemi v řídkém bahČlověk naproti tomu je tvor zlomy
n n ’_ rure''-a kořen, nebyl o ho vidět. A tak
slný,který sl chce pravidelně posta
to jde cel" den,chodí-li člověk džung- vit svůj měřící přístroj zrovna tam,
í a
“ v
i n l r—a—
p-v v místech,kam ani do-;
il
IX-L-U.-.
kde krokodýl tráví svoji siestu.Pak
morodei necnca_.
je pochopitelně krokodýl nevrlý/ a
.p
ona trne,hledají se mís- kdo by taky nebyl?/..Mimo to krokodýl ■
L
v-,„_xv’Tnrtf' nenamočil a neu— vůbec‘neví o nezbytnosti zamapování
ca,ao,y ^
-- ' ' v 0stlivost značně
kraje,ve kterém žije,neboť on cestuj.e
mozsl.
poieu-.e —
. .»
i
^ -r -rV-oru se uz jae automa- bezpečněji bez map,než všichni běloši
poklesnc^d.^-^ •
-esng tam,kam noha
dohromady s mapou. .
|icky <=*■ “T j j - í
sp člověk zvykne na
Krokodýl je všeobecně pokládán za
opadne.--— - — —
a stanou se dodšunglm,izur-p-- -----J
nebezpečné zvíře,protože vám snadno
■ukousne ruku nebo přerazí nohu svým
brými přete-___ T-D niTOD v t t
mohutným ocasem.Ale nač mu strkat ru■ku do tlamy nebo ho pošťuchovat nohou?
. ™rfXn g neestetické zví- Kůň naproti tomu jé zvíře člověkem vá
KromC-.,. špatně i lustrová - žené a mírumilovné,ale když vás kopne,
V ’uč-mnie,velmi nebezpeč— ;mají cc dělat doktoři,aby vás uvedli
nyĎrT t °'
barevných hollywoodských izpět do provozu schopného stavu.Mějte
ne,V " '"V-'-^né jak čteme v románech trochu sebekázně,nedrážděte krokodýla
filmů,a ^
’ kteří nikdy živého i a nic se vám nestane,-i když jsou jich
a poviamech
plné řeky.
krokodýla nevidelx.
__ p -;e krokodýl plaché,

Ve s

• _ -

j

ad přírody líné zvíře,
J
spánek,válení Se v baýyt. 71 té y"iéluníčku,klid ,plný ža
». ""í.íé? ý-í-pP;U ./já osobně mám
V - j V '-VcJ"až na to bahno./KrokoíV ‘
SéV a "cravidelně ,nespí-li
i •—

U: -L J

n

u o . J-

—

-i-

Je pravda,že tu a tam krokodýl ně
koho sežere.Dobře,víte-ii'že v Novékovic brambořišti Němci položili miny
před strategickým zkrácením fronty,
jdete tam a pak z vás najdou levou no
hu a/náprsní tašku.Kdo byl vinen?Vy
nebo ta mina?
/Pokr.na str.10/
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Totéž je s'krokodýli.Víš,že jsou v ř e - :lidé modlí,aby už co nejdřív přijela
c e ,tak se 'tam nekoupej.
zásobovací 1 ocí a přivezla piv;.
Krokodýli so střílí,aby se dámy mo-1 EPIŠTOLA JEDENÁCTÍ - KARBURÁTOROVÁ
hly,honosit pěknými kabelkami.Tady se
střílejí zptsobem,který nemá v sobě
Rodiče1 se ze všech sil snaži--. i—
ani'trochu sportovního ducha.To není
bych-byl dobře vychován.Musel ;=em Pr
lov,ale chladnokrevná vražda.loví se
šet vidličku přesně tak, jak to pře;. ;i_
jak ve dne,tak v noci.Tak nebo tak ,
suje Guth-Jarkovský.Réno jsem se mu
krokodýl nemá vůbec šanci a je vždy
sel mýt krk a vyčistit si nejen t ;ty ,
ztracen.Ve dne se loví,když klidně
ale i nehty.Ve škole jsem se naučil
spí na břehu.Člun’se přiblíží tiše k
mnoha básním zpaměti a jak se řek
spícímu zvířeti,které je na vzdále- kudlanka nábožná latinsky.V scull-,
nost deseti až patnácti metrů zabito
hodinách jsem se naučil slušně hrát
mohutnou kulovnicí.V noci je lov ješ na mlavír a v tanečních besedu.Na ver
tě brutálnější.Krokodýl je hypnotiso- ne do mne vtloukli taktiku pěchoty a.
ván -ostrým kuželem světla a zastřelen předpisy .-i 1,1.Ve večerních kursech^k
ze vzdálenosti jednoho metru a k tomu mě naučili tepat vzorky do plechu
současně probodnut harpunou.
zat knihy,v L.T.C. hrát tennis a v Zlu
bu čs.turistu chodit podle značek.Bract
Povídání o nebezpečí lovu na kro
mne naučil řídit ■v ů z ,otec chytat ryby
kodýly je báchorkou.lovci,který neo
do ruky,máma spravovat punčochy a sest
pustí člun,aí se děje,co se reje, ne
ra odmlouvat rodičům.Vysvědčení mám z
hrozí žádné nebezpečí,neboí krokodýl
několika různých škol,řidičský průkaz,
se na člun nemůže za žádnou cenu do
potvrzení o zaplacených daních,vysvěd
stat. Úloha lovce je krajně jednodu čení o očkování,vlastním různé spor
cháj namíří,vystřelí a pak se dá s utovní trofeje a stavitelskou zkoušu
lovkem vyfotografovat.Ostatek je?naČlověk by řekl,že jsem dobře pro žz
jít krokodýla,dostat člun do výhodné
připraven.Ale...
posice,postřeleného krokodýla dobít
sekyrami a vtáhnout do člunu - a to
Jednou kolem čtvrté hodiny jsem smor.
dělají domorodci.lovec sám má jen dvo čil práci na Beara Creek,nasedl i o člu
jí risikojaby se sám hepostřelil a a- nu a těšil se na čaj.Stroj zakašiai^p
by nespadl do vody.V posledním přípa motor ne a ne chytnout.Domorodý stroj
dě se situace rázem obrátí;lovec ne
nik se asi dvacet minut marně snažil
má žádnou šanci.
uvést motor do chodu.Já jsem byl za městnán vytahováním trnů sága z ruz EPIŠTOLA DESÁTÁ - ŽIVOTODÁRNÍ.
ných částí svého těla a nevěnoval jsem
motorovým
potížím pozornost.Když domo
Jsou čtyři živly;slunce,voda,vzduch
rodému
strojníkovi
došly jeho nepatr
a oheň,tvořící život na celém světě ,
né technické znalosti,zavolal mě na
Novou Guineu vyjímaje.Tady je'jen je
den' živel;pivo.Když není pivo,není ži pomoc v bláhovém domnění,že rozumím
motoru.
vot,končí práce a město je ponořeno

do mrtvé netečnosti.Úřady i obchody
Byli jsme asi tři hodiny cesty pro
zejí prázdnotou.Jen v kostele se kona ti proudu řeky od tábora a tři dny ces
jí pravidelné bohoslužby,při nichž se ty od civilisace.
/pokračování/
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Poloobrat v zemědělské politice .čs^režimu
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Ve volbách do Národního shromáždění a Slovenské národní rady,které byly
li»listopadu,prošli bos jakéhokoli režijního nedorozumnění všichni nadikto
vaní kandidáti a úředním počítačům hlasů, vyšlo naplánované baíovské číslo.
To ovšem není nic,z čeho by režim mohl mít upřímnou radost,zvláší když ně
kolik dní před volebním představením musel přiznat nepříjemnou porážku.
23. listopadu projednávala' totiž vláda zprávu ministra ■. výkupu o plnění
plánu výroby a dodávek obilí z letošní sklizně.M í sto obvyklého hrdého raportu o špinění výkupu musel si však Krosnař náhle vzpomenout,že na jaře bylo
sucho a že o žních pršelo,a pochlubit se mohl jen tím,že "JZD splnila plán
iýkupu dosud na 107,4'ú a rovněž převážná část jednotlivě hospodařících rolůkv splnila své dodávkové úkoly".V poctivé řeči. to znamená,že letos nebyl
splněn ani plán výkupu,nemluvíc vůbec o tak zvaném státním nákupu,při němž
měli zemědělci prodat státu po splnění povinných dodávek určité množství vý
robků za vyšší ceny,a jehož výnos byl také předem naplánován.

t

plenových a pOchodnových průvodů bylo
' Manko musí být opravdu povážlivé,
ieboí vláda zřejmě" se znala, že by dluž všude habaděj,ale volební řeči pohla
lé dodávky z rolníku vůbec nevytlouk- várů byly celkem skromné.
la,kdyby pokračovala v dosavadním te
Když na příklad' v předvečer voleb
roru proti ''kulakům" .A tak to zkusí
zazněl z rozhlasových přijímačů po fan
pro změnu po dobrém;odepíše nesplněné
fárách z Libuše hlas Antonína Zápotoc
povinné dodávky m a s a ,mléka,vajec,obi
kého ,dověděli jsme se jenom,že prý si
lí,brambor a sena z roku 1953 všem
už nikdo" nemůže stěžovat na nedostatek
JZD a samostatným rolníkem,kteří spl
textilu ani obuvi,ale že se ještě ne
ní letošní kontingenty.Ostatním se
vyrábí dost jiných potřebných věcí.O
pšechny dluhy převedou na příští rok.
zoufalém zásobování masem soudruh pre
Jenom "ve výjimečných případech,zvlášť
sident raději pomlčel vůbec.
J.L.
odůvodněných” může být odpis povolen
i příslušníkům této skaplny.Mimo to
taiížila vláda letošní kontingenty něk
a GII a CE PRO SOVĚTSKY NÁVRH
terým obcím,které byly zvlášt posti
ženy živelními pohromami.
Režim organisuje masovou agitaci pro
Je to ovšem gesto včelka jen pla
tonické - jako když věřitel odepíše
pohledávka,která je beztak nedobyt
ná. Úkazu je se vsak přece i na tomto
poli,že i komunisté dovedou ustoupit,
když jsou v úzkých,ale jenom tehdy.
Zdalipak si už jednou západní stát
níci tohle vštípí do paměti?
Mnoho slávy nebylo ostatně'.ani
při volbách.Totiž vlajkoslávy,řindivých budovatelských pochodů a lam ■—

sovětský návrh na konferenci o evrop
ské bezpečnosti.Široký řekl v zahra
ničním výboru NS;"Vláda ČSR se vším
důrazem.prohlašuje,že v případě,že by
došlo k uskutečnění dohod o remilitarisaci Německa,učiní v dohodě se svý
mi spojenci a spolu s nimi všechna po
třebná opatření k posílení a zajiště
ní své- bezpečnosti." 18. listopadu mani
festovala za sovětský návrh konferen
ce Národní fronty.Řečnil ministr David.
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Zářný, příklad australským, ženám

