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ČESKOSLOVENSKO
VYHLÁSILO AMNESTII
K 10« výročí konce svetové války

K 10. výročí konce druhé svetové války vyhlásila československá vláda
dávno předpovídanou amnestii. Československá amnestie se, podle zpráv
mnichovské rozhlasové stanice Svobodné Evropy, vztahuje na všechny
osoby, odsouzené pro zločiny, s výjimkou těch, které byly odsouzeny pro
vraždu, zabití nebo krádeže. Trest smrti méní se jim na 25 let žaláře,
tresty na svobodě se snižují. Dále se vztahuje na uprchlíky, kteří se vrátí
do Československa do šesti měsíců ode dne vyhlášení amnestie a nedo
pustili se velezrady. Změnění trestu smrti je snad jediným
positivním bodem celé maškarády. Znamená to aspoň něco, bude-li
to dodrženo, pro několik chudáků doma.

Jakou cenu má amnestie
1 pro nás? Rádi bychom tu
ocitovali HD 1 / V. z
’ 10. ledna letošního roku:
'”Je docela možné, že se
sovětský mírový hokus-pokus dotkne docela
1 vážně i československého
exilu. Loni se už jednou
pražští propagandisté
uřekli, že komunistická
vláda hodlá letos v květ
nu oslavit 10. výročí
skončeni války mohut
nou amnestií, jež by se
vztahovala i na politické
uprchlíky. Nemá ceu se
o takové možnosti šířit.
Komunistické sliby jsou
tak velké jako komunis
tické koncentráky. Pokud
je něco známo o osudu
navrátilců, je to fakt, že
všichni si odsluhují třesty ne kratší 12 let ve vě, zeních a táborech nuce• ných prací, pokud se
ovšem nedají zcela vy
užít pro komunistické
ropagační účely. Ale i
takoví se octnou doma
v exilu horším, než jaký
poskytuje nejhorší cizina.
Mezi nimi a lidmi doma
zůstane nepřekročitelná
• hradba nedůvěry, nená
visti a pohrdání. Komu
se zamlouvá taková bu
doucnost, může si po
sloužit”.
Na poslední větu kla
deme důraz. Tiskoviny
československé vlády s
oblibou tvrdí, že uprch
lické časopisy se snaží za
strašit ’’prosté, hidové
uprchlíky” hrozbami. Je
nám všem jasné, jaký je
to nesmysl. Jesdiže se
někdo z nás rozhodne
vrátit, není tu moci a šili,
která by ho mohla zdr

žet. Nemyslíme, že by
bylo třeba se květnovou
amnestií vážněji zabývat.
Politický uprchlík je ten,
kdo uprchl z politických
důvodů. Z těhže důvodů
se také vrací a nic na tom
nezmění amnestie vlády
československých komu
nistů.
Květnová amnestie
skrývá, jako každý ko
munistický trik, nená
padnou léčku. Promíjí
všechny politické zločiny
kromě velezrady. Kdo je
nom trochu myslí, musí
přijít na to, jak lehko
může kterýkoli komunis
tický soud v Českosloven
sku přisoudit každému
navrátilci velezradu.
Všichni, nebo skoro
všichni, jsme vypovídali
při běžném prošetření na
stanici americké /britské,
francouzské/ protišpionážní služby. V š i ch n i
jsme se více nebo méně

spikli za tím účelem, aby
chom přivodili změnu
stávajících poměrů. Ne
potřebujeme komunistic
ké právníky, aby nám
tohle vysvětlili.
’’Rudé právo” a jiné
noviny teď tvrdí, že se
snažíme zastrašovat ty,
kdo se chtějí vrátit. To
je lež. Je však naší povin
ností varovat všechny,
kdo se takovými plány
zabývají. Tam, kde nic
nezmohou domluvy, mělala by přivést k rozumu
fakta. Citát je z časopisu
’Československý přehled’
4/II-, duben 1955: ”Ti,
kdo letošního jara a léta
zmizí opět za Železnou
oponu na zavolání agen
tů HEPND - a za dnešní
situace lze těžko očeká
vat, že by nezmizel nikdo-nebudou první, kdo hle
dali v návratu východis
ko....Vrátil se /předtím
p.r./ dvacetiletý hoch

Křeček. Na vojenské
misi v Západním Něrhecku mu řekli: Nic se Vám
nemůže stát, odvolejte se
na mě!” V Železné Rudě
na SNB se tomu zasmáli,
stejně pak v Klatovech
a Rokycanech a nejvíce
pak na Pankráci, kde
Křečkovi přisoudili dva
náct let...Mladík Krahu
lec nepokládal - snad
právem - namáhavou
práci v pařížské vagónce
za exil dosti čestný a za
jímavý a nevěděl si rady.
Když se vrátil, soud mu
sdělil, že se na tváře
svých drahých bude mo
ci podívat asi tak za dva
cet let. Do té doby se
musí spokojit koncentrá
kem ’’Nikolaj” u Jáchy
mova a útulností uranové
šachty. Jak se ukázalo,
nebyl v ’’Nikolaji” sám.
Bylo tam navráticů ně
kolik. Někteří z nich byli
šťastnějxí, dostali jen
dvanáct let...”
Opakujeme, že tu nelze
držet nikoho, kdo se jed
nou rozhodne pro návrat.
Ani snad by nikdo k ně
jakému přemlouvání ne
měl chuť. Nikdo z na
vrátilců však si nebude
moci stěžiovat na to, že se
vrátil nevarován.|

Zmatek
ve Vietnamu
Situace v Již. Vietnamu byla v uplynulých dnech
mírně řečeno chaotická. Celý týden nebylo jasné
ani to, kdo je vlastně toho času u moci. Nejprve
zprostil císař Bao Dai ministerského předsedu Ngo
Dinh Dierna úřadu, což Diem odmítl vzít na vě
domí. Na scéně se objevil gen. Nguyen Van Vy,
který střídavě zavrhoval a podporoval Bao Daie,
a nakonec musil utéci ze Saigonu, aby unikl zat
čení. K dovršení zmatku přispělo objevení revo
luční vojenské kliky, která žádá zřízení republiky
s Diemem v čele. To vše se seběhlo v době útoku
vládních oddílů proti armádě vzbouřenecké sekty
Biň Šujen. V pozadí zatím potahovali američtí,
francouzští a britští emisaři za změť zákulisních
drátků.

Ještě dnes je těžké dwt
dohromay jasný obrázek.
Abychom se vůbec ně
kam dostali, musíme si
trochu ujasnit, kdo je
vlastně v Saigonu kdo.
Císař Bao Dai, jehož
drží láska k vlasti většinu
času na francouzské Ri
viéře, je postava neslav
ná. V době, kdy už se i
Francouzům rozbřesklo,
že potlačení Vietminhu
nebude snadné, padlo
jejich oko naBao Daic

Deset let horkého míru
Tři roky horkého míru jsme promeškali ve
studené válce, kterou jsme bojovali na vlastní půdě
od okamžiku, kdy jsme se prvně setkali s přísluš
níky Rudé armády. Byla to naše specielní česko
slovenská válka, kterou bojoval každý demokrat
po svém. Sknočila neslavně. Nicméně byla
bojována.
Sedm let horkého míru, které jsme prožili na
Západě, ponechává v nás pocity velmi smýšené.
Mnoho je nás zklamaných, neboť jejich představa
Západu, jak ji znali s druhé /nebo třetí a čtvrté/
ruky/, neodpovídá skutečnosti, s níž se dnes musí
smířit. Mnoho je nás zahořklých, protože jsme
většinou přišli hlásat spojenectví mezi otroky, jež
jsme doma opustili, a svobodnými lidmi západního
světa, a shledali jsme, že chování otroků je často
důstojnější než chování lidí, kteří jsou svobodni
náhodou nebo aniž o tom vědí.
Mnoho je nás zklamaných a zahořklých, protože
mnoho z nás bylo připraveno za svobodu Česko
slovenska bojovat, ale nemělo trpělivost pro týž
cíl pracovat. Snad se v mnohém podobáme Čankajškovým vojákům: každý den čistíme zbraně,
aniž pozorujeme, jak vrásky přibývají jedna
k druhé.
Nemůžeme přesně říci, jak se za* deset let hor
kého míru změnil západní svět. Jedni říkají, že
si vzal poučení z trpkých lekcí, jichž se mu dostává
den ze dne. Druzí tvrdí, že mezi horkým mírem
/jak jsme jej nazvali my/, studenou válkou /jak
náš neslaný a nemastný stav nazývají západní
žurnalisté/ a porážkou svobodné části světa stojí
jen zázrak. Na tem tak nezáleží. Strany jsme si
nezvolili. Strany naiv byly vnuceny. Měli bychom
si spíš položit otázku, jak jsme se změnili my.
Víme, jak nebezpečná je generalisace. A přece
se odvážíme říci, že v průměru s příslušníky exilo
vých skupin ostatních národností je mezi námi
větší procento lidí, kteří v každém prošetření
obstojí jako političtí uprchlíci.
Ale jsme změněni. Snad příliš často podléháme
prostředí, v němž žijeme, snad příliš snadno zapo
mínáme na to, co je dobré a zlé. Snad jsme si
příliš vzali k srdci poučení z praKtické politiky,
která se ptá, kdo je opravdovým vládcem v zemi,
a nezeptá se, kdo je v právu a kdo ne.
Snad příliš často zapomínáme, že pravda, spra
vedlnost, mravnost a čest nejsou jenom pojmy,
o nichž se dočteme v ušlechtilých a zaprášených
knihách. Snad příliš často zapomínáme, že všechny
tyto pojmy nqjsou jen pojmy.
Naše bolest, krátce řečeno, je příliš mnoho
nadšení a idealismu na straně jedné, příliš mnoho
zoufalství na straně druhé. Říkáme, že chceme
svobodné Československo. Říkáme, že chceme,
aby komunismus byl potřen. Říkáme to do úpadu.
Musíme však ještě říci, co chceme dělat mezitím,
v době, kdy se tváříme jako tvrdí bojovníci. Měli
bychom říci, čím hodláme vyplnit příští leta, nedej
Bůh, desetiletí, tohoto horkého míru. V každém
případě by náš plán měl být lepší a účinnější než
byl dosud, byl-li jaký. Potom a teprve potom,
se budeme moci bez uzardění zeptat těch druhých.
<
jun
jako figuru, kterou by Schůzka čtyř mocností
mohli postavit proti Ho- Vyslanci Spojených stá
-či-minhovi .V roce 1949 tů, Angli a Francie po
zvali formálně vládu So
byl korunován a od té větského svazu ke schůzi
doby neudělal nic, nač čtyř mocností. Pozvání
by mohl být hrdý. Koru bylo schváleno na schůzi
nu na hlavě mu drží výboru NATO. Spojené
státy jsou ochotny se zú
francouzský a částečně i častnit jen pod tou pod
anglický vliv /britský mínkou, že jim bude
/Pokračování na str. 2./ agenda přijatelná.
Published by
Fr. Váňa, 4 Erjn St., Richmond, E.l, Vic
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Zmatek ve Vietnamu
/Pokračovaní se strany 1./

komisař pro jihovýchod
ní Asii MacDonald je
jeho osobním přítelem/.
Mezi vlastními krajany
se valné popularitě netě
ší a způsob jeho života
dodává komunistické
propagandě nevyčerpa
telnou zásobu pravdivých
argumentů.
Vzbouřenecké sekty
Cao Dai, Hao Hao a Biň
šujen nejsou ve skuteč
ností ničím jiným než organisacemi svérázných
gangsterů asijského ra
ženi. Jedny kontrolovaly
obchod s opiem, ze kte
rého žily, druhé čerpaly
prostředky z rozsáhlých
latifundií, které byly
vlastně státy ve státě.
Prvním vadil D i e mův
bezohledný postup proti
obchodu s drogami, dru
hým jeho pozemková
reforma. Všechny byly
pozůstatky francouzkého
kolonialismu, který je
toleroval a pěstoval jako
prostředek k uskstečnění
staré osvědčené zásady
’’rozděl a panuj”.
Ministerský předseda
Ngo Dinh Diem je jed
nou z mála světlých pos
tav Indočiny Protože je
americkým vyvolencem
pro záchranu Vietnamu,
je třeba brát s reservou
reklamu, které se mu s
americkou důkladnosti
dostává. Ale o jeho na
prosté čestnosti se nedá
pochybovat. Přiznávají
ji i silně levicové a úplně
nepřátelské živly.
Jeho nekompromisnost
proti francouzskému ko
lonialismu z něho dělá
postavu, která je těžko
zranitelná komunistickou
propagandou. Vůdce ar
mád Vietminhu gen.
Giap kdysi řekl, že Jsou
v Indočině jenom dva
muži nějakého významu:
Ho - či - minh a Ngo
Dinh Diem. Jisté je, že
Ho - či - minh postrádá
D i e m o v u poctivost.
Otazka je, má-li Diem
Ho - či - minhovy schop
nosti.
Nová revoluční vojen
ská klika je neznámou
naši rovnice. Některé
zprávy ji označují za kornunBtick^^iástro^Svř

