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Když se hrálo mezistátní utkání Českoslo
vensko - Rakousko v kopané /HD 8/V./,byla vy~
pravena z Vídně celé řada zvláštních vlaků s
fanoušky a hyl povolen vstup neobvykle velké
mu počtu novinářů. To bylo zrovna v době,kdy
se v Moskvě jednalo o rakouskou mírovou smlou
vu, čímž se tato náhlá lidumilnost vysvětlu
je. Postřehy rakouských novinářů jsme vybra
li z několika vídeňských časopisů.Podle člán
ků vídeňských novin se v Brně opakovalo něco
podobného jako na pražské Štvanici,když při
jeli Kanadané/HD 6/V./.
Na nádraží v Brně ceká- sou balíčky, ale nevy
ly na Vídensky zástupy
[
;padají o nic veseleji
lidí.Mnozí z nich tam če- fnež ti,kdo vycházejí s
kali na příbuzné,které už j
;prázdnýma rukama.Zříd
neviděli celou řadu let. [ka je vidět,že se něk
Na ulicích bylo každé au do směje.V prodejně
to, každý autobus s cizí jedné konfekce si zkou
značkou; obklopen houfem ší nějaký mladík sako.
obdivovatelů.Největší po Otáčí se v něm a dívá
zornost budily prý M e r c e - jse tázavě na svoji mat
děsy,Fordy a Opřely.
ku,která přihlíží.Je
V hotelové hale nával. !jich obličeje prozrazu
Lovci autogramů, děti a
jí víc, než může tisíc
[slov vypsat. V Českoslc
hlavně lidé, kteří chtějí |
něco vzkázat do Vídně.Ví- j
[vensku bývali nej lepší
deňští novináři však vyu krejčí..."
žili příležitosti a roz
Geny,zjistili novi
hlédli se po Brně:
náři, jsou tři a půl"Před mlékařstvíni stála krát vyšší než v Rakous
dlouhá fronta.V obchodech jku,ale zboží je nepo
se prodává skoro beze s I oa;hrneme horší kvality.
Někteří lidé si z nich neJako průvodci byli
[novinářům přiděleni
i Published by F.Váňa, 4, [studenti. Ukázali jim
I Erin St. .Richmond, Vic.
ooctivě /Pokrač.str,2/

SOVĚTSKÁ

SKUTEČNOST

RUDĚ PRÁVO si vzpomnělo
na australské exulanty a
poctilo svoji pozorností
HD. Tentokrát neříká,že je
to "hlas těch, kteří zradi
li" ,ale rovnou tvrdí,že
jsme váleční štváči.Šéfovi
pražské propagandy stačí
ke štěstí otištění hlavič
ky exilového časopisu a
pár nadávek, jimiž zahrne
exulanty vcelku a vyhraný
objekt zvlášč.Mluvit
o
skutečnostech bylo vždycky
v redakcích komunistických
novin zakázáno.Kolikrát
přece hlásali na prvních
stranách: jediná pravda je
sovětská pravda,jediná sku
tečnost je ta sovětská.Nás
hřích spočívá v tom,že jsme
si jejich poučky zapamato
vali.
Komunisté nám exulantům
nikdy nezapomenou,že ve
svobodném světě mluvíme o
tom, co jsme doma viděli a
zažili.Dovolujeme si opa
kovat, co sovětští vůdcové
říkají svým stoupencům.Od
važujeme se tvrdit,že myš
lenky sovětských vůdců zně
jí za Železnou oponou té
m ě ř logicky, neboí jsou
isoučástí onoho velkého pod!vodu,který se komunistům
jzlíbilo nazvat sovětskou
iskutečností.
i Žádný rozumný a slušný
]člověk na světě si nepřeje
;válku. /Pckrač.na ser I

