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NEUTRÁLNÍ ŘEŠENÍ?
Až dosud jsme vždycky počítali, že Československo vysvobodí ze
sovětské moci buď nová válka nebo rozklad komunistické říše. První
možnost udělali atomové zbraně problematickou a nepříliš žádoucí,
druhá sice stále ješté existuje, ale poslední léta nám naznačila, že to bude
proces povlovný a dost zdlouhavý. Stalinova smrt dala sice příležitost k
postatnému urychlení tohoto vývoje, ale Západ ji propásl.

není vyloučeno, že by z
toho nakonec třeba mo
hlo něco být.
Bylo by takové řešení
pro nás přijatelné? Z
realistického hlediska by
musilo být. Mravně by
to byl kompromis potud,
že by příští Českosloven
sko muselo vést neutrál
ní politiku a že bychom
se museli smířit s další
existencí komunist i c k é
strany. Kdyby se však
postupovalo podle ra
kouského vzoru, bylo
by to rozhodně lepší než
poválečná třetí republi
ka, poněvadž by u nás
zavládla poctivá parla
mentní demokracie a po
něvadž by nás neutralisace aspoň zbavila spojenectví se Sovětským
svazem.
J-L.

Diplomatické vítězství zinárodního jeviště/ zro padním světem pás neu
Západu nad Moskvou dilo zato nyní jisté vy- trálních zemí, který by
vc věci ozbrojení Západ j hlídky na jiné, tak říka- se táhl od Skandinávie
ního Německa /které ' jíc mírové řešení osudu až po Rakousko a pří
asi urychlí Molotovův evropských satelitů padné i Jugoslávii. Jeho
očekávaný odchod z me- Kremlu. Strach z připra střední díl by podle kre
pojetí
tvo
vované německé armády, melského
jakož i značné vnitřní řilo sjednocené, demo
hospodářské a politické kratické, ale neutraliso7.
potíže a konečně ne vané Německo. Západ
Sedmý paragraf čs. a- zrovna jednoduchá situ by s vytvořením neutrál
mnestie, vyhlášené Zá ace v Asii, kde Rudé Čí ního pásma podle vše
potockým 10. května, ně trochu rostou růžky, ho souhlasil, ale bude
jasně stanoví, že režim vedou zřejmě sovětské chtít, aby nešlo přes Ně
chce pardonovat "trestný vládce ke snaze zajistiti mecko, nýbrž přes Pol
čin” překročení hranic u si zatím pokoj aspoň na sko, Československo a
evropské frontě.
ostatní satelitní zemětěch uprchlíků, kteří oDnes je celkem jasné, Tím ovšem nebude Mos i
pustili |republik;u ”pod
že sověty by chtěly vy kva nadšena, ale kdyby ■
vlivem nepřátelské pro
tvořit mezi svým a zá- se ještě trochu přitlačilo,
pagandy”. Není pochyby
o tom, čeho tím komuni
sté chtějí docílit. Jejich
propaganda si chce za
jistit svědectví uprchlíků,
kteří by se eventuelně
vrátili, o tom, že byli
vlastně "obětí”, svedenou
Sovětský svaz v poslední době přímo oplývá tím, co by na Západě rádi
zahraničním rozhlasem.
považovali za upřímnou vůli k dohodě. Prvním překvapením bylo podcCo však na formulaci
psání rakouské mírové smlouvy. Na jedné straně byla jasné patrna
7. paragrafu překvapuje,
snaha po vytvoření precedentu pro podobnou smlouvu s Německem. Na
je naivita, s kterou ko
druhé straně se nedá popřít, že je to první sovětský ústup z prostoru,
munisté naplno řekli, oč
který již jednou kontroloval. Západu často stačilo mnohem méně k tomu,
jim vlastně běží. Žádný
aby věřil, že je bolševická náprava právě za rohem.
uprchlík, pokud byl kdy
Nový sovětský plán na odzbrojení vzbudil další naděje. Značné kon
jako uprchlík registro
cese oproti starým návrhům se zdají západním politikům hodné slibné.
ván, totiž nemůže říci, že
Podobné působilo ochotné přijeti pozvání ke schůzce Velké čtyřky.
uprchl ”pod vlivem ne
Do všech těchto diplomatických manévrů dobře zapadá návštěva Chrušpřátelské propagandy”,
čeva a Bulganina v Bělehradě.
jelikož všechny meziná
rodně přijaté a platné
Otevřená cesta k vy po světě 10.000 atomo
Nalézt klič k novému
definice "uprchlíka” se zvratu sovětské politiky zbrojení Německa, ame vých a nezjištěný, stále
shodují v tom, že to je není tak obtížné, jak se rická převaha v nukleár rostoucí počet, vodíko
osoba, která prchala před na první pohled zdá. V ních a thermonukleár- vých bomb. Jejich letec
ních zbraních a pás letec tvo v síle 22.500 letadel,
terorem nebo nebezpe
minulých letech jsme sly
kých základen, který včetně 1.000 moderních
čím persekuce.
šeli od rozumných stát pevně svírá celé komu
tryskových bombardérů
Podvodnost amnestie je
níků svobodného světa nistické impérium, posta
B-47, by je mohlo okam
v tom, že omilostňuje
hodně o tom, že se se so vily Západ do posice, žitě doručit na kterékoliv
toliko přechod hranic,
ale nikoli činnost a půso věty dá jednat jenom ja která se opirá o skuteč místo v sověty ovládané
beni ve svobodné cizině, ko rovný s rovným. Z to nou silu. Komunisté v části světa. Americká le
ba ani ne činnost nebo ho automaticky vyplynu Kremlu se kolem sebe tadla by podle potřeby
působení v Českosloven la nutnost nového vybu nemusí rozhlížet dvakrát, odstartovala ze základen
sku, které předcházelo dování vojenské sily de aby viděli, kolik uhodilo. na Aljašce, v Grónsku,
mokracií, především Spo
Samotné Spojené státy Anglii, Francii, Maroku,
uprchlíkovu útěku.
FEP jených států.
mají dnes roztroušeno /Pokračování na str. 2./