tvrzeni podpírají tím, že
tři její členové kdysi
spolupracovali s Ho-či-minhem. Je ještě příliš
zamlženo, než abychom
mohli říci, do jaké míry
se tyto údaje zakládají
na pravdě. Popřít se úpl
ně nedají, ale je možné,
že je šíří lidé, kteří pořád
ještě zachraňují B a o
Daiúv trůn.
Událostí v Saigonu při
vodily až do nynějška
jenom málo zjevných
výsledků. Na stranu kla
dů třeba připsat vojen
skou porážku jednotek
Biň Šujen a částečné
zpevnění Diemovy posi
ce, který se nyní může
více opřít o armádu a
policii. Proto mohl snáze
odolati francouzskému
tlaku při sestavování no
vé vlády, kdy znovu od
mítl zařazení zástupců
Hoa Hoa a Cao Dai.
Na stranu záporů třeba
přidat především chová
ní Francouzů, kteří Diemoviasi nikdy nezapome
nou jeho antikoloniální
postoj. Prostřednictvím
Anglie se snaží působit
na Američany, aby ode
přeli Diemovi podporu,
kterou mu až dosud té
měř bez výhrad posky
tovali. Francouzské po
hnutky není těžké uhád
nout. Ve Vietnamu s
D i e m e m v čele jsou
vyřízení. Od Bao Daie
a pohlavárů Cao Dai a
Hao Hao, by se možná
dalo ještě něco utrhnout.
Situace svobodné části
Vietnamu je stále zou
falá. Dojde-li k volbám,
které ženevská konferen
ce zaručila, její osud se
zdá neodvratný. Nedojde-li k nim, občanská
válka začne nanovo.

V takovém případě by
Jižní Vietnam nezachrá
nilo nic menšího než
ozbrojená americká in
tervence. Nejsme natolik
optimističtí, abychom ně
čemu takovému věřili.
Ngo Dinh Diemovi ne
zbývá mnoho času.
-nSCHŮZKA ČTYŘ
Vyslanci Spojených
států, Anglie a Francie
předali v Moskvě sovět
ské vládě pozvání ke
schůzce Velké čtyřky.
Podle západního plánu
jy se nejdříve sešli Eisenhower, Bulganín, Eden
i Faure. Po nich by pak
následovala další konfe
rence, která by teprve
ešila specifické problényNáhlý americký souhlas
se dá nejlépe vysvětliti
snahou pomoci konser/ativní straně v nastávaJcích volbách. Dá - li
’SSR svůj souhlas, a to
zdá pravděpodobné,
íaděje konservativců na
vítězství ještě zesílí.
Na Západě vypuklo
nadšeni, jako by pouhé
pozvání Sovětského svaru znamenalo věčný mír.
My vidíme více důvodů
k starostem než k jásotu.
Hlavním bodem agendy
bude jistě sjednocení
Německa. Sovětský svaz
má po rakouském ma
névru v ruce silnou kar
tu. Nebudou-li západní
Jelegwti hodné opatrní.
Německo by mohlo uděat první krok k neutra ismu. To by potom byl
.kutečný důvod k jásotu
pro změnu v Moskvě.
-dt.

Britský parlament odro:il jednání před volbami,
které se budou konat
—Mezi auustralskou a 26. kvétna.
britskou vládou je ne —V Baguio na Filipí
soulad v názorech na ře nách se konaly rozhovo
šeni krise na Formose. ry vojenských zástupců
Australané by chtěli spo členů Manilského pak
lu s Anglií a Novým tu. Návrh Filipín a SiaZélandem garanto vat mu na zřízení permanen
bezpečnost Formosy, vy- tní armády podle vzoru
klidi-li čínští nacionalisté Severoatlantického -pak
ostrovy Quemoy aMat- tu byl zamítnut.
su. Britská vláda s plá —Hlavní poradce Pannem nesouhlasí.
dita Nchru, prokomunistický ’’neutrál” Kri
Promiňte nám nedostatky tištěného Hlasu do šna Menon odletěl na
mova. Stejné jako všechnu práci redakční a admi Ču En lajovo pozváni
nistrativní,, í sázeni a lámáni dělají amatéři ve do Pekingu k rozhovo
svém volném čase.
rům o Formose.

16. 5.

DOHODA
V TUNISU
Nový francouzský mi
nisterský předseda Ed
gar Faure dokončil, co
jeho předchůdce Mendez-France začal. V Paříži se dohodl s premié
rem Tahar Ben Amarem
na ŕrancouzsko-tuniském
narovnání, které zname
ná pro Tunis velký po
krok na cestě k autono
mii. Hlavní body doho
dy: 1.tuniská obrana a
jeho zahraniční politika
zůstávají pod francouz
skou kontrolou, 2. arab
ština se stává úředním
jazykem, 3. počet zvo
lených francouzský c h
členu městských rad ne
smí tvořit více než tři
sedminy, 4. francouzský
guvernér se stává vyso
kým komisařem a předá
do dvou let kontrolu po
licie Tunisanům, 5. Fran
cie podrží vojenskou
kontrolu libijských hra
nic a námořní základny
Bizerty. V Tunisu žije
3 mil. Arabů a 250 000
Francouzů.
-dt.

—Naše rovyKULTURA! JASNÉ? ROZCHOD!!
”Tak a co teď?”
Solo na harmoniku, soudruhu nadporučíku!”
—Á, Mimra! Tak solo, ať už to jede!”—Sou
druhu nadporučíku, já ještě nevím, co budu
hrát.” —A kdy to chcete vedet, člověče?”—
’’Zítra si to přezkouším.” —’’Zítra je soutěž.
Ještě dnes a v kinosále, rozuméls?”—”Tam
hrají kino,” ozval se hlas ze souboru. —”Tak
po kině! Jasné?” —’’Provedu, soudruhu nad
poručíku!”
’’Recitátor!” Předstupuje vojín a čte Kohou
tovu báseň ”V noci, která vítá nový rok”.
Zřejmé jej překvapuje každá nová věta textu,
začíná znova, ale přece jenom báseň dočte.
”To je dlouhý, kdo to bude poslouchat,”
ozve se nejsmélejší hlas ze souboru. ’’Dlouhý,”
zamyslí se důstojník Baše. Potom odkašle
a rozhodným tonem říká: ’’Dlouhý, to není
ono. Je to monotonní, rozumíte?”—’’Rozumím,
soudruhu nadporučíku!” — ”Po skoušce to
budete říkat a vojín Jenčík vás bude poslou
chat. Jasně?” — ’’Jasné.” — ’’Rozchod.”
Československý voják, číslo 4 1955

NĚMECKÁ
HROZBA
Západní Německo se
stalo 10 let po válce
znovu suveréním státem
a současně členem Seve
roatlantického paktu.
Určitá skupina lidí spus
tila téměř okamžitě ta
kový nářek, jako by už
Německem znovu pocho
dovaly tisíce hnědých
košil.
Ve stručnosti zopakuje
me, co už jsme řekli ně
kolikrát. Risiko, které na
sebe vzal Západ novým
vyzbrojením Německa
se nedá přehlédnout. Ale
je to rozhodně menší a
uváženější risiko než ja
ké by přinesl t. zv. tvr
dý postup. O tom mluví
jasně historie Výmarské
republiky. Je přirozeně
že se v bonnských úřa
dech najdou bývalí na
cisté. Hitlerovo Němec
ko bylo nacismem zasa
ženo tak dokonale, že se
tomu nelze vyhnout. Ale
západní ’’měkký postup”
je zaměřen právě k pod
poře těch demokratic
kých živlů, které Hitlera
přežily.
V západním Německu
se objevuje nebezpečí ji
ného druhu, než které
děsí novodobé panikáře.
Začíná ae silně jevit ná

ODZBROJENÍ

Sovětský svaz přišel s
novým návrhem na od
zbrojení. Hlavní body:
klonnost k návrhu evrop 1. úplný zákaz nukleár
ského bezpečnostní h o ních zbraní a značně sní
paktu, který před časem žení počtu stávajících ar
pustil do světa Molotov mád a běžné výzbroje,
jako pokusný balónek. 2. mezinárodní komise
Podle jeho plánu by ta bude dohlížet na zniče
kový pakt zahrnul zá ní nukleárních zbraní,
padní i východní Evro 3. zrušení vojenských zá
pu, ale vyloučil Spoje kladen na území jiných
né státy. Vůdce levého států, 4. odsunutí oku
křidla sociálních demo pačních armád z Němec
kratů Wehner jej sluču ka až na malé posádky,
je v jediný problém se 5. dohoda o otázkách
sjednocením Německa a Dálného východu, po
i členové vládni koalice kud jsou nebezpečné svě
tovému míru.
se k němu začínají při
klánět. F. D. P. /Freie Návrh je prozatím při
Demokratische Partei/ jímán na Západě přízni
mluví o evropské bezpeč vě. Pro nás jsou na něm
nostní skupině mimo Se zarážející dvě věci. Po
veroatlantický pakt za ú- dle zpráv, které máme
časti komunistických stá zatím k disposici se mlu
tů. Dr. v o n Merkatz, ví o mezinárodni kon
vůdce pravicové D. P. trole jenom v případě
/Deutsche Partei/ se hlá atomových zbraní. Jako
sí k něčemu podobnému. mimořádně vysoký poža
Říká tomu ’’třetí sila”, davek nutno brát zruše
něco mezi SSSR a USA. ní amerických základen
Jeho ’’třetí sila” by za ve světě, které jsou ne
hrnula některé satelity. sporně největší brzdou
Jediným spolehlivým totální bolševické agre
spojencem Západu zů se. Každá odzbrojovací
stává Dr. Adenaur a je dohoda s S.S.S.R. může
ho C D U /Křesťansko být uskutečněna jenom
demokratická unie/. na jedné základně: na
Neutralisinus, ne nacis prosto bezpečném systé
mus, je dnešní němec mu mezinárodni kontro
-dt.
kou hrozbou.
-n- | ly.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
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| —S platností od 1. února —Ceny sovětských aprá- —V Praze byla podepsábudou vypláceny studen- tů v Československu: zn. na sověto-československá
Z dopisu z Československa
I tům na universitách pe- Kijev za 3.000 Kčs, Zorkij obchodní dohoda na rok
r nežité odmeny za nejlep- 2.300 Kčs, Zenith 1.850. 1955. Československo do
S ši prospéch. 100 Kčs mé- Moskva 1,200 a Ljubitel dá podle této smlouvy lo V pánské mode nosí se snímků švédských, ital rických šlágrů.
£ sičné dostanou studenti 400 Kčs.
dě poháněné di sel-elekTelevíse už funguje. Je
kt ŕi dostanou jedničku. —Představ nstvo Ústřed trickými motory, říční re- kratší saka s širšími lím ských, tři mexické, jeden
40 Kčs ti, kdo bud o u ní rady odborů připravilo morkéry, ssací bagry, e- ci, ramena jsou málo I argentinský /Temná ře diný vysilač zatim existu
E oklasiíikováni na 1, 5. nový návrh stanov.
je v Praze a vysílá pět
nergovlaky /? - p.r./, ob vycpána, kalhoty se Šijí ka/.
| Studenti v posledním scráběcí stroje válcovací a úzké s vyšší záložkou. V
V továrnách i barech krát týdně večer a dva
—
Čs.
výbor
obránců
míru
| m'stru studií dostanou le- zvolil na III. sjezdu nový lisovací zařízení, kom dámské mode převláda se běžně hrají všechny
krát týdně od 5. hodiny
I tos odmeny až najednou 150 členný výbor. Ze zná presory, čerpadla, zaříze
jí delší sukné, sporadic světové šlágry, známé z odpolední. Televíse ješ
í po promoci.
mějších členů jsou v něm: ní pro chemický, potravi
I —10.-25. záři t.r. se bude hudební skladatel V. Do nářský a lehký průmysl, ky vetší výstřihy. Skoro rozhlasu. Na desky se tě není ani barevná ani
f v Praze pořádat meziná biáš, J. Drda, G. Fučíková, naftové trubky. Sovětský čtyřicet procent děvčat nahrávají většinou sklad plastická. Vysílá běžné
rodni výstava znám e k. cestovatelé Hanzelka a svaz má dodat obilí ba nosí po chlapečku střiže by domácí. Asi 10% na
filmy, činohry a opery
I Nejnovější čs. letecké Zikmund, prof. dr. K. Hen vlnu, rudu, hnojiva, ze
př. Vlachova deskového
| známky: 10 Kčs s obra- ner, A. Hodinová - Spur mědělské stroje a traktory né vlasy z úsporných i repertoiru jsou skladby pražských divadel, před
—
Oslavy
10.
výročí
pří