LUDMILA JANKOVCOVÁ
Pokoušíme se zavést novou rubriku v H D . [
V teto rubrice budeme přinášet zprávy
:iiustralian Broadcasting Commi :sxcn^
o lidech,kteří se nějak mihnou veřej|se 1 4 .prosince pořádně utal&..e svém
ným životem v Československu.Máme za
i"News Review" v 8.45 večer d e p e m : :to,že se tak naši čtenáři dovědí o cvala za vzor úspěšné moderní zeny m g .
sudu a činnosti'lidí,které doma znali.
Ludmilu Jankovo ovou/Džankovčcva, n o
Prosíme čtenáře,aby nám sdělili,co o
netušícímu australskému publiku.
nové rubrice soudí.
red
Rozhlasový komentátor na melbournsne
stanici JAR ji prohlásil za první li
--— Universitní profesor dr.JAN BARTUŠ
nu,která
se stala náměstkem p ř e a s e m
KA je poslancem za Prahu-Žižkov.
j
-— J03EP NĚMEC je vedoucím tajemníkem
|vlády,což je pravda.Popsal ji á.&-~ ^
jako "drobnou,šedivějící 571ei°pdiěstského výboru KSČ tamtéž.
-_HANA KOPÁČKOVÁ-UHROVÁ je kapitánkou^ |mu",což je pravda jen částečně.m i 
ženského národního družstva v košíkové.; nus time, že ing. Jankovo ová zná p r v n ě
sedm jazyků,ne jsme už však tam 1 ::--^
— BOHUSLAV ŠLE3INGER je :'nejlepším pra-)
la přesvědčeni o tom,že její u s p ě u ^ P
covnikem"Závodu přesného strojírenství ije založen na tom,že"umí trpělivě na
v Gottwaldově.
slouchat názorům druhých lidí".-■■= :— Dr.JIŘÍ BEČKA je náměstkem ředitele
|
horší polopravda přišla nakonec: t a m
Orientálního ústavu.
okouzlující,zdatná žena"byla 25 -St
*— Hutník BOHUMÍR SLÁDEK je poslancem'
členkou sociálně-demokratické strany".
za Kladno,horník JAN JUNGBAUER,Němec,
0 tom,že je už šest let oficielně
za Duchcovsko,JAN ŠIMÁNEK,kovář Čs.au
bolševickou matkou pluku,ani m u k . _
tomobilových opraven,za Prahu-Vršovic e , tom,že se stala náměstkyní předseiy
havíř ZDENĚK KALAŠ za Mariánské Lázně,
bolševické vlády ve z b o l š e v i s c v a m
dělnický ředitel hutí JOSEF ZACH za Rc-. Československu zradou svých s o c i á m J ^
kycansko.
demokratických soudruhů ,taky ani cn^r
— Za jeden bratislavský obvod je poslán)
Hluboké mlčení o tom,že'paní D ž a m u cem generál-poručík ZEMAN.
I
čova se blýská ve vládě,která, právě
— Do Slovenské 'národní rady byli zvole-i
nyní posílá do'kriminálů její býval i
ni: PiiVEL T0R0K,"prvá maj stěrka pri ta- j
přátele za to,že nezměnili b a r u
vičskej peci " v trnavském KOVOSMALTU )
ko Ludmila Jankovcová.
MÁRIA HANZLÍKOVÁ,tajemník^městského vý
Na náš'dotaz nám úředník stanice ;D-.
boru KSS v Bratislavě TOKÁR,plnička pi
sdělil,že oni v Melbourne s tím nena
va z košického pivovaru HELENA MITROVÁ.)
jí nic společného,že prý šlo o zvuk:nadporučík JÚLIUS BENČ.
\
vý záznam,který zaslala Australian
— Do Národního shromáždění byli dále
Broadcasting Commission ze Sydney.la
zvoleni :21 létá JANa MIČKOVSKÁ,HELENA' j
pienti sat.
vn
DUDÁŠOVÁ ze Závodu mieru v Bratislavě, j
učitelka MÁRIA HRADSKÁ z Čani na Slo
vensku.
j— Profesor dr.KAROL ŠIŠKA je členem
— Děkanem vyšší pedagogické školy v Přej Ústředního národního výboru v Brati
šově je dr.JURiiJ BUDÍNSKÝ.
}slavě .
— LUDOVÍT BENADA je náměstkem ministra j*— SAMO Fa LÍAN je vedoucím tajemníkem
státní kontroly pro Slovensko.
ISvazu čs .-sovětského priatelstva,
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Jak píše časopis "Československý svět”
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Týdeník Československého ústavu zahraničního ČESKOSLOVENSKÝ SVĚT je určen
výhradně pro spotřebu vně hranic Československé republiky.Je zasílán zdarma
kdekomu,jehož adresa je nějak v Praze známa.Administrace ČESKOSLO
VENSKÉHO SVĚTA není příliš vybíravá.Časopis dostávají jak starousedlíci,kte
ří si o něj napíší,tak i někteří uprchlíci.Protože není v Československu prak
ticky k dostání,má jeho redakce "liberálnější" redakční linii než ostatní noviny.V čísle 41/IX.uveřejňuje článek pod titulem* "Profesor J.L.Hromádka v Au
strálii" ,ve kterém se kupodivu zmiňují o demonstracích,které nemohou dost do
bře zahraničním krajanům zapřít.V ostatních novinách panovalo o událostech
k o l e m 'Hronédkovy návštěvy v Austrálii mlčení.Zmíněný článek citujeme v plném
nění •
"V zari navštívil Austrálii jeden
z vedoucích činiteli světového křes—
banského hnuti,děkan Komenského boho
slovecké fakulty v Praze prof.dr.Jo
sef Hromádka.haši australští krajané
poslali nám do redakce četné nadšené
dopisy o vystoupení tohoto významného
bojovníka za světový mír.Jeden z kra
janu ze Sydney píše;nPřednáška profe
sora Hromádky proběhla hladce,mluvil
pěkně a za každou větou vzpomínal "my
country"/má vlast/,Sklidil úžasný po'tlesk.Naši zrádci během jeho projevu
^vykřikovali,byli však umlčeni poli ^Pií..."A skupina krajanu nám napsala;
"Australský lid má čest poznati jed
noho z n e joddanějších bojovníků za mír
Lěkana Komenského fakulty v Praze,prof
■.J.Hromádku,který v těchto dnech roz
naší poselství míru do všech větších
měst Austrálie.Tento Splptý vášnivý ob
ránce míru jest velmi vážený a populár
ní ve všech zemích,do kterých přináší'
své upřímné slovo o míru.Jeho upřímné,
procítěné projevy na různých shromáž
děních, jeho vroucí snaha sjednotit!
všechny národy dnešního nesjednocené
ho světa v myšlence míru,na záchranu
civilisace,proti třetí světové válce
a proti užívání atomových a vodíkových
bomb,jsou přijímány všemi milovníky mí
ru všech náboženských a politických

vyznání velmi vážně a nadšeně.Mírové
cítění roste a sílí ve všech zemích
světa a také samozřejmě v Austrálii.
Toho svědectvím byla také veřejná schů
ze v Sydney,které předsedal kněz a dru
hý kněz hovořil,kromě hlavních řeční
ků profesora Hromádky a světoznámé bo
jovnice za mír anglické profesorky pa
ní Lonsdale.Schůze se zúčastnilo asi
2,500 lidí,kteří darovali obrovskou su
mu 900 australských liber na podporu
dalšího boje na obranu míru.
Jediní lidé,kteří veřejně ukázali
neúctu k těmto,v celém světě váženým
osobnostem,byli - s lítostí musíme přiz
nat,lidé Českého původu.Ovšem je nutno
zdůraznit,že to nebyl nikdo Z nás starousedlíků.Byli to zrádci,kteří z
různých příčin po roce 1948 uprchli z
ČSR a kteří pro své vlastní zločinné
zájmy se staví proti zachování míru.Ti
vylezli z děr jako jedovaté krysy a po
koušeli se prskat jedovatými slinami
po těchto bojovnících míru.Byli však
jako kapka v moři,nikdo si jich nevší
mal , .

M y ,českoslovenští krajané,jsme při
jali profesora Hromádku jako-pravého
apoštola míru a přejeme mu z 'plného srd.
ce mnoho let zdraví a života,mnoho ú~
spéchů v jeho krásné Prí5-ci »/pokr.stPt 14/
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"ČESKOSLOVENSKÝ SVĚT"O HROMÁDKOVI
/Pokr./ tak důležité pro celý svět.
Profesor Hromádka projíždí nyní celou
Austrálií a doufáme,že před svým od jezdem z naší země stráví několik dní
ještě u nás.
Upřímně doufáme,že budeme moci v
Austrálii přivítat další návštěvníky
typu profesora Hromádky,kteří pracují
přátelství mezi národy,ať již pracují
na poli'náboženském nebo sportovním.
Doufáme,že zde přivítáme příští rok/'!/
československé sportovce na olympij ských hrách,které budou pořádány v A u 
strálii ,hlavně Smila Zátopka,který je
zde velmi populární.
Přejeme vám všem mnoho úspěchu ve'
vašem mírovém úsilí a ujišťujeme vás,
že jsme š vámi v-tomto boji a že udě
láme vše,co jest'v našich silách pro
udržení stálého míru"
Podepsáni;
^ _lX tv7-^.r

Krajané z Austrálie

//S t'J
7 SRi'lE
"dtutsTI? cjou U TTUMIb
T’ Q
tšni na Lidické ulici a chodí praco
vat do "Chemodrogy" a irMosilany" .Ve
litelem tam byl Ho roku 1551 stráž mistr Grábljkteřého později nahradil
člen StB Burian,dříve dozorce v Miku
lově. Osvětovým istruktorem je tam
strážmistr Doležal.
'vt— ^
4— —j/
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Z komunistickéj tlače sa dozvěděné ^u "
to historku o jednej schodzi na Spiši»
vystihujúcu rozdiel medzi komunisti0",
kými slubmi a skutočnými životnými I :-*
mien kam i ludu.
"V obci Hnilci je rušno.Prídu sa trs°"
staviť kandidáti komunistického Pár''"
ného frontu. ,fTa si čul,že.pridu daj3^ 5
panové z Iglova/Spišská Nová Ves, "
ví stařenka susedovi.Sused zagáni
stařenku,ale hned sa usmejej"Plíno
čujeg ,sušedko,nijaké panové,ale rašs
ludze,z nasej kervi pridu nam povei-*c ‘
co nového vo Švece, jak třeba robic,°':bulo ešči lepši a žeby vojna nebula*’jgfc
- ;lNo,tak še nedurdzi,ja tak ešci
švecky,ale znáš,že p e r š e c h o d z i l i ,z--'
bili a nič nedali.Elektrika, už davzk
vydumana a my v dzedzine petrole j :rt.*
karbitom a zů švečku palime/aby to
fras ulapil" ,rozhněvala sa susedka.*
čer s a s i š l i občania v miestnosti ku-1
"
túrneho domu pri ešte ne kul túrn om s-'5
le sviečok.Schodza začala.

Referenti hovořili o 'zašlých,panský-uÉ^
psích čásoch.Ukázali,na akú cestu sm-^F
sa dali,vedení našou komunistickou s°rp_
n ou.Ukázali,čo sa všetko urobilo za
_/'
kých desaí-rokov od oslobodenia.Pc r-:A"
hovořili občania sami."Šecko see r.s~s*
šumne řecóvali,vidzime ,že piano nešl°bujece,ale elektriku nemáme". - "Vo-a^
— ZAVÁDĚNÍ NOČNÍCH SMĚN” PŮSOBÍ NEPOnam bere pašviská,kvašna trava nam
=~
koj mezi dělnictvem.Na příklad na
ne,ani kosic,ani krávy ju nescu žre°
KNV v Jihlavě protestovaly strojírny a kontingenty,tote mušime odevzdac"*"
v Třebíči,"Kablo" ve Velkém Meziříčí
"Tote kont-ingenty zrušce a budze doh
a "Motorpal" v Telči s odůvodněním,
ře". - "A'povedzce nam,či je to spraže "Zaměstnávají také ženy a mládež." vodlivosc,že stát od nas lacnejši ku
— JIŘÍ TRNKA DOKONČIL TŘETÍ DÍL LOUT- puje a drahši predava?" — "Dah na hy—
kovéh'0 filmu o Švejkovi;"Z Putimi do ži mi leči na hlavu,potřebujem eterPutimi",Slovní doprovod má Jan Werich n i k ..."
hudbu složil Václav Trojan.
A tak skončila jedna "budovatelská" ko
PEP
— VÝSTAVY; MALÍŘI V. BENEŠ A OT. NEJEDLÝ imunistická schodza.
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TĚSNOPISNÝ PSACÍ STROJ