—

HLAS DOMOVA

čL

SOVĚTSKÉ SKUTEČNOSTI

I

LŽIVÁ LEGENDA O SYNU KOČÍHO

/Pokračování/- Prožili jsme fi
Milý kovářský učeň dostával i rány od pacholků
v nedávné době víc,než aby
f
panských. V těch pohlavcích od panských pacholků
se nám chtělo opakovat vše- |
byla obsažena láska lidu k rodině Masarykově, o
chny důvody, proč ji nechce-|
níž potom buržoasie pěla ódy a hymny ? Jistě že
me. Jedním z důvodů byla
I
nikoliv. Byl to projev nenávisti vykořisťovaných
příležitost vidět nacistické i
k rodině, která odpadla od lidu, zpanštela a
a sovětské armády v akci,
l|
žila z potu a bídy zemědělských dělníků...Panští
Musíme však říci; ačkoli
|
pacholci jasně projevili, i když s našeho marxis
žádný slušný a rozumný clo- fj
tického hlediska nesprávně, ale přece jen výraz
věk si nepřeje válku,nechce-i
ně nenávist vykořisťovaných k odrodilcům,zrádcům
me a nehodláme mlčet k tomu,]!
a přisluhovačům panské zvůle.
aby se slušní a rozumní lidé ji
odříkali války. Je na bíle- ]jČlánek !!lživá legenda o synu kočího a kovářském
dni,že svobodný svět se ne-.fi učni" v GOTTWALDCVSKáM KRAJI.
čs.přehled
pustí do útočné války,neboí ti
ti rozumní a slušní lidé by f|
NA
N Á V Š T Ě V Ě
V
B R N Ě /Pokraoov./
se s válečnou akcí neztotož-jj
nili.Demokracii hájí hněviví]]
muži,které útočník přinutil jicelé Brno.Jenom vstup
jít do války.Vzali jsme si
na nádvoří Špilberku
za úkol říci co největšímu
je zakázán a jeho zdi
počtu takových mužů.že zatím]: věnčí několik metru vy
co si zakrývají oči před so-i soky ostnatý drát a
větskou skutečností,zatím co/ strážní věže.'1Za války
si ucpávají uši před racho- ;;tam byl koncentrák,tea
tem sovětských tanků.,vůdcové]: tam prý jsou vojáci” ,
SSSR chystají nastolení so poznamenává ironicky
větské skutečnosti na celém ;je-den žurnalista." Sly
světě.
šeli jsme,kup cd iv u " ,
Myslí-li RUDÉ PRÁVO, že v jipíše jiný,"tolik Čechů
tom spočívá štvaní do války,jmluvit německy,dokonce
je na omylu. Mělo by stačit, i ty,kteří z politic
aby si v pražské redakci o- kých důvodů tuto řeč
tevřeli příslušnou stránku
přechodně zapomněli".
Lenina /nebo Trcckého/,kde
hej lepší historku ze
je generální plán sovětské
za jezdu uveřejnil WIN
expanse černé na bílém.Válku] NER KURIER 2"Na zpáteč
nezačíná ten,kdo první vy
tujc ze zprávy redaktora
ní čeště byl těsné
střelí, ale ten, kdo, jal: ří-f před Vídní jeden z au
ká Masaryk,vytvoří nesnesl- .]tobusů zastaven mladým
telné mezinárodní napětí, z §pasažérem,který chtěl
něhož vzejde výbuch.Víme do okamžitě vystoupit.
cela přesně,co v táto souvisí -Zjistilo so ,že jeho
losti můžeme čekat od země,' jmatka,Vídenácká,odjela
ve které teror, vraždění a |tímto autobusem z Víd
útočné války vypěstovali ve |ně do' Brna a tam pře
specielně sovětské krásné
nechala své místo sy
umění.
jun
jnovi, který přejel zpět
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— SPOJENÉ STÁTY PROJEVIly ochotu jednat s čín
Část světového tisku označila konferenci v Ban - skými komunisty o přímě
ieengu za historický mezník.V určitém smyslu má do ří u Formosy.Odmítají
cela pravdu.Byl to první pokus barevných lidí o své však rozhodovat o něčem,
pomoc a kolektivní řešení vlastních problému.I když co by nějak ovlivnilo
viditelné výsledky nejsou nijak otřásájící,mimořád budoucn'ost nacionalistic
kého čankajškova režimu.
ný význam má už ta skutečnost,že k takovému pokusu
Stanovisko Čankajška ke
vůbec došlo,
komunistickým
návrhům je
Zúčastnili se zástupci/často hodné teoretičtí/
29 státu,jejichž obyvatelstvo představuje víc než po zcela záporné.
iovinu světové populace.Ja.ponsko 56 milionu,Čína 582 — Z^HRi-iNIČNÍ MINISTŘI USA
milionů,Filipíny'20,Indonésie 78,Severní Vietnam 12, Ánglie a Francie se se Jižní Vietnam 11,Laos 1,3,Kambodža 3,9,Burma 18,Siam jdou 8.května v Paříži.
19 Indie 367,Ceýlon 8 2 Nepal 7,Pakistan 75,-afgani' Hlavními body agendy bu
stan 12,Iran IS,Irak 5ýSaudská ^rabie 7,Jemen 4,5 , dou rozhovory s dr.ndeJordán 1,3,Libanon 1,3,Syrie 3 ,4,Turecko 22,Egypt 21 nauerem a příprava kon
Lybie 1,2,Sudan 8,8,Habeš 16,liberie 1,6,Zlaté pobře ference se Sovětským sva
ží 4 miliony»
zem.
Nesoulad mezi účastníky byl ještě vetší než še če
-MÁRŠnL BULGANIN SE V
kalo. Největ.čí překážkou dohody byl,jako obvykle, ko
Moskvě vyslovil kladně
munismus .Delegáti se nemohli shodnout ani v definici
k možnostem uspořádání
kolonialismu.Závěrečná resúluce odsuzuje "kolonialis
schůzky Velké čtyřky.
mus všeho druhu” ..ale velká.část delegátů trvala dlou
ho na výslovném jmenování komunismu jako poslední
— aUSTRaLIE POSTAVÍ V PŘÍ
formy kolonialismu.
^
jpadě války v Asii dvě diJiž z toho je vidět,že Ču-en-laj neměl v Bandoen-jvise.
gu lehkou práci,jaif jsme mylně předvídali.nni všemož?.......
1 1,111^ ..
ná pomoc Pandita Nehru úplně nepomohla.Přímý útok zahájil irácký delegát dr.
Jamalie"Komunismus konfrontuje svět s novou formou kolonialismu,která je da
leko nebezpečnější než jeho staré podoba".Turci,Siamci,Filipinci a Pakistan
ci nezůstali pozadu.Nejdůležitější byl útiok ministerského předsedy neutrál
ního Ceylonu Iptelawaly•"Koexistence znamená žít a nechat žít,a já nedovedu
při nejlepší v ů l i 'pochopit,proč bychom měli jenom my nechávat žít a ignorovat
při tom nebezpečí,které ohrožuje náš vlastní život a naše vlastní zřízení...
Jsme-li jednotní ve svém odporu proti kolonialismu,nemělo by být naší povin
ností ,abychom prohlásili svou oposici nejen proti západnímu imperialismu,ale
také proti sovětskému kolonialismu?"
Prudkost antikomunistiekého výbuchu přiměla Ču-en-laje k tomu,aby narychlo
změnil připravenou strategii.Po celou dobu trvání konference hrál pak roli
nepochopené mírumilovnosti,ale jeho úspěch byl jenom částečný.
Záporem Bar.doengu je odlákání Laosu a Kambodži do neutraSistickéhc bloku.
Proti tomu stojí značné klady *1.síla antikomunisrnu mezi barevnými národy za
stavila Pekin uprostřed úderu proti Formose/nasvědčuje tomu jeho nabídka na
jednání o mírovém řešení/ ,2 .mythus Pandi ta Nehřu jako hlasu »-.sie padl, 3 «vel
ká část barevných národů se probudila k vědomí,že komunismus představuje akutnější nebezpečí než skomírající kolonialismus.Nebylo by dobře přeceňovat
kladné znaky konference v Bandoengu.Ale jistě to byl malý kousek modrého ne
be na zachmuřeném nebi mezinárodní politiky,
-í=W=W=W=W='W=W='W=W=W=W=W=W='W=W=W='W=W='W='W=W
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NÁ R O D N Í
FRONTA
?
— ZAPADONENECKh FEDER x,L- : I T A L S K Á
ní. republika získá of i- || W=W=W=W=W=W=W=WfcW=W=W2=W=W='W=W=W=W-W=¥=W=W=W=
ciolně plnou suverenitu
Klesu jící vliv italských komunistů,podtrženy
5.května.Současně se stá nedávnou porážkou v továrních organisacích v Lom
no členem Severoa.tlan —
bardii ,ovlivnil změnu jejich taktiky.Jeví se ten
tického paktu.
dence návratu k národním frontám,které se tak d.o—
hře vyplatily v lidových demokraciích.Ve skuteč
nosti to znamená jenom snahu dobýt zevnitř,co se
nedalo vzít zvenčí.První praktický krok učinili
Nenniho socialisté,kteří v Itálii fungují jako ko
munistická filiálka.
Nenni nabídl křesťanským demokratům alianci a
:hodné slevil Se svých starých podmínek.Návrh byl
:učiněn v době,kdy vládní koalice prochází krisí.Dů
vod krisejodpor pravicových elementů k pozemkové
;reformě.
Je nepravděpodobné,že by ministerský předseda
:Scelba nebo. generální sekretář křesťansko-demokra— V AMERICE ZEMŘEL NEJVĚT ticks strany Fánfani na něco takového přistoupili.
ší vědec naší doby,pro
:Uzavření každé,třebas i formální a prakticky bezfesor iilhert Einstein.
.významné dohody s Nennim,by vzalo poslední vítr. z
i plachet Saragattových umírněných socialistů,kteří
— KiJJADŠTÍ DELEGŘTI PŘI
tak zvané neutrální komi izatím stejně jenom živoří .jmi nesocialista by si
si, jež dohlíží na dodržo- [něco takového neměl přát.V každé soudobé společnos
.vání podmínek příměří ve t i je prostor,který vyplňují socialistické strany.
Tam,kde zmizí jejich rozumné složky,přebírají ex
Vietnamu,jsou bezmocní
trémní
křídla jejich posice,a po nich obyčejně ko
proti spolupráci druhých
dvou členů komise,Poláků munisté.
V Itálii nemůže být pochyb o tom,že v návrhu
a Indů.Polští členové úplne znemožňují práci kov křesťanským demokratům promluvil Nenniho ušty ge—
mise a indičtí "neutrálo ;nerální sekretář komunistické strany Togliatti.Dva
vé" nehnou bez jejich sou :citáty z posledního kongresu extrémních socialis—
hlasu prstem.Hlavní stíž :t ů :"Komunisticko-sOcialistické spojenectví je něco
nosti Kanaňanů:1.statisí i1trvalého.. ./Nenni/ ,"Naše strany jsou dvě v jedné a
cům. uprchlíků je násilím "jedna ve dvou..."/přítomný komunistický delegát/.
bráněno v' odchodu na jih,
V O L B Y
V A N G L I I
2.zásilky čínských zbraní
W =W = W = W = W = W = W = W = 'W = 'W = 'W = = 'W ’= W
pro Vietminh nerušeně po
Jejich význam nebude vnitr opo1itick ý .Konserna
kračují .
tive i se v posledních letech přesunuli hodně do le
va a trvalý pohyb Labour Party do prava nenechává obě strany daleko od sebe.
Výsledek voleb bude důležitý z důvodů mezinárodhě-politických.Vítězství la
bouristů by bylo vzhledem k jejich appeasementov.é zahraniční politice roz hodně nežádoucí.
Konservativci mají zatím větší naději na úspěch.Hospodářská situace se za
jejich vedení zlepšila,a poslední Butlerův rozpočet je rovněž příznivý.Jejich
největší zbraní zůstává přesto rozkol v Labour Party.Zoufalý předvolební po
kus o jednotnou tvář strany nepřesvědčuje.V anglosaských zemích je překvape
ní vždycky možné,ale vše nasvědčuje tomu,že konservativci zůstanou u moci.
— VE VÍDNI DOJDE K ROZ—
hovorům vyslanců Spoje
ných států,unglie,Fran
cie ,Sovětského svazu se
zástupci rakouská vlády.
Rozhovory mají připravit
půdu pro konferenci za
hraničních ministru,kte
rá "by jednala o uzavře
ní rakouské mírové smlou
vy.
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TfoĚL SPOTŘEBITELE V DNEŠNÍM ČESKOSLOVENSKU
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

pcsieiní době přetřásá os. tisk'
opět špatné zásobování obyvatelstva
jaxrž i n z n é nešvary,jimiž postátněný maloobchod v Čechách a na Slovensku
I - — : :plývá.Systém komunistické distribuce a zásobování spotřebitelského
or ha je totiž labyrint,ve kterém se patrně nevyznají ani ti,kdo jej vymysle
li. So^tní obchod v Československu je založen na humorném paradoxu,kde průmysl
vyrobí nikoli to,co spotřebitelé chtějí nakupovat,nýbrž to,co režim naplánu
je u zeleného stolu.Továrny,jimž je výrobní plán přidělen,se starají jen o
o:,aby splnily plán,t.j. aby vyrobily nadiktované množství zboží.
To je pozadí všech udivených článků v komunistickém denním tisku,který pak
napíše-jako třeba RUDÍ PRÁVO,že "málokdo pochopí,proč je u nás stále nedosta
tek těch druhů zboží,jejichž výroba pro nás není žádným problémem,proč je nut
no p ř i -koupi maličkostí,při tom však nezbytně nutných v domácnosti,běhat od
obchodu k obchodu".To je také pozadí-všech zoufalých spotřebitelských výkři
ků v denním tisku,jako na př.tohot o Prosím,abyste mi poradili,kde mohu kou
pit štětku na vymetání kouřových rour u kamen.Už déle než rok nejsou k dostá
ní. "Tyto trampoty drobného spotřebitele v Československu jsou na denním po řádku,a i samotní režimisté doznávají,že shánění zboží "ztrpčuje zbytečně ži
vot našim hospodyňkám a vyvolává nedobré mínění o naší výrobě a obchodu".Půl
roku třeba nelze dostat dětské podkolenky,drátěnky na umývání nádobí,hospo dářské nářadí,biče,vidle,pak zasenelze pro změnu sehnat sítko na kávu.vlás nicky,knoflíky,bavlnku a jiná maličkosti.Pro pochopení postavení čs.spotřebi
tele, který je obětí státního plánování,je třeba se vžít do duse mladé matky,
která si nemůže opatřit natáčky na vlasy nebo zásyp pro děcko nikoli pro ne
dostatek peněz,ale proto,že nějaký soudruh v Praze naplánoval jen třetinu
žádaných natáček a polovinu potřebných zásypů.Zatím co spotřebitelé píší do
tazy do novin,kde lze v Praze na př.koupit gumové podpatky,několik stachanovců překoná třeba v textilní továrně v Teplicích plán výroby letních hedváb
ných látek o 4G C
/Á
0 obecné nespokojenosti spotřebiteli- s nedostatkem zboží, se špatnou kvali
tou výrobků a s nedostatečnou distribucí svědčí také to,že ministerstvo vnitř
ního obchodu muselo pro nával stížností a oznámení zřídit zvláštní oddělení
na Staroměstském náměstí č.5 ."Sdělení spotřebitelů jsou přijímána denně",na
psalo RUDÉ PRÁVO,jako by se těšilo nějaké nové vymoženosti.
ESP
ČSR FINANCUJE SEVERNÍ'KOREU
Podle vysílání severokorejského roz
hlasu poskytne Československo severo
korejským komunistům hospodářskou po
moc ve výši 316 milionu' korun,aniž hy
za to obdrželo nějakou protihodnotu.
Jde o"hospodářskou a technickou pomoc]
která je v platnosti až do roku I960.
Těžiště pomoci bude v konstrukci auto
mat isovaných továren a továren na ob
ráběcí stroje.
FEP