. zem Prahy, 80 h Krum- ná, J. L. Hromádka,
praktických důvodů.
nášky a propagační pás
l lov, 1,55 Kčs Banská Bys- J. Marvan, Z. Nejedlý, chodu Rudé armády do V Československu se americké. V rozhlase se
Brna
vyvrcholily
odhale

hraje asi čtvrtina ame- ma.
, trica, 2,35 Kčs Olomouc, J. Skupa, skladatel E. Su
2,75 Kčs Bratisl a v s k ý choň, dr. A. šlechtová, ním ’’Památníku vítězství ješté nezavádějí ani fil
fešismem” na námě
hrad. Města jsou zobraze předseda Čs. červ něho nad
stí Rudé armády, jehož se my plastické, ani CineRŮŽE
na z ptačí perspektivy po- kříže E. Tůma, E. Zátopek zúčastnili:
nebo
Wiministr vnitra mascope
DO ČESKOSLOVENSKA
> dl návrhů malířů C. Bou- —Na Liberecku byli od Barák, velvyslanec
SSSR
descreen.
Zařízení
kin
, dy. J.A. Švebgsbíra a K. souzeni vojenským sou Firjubin a vedoucí tajem
Víky.
dem v Novém Boru čs. ník krajského výboru zůstalo většinou tak, jak
Krypto - komunistická organisacc British-Cze; —Československo jedná s občan německé národno KSČ v Brné J. Korčák, jsme je znali do roku
Kubou o dodávku zemé- sti J. Ramisch, J. Modla který měl slavnostní pro 1948. Cizí filmy se hra choslovak Friendship Leaguc” v Londýně svolala
I ďélských produktů za čs. a J. Pi]z. Ramischovi se jev.
nákladní auta a strojní kladlo za vinu, že byl čle -Mezi Č skoslovenskem jí málo. Ze západních na 21. dubna veřejnou slavnostní schůzi, při které
I zařízení.
nem americké výzvědné a Albánií byla uzavřena produkcí mohl Pražák mělo dojít k symbolickému odevzdání růží pro
L —Československé mini- sulžby. Modla prováděl nová obchodní dohoda. shlédnout britské snímky ”Sad přátelství a míru” v Lidicích. Z Prahy přijela
r sterstvo zahraničních se špionáž v jisté vojensky Československo dodá auta, Hamlet, Klub Pickwicí uveřejnilo notu, již za- důležité továrně a Pilz pneumatiky, různé obrá kovců, Scott z Antarkti početná delegace komunistických agitátorů, která
i sialo velvyslanectví Spo- napomáhal k útěku do Zá běcí s t r oje, papírenské
» jených států v Praze. Pro padního Německa. Roz výrobky, betonové železo, dy, Genevieve, Kruté mo měla růže převzít a využít této příležitosti k pro
testuje v ní proti "poku sudky: J. Ramisch doži spotřební zboží, chemiká re. Americké filmy se pagačním komunistickým cílům. V delegaci byl
sům o vměšování se do votí, J. Modla 20 a J. lie. odeber chromovou za ta léta hrály jen tři: prof. Hromádka, poslankyně Leflerová, biskup
vnitřních zál žitostí Čes Pilz 6 1 t těžkého žaláře. rudu, měď, asfalt, kůže.
koslovenska”. proti balón —V Praze zemřel dr. Jo —Dr. A. Eltschkner byl Dejž nám dnes, Africká Novák a herec slovenského Národního divadla
kovým akcím rozhlasové sef Bečka, bývalý ředitel instalován jako probošt královna a Moulin Rou Andrej Bagár. Z Angličanů byl pozván poslanec
stanice Svobodné Evropy, Národní a universitní kni kapituly katedrály sv. Ví ge. Oba posledné jme
ta v Praze, dr. B. Opatrný
dr. Stross, tajemník Unie horníků Arthur Horner...
na niž prý ’’českosloven hovny.
děkan kapituly a nované filmy byly inseský lid reagoval s hrdým —Výstavu o čs. jednot jako
Českoslovenští uprchlíci přišli na tuto schůzi
Msgr. J. Opatrný jako ka
I opovržením", proti orga- kách v Sovětském svazu novník.
Obřadů se zúčast rovány ředitelstvím stát a propagandu znemožnili. O slovo se přihlásila
nisování
českoslo v e n- otevřel v Praze v klu nili Msgr.
E. Oliva, lito ních kin jako filmy brit
ských strážních oddílů v bu vojenské akadem i e
kapitulní vikář, ské. Z francouzské pro s. exulantka H. Marešová, která poprosila, zda
Západním Německu a Klementa Gottwalda gen. měřický
J. Vlasák, velmis+r
by mohla po čs delegaci poslat do Československa
■ posléze naléhá na vydáni Ludvik Svoboda a mi dr.
rádu křižovnického, prof. dukce béžely filmy Fan- několik růží. Poslanec Stross, v domení, že jde o
J. Fojtíka, bývalého pří- nistr Krosnář.
fan Tulipán, Ďáblova
J.
Beneš
a
J.
Mářa,
vyše

I slušnika pohraniční strá- —Pro 1 tošní šcstidenni hradští kanovníci, dr. J.
I že, který nedávno uprchl terénní závody ve Skot- I Merell, děkan pražské krása, Pan Taxi, Ruce komunistku, okamžitě vyhověl a dovolil Mare
vzhůru, Volání osudu a šové, aby mohla vystoupit na tribunu a promluvit
l do Západního Německa. sku
připravuje Česká theologické fakulty a prof.
Nota se dlouze rozepisuje zbrojovka
Tři mušketýři, několik do mikrofonu. Hana Marešová pak anglicky pro
ve Strakonicích J. Cibulka.
o zprávě K rstenova se- nové závodní motocykly.
hlásila: ’’Tuto prvou růži posíláme na hrob lidic
; nátního výoru, již nazývá 1
’snůškou “lží a pomluv". _ V Avii v Chocni byle
kých mučedníků, druhou na hrob presidenta Mazkonstruováno
letadlo
ty

V závěru se vyžaduje, aby
sarika a jeho syna Jana. Třetí položte na hrob
i Spojené státy "zastavily pu Brigadýr. Účel: letec
[ nepřátelskou činnost pro ké hnojení a ničení pol
dr.
Milady Horákové a čtvrtou odevzdejte uvěz
škůdců. Minimální
ti Československu, jeho ních
i
něnému
arcibiskupovi pražskému Beranovi. Pátá
rychlost
byla
snížena
ne
t’ svobodě a nezávislosti“, i
B —Ve dnech oslav přícho- 50 km za hodinu.
Neutěšená hopodářská I zaměstnanci výkupu patří všemu trpícímu a za svobodu bojujícímu
I du Rudé armády vystu- —V druhé polovině roku situace donutila koncem J. Devátý na 12 let lidu Československa”.
I poval v různých č skoslo- vydá Slovenská akademií
r renských městech Ale- véd ’’Slovník spisovné dubna režim, aby před A. Chytil na 6 let, K. Va
Strhující potlesk všech přítomných antikomu
stavil lidu ’’vinníky”. Ne lenta na 2 roky, M. Do nistů přehlušil poslední slova Marešové. Shromáž
■ xandrovův soubor zpěvá slovenštiny”.
ků a tanečníků Rudé —Automobilka v Kopřiv našel je sice v řadách ležalová z Dašic na 4 ro
nici vyrábí nové závodn
i armády.
ky a ’’kulak” J. Karel dění povstalo a zpívalo československou a britskou
| —K 10. výročí uzavření vozy Tatra - Monoposl plánovatelů, ale odhalil
hymnu.
na 3 roky žaláře.
je,
jako
obvykle,
řadou
polsko-sovétské spojenec Z 1 ě n š i prý dosavadn
Komunistická delegace pořádala potom ’’tisko
chlazení
ejektorovým
t
procesů.
ké smlouvy pořádala se
Na Plzeňsku byl odsou
vou konferenci”, kterou však rovněž dr. Stross
I slavnostní recepce na pol přidá další zplynovače.
zen
Š.
Oráč,
účetní
stát