Komorní stenograf Jaroslav Vrátný se
— 3.'řvaly náměstek ministra zahranič
strojil první česný těsnopisný psací
ního obchodu uvžen loebl,odsouzený
stroj.Má 24 kláves a je prý naprosto
při procesu se- Slánským,prý zemřel ve
nehlučný.Tiskne na 6mm široký proužek
vezeni.— Raníc Svobodné. Evropa vysí—
papíru/jako u počítacích strojů/a to
lalo zprávu,že západoněmecká pohránič
běžnou latinkou.Zvláštní rychlosti se
ní strážzatkla kOletého m u ž e ,kte rf
dosahuje tím,že jedním akordovým údepřešel ilegálně z Československa do
;rem lze natisknout až 10 znaků najednou.
Bavorska.Doznal ss prý,že mol zapálit
balónkovou základnu u Bernau.*— česko—
GOTTWALDOVO_MUSEIM_OTEVŘEIíO
sloveňskc oznámilo notou Sovětskému
svazu,že souhlasí se sovětským návr— Slavnostního otevření Musea Klementa
jřie-c na svolání konference o evropské Gottwalda V Praze se zúčastnili Anto
bezpečnosti na 25.listopad do Moskvy nín Novotný,Alexej Čepička,Zdeněk Fiernebo ae -arlie.— Slovenská universi linger,Václav Kopecký,Ludmila Jankovta v -raoisj-avč cyla přezvána na Ko- cová,Bruno Koehler,Vratislav Krutina,
menskenc universitu.«-Bývalý profesor Václav Pasek a sovětský velvyslanec
prncnské university,antropolog d r .Voj Pirjubin.Antonína Zápotockého vítaly
těch. Suk, i
k 75-narozeninám Řád fanfáry z Libuše.Projevy:ředitel musea
Č
práce. — . Čechách už prý je přes 400 J.Veselý a Zdeněk Nejedlý.
te-levis ort,t .j .televisních při j ímačř .
BILANCE ŠKOD Z LETNÍCH ZÚPL a V V ČSR
— -Po delší nemoci zemřel Antonín Zmrhal,člen Lstřelního výkonného výboru
Zpráva čs.vládní komise,uveřejněná kon
KSČ,předseda Ústřední rady družstev
cem listopadu,přináší konečný obraz
a poslanec _.3. — Československé odbo
škod,jež byly způsobeny krupobitím,zá
ry vyslaly^delegaci na konferenci
plavami a povodněmi v červenci toho ro
francouzských zaměstnanců v kovoprů"
ku. Celková škoda je 688 milionů korun,
yslu.— Československou delegaci na
při čemž největší ztráty byly v země
Evropskou konferenci o kolektivní
dělství,na vodohospodářských zaříze bezpečnosti •’ v Koskvě vedl Široký.
nich a komunikacích.
Další členové•David,Šlechta,Plojhar,
Ne jzajímavější je ovšem zpráva vládní
tedy Národní fronta.•— V Bratislavě o— komise v té části,která se týká. kompen
Běvřeli 'celoslovenskou* výstavu cb- zace za způsobené škody.Ze státních pro
razů, soch a grafiky.— 7 Brně se slaví
středku bylo totiž poskytnuto jen 118,
70.výročí založení prvního českého di
705*000 Kčs,což jest naprosto nedosta
vadla na Morav ě.— Byla premiérafilmu
čující částka.
Jiřího Krejčíka ERONA.Hrají:Haná Cel
Ještě pozoruhodnější je ovšem jiné sku
ková, G-.:ulaar/kulajtek/ ,Pr. Smolík,kame
tečnost ;20.000 tun prvotřídního obilí,
ra VI.novetný,hudba J.Sust.Je to "po které ČSR dostane v rámci americké po
krokové vesnické drama".— V Praze za
moci zemím,postiženým povodněmi,před
sedal 7;oor pro založení sadu přátel
stavu je při běžné spotřebitelské trho
ství v milicích. — Rakousko odmítlo
vé ceně 96,000.000 Kčs,což jest téměř
es,pretest proti tomu,že prý rakous
týž obnos jako ten,který se "lidová"
ké organy pomáhaly dvěma čs.diversankomunistická vláda uvolila poskytnout
tům pres hranice.Podle rakouské noty
svým poddaným,postiženým přírodní kata
nešlo o agenty,ale o uprchlíky.J.L.
strofou.
EEP
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ČESKÉ BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ KAŽDOU NEDÉli v 10 hod.dop, v kapli St.Patrick's
College,Melbourne-02 a v 11.30 hod. v
kapli Bethlehem Hospital,4 76 Kooyong
R d . , Caulfield South /spojení:autobusem
z Gardenvale Station,z Caulfield Stn.a
z E l s t e m w i c k Stn. a elektrikou Glenhunt ly Rd a Hawthorn Rd./
0 vánočních svátcích se konají boho
služby tamtéž'také na Hod Boží a na No
vý rok ve stejnou dobu. Půlnoční mše
svata se koná 24.12.v St.Patrick's Col
lege.
Rev.E.A.Zdražil

20.12»1954

PŘEDSEDNICTVO ÚSTŘEDÍ ČS.DEKOKRAlIC:kých organisací v Austrálii c<. na No-'
vém Zélandě zaslalo prostřednictvím
;rozhlasové stanice Svobodná Evropa
nej srdečnější pozdravy všem čs.demo
kratům ve vlasti a poděkovalo jim za
statečný a vytrvalý odpor přemi spo
lečnému nepříteli - komunismu.
Předsednictvo Ústředí rovněž zdraví
celou čs.veřejnost v Austrálii a na
;Novém Zélandě a přeje všem lepší nový
!rok ve víře, že vítězství pravdy se v
příštím roce značně přiblíží. J.E..HC3

ROZHLASOVÁ STANICE 3 AR MELBOURNE VYSÍ- |ÚSTŘEDÍ ČS.DEMOKRAT.ORGANISACÍ V .-.11^
lá ve středu 22.12. od 22.do 22.20 hod. tralii a na N.Z. vydalo organisační^p
české- vánoční koledy z gramofonových
věstník,ve kterém je provolání nově
desek.Úvod připravil Jan Beran.Poslech zvolených vedoucích funkcionáři. Ú s t ř e 
něte si české koledy/Kůhnův dětský sbor dí k pomoci především v práci soci si
na deskách/ ve vánočním týdnu také vždy ní, kulturní a informační,dále překlg^
večer u vánočního stromu na rohu Collin száznamu z US kongresu o případu suiiWA Russell Sts.,Melbourne-City.
R.P.
ských Němců a různé zprávy organism;/
.4
v
ni.
ostr.
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE POŘÁDÁ

pod záštitou čs.spolků pro děti vánoční THE AUSTRALIAN COMMISSION FOR IEIZEbesídku s nadílkou v sobotu dne 25.pro Church Aid and Service to Refugees
since 1954 v sále vedle kostela sv.Ig :podniká letos opět akci na pomcc uprch
náce, Church S t ..Richmond. Začátek v 6
líkům v různých částech svět a.--rasaraj
hodin večer. Dary do tomboly,věcné da ská komise je orgánem Světové rady
ry a peněžité příspěvky račte odevzdat církví,která poskytla od konce minulé
proti potvrzeníj1/členům CML po msi sv. jválky prostřednictvím své ženevské
u sv.Patricka, 2/v obchodě p.Ryšavého
.centrály dary ve výši £50 mil.de k r ^ P
v tržnici,Richmond, 3/V Hlasu domova
jih zničených válkou,povodněmi necc
po 7.hod.več.,4/před začátkem besídky,
zemětřesením a k péči o politické u5/čs.podnikatelům rádi dodáme kasičky, ;prchlíky,který je 50 milionů, v Evrcpé.
které jsou pod kontrolou State Saving
i na Stř.Východě a.v Asii.Dary přijímJp
Bank,— Rodiče s dětmi vstup na besídku ;na ad r . • 37 Swanston S t . ,Melbourne.
volný,ostatní vstupné 2/-.Přijáte mezi
E.F.Byatt,3ecr.
nás a přiveáte své děti.
Rod.sdr.
K R Á T C E
z
e x i l u
KŘESŤANSKÁ AKADEMIE V MELBOURNE,6 SWIFT
V New Yorku se konalo osmé plenární
St.jNorthcote,Vic.,vydala 11.studijní
zasedání Shromáždění porobených evrop
arch na téma "Humanismus bohostředný a ských národů.Čs,zástupci:Černý,Lettricl
člověkostředný".Podle Jacques Maritaina Osuský,Procházka,Zenkl a j..-Do výboru
zpracoval dr.I.Sch.
Ústředí čs.Sokola v zahr.byl za . A u s t r á 
lii zvolen J.Marek z Perthu a V.Vávra
čs.i n ž e n ý ř i v z a h r a n i č í / v š e c h o b o r u /
sd-ělte svá data n a ;SLa-Zas,Postbox 2384 ze Sydney.— Ing.Adolf Stočes,zemský
Pretoria,STH.AFRICA.Vydali jsme již ad dův.soc.dem.ve Švédsku,zemřel ve věku
34 roků.— Čs.lékař'dr.0.Buben,žijící
resář komerč.ing.v zahraničí a hodláme
jv
Torontu v Kanadě,usmrtil svoji 6 le
vydat brzo seznam technických inženýrů.
ftou dceru a pak spáchal sebevraždu.Č
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Viděl jsem někde v Belgii
a Holandsku muže plakat a
ženy si rvát vlasy,když
jim radio suše hlásilo,že
Hitler je v Praze,že ne
mohou domů.Ale co je toto
zoufalství vedle síleného
smíchu,který jsem jednou
slyšel,a který jako by
roztrhl prostor.nyl to
smích úředníka,jemuž ze —
sí z ciziny domů.
Smutek e x i l u , ten podzim
vzpomínek,-a oaci ±eta
naděje, ty přeludy, sny
a stesk. To je něco,z če
ho nesesmolí živá ^duše na
světě o b r a z mravní špat
nosti. Z vláken tragických
lze spřádat jen tragedie
a už nic. Áls v tom exilu
doma, kde si prý svobodně
vládne lid. kde se prý ži
je lépe a radostněji, kde
na.vše m u s í š nazírat as
pektem politickým...
f

_
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To jen tak namátkou

mus .jtJZi zajde na svou seče
požíračnost.rozpadnou se
zdi exilů. Toho mimo vlas
a tohc ve vlasti.
Egon Kcstovský v ČS.PŘE

HLEDU , listopad 1954.
ŠÍA3TNÉ a VESELÉ '
VÁNOCE
vvOHO ZDARU
“v NOVÉM ROCE
PŘEJE VáSÍ

ČTENÁŘŮM

redakce hlasu
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TENTOKRÁT VYČL a HVĚZDA NA ZÁPADĚ
0

=0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 -0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =
Junius

Tentokrát vyšla hvězda na západě.
Na trávníku, který ostříhali,
zpívají falešně koledy
ztroskotaní básníci a básnící ztroskotanci.
Než se snesla tichá a svátá noc
po desáté z rozhlasového přijímače,
konaly se skutky křesťanského milosrdenství:
chudí ohštědřeni,
hladoví nasyceni,
nemocní navštíveni
jednou
rok.
Z Qu

Z třpytivého rámu jednotkového velkoobchodu
usmívá se zkušeným úsměvem
svátá Marilyn Monroe
a do víru předvánočních neuros
přijel k nám na bílém koni
Hopalong Cassidy.

a

p r o t o , abych za sebe a ti
síce ji n ý c h _ř e k l ,pro č _na
smrt n e n á v i d í m e komunis

.

E

domova

Lenivými prsty loví zajatci svobody
sousta z egyptských mís.
Severní větry z pouští nesou v dusivé náruči
mdlé ozvuky zasněžených zvonů.
Ani jsme nezahlédli světlý oblak,
který míjí rychleji než let divoké husy,
prchavější než vzdálená vůně jedlí,
čistší než krajina dětství.
Než se snese tichá a svátá noc
po jedenácté z rozhlasového přijímače,
trošičku zoufalý a trochu doufající
skoro věříš na zázraky:
chudí obštědřeni,
hladoví nasyceni,
nemocní navštíveni
na věky věků.
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Finsko,Československo a ;komunistický převrat
Z

H I S T O R I E
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J E Z E R

Země tisíce jezer a tisíců sportovců,domov čtyř milionů lidí s 'kočevrýri
Laponci na krajním severu a s vysoce kulturními Finy na jihu,země,se nterin
jsme nikdy v dějinách neměli mnoho společného a kterou jsme skoro ani nezna
li, jméno národa,které však teá často slýcháme a čteme v exilu.Skoro každ;~ .
kdo se zabývá otázkou,zda se dalo zabránit komunistickému puči v Českosloven
sku,dokazuje na Finech,jak jsme sami měli jednat.Často se argumentuje tím.že
poražený a zdeprimovaný finský národ byl po druhé světové válce v daleko hor
ší situaci než Československo a že přesto komunistický převrat odvrátil, že
na tom hodně pravdy,ale není to pravda celá.Politické a hospodářské p o d m í n k y
Finska byly naprosto jiné než v Československu.
sku byl velkou příležitostí pro Fi vy:
parlament prohlásil Finsko nezávislým
královstvím a zvolil králem švagra o.émeckého císaře.K uznání Finska - t o oJfc
zase finské republiky - západními sp:^^
jenci přispěla jednak snaha Západu za
jistit si další vojenské síly prori
bolševikům,jednak zdatné politické ma
névrování bývalého vysokého carského
důstojníka finského původu,barona Famnerheima.Celá politika finského stáru
v období mezi dvěma světovými válkami
byla v rámci bdělé pohotovosti prori
nebezpečí z východu.V roce 1932 uza—
vřeli se Sovětským svazem pakt o u-U-^p
točení,který byl o dva roky později
obnoven a měl zaručovat nedotknutel
nost finských hranic až do roku 19-3.
Realismus politického myšlení,snaha
nepohněvat si mocného ruského s o u s ~ d ^ ^
rozhodla o zamítnutí.obdobného pak_u.
který Finsku nabídlo Německo.¥ listo
padu 1939 Rusové Finsko napadli.Boj
trval plné čtyři měsíce díky houžev
natosti obyvatelstva,přírodním podmín
kám a úspěšné taktice maršála Mannerheima.I když Moskva nevyslala do boje
Snaha o získání samostatnosti hna
své elitní sbory,přece byl odpor po
la Finy v první světové válce na *£?tra
četně neporovnatelně slabších Finu onu Německa.Dobrovolníci do finských
pravdu heroický.Byly-li předtím ve Fi
Jagerbattalionů v Německu měli požeh
sku nějaké třídní rozdíly,rozbily je
nání všech tehdejších vedoucích mužů
úplně první bolševické výstřely a bomFinska.Říjnová revoluce a chaos v Rus
ku i mezi ruskými jednotkami ve Fin—
/Pokr.na str.19/