■CS.PARAMENT SCHVALUJE
Československý parlament prerckoval
a schválil tieto osnovy zákcnov;zákon
o vodnom hospodárstve,zákon o zriaaovanie a zrušovanie výskumných istavov,
ústavov technického rozvoja a výskumných a pokasných práčovi'št a nonecne
vládne nariaienie o chráněněj oblasti
pražského hradu.
las d.s.
— KOTÍM ČS.VYSLhíCSM VY VÍDNI SS 31^1
dr.Otakar Vašek.
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n a v y v á ž í
m a s o .— "Ne 
— 0 velikonocích se konal v Praze ce- jiH
lostátní sjezd Č s .společnosti pro ší- jmaže nás těšit na příklad skutečnost,
ření politických a vědeckých znalostí j.že v poslední době se u nás prodává
/^společnosti pro atheistickou propa— ivepřové maso čínského pívodu,které do
gandu/ *
— Československá letadla začí- ivážíme ze vzdálenosti téměř dvaceti
nají létat na trati Fraha-Moskva.Dosud jtisíc ki lome tri,..."
byl provoz udržován letadly sovětský- j
Plzeňský rozhlas p l o .
mi.— Na přehradním jezeru u Kníniček
j
Z r k a d i e l n o
s p a r t a k i byla zahájena pravidelná lodní dopra- Ja d y . — "Okresně výbory prs těles
va.— Kino "Praha" na Václavském names- \
nu výchova a sport nepracujá všade rovtí má od 1.května zařízení na promítá
nako.Predsedovia často v snahe uspoko
ní sovětských plastických filmů.— -Mi
jit nadriadené orgány hlásili vysoko
nistři Reitmajer a Jankovcová jeli do
čísla,které nezodpovedajá pravdě...
Pekinu otevřít výstavu čs.průmyslu a
0 "prášilovských číslach" svědčí i pří
kultury.— Československo obešle letoš
klad Michalovice.Hoci předseda okres—
ní Mezinárodní filmový festival v Can
ného výboru pre tělovýchovu a sport
nes těmito filmyíPSOHLxVCI/barevný/,
hlásil,že v okrese nacvičuje 95 cvičenbarevný Trnkův loutkový film ŠVEJK a
cr úseku R O H ,prieskumom sa zistilo.že
krátký film OPIČÍ CÍSAŘ.— Zaměstnanci
tento počet je nepravdivý...”
krnovské továrny na varhany sestavují
Bratislavský rozhlas 11.4.
ve finském městě Anttola objednané var
Či
to
n i e
je
g ' r o t e _s...
hany.Předtím montovali na Islandě. —
Ve Vítkovicích vyrábějí 40 metrů dlou n é ? — "Možno povedat, že posluch? —
hý most pro Egypt.— -V Lehnickém zámku čov,ktorí by dychtivé počúvali te.re.nxna Žitném ostrove byla zřízena nemoc ny nepriatelských stanic,je U nás vel
nice s 90 lůžky.Další se má stavět v mi málo.hl# jednako sa stává,že nasx
Dunajské Středo.— Spojené státy žalo občania bez akékolvek n e p r i a t e l s k é h o
valy Československo u Mezinárodního
záměru májá'vyladěná zábavná hudbu zo
soudu v Haagu o zaplacení odškodného
zahraničněj ,a j západněj stanice,z jed
za americké letadlo,sestřelené roku 53 noduché,]' příčiny, lebo u nás je v t o m
čs. stíhačkou' nad německým územím. —
čase fádny,nepočávatelný program,za 31.12.t.r. končí platnost legitimací
tial čo cudzina dává pestrá,pútavu hu
Komunistické strany Českoslovanska.No de b n á reláciu. „ . či je to nie groteskvé legitimace budou vystavovány členům né,že v našich obchodných domoch,ale
v lednu a únoru příštího roku.— Česko a j v áradoch,znej á neraz v predpoludslovenské velvyslanectví v Paříži nutí ňajších hodinách z ampiiónov americ
starousedlíky,kteří chtějí jet na spar ké a rakáské zábavné a tanečné piesně?"
takiadu do Prahy,aby si za 5-000 fran
KUL1I3RNY ŽIVO T",5.3 .
ků předplatili propagační časopis ČES
z á v ě r .— "Odbor škol
KOSLOVENSKÝ SVĚT - ještě před vydáním J e j i c h
ství
a
kultury
při ONY v Uherském Bro
visa.— Dirigent opery Národního divad
la v Praze Zdeněk Chalabala nahrává v dě nám napsal,že pásmo vlčnovského So
Berlíně "Prodanou nevěstu" pro výcho kola mělo být pokusem o satiru "Tak se
kdysi dělal kabaret".Náš závěr?Případy,
doněmecký rozhlas.-— Jména uprchlých
letců/viz HD 8/V./jKolíňáci Karel Ku že někdo servíruje otřepané šlágry pod
záminkou,že je chce zesměšňovat;:isou
čera a Zdenek Nachmilner.
J.L.
velmi časté."
MLáDÁ F RONTáýgps
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Joseph Jechsberg,americky žurnalista českého pv.vodu. autor do češtiny pře—
senách cestopisných causerií SVĚT Nn3 VOLA a HONBA ZA MODRAČKEM,vydal v
Leu Yorku román THE SELE-BETRAYED/Zrada sehe samého/.Kniha líčí fiktivní ži
vot generálního tajemníka Komunistické strany Československa Bruno Sterna,v
němž každý na první pohled pozná popraveného Rudolfa Slánského.Joseph Wechsberg,který byl posledně v Československu v roce 1945 jako válečný zpravodaj,
vysvětluje Slánského jako člověka,který trpí enormním komplexem méněcennosti,z něhož pramení nepotlačitelná touha po odvetě na společnosti,o níž se
domnívá,že ho vyvrhla.Wechsbergcva ZRADA ovšem nedosahuje zdaleka hloubky
Hostovského portrétu poválečného československého komunismu v NEZVĚSTNÉM,kte
rý právě nyní vychází prvně v českém originále v Knižnici Nového domova,992
Queen St
Toront o, Ontario, Canada/'cena 2.50 S-kanadských/ ,který co nej vře
le ji doporučujeme.HD přinese recensi Hostovského románu,jakmile bude pc ruce
redakční výtisk.
Polský inženýr Antoni Ekart ztrá—
Na australském trhu se objevilo ně 
kolik zajímavých novinek.Je to na prv ;vil v sovětských táborech nucené práním místě reportáž anglického žurnális ;ce téměř osm let.Vypověděl své zkuse—
ty Rene McColla JUST BACK FROM RUSSIA jnosti v knížce VANISHED WITHOUT TRa CE
/Zmizel beze stopy/,Parrish,16 sh.Mi/Rovnou z Ruska/,Daily Express,cena
10/o.EcCcli byl na jednom z propagač :no normální .popis sovětských bruta—
ních výletů do Sovětského svazu,jimiž !lit,lépe řečeno mimo brutality,jež
se dává obyčejně ošálit většina západ jobčan - i bývalý - sovětského imperia
ních turistů.Za dva měsíce,která ztrá- :považuje za samozřejmé,vypichuje E ;kart příznačný rys sovětského režimu;
vil v Rusku,mohl vidět jenom povrch
věcí.0 tomto povrchu píše McColl neo :jeho chorobnou podezíravost .autor se
;zmiňuje o význačném polském právníkobyčejně poutavě.Vzhled budov není v
;v i ,který stále tvrdil,že jeho uvezněžádné lidové demokracii nej silnější
stránkou režimu.Úřední průvodkyně jed ;ní musí být omyl,neboč pomáhal za válnou ukazovala KcCollovi na moskevském Iky komunistům a zachránil dokonce ži—
náměstí neobyčejně sešlou budovu a do vet Boleslava Bierutovi.Z tohoto omydávala s hrdostí:"To je jedna z nej- !lu ho ovšem M.V.D.vyvedla lehce:prá—
starších budov v Moskvě."Většině tu :vě proto,že byl tak úzce spřátelen s
ristů takové vysvětlení většinou sta ipolskými komunisty,musí vědět o r.vrc—
čí.McColl se šel podívat zblízka.Bu ;hyen nacionalistických rejdech v lů —
dova nebyla ještě ani dostavěna.V zad [ne polské komunistické strany.
ním traktu ještě pracovali zedníci na I
Z docela jiného kapsáře pochází z
lešení."Co vede Rusy k tomu,že použí fněmčiny přeložená autobiografie jed—
vají takových propagandistů,jejichž
|noho z vrahu demokratického minitra
lži jsou prostě vysloveně oslovské?", 1 zahraničí Výmarské republiky,Ernesta
klade si otázku McColl.Odpovídá na ni Ivon Salomon,kterou narval jednoduše
jenom nepřímo*nic není v Rusku děsi 1 FRAGEBOGEN/Dotazník/Doubleday,6 .7vějšího než tento požadavek komunis
{ pozorňujeme na ni proto,žs dává ar.:tická strany,aby lidé věřili partaj | ha našim pochybovačům představa : t:m,
ním kejklům i tehdy,Když tomu napros . kam až někdy sahá
drzost a a—
to odporuje to,co vidí na vlastní oči I rogance.
jun
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ROZMARNÁ SCÉNA V SYDNEY UVEDLA 2 4 .DUBNA BĚHEM ROKU 1954 SE PŘISTĚHOVALO DO
Snížkovu veselohru PŘÍKLADY TÁHNOU.Pro Austrálie 59 Čechoslovákú/29 mužů. a *
vedení "bylo celkově zdařilé,režie dobrá 30 žen/ a vystěhovalo se 80 osob/58
Herecky byl nejlepší J.Kačer v roli n a ■mužů a 22 žen/.Přímo z ČSR přijelo
CBCS
sládlého a kluzkého společenského para- 30 osob a odjela tam 1 osoba.
sita/potlesk na otevřené scéně/,potom
K R Á T C E
Z
E X I L U
V.Vlažná jako zmodernisováná babička a
vnučka Jiřina J .Forsterové.Dobře zahrá
V Clevelandu zemřel Msgr.Oldřich
la i Eva Fiedlerová/panská/.Dále účin
Zlámal,který byl za' svou vlasteneckou
kovali :M. Němcová,V.Jahoda,B.Rotek a J.
činnost vyznamenán Revoluční medailí
Němec.-Obecenstvo odcházelo z předsta
a Řádem Bílého lva.Bylo mu 75 let.—
vení spokojeno,i když jistě- každý cítil
Koncert R.Firkušného v Ottawě byl nad
že dobový appeal hry už hodně vyprchal.
šeně přijat kanadskou kritikou.-— Z
-kavyzvědačství byl ve Švédsku obviněn
NEOBVYKLÝ HUDEBNÍ ZÁŽITEK PŘIPRAVILI
44 letý čs.houslista A n t .Olšovský.—
melbournskému publiku manželé TancibudDoc.dr.Jos.Kratochvíl podnikl společ
kovi spolu s prvním fagotistou Victori-j
ně se švýcarským badatelem dr.H.Deban Symphony Orchestra T .Yightmanem na j
runnerem řadu pokusů v evropských zo
koncertu komorní hudby 26.4.v Assembly |
ologických zahradách a připravují spo
Hall.Bývalý hobojista České filharmonie!
lečný přednáškový cyklus a několik
Jiří Tancibudek znova při tom prokázal,
publikací.— Zástupci RSČ/V.Majer,A.
že je dnes asi jedním z nej lepších na
Procházka,J.Slávik a J .Lettrich/nav
světě. Pianistka Věra Taneibudková pro štívili členy zahraničního výboru se
jevila plné pochopení pro komorní hud nátu a amer.domu representantů.Infor
bu a velmi dobrý byl i I.Nightman.
movali je o cílech Rady a o časových
politických a sociálních otázkách čs.
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE V I C T O R U
— Na poslední výborové schůzi byla ko- exilu.Předali jim také knihu J.Lettoptována do výboru A.Strossová,která se richa:’History of Modern Slovakia".—
Na konvenci největší polit.strany Brasama přihlásila k spolupráci.
— 11.května se koná. v Box Hill Town Rial" .silie se delegáti rozhodli kandidovat
v příštích presidentských volbách Jusvýstava ručních prací a výšivek.Bude
tam též stánek s čs.výrobky. Výstava je celina Kubíčka,53 letého guvernéra
státu Minas Gerais.Oba rodiče Kubíč
otevřena od 10 do 22 h o d ..
— 18.4.tragicky zahynul známý sportovec kovi pocházejí z Příbramska a přistě
Karel Roubal.Pohřbu se zúčastnila dele hovali se do Brazilie před 70 lety.
Guvernér Kubíček se stále hlásí k čes
gace Sdružení,která položila na rakev
kému původu /'své jméno píše také stá
věnec se stuhou v národních barvách.
le s -í- a s -č-/.
Č .,č a s ,ND,pův.
— 1 5 .4.se konal hojně navštívený přá
telský večírek.Další bude v květnu.Pře
D O P I S
Z
U S A
sné datum bude včas oznámeno. O.M./C.
0 Austrálii sa tuná. člověk nedočíta
— PILOT 'TERRITORY AIRLINES",ČECHG3L0- vobec nič.Celá pozornosi je sástredevák Ant.Chadim, se zřítil s dopravním
ná na studená vojnu,domácu politiku a
letadlem "Dragon" na letišti v Boana u
nie na poslednom mieste na vojnu medLae na N.Guinei.V letadle nebyli cestu
zi policiou a kriminálnikmi.Policia
jící a pilot vyvázl bez vážného zranění
váčšinou prehráva.-Formóza je stále
— 26 LETÝ TAXIKÁŘ OLDŘICH HROKEK ZE 3YD stredom pozornosti,Před týždňom to
vypadalo velmi na vojnu.Aspoň podlá
ney byl 2 3 .4 .ve službě přepaden třemi
M.M.
muži a vášně zraněn.Je v syd.nemocnici. novin a rozhlasu.
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Pívodnf reportáž
Hlasu domova