ském vyslanectví v Pra- _ K 10. výročí příchodu V Banské Bystrici byli
předčasně ukončil. Čs. exulantské zpravodajství
z . Zúčastnili se: R. Ba Rudé armády byla vydána odsouzeni M. Kepeňa z ního statku ve Velkých
rák. A. Čepička. J. Do- nová serie čs. známek cihelen ”Ipel” na 15 let, Dvorcích, který dostal bylo zastoupeno redaktory Brušákem, Jostenem,
I lanský. Z. Fierlinger. V. Zobrazuj vítání sovět- J. Sabo z Brezničky na 9 let před soudem v Ta Lcdererem a Kopeckým. Dr. Stross prohlásil,
Kopecký, A. Novotný, O. kých vojáků, d r u ž b i
chově.
že otázky těchto novinářů se rovnají politické
Šimůnek a “další před pracujících a Stalinů' 6 let, D. Kminiak na 7
stavitelé strany a vlády
Nedostávalo se na provokaci a konferenci co nejrychleji ukončil.
pomník v Praze. Dalš‘ let, Š. Benedik ze Zvole
t —V květnu je povolen známky budou vydány né na 3 roky a J. Novák Ostravsku másla vajec
Inf. duben 55
pobyt v Karlových Varech u příležitosti Pražskéhc
návštěvníkům ze západní jara, III. všeodborovéhr na 8 let žaláře. Odsou a sýra? Zavinili to prý
Evropy. V hotelu, který j- sjezdu a v srpnu serie tří- zení prý odcizili přes dva v Českém Tišině odsou Stříteže, Bonček, Dámek ků uhlí bylo prý ukrade
pro né vyhrazen, zaplatí barevných známek s mo a půl milionu cihel a sta zeni zaměstnanci mléká
a Skokan z Českého Tě no v Chebu. Z to byli
za týdenní pobyt, stravu tivy lidových krojů z
a ošetření od 36 - 42 an Chodska, Hané, Detvy a vebního materiálu na ren. Řidič Z. Niemíec a šína a řidič Zabystrzan, A. Javůrek z Františko
240 bytových jednotek vedoucí obchodů Gaw- který prý ukradl 3 konve vých lázní F. Kalenda,
glických liber.
Ořové.
| —Národní uměl c M a x —Zdeněk Nejedlý by’ a krytiny na 1.400 bytů. ron ze Šunibarku, Ham- mléka. Všichni byli od F. Hlaváček, J. Kalenda,
Švabinský dokončil sérii menován řádným členen
Pronásledování neunik pel z Komor Lhotky, souzeni k trestům od 2 K. Myslík, J. Sattler,
deseti celostránkových polské akademie véd.
li ani zemfcdMci. Za růz Drong z Jablunkova Vá měsíců do 2 let.
J. Slabý a M. Lukáš od
ilustrací k novému vydaní
V listopadu bude odha né machinace byli od
básnické sbírky ruského
lek, Liška, Mužík a Cien- Nebylo čím topit? Ví souzeni k několikaleté
len
pomník
Klementu
básníka Sripači v.i "Slo
souzeni v Pardubicích cal z Třince, Minář ze me už, proč. 1.721 metrá- mu žaláři.
Č
Gottwaldovi v Opavé.
ky lásky".
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Hrdinové včera a dnes
Čechoslováci nejsou ve i užitečnost a stanou se do
-■c politických hr konce přítěží, ve chvíli,
dinů žádnými začáteční- i kdy se chcete dohodnout.
ky. Za poměrné krátkého Z včerejšího hrdin y se
trvání republiky jsme stal válečný štváč a ”skoměli hrdiny i ’’hrdiny”. rofašista”.Syngman RhePostoj národa k nim se se provinil touhou po očasto rovnal zbožňování svobození severní části
a nej jistější cesta k ná- své vlasti, Čankajšek od
1 odnímu zatracení vedla mítnutím uznat porážku.
jejich kritikou. Nezál - To neznamená, že by
zelo na tom, jak dalece chom se chtěli pustit do
byla oprávněna.
nejaké vášnivé obhajoby
Výroba politických bož těchto ’’obtížných” postav
stev není výsadné Česko asijské politické scény.
slovenská. Indové mají Ale na příklad: jaký je
svého Pandita N e h r u, skutečný rozdíl mezi vče
postavu ne nepodobnou rejším a dnešním Čandr. Benešovi. Američané ..ajškemľ Patrné nev lký.
mají Eisenhowera a m’éli e pravděpodobné, že nik
Roosevelta, Angličanům dy nebyl hrdinou o nic ví
stačí král nebo královna ce, než je dnes fašistou.
/uctíváni politických ve I Včera i dneska mél a má
likánů se u nich vysky svou dávku dob r ý c h i
tuje s mírou a budiž jim špatných vlastností, jako
<aždý člověk z masa a
to přičteno ku cti/.
Délat z něho hrdinu
Namátkou jmenované KOití.
. '.ebylo o nic méně ne
případy bychom mohli mravné,
než ho barvit
nazvat ’’hrdiny lokální- jako zloducha.
mi”.Jejich zbožnění bylo Glorifikace politických
provedeno z různých po pohlavárů se nikdy nevy
hnutek zevnitř. Vedle to plácí. My jsme si vytvo
ho existuje jiný druh, řili svého národního hr
kt rý je částečné vytvá dinu a když došlo ke
řen zvenčí. Západní moc .koušce, všechno se
nosti ho vyrábějí na ob ihioutilo, protože zklamal.
jednávku, podle toho, jak Zklamat musil, protože
to vyžadují jejich zájmy. nikdy nebyl tím, na co
A jak vyhovuje j e j i ch sme ho sami povýšili. V
zájmům ho také nechá inském případě, zklamá
vají padnout.
ní a porážka gen-ČankajTéžko bychom )hledali šeka zdiskreditovala v
lepší příklady, než jiho Asii nejen jeho osobu, ale
korejského presidenta Dr do určité míry také každý
Syngmana Rhee a vůdc- odpor proti komunismu.
čínských nacionalistů gen. Glorifikace politických
Čankajšeka. Oba byli, hrdinů je vadná v každém
když doba vyžadovala, případě a v každé dobé.
glorifikováni jako symbo Dohnána ad absurdum
ly odporu proti Japoncům končí diktaturou. Čím
a později proti komunis dřív se zbavíme svého
tům. Jejich gloriola padla vlastního, silné vyvinuté
za oběť koexistenci. Sym ho zbožňovacího komple
boly odporu ztratí svou xu, tím lépe.
-kw-

PRODEJ, VÝMĚNA AUTA
JE VĚCÍ DŮVĚRY!
Spolehlivá Vám vše obstará

KOUPĚ,

V. J OKL
FIRST YARD, 55 NEPEAN HIGHWAY
ELSTERNWICK VIC.
Telefon LF 1676, po prod. dobé LF 2587
Na starší vůz dostanete záruku
jako na nový

NA

CESTĚ
K ASIMILACI

Zanedlouho bude Australie vítat milióntého poválečného přistěhovalce.
Podle posledních zpráv bude příští rok opét zvýšen přistéhovalecký příliv,
jenž byl omezen po potížích v r. 1952. Australie využívá mimořádných
možností, pokud se nabízejí. Australský ministr pro imigraci Holt prohlásil:
’’Potřebujeme více obyvatelstva tak nutné, že si nemůžeme dovolit sedét a
čekat, až budou okolnosti pro přistěhovalectví příznivější. Naopak, musíme
se všemožné snažit, abychom uvnitř Australie vytvořili podmínky, které by
nám umožnily pokračovat v imigraci”. /Australian Citizenship Convention/.

Nepřeháníme snad,
jestliže prohlásíme, že
pro Australany je přistě
hovalectví záležitostí po
hříchu materielní. Au
strálii je třeba zalidnit,
poněvadž hospodářsky
nevyužitý světadíl je tr
nem v oku hladových
asijských sousedů. Imi
grační politika pak je
compromisem mezi toupraktickou nutnosti a
přáním udržet Austrálii
■yze britskou. Britů není
dost a Australané musí
>e spokojit s jinými při
stěhovalci. Mají ovšem
iájem jen o takové, ze
•cterých se časem dají ulělat Australané, pokud
-nožno k nerozeznání od
originálu. Výrazem toi°to smýšlení je na př.
Dolitika ’’bílé Austrálie”,
sterá vychází z předpo
kladu, že Asiaty není
možno asimilovat, a pro
to jsou nežádoucí.
Hned v prvním au
stralském ŕ e d er á lním
parlamente byl vydán
zákon, namířený proti
isijským přistěhovalcům,
podle kterého může být
caždý přistěhovalec po
droben diktátu v jakém
koli evropském jazyce.
Tohoto zákona je ov
šem možno použít všeo
becně, takže se můžeme
na př. dočíst, jak Equa-

dorec, jenž přijel bez o.
hlášení, dostane diktát
v estonštině, než ho
deportují.
Teprve za poslední
války došli Australané
k rozhodnutí začít s hro
madnou imigrací. Z
diskuse, která se o tom
to předměte rozvinula,
byla opět jedna věc zají
mavá, totiž jaký důraz se
kladl na materielní strán
ku problému. V brožur
ce z r. 1942, která byla
příspěvkem k této disku
si, se dočítáme, že hro
madná imigrace by se
měla pokud možno ome
zit na děti a mladé svo
bodné lidi, poněvadž ro
diny a starší je téžko asimilovat. Mladí lidé by
hned po příjezdu měli
být poslání do armády,
která by z nich udělala
Australany a mohla by
s nimi disponovat jako s
pohyblivou pracovní si
lou. Cizí publikace by by
ly bezpodmínečné zaká
zány a angličtina by by
la jediným dovoleným
jazykem.
Podobný poměr k při
stěhovalectví byl běžný i
po válce. Málokdy bylo
slyšet argument, že Au
stralie má morální závaz
ky k hladovějící části
světa, či že se podílí na
kolektivní zodpovédnos-

PORAĎTE SE S ODBORNÍKEM

o nákupu neb opravách
Ušetříte si tím hodné peněz a zklamání

RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY,
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
Sluneční brýle
Velký výbfcr

M. CHRPA
odborný optik
257 Elizabeth St., Melb'urne - City
/v domě R Kyatt, Chemist, poblíž Lonsdale St./
Telefon: MU 2601
/drive Praha II., Jindřišská 7/
Otevřeno denně 9 - 18, v sobotu 9 - 12,30
Přijímáme objednávky také poštou
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autoradia, psací stroje, motory, vyssavače atd.
za hotové neb na splátky
dodá i opraví Váš krajan

J. PHILIP
Rádio - Electrical,
/1. stanice za st. Elstemwick/
119 Gardenvale Rd., GARDENVALE, Vic.
Telefon XM 2542
Drive závod v Praze XII

lace znamená proces,pod
le kterého se lide nebritského původu musí při
způsobit většině. W. D.
Borrie udává dva důvo
dy pro tuto australskou
definici :
1. Cizinci jsou malou
ti za bezdomovce a u- menšinou,
prchliky. V roce 1947, 2. australské prostředí
v dobé, kdy se začínalo p ° s trádá hospodářské,
s hromadnou imigrací, sociální a kulturní pruž
byly západoaustralské nosti. Nejen jazykové
noviny podušeny zprá rozdíly, ale i jiný způsob
vou, že na lodi, která při oblékání prozradí cizince
jela do Freemantlu, jsou v Austrálii jako neasimi
nevhodní a práce ne lovaného.
schopní přistého v al c i . Citovaná kniha se
Véc se dostala i do fe ovšem zabývá předváleč
derálního parlamentu a ným přistéhovalect vím
ukázalo se, že na lodi byl a první důvod proto pa
jeden mrzáček, déčko, dá. Dnes je v Austrálii
které přijelo s rodinou. každý devátý přistěhoI v dobé, kdy některé e- valcem první generace.
vropské státy přijímaly Nemůžeme se ubránit
staré a nemocné bezdo dojmu, že přistéhovalecmovce, Austrálie pečli tví takových rozměr ů
vé vybírala lidi, schopné musí mít vliv i na pro
ohánět se lopatou a středí tak nepružné, ja
krumpáčem. V Austrálii ko je od svéta isolovaná
si pak obyvatelstvo na Austrálie. Australané nemnoze téžko zvykalo na jen, že si zvykají na ci
cizí jazyk a cizí zvyky, zince, ale stávají se í sná
a ozývaly se hlasy / me šenlivějšími, a člověk,
zi nimi i hlasy předsta který vidí Australanku,
vitelů celostátních organi potýkající se s českými
sací/, že by přistěhovalci knedlíky, se nemůže uméli být přinuceni mluvit bránit podezření, že je
jen anglicky, že zabírají tato dáma na cestě aspoň
domy, kterých není dost k částečné asimilaci, i
pro Australany, že by když se ubírá trnitou
méli být posláni jen na cestou.
venkov atd. Co ve sku Poměry v Austrálii se
tečnosti vadilo témto za několik posledních let
kritikům, bylo, že tito hodné změnily k našemu
lidé byli cizinci, kteří na- dobru, a názorem pisate
vic ještě se dost nesna le je, že je tomu tak
žili asimilovat.
proto ,že slovo ’’asimiSlovo ’’asimilace” má milace ” dostává novou
různý význam v různých náplň, stává se dvou
krajích. Podle nékterých stranným procesem. Vel
autorů znamená, že se ká část přistěhovalců se
p ř i stěhovalci pohybují hospodářsky asim i 1 u j e
mezi obyvateli jako rov během několika let, a
ní mezi rovnými a podí stále větší počet Austra
lejí se volné na společen lanů je připraven vyjít
ském životě. Tato defi vstříc nově příchozím
nice je dost široká, aby společensky. Je nespor
dovolila přistéhovalcům né, že budou muset ještě
podržeti svůj jazyk a své trochu slevit ze svých ná
zájmy. W. D. Borrie ve zorů, ale časem jistě po
své knize ’Ttalians and znají, že se Austrálie mů
Germans in Austrália” že více spolehnout na
/Melbourne 1954/ pou československého uprch
kazuje na to, že se takové líka než na komunistu,
definice nehodí na au kerý o sobě s hrdostí
stralské poměry. Austra prohlašuje, že je ” fairlan by téžko uvěřil, že -dinkum ’’Australan. Pak
přistéhovalce bez austral už nebude tolik vadit, že
ského přizvuku a s ne- má člověk cizí přízvuk
australskými zájmy je nebo že dokonce mluví
možno nazývat Australa cizím jazykem a stýká s*
nem. V Austrálii asimi se svými krajany.
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Výzva Mezinárodního výboru pro kulturní svobodu