Vstup Finů mezi samostatné národy
světa začal se přibližně v době naše
ho obrození.Kultura,náboženství při
cházely ze Švédská,zatím co příroda
sama,močály a hluboké lesy v pohraniě
ní Karelii,bránila stykům se sousedy
na východě.Kromě toho se praktičtí Fi
nové,utužení tvrdostí země,na níž ži
li, zvykli dívat s pohrdáním na Rusy ,
kteří se jim zdáli pomalí,zaostalí a
nezodpovědní.Pohrdání měnilo se v ne
návist,když se celé finské velkoknížectví stalo součástí ruské říše, a
když místní obyvatelstvo mělo větší
příležitost k seznámení se s metoda
mi, které zaváděli carovi emisaři.Od
por proti Rusům pak někdy sílil - v
roce 1904 došlo i k vraždě generální
ho guvernéra Bobrikova - a jindy se
zmenšoval -když nabyla vrchu strana
Starofinů,ochotná k jednání,nad radi
kálnějšími Mládofiny — ,ale nikdy ne
ustal. To bylo v dobách,kdy se u nás
hojně hejslovanilo,kdy velká část du
chovních vůdců ještě snila o jednotě
Slovanů v čele s bratrským Ruskem.
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Finsko bylo v odporu proti vetřelci
naprosto jednotné„Podmínky příměří by
ly hodně kruté a tak neokupované Fin
sko použilo první příležitosti k od
vetě, která se mu naskytla:v roce 1941
zahájilo znovu nepřátelství proti Rus
ku po boku německá,aby je opět realis
ticky ukončilo separátním mírem v zá
ří 1944 a po jeho podopsání i bojem
proti Němcům v oblasti Petsamo.V úze
mí,které mírem připadlo Rusku,bylo půl
milionu ;ine,ateří vesměs uprchli do
neanektováných částí a kteří měli znač
ný vliv na utváření veřejného mínění.
To jsoustmčnč politické podmínky,kte
ré předcházely událostem v poválečném
^insku.Bylo by jistě těžké tvrdit,že
politické předpoklady ke komunistic
kému puči byly shodné s českosloven
skými .

I

Naproti tonu hospodářsky na tom by
lo Finsko daleko duř. ZemS byla zniče
na válkou,panoval namnoze chaos,úmysl
ně zvětšovaný zásahy ruských i míst
ních komunistu.Toužili k tomu zvláší
dvou částí mírové smlouvy *té ,která.
Éednala o stínání finských válečných'
zločincú/pclínaje presidentem Rytim/,
jež měla vyvolat potřebnou psychosu
strachu u méně povolných finských poitiků,a oné : tíživých reparacích
usku.Iyto reparace,určené ve zboží
pře dví1e čne hodnoty 22b,500.000 d ola—
rů/poválečná hodnota asi 570 milionu
dolaru/byly voleny tak,že k jejich
splnění bylo třeba přebudovat celé
finské hospodářství .Komunisté a sou
putníci v liiovš-demokratické lize ovšem slibovali,že Rusko reparace zmír
ní nebo docela promine,bude-li ve Fin
sku zaveden "přátelštější" režim.Všech
ny tyto sliby a l.rozby však nevyváži
ly dosavadní zkušenosti finského lidu
a lidově-demokratická liga nedostala
ve volbách v březnu 1945 ani v žádných
pozdějších volbách ani čtvrtinu hlasů.

É
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Komunisté dostali hlasy především v
severní části,kde se odehrávaly kon
cem války boje s Němci,naprosto však
pohořeli na jihu.Vliv Moskvy uplatnil
se však přece•komunisté dostali m i 
nisterstvo vnitra,které,podobně jako
u nás,mělo za úkol připravit vnitřní
převrat.Není ovšem divu,že měl komu
nistický ministr Leino s Finy větší
práci než měl Nosek u nás.Nemohl pro
pagačně operovat s historkami o Rudé
armádč-osvoboditelce ani s ruskou pše
nicí, a policejní sbor byl s komunis
tického hlediska naprosto nespolehli
vý, leino počítal spíš s dalším hospo
dářským rozvratem a chaosem.
V únoru 194G,v době,kdy u nás pro
bíhal puč,zaslal Stalin presidentu
Paasikivimu dopis,ve kterém "navrho
val" uzavření smlouvy o přátelství a
vzájemné pomoci.Podobné návrhy dosta
ly předtím i jiné státy a všechny
skončily stejně;zapojením do ruského
bloku.V zemi zavládlo zděšení,ale ne
ní nic známo o tom,že by Finové byli
dělali nějaká protiopatření„Odjezd
finské delegace do Moskvy byl pova
žován za poslední akt svobodného Fin
ska. Zdá se,že prudká reakce Západu
na puč v Československu pomohla Fi
nem. V Moskvě je čekalo překvapení.
Stalin nabídl Finům naprosto nevýz
namný pakt,který zavazoval smluvní
strany k vzájemné pomoci jen v pří
padě útoku Německa na Rusko přes fin
ské území,nezasahoval však do vnitř
ních věcí samotného Finska.Patrně
Trumanův návrh na zavedení všeobec
né branné povinnosti ve Spojených
státech,který přišel jako bezprostřed
ní opatření po pádu československé
demokracie,zarazil Kreml v poslední
chvíli,takže původně připravený text
smlouvy byl narychlo přepracován.Na
Finsko mělo dojít později dle povod
ního plánu,
/Pokr.na str. 20 /
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t.j.až nenajde jiné východisko z hos ní/rozpočet na příští rok je 175 nipodářských potíží.Ve volbách,které se 1liard finských marek/,ale pcměrv se
pak konaly v červenci 1948,utrpěli ko :přece jenom lepší.Bezprostřední neeezmunisté další velkou porážku,která m ě  pečí ruského útoku nehrozí,což dcmazula za následek jejich odchod z koalič jí prudké hádky mezi politickými siraní vlády.Leino byl z ministerstva vni :nami/nynější vládu sestavil před sera
tra vyveden policií.Amerika reagovala 'menšinové Švédské lidové strany",
když se to žádnému z Fint nepodaří-:
na výsledek voleb okamžitou finanční
pomocí,po které se hospodářské poměry a ministr zahraničí i ostatní Čelní
finští političtí předáci s exilem zra:
zlepšily,a Finsko mohlo včas dostát
mě nepočítají.Jinak by svá jména ne
všem reparačním povinnostem a zbavit
zatěžovali občasnými oficielními pr:se tak částečně tlaku z ruské strany.
V dnešní době Finové zdatně koexistu jevy o věcném a věrném přátelství me
jí .Hospodářská situace není stále ješ zi národy Finska a velkým bratrským
-ovtě záviděníhodná,měna je dále inflač— bolševickým sousedem.
Česká gramofonová hudba v Australi:
P R O
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V "Druhé" je výběr bohatší.Mimo Su
Za náš poslední přehled české gramo
fonové hudby by nás někdo mohl snad praphon je tu Hi s'Master's Voice/-:ndýnská. filharmonie - Kubelik/ a I ima
no obvinit z bezplatného inserování
/Berlínská
filharmonie - Schroder, .
výrobku Československého znárodněné
Při"Čtvrté" je ,jak jsme psali.Daliho promyslu.Ve snaze po napravení
chovo podání bez konkurence.Ale dos
spáchané chyby jsme si dali práci a
tat můžete His; Master's Voice/lcndrev-j
vyšťourali kdejaký kus české muziky,
ský filharmonický orchestr-Kubelík .f
který je v Austrálii k dostání na
Columbia/New YOrkský symfonický arena
deskách cizí výroby.Dalším popudem
byla vánoční snaha po službě přátelům! —Bruno Walter/,Decca/Concertgecouv
a příbuzným oněch podivínů,kteří mhou sterodam-Czell/ a Deutsche 4 rámopřen
ří oči v hudební extasi při poslechu Gesellschaft/Bamberský symfonický crdj
svého Dvořáka nebo Smetany tak dlou- :chestr ■‘-Lehmann/ .
ho,pokud je nevyruší neopatrně našla
"Novosvětskou" nahrála Decca/Nex
pující komár nebo jiný bezohledný
Symphony Orchestra-Jorda/,His Master
tvor.
Voice/Chicagský symfonický orchestrNáš průzkum ukázal,že cizí gramofo;Kubelík/,Deutsche G-ramophon G-eseli nové společnosti znají dobře Dvořáka,' schaft/Berlínský symfonický orchestr
povrchně Smetanu,trochu Suka a ostat RIAS - Fricsay/ a Vox/Vídenský symfo
nický orchestr-Horenstein/.Horensteiní české komponisty skoro vůbec ne.
Nejbohatěji jsou zastoupeny Dvořáko novo pojetí je prý nejlepší.Dvořákova
vy symfonie."První",kterou.má Supra koncerta jsou také zastoupena,čelové
pochopitelně nejpočetněji.Koupíte je
phon s Českou filharmonií a čejnou,
nahrál Clevelandský symfonický or na deskách Decca/Nelsova-Londýnský
chestr pod taktovkou Leinsdorfa na
symfonický orchestr-Krips/,Philips
Philipsu.
/Pokr.na str. 21 /
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Be Machula—Vídeňský symfonický or■ chestr-Moralt/a na Westminster/janigro-Orchestr vídeňské opery-Dixon/.
Vox nahrál klavírní koncerto /Wiihrer
.-Vídeňský symfonický orchestr-Moralt/
a houslové je na Radiole/Kulenkampff
-Berlínská filharmonie-Jochum/.Z os
tatních jsou zde Slovanské tance na
Decca/první,druhý,třetí,šestnáctý/ a
•Capitol/první,druhý,třetí a osmý/.Ale
úplné jsou zatím jenom na Supraphonu
A r Talichem.Slovanská rapsodie je na
^festminsteru/Vídeňský symfonický orchestr-Svoboda/a Česká suita na Nixe
/Winterhurstský symfonický orchestr-

6

*

/

Náródního'divadla-Vogel—Musilová,Ží~
dek,Kalas,Pechová,Čtěpánová,Otava,Kc»
v a ř ,Bednář/,Dalibor /orchestr Náhodní»
ho divadla - Krombholc - Blachut,Pod
val ová,Kalas,Bednář,Petrová/a Rusalka
/orchestr Národního divadla - Kromb holc/.K těmto kompletním operám třeba
přičíst výňatky z Dvořákova Jakobína
a Fibichovy Nevěsty messinské.