paragraf

Změna sovětské
taktiky

Hesla a skutečnost
Průměrný člověk se dá celkem snadno vést. Vy
berte vhodné heslo, vetřete jej důkladné pod kůži a
ivýsledek je téměř zaručen. Kdysi jsme to považo
valí za něco typicky německého, Zkušenost nás pou
čila o něčem jiném, Stádnost, sklon k následováni
‘hesla, je všeobecným zrakem lidské povahy. Na
národnosti nezáleží. V Rusku nebo v Americe, na
Balkáně nebo v Asii. všude najdeme masu lidí, která
jako by žila v hesly nafouknuté bublině. Na každém
kroku si mohou takřka sáhnout na skutečný stav
věcí. Mezi nimi a skutečnosti stoji jenom heslo. To
nějakým záhadným způsobem stačí k tomu, aby ne
viděli.
Čechům a Slovákům byla v poválečné republica
předložena k spolknuti dvě hesla; "nova lidová de
mokracie” a "spojenectví se Sovětským svazem".
Je téměř neuvěřitelné, jak velká část národa poho
tové vpochodovala za svými politickými velikány
do připravených bublin. Ve státě, v němž se klid
né vládlo bez oposice, a který postavil řadu politic
kých stran mimo zákon, jsme věřili, že žijeme v
demokracii. Nestoudná idealisace našeho spojenectví
se Sovětským svazem stačila k tomu, aby tolik lidi
přehlédlo bolševické zločiny. Celý svět kolem nás
viděl, co se děje. Jenom my jsme pod vlivem hesel
zůstalí slepí.
Bublina československé poválečné demokracie uká
zala značnou odolnost, ale nakonec přeci jenom pras
kla vlivem našeho nuceného odchodu z vlasti. Ještě
jsme ani nesetřásli její poslední zbytky a už jsme s
chutí zalezli do nové. Heslo dne je "osvobození - a
to hned”. Ať žijí senátoři McCarthy, Knowland a
každý, kdo kolem sebe rozhazuje atomově bomby,
kudy chodí. K čertu s presidentem Eiesenhowerem
a Churchillem, kteří hned nechtějí vyhlásit válku So
větskému svazu. V bublině je příjemné teplo. Sku
tečnost venku je ošklivé studená.
Ať je vidina návratu sebekrásnější, skutečnost
zůstane holá a neotřesitelná. Světu zbývají /ve stínu
nesmírné ničivosti moderních lidských "vymože
ností”/ tři možnosti: 1. podrobení se komunismu,
2. nukleární válka, 3. nynější status quo. To znamená
1. zlo, 2. zlo, 3. zlo. Třetí zlo je ve stávající situaci
nejmenší, protože ponechává naději ■>cnň->d' í<’: ry'' ,n. př. vnitřní rozklad sovětského impéria /to ovšem
předpokládá ostražitost, pevnost a neústupnost v bo
dech komunistické agrese/. Zvolit je není amorálni,
protože zbývající možnosti jsou vysloveno zrůdné.
"Lepší nějaký svét, než žádný” je v dnešní skuteč
nosti víc, než prázdné heslo.
______ - kw -

NOVÝ
V

PRESIDENT
ITÁLIE

Předseda posla n ccké
sněmovny Gronebi byl
zvolen novým italským
presidentem. Dalšími
kandidáty byli dosavadní
president Einaudi a před
seda senátu Merzagora.
Gronchi je křesťanský
demokrat, ale byl zvolen
hlavně pomocí levico
vých socialistů přes od
por ministerského před
sedy Scelby a generální
ho tajemníka křesťansko-demokratické strany
Fanfaniho. Oba podpo
rovali Merzagorovu kan
didaturu. Za Gronchiho
se postavili až když by
lo jasné, že nemůže pro-

hrát. Gronchi j< p-n
ván za příznivce neutralištičky založeného kiidla křesťanských demo
kratů a je osobním přiteein Nenniho, vůdce prokomunistických socialis
tů.
Italský president ni i iá
mnoho pra! tické moci,
ale designuje minister
ského předsedu. T.zn.,
že by se Nennimu nyní
mohl podařit jeho plán
infiltrovat vládní koalici.
V italské vládě by se tak
vytvořilo nové komunis
tické předmostí /viz
"Italská národní fronta?’
HD, V., č.9/.
- dt -
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NEPOKOJE
V ALŽÍRU
Nedávno uzavřená
franko - tuniská dohoda
zřejmě nijak nepřispěla
k uklidnění okolních
francouzských držav. V
Ažíru se nepokoje vy
stupňovaly do takové mí
ry, že se nevylučuje ani
občanská válka. Francou
zi neberou situaci na leh
kou váhu a nasadili proti
alžírským teroristům jed
notky v síle 100-000 mu
žů.
S nějakým trvalým uklídněnírn nelze počítat
tak dlouho, pokud Fran
cie nezmění od základu
svůj postoj k Alžíru.
Žádný chvályhodnější
ústupek v Tunisu nebo
Maroku nemůže uklidnit
Alžír, který je pařížskou
vládou stále ještě pova
žován za integrální část
Francie.

ZMĚNA

SOVĚTSKÉ

/Pokračování se str. 1./
Trípolistr, Turecku, Řec
ku, Saudské Arábii, na
Filipínách,
Okinawě,
Guamu nebo v Japonsku.
K tomu třeba přičíst sílící
armády Severoatlantic
kého paktu v Evropě a
prospekt nových němec
kých divisL
Chruščevovi a Buiganínoví /má-li do toho co
mluvit/ za takové situace
nezbylo nic jiného, než
přestat dupat a začít na
čas našlapovat opatrněji.
Všechny jejich diploma
tické tahy zapadají do
přesně připraveného plá.
nu. Rakouská smlouva
směřuje k neutralísaci
Německa a jeho vojenské
a hospodářské síly. Odzbrojovací plán klade dů
raz na zákaz nukleárních
zbraní a zrušení americ
kých leteckých základen.