BRÁNÍCE ŠPATNÉ. BOIUIEME PROTI HORŠÍMU
Za prve a nade všecko chceme, aby naše civilisace
zůstala zachována. K tomu jsou nutné dva předpo
klady: svoboda a mír. Dáváme svobodu na první
místo,protože mír je součástí svobody. Nesvobodný 1
národ může být kdykoliv vybičován svými vůdci
do válečné hysterie a agrese. Totalitní vlády mohou
kázat pacifism cizím národům a světový výboj své
mu vlastnímu lidu, protože isolovaly své zemfc od
ostatního svéta Železnou oponou a Čínskou zdí.
Čím víc jsou národy zbaveny svobody, tím víc se
stávají útočnějšími a bojovnějšími. Mir byl postup
ně ohrožován zeměmi, jež byly v různých stupních
otroctví: militaristické Prusko, fašistická Itálie, na
cistické Německo, Japonsko, Sovětský svaz. Kazda
2 těchto zemí se v tomto století pokusila o světový
výboj ve jménu nějaké ideologie nebo světského
náboženství. Každá z nich slibovala v nějaké formě
tisíciletou říši nebo sociální ráj jakožto vzdálený cil.
Pokaždé byl tento cíl pláštíkem pro dobyvatelské
války. Pokaždé byly miliony poctivých lidí hnány do
zkázy ve jménu fantomu.
Ve své dnešní formě je komunismus ideologic
kým fantomem. Má tak málo společného se socialis
mem jako měla středověká inkvisice nebo vláda
Borgiů společného s učením Kristovým. Naše civili
sace může být zachráněna jenom tehdy, bude-li zlo
mena hypnotická síla tohoto fantomu. To je ovšem
úkol, který nemůže splnit žádná politická strana
nebo skupina sama o sobě. Aby toho bylo docíleno,
je třeba zahájit taženi duchovní hygieny, jež může
být podniknuto jenom na základě společného úsilí
vzdělaných tříd, mužů ve veřejném životě, umělců
a spisovatelů, mužů na universitách a obecných ško
lách, mužů v laboratořích a v redakcích časopisů,
mužů v odborech a zájmových organisacích, těch
mužů, kteří vytvářejí intelektuální ovzduší národa.
’’Výbor pro kulturní svobodu” si vzal za úkol
změnit nynější zmatené a otrávené klima intelektu
álního života. Selžeme-li, budeme vinni novou ’’zra
dou vzdělanců” a budeme musit vzít na sebe odpo
vědnost před historií. Byli jsme požádáni, abychom
osvětlili náš názor na řadu otázek. To, co následuje,
jsou odpovědi na některé otázky, jež se nám zdály
nejtypičtější.

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

H.D.

PODLE VYPRÁVĚNÍ L.V.

Chtél bych, aby tento příběh byl věnován všem
veteránům druhé světové války, zbytečné války,
jak ji nazval Winston Churchill. Pro mne a pro
mnoho z nás to nebyla zbytečná válka. Šli jsme do
ní, protože jsme byli nuceni jít. Nebylo naší
vinou, že jsme byli poraženi dřív, než jsme po-prvé vystřelili. Říká se, že se tehdy dohodli o nás
bez nás. Teprve dnes vidíme, že i kdyby se s námi
dohadovali, bylo by to dopadlo stejné, jako to
dopadlo. Byli jsme zbyteční spojenci. Ale nebyla
to zbytečná válka. Začali jsme v ní bojovat, když
nám říkali, že je po všem. Když jsme byli prvně
poraženi, tvrdili, že se stalo nevyhnutelné. A když
jsme nakonec vyhráli, šuškalo se, že je to vlastné
omyl. Jenomže my jsme tehdy byli příliš poctiví,
abychom tomu věřili. Snad to byl omyl, ale v
žádném případě jsme nebojovali ve zbytečné vál
ce. Zbytečná válka je ta, v níž bojujete proto,
abyste ovládli cizí zem, jejíž lidé nemluví vaším
jazykem a kteří vás nenávidí. Válka v níž bojuje
te za to, aby vaši příbuzní, přátelé, váš lid mohl

Březnové číslo časopisu THE FREE SPIRIT,
který vydává australská sekce Výboru pro
kulturní svobodu, přináší obsažný článek pod
názvem ’’Svobodu klademe na první místo
Mezinárodní výbor pro kulturní svobodu má
početné členy ve všech svobodných zemích
světa. Mezi členy a pracovníky najdeme vý
květ spisovatelů a vědců. Na stránkách měsíč
níku ENCOUNTER, který vychází v Londý
ně a který rediguje Stephen Spender, píší
André Breton, Arthur Koestler, Francois
Mauriac, Jean Giraudoux, John Dos Passos,
Richard Wright, Peter Viereck, George Bernanos, Ignazio Sillone. Předsedy Mezinárod
ního výboru jsou Karl Jaspers, Salvador de
Madariaga, Jacques Maritain a Bertrand
Russell. Zmíněnou výzvu Mezinárodního vý
boru pro kulturní svobodu citujeme v ne
zkráceném znění, protože věříme, že odpoví
čtenářům HD na mnohé otázky, jež znepo
kojují duši politického uprchlíka před komu
nismem dnes a denně.
HD

Jak můžeme předstírat, že hájíme svobodu,
když západní svét je pln sociálních křivd,
politické korupce a rasové diskriminace?

Nepředstíráme, že naše demokracie by se třeba
jen zdaleka podobaly ideálním státům. Hájíme
pouze naše poměrné svobody před totální nesvo
bodou diktátorských režimů. To není jenom ab
straktní rozdíl. Realistický důkaz, že tento rozdíl
existuje, podává hromadný útěk pronásledovaných
lidí ze zemí za Železnou oponou na Západ. Evropa
se stala jednosměrnou ulicí, která ukazuje jako šip
ka od totálního otroctví k relativní svobodě. Zubo
žené masy, které opustily své domovy a majetky s
žádnou jinou bezprostřední nadějí než výhledem
na fysickou bezpečnost tábora pro bezdomovce,
mají hořké zkušenosti se skutečnostmi našeho věku,
zkušenosti, jež nemá velká část západní inteligence.
Ti spisovatelé, kteří ve svých chytrých článcích
svobodné vydechnout, není zbytečná válka, i když
ji prohrajete, tak jako my jsme ji prohráli.
Patřil jsem k velkému houfu ztracenců, kteří hle
dali cestu na západ, cestu do armády, po níž od
nepaméti chodí muži, jimž se nesvoboda protiví.
Dneska po vic jak patnácti letech to vypadá, žz
jsem jednal jako prosťáček. Ale tenkrát jsem o
tom tak nepřemýšlel. Tenkrát jsem zkrátka byl je
nom voják československé armády a všechno ostat
ní šlo přes palubu. Salut, pozdrav, patří všem mým
kamarádům, kteří se mnou prožili zmatek v Pol
sku z jara 1939, exotické dny cizinecké legie, fran
couzskou tragedii, chaos po příměří v Compiegne,
beznaděj vichystické Francie a dlouhou, často
marnou a neexistující cestu na západ. Salut všem,
kteří nepřestanou hledat a kteří se nikdy nevzdají.

I

Demobilisoval jsem prvního března roku deva
tenáct set třicet devět. Snem každého vojaka je
jit z vojny domů, ale kde byl můj domov? Šura
ny už zabrali Maďaři. Chvilku jsem pobyl u pří
buzných v Nitře, jenže jaký je to pobyt? Žiješ z
milosti. V celé zemi byl zmatek, všechno se znovu
organizovalo. Těch pár šestáků, co jsem měl, ne
stačilo na dlouho. Ze všech stran proudili uprchli

dokazují, že si není co vybrat mezi oběma ’’bloky”,
se tímto vyzývají, aby ztrávili několik dní ve ’škole
reality” v táborech pro bezdomovce.

Souhlasím s vaším cílem. Ale nezpůsobí vaše
bojovné protitotalitní stanovisko vetší krisi ve
studené válce a nepřiblíží nás ještě víc válce
světové?

Jsme přesvědčeni, že bojovně protitotalitní sta
novisko je jediná a poslední naděje, jak zabránit
příští válce. Každý politický a ideologický Mnichov
přibližuje válku. Každý důkaz toho, že svobodný
svět je silný a jednotný, zatlačí nebezpečí války o
krok nazpět. Každý volič, který volí komunisty bona
fide, každý volič, jehož získáme pro tábor demo
kracie, znamená ztrátu jednoho příslušníka páté
kolony útočníků. Každý souputník, vyléčený ze své
morbidní posedlosti, znamená o jednoho možněho
kolaboranta méně.
/pokračování na str. 6/

HLAS
DOMOVA
Karel Vokáč
Domov mne volá v skřivánci písni,
vánků se zeptá, ach, co vím?
I já tě volám, domove sladký,
proťatá ústa mřížovím.
Ty znáš mou touhu, domove krásný,
znám já tvou bolest, ty mou též.
Ze stesku nová touha se rodí,
a ty ji k nebi vyneseš.
Volám té, volám, domove sladký,
proťatá ústa mřížovím,
slyším tě, slyším, domove krásný,
protože navždy v tobě zním.

Citovanou básní jsme zahajovali 23. července 1951
první ýředné povolené číslo Hlasu domova. Opa
kujeme jí v prvním tištěném čísle.

ci do Bratislavy. Přidal jsem se k nim.
Po té chvilce civilního života byl život v Du
najských kasárnách návratem k starému vojenské
mu životu. Ráno fronta na kávu, v poledne fronta,
fronta večer. Bratislava se vtěch dnech podobala
přeplněnému kotli. Uprchlíci ji přeplnili a kaž
dým dnem přibývali další. Tehdy jsem prvněj
ochutnal nudu a beznaděj táborového života. Jednohp dne jsem se náhodou setkal s mým brat
rem. Byl v takové situaci jako já. Ale ten už věděl,
co dál. Pod rouškou tajemství mi řekl, že slyšel,
že někdo povídal, že se v Krakově nčco organisuje.
Byl už rozhodnut, že se tam co nejdřív vypraví.
Dojednali jsme si, že mi dá vědět, jakmile se něco
jistého doví. Na druhý den ráno odjel, a 'můj ži
vot šel dál ve starých kasárenských kolejích.
Za týden mi došel od bratra lístek. Na něm kra
tičká zpráva, abych za nim přijel, že mě bude če
kat. To rozhodlo. Bylo nás pět chlapů, ale nikdo
v kapse ani vindru. Vzali jsme proto útokem
osvědčenou dojnou krávu, erár. Panu aktuárovi
jsme namluvili, že jdeme na práci, pro jistotu
každý jinam, což nám také zde bylo úředně stvr
zeno. Já jsem měl lístek do Čadce, kde jsme se
všichni v bázni Bozi sešli.
/pokračováni příště/
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bavit v klubovně čs klu
ZPRÁVY ČS. KLUBU V bu, v 1. poschodí budov,
JIŽNÍ AUSTRÁLII :
katolické katedrály Wac
Dne 1 kvétna zemřel v' k field St., Adelaide R
Royal Hospital v Adelai-■ disposici jsou knihy, ra_
de po delší těžké nemocii sopisy, šachy a karty. Poľ
261etý Čechoslovák Ka• dává se černá káva a čaj
rel Mužfkovský. Pohřbui Srdečné zveme všechny
dne 4. kvétna na hřbitov' krajany.
Za
devadesát
let,
co
bylo
zrušeno
otroctví
se
/Pokračováni se str 5./
ve West Terrace se zú —Taneční zábava se bu
■
postavení
černbehů
ve
Spojených
státech
trvale,
častnila početná skupina de konat 2. července,
To, co bylo řečeno shora, piati pro řadové členy
komunistických stran. Tolerance k duchovním ú-■ ačkoli, připusťtne, příliš pomalu, zlepšovalo. Toto krajanů včetně zástupcůi Bližší na plakátech a pozj
Čs. klubu, kteří také po vánkách.
chylkám se nemůže vztahovat na členy profesionálníi zlepšení lze přitovnat ke stále stoupající křivce, za- ložili
k rakvi vénec. Ode —Chcetc-li navštívit Ainteligence. Čeledínové a dělníci mají nevýhodui tím co křivka pokroku v Sovětském svazu a jeho šel kamarád, který byl delaide. dopište sj o jp.
■
satelitech
vykažuje
náhlý
zlom
a
strmý
pád
do
prov částečném vzděláni a často je pro ně zhola nemož
pro svoji milou povahu formace stran ubytováni
ne dozvědět se fakta. Profesionálni vzdělanec nemái pasti. Urychlit toto zlepšení a získat naprostou mezi krajany velmi oblí a j. na Čs. Klub v Jižní
Austrálii. Box 1283 L,
takové výmluvy. Odmítnuti uznat fakta, vědomé: hospodářskou a sociální rovnost pro americké ben.
—Každou neděli od iJ8. GPO. Ad laide, S. A.
i
černochy
je
částí
boje
za
vzdálené
cíle,
v
nímž
nebo nevědomé překrucováni fakt, frivolita nebo
hod. večer se můžete po- ______
A.T.
pošetilost v jednáni těch,kdo ovlivňují veřejné mí musíme pokračovat. Ale je šílenstvím odmítat boj
GAZETTE.
oficielní
or
nění, jsou zločiny proti duchu, byť i zřídka byly■ proti totalitnímu otrokářství v Evropě proto, že ČS. NÁRODNÍ SDRUŽE gán australské unie želez
NÍ VE VICTORU:
v
jižních
státech
Ameriky
musí
černoši
cestovat
definovány zákonem.
ničářů /Vic. odbor/, uve
Před minulou válkou byli ti intelektuálové, kteří: v oddělených vozech. Přesně toto šílenství papouš —Předseda Sdružení mél řejnil v květnovém čísle
osobní
rozhovor
s
minis