Uvědomili jsme si,že musíme něco
podniknout na poli emigrace,nebol ak
ce Peru se již táhla devátý měsíc.V
tom přišel Míla,aby nám přečetl šest
náct istránkový chvalozpěv na Austrá
lii, který právě dostal od svého spo
lužáka, právníka. Druhý den nato jsme
odvolali emigraci do Peru a přihlási
li se na Austrálii.
Zvyk je železná košile - prý.Pak
by muj kufr musil vážit aspoň 14 tun.
Jedním z mých - těch výrazně spclečen
ských zvyků - je dloubání se v nose.
0 pohlavcích,stržených od otce,raději
pomlčím.Jednou,hově si tímto způsobem
na kavalečku-v Gablingu,jsem byl upo
zorněn Honzou Novákem*''a ž přijdeš na
naftu,zapískej!"
Jiným mým zvykem je potrpět si na
tradici.Proto jsem zůstal věren tra
dici československého exilu,která je
teá v módě,v níž bývalé úřednice od
škopku si hrají na milostpaní,fabričky na paní továrníkové,příštipkáři na
výrobce obuvi,písaři ha disponenty a
tak dále.Prohlásil jsem se za archi
tekta, namaloval a postavil továrnu a byl to důvod k reemigraci na Novou
Guineu,kde jsem'zůstal věren svým "že
lezným košilím",! když chodím jen v
tričku a hledám naftu.Oběma způsoby a
pořád neúspěšně.
Nafta se tu hledá trochu jiným zpu
sobem,než dloubáním se v nose.Připo
míná mi to moji první a poslední ná
vštěvu nemocenské pokladny na Petrs
kém nábřeží.Hel jsem naražený loket.

Napřed jsem se musel svléci,pak si
lehnout na záda a byl jsem náležitě
ohledán.Nakonec mi byl vytřen krk a
za čtrnáct dní jsem dostal poštou u~
mělý chrup a lístek na doplatek 320
Kčs.Tady se dělá něco podobného.
Sekají se přímky a křivky v lese,
určí se gravitace,chvění země,poslou
chá se,kde zemi šplouchá na maják,po
čítá se,stohy zpráv se posílají do
Londýna,vrtá se,a pro pohon lodi se
vozí nafta z Persie.Všechny tyto prá
ce se konají z tak zvaných base-campů,které jsou roztroušeny po celé plo
še delt od hranice holandské Nové Gui
ney až skoro po Port Moresby.Tyto ba
se campy jsou zásobovacími stanicemi
a odrazovými body pro lidi,kteří pra
cují 'jednotlivě ,nebo v malých skupi
nách,v lese.Base-campy jsou místa,
kde se pije a taky občas se tam děla
jí výpočty,grafy a připravuje se po
stup práce.Ale dosud jsme ani jednou
nepískali.
PAT a -Za VĚREČN a
/Opis společného dopisu,psaného zná
mým v Melbourne./
Milí přátelé,
v předvečer národního svátku státu
Victorie,t .j .Melbourne Cupu,dne.kte
rý muže být svátkem pouze v zemi,kde
lidé mají místo krve pivo,nalezl jsem
se ve slavnostní náladě/ne k w li lupu
ale dík lahvi rumu/ a jal se zpyt:va
ti svoje svědomí,o plánech dc bude ;nosti ani nemluvě.
.1 okra č .str .II
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Jelikož jsem. z jistil ,že :neuběhnu
dvě míle za 3 :2 4 »5 minut ,:a proto nemáiri'
naději vyhrát -příští'Melbourne Cup, je
likož moje míry/prsa:30,b'pky 32 ,pás 24/
,mi nedávájí -vyhlídky■vyhrát sout ěš krá
lovny krásy,jelikož- UĎje vzdělání,do
sažené v Evropě/a zaplaí Pánbůh za to/,
mi nedává.dobré předpoklady být úspěš
ným hlídačem bláznů,rozhodl jsem se
zůstat ještě nějaký ten čas v džungli,
mezi primitivy,kteří to neskrývají a,
jsouce primitivy,neprohlašují se za
ne jvzdšlanejší,nejdokonalejší a tak.dá
le/znáte to lip než já,nebot tam žije
te/ národ na světě - i proti vašim dob
ře míněným radám,radám od lidí,kteří v
životě v džungli nebyli.