TAKTIKY

Bělehradská návštěva má
zesílit isolační pás netitralisovaných států podél
plátu Železné opony,
s Finskem na severu, Ně
meckem a Rakouskem
uprostřed a Jugoslávii
na jihu. Spolu s přijetím
pozvání na konferenci
Čtyř, má sovětské snaženi
pravděpodobně vytčeno
za úkol ukolébáni světa
do falešného pocitu bez
pečí a získání zajištěné
ho zátiší k zažití spolknu
tých obětí. V Asii zatím
může s poměrně malým
risikem pokračovat pro
ces infiítračního výboje.
Poslední komunistické
manévry neznamenají ně
jakou základní změnu
sovětské politiky a jejích
cílů. Jsou jenom změnou
taktiky, jak si ji nová
situace vynutila.
- n -

Menon do USA
a Anglie
Krišna Menon. Nehnuv
cczcrr.'_< v otázkách in
dické zahraniční politiky,
se vrátí, z Pekingu- Me
non odjel do Činy na
Ču-en-lajovo pozváni, se
kterým měl dlouhé roz
hovory o Formose. Hned
po návratu odletí do
Londýna a odtud d o
U S A. Předpokládá se,
že přivezl z Pekingu pod
mínky, za kterých by by
li čínští komunisté ochot
ni jednat o přiměří ko
lem Formosy.
- dt -

ZMATEK

NAD

ZMATEK

Tam /v Táboře -p-r-/ se může stát, že bujně
zarostlý muž vejde do kadeřnického závodu
TEMPO a s úžasem zjisti, že je v kancelářích
státních statků. Tam vstoupí poctivá hospodyně do krámu s nápisem KOLONIÁL A LA

HŮDKY - a je v rozpacích, neboť zde místo
koloniálu provozuje svou činnost Čs. svaz po
žární ochrany. Československý svaz mládeže a
čs. Červený křiž se tu skryly pod společný pseu
donym Revolučního odborového hnuti /ačkoli
ROH už v dorné dva roky není/ a mýdlové
prášky se vesele prodávají pod firmou OPTIKA.
MLADA FRONTA, 24. 4. 55

Boje

ve

Vietnamu

Byla uzavřena jednoroč
ní obchodní smlouva mezi
.komunistickou Čínou a V Jižním Vietnamu se se kterou se spojily zbyt
Japonskem v hodnotě 30 zase střílí. Tentokráte se ky poražené armády Biň
milionů liber.
v z b o u řila sekta Hoa Hao Šujen. Vzbouřenci zatím

ÚSTUP

KRÁTCE Z EXILU

-Naše rovy-

ustupuji. Vyklidili j i ž
svůj hlavni stan a všech
ny posice ve větších měs
tech. Jejich hlavní síly
/asi. 37.000 mužů/ jsou
soustředěny na 'jihový. chod od Saigonu. Proti
nim operují dobře vy
zbrojené vládni oddíly v
■ síle 7.000 mužů.

t°ho ústup. Po Tibetu
18. 5. byl festival české
PŘED PÁDEM QUEMOYE A MATSU
hudby v Buenos Aires.
Další ústup demokracie před komunismem se začíná rýsovat na obzoru. neštěkl ani pes. O IndoÚčinkovala rri.j. II. Hořá
Dva kusy země, Quemoy a Matsu, budou opuštěny a hrany za né nebudou číné jsme slyšeli, že je
ková - Flrkufiná,
zvonit
jenom hrstce jejich obyvatel. Naděje, že by Spojeně státy interveno nezbytná pro obra n u
Švýcarská tisková agen
tura vydala zprávu "Bez valy, jsou den ze dne menší. President Eisenhower jde za příměřím kolem svobodného světa. Co se
hlavý čs. exil". Líčí boj Formosy a je za né ochoten platit. Cena, kterou chce nebídnout, není malá: sralo, když mělo dojit k
o stranické posice, v němž místo pro Rudou Čínu ve SN, neutralisacc nacionalistu a, jako přívažek na činu? Dozvěděli jsme se,
boj proti komunismu uže se dá docela dobře
váze - Quemoy a Matsu.
stupuje do pozadí.
postrádat. Komunis t é
•I. 5. byla v Covent Gar
Einscnhower i Dulles hodně přesvědčivé. Prv jsou těžko zviklatelné. d°stali v Žcnevě pod do
dou v Londýně premiéra
"Prodané nevěsty" v na jednají pod těžkým tla ní přijde pohled na ma Situace se změní, divá- hledem francouzského
balování Rafaela Kube- kem. Všichni spojenci ně pu. Geograficky nemůže me-li se na Quemoy a kuchaře jako hlavni chod
V ANGLII:
líka,
jakého významu jsou být pochyb o tom, že Matsu z širšího hlediska,
Karel Kůstka, bývalý re proti obraně čínských oba ostrovy patři k čín z hlediska pomalého, ale Severní Vietnam a Jižní
Podle očekávání zvítě
byl připraven jako mouč
daktor "Zlína”, zemřel v
nicméně
trvalého
ústupu
pobřežních otrovů. Je ské pevnině. Pak přijde
Batatubé v Brazílii.
ník. Nacionál istická zila v anglických volbách
Ůs. houslista Ant. Olšov- jich stanoviska sahají od kontrast mezi jejich bez demokratů před komu vláda v Taipehu se za opět konservativní stra
slcý byl odsouzen ve ústupu z Qucmoye a významnosti a nedozír nismem.
klínala, že nikdy bez bo na. Bude mít v parla
Stockholmu na 1 rok vě
zení pro špionáž. Man Matsu / na př. britská nými následky, které by Quemoy a Matsu ne je neupustí od ostrovů mente absolutní většinu
želka poručíka švédské vláda /, až po vyhnáni jejich obrana mohla e- tvoři separátní problém. - Tačcn a Nanči. Co se
armády, původem Češka, Čankajšeka a plebiscit ventuelně přivodit. Zbi Jsou, nebo budou, sou stalo? Pod ”mírn°u” do 60 poslanců /dřivé 18/.
byla odsouzena k 5 letům. na Forinose / na př. la- té napoleonské armády části řetězu , který začal
VE VIKTORII:
K. Řehák byl znovu zvo heuristická oposice v An na Berezině jsou dávaný v Evropě, jehož součás mluvou Spojených států
Ve volbách do státní
i byly obě skupiny ostrovů
len předsedou Čs. pomoc
glii / . V Americe šatné jako varovný příklad to ti je naše vlastni trage doručeny komunistů m.
ného výboru v Paříži.
ho parlamentu ve Victo
V. Navrátil m>l přednáš- vyvinuje podobný tlak ho, co by se mohlo při die, a který pokračoval Kolikrát jsme slyšeli o
ru zvítězila Liberální a
l u o Austrálii v chicag velká část demokratů. hodit moderním americ v Tibetu. Jeho nerozdíl
ském Sdruženi "Věrni zti Tyto oficielní sily jsou kým divisim. jež by ným kusem je Korea, j tom, že si komunistická zemědělská strana. Do
Čína nikdy neprostřili
ší mime".
i podporovány
značnou vstřebal "širý" číns k ý stejné jako sev. Vietnam cestu do SN. Od koho? savadní vládu Stíraný
Hudební kritik Jan Lowenbach oslavil v USA části významných tvůrců prostor. Dále se vykres a opuštěné ostrovy Ta- Od presidenta Eisenho- práce vystřídá proto vlá
veřejného míněni, poli li strašný obraz atomo čen a Nanči. Zrušené sli ivera, státního sekretáře
75. narozeniny.
da LCP, vedená p. Bol
Mra Pušková zastupovala tickými kome nt á t o r y, vou válkou zničené h o by, zklamaná důvěra a Dullcsc a mnoha dalších.
te rn.
Dianu Barrymoore v hla Nechánte-li stranou Be- světa. A i když obhájci zrazené zásady jsou jeho
vní roli hry "Pajama vany, Atice a Pandity dalšího ústupu netvrdí, nejhorši částí. Další člán Podle našehd názoru, je
I komunistická Čína u ž
Tops" v Bostonu.
DOPORUČTE
Předsedou Čs. pomocného Neltru, kteři by často že by obrana Quemoyc ky - Siam, Malajsko, Již dnes jednou nohou ve
HLAS
DOMOVA
výboru v Santiago de nejradši instalovali Mao- k něčemu takovému ved ní Vietnam, Formosa, SN.
Chile se stal O. Lang, čle tsc-tunga v Taipehu v la, kdo může pfpřit. žc Indonésie atd. - jsou už
svým přátelům
ny dr. Messany, Vostřejž. plné slávě, a podiváme- by při ni neexistovalo na kovadlinách pod ko / Pokračování str. 6. /
Partie a Reichman.
Ochotnický divadelní -li se na ty. kdo sice určité risiko. které by je munistickými mlaty.
Bývalý pražský specialista
kroužek při Masarykově chtějí hájit Formosu. mohlo přivodit. Stoji Zástupci vyklizení čín
dome v Torontě předvedl ale ne Quemoy a Matsu, i za takové risiko dva bez- ských pobřežních ostro
nemocí vnitřních a ženských
17.4. divadelní hru "Svn uvidíme zajímavou věc. , významné ostrovy?
vů říkají: ” Quemoy a
za otce". Hráli: R. Kary- Většinou jsou to právě Uděláme-li si na mapě Matsu a ani o krok dál!”
E.J. KENNEDY
ěová, D. Stvnadová-Meisnerová, M. Rejzková. M. t i nejzodpovědnější a , kolem obou ostrovů in- Ale my nejsme jediní li
29 Shakespeare Grove, Hawthorn, Vic
Medunová. I. Cvrnkovičo- rtejrozumnějši lidé, s , koustovou tužkou krou- dé, kteří mají paměť. Na
vá. I„ Pospíšil, J. Šnajd. nimiž jsme ve většině i žek a začneme-li se na n? Koreji to bylo potrestá
v sobotu od 10 do 12 hod. dopoledne
Z. Zvěřina, A Kubát. M. případů musili v minu dívat jako na jediný se- ni válečných zločinců a
jiné dny dle úmluvy.
Přístupu, F. Hanka a V.
losti souhlasit.
: parátní problém, argu- ; sjednocení země. Když
Návštěvy telef. předem na Hawthorn 2577
Jelínek.