podporovali Hitlerovu politiku koncentračních kují denně povznešení francouzští intelektuálové trem příště hovalectví dobře napsané varování
australskému
dělnictvu
táborů, nebo ti, kdo nechtěli věřit, že tyto tábory a jejich přátelé.
H. Holtem o zvýšení při od čs. uprchlíka Vlasty
Kdybychom přeložili jejich žaloby do jazyka stěhovalectví našich lidí Bystrického. Půlstránkov
‘ existují, ostrakisováni pokrokovými intelektuály.
Spisovatelé a vědci, kteři dnes podporuji sovětskou Lidové fronty z roku 1936, zněly by asi takto: z Evropy. Ministr Holt po Bystrického. Půlstránkožádal o písemné předlože vý článek byl nadepsán:
politici koncentračních táborů a masových depor ’’Nemáme právo bojovat proti Hitlerovu plánu ní
všech ávrhů a žádostí a
tací, nebo kteří odmítají vzít na vědomí fakta o poslat šest miionú židů do plynových komor tak přislíbil co největší pomoc ’’Čzechoslovakia 1948 -Australja When?” Po
douho,
dokud
jediný
americký
Žid
bude
vyha

nich, jsou stále považováni za ’’pokrokové”, ’’idea
—V neděli dne 22. kvétna dobná propaganda je tím
listické” a tak dále. Bojujeme proti pronásledování zován z přepychových amerických hotelů. Teprve v 7,30 v čer se koná vítanější, že uvedená unie
nevědomých a nevinných. Odmítáme však připus tehdy, až poslední Žid a poslední černoch dosáhne přednáška se světelnými byla do n dávna ovládána
obrazy o Nové Guinei v
tit intelektuálni počestnost u činných či trpných ibsolutní rovnosti, teprve až všechny továrny ve sále na 266 Bridport St.. komunisty v čele s J. J.
Francii budou postátněny a až všechny koloniální Albert Park. Bude před Brownem.
pomocníků tyranie, teroru a utrhání na cti.
národy budou osvobozeny, teprve tehdy máme nášet p. Oldřich Pazder- čs. doplňovací škola v
Melboume oznamuje, že
Může socialista nebo člen mírné levice spolu
právo utvořit Lidovou frontu a bránit zbytky ník, který se z N. G. ne po
školních prázdninách
1
pracovat s pravicovými stranami proti extrém
Evropy proti Wehrmachtu a Gestapu. Jestli mezi dávno vrátil. Srdečné bude
zahájeno vyučování
zveme všechny krajany. 1
ní levici?
tím Evropa přijde ve psí, jestli mezitím několik —Dne 11. června 1955 s- opět
v sobotu dne 28.
'
kvétna
v 10 hod. dop.
milionů Francouzů bude deportováno na otrockou koná přátelský večírek v 1
Tato otáaka skrývá strašný omyl. Strany, jež
práci a do koncentračních táborů, co na tom?Hlav- lnově upravené a rozšířené
řídi Kominforma, představuji levici asi tolik, jako ní je, aby svědomí nás revolucionářů zůstalo místnosti na 266-8, Brid
ČS, CUKRÁRNA
port St., Albert Park.
v lidových demokraciích vládne lid. Zbožněni čisté.”
SUGAR & SPÍCE
Reservování stolů: telefon
Fuehrera, postaveni každé oposice mimo zákon,
MX 2143 /večer/. Vstpné
maj. M.&D. Košťáloví
zrušení zásady Habeas Corpus, svobody shromaž10/-. Zvláštní pozvánky
Komunistická vise může být fantom, nicméně
315 Toorak Rd.,
ďovací a svobodného projevu, vláda policie a cen
nebudou rozesílány.
vlastni silný citový dynamism, silu světského
SOUTH YARRA, VIC.
sora, to všechno jsou charakteristiky nikoli extrémní
—
Děkujeme
všem
kraja

náboženství. Jakou víru můžete nabídnout vy,
Telefon BJ4518
nům, kt-ří se zasloužili o
levice, ale extrémní pravice. Skutečnost, že svedené
aby potřela tuto sílu stejnou silou?
velmi pěkný stánek čs.
Všechny kontinentální
části dělnické třídy, hlavně v Itálii a ve Francii,
výšivek a ručních prací
cukrovinky dodáváme
podporují komunistickou stranu, neudělá z ní stra Žádnou. Nechovejme žádných ilusí v tomtej na výstavě v Box Hillu.
až do domu
nu silně levicovou. Miliony italských a německých
O.M.
ohledu. Musíme čelit nebezpečí realismem a pocti
dělníků se přidaly k fašistické a nacistické straně,
ale to neudělalo z fašismu a nacismu levicová hnuti vostí. Fanatická masová hnutí mají vždycky do jej na vědomí, až když máte na krku oprátku.
Termíny ’’mírná” a ’’extrémní” levice jsou hlavni časnou výhodu před obhájci civilisace. Hordy Nemáme žádné zázračné řešení, jež bychom mohli
příčinou dnešního intelektuálního zmatku. Není nájezdníků, ať Tatarů, fašistů, nacistů nebo komu nabídnout civilisaci, již hájíme. Nehodláme se vy
žádné kontinuity nebo příbuznosti mezi stranami nistů mají výhodu v tom, že staví jednolitou a dat na křížovou výpravu. Poučili jsme se z tragické
sociálního pokroku a přívrženci tyranie a teroru. jednoduchou víru proti složité a členité kultuře. lekce historie: víme, že většina křížových výprav
Ani kapitalistická Amerika, ani socialistická Anglie, skončila pohromou a přinesla jen utrpení a rozča
A co Španělsko?
ani křesťansko - demokratická Itálie nebyly sto rováni.
vznítit víru stejně dynamickou jako je víra v ko
Demokracie jako taková nemůže vytvořit spi
Francův totalitní režim je nám stejně odporný munistický fantom. Bojujeme obranný boj, takový,
jako kterákola jiná diktatura. Ale je nepravděpo terý vždy zachránil civilisaci před zničením. Ne klenecké centrum, podobné Kominformě, nebo
dobné, že patnáct milionů Španělů začne útočnou snáz této posice tkvi v tom, že svoboda, již hájíme, vztyčit nějaký totem, jenž by byl protiváhou ko
válku proti celému světu. Proto klademe důraz na e samozřejmá a nepříliš vážená masami lidí, dokud munistickému fantomu. Zbraněmi v našem boji mo
hlavní a bezprostřední nebezpečí z Východu a od ii neztratí. Habeas corpus, občanská práva, svobo- hou být jen pravda, upřímnost, odvaha, smysl pro
mítáme sednout na lep propagandě Kominformy. la projevu, ba taková základní práva jako svoboda skutečnost a ocenění základních hodnot naši slo-fc
jež chce odvést naši pozornost a činnost od oprav měnit zaměstnání, číst noviny, které vyjadřují růz žité civilisace.
dové hrozby ke křížové výpravě proti Franciscovi ná politická mínění, svoboda volné cestovat ve
Totalitě a fanatismu jakéhokoli druhu musíme
Francovi.
lastní zemi - tato všechna práva nevydají na bo- říci absolutní a bezpodmínečné ” ne ”. Ale naše
iovný politický program. Podle slov Matteotiho, ” ano ” pro civilisaci, kterou bráníme, ponechává
Protestujete proti totalitní nesvobodě, ale
svoboda je jako vzduch, který dýcháte. Vezmete plnou škálu odstínů, rozdílných názorů, sociálních
mlčíte o vécech jako je černošská otázka
teorii a pokusů.
-j
ve Spojených státech. Proč?
Opakujeme: náš cil je zachování civilisace. Pod
NETRAPTE SE S VAŘENÍM !
Odpověď se velmi podobá odpovědi na otázku
mínkami jejího zachováni jsou svoboda a míro Španělsku. Komunistická propaganda úmyslně
Přijďte se najíst k
Obrana proti zahraniční i vnitřní agresi je nemožná
rozdmýchává černošskou otázku, aby odvrátila po
v otrávené morální atmosféře.
zornost od totalitního nebezpečí a způsobila zmatek
Zničit tento jed je úkolem vzdělaných třídv pokrokovém táboře. Propagandisté Kominformy
Pouze důkladná a rychlá změna intelektuálního
258 Church St. /blíže Bridge Rd./
a intelektuální hejlové předstírají, že černoši jsou
ovzduší na Západě může zastrašit útočníka a uVýborná jídla
Levné ceny
v Americe lynčováni na každém rohu. Proto je také
možnit účinnou obranu, dojde-li k útoku. BíZ
každá menší rasová výtržnost v Americe oznamo
Příjemné prostředí
morálního
a intelektuálního ozdravěni nás žádna
vána palcovými titulky tak zvaně ’’pokrokovým”
Večeře denní 5 • 8 hod. /mimo pondělí/
hospodářská nebo vojenská pomoc nespasí. Na
tiskem, zatím co deportace obyvatel celých sovět
v sobotu a v neděli též obědy /12 • 2/
pomáhat tomuto ozdravěni je úkolem a cilc*”
ských republik - na př. volžských Němců, Krym
Spojení z City: elektr. 27, 28, 40, 48
Výboru pro kulturní svobodu ”,
J
ské a Čečenské republiky - byť i oficiálně přiznané,
ze St. Kildy: elektr. č. 78
Mezinárodní výkonný výbor Výboru pro kulturní
jsou pominuty mlčením.
svobodu