■
..................
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;
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■zde nedobrovolným svědkem hádek mezi
spoiubydl 'c-ími,nikdo tu nebouchá dveř
mi a nikdo mne nechodí otravovat s
tradičním "Nevyrušuji?" s nejméně dvou
hodinovým klábosením" o" děle žit os ti
poslání a politiky generála Prchaly.

Je zde nádherný klid.Vzduch je bez
prachu a život bez společenských zá
vazku ,protože v kraji,kde pracuj i,bě
loši téměř nežijí.xx tak tu nikdo nepolitisuje/není to ideální?/ a nikdo
se zde nahlas neutápí ve své nedůle
žité důležitosti jako representant
některé z dávno historických politic
kých stran.Nikdo mi tu nevykládá své
/většinou klamné/teorie,co se mělo dě
lat nebo co by on byl dělal,kdyby byl
na
vedoucím místě/vždycky to nešťast
V životě jsem měl dvakrát rýmu.Prvně
•od malioka až do roku i 944',kdy jsem se né "kdyby"/ v únoru 1 S48 .
jí zbavil u moře v Itálii.Podruhé od
Bělochu zde žije málo a jsou jeden
prvního podzimního d^ste po návratu do
od druhého velmi zvdáleni - proto jsou
mu až do příjezdu na Novou Guineu.Nyní,
si zde tak blízcí.xx snad proto se mi
ač průměrně promoknu na kůži patnáct
tu tak líbí a nepospíchám zpět do -'ze
krát za týden/v době desíti/ a denně mám
mě zítřka",pamatuxjete se přece na ty
nohy nejméně šest hodin ve vodě,po tře
lákavé plakáty vyvěšené všude u IRA.
tí rýmě ani stopy.
lož hodně zdaru a nashledanou až
Měl jsem silný katar průdušek asi
někdy - t o m o r r o w !
od sedmi let - poslední měsíce jsem vů
bec nezakašlal.Moje chodidla byla po
Váš Zachar.
řadu let v desolátním stavu - jen je uK O N E C
říznout a zahodit.Dnes .mám nožičky ja
ko fialky,kuří oka ta tam/bez operací
.V příštím čísle*
po 360 Kčs případně po dvou guineách/.
začátek
nové původní reportáže HD
Dosáhl jsem zde svojí rekordní těles
né váhy a dokonce mi i přestaly padat
S A L U T
vlasy - čímž je ožehavá otázka mojí
pleše na čas zažehnána.Mám ovšem malá
Podle vyprávění čs.uprchlíka L.V.
rii, kterou jsem předtím neměl.
Co jsem opustil Port Moresby,nevidě]
jsem auto,elektrická světlo,nebyl jsem
v biografu ani ha schůzi,nebyl jsem na
pracovním úřadě,neměl jsem peníze v
ruce,neslyšel jsem telefon,nepodíval
se na kalendář,neholil se a neměl kra
vatu.Neřve tady sousedovo radio,nejsem

— ČS.OBCHODNÍ DELEGACE- SKONČILA JEDNÁní s ^rgentinou.Československo doveze;
kukuřici,pšenici,Ječmen,rýži,maso,sád
lo ,más l o ,veJce,ned,vyveze:strojíren— '
ské výrobky,počitadla,měřidla,železo,
ocel a sportovní letadla.
PEP
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Varuj eme před akcí ministerstva vnitra
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Českoslovenští exulanti!

e p n d

/

V exilu,v dutou 1955*

=

Hnutí exulanti, pro návrat domu - HEPND — ,které nalezlo široký ohlas a =
podporu u všech prostých čs.exulanti,vstupuje do rozhodující etapy,Jeho
nepřátelé se snaží všemi prostředky zabránit uskutečnění cíle Hnutí - re- =
patriaci čs. exulantů. do vlasti.Ve své propaganda zastrašují a vyhrožují*
=
Zamlčují návraty čs.exulantu do Československa i to,že jim nebyl zkřiven =
ani jeden vlas na hlavě.Hic vsak nemůže odradit HEPND od činnosti,jež je =
> prospěchu prostých čs.exulantu.Den repatriace do Československa se bií— =
žítHEPND dosáhne svého cíle.
3 tmelujme své řady!Vystupujme jednotně,abychom dosáhli, svého cílelNesmí=
být ani jeden čs.exulant,který by nevěděl o akci HEPND.Proto rozšiřujte
dopisování s přáteli a upozorněte je na repatriaci!Rozšiřujte výzvy HEPND.=
Vaši přátelé vám budou za to vděčni.HEPND soudí,že je vhodná doba obracet =
se s žádostmi o repatriaci do vlasti přímo na čs.úřady v zahraničí.Žádos- =
ti budou dále dokladem našeho rozhodnutí skoncovat s dosavadním životem v =
exilu,vrátit se k svému národu,s ním žít a pracovat.Akci HEPND mohou hodne=
prospět vaši příbuzní v ČSR.Poukazujte jim v dopisech na své postavení v =
exilu a žádejte je,aby působili na Č s .úřady,příslušné povolovat repatriaci^
do Československa.Ve společných akcích je naše sí l a !Den repatriace do vlas=
ti je biízký!Očekáváme jej netrpělivě,přece však s důvěrou.Těšíme se na
cestu do Československa,na domov!
HEPND =

= Opiš třikrát a zašli známým.Nepodepisuj se!
Dopis "Hnutí exulantů pro návrat
domu",adresovaný čs.uprchlíkovi v Au
strálii, byl .pro jistotu napsán a dán
na poštu v New Yorku.Není pochyby o
tom,že jde o podvratnou akci,organisovanou pražským ministerstvem vnitra a
jeho agenty mezi námi.Patrně ve velmi
blízké budoucnosti se dozvíme,vyhlásí-ii komunistická vláda onu amnestii,
: níž se v exilu už tolik napsalo. I
v.:e "Hnutí exulantů pro návrat domů"
zdá se zapadat do celkového komunistic
-iéh: plánu.Prozatím se pražská vláda
snažila získat jednotlivce mezi uprch
líky, sliby nebo násilím.Dnešní komunis
tické propagando jde : získání co nej
většího počtu "navrátilců” ,aby jimi
_: 11 a ;e 11a ropagandě exulantu .Je to