VOLBY

Č/N

Jejich

uvažováni

j e ' menty zástupců

ústupu [ přišlo do tuhého, byl z
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
—Skupina čs. fysiků a
inženýrů navštívila t.m.
Sovětský svaz v souvi
slosti se sovětskou nabíd
kou pomoci při atonúckérn bádáni. Čs. delegace
navštívila Moskvu, Lenin
grad, Charkov a Kíjev.
—Ve věku 78 let zemřel v
Praze básník a literární
historik Emanuel z Lešehradu.
—22.dubna provedla čs.
armáda pohotovostní cvi
čení na západních hraní
cích. Čs. jednotky byly
prý v posicích během tří
hodin.
—V červnu navštíví Čes
koslovensko indický mi
nisterský předseda Pandit
Nehru.
—V Praze zemřel zpěvák
čs. rozhlasu, barytonista
Bořek Rujan.
V metodistické kapli v
Praze II.se sešla k 45. za
sedání Kostnická jednota.
Přítomni byli duchovni:
V. Vančura, J B. Jeschke,
Plechatý, Cochlar, J. Ha
lama, dr. Sklenář, Kruegel, dr. Turnský, Koštiál,
dr. Kejř, Švec a dr. Molnar.
Ve Slavétíné u Loun
bylo otevřeno "Museum
Konstantina Biebla” v je
ho rodném domě.
— V Bratislavě zemřel
předseda KNV a kandi
dát UV KSČ Rudolf Martanovič.
V bývalé jízdárně ve
Valdštejnském paláci by
la otevřena nová obrazár
na, věnovaná českému
malířství 19. století.
Sk upo v o divadélko
Spejbla a Hurvínka se
vrátilo z dvouměsíčního
zájezdu do Francie a Ang
lie.
—Milan Kundera vydal
"poemu” o Juliu Fučíko
vi "Poslední máj”, jež vy
hrála loňskou soutěž o
nej lepší dílo z Fučíkova
života.
Československý svaz
mládeže bude dávat mlá
deži od 10 do 14 let odznak
"Mladý turista ČSR".
Podmínky pro jeho získá
ní jsou celkem skautské.
Karel Svollnský znovu
vymaloval orloj na Olo
moucké radnici.
Mezi důstojníky, kteří
byli k 10. výročí příchodu
Rudé armády vyzname
náni, je i generál Ludvík
Svobodu.
Byla podepsánn ob
chodní smlouva s Rumun
skem: ČSR dodá hlavně
válcovaný materiál, trub
ky, chemikálie, léky, kOKs,
stroje, odebere výrobky
naftového, důlního, dře
vařského průmyslu.
■Jaroslav Krombolc di
rigoval v pražském Ná
rodním divadle nově na
studovaného "Dalibora”.
Zpívali: M. Podvalová,