Bránice špatné,
bojujeme proti horšímu

ČERNÝM DO RICHMONDU

16. 5. 1955

Dopisy redakci
BOUŘE NAD PAPUOU
1 Vněkterých bodech nemůžeme souhlasit s pa
nem autorem ’’Papuánskych epištol”. Vzhledem k
tomu, že jsme rovněž z ťéch mála vlastníků půdy
na New Guinei, ohrazujeme se proti tvrzení, že ta
dy nékdo nikomu níco vzal, vyvlastnil a pod.
Nikdo nemá moc, aby sí násilím přivlastnil kus
půdy od domorodců. Ve v^ci prodeje mají oni vý
hradní slovo a pokud víme ze skúseností, dovedou
o tom rozhodovat po řadu měsíců, při čemž svá
rozhodnutí nejméně desetkrát změní . . .
Že by někdo bral domorodcům jejich způsob ži
vota, radosti a společenský život, se nám zdá být
rovněž trochu pochybné. Kromě pití alkoholu a
snad hraní karet jim není nic zakázáno. . . Nikdo
je nedonúti k tomu, aby se opásali lap - lapy a
rovněž jim nikdo nenařizuje, že jejich postrojení
musí být estetické. . . . Ty tam jsou doby, kdy se
zde snad běloch cítil pánem a tak jako již téměř
všude, je i zde tradičnímu poslání bělocha mezi
černými dávno odzvoněno.
L.V.M.,New Guinea
Pokládáme ’’Papuánske epištoly” Vámi publi
kované za plivnutí do tváře Bohu a našemu národu,
který za svůj kulturní rozvoj vděčí především Cír
kvi a za svůj úpadek novopohanství, ať již ve vy
dání liberalistickém, nacistickém, socialistickém, ko
munistickém atd. Noví, stejně jako mnozí staří po
hané, obětující místo Těla Páně sebe navzájem mo
hou učinitit svět neobyvatelný nejen pro sebe, ale
i pro zvířata, nemajíce pro to omluvy. Když se do
voláváte odpovědnosti a spravedlnosti ústy Koestlerovými:
. . pokud necítíte proti všemu rozumu
a neodvisle na něm, hanbu proto, že žijete, ačkoli
jiní jsou posíláni na smrt, pokud se sami necítíte
vinni, uraženi a poníženi, protože jste byli ušetřeni,
zůstanete tím, čím jste, spoluvinníky zločinným opomenutím”, jak jest možné, že na druhé straně
uveřejňujete lánky, přirovnávající člověka ke zví
řeti? Kulturu lidožroutů ke křesťanství? Je mož
ná odpovědnost, stud, urážka atd. mezi zvířaty?
NEVIDÍTE VE SVÉM JEDNÁNÍ ROZPOR?!?
S pozdravem za Křesťanskou akademii, 6 Swift Str.,
Northcote - Vic. .
F. Horáček
dr. I. Schwetz

Otevřený dopis p. Mojmíru Zacharovi.
Byli jsme pověřeni výborem CML, abychom Vám
zaslali otevřený dopis týkající se Vámi napsaných
článků. Jak se zmiňujete v ’’Papuánských epišto
lách”: ” člověk /dle přírodopisu/ je ssavec jako
kráva a kromě vegetariánů nikdo z nás nemá námi
tek proti hovězímu guláši. . .
- Připomínáme
Vám, že /dle chemie/ hmotná stránka člověka
/ne člověk/ nestojí ani 1 £: množství vody obsaže
né v lidském tele by stačilo na vyprání stolního
ubrusu, ze železa, které jest obsaženo v krevních
tělískách by se ukovalo 7 podkováků. Jeho váp
nem bychom vybílili malou světničku. Proměněno
v tuhu, dalo by 65 tužek. Z jeho fosforu by se
udělala asi jedna krabička zápalek, dále obsahuje
několik lžic soli atd. Celkem vzato, dle Vašich
tlhaterialistickych názorů, hodnota papíru Vámi
spotřebovaná k publikaci Papuánských epištol pře
sahuje již asi z tohoto Vašeho hlediska, Vaši vlast
ní hodnotu Dávno již bylo řečeno na adresu lidi
Vašeho druhu:
|’ Kdo chce život poznati,
pokusí se nejdřív ducha vyhnati,
a když všechno na hromadu shází,
pozná duch že tomu schází ”.
Za lMlťanskou akademií, 6. Swift str.
Northcote Vic.
ť. Horkrk
dr. I. Schwetz
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ČS. DOPLŇOVACÍ
VLNA 0 12% LEVNÉJS l'!
ŠKOLA V MELBOURNE Nabízíme nejlepší australskou značkovou vlnu
která byla založena v ro
ce 1954 pod záštitou čs.
demokratických organisaci v Australi, zahájila v
únoru druhý rok vyučo
vání. škola nemá pevných
finančních základů a je
plné odkázána na dobro
volné příspěvky krajanů.
Pokládáme za jeden z
př dních úkolů čs. exilu
udržovat v našich dětech
znalost mateřského jazyka
a doplňovat jejich výcho
vu vyučováním vlastivě
dy a národních písní.
Vždyť naše mladá gene
race exilová, která dorůs
tá v dem o kratičkém
ovzduší a svobodě, bude
mít rozhodující slovo při
demokratisaci naší vlasti.

postaráme-li se o to, aby
se stala národně uvědo
mělou. Proto se obracímna Vás s vroucí prosbou
o finanční podporu. Po
mozte našim dětem a pod
poříte tím celou naši emi
graci. Sebemenší příspě
vek bude vítán. Děkuje
me Vám.
Příspěvky laskavě ode
vzdejte funkcionářům ro
dičovského sdružení, kteří
Vás přijdou navštívit, do
pokladniček v čs. obchod ch a restauracích, anebo
zašlete přímo na adresu
pokladníka /V. Grossman,
36 Woodville Ave., Glenhuntly, SE. 9, Vic.
RODIČOVSKÉ
SDRUŽENI

Z dopisu z CSR
Podle nedávného prohlá
šení ministryně zásobová
ní ing. Jankovcové j>- prů
měrná mzda v Českoslo
vensku 1.000 Kčs. Nejnižší mzdy jsou asi mzdy
prodavaček a dělnic v
lehkém průmyslu /600-"OOKčs/, nejvyšší mzdy
/vedle vedoucích úřed
níků státní správy a prů
myslu/ mají hornici, mon
téři, hutníci, šoféři a jiní
těžce pracující /2.000-3.000 měsíčné/.
Na příděl už není nic
kromě uhlí a bytu. Ceny
i sou v celém státě jed
notné. Nedávno došlo k
dalšímu snížení státních
maloobchodních cen. kte
ré t ď vypadají takhle:
/ceny za lkg v Kčs<
lovézí 24, telecí a skopové
28, vepřové 36, chléb 2,60,
uzeniny 32 až 60, cukr 11,
mouka 6, čaj 220, rýže 36,
těstoviny 7, čokoláda 150,
káva 240, kakao 130, med
72, marmelády 14, ořechy
>0. litr mléka 2,20, deseti-

procentní pivo půllitr 1,40,
litr vína 20, až 30, rum 60,
sedmička francouzsk é h o
cognacu 215, oblek pánský
600, dámské bavlněné ša
ty 160, vlněné 300, pánský
plášť do deště 350, pán
ské košile 60, až 100, po
nožky 10, pánské boty 100
až 400, dámské boty 60 až
400, tenisky 25, metr nej
lepší tamnéjší vlněné lát
ky 500, jízdné na tramvaji
v Praze 0,60 kamkoli, lís
tek do kina 3 až 5, do di
vadla n jvýš 18, /první
řada v Národním divadle/
vstupné na koncert 12,
až 14, poštovné na dopis v
Praze 0,40, na venkov
0,60, šestistránkové novi
ny 0,30, roční poplatek za
rádio 60, obyčejné gramo
fonové desky 10, dlouho
hrající 37 za kus, radio
přijímač 600 až 2.000, te
levišní přijímač s gramo
fonem 3.000, dlouhohrají
cí gramofon 980, nový vůz
Škoda 1200 stoji 30.000.

za tyto ceny:
TOTEM - silná, nejlepší jakost: 35/6 za 11b
HEYDAY - nepromokavá sportovní: 28/DOUBLE QUICK - výborná, rychle
přibývá: 28/AZALEA, BLUEBELL, 3 & 4 PLY
FINGERING • nejlepši, střed, sily
38/FIRESIDE FINGERING • velmi dobrá 26/9

Též specielní vlny, Angora Nylon atd.
Všechny
barvy
POROVNEJTE CENY S OSTATNÍMI
Objednejte písemné - Plat předem nebo COD
Poštovné 1/6 za 1 zásilku nebo 3/- COD přiložte
k objednávce. Od 5 lb výše zasíláme vyplacené.
Dodávám nejméně 1 lb od barvy a pak násobky
celých liber. Dodávka do 4 dnů.
Fr. Příhoda, P.O. Box 95, South Caulfield, Vic
Telefon LF 8573

P
O _JZ
O _R
!
BRITÁNIA
HOTEL
VINÁRNA
” U PEPÍKA”
roh Bourke & Queen Sts.
MELBOURNE - CITY
Vám dodá bez príplatku až do domu
veškerá vína a lihoviny
Na skladé jsou též čs. likéry
kmínka, slivovic* , karlovarská horká, vodka,
třešňovice a budějovické pivo
Volejte: MU 1408
O splnlní Vašich přání se postará
Pepa Blahovec

SALVA V POUŠTI
Podařilo se nám zčásti proniknout do neznámé
tajemné Simpsonovy pouště. Na jejím pokraji
našli jsme stopy po neznámém cestovateli jménem
HEARNE. Postavil tam mohylu z kamenů, mezi
nimiž vztyčil dřevo, do kterého vyryl své jméno
a datum. Přišli jsme za 70 let po něm. Polorozbořenou mohylu jsme znova postavili, dřevo s jeho
—/CML v Melbourne vydala zvláštní výtisk lis jménem do ni opět vztyčili a čestnou ránu vystře
tu VERITAS, p.r./ Pro zcela obyčejného člověka je lili.
F. H., North Territorium
velkou ctí, vydá-li někdo v exilu nákladný nonperiodical JEN kvůli němu. Děkuji časopisu VE
ZÁNIK BOHEMIANS
RITAS za tuto poctu. Kdyby se byl býval podepsal
Po vystoupení čs. footballového klubu BOHE
autor článku ve kterém medituje, pěje žalozpěvy a
improvisuje na moje osobni zkušenosti a prosté vy MIANS ze všech soutěži minulého roku přestala
líčení události, jak jsem je viděl, zažil a popsal v mít čs. veřejnost v Adelaide zájem o další činnost
’’Epištolách”, vyvrátil bych mu všechny jeho blu ostatních klubů. Čs. sportovci byli znechuceni po
dy soukromým dopisem. Takto udělám za tímto čínáním asociace, která se snažila mít větší výtěžek
typickým tuctovým útokem exulantského tisku tím, že chtěla dostat do první třídy kluby, kte
tečku: 1. vzpomínkou na kvartánskou uebnici la ré mají více příznivců a návštěvníků. Tento rok se
tiny: Quod licet Jovi non licet bovi, 2. otázkou: ne i SLOVAKIA rozhodla zastavit činnost. Dalšim
bylo by bývalo křesťanštější, kdyby peníze, vydané následkem nesprávného počínáni asociace je rozkol
za VERITAS, která lká nad tak bezvýznamným a utvoření profesionálních klubů v Adelaidě. Tím
člověkem jako jsem já, byly poslány do některého to nesportovním jednáním asociace poklesla úro
veň zápasů, jak je to patrné zvláště v amatérské
uprchlického tábora v Německu?
A.T., Adelaide
Mojmír Zachar, Sydney první třídě.
NA ZÁPADNÍ FRONTÉ KLID
JUSCELIN KUBÍČEK
—Přemýšlím často, co je příčinou, že v Západní
Zamyslel jsem se nad zprávou o kandidátu
Austrálii je o nás málo slyšet, že se tu žádné čin
nosti prosté nedaři. Především neni tu nikdo, kdo na presidenta Brazílie, synu čs. vysťěhovalci
by mohl obětovat všechen svůj čas organisaci ně /HD 9/V., p.r./, který piše své jméno stále s čár
jaké krajanské činnosti, a za druhé, i kdyby se kou nad -i- a s háčkem nad --C-, a nad tim, jak
našel, spočítal by na prstech své ruky ty, kteří by na svá pravá jména brzy zapomínají mnozí čs.
J. §., Newtown
si přáli, aby byla nějaká činnost vyvíjena, aby se političtí uprchlíci.
mohli čas od času sejit s jinými krajany. Ještě
před 4 roky se sešlo 40 až 50 lidí, zatím co dnes
PŘEDPLATNÉ ?
je 10 lidi dobrým průměrem.
A. W., Perth