=

stále fcáž komunistická taktika.Ukaž do
ma lidem jediného člověka,který se vrá
til/nebo byl přivlečen/ z exilu,a do
kazuj na jeho případu,jaké hrůzostraš
né poměry'na Západě panují.Je velmi
příznačné,že adresáti,jimž jsou dopi
sy HEPND zasílány,jsou ve velké větši
ně lidé,kteří se nikdy neúčastnili e—
xiiového veřejného života,"prostí" e—
xulantijjak jim komunisté říkají, ko
munistická propaganda nepočítá 3
rostými" ,ale 's prostoduchými ex ...... - . chybujeme,že by mnoho lidí mezi
roh
líky hodlalo svěřit svoji budoucn
něčemu tak vratkému a vo m m i v é — - -ak*
jsou komunistické sliby.
Těm pak,kteří si přesut zahrávají
s myšlenkou na repatriaci,
í
s.1 2 ,
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bychom rádi připomenuli nedávnou histo
Dnes v noci se mi zdálo, jak se loučím
rii "bílé" ruské emigrace.V NEW YOR se svým-otcem'před odchodem do exilu.
SKÍCH LISTECH ze l?.2.t.r. píše Vrati
Otec mi domluvil,abych se za hranicemi
slav Bušek v článku "Navrátilové a směslušné choval,abych dělal jen čest ma
nověchovci";
sarykovskému Československu a abych mu
"...Bolševici mají také své agenty
nezapomněl sbírat známky.Pak mne polí
mezi svými uprchlíky a také dovedou lá
bil a pohnutým hlasem mi dal poslední
kat a slibovat slovy úlisnými.Se záli
ponaučení;"Nikdy nepiš, do exilových no
bou se zahleděli mezi ruskou protibol—
v i n !"Bohužel,to byl jen sen.
ševickou emigraci a hledali mezi nimi
Onehdy jsem dostal dopis o jedné větě: v prvé řadě duše prodejné.Nic jim neva
"Skoč do nejbližší řeky a zapomeň vy dilo, že to byli lidé,kteří šířili ve
plavat, ty v o l e !",napsal mi čtenář Epi světě poznání o zločinech a hrůzách
štol, jenž se v rozrušení zapomněl po- bolševického režimu.Bolševici nejsou
depsat.Včera jsem dostal dopis od pří úzkoprsí,když se jedná o získání doved
tele z Nové Guiney.P í š e .manželé X. ného pera a prodejné duše .,-ilexe j Tol jsou pobouřeni Tvými Epištolami.Píšeš
stoj,Ilja Erenburg,Sergej Prokofěv a
prý odporné štvavé články do Hlasu do zpěvák Vertinský jsou jejich nej cenněj
mova. .. "Výňatek z jiného dopisu:"..Tak ší úlovky...Obyčejně však slovo bolše
jsem včera po dlouhé době mluvil s B. vika dlouho nevydrží.V letech dvacátých
Těžce si stěžoval,že zle pomlouváš na začali bolševici lovit mezi bývalými
ši drahou novoguinéjskou vlast.Inu,ne carskými důstojníky a uprchlíky z let
jsa odběratelem KD,vyžádal jsem si čís revoluce.Lacinými sliby nešetřili.Ře
la příslušná,která mi včera přinesl.Po tězové dopisy,podle kterých teá byly
večeři při debatě se ukázalo,že on sám sepsány dopisy HEPND,kolovaly mezi rus
Epištoly nečetl,ale že je četla jen
kou emigrací.Desetitisíce,snad tři sta
paní továrníková..."
tisíc uprchlíků se vrátilo.Bolševici
a tak dále.Škoda jen^že je redakce tak
jim říkali,že vlna teroru 1918-19 je
shovívavá a neuveřejňuje v Dopisech
překonána a že v bolševickém Rusku
redakci další kritiky světového formá "vlast otvírá svou náruč" ztraceným sy
tu. Žil jsem přes čtyři roky na Nové
nům. ..Na hranici jim vtiskli do osob Guineji,v zemi,jež podle představy vět nich dokladi1
- nevinné písmenko,velké S,
šiny lidí je divočinou.Dnes mohu napsa’ zkratku pro název;"směnověchovci".Tak
s klidným svědomím,že po mém kajícném |se totiž po ruský řík á 'navrátilům.Směnávratu na pátý kontinent jsem tady na nověchovci byli zvyklí,že v pasportech
šel víc krvelačných tygre,neohrabaných; bývají divné policejní zkratky.Písmeno
slonů,slizkých hadů a zákeřných hyen
S jim nic neříkalo.Říkalo však něco po
než v pralesích Nové Guineje.Rozhodně licejním úřadům.Pro bolševickou policii
tam,mezi lidojedy,se člověk cítí jis byli srnenověchovci .lidé trvale pozname
tější ...Omlouvám se všem čtenářům,kte naní...V letech teroru 1936-1938 všich
ré moje Epištoly pohoršily.Kel jsem
ni tito směnověohovci zmizeli.Zmizeli
dobrou vůli.Kajícně slibuj i,že zamýšle
v táborech nucených prací,byli postří
né další Epištoly redakci nepošlu a že leni, likvidováni. . .Bolševici mají las
už víckrát podobnou neprozřetelnost ne k a v á slova k uprchlíkům jenom pokud
udělám.Omluvte laskavě Epištoly mla - jsou za hranicemi.Nepřitel jednou, ne
dickou nerozvážností.
přítel vždycky.Bolševici nejsou senti
Sydney
Mojmír Zachar
mentální ."
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Po ratifikaci pařížských dohod
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Ratifikace pařížských dohod francouzským senátem ukončila dlouhý hoj
: vytvoření nové německé armády.Rusové nezapomněli na armádu,která držela
řeznou rukou v šachu zapadni spojence a druhou tak tak že neporazila "ne—
oremcžiteIný Sovětsky svaz".Jejich odpor hyl proto přirozený a jeho úpor
nost nemohla nikoho překvapit.Ve svém boji proti německá armádě měl Sovět3-;.
v svaz na Západě mocné spojence.Ve "rancii starý a jistě pochopitelný
strach.V Německu sociální demokraty,kteří se s chutí zakousli do vnadidla
jeanotneho neutrálního Německa.V Anglii pomáhal Bevan/když uro nic jiného,
oedy z obvyklého trucu proti každému kroku,který podniknou Spojené státy/',
konečně^ani my jsme sami mezi sebou nebyli zajedno v otázce žádoucnosti vj
znrojeni Německa.Dfvody pro nutnost zesílení slabé západní obrany naráželj
r;a strach z tradičního nepřítele.Starý sentiment často převážil logickou
uvahu.
Věc odpůrců německé armády byla vy
zbrojena řadou tragických zkušeností.
Německý militarismus poskytl nevyčer
patelnou zásobu pádných argumentů .^.le
jejich pře měla vždycky jednu velmi
vážnou slabinu;chyběla rozumná alter
nativa za německá divise.
Rozčarování z moskevské konference
v roce 19 4 7 dalo vznik prvním spekula
cím o nutnosti vyzbrojit Německo. Ne
starého spojence z válečných let se
stal nepřítel téměř př:-s noc a Západ
stál s holýma rukama proti rojícím se
sovětským divisím.fád Ňeskoslcvenska
a berlínská blokáda v roce IQ-Z potvr
dily nejhorší obavy.^nglie,Francie a
země Beneluxu uzavřely t .zv.Bruselskou
smlouvu,která velmi brzo ztratila s w j
protiněmecký charakter.V prosinci za
čaly ve Washingtonu první přípravné
práce pro vytvoření ■Severoatlantické
ho paktu,jenž byl podepsán v dubnu 49 .
Americká vláda se pustila okamžitě do
jednání s evropskými spojenci o vyžero
jení Německa.Hned také narazila na fra
ncouzský odpor.Teprve válka na Nořeji
a vytvoření 50.000 mužů silné armády
ve Východním Německu trochu hnuly jed