B. Blahut, V. Bednář,
K. Kalas, A. Ziesák, š. Pe
trová.
—V Olomoucí byl položen
základní kamer. ke stav
bě theoretickýfch ústavů
lékařské fakulty.
-V Libochovicích bylo
otevřeno museum Jana
Evangelisty Purkyně.
- -Na slavnostní premiéře
Vávrova filmii "Jan Hus”
byli přítomni náměstek
předsedy vlády Václav

Kopecký a sovětský vel
vyslanec Firjtióin. Titulní
rolí ztělesnil Zdeněk
Štěpánek. v dalších rolích:
F. Smolík, K. Hoeger, J.
Pívee, V. Matulová, G.
Hílmar.
V. Vejražka.
L. Pešek, E. Kohout, B.
Karen, O. Krefěa, V. Ře
pa, V. Hlavatý.
— Podle úřední zprávy
leží na Tachovsku 7640 ha
půdy ladem.
Č/JL

Květnové

ceny

K obřadům kolem herec Národního divadla
9. Května patří taky udě . v Praze Jan Pivec /cena
lování státních cen Kle 1. stupně/ a filmový re
menta Gottwalda". Letos žisér Jiří Krejčík /za
byli ze známých umělců film ”Frona”/.
Jes
vyznámenni: Václav Ře
záč za román Bitva''/.
Kolektivisace zeměděl
Jaroslav Seifert /cena —
ství má nejmenši úspěch
2. stupně za básně "Ma v okrese Valašské Klobúminka ’ , Antonín Str ky. kde je z celkově orné
nadel , cena 2. stupně za půdy zkolektivisováno jen
5 %.
ilustrovanou tvorbu /,

XI. sjezd slovenských
komunistů

RYBY
MÍSTO MASA
Nedostatek masa v
Československu je reži
mem nahrazován zvýše
ným dovozem ryb, které
jsou spotřebitelům na
bízeny za tyto ceny:
kilo kapra 9 Kčs, kilo cejnů 5 Kčs, štika 13.80 Kčs,
pečení sledi 13 Kčs,
treska 4.40 Kčs, slanečci
7 Kčs, mražení sledi 3.60
Kčs, sardinky od 7.50
Kčs. Často se stává, že
dodávka ryb je špatně
organisována, takže ob
chody nejsou sto vypro
dat nakoupené dodávky.
Poněvadž ryby podléhají
rychlé zkáze, obyvatel
stvo má zásadní nedů
věru ke kvalitě rybích
výrobků, čímž ovšem po
ptávka klesá ještě víc.
Kromě toho má spotřeba
ryb ještě jeden háček:
k jejich úpravě je třeba
mnoho tuku, jehož je
však nedostatek.
FEP

Dne 22. dubna byl v Bratislavě zahájen třídenní je slabé, distribuce průmyslových surovin je špatná
sjezd Komunistické strany Slovenska. V referátech a podlamuje výrobu.
obou hlavních řečníků, prvního tajemníka UV
Široký nebyl zvolen
KSS Karola Bacilka a prvního tajemníka UV KSČ
Překvapením sjezdu byly události posledního
Antonína Novotného, se objevila přiznání pozo dne, kdy předseda KSS a předseda čs. vlády
ruhodná.
Viliam Široký, který se sjezdu osobně zúčastnil
Bacílkův referát
a zhodnocoval význam sjezdu, vypadl z nového
Z Baciíkova referátu bylo zřejmé, že se komu vedeni KSS. Členy nového UV KSS se stali: K. Banistům ani zdaleka nepodařilo vyřešit národnostní cilek, L. Benada, V. Daubner, P. David, O. Jelen,
problém na Slovensku. Po letech vytrvalého před P. Majlink, R- Strechaj a J. Valo, náhradníky
stírání, že "stalinská národnostní politika” plného jsou M. Rázus a Š. Šebesta. S Širokým nebyli
rozvíjeni menšinového života vytvořila na Slo zvoleni další tři bývalí členové UV KSS, mezi
vensku podmínky pro ideální soužití mezi Slováky nimi Marek Čulen.
ŽÁDEJTE VŽDY
a Maďary, kteří dnes čítají přes 600.000 duši,
Oficielní se neúčast Širokého ve výkonném
uzeniny všeho druhu
musil Bacílck upozorňovat na to, že politickou výboru KSS vysvětluje jeho pracovním přetížením
z největšího čs závodu
linii maďarských členů komunistické strany na v československé vládě. Stejně je možné, že si čs.
v Austrálii
Slovensku určuje vedení KSS a nikdo jiný. Tento režim přeje, aby se uplatnili ve slovenských otáz
překvapující výrok byl ještě zesílen dalším konsta kách ti komunisté, kteří nejsou pracovně vázáni
továním, podle něhož někteří lidé, dokonce i funk funkcí celostátní, a že tudíž nepovažuje za účelné,
cionáři komunistické strany, zapomínají, že jejich aby se ministerský předseda a další slovenský člen
vlasti a domovem je Československo. Jini řečníci celostátního politbyra, Bacilck, přiliš zaměstnávali
zase naříkali nad t-zv. slovenským buržoasnim problémy dilčí povahy.
nacionalismem, ideovými úchylkami, nad dosud
Jsou ovšem také domněnky, spekulujíc! o vy
velkým vlivem protikomunistických názorů a ide řazeni Širokého s hlediska jeho vztahu k expono
ologii.
vaným maďarským komunistům, kteří v uplynu
Sekretář KSČ Novotný ve svém projevu sice lých týdnech spolu s Nagyim padli za oběť
konstatoval, že ”se sice podařilo zasadit ránu plá čistce.
FEP
nům buržoasie”, ale že se ani zdaleka nepodařilo
1316 Malvcrn lid.,
vymýtit jeji vliv na politické a hospodářské děni.
MALVERN,
VIC.
Bacílek dále doznal, že výkup zemědělských vý
Telefon BY1885
robku selhal a že povinné státní dodávky nebyly
Vc Španělském sále man. Za "mistrovství v
splněny. V této souvislosti vypočítával tisíce tun pražského Hradu byli ovládání nejmoderncjší
masových výrobků, miliony litrů mléka a miliony l
vyznamenáni
nejlepší letecké techniky” /trys
vajec, tisíce vagonů obili, jež byly slovenskými
České ob'édy a večeře
p r a c o vníci republiky. kových letounů/ byli vy
denně mimo neděle
rolníky zadrženy pro přímé zásobováni spotřc- '
důstojníci
Předávány byly ”Řády znamenáni:
bítclů mimo státní distribuční aparát.
INTERNATIONAL
republiky” a "Řády prá Antalík, Burda, Dvořák,
Potíže s kolektivisací
HOTEL
ce”. Hlavní projev měl Hlavica, Hořčic, Horeč
Novotný se obšírné rozhovořil o neúspěchu
ky,
Jurášek,
Kúkela,
Lenáměstek ministerského
321 Exhíbition Str.,
kolektivisace. Stejně jako v českých částech repub
Melbourne
předsedy J- Dolanský. Šek, Mošna, Paldus, Rů
liky, i na Slovensku byla kolektivisace půdy zadr
Telefon FB 1082
Mezi
vyznamenanými: žička, Saksún, Sládek,
žena společným tlakem zemědělského obyvatel
Alkoholové licence
dr. K. Weber, prof. B. Somerlík, Šíma a Uleh
stva. Novotný uvedl, že ve slovenských družstvech
do 10 hod. večer
lí
Č
Bydžovský, K. Černoch
je 2.050 rolníků se statky většími 15 hektarů a do
/ředitel závodu "Svit”
dal, že by rozhodně za tyto "družstevníky ’ nedal
Čs. národní sdružení ve Víctorii
ve Zlíně/, prof. J. Lauda
ruku do ohně. Naznačil tak, že značná část druž- I
dovoluje si Vás pozvati na
prof. K. Henner, arch.
stevní půdy na Slovensku je v rukách občanů,
přátelský večírek,
kteři jsou zásadními odpůrci myšlenky kolekti P. Janák, dr. A. Ploka,
dr.
J.
Řehoř,
dr.
FLe