Bez cizí konkurence zůstává Fibi
chova Druhá symfonie / Česká filhar
monie - lalich/,Dvořákovy skladby Zla
tý kolovrat.Polednice a Otello/vesměs
Česká filharmonie - lalich/,Blodkovo
koncerto pro flétnu a orchestr / Hanzl
^woboda/.
-orchestr pražského rozhlasu - Smetá
^
Dvořákova komorní hudba,kterou se
ček/ a Axmanovy Moravské tance / or
.pro nedostatek místa nemůžeme zabývat, chestr brněnského rozhlasu/.
j.e také slušně zastoupena.
/Uvedeny jsou jen dlouhohrající
S ostatními českými komponisty je
desky. - Opomenuli jsme některé sklad
to už slabší.2 větších děl vyvstává
by Janáčkovy,Sukový,Fibichovy a Nová
kompletní Prodaná nevěsta na Nixe/Ber- k o v y ^ kterých jsme psali v PRO MUSI
línská opera-Lenser/.Výňatky z ní jsou! CA HD 22/IV./.
- kw na.. Voxu.Smetana je dále podle očekává-*ní zastoupen českými luhy a háji a VIA j a v ou/Rad i o1a -Bamberský symfonický
P_í_S_E_Ň
^^rchestr-Keilberth/.Celá Má vlast je
J.Seifert
pořád jenom na Supraphonu.Příjemně
překvapil Westminster,který nahrál Val
Kdybych uzel uměl
vlš tjmu v tábor
Víáeňsk ý symfonický
jako■námořníci
^Ptrchestr- Svoboda/ a Z mého života/Cur
-•v okno bijí dálky
tisovo kvartete/.Tatáž ukázka Smetano
a smích cizích měst vy komorní hudby je na Philipsu/Holand
nikdo nikdy,země,
ské smyčcové kvarteto/.
země v tichu spící,
neodtrhne už mne
Jediným dalším zástupcem české hud
od tvých chudých hvězd.
by na cizích deskách v Austrálii je
Do tvých trav se nořím
Josef'Suk se svou Fantasií pro housle
jako v sladké vlasy,
a orchestr na iestminsteru/Rybar - Ví
jako v kadeř ženy,
deňský symfonický orchestr — Svoboda/.
s níž jsem navždy spjat.
Přes tyto možnosti milovník České
S odříkáním bída
hudby jenom stěží odolá některým lá
ruku podává s i ,
kadlům zákeřného Supraphonu.Opernímu
ale já bych zemřel,
vašnivci se sběhnou s-liny nad třemi
nemít k smrti rád.
sólokapry; Prodané nevěsta/orchestr
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/ E U-R 0 P E , Wine Panel' Studies by Experts Prom Central And Eastern euro-oe/
Nákladem amerického- Výboru pro svo
bodnou Evropu vyšla nedávno zajímavá
studie o politických a. hospodářských
podmínkách v dnešní Evropě s hlavním
zřetelem na poměry za Železnou oponou.
Jak její podtitulek říká,jde v ní
o "zkoumání problémů,týkajících se po
sice národe střední a východní Evropy
ve svobodném evropském společenství,
jež se naskytnou po jejich osvoboze
ní'’,
V předmluvě knížky napsal předseda
Free Europe Committee hhitney H.She
pards on;”Tato kniha je prací mnoha li
dí z devíti zemí.Jako předseda Výboru
pro svobodnou Evropu jsem byl vděčen,
že se mi dostalo dobrozdání cd tam vý
znamného sboru exilových experte o mož
nostech funkční integrace jejich zemí
s onou částí Evropy,která žije svobod
ně. "
"Významný sbor exilových expertů”
byl rozdělen na devět pracovních komi
sí, které se zabývaly těmito specielní
mi otázkami evropské integrace:1.Evrop
ská rad a,2.Uhelná a ocelářská unie,3.
evropské obrana,4.energetické zdroje,
5.transport a komunikace,6 .finance a
obchod,7. zemědělská integrace ,-8. sociál
ní péče,9 •otázky odborářské a sociál
ní pojištění. •

kladní myšlenkou,na níž jsou vš-chrn
studie založeny,je zjištění,že celá"
Evropa .musí být v budoucnosti s;eir_
cena,a že "takové sjednocení nenvie
být docíleno dokud polovina Evropy
je svobodné a polovina zotročena.”
Zvláštní pozornost byla tedy věr
vána problémům,které vyvstanou v z=
mích střední a východní Evropy tesr
po osvobození.Hlavním úkolem pro př
tomnost jeví se proto co nejužší =
lupráce představitelů jednotlivých'
exilů/nlbanie ,Bulharsko,Českosloven
sko ,Estonsko,Maďarsko,Litva,Lotyšsa
Polsko a Rumunsko/ s mezinárodními
organisacemi,které, už 've svobodné p
padni Evropě existují,na příklad Ev
ropská rada a Uhelná a ocelářsleá a—
ni e .
Předsedové jednotlivých pracovní
komisí se do jednoho shodli v tem,;:
prozatím je možno začít jen s "nee—
ficielnírni poradami se západoevrcr _
skými odborníky.předsedové komisí
slovují nade ji, že takováto spolupr =l|
ce mrze postupně vyústit ve spclutv'
ci užší a konečně i v připuštění _
■ xulantských odborníků jako -pozorova
telů do západoevropských organisací^
jak už je tomu v .přínadě Evropské ---I
dy".

To je ovšem ještě hudba vzdálené
Práce v jednotlivých komisích se
budoucnosti,založená ha naději,vy zúčastnili tito českoslovenští exulan
sloveně v úvodu knihy,že s "morální
ti :Štefan ■Osušký a Arnošt Heidrich/Ea hmotnou podporou Spojených států
vropská rada/,Vladislav Paulát/Uhelná
budou nesvobodné evropské země spo
a ocelářská unie/,Václav Majer/evropjeny se zbytkem Evropy” .
ska obrana/,Ladislav Feierabend/země
dělská integrace/,Vratislav Bušek/soPro exilového čtenáře je EUROPE
ciální péče/ a Alois Rozehnal/otázky
; neocenitelnou-studnicí podrobností
odborové a sociální pojištění/.
i o hospodářských poměrech v zemích
i sovětského bloku.V přílohách pak na
Nemůžeme s e ,bohužel,věnovat jednot
; de velmi přehledné tabulky.Doporuču
livým otázkám,zpracovaným v EUROPE.Zá
jeme.
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Salvador de Madariaga
Britské veřejné mínění a britský
tisk / s několika výjimkami,z nichž
hlavní je ECONOMIST/ vsadily všechny
své naděje na jakousi dohodu,která by
přinesla mírumilovné spolužití.Vůdco
vé se dávají vést lidem,takže slyšíme
Sira Vinstona Churchilla,Anthony Edena a Clexnenta Attleěho zpívat hymnus
na mírové spolužití,protože nemají do
statek vůdcovských kvalit,jichž je tře
^a'k tomu,aby svému vlastnímu lidu řek
li,co mírové spolužití doopravdy zna
mená .
Clement Attlee se pokusil o defini
ci tohoto termínu.12.září tohoto roku
řekl v Melbourne;"Věřím,že spolužití
je možné.Neznamená to mnichováctví ani to,že sé vzdáváme svých názoru,ale
znamená to,že tak jako my jsme ochot
ni ponechat ostatním řízení jejich via
stních záležitostí,že se ani oni nebu
dou vměšovat do našich".Clement Attlee
ví docela dobře,že Rusové neřídí jenom
své vlastní záležitosti,ale zrovna tak
československé,maáarské a mnoha dalším
Evropských národů,mnoho milionů Němců
v to počítáje.Mni nemůže dost dobře
nevědět,že termín "spolužití" pochází
z Moskvy.
^ Tu je jeden z příkladů z řeči,prc"lovené Stalinem na XV.kongresu Vše svazové komunistické strany bolševiků:
"Nesmíme zapomínat na Leninův výrok,že
všechen úspěch naší v ý s t a v b y závisí na
tom,jestli oddálíme válku s kapitalis
tickými zeměmi,která je nevyhnutelná,
ale jež může být oddálena do chvíle ,
kdy bua dozraje proletářská revoluce
v Evropě,nebo k d y 'se plno rozvine ko
loniální revoluce,nebo konečně až se
kapitalisme sami budou rvát mezi sebou
c kolonie.Proto je pro nás udržování
mírumilovných styků s kapitalistický
mi zeměmi závazným úkolem.Základnou

našich styků s kapitalistickými země
mi je spolužití dvou protichůdných sy*stémů".
0 tom,že spolužití je mírumilovné
a mírumilovné spolužití je možné,svěd
čí nejlépe Leninův výrok,jímž odpově
děl Attleemu dlouho předtím,než Attlee
promluvil;"Dokud existuje kapitalismus
a socialismus,nemůžeme žít v míru.Na
konec ten nebo onen zvítězí .Bučí zazní
pohřební píseň nad Sovětským svazem
nebo nad kapitalistickým světem."
Tak tohle je jasné a sebetaktičtější fráze soudruha Malenkova nevymaže
toto ocenění světové situace.Konflikt
je totální a "mírumilovné spolužití"
je pouhé heslo,jež má udržet v chodu
sovětské zbrojovky a sovětské vysoké
pece,dokud Sovětský svaz není ještě
připraven.Slovg. Clémenta Attleeho jsou
jen ozvěnou přeludů britského veřejné
ho mínění,slova svedeného.vůdce.
Chyba je,že dokud vůdcové.vedli
/místo aby byli vedeni/ , udrželi jed
notu západních spojenců.Avšak nyní,kdy
jsou vedeni,je nebezpečí,že ji natrva
lo rozštěpí.Což je přesně to,co před
pověděl Lenin,a co' od té doby opakují
jeho nástupci.
Tu je klasická pasáž z jeho díla ;
"Dokud se nezmocníme celého světa,do
kud budeme slabší hospodářsky a vojen
sky než celý kapitalistický svět,musí
me se držet této poučky:co nejlépe vy
užít protikladů a rozporů mezi impe rialisty".
THE FREE SPIRIT, 1 / 4 .
PEDICURA JAKO U BATI NA ST. KIL D Ž !
Kuřích ok,otlačenin,tvrdé kůže
jiných potíží zbaví Vás

a

ZDENA P O S P Í Š I L O V Á
26 Charnwood Cresc.,ST.KILDA, Vic.
Volejte předem na č. LA '3504
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Letošní filmová sezóna přinesla do západonšmeckých kin dva filmy,lexeré
měly doslova sensační kasovní úspěchiKáutnerův POSLEDNÍ MOST a Mayovc i'-C
08/15.Námět a tendence těchto obou snímku jsou tak aktuální a důležité,že
referát o nich by vlastně měl přijít na první stránky do politické rubriky.
Oba filmy se totiž zamýšlejí nad otázkou,kterou dnes,v předvečer zrodu n:vněmecké armády,pokládá Západ za zvláší palčivou:jak se Němci stavějí k ci^'_
zu a mravnímu katechismu zkasírovaného nacistického wehrmachtu.
Káutneruv film vznikl za financ ní a umělecké spolupráce rakouských,
jugoslávských a německých filmařů,o—
dehrává se za druhé světové války v
Jugoslávii a snaží se přehlušit smrto
nosné tirády střelných zbraní posel
stvím čisté lidskosti/formaiistické,
řekl by komunista/,která se neptá po
právu ani po mezinárodních válečných
pravidlech,nýbrž vidí jen trpícího
člověka,jemuž je vždycky dlužno pomo
ci, aniž bychom napřed zkoumali,zda -li si to zasluhuje.Dokud nebudou li
dé umět přejít poslední most lásky k
bližnímu,dotud se bude válčit a vraž
dit, říká toto neobyčejně silné dílo.
Novější Mayuv kasovní šlágr je
upřímná a nemilosrdná satira na nacis
tický militarismus.Film se zakládá
na největším západoněmeckém literár
ním best-selleru roku 1954»jehož au
tor se jmenuje Hans Helmuth Kirst .
Hrdinou knihy a filmu je takový salon
ní Švejk z vlastní vůle,jménem svo bodník Ásch.Je to zapřisáhlý civilis
ta, člověk, kterému se ze srdce protiví
vůbec už vojenská, dresura jako takové,
protože dělá z lidí spolehlivé auto
maty. Tím odpornější je Aschovi takový
typ nacistického roíéka,jako je Háuptwachmeister Schulz a jeho kumpáni,sa
distická zvířata,která'týrájí vojáky
pro své osbní vzrušení,a které jsou
v soukromí bandou podlých ožralu a
zlodějů.Ale tím,že proti Aschovi sta
vějí Schulze,nechtějí se Kirst ani May
vytáčet.Dokazují to tím,že mezi nepřá

tele sympatického Ásche řadí i tak:veho nacistického kadeta Bieglera,ulat-^
ho poddustojnického štrébra,který
podle hitlerovské morálky idealista ;
prohání vojáky jen ve smyslu předpise
a neohroženě se jich zastane,když 3 srn.
zovi a spol.už nestačí k ukojení je;^sadismu litera nacistického zákona.J
by se nepříjemného a tvrdošíjného -- schezbavili,dají ho páni poddvstejníci prohlásit
za blba.Ale tím mu právě v
“>
aaji ao ruky všecky trumfy.Asch sa ea
muže dovolit,co chce,a tak se mu ta::nec podaří prosadit jejich zasloužené
potrestání u majora luschkeho,dvstojnika,kterému je přednější člověk než
paragraf.
Takhle tedy vypadala podle Xirst?
a Maye nacistická armáda v předvečer
druhé svět ové války,je j ímž vypuknutír
film končí.Kniha pokračuje ve svém
druhém díle dál a vede své hrdiny es
do Ruska.
Oba tyto filmy se hrály v premiéře
skoro čtvrt roku při denně vyprodáním
domech a nemenší úspěch sklízejí v n:
nech reprisových.08/15 běžel např. v
prosinci ve 20 mnichovských kinech ne
j e d n o u . t a k se přes všechno sýčkování přece jen odvažujeme doufat,že řa
doví Němci opravdu nedopustí,aby je
jich nová armáda pokračovala po krva
v é ’stopě nacistických armádních sbo
ru, i když jí k tomu mezinárodní si tuace třeba, dá svtdné alibi.
J.L.Mnichov
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Byl to zrovna ten jediný den v roce,
kdy si o'Da puntičkáři dovolovali ma
lilinké vyhození z kopýtka.