náními. První návrh na vytvoření evrop
ské armády vyšel ve Štrasburku z úst
Winstona Churchilla.Dr.Adenauer souhla
sil a francouzská vláda sama podala ná
vrh, aby tato armáda zahrnula i německé
divise.To bylo v roce 1 7 5 0 .Příští rok
uplynul v neplodném dohadování a teprve
r:k následující přinesl další pokrok.
května, pedepsala francouzská vláda
smlouva o Evropském obranném společen
ství .1 _ francouzských,12 něméckých ,12
italských i 5 divisí Holandska,Belgie
a Luce burská mělo být,spojeno v jednu
naanárodní armádu pod jednotným vrch ním velením v rámci federované Evropy.
Jam rvses. začaly francouzské obstrukce
v tlné sýle.AŽ do příchodu vlády Men—
aes-France v dubnu 1954 se žádná vláda
neodvážila předstoupit s touto smlcu vou před parlament-.Americky tlak a nělecite usxupky nebyly nic platný.Mendes:rance sice smlouvu parlamentu předlo
žil, ale sám se za ni nijak nepostavil
a tím nepřímo napomohl k její porážce.
Z iniciativy nynějšího britského mini
sterského předsedy Edena vznikl v Lon
dýne a v Paříži náhražkový plán,podle
něhož měla být
/Pokrač.str.14/
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půlmiliónová německá armáda zápoje- : Ve večerních hodinách dne 18.dubna
na na vrchní velení Severoatlantického se srazilo osobní auto s nákladním,
paktu.Tento plán byl jenom těsně rati- : při čemž byl zabit na místě 33.lety
fikován francouzským parlamentem a po 1 čs.uprchlík Karel Roubal a další dva
pádu Mendes-France také senátem.Tím ta krajané byli zraněni. K.Roubal zane
ké, téměř po sedmi letech,padla posled chal manželku a 3 měsíčního synka.ní překážka
vytvoření německé armáByl jedním z nejlepších hráčů ko
dy.
pané v Melbourne.V mnoha mezistátních
K významu ratifikace se dají přirov zápasech representoval Victorii. K
nat jen dva diplomatické úspěchy Zápa uctění jeho památky rozhodlo se"In
du {Marshal lův plán a Severoatlantický
ternational Soccer Committee"v Mel
pakt.Ale německý problém tím není zda bourne věnovat každoročně nejlepšímu
leka vyřešen.Z boje o německou armádu
a nejslušnějšímu hráči mezinárodní
in
7 ar
se stane boj o německé sjednocení/ ze
b
Jn
- i’l v'7
í2
c
x U ' - ac\L
-íl
- i ioX l O u U c i X c i
.
sovětského hlediska boj o německou neuC velké oblibě zesnulého svědčila
tralisaci/.Západ bude trvat na dvou pod značná účast osobních přátel,všech
mínkách;svobodných volbách v celém ně spoluhráčů z klubu Slavie,zástupců
mečku a na setrvání okupačních armád až čs.i jiných crganisací atd.na pohřbu
do té doby,než se eventuelně sjednocené; 2 1 .4-na hřbitov do B ox Hillu._______
Německo postaví na vlastní nohy.-, tady
Z L O B Í
V Á S
O Č I
?
začínají nová starosti.Na případě Japon
Potřebujete brýle!
ska jsme viděli,že není nikde psáno,že ;
Navštivte s důvěrou krajanský
poražená země setrvá, na své západní o—
rientaci.Silnou zárukou jo v Německu dr
o p t i c k ý
z á v o d
Adenauer,ale to'je starý člověk.Obavy
" 0 P T 0 "
vzbuzuje otázka,kdo přijde po něm,a zda.
109 Swanston St./9 . posch./,Melbourne
li se bez něho křesťanští demokrati u/proti Melbourne Town Hali/
drží u moci.Vyhlídka na sociálně-demoTelefon-Cent.1819
kratickou vládu v Němec k u není nijak'po;
vzbudivá.Je proto mimořádně důležité,
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-13 h.
Mluvíme česky i slovenský________
aby Německo bylo ještě za vlády dr.^de—
nauěra připoutáno co nejpevněji k něče
mu nadnárodnímu.
PEDICURA JAKO II BATI NA ST. K I L D Ě !
Kuřích ok, otlačenin, tvrdé kůže a
Dnešní Západoevropská unie není ni
čím jiným než vojenskou aliancí.To ne
jiných potíží zbaví Vás
stačí.Musí být vyvinuto nové úsilí k oZDENA P O S P Í Š I L O V Á
živení starého plánu na Evropské obran
26 Charnwood Cresc.,ST.KILDA, Vic.
né společenství.Jeho hlavní překážkou
byla otázka vyzbrojení Německa,jež je
Volejte předem na č. LA 3504
dneska hotovou událostí.Oživení evrop
ského hnutí by proto nemělo být nic ne Z R C A D L A
VŠECH DRUHU
možného. Evropa se ke své federaci ne A T A B U L O V Í
S K L O
dostala hlavní branou.To však nezname
Vám dodáme v Melbourne až do domu ;
ná,že by k ní nemohla dojít zadními
dvířky,bude— li jen dostatek dobré vůle, Volejte WU 1035/večer / ,navštívíme Vás
snášenlivosti a trpělivosti.
—kwINU.JAN CULKÁ
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turnaje v Piz
—
IT RECI:TL- V HOLANDSKU SKONČILO M i  Paříži,protože během
ze
onemocněl
na
zápal
slepého
střeva.
strovství světa ve stolním tennisu.V
hlavní soutěži mužstev mužů,-Swaythlingj — ČESKOSLOVENSKO PORAZILO V KOPxtNÉ
Zutu,zvítězili opět Japonci.Jejich
Švýcarsko 3:2.Dorostenecké mužstvo
soupeřem ve finale bylo mužstvo česko- Československa zvítězilo nad dorostem
slovenská.Japonci zvítězili 5:3.Také
Velké Britanie 1;0.
titul mistra světa v soutěži jednotlivá
cv připadl Japonsku.Tošiaki Tonaka po — ČESKOSLOVENSKÝ UPRCHLÍK KAREL ČÍŽEK
razil ve finale jednoho z favoritů sou:vyhrál mistrovství stolního tennisu
Západní Kanady.Mistrem Kanady je jiný
těže,Jugoslávee Žarko Dolinára 21;12,
2 1 :S,21; 1 4 .Tonaka je čtvrtým hráčem v československý uprchlík Max Marinko.
japonském žebříčku.Loňský mistr světa ;— ČESKOSLOVENSKÝ SPORTOVNÍ KLUB SPAEOgimura vypadl v pátém kole.V mistrov ta Toronto oslavuje 25-výroěí svého
ství žen vyhrála už po šesté Rumunka
trvání.Za Spartu Toronto hrají tito
angelica Rozeanu.Ve finale porazila Ra hráči:Průcha,Turek,Uj čík ,Šperl,Dragoun,
kušanku Rumpier-Wertlovou 21:13,21:5,
Shapka,Šedo,Staněk,Svoboda,Zemánek,'
21;8.Československo'získalo jediný ti Ve jnař,Just,Molin,Kraj íček,Štrobach,
tul ve čtyřhře mužů ,kde m d r e a d i s se
Líska,Nečesánek.
Štípkem porazili ve finale přesvědči
vě jugoslávskou'dvojici Dclinár-Haran- — S.K.PR a H á SYDNEY ZAHÁJILA MISTROVgozo 21:10,21;7,21:18.Harangozo a Do skou soutěž dvěma vítěznými zápasy.V
prvém porazila mužstvo Concordu na
li nár byli loňskými mistry.Eaaaři si
odnesli titul ve smíšené čtyřhře.Dvo vlastním hřišti 6 :2/2 :2 / .Branky vítě
jice Czepészi-Kocziánová. porazila an- zů. :Maroko 3,Muller 2,Hořínek.Před kon
cem zápasu byl vyloučen Tančev.Drůhé
gloskotský pár Simonš-Elliottová 16:
21,18; 21,21:18,21:18,21; 16.Japonci >ré.[ mužstvo,hrající pod jménem Slavie,zví
tězilo 2:1/2:0/.V druhém zápase pora
li ve všech soutěžích s nevýt typem
raket,jež jsou potaženy zvláštní houbo: zila Praha Guilford Wanderers přesvěd
vitou gumou.Během mistrovství zaseda- .čivě 4 :0/2 ;0/.Branky;Ma r oko 2,Muller
la mezinárodní organisace stolních ten: a Tančev.Drůhé mužstvo prohrálo 3:6
nistů a zamítla návrh,který žádal zá /2 : 2/.Po prvých dvou kolech vede S.K.
kaz používání těchto raket.Příští mist Praha Sydney tabulku Jižní ligy se 4
rovství světa se bude konat v Tokiu a :body a brankovým poměrem 10;2.Druhý
další v roce 1557 ve Stockholmu.
je Sydney nustral s 3 body.
E.l.
.— VÍTĚZEM SKOTSKÉHO PCHÉRU SE STAL ES- — ZAHÁJENÍ DOSTIHOVĚ SEZÓNY V ČZ3KCčekaně Clyde,který porazil v opakova slovensku bylo 10 .d u b n a . Českosloven
ném finálovém zápase Celtics 1:0.
ské derby” bude pořádáno v Chuchli
dne
19.června,"Velká pardubická"
se
— ITAL Ea USTO G,JEDINÍ VYHRÁL MEZINÁ bude konat ve dnech 16.a 2 3 .října/ s
rodní tennisový turnaj v Janově,když
mezinárodní účastí/.V červenci a v
ve finale porazil Američana Larsena,
srpnu budou uspořádány další dostihy
Larsen předtím vyřadil v semifinále
v
Karlových Varech.
C
favorita turnaje Argentince Moreu.
— J._R0SIuiV DROBNÝ SE NEMOHL ZÚČASTNIT
mezinárodního tennisového turnaje v

kání porazila Č3R v Liverr:clu ^ngiii
6:1.
I:kr.na str.lc.

r
HLAS DOKOVÁ
hřejete si poradit s tiskem,
hledáte nové návrhy na vkusné

S P O R

I /Pckračov,/

* visitky * dopisní papíry *
* obálky * pozvánky *
* účty a gine obchodní papíry ?

I— S .K.SLAVIE MELBOURNE SEHRÁL DALŠÍ
;dva vítězné mistrovské zápasy.23.4.55
izískal celkem snadno 2 body v Geelongm,kdo zvítězil 6;l/4:0/ brankami Lach
Obraíte se s důvěrou na firmu
imana 2 ,Engelbogena 2,Dicksona a KurzJ.V.
L I N H A R T
iweila. 30.4.porazil 3.C.South Yarra ha
[jeho hříšti 4 :1/ 2 ;0/.Branky:Gajdoš 2,
7, Goodwin 3t„, BLACKBURN, VIC.
;Lachman a Engelbogen.Domácí dali bran____ Prvotřídní!
Levné!
Iku v poslední vteřině hry.Dobře zahrá: ly zadní řady Slavie.-Po 6 zápasech má
Víte, že až £20 ušetříte
iSlavie 12 bodů a score 33:8.Je na 2.
protože máte FILIPA? Ano,
místě tabulky/za PRAHRANEM,který je ta
J O S E F
P H I L I P
ké bez porážky a má score 35:8/.Na 3»
otevřel pro Vás prodejnu a opravnu
místě je SUNSHINE CITY se 7 body. —
Pravděpodobným mistrem prvého kola mi 
RADIOPŘÍSTROJŮ A ELEKIROT. ZAŘÍZENÍ
strovství bude asi vítěz zápasu PRa H***********************************
RAN-3LAVIE,který
se koná 7.5.na hříšti
Konec drahých oprav = = = = = = = =
Slavie
v
Elwoodu.-14.5-hraje
S. proti
= = = = = = Začátek levných nákupů
Poradím. Vám tak,že budete mít jistotu, SUNSHINE CITY na hříšti v Sunshine Par
HD
že za své peníze dostanete jen ten i k u .
nej lepší výrobek * Vše možno koupit ! — V PRVNÍM KOLE 'MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE"
na splátky a levněji než jinde!
v Melbourne byl loňský vítěz,Českoslo
vensko ,sponsorovaný S „K.Slavií,vyloso
J. P H I L I P , Radio-Electrical,
ván proti Maltě.
S.Č.
119 Gardenvale M .,GARDENVALE, VIC. !
/1.stanice za s t .Elsternwick/
Tel.XM 2542 * Dříve závod v Praze XII,.
LYŽ a ŘSKĚ STŘEDISKO Na HOTPAM HEIGHTS
DŮLEŽITÍ) SDĚLENÍ VŠEM
kteří ušetřili a kteří chtějí
v budoucnu ušetřit víc liber!
KOUPĚ,PRODEJ NEBO VÍMĚNA AUTA
JE VĚCÍ DŮVĚRY!
Spolehlivě

Vám vše obstará

V .
J 0 K L
****************
nyní vanové moderní prodejně
FIRST YARD,

55 NEPEAN HIC-K..AY,

ELSTERNWICK, VIC.
Telefon LF 1676,po prod.době 1F 2587
Také motocykly beru na protiúčet
V případě potřeby
ZAŘÍDÍM I FINANCOVÁNÍ VAŠÍ KOUPĚ

Nej lepší lyžařský terén ve

Victorii

Plná sezóna: počátek června-listopad
Tamní horská chata je pod čs.vedením
Podrobné informa.ce o spojení atd. dá
SKI CLUB OF VICTORIA, 395 Lt.Collins
S t .,Melbourne nebo přímo
JAN TOLa R,Chalet. HOTHa M HEIGHTS,VIC.
Specialista NERVOVÍCH CHOROB
s dlouholetou praxí ve Varšavě
J.