visace, a kteři, i když byli nuceni se podrobit
který se bude konat v sobotu dne
komunistickému diktátu, čekají na první příležitost, noch, dr. V. Karfík, dr.
11. června 1955 v 8 hod. večer
J. Brdlik, dr. F. Běhou
v nově upravených a rozšířených místnostech
aby z družstva odešli.
V neposlední řadě bylo na sjezdu KSS zaúto nek, ing. K. Kosek. Vy
na 266 - 8, Bridport St., ALBERT PARK, Vác
čeno na hospodářskou oposici v mašinérii komu znamenaní vojáci: geneVstupné 10/-.
Reservování stolů:
nistického průmyslu a distribuce: těžba uhlí na ráové V. Kratochvíl, B.
telefon MX 2143 /večer/
Slovensku dosud nikdy nedosáhla vytčeného plánu, Lomský, F. Říha, J. VoZvláštní pozvánky nebudou rozesílány
PŘEDPLATNÉ ?
v organisaci hospodářství je chaos, vedení závodů sáhlo, V. Thoř, J. Ze-
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STUDENÁ STRATEGIE

vrcholky jejich kultur
souhlasu k utvořeni spo- ' známky, abv svůj nárok
ních tradic, umění a vé
7.3nrr. co svít ukazuje hluční své bolavé rány,
zdůraznily, ale chyba je
dy. Jenom takováto fe zatím co zúčastněné státy halasní konferuji, tvoři léčné vojenské studijní.
skupiny", jak ji navrho-1 v tom, že se mapy’ různi
derace by dala Evropa
a boří bloky z pakty a snaží se o vítězství aspoň v val Mikojan při oficielní a že ti velcí - Amerika i
nům možnost existovat
propagandě,
vede se tiše, ale nemění urputní stu návštěvě Finska. V těch Rusko - nad takovou
mezi mohutným sovět
dená
válka
o
pusté prostory kolem severní a již to dnech zve Molotov hrou menších pohrdlivě
ským blokem a anglo
do Moskvy’ srdečně před- . mávají rukou a neuzná
saským impériem. Ba co ní točny. Hra je tam snad zábavnější a roz
sedu největší finské stra vají nárok žádného
víc: zatím co Evropa, ří hodné velkorysejší. Účastní se málo malých států,
ny, sociálního demokrata z nich.
zená z Kremlu, by mohla které by se pletly tím velkým do hry a o kibicová
Emila Skogu, který je Světový rozvoj letecké
brzy pohltit britské oní organisací, jako jsou Spojené národy, zatím, v nynější vládě mini dopravy’ a nejistá politic
strovy, evropská federa
jak se zdá. také nikdo nestojí. Kolonialismus v strem obrany’. Zda se ká situace zvětšuji stále
ce na zdravé liberálnéSkogovi opět podaří s zájem o Šestý’ světadíl.
-socialistické základné by bížném slova smyslu to není. Neru tam koho ko- patřičnou úctou a s úsmě
Průzkumných výprav
se brzy vyrovnala Sovět lonisovat.
vem odmítnout návrhy a nových stálých stanic
skému svazu. Oba blo
vodní malé stanice s ně- na "užší spolupráci' . ne rychle přibývá. Odbor
ky by mohly zcela dob SEVER SE OPEVŇUJE
koltkačlennou posádkou lze bezpečně předpoví nici si uvědomuji, že na
ře existovat ve vzájem Pozornost politiků a vo
se hlavní po roce 1950 dat. Záleží i na zárukách, př. nejkratší cesta z Jižní
ném přátelství a porozu se začala obracet k severu
silně zvětšovaly, takže jaké může Finům nabíd Ameriky do Austrálie
mění, oba sledujíce míru hned ku konci minule
nou Západ. Vedle mož by’ byla přes Antarktidu.
milovné cíle. Ale při tom světové války, kdy vznik- už dnes má USA spolu nosti zhoršovat dále ne
Počitá se i s budoucí le
by evropská federace I ly první pochybnosti o s Kanadou celý složitý’ valnou hospodářskou si
teckou linkou Angliie systém
obranných
opa