Voděrka.Ale vtom si vzpomněl,jarního
muzikanta to má u stolu a honem i odal:
"Hezké b y to bylo - ale ta m u z m a . h o l t
ta
muzika,že ano!Samý škvár...Zleton
Na Silvestra toho osudného roku byl
aby
ti lidé podali našinci něco ušlech
pan Máslo s rodinou své kvartýrské v
biografu.Oba'chtěli jít spořádaně před tilejšího ,co by povzneslo jeho duši a
naplnilo ji,jak se říká,tuchou nek: půlnocí domů,ale oba'na ulici cítili,
že snad v takový den,jednou do roka , nečna,že ano?Takhle nějakou symfonii,
by se. mohlo ještě někam na chvilku za že ano,nebo aspoň nějaký kvartet ...
Ale v -tom,"dodal s úsměvem,"v tem je
jít. A jako magickou silou přitahová
ni kráčeli ši oba vstříc,pan Máslo od ovšem těžko konkurovat s maestry svě
Malé strany,pan Voděrka od Václavské tového jména."
ho náměstí,až se setkali,jak bylo ve
"Hele,"řekl si v duchu pan Máslo."měl
hvězdách určeno,krátce před půlnocí
jsem recht;Švabinský je posedlý mužs
v Moravské vinárně.Jediný volný sto - kou ."
lek s dvěma židlemi dovršil přípravy
osudu.
ŽIVOT OTÁZKA
Pokročili k němu zároveň a v tu chví
C.R.Robinson
li se spatřili a poznali."Jaká to ná
hoda !" ,zvolal pan Máslo."Jaká to pří
Život;?a. stojí za žití?
jemná náhoda!",vykřikl pan Voderka.
Ano,každou naší částečkou,
"Dovolíte,abych přisedl?",zeptal se
naším zlem,pomocí,nadějí,
pan Máslo.
naším srdcem .
"Na mně jest,abych se dovoloval,mist
život stojí za žití.
ře!", opáčil rozechvěn pan Voděrka.
ach,vším,co jsme,
"Račte,prosím!"
naší vůl í ,mozkem,smysly a naší
"Dovolte,mistře!"
c r_
«
"Prosím,mistře!"
Stojí život za žití?
A n o ,ovšem,tím néjlepším z ’nás,
Když obojí to mistře po prvé zaznělo,
našimi výšinami,hlubinami,
měl pan Máslo i pan Voderka na vteři
život je naší zkouškou!
nu pocit,že si ten druhý,opravdový
v _
/

mistr,z něho dělá legraci.Ale upřímně
rozzářené oči zahnaly hned toto pode
zření. Dvě čtvrtičky vína se objednaly
a Oba skromní občánkové se zaradova
li, že tihle umělci se dovedou spoko
jit s málem,nehazardují šampaňským,
neutrácejí v nočním hýření.
"Odkudpak račte,siním-li se zeptat?"
doplnil spokojeně pan Voděrka.

,

"Nu,byl jsem s několika kolegy na M a 
lé straně.A vy jste ráčil být?"

Přel.-Jana.'. Borové
A nahlas navázal;"JÓ,hudební umění ;e
náramná věc.To když já vidím dobře na
malovaný obraz,to je pro mne hotový
koncert.Třebas jak'byly na výstavě ká
ně sa ty rajky,ví t e ,které myslím,to by
lo pro mne jako komorní kvarte
tako
vá ňáká melodie v barvách.Všecko se v
tom rámu tak kouzelně třpytilo..."
t

o

,

"Vida,"myslel si pan Vodšrka,"už de tc
/Fokr.str. 27 /
"V biográfku,v biográfku;"usmál se pan tady,

:12.1954
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Puk,Josef Suk,mluví c barvách.Všecky
ho města Prahy...”
směny jsou v jednom,že ano.A jak o tom
"Vy'nejste Suk?"
mluví,to je požiteček!"
"Vy nejste Švabinský?"
Padlo to na každého z nich,takové ne
Vtom zhaslo světlo a ve dveřích kuchy
smírné blaho,že tu sedí s velikánem'
:nc začali pomalu na pánvi odbíjet dva
takového významu,že s ním muže rozprá
tnáct.Když Se poté rozsvítilo,nikdo v
vět, jakoby nic,o krásných věcech umě
tom jásotu,hřmotu a objímání nepozo
ni a on ten geniální chlapík tady nic
roval, že malý stolek pro dva je opušse nepozastavuje nad tím,že sedí jen
:ten a na něm stojí dvě nedopité sklen
s obyčejným, úředníkem.První ctvrticky
ky.
rychle zmizely a ran Máslo rejdil po
* * *

umpresioristech a komposici,zatím co
pan Yodírka lovil z mozku nějaké po
učky o kontrapunktu a harmonii.

0 patnácté hodině na Nový rok popadl
;pan Patera všechny denní listy s Ná
rodními navrch,proběhl pokoje až k So
Pistům a skryt za hromadou novin, vyLHle,blíží se půlnoc/’prohodil radost
:křikl k prvnímu vlevo mechanicky:
ně pan Yoáěrka."Přiťukneme si,že ano!"
"Šíastný a veselý Nový rok,Vašnosti!"
"Když ráčíte dovolit,zajisté,"honem
a podal tam Národní Listy.Ale nebylo
doléval sklenku pan Máslo.Pak je po
tam ruky,která by je převzala a o de
zvedli proti sobe.
nset minut- později zůstalo i místo v
"Na vaše zdraví,veliký maestro!"zvolal protějším rohu vpravo -prázdné.A nikdo
pan 7oděrka."ka vaše zdraví,božský maj :nikdy v Unionce nezvěděl,jaká dvoji
stře!"pronesl pan Máslo.
tá silvestrovská tragikomedie způso
bila,-že pan Patera na Nový rok o dva
Řekli to téměř zároveň a zároveň jim
štamgasty přišel.
ruce se sklenkou klesly.Jakási bolest
n á výčitka vstoupla jim do zraku a oba
Z knihy PRAŠIVÁ ULICE
s trochou smutku přenesli unisono;
"Proč mi tak říkáte,pane profesore?"

(

"Dovolte,maestro ..."vyrazil ze sebe
I PLÁN K líIŽNEJ DI3TRIBÚCIE ZAOSTÁVÁ
ftan Voděrka a tucha něčeho hrozného mu
vehnala kapku potu na celo."Dovolte,
Aby odpomohla zlej distribuci! a
já přese nejsem profesor!"
|odpredaju knih,rozhodla sa Slovenská
'kniha,národný podnik v Bratislavě,
".ale maj stře - co to pravíte?" zaúpěl
juzavrieí s ústředím spotrebných'aružpan Máslo."Já. nejsem profesor,ale vy?"
■stiev smlúvu o distribúcii knih,pod
"J á...já,copak to nevíte,pane mistře, ala ktorej majú predávaí knihy na detotiž pane profesore,že ano,..já jsem |dinách predajne spotrebných družstiev
Rudolf Yod-šrka,tuhlenonc z' Okresní ne |Ale už prvé výsledky v bratislavskom
mocenské pokladny,Praha dvě - účetní!" Ikraji ukazu.jú,že tento plán sa plní
"kuj 3cže!"a víno se panu Másloví vy-' |"neuspokojivo" ; okrem Trnavy nedošplíchlo na třesoucí se ruku."Dovolte, ;siahol ani jeden okres plnenie nad
jaký profesor,já jsem Bedřich Máslo, ;50 ú a číslice ukazujú váčšinou medsplnenia knižnépresidiální úředník magistrátu hlavní Izi 6.6 i° až 28.7
no plánu.
EEP
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Panský a dámský krejčovský závod

•J.& B.
N E C H V Á T A L
' 1
Queenslandský buš je chudý.Vrstvy čer
466 - 468, Bridge R d . , RICHMOND.7IC.
veného prachu odklidí jen někdy vydat
Telefon JB 3841
ný lijak.Ležím pod modrou oblohou.U
Velký výběr prvotřídních pánskýsk ■
nohou mi vrní malý dingo,Odnesl jsem
košil známých značek
ho z hnízda před několika týdny a o—
EOSMA a ITA.S,
chočil.Dobrý’kamarád.Stmívá s e .Kdybych:
dále; scampola,pullovery, vázanky,
žil ve mestě,už bych se připravoval
ponožky a všechny .pánské doplňky
na půlnoční.
AMERICKÉ MONTGOMERÁKY 3 VLOŽKOU
"Co jsem udělal dobrého?A co zlé
Ušetříte mnoho liber, když se při
ho? Jsem dobrý člověk?"Pracoval jsem
koupi, prodeji nebo výměně au~a_
celý rok,nikomu neublížil,ale přece
obrátíte na firmu
je tu něco,co ruší uspokojení nad sebou samým."Dobrá vile",odpovídá nemi
V . ■ J 0 K L
4
¥ r ¥ r ¥ r ¥ r ¥r¥r-¥r'
losrdně svědomí.Najednou je mi vše ja
sné.Celý čas jsem stál na opačné stra
F o r c a r s "
ně než druzí.Stál jsem tam proto, že
241 High 3tr,, ST. HILDA, VIC.
jsem tomu chtěl.Říkali,že jsem senti Telefon LA 7750,po. prod.době BJ 5395
mentální. Ale co já?Snažil jsem se poTAKE MOTOCYKLY BERU NA PROTIÚČET
rozumnět jim?Přijal jsem nabízenou ru
Provádíme veškeré práce optické
ku k přátelství?Nezdály se mi jejich
přesně, rychle a za levné ceny
zvyky směšné?Pokoj lidem dobré vůle.
Sluneční brýle
Velký výběr
Po já.,Dingo ,půjdeme se projít.Slyšíš
ty veselé hlasy?Nahlédneme do jejich
M. C H R P A , odborný optik
stanu?
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmm
257 Elizabeth S t .,Melbourne-Oity
"George,"zaznělo překvapeně z pě
/v domě R.Kyatt, Chemist, poblíž
ti hrdel.Příjemně překvapeně,to jsem
Lonsdale St./ * Telefon MU 2601
poznal.Hned mi dělají místo na bedně.
/dříve Praha I I Jindřišská
"Společenský stan" pobere i deset li
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12,3dí, jen chtít.Jeden z nich mi podává
Přijímáme objednávky také poštou.
čaj.Chvěje se mi ruka.Budou se ptát,
proč já tak najednou?Vtom najednou,
VYVOLÍVÍME-KOPÍRUJEME-ZVĚTŠUJEME
jako by se domluvili,spustili vesele;
/ 7 hodinová služba /
"Roll Out the Barrels..." Jedinou pís- i
Opravy fotoaparátů všech značek
nicku,o které věděli,že ji napsal Čech' Fotografujeme na svatbách a veoírcícr
Pravda,nebyla to koleda.Ale hodně dob j
Objednávky též poštou
ré vůle.
E.N.
P H 0 T 0 R A Y
- R A D I O P Ř I J Í M A Č E
mmmmmmmmmimiimiíímm
257 Elizabeth St., Melbourne-City
přenosná radia,autoradia,gramorádia
/v domě Ř.Kyatt,Chemist, poblíž
LEDNIČKY, PRAČKY A OSTATNÍ
Lonsdale St./ 4 Telefon M U 4488
elektrické přístroje dodá. neb opraví
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12.30
za hotové či na splátky ■
J. P H I L I P ,

Radio-Ělectrical

Mr¥r-¥r-¥r

119'Gardenvale R d .,GARDENVALE, V I C .
/1.stanice za s t .Elsternwick/
Tel.XM 2542 * Dříve závod v Praze XII