HLAS DOMOVA
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Sport doma i vcizině
/Od našeho zpravodaje J.T. Mnichov./
Koncem dubna se konalo v západoněmeckém
městě Karlsruhc mistrovství světa v zápase řecko-římském. Československo bylo zastoupeno ve všech
váhách. Ve váze muší startoval Odehnal, ale do
závěrečných bojů se neprobojoval. Ve váze pérové
se dělí Švec o4.-6 místo V bantamu se umístil
Kurz na 11. místě. V lehké váze startoval Athanasov a skončil na 7. místě. Ve welteru se děli
Sekal o 6.-8. místo, ve střední skončil Splítek 11. a
těžké Růžička čtvrtý. V polotěžké startoval Hcrenčík, který pro zranění odstoupil.
ČSR V DAVIS CUPU.
Po šestileté přestávce se ČSR znovu zúčastnilo
soutěže o Davisův pohár. V prvním kole nastou
pilo proti Portugalsku v Lisabonu a vyhrálo lehce
5 : 0. Výsledky jedntlivých zápasů: Zábrodský-Cohen 6:0, 6:1, 6:2, Javorský - da Silva 6:0, 6:1,
6:3, Zábrodský-Javorský - da Silva-Gomez 6:0,
6:0, 6:1. Zábrodský - da Silva 6:4, 6:2, 6:0, Ja
vorský - Cóhen 6:2, 6:0, 6:1. Ve druhém kole se
ČSR utkal v Praze s Belgií, která postoupila bez
boje. Po prvém dnu vede Belgie 2:0. Výsledky
dalších zápasů: Německo - Irsko 4:1, Jugoslávie - Chile 0:5, Rakousko - Finsko 5:0, Egypt - Tu
recko 4:1, Švýcarsko - Holandsko 3:2, Argenti
na - Monaco 3:2.
Letošní výkony čsl. lehkých atletů.
V Žiliné se konal přebor republiky v přespol
ním běhu. V soutěži mužů získal mistrovský titul
Zátopek, který uběhl trať dlouhou 10.200 metrů
za 30:56,4 min. Druhý byl Ullsberger 31:07,2 a
třetí Koubek. Týden předtím došlo k překvapují
cí porážce Zátopka od Ullsbergera v Praze. V
soutěži žen obhájila titul Muellerová.
Na závodech v Táboře zlepšil chodec Jan Do
ležal světový rekord na 5 angl. mílí časem 35 mi
nut. Dosavadní rekord měl Angličan Hardy časem
35 minut a 15 vteřin. Současně skočil Lánský do
výšky 2 m, Janeček vyhrál 100m za 10,8 a Jungwirth 800m za 1:54,5 min. Další výkony čsl. atle
tů: disk Merta 51,21m /6. nejlepší výkon letos na
světě/, Vrábel 5O,O3m, kladivo Engel 56,40m, 60m
Brož 7 vt., dálka Řehák a Mann 682cm.
Stav přeboru republiky v kopané: 1. UDA
6 zápasů 9 bodů, 2.Tatran Prešov 7 zápasů 9 bo
dů, 3. Dynamo Praha 6 zápasů 9 bodů, 4. Slovan
Bratislava 5 zápasů 7 bodů, 5. Spartak Praha 6.
zápasů 6 bodů. Některé výsledky: Dynamo Pra
ha - Spartak Trnava 4:2, Jiskra Žilina - Spar
tak Praha 0:0, Baník Kladno - Tatran Prešov 0:0,
Slovan Bratislava - Tankista 6:0 a LJDA - B.
Ostrava 1:0. Mezistátní kopaná: Rakousko - Ma
ďarsko ve Vídni 2:2, Švýcarsko - Rakousko v
Bernu 2:3, Irsko - Dánsko v Dublinu 1:0, Por
tugalsko - Sársko 6:1, Skotsko - Sársko 3:0, Švéd
sko Maďarsko ve Stockholmu 3:7!
SPORTOVNÍ KLUB ’’PRAHA” V SYDNFY
zve všechny přátele a příznivce na
TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 28. května 1955 v 8. hod.
večer v sále Sheridanu, 80 Oxford St., Woollahra.
Vstupné 10/-. K tanci hraje oblíbený čs. soubor
TABOO
ZLOBÍ VÁS OČI ?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
optický
závod

OPTO
109 Swanston St. /9. posch./,
Melbourne /proti Melbourne Town Halí/
Mluvíme cetky i slovenuky
Otevřeno děné 9 - 18, v sobotu 9-13 hod.
Telefon: Cent. 1819

16- 5. 1955

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Dr. Jana Potočka z Opočna /důležitá zpráva/,
KOPANÁ V SYDNEY Václava Macháčka /dř. Melbourne/ Václara
30. dubna sehrál S. K. Šrajera z Prahy /nar. 1924 důlež. zpráva/, Vlastu
Praha v Sydney třetí Sonkovou, Josefa Kubika, Františka Nováka z
mistrovský zápas s S. C. Kocúrkova na Valašsku, Ant. Chmelika z Nov.
Lane Cove a po dobré Města nad Metují a Jiřího Bauera /dopis v ted./,
hře /v druhé půli/ zvítě Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo adresy nesát
zil 5:4 /1:3/.
lujeme.
flnii
7. května prohrála
Praha na hřišti Sydney
ZADEJTE VŽDY
Listárna
Austral 1:3. Přesto, že
uzeniny všeho druhu
měla téměř po celý zápas V. S., Newton: Uveřejní z největšího čs závodu
v Austrálii
převahu v poli, nedoved me příští. — K. M., Adela ji vyjádřit brankami. laide: Diky, spokojenost
14. května porazila v zá tiší. — Anon., Melb. :
pase slabé úrovně Regent Podepisujte se lask., aby
Park 3 : 0 /1:0/ branka chom mohli považovat
mi Maroko 2 a Mueller. zprávu za důvéryhodnou
Po tomto zápase má Pra /ceny/. — F. H., Batch.:
ha 8 bodů a brankový Díky, použ. později. Do
poměr 19:9 a je na dru té doby napišem. — A.
hém místě ’’Southern W. , Inglew.: Dík za výLeague” /za Sydney střiž. Zpr. o debatí je
Austral, který má 9 bo bohužel starší. — I. K.,
dů/. — II. mužstvo Eucumbene Portál: Dík,
1316 Malvern Rd.,
/Slavía Sydney/ remi- vrátíme se k tomu pozdé
MALVERN, VIC.
sovalo 14. 5 s reservou ji. — V. J., Rich.: Zavo
Telefon BY1885
Regent Parku 1:1.
lejte nikdy večer. — P.
Telef. zpr. F. D. Ř., Brunsw.: Díky, spo
Malý oznamovatel:
kojenost tíší. — L. M.,
Zdálo se, že k zápasu Goroka: Předáváme do BEZDÉT. MANŽELÉ hle
se Sunshine City, hraném Némecka. — F. K., Syd dají nutné slušný byt, nej
raději blíže university.
14. 5. v Sunshine, posta ney: Díky za výstřižky, Event. lask. upozorníte.
vila Slavia jiné mužstvo, adresy i přátelská slova. Zn. "Byt Melb." do HD
HD MALÍK POKOJŮ v, střed
než to, které týden před
letech, nepiják, v dobrém
tím porazilo Prahran,
fin, postavení, žijící v Caa
Čs. kavárenská
Celkový výkon byl pod
bere si chce dopisovat s
restaurace
průměrný a lze-li vůbec
hodným děvčetem. Nab.
na zn. "Canberra” do HD
KIOSK
někoho pochválit, tedy
HLEDÁME ZKUŠENÉHO
jen brankáře Pisaniho a
9. Esplanade,
úpraváře /DRESSER/ do
ST. KILDA, VIC...
obránce Kodaka. Dob
slévárny železa. Dobrý
Telefon LA8389
rým pomocníkem Slavie
plat, bonus a přesčasy.
bylo několikrát štěstí, Denně obédv i večeře
I.M.P. ,/Foundries/ Pty.
Srdečné zve
Ltd., 130 Dawson St.
kterému Slavie přede
Brunswick, Vic., tel
ZDENĚK PELAŘ
vším vděčí, že neodešla
FW 5908.
s hřiště s první porážkou
MUŽE NEBO ŽENU k
v letošním mistrovství.
umývání nádobí přijme
Konečný výsledek 2:1 PŘEDPLATNÉ ? A. Pavlas, University Hou
se, Melbourn- University.
Branky Slavie Lachman
Carlton. Bud’ k částeč
a Engelbogen. - Po 8 zá
/6-9 hod. več./ nebo k
STRATHMORE
pasech vede Slavia II. diplnému 1 odp. - 9 več/.
SCHOOL
pondělí - pátek. Dobré
visi 16 body a branko
podmínky.
OF MOTORING
vým poměrem 39 : 11
PŘIJMEME VÍCE TRIHpřed Prahranem, který
Melbourne/
LÄKÚ pro výrobu konti
Specielní autokursy
má 14 bodů.
nentálního nábytku. Ide
pro začátečníky
21. května hraje Slavie
ální podmínky, dobrý plat
i pokročilé
ALF’S FURNITURE CO..
poslední zápas prvého
Složeni zkoušky
19 5 Commercial Rd.
kola proti South Mel
v nejkratší [hůťé
South Yarra, Vic.
bourne na vlastním hřišti
HOLDEN a MORRIS
HLEDÁME ZAMĚST
s podvojným řízením NANCE
28. května se hraje
k dohledu na do
Vyučování
o
weekendu
morodce.
Žádná manuelnl
DOCKERTY CUP.
bez přirážky.
práce kromě orání s trak
Volejte:
torem /do té doby, než se
KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY OD
zaučí domr./. Ubytováni
anglicky
pro celou rodinu, ale dá
FX2597 /kdykoliv/
váme přednost jednotliv
česky
pokud možno do 40 let
FĽ3859- po 5.hod. več. i ci,
BELL EAR CAR SALES
Nabíd. na zn. "New GinI nea" do HD.
83, High St„ ST. KILDA, VIC.
Nejnižší deposit — Nejvýhodníjši podmínky
HLAS DOMOVA
KOUPÉ
PRODEJ
VYMÉNA
vychází čtrnáctidenní
90 dní záruka
Řídi redakční kruh.
24 hodinová služba
Adresa:
Volejte LA 7762 nebo LA 3504
Hlas domova. 4 Erin St., Richmond E.l, Vic.
Telefon JA 3380 /jen mimo pracovni dobu/
-Newcastle vyhrál an-porazil Manchester Předplatné: na rok s 37/-, na i roku s 19
na 7 čísel s 10/-, jednotliví s 1/6.
glický pohár. Ve finale City 3:1

MELBOURNE
Utkání obou neporaže
ných mužstev druhé divi
se přineslo rušný a vyrov
naný boj, který mohl
právě tak dobře skončit
opačně. To nijak nesni
žuje úspěch Slavie, která
porazila po dobrém vý,
kónu dobrého soupeře.
Slavie se ujala vedení
brankou Engelbogena.
Mužstvo Prahranu si pak
vynutilo převahu a do
konce poločasu se dvěmi
zaslouženými brankami
ujalo vedení V druhé
půli přejala iniciativu
Slavie. Hned v první
minutě vyrovnal poho
tově Engelbogen z po
dání Gajdoše. Vedoucí
branku vstřelil z chytré
ho prohození Kurzweila
Dickson. Konečný stav
zápasu upravil po chybě
obrany hostí Engelbogen
vtipným přehozením
brankáře. Prahran nepro
měnil pokutový kop
a jeho útočníci nedovedli
dvakrát dopravit míč do
prázdné branky.
Nejlepším hráčem Slavie
byl Lachman, jehož ovlá
dání míče nám někdy
připomnělo staré dobré
časy české kopané. Dále
stojí za zmínku spolehli
vý brankář.. V záloze
vypadá nadějně Koťát
ko. V útoku se v druhém
poločase dobře rozehrála
dvojice Dickson - Engel
bogen.
V mužstvu je pořád
ještě řada slabin, lae
není pochyb o tom, žc
se lepší od zápasu k zá
pasu. Největší starostí
Slavie by měli být její
diváci, kteří často trpí
nedostatkem objektiv
nosti a zřejmou nezna
lostí pravidel. Jejich cho
vání by v budoucnu moh
lo odvést pozornost od
dobrého výkonu muž
stva a získat čs. kopané
povést, jaké se již dnes
” těší” Jugoslávci a
Italové.
-dt.

STANDY

KOTMELA