mohla mírovým způso trvalosti přátelství vítězů
tuaci Finska, mají Ruso - Jižní Afrika - Antark
bem zahrnout i země, jež ze Západu a z Východu. tření. Hustý řetěz rada vé v ruce i další trumf: tida - Austrálie, která
jsou dnes poddány So Až do té doby považo rových stanic /kterému podle 2. odstavce rusko- zvláště v době války’ mů
větskému svazu, jako na valy Amerika /včetně se říká Borovicový pás'/ -finské smlouvy z roku
že nahradit dosavadní
př. Československo, Pol Kanady/ i Rusko své se probíhá z Aljašky přes 1948 je Finsko vázáno
linku: Anglie - Střední
severní kanadské ostrovy aktivní pomocí, je-li Rus
sko, Jugoslávii, anebo
verní hranice za bezpeč
východ - Austrálie. Ant
aspoň zvětšit naděje těch né a s hlediska vojenské I /zvláště Cornwalis, El- ko ohroženo útokem přes
arktida může mít také
lestnere, Isachsen a j. / finské území. Sověty' ted
to národů, že sc budou
ho jim celkem nevěno
velký význam jako nale
moci vrátit k evropštěj
na severní Labrador a do tvrdí, že to platí i o ohro
ziště strategicky' důleži
valy pozornost, z^práva
šímu způsobu života.
Grónska. Na východě i žení leteckými útoky.
tých nerostů. Tak se
zvláštní komise odborní
THE AUSTRALIAN ků způsobila v USA na zapadě navazuje na OTEVŘE ATOMOVÁ geologové domnívají, že
radarové stanice na ame
energie
tam jsou největší lo'•••-' i
tehdy překvapení. Říka
QUARTERLY,
rické pevnině. Koncem
ANTARKTIDU?
|
uhlí na světě. V malém
lo se v ní, že v příští válce
červen 1945
roku 1953 se začaly’ bu
by asi byl severní pol
Antarktida je proti se množství tam již bylo
Při mnoha příležitos středem vojenských ope dovat radarové stanice verní oblasti ovšem poza zjištěno i zlato, stříbro,
tech, při nichž Rusové raci. Letadla nesoucí ještě dále na sever, ně du. Vždyť se o ní začalo olovo, zinek, měď, žele
urazili britské a americ bomby /včetně atomo které pokusně i na vel vědět trochu víc vlastně zo, molybden a j. Dosud
ké veřejné mínění hro vých/, budou přicházet kých plovoucích krách. až po třech výpravách se však nepřišlo na ura
madnými zatýkáními a nejčastěji ze severu a Důležité opěrné body kolem roku 1930 /Byrdo- nium nebo jiné kovy,
inonstrcprocesy, jakož i tamtudy se bude asi nej mají nyní mírovou po vě, Wilkinsově a Mawso- potřebné k výrobě ato
svojí podivnou a tajnůst snáze posílat i oplátka. sádku několika tisíc mu nově/. Různé státy si mové energie. Předpo
kářskou diplomacií, sc Závod tehdy začal. Rus žů. Tato posádka se stří antarktickou pevninu sice kládá se, že jen atomová
nakonec vynořila fakta, ko bylo nejprve ve znač dá po ročním pobytu, rozparcelovaly, některé energie by umožnila
jež značné zmírnila naše né vyhodí. Mělo daleko aby bvl v zásobě dostatek z nich /jako Argentina úspěšné využití tamního
názory. Proč jenom Ru víc zkušenosti se stude mužstva.
seznámeného nebo Austrálie/ si 'svoji’ nerostného bohatství.
-»vsové kladou takové po nýtn severem. Vždyť ma se službou v polárních mapu daly i na poštovní
žadavky na veřejné mí téměř 6 mil. km2 země krajích.
THE NATION, 12.5.45 nění, proč jenom tak za polárním kruhem a
FINSKO V CESTÉ
NA CESTÉ K ASIMILACI II
znesnadňuji život svým o jeji využití se pokou
Australané si často mys vlastním přátelům a sou šely již carské s lady sko
Vzdálenost nejbližších
Melboumský HERALD uveřejňoval diskusi
lí, že Evropani jsou zde
časné tak obšťastňují ro stejně usilovně, jako sibiřských zakladen do
čtenářů o vhodnosti a nevhodnosti nové zavá
generovaní. To popírám.
děných kontinentálních jídel. Zúčastnil se i náš
Hcarstův koncern a stej se Angličani starali o New Yorku je necelých
Jsou cyničtí a apatičtí,
krajan, který m. j. napsal: "...a bojím se dne,
rozšířeni
koloniál
n
í
h
o
5.000 km. Z největší
kdy bych měl žít z teplých placek s masem
jsou-li si vědomi toho, že né nesmiřitelné odpůrce
panství. Po druhé světové americké základny Thuv
poslanecké
sněmovně,
/pies/". Protože byla ve Viktorii doba předvo
nemají silu utvářet si své
válce udělaly sověty’ v té le v Grónsku je to do
lební a všechny takové dopisy v novinách musely
životy po svém. Pokud to je záhada. Také při
být podepsané, uveřejnil i HERALD 1'2..5.1055/
věci úžasné pokroky. Po Moskvy a nad donskou
této
příležitosti
musí
vy

budou mít důvod bát se
jeho plné jméno a adresu.
užily
k
tomu
všech
dosa

pánev jen asi o 500 km
britských holinek, tanků jit najevo důležitá fakta
Tentýž večer u něho zvonil telefon a b druhého
vadních zkušenosti, no méně. Přimá iinka zThukonce se ozvalo podrážděné česky: Prosím vás,
a bombardérů skoro to / při konferenci Spoje
co to do těch novin píšete? Co vy máte co zasa
lik jako nacistických, do ných národů v San Fran- vých vědeckých metod a le vede přes Finsko. To
hovat do zvyklostí zdejší země?” "No já jen...”,
v
neposlední
řadě
i
násilí.
ciscu
p.r.
/,
a
je
třeba
přimělo
Rusy,
abv
v
pos