VZHLEDEM K BRZKÉMU ODJEZDU Z AUSTRALIJE
PRODÁM KLAVÍR ZNÍBECHSTEIN/cca.£240/
4 RADIOGRAM ZN,STRAMBERG/cca.£50/ ,OBCiJÍ VE VÝBORNÉM STAVU.Tel.MELBOURNE
FU 4305 nebo pište na HD.
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li našeho zvláštního zpravodaje JT/
— TABULKA ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTNÍHO
mistrovství kopané;1.Spartak Praha 30,
2.Baník Ostrava 28,3 .Rudá 'Pivšzda Bra
tislava 27,4.ÚDÁ Praha 25,5*31ovan
Bratislava 2 5 »6.Baník Kladno 22,7.Dy
namo Slavie Praha 21.Sestupují Kříd
la vlasti a Spartak Stalingrad/Bohemians/.Zápasy posledního kola*Slovan
Bratislava—Spartak Praha 1;2,Baník
^řladno-ISi-i Praha 3:0,Dynamo Slavia ~^Pedé hvězda Bratislava 4:1/zásluhou
staříka Bicana/,Tankista - Spartak
Stalingrad ;•!.
PŘEBORU REPUBLIKY 7 LEDNÍM HOCKEYI
^ ^ l y již sehrány zápasy čtvrtého kola.
Mistrovství se letos hraje ve dvou sku
pinách po osmi mužstvech.V první sku
pině vede bez ztráty bodu Spartak Praha/dvojnásobný mistr/ a ve druhé Ru
dá hvězda Brno se ztrátou jednoho bo
du. Výsledky ;Slávo j České BudějoviceSpartak Praha 4 ;5,Tankista-Rudá hvěz
da Brno 1;9,Křídla vlasti-Baník Ostra
va 0:3,Spartak Brno-Dynamo Pardubice
A 4,ÚDA—Dynamo Karlovy Vary 3:2,Rudá
h v ě z d a Brno-Spartak Brno 3: 3,Baník 0strava-Dynamo Pardubice 5:7.Úroveň zá
pasů ie za*ín podstatně nižší než toU bylo loni.rrvni mezistátní utkaní
být v Praze v polovině prosince se
Švédy.Na vánoce má hrát v Českosloven-Í
sku Dynamo Moskva a potem jede národ
ní mužstvo do Západního Německa a do
Švýcarska.Na letošní mistrovství svě
ta je přihlášeno. 17 národů včetně Ka
nady a ^meříky.Mezistátní hockeyové
zápasy;Svédsko-Norsko v Oslo 8;2 a
7:1 a ve Stockholmu 10*1 a 8;1,
— ČESKOSLOVENSKÝ PLAVEC BAČÍK VYTVOřil dva nové 5s.rekordy.100 m znak za
1 ;C5,2 m i n . / 5.n e jlepší světový oas/ -a
na 100 n v e i n v způsob 58,3 vt.
— MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ VE STOLNÍM TENNIse ávédsko-ČSR v G-bteborgu vyhrálo

I
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Československo/^ndreadis,Štípek,Tereba/ 5;1.
— V MEXIKU SE KONAL PÁTÝ ROČNÍK NEJtěžšího automobilového závodu světa
Carrera Panamericana.Závod měří 3.077
km a je rozdělen do osmi etap.Absolutním vítězem se stal Ital Maglioli na
Ferrari.Na čtvrtém místě skončil čes
koslovenský exulant Jaroslav Juhan na
stroji Porsche.Juhan je mladší bratr
našeho bývalého závodníka Franty Juhana a žije nyní v Guatemale.V katego
rii sportovních vozů skončil druhý
před Němcem Herrmanem /rovněž na Por
sche/. Za Juhanem dojeli závodníci na
vozech Ferrari a Alfa Romeo s daleko
větším obsahem.Tímto úspěchem si za
jistil pravděpodobně účast na všech
automobilových závodech v Jižní Ameri
ce jako tovární jezdec značky Merce
des .
‘— JAROSLAV'DROBNÝ JE Na ZÁJEZDU V Již
ní Americe,kde si nevede zrovna nej lé
pe.Na turanji v Rio de Janeiro prohrál
ve čtyřech setech s Italem Merlo. V
Sao Paolu vyhrál ve finale nad Gardi-rnim.V Buenos Aires podlehl v e 'čtyřech
setech Argentinci Moreovi 6;2,3:6,3:
6 a 0:6.V Montevideu prohrál s chil
ským dávis-cupovým hráčem, Ayalou 10:
12,7:5,3:6.
— TENNISOVÝ ŽEBŘÍČEK DESETI NEJLEPŠÍCH
tennistů podle mezinárodní ankety:!.'
Trabert,2.Drobný,3 .Rosewáll ,4 .Séixas,
5-Hůad,6.Hartwig,7.Patty,8.R o s e ,9.Lar
sen, 10. Richards on.
— SPARTAK MOSKVA PROHRÁL DRUHÝ ZÁPAS
při svém zájezdu v Anglii s Wolwerhamp
ton Wanderers 0:4/0;0/.Tři branky by
ly vstřeleny v posledních čtyřech mi
nutách zápasu.
— MEZISTÁTNÍ ZÁPASY V KOPANÉ:MAĎARSKO
-Rakousko 4 :l,Portugalsko-Ar.gentina
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SPORTOVNÍ KLUB "PRAHA" SIDNEY
dovoluje si Vás pozvali na veselý
SILVESTROVSKÝ VEČÍREK
který se'kona.dne 3 1 -1 2 . 1 9 5 4 v sále
Sheridan, 80 Oxford St.,Woollahra.
Začátek v 8 hod.večer.K tanci hraje
oblíbená kapela V.Solara.Vstupné
£ 2/2/- včetně večeře.Končíme ráno.
HALÓ

MELBOURNE .

HALÓ

V patek dne 31.prosince 1934
od 8-30 več.do 2 .hod.ranní
koná se v

•

S P O R T

CONTAL CC.
130 Hardware 3t.
Melbourne, C.l
Tel. MU loO0

ZLOBÍ

EMIL K0Ž3ÁL
108 High Str
St.Hilda
Tel. La 769V

VÁS

OČI

?

Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
o p t i c k ý
z á v o d
' " 0 P T 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 ______

/Pokračování/

— PODLE ANKETY,KTERÉ SE ZÚČASTNILY VSEC
ny sportovní časopisy světa,tyl nejúsp;
nějsím sportovcem letošního roku -_rgličan Bannister,který zaběhl první jednu
■míli pod 4 minuty,Dále jsoujKus ISSN .
Tandy/Austr./,Francouz Bobet/dvojnss:tný vítěz TOUR DE FRANCE/ a Němec'Rio oa
re r . Zátopek,který byl první v lete :•Li
49,51 a 53,je az na 1 0 .místě.
— USA PORAZILY ŠVÉDSKO V MEZI PÁSKOVÉ:
finale Davis Cupu.Irabert i Seixas 7 7 hráli dvouhry i čtyřhru obou prvých

LOWER CITY TOWN HALL V MELBOURNE
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
************-*-*-**-*-***
Výborná kapela
Buffet
Likérová licence
Přístup pouze na vstupenky,které
obdržíte za £ 1 / 1 /- v předprodeji u:

12.1954

Darujte k vánocům krásného
„

ČISTOKBEVEÉHO

PSA.

Prodám levně několik rozkošných iv:a
měsíčních štěňat španělského kokra 3*
jedinečným rodokmenem K.C.C. Cháme..
K vidění v sob. a ned. 115,Athol Se.
Moonee Ponds nebo sdělte adr.do HZ
/ Já 3380-večer/- nezávazně Vás kdy
koliv navštívím.
Staňme se nezávislým
SAMt)STATUÍM PODNIKATELEK.
Prodám bezkonkurenční
TICHOU DOMÁCÍ VÝROBU
i
odlitků sošek,reliefů,replik umělec,
předm.,plaket,lustrů,ramínek ati.
Zaruč.týd.příjem £20 - £30 i více.
Žádné odb.znalosti ani záříz.netřeba.
Cena £450 včetně v eš.přísluš. ,zapra-*
cování.atd.Blížící se Olympiáda skýa;
■netušené možnosti pro levné upomínkové
předměty.Informace•a adresa v HP.

KNIHY K VÁNOCŮM;Straka-Vys.Tatry 4 5/-,Lukáš-Země a lidé 42/-,Mánesovy národ,
studie 19/6,Loriš-Máňesův orloj 35/-,Aleš-Špalíček 35/-,Plicka-Praha ve f^t.
4 5/-,četelík-Hrad5any'35/--,žrámek-Stříbrný vítr 24/-,Bass-Cirkus Humb.39/-,
Turgeněv-Otcevé a děti 25/-,Swift-Gulliverovy cesty 35/-,Hašek~Čvejk/kompl./
49/-,Veselé povídky 19/-?Rubeš -Pán .amanuenzis na v. l 6/-,Nšmcová-Babička 18/a 36/6,Povídky I.a I I .á :18/-,Jirásek-Staré pověsti č .19/-,Psohlavci 18/-,Če
chy hrd,39/-,V cizích službách 29/-,Josten-Čs.žaluje 23/-,0h,my Country 19/To Anne in USA 9/-,Dr.Beneš-Memoirs 1 .50/-,TGM-Ideals ■of Humanity 15/-,Reli
gion 17/-,Fischl-Hovory s Janem M a s .12/6,Peroutka-Projevy k domovu l7/-,NcKer
zie-Dr.Bepeš 25/-,Wolker-Básně ll/-,Erben-Kytice 9/-,ll/-,I8/-,Bezruš-81ezsk.
písně 12/-,Javor-Daleký hlaš 19/-,Verne-Děti kap.Granta 19/6 a mnoho jiných
Vyžádejte si naše seznamy knih a grámof.desek.Pište česky neb slov.Ceny včetj:
pošt.a obalu.-THE INLIBRUM BOOKSELLERS,233 Whitehorse R d . ,Blackburn, Vic.
i
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hodněúspěchu v roce 19'j ‘5
přejí všem svým přítelem a

známým

V .A .GROSSMAN,účetní a kancel.daňový
• poradce,36 Woódville Ave.,GLENHUNTLY
M.CHRPA,odborný optik, 257 Elizabeth
St.,MELBOURNE-CITY,VIC.

--.--chov, Německo /dříve

m.n KUNC ir.,
Melbourne
/* .-,c '3 2JBWBAGENCY,Adelaide
J.DOSTaj-• Af 'g-t., ADELAIDE,S.A.
,Runaie
. vtngs St., PROSPECT, S.A.
fd.LAJKER, ^
.
.
-T-.-r-.nr'‘M "jednatel Ústředí ÚDO.
Josef
TAS.
132 Park St.• "
,_rtT-csv & FOREIGN BOOKSHOP ,28
.rcade

S •p •G •

J' ^ y D N E Y ,NSW.

Martin place

groceries -Delicatessen

J •& V *tíÁE— Úí ’^SURRY HILLS ,NSW,BA4 516
86 Foveaux o*'’
^ . .-.t,
pittor FURNITURE CO. ,výr oba

^OTMAR,rUT-r-'

t

REGENTS pAHK

NSW.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS,cs.knihkupec
tví, 233 Whitehorse RdBLACKBURN,VIC.
Dr.M.JANKOVIŠ,býv.praž.odb.zubní lékař,
171 Kent St.,ASCOT VALE,VIC., PF 2913
V.JOKL,FORCARS,koupě,prode j ,výměna
aut,241 High St.,ST.KILDA,VIC.
Os.restaurace KATHa RINA,Proti Luna
Parku, ST.KILDA,VIC..
Manž.KOŠŤÁLOVÍ,čs.cukrárna SUGAR &
SPICE, 315 Toorak Rd.,SOUTH YARRA,VIC.
LYONS,CONTINENTAL SMALLGOODS,
Malvern Road, MALVERN, VIC..

1316

^pťbytku, aarj 0

MUSÍLEK & TRENDA,restaurace MORAVIA,
K
RODNÝ 9 AKERÝCAa FJR
CO.,30 Market
St. 695 Elizabeth St.•,MELBOURNE-CITY,VIC.
xk o
V T^TT PV
T«r
-r
i
_V O» K !díi e J Q —
-U-«H»-Í-9 _TJQ
»kD /
.»
Woolworth s
J.& B .NECHVÁTAL,pánský a dámský krejčí,
_ .
T7-f-r ircceries é Delicacies,
466-468 Bridge Rd.,RICHMOND,VIC.
j.

.

*3-20 5

Hay S t * , biiraJSii, "£>*•

p

ttovE'^

vinárna :,U Pepíka;I,roh
B o S r k e T i-aíeA Sts. ,MELBOURNE-CITY.

-o riryj—
St

-->-n±irelitální cukrárna, 341
RÍV,NTH.FITZROY VIC

. G eo rge s
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jyiang.ČERNÍTE. os. restaurace s258 Church
St.,RICHMOND, VIC.
D4KK0 c SIVĚNA, SLAVÍA,CONTINENTAL
3YALLGC0D3,364 Lygon S t NTH.CARLTON
H .GORDIAN.to zmnožování,překlady, 2
Panorama Ave.,HIGHETT,VIC .

Pmj -| ru ČÍK s rodinou, 3 Carrum Str.
—

—

T J

y

I

C

o

OPTO,THE CONTINENTAL OPTICAL SERVICE,
109 Swanston St.,MELBOURNE-CITY.
J.PHILIP,Radio-Electrical,119 Gardenvale Rd.,GARDEFVaLE,VIC.
J.L.POLÁK,pekařský závod,705 Glenhuntly Rd., CAULFIELD,VIC.
Zdena POSPÍŠILOVÁ,pedikérka,26 Chamwood Cresc..ST.KILDA,VIC.
PHOTORAY,vyvolávání,kopírování,většov.,
257 Elizabeth St.,MELBOURNE-CITY,VIC.
Manž.RYŠAVÝCH,delikáte sní obchod,Rich
mond Market,Bridge Rd.,RICHMOND, VIC.
Jiří ŠVEC,český švec, 126 Johnston St,,
COLLINGWOOD, VIC.