M A C K I E W . I C Z

3.posch.,117 Collins S t .,Melb.-City
nebo
25 Balston St., St.Kilda, Vic.
Návštěvy telef. předem na č. LB 4083
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LISTÁRNA

— myslím, že jste dost nevyzdvihli význam Winstona \ " 0 .Sušický','Syd. :Dík za
Churchilla pro nynější svět .Ovšem, že se někdy díval íbáseň.Ponecháváme na pozd.
na některé věci trochu jinak, než bychom si byli
— rV.J .jPt.Kem.jDík za výst.
sami přáli. Je konečně Angličanem a ne Oechoslovákeirj .a adr.,Ukázk.čísla jsme
Hejaké ty rozdíly v detailech politického myšlení a fzaslali.Předpl.do ciz.lod.
jednání neměly by ale nic měnit na skutečnosti,že. :-.jpoštou stejné .jako v Aust.,
ho i sami považujeme za nejvýznamnější politickou o-jletec.poštovné 3/-za 1 výt.
— F.B.,Car.En.Qld.{Spokoj.
3 ccnost naší doby.
R.S.,Rose Hill
[těší.Díky za adr..— F.J.,
-—Již dvakrát jsem dostal na svou nynější adresu vý
lAdel. ;V roce 1950 vycházel
zvu t.zv."Hnutí pro návrat domů".Poprvé byla odeslá
ÍHD jako "rozmnož.dopis",
na koncem loňského'roku z Paříže, nyní došla z New
jt.j.hez povolení austr.úř.
Yorku.Nemám tušení, kdo je odesílatelem a kdo dal
.Povol.došlo v červci 51» —
dotyčným lidem moji adresu. Chtěl bych jen varovat
jK.K. ,Windsor;Dík za inf. .
ostatní krajany a veřejně prohlásit,že za takovou
j— F.H.,Con.BayjPátr.po zn.
korespondenci nemohu a že nehodlám sednout komunis
jje zdarma.Chcete-li,přilož
tickým agentům na lep.
J.Šotkovský,Melbourne
íte jen známku na vyř..—
IJ.V.,Syd.;Spokoj.těší.
— Jsou ty "Moluky" /HD 7/V. ,str. 1 1 ,p.r ./ opravdu
I
HD
věrný citát z BOHEMIE? Neuvěřitelné!L.P.,Mnichov
— Kolikrát jsem vás již prosil, aby moje příspěvky
REDAKCI DOŠLO;
nebyly upravovány.To není ješitnost,ale věc princi
pu.Svoje věci podepisuji.Jscu-li spatné,jde to na
[Ústředí svob.č s .odborů,29
moj.e konto... Předně;Pidgin English - ne pidžn ingiWest 57th St.,N.York 19,
liš. Pidgin se mluví pouze na New Guinea, v Papui
jUSA:Studijní zpráva mezi
se mluví MOTU.
K.Zachar,Sydney
národní komise.Vypracoval
— Zbude-li vám v příštím čísle trochu místa,uveřej jF.Cífka.
něte, že se před odjezdem do USA loučíme se všemi
|F.C .SPARTA,Toronto ,o/'-296
známými v Austrálii. Jos.a Mir.Libišovi,Brisbane
jMarguerette S t .,Toronto,
— Je to hlúpe,keá z akýchkolvek dovodov odchádza X. O n t .,Canada:Publikace k
25 .výročí založení kluou.
nazad do Austrálie.Člověk.nemože šúdit a vyniest
konečný rozsudok nad akoukoívek krajinou,tobož nad
USA, za pár mesiacov. Mal tomu dat najmenej rok,ja
DOPORUČTE ODBÉR HD KRAJA
hovořím,že ani dva sú nie dost. Ako by som ja bol
NŮM V OSTATNÍ ClZINĚ.
hovořil o Austrálii,keby som bol odisiel odtial
UKÁZKOVÁ ČÍSLA ZAŠLEME
preč za prvých šest mesiacov? To som čistil zácho
OBRATEM ZDARMA.PŘEDPLAŤdy a potom som postupil v lágri na kitchen man-a.
[NÉ LODNÍ POŠTOU DO CELÉHO
...Je to tu hrozne individuálně a záleží,ako sa
jSVŘTA STEJNÉ J.--KC V AU3Tkto vie prebíjať a čo dokáže.
M.Š.,New York
ÍRALII. DĚKUJEME.
HD
— Počet našich krajanů v Indii se stále zmenšuje,
DSKTj JSř-ii
jako konečně počet všech bělochů. Podnikatelských
r?
\TH
Vu n O ii-J
možností i příležitostí k lepšímu zaměstnání dále
VYROVNÁNÍ
ubývá, stále víc se mluví o znárodňování dalších
PŘEDPLATNÍHO
obchodních a průmyslových odvětví...Hodně zdejších
::l^su domova
Čechoslováků má namířeno do Austrálie. J.S.,Indie
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O D B O R N É

D U K O V Á N Í

3RITANIA HOTEL
V I N Á R N A
"U P E P Í K A ”
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -* * * * * * * * *
r o h Bourke & Queen S t s .
M E L B O U R N E - C I T Y
Vám dodá hez příplatku až do domu
veškerá vína a lihoviny
Na skladě jsou též č s .likéry/kmínka,
slivovice, karlovarská hořká, vodka»,
třešňovice/ a budějovické pivo.
Volejte: MU 1408
0 splnění Vašich přání se postará
Pepa Blahovec
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
Sluneční brýle
Velký výběr
M. C H R P A ,

odborný optik

A U T *
od základu - i malé opravy

též'

d u k o v á n

le v n ě a p r v o t ř íd n ě p ro v e d e
J. Č E R N Ý
&

Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12.30
Přijímáme objednávky také poštou
JAN HALAT, A.A.S.A. /člen australské
společnosti účetních znalců/ otevřel
účetní kancelář na 122,Charles Str.,
Abbotsford, Vic.

SPOL.

43 Williams Rd., Windsor, Vic
Telefon: Win/LX/ 8228
Volejte laskavě mimo pracovní dobu
NEHAZ a RDUJTE S BUDOUCNOSTÍ !
Přišlo Vám někdy na mysl, jak se Vám.
povede, jestliže náhle onemocníte
nebo utrpíte úraz ?
THE AUSTRALIAN PROVINCIAL AS
SURANCE ASSOCIATION, inc. NSW
Vám platí £10. podporu týdne a lékaře.
Při smrtelném úrazu obdrží pozůstalí

mmmmmmmrnrnmmmmmmmnmmmmmroryimiTim

257 Elizabeth St., Melbourne-City
/v domě R.Kyatt, Chemist, poblíž
Lonsdale St./ * Telefon: MU 2601
/dříve Praha II.,Jindřišská 7/

í n á b y t k u

£

1000.

Podrobné informace i o životním po
jištění Vám nezávazně podá
E.A.BAŠTA, 36 TORBAY S T .,MACLEOD
Melbourne. Telefon JE 1841
Pozor.!
D E S

I N F E K C I

P o z o r !
B A L Í Č K U

před odesláním do ciziny
provádí
STEVENS FUMIGATION SERVICE

11, McWhae Ave., RIPPONLEA, VIC.
Telefon: LF 1831
PŘIJMEME VÍCE TRUHLÁŘŮ pro výrobu kon
tinentálního nábytku. Ideální podmínky
’Vystavujeme potřebná úřední potvrzení
dobrý plat. ALE'S FURNITURE CO., 195
Commercial Rd.,South Yarra, Vic.
VYUČUJI ANGLICKY A NĚMECKY jednotlivce neb kroužky, začátečníky i pokročilé.
Připravím k universitním zkouškám. Volejte WA 2657 nebo pište na: C.G. Rehn,
82 Disraeli St., Kew, Vic.

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ: Josefa Šreiera/z Holešovic/,dr.Vladimíra Nešpora,Richarda
Klokana,Jiřího Vlasáka/dopis v red. a kromě toho hledá jiný známý v důlež.
zálež./,dr.Jana Potočka z Opočna/nutné/,Zdeňka Žitovského,Jindřicha Fuchse
/Již.Ámer.?/,Ueberlackera z Libochovic a Vlád.Mackovíka/zpráva příb./.
HP
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. Adresa; Hlas domova,
4 Erin S t .,Richmond.E.1,Vic..Telefon Ja 3380/jen mimo prac.dobu/.Předplatné
na rok s 37/-, na půl roku s 19/-, na 7 čísel s 10/-, jednotlivě s 1/6.