RADIA /i přenosná/, RADIOGRAHY
pračky, v.yssavaČe prachu
a různé elektrické přístroje
dodám nebo opravím
za hotové neb na výhodné splátky
K. R E J F
4 Hall 3t., BONDI BEACH, Sydney
Telefon FY 4550
Dodávám též lustry a
gramof. desky /Dvořák, Smetana a j./

po

20.12.1954.'
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VEŠKERÉ ZBOŽÍ
A ZBOŽÍ Z
zasíláme
o e l é
A

KOLONIÁLNÍ
EVROPY
C.O.D.
u s t r a l i

S.& A. S L A V Í K
obchod s potravinami a lahůdkami
203-205 Hay St.
HAYMARKET-SYDNEY,N S W .
Telefon: MA 2430
ČESKÉ KNIHY
r omány-b e1e t ri e-hud ebninyumělecké knihy - slovníkyučebnice a jiné knihy ve
všech světových jazycích
dodá neb objedná
E.F.G. - English & Foreign Bookshop
28 Martin Place,Sydney, NSW.
nebo
a .M.P., Lane off Edward Street
Brisbane, QLD.
Vyžádejte si náš seznam knih
Použijte nasi Lay- B y 'služby
NEJLEPŠÍ

JAKOST

ZARUČENĚ 75 t OBSAH ALKOHOLU
W 0 D K A
M O ' N T R O S A
******************--x --x -*-***-x -*-*-*
LEVNÁ CENA
Australský výrobek
SWIFT & HORNDALE PTY. LTD.
SYDNEY
BRISBANE

MELBOURNE
ADELAIDE

TENNI SOVĚ MISTROVSTVÍ O PUTOVNÍ PO- j
hár Čs.národního sdružení ve Victori
se koná 89.,30.a 31.ledna 1955 na
courtech LOYOLA v Kew.Přihlášky ho
30.1.1955 přijímá a bližší informace
dá:M,Volný,344 St.Kilda R d . ,Melbourn<
NEH a ZAKDUJTE 3 'BUDOUCNOSII 1

Přišlo Vám někdy na mysl, jak se Vám ?
povede, jestliže náhle onemocníte
nebo utrpíte úraz ?
THE AUSTRALIAN PROVINCIAL
ASSUR a NCE ASSOCIATION,inc.NSV
Vám platí £10 podporu týdně a lékař
Při smrtelném úrazu obdrží pozůstal-

£ 1000.
Podrobné informace i o životním pc- f
jištění Vám nezávazně podá
E.A.BAŠTA, 36 TORBAY S T .,MACLEOD. A
MELBOURNE. Telefon JE 1841
D E L I K A T E S U . í

O B C H C I

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 patři d:
čs.kuchyně a na es.stůl; všechno a
nás užívané koření, český chleb a
uzeniny,všechny druhy marinován ven ,
a uzených ryb, znojemské okurky,cl:moucké tvarůžky, mák a jiné zboží.
K návštěvě srdečně zve; B.P. Ryšavý
Cs. restaurace
U
Č E R N Ý C H
258 Church S t .,Richmond, Vic.
bude rozšířena a znovu upravena.
i
tím účelem bude zavřena v době
o ď 20.12.1954 do 11.1.1955
Specialista NERVOVÝCH CHOROB
s dlouholetou praxí ve Varšavě
J.

M a C K I E W.I C Z

5.posch.,117 Collins St.,Melb.-City
nebo
25 Balston St., St.Kilda, Vic.
Návštěvy jtelef. předem na__ LB 4083
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NESTAČILI BYCHOM HOZKSW.
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ m U N

_je povinností nás všech smíš it se pomoci našim
uprchlíkům v Evropě...Přikládám opisy dvou dopisů,
které obdrželo Ústředí c s .demokratických organisacp
v Austrálii a na N. Z.
.Prosíme Vás všechny v
Austrálii o oblečení pro muže,které nutně potřebu-;
jeme pro naše uprchlíky'v Rakousku,kteří jsou " inellgible” a kteří nedostanou nikde jinde oblečení
an?^-áádnou jinou pomoc a jsou odkázáni jen na pomoc
od našeho sdružení...” CZECHOSLOVAK CENTRAL RELIEF
0Or 'MITTEE,Haup tpostfach 178, Salzburg,AUST R I A .
"...Situace uprchlíků v Berlíně je neutěšená a stáse horší. Emigrační možnosti jsou omezené a t.č
m ';epi;::c a podporujeme 200 dospělých uprchlíků a
dětí. Z tohoto počtu může se dostat oficielní
podpory z amerických prostředků/USEP/ 110 osobám a
zbývájících 140 osob podporujeme z milodarů,které
dostáváme od našich přátel a příznivců.Poměry se v
« s l e d n í době zhoršily v tom směru,že USEP omezil
osacovací akci,takže z milodarů musíme podělovat i
uprchlíky, kteří jsou podporováni of Lc í.oltiu. Sna
žíme se obejít bez pomoci německých úřadů a sociál
ních institucí a tím dokázat, že za pomoci přátel
jsme schopni pečovat o uprchlíky sami...” SDRUŽENÍ
C S .UPRCHLÍKU V BERLÍNĚ prostřednictvím AMERICAN
FUND FOR CZECHOSL. REFUGEES ,Pienzenauerstr.1 5 ,Munchen, GERMANY.
J .Federman,jednatel Ústředí

VŠEM SPOLUPRACOVNÍKDM

A

PŘÁTELŮM JEDNOTLIVĚ A .11lí(
SÍMĚ PROTO, ABY PROMIŇlil,J
ŽE BLAHOPŘEJEME VŠEM

-

TÍM UPŘÍMNĚJI - JEN TÍMTO
ZPŮSOBEM.
Redakční kruh'
HLASU DOMOVA

LISTÁRNA

A.K.,Dubbo;Díky za pozv
ale je to trochu daleko.V.S.,Kensington;Díky za
adr.a poukaz.— V.Š.,Kings
Díky,ale není‘nové.— F.B.
Adel.;Uvítáme,sdělíme náz
— J.K. ,Mt.Alb.. ;Díky za ad:
i zprávu.Zajímavé.— R.V.,
R.HilljNelze vyřídit,ne
dostat eč .zpáteč.adresa.Po
obdrž.sdělíme obratem.—
— Vážený pane J.K.,Adelaide/ HD 23/IV,p.r./,byl
F.P.,Paddington;Viz.čís.
f a sten, kdyby to, čemu Vy říkáte ” satiristic-j 23/IV.str.ó.— J-M.,Geelong
me povídání,které je sice někdy zábavné” ,skutečně
Pátr.po známých je zdarma.
bylo satirou. Bohužel je jen smutnou pravdou. Ne jsem i Chcete-li,pošlete jen znán

rozený štváč ani typ člověka ”kam v í t r ,t a m 'plaší"
ku na vyřízení-- 3.V.,Syd.
rmohu za to, co jsem viděl. Uznávám ale, že chy- Napište, na:American Fund
.A na 11]é straně - už jen proto,že jsem se n e 
for Czechosl.Refugees,177Í
lhal promluvit a "Epištoly” poslal k uveřejnění'do Broadway,Room 607>New York
D. Doufám, že Vy,typ krajně loyální, hrajete pil- ; 19,'N.Y. ,USA.Udejte podrob
Aj®
Ticket, c ta;to comics a nyní přestanete odbírat i něji.— F.Ch.,Adel.Nth.«Di
Mojmír Zachar
ky za výstř.
HD
— Právě jiifii dostal zprávu, že jeden můj známý v
ČcskQsi.lí)m«iku byl slavnostně jmenován "Mistrem vy
soké- uiitiiviitl hospodářských zvířat” .Rád bych si
mu napiji ft Vliltku.
K.N., Fairfield
— E© vlfillblftfOh událostí nejzajímavější je snad
odjuiid lUíll UHUAUIv) pres Pacific do St.Francisca.
tiuri m já vím, tik tum bude asi 50 Čechoslováků,
k t f f i afiůB t éjf nunt. m l i i .
Z .V. ,Sydney

PÁTRÁNÍ
V nutné rodinné záležitost
se hledá František HAVEL
/poslibytem Clayton/.
DALŠÍ PÁTRÁNÍ NA STR. 34
P Ř E D P L A T N Ě

?
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O s. c u k r á r n a
A R & S P I C E

315 Toorak Rd.,SOUTH YARRA,Vi c.
dodá Vám k vánočním svátkům
všechny druhy cukrářského pečivá
* vánočky * bábovky -* záviny * dorty r
* různé druhy cukroví *
za mírné ceny až do Vašeho domu.
Volejte BJ 4518
M. & D. Koštálovi .
BRITANIA HOTEL
N Á R ř! A
" U P E P í K A-'
ruh Uourke &, Queen Sts.
M E L B O U R N E - C I T Y
Telefon MU I4O8 , MiJ 1321
Alkoholová;licence 3- Kontinentální
pecivo a káva 3- Česká kuchyně pod
ved. p .M.Eruntoráda/dr. "Moravia”/
Otevřeno do 10 hod.večer/mimo neděle/
Srdečně Vás zve
_P.epa tulahovec

L30,.1-2.i £ p?

Pamatujete ještě na uzex^gjjce výrobki
z domova? V našich dílnk.p 1vyrábíme]
uzeniny předválečná čs.jakosti
S L A V I A
Continental Smailgoods
364 Lygon Stu. NORTH CARLTON,VTC,
Telefon: FJ

Naše specialita; pražské park v
tlačenka a moravské klobás^?”
Výsek masa přísně dle Vašeho
Ochotně poradíme
DANKO & SLa MĚNA
B a r y

y - 1 a k y - f e r m ,» j.

Dodávku ve Skorých potřeb k rnalovřít.
do Vašeho domu s odbornou ppradóij
a za nej levnější ceny obstará j
VLADIMÍR

3 0 U S T- i,

32 Sbepparson Ave„?Carnegie, Via'
telefon UM 1576
*
Bezplatný dovoz a porada

PŘIJMU SCHOPNÉHO HOCHA DO UČENÍ. V.Ryba, výroba součástek grafických tátro
34 Agg St., Newport/Molbourne/, Víc.
,
PŘÍJMŮ HOCHA NEB DÍVKU DO' UČENÍ''' n a CUKRÁŘSTVÍ. BÍCulka, 341 Georges
j?i tzroy/MeIbourne/,Vic..to1. JW 3480.
.......... ... *

.i

UDRŽUJEME ČííSTÉ SPOJENÍ náklad.auty/stěhovacími vozy/ mezi Sydneyýtelr^ur/^
Adelaide a Brisbane .Naskýtá se Vám výhodná příležitost k- dopravě různého •'V'
zboží za mimořádně.nízké cenyfpište na adresu; Hrant.Váňa, 58 Oxford Str,,
V/oollahra/Sydney/ ,NSW. nebo-volejte přímo firmu STONES,Bondi June. ,5.PW II5»
DOPRAVU všeho druhu zboží"-dodávkovým autem spolehlivě'v Melb. obstará o %i
rech a weekendech-j Míla Vodička, 4O Kary S t . ,S T .KILD a , tel. LA 9475.* •
PŘIJMEME VÍCE TRUHLÁŘŮ pro výrobu kontinentálního nábytku. Ideální podmimřy
dobrý plat. ALF'S FURNITURE C O . , 195 Commercial R d ., South Yarra, Víc,
A *

PRODÁM plně zařízenou ševcovskou dílnu.Týdenní příjem 135 - 14 5- TaJj^-pr. ,
na nových bot. Dále se prodá sedlářství.Pište přímo nu adresu: J.Roškn,
Castlereagh St ., Coonamble, NSW.
PŘÁTELÉ HLED a JÍ ;Kařla Kuceru/dř.Sth.Melb./,
Hošku./'v r.51 h.yl znn.estnár.
v Bonegille v kuchyni - hledá J.Roško/ , Jooo to Harlošu , IVřuk.Ls.luvn Jilicha
/dopis v rod./, Zdeňka Rybišára,Viléma Webera,Jiřího Homolku :-v.. bJ.-uitíno
Zdeňka Neumajera/dopis v red./. -Hledaným oznámíme,kdo sjc na ně dotazuje.
HLES DOMOVA vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. .adresa; Ilias dome
4 Erin S t . ,Richmond ,E.1,V i c . .Telefon JÁ 3360/i 11 m umo rr na atu/
na rok sh 37/-,na p ůl roku s h 19/-,na 7 císctl sli JO/-, ji.-dnolJ..sh