tud se budou bát po
pokoušel se napadený o odpověď. "Ale do toho
všeho vám přece nic není!", zas druhý zhurta.
hnout. Myslím, že chur- doufat, že tak Rusově Tábory nucených prací ledních měsících opét
"No. možná”, připustil pisatel dopisu, "ale, pro
chillovská politika je učiní dřív, než bude způ v nejseverníjších částech zesílili tlak, kterým mají
sím vás, proč vy se toho hrozného australského
zcela určité žene do ná sobena neodčinitelná ško- Sibiře rostly a rostou stá bít Finové zapojeni do
jídla tak zastáváte?” "Já? - No - , já ty specielní
ruče komunismu asijsko- : d.i jak této konferenci, le rychleji. Nešetři se bolševického bloku Kon
australské páje vyrábím!”
tak také nadějím na me materiálem ani lidmi, cem loňského roku od
-kremelského ražení.
Evropská federace na zinárodní spolupráci po takže již dnes je po celé pověděly Helsinky vyhý
"Je zajímavé, jak Novoaustralané uplatňují
liberální socialistické ba skončení války.
delce severního pobřeží bavě na pozváni k ' celo
své dřívější zkušenosti v nové domovině”,
si by se mohla stát po THE NEW STATES- dost hustá síť vojen- evropské vojenské kon
pochvaluje si THE GOOD NEIGHBOUR, duben
1955.
”V
kriketovém mužstvu jedné
ských základen různých ferenci”. kam se dostavi
litickým ideálem,, který
právnické firmy hraje jako rychlokulič /express
Amerika začala ly jen státy východního
by mohl .nadehiKRR- Tet MAN AND NATION, typů.
bowler/ Z. Weiss. Doma v Kraslicích, v Česko
12. 5. 1945 I zřizovat opěrné body plá- bloku a podobně se i se
kou většinu Evropanů a
slovensku, byl přeborníkem v k u ž e 1 k á ch .”
pomoci jim vystoupit na /Pokračování iw str.6. , novitě v roce 1947. Pů vší zdvořilosti vyhnuly

Toto je tedy den. po:
němž svobodní lidé všech
národů toužili, za néjž ■
se modlili a za néjž umírali. Fašismus jako
mocenský a teroristický
systém jc mrtev... Nám v
Americe, jejíž města ne
byla bombardována, na
jejíž pobřeží nebylo zaú
točeno, nemohou připa
dat světla tak jasná jako
obyvatelům Lon d ý n a,
Moskvy a Paříže... I
když jsme porazili na
cismus, nepodařilo se
potřít zlo uvnitř naší civilisace, z něhož faši
smus vzešel jako mor.
V hodině vítězství mo
hou naše mysli těkat me
zi hlavním stanem Eieenhowerovým a operou
v San Franciscu /kde by
ly založeny Spojené ná
rody - p.r./. Připuštění
Argentiny do Spojených
národů otřáslo každým
slušným Amcri č a n e m.
Ohava, jak to dopadne s
Polskem, byla víc než
jenom strach, že bychom
opustili národ, jehož
armády sdílely víťézsti í
s našimi. Selhání v San
Franciscu by znehodno
tilo mnoho na vítězství
v Evropě. Neboť v těch
to dnech vzpomínáme,
jak to začalo - na Habcš, Španělsko, na první
oběti mučení v koncen
tračních táborech -Něm
ce, Rakušany, na zrazené
Československo, na ha
nebné dny Mnichova, na
ulevil vylučovaných ner
vů, když vypukla válka.
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Světa páni v županech
Dokumenty o konferenci na Jalté, jak byly uveřejněny americkým
ministerstvem zahraničí
/Spis o jaltské konferenci/. .. Skládá se ze dvou částí: z toho, co bylo
usneseno, a z toho, jaký to mělo osud. To je historické poučení, že po
dohodě přichází nebo nepřichází její plnění. Nedávno jsem četl výtečnou
větu: ”Kdo se nepoučí z historie, je odsouzen k tomu, aby ji opakoval”.
Po několik posledních let se zdá, že svět, jako špatný žák, z trestu
opakuje historii, kterou nedávno už prodělal. Vůbec nic, ani když už
všechno bylo uveřejněno, nevychází na jevo o tom, že by Českosloven
sko bylo bývalo prodáno na Jalťé. Nikde v dokumentech se nevyskytuje
zmínka o nás, která by nám byla na škodu. Československo padlo proto,
že Rusko opovrhlo plněním jaltských dohod a že západní spojenci neměli
dosti odhodlání nebo dosti možnosti, aby plnění vynutili . . . Tenkráte to,
čemu se dnes říká koexistence, pokojně soužití mezi východem a zápa
dem, bylo na vrcholku a jaltská konference měla být korunováním
dobrých vztahů. Kdo by se nepoučil z historie této jedné koexistence,
je odsouzen koexistenci opakovat a ztratit ještě víc. Rusko tenkrát mírem
vyhrálo na západu více než by bylo mohlo vyhrát válkou. Od té doby
víme, že koexistence je jednou z nejncbezpečnéjšich zbraní komunistů.
To víme dnes - co se vědělo tenkrát?
F. Peroutka v úvaze, vysílané stanici Svobodná Evropa, Československý
přehled

POZNÁMKY O KNIHÁCH
V Londýne vyšla v nakladatelství llamish llamil
ten velmi zajímavá kniha britského marxisty

bylo, že k vítězství nad Isaaea Deul selte ra HERETXCS AND RENEJaponskem není potřebí GADES. Tv rdi se v ni. že Sovětsky svaz je v období
sovětské účasti. Nejhla- přelomu a ze jediné východisko jakékoli vzpoury
stalinismu musí vyústit v ''napoleonismus’* •
sitčjši zástupce tohoto
- vojenskou diktaturu. Jedna
nejzajimavejsieh
míněni byl admirál Lea st.iii ie věnován.i politické činnosti odpadlíků od
hy. Tvrdil, že příští va komun - mu. Deulclier je obviňuje, ze hlavním mo
lečne l alkulacc mají byt tivem ■■ jich nynější činnosti je touha ospravedlnit
jejich komunistickou minulost. Na př. Orwella ozna
postaveny na faktu, že čuje . "pío;domyslného anarchi-tu".
Spojené státy vyrobí i ča;
■ m se tabývá v jednom ze šesti esejů
atomovou pumu, která ! o svobodě 1 lnici Dat is, známý americký roz ■
itátor. V knize, nazvané BXJT WE
rozhodne o vítěz tví nad
Wl.RE BORN FRE>
Helii eh . vysvětluje Elmer
Japonskem. Toto stane D’ . ptc ,.e bývali komunisté pokládají za pro
visko podporuje v jali roky protikomum tickým posláním. Oživuje v něm
ských dokumentech cite tase st.irj spor Whittakerem Chnmbersem, korun
vana zprava generála 1 nim svědkem proti Algeru Hissovi. V jme eseji se
obila rozdílem mezi tiskem, který jen reiorujc.
Grovcsa, odpověd n é h o a tiskem, klel v zprávy komentuje, a dochází k zti
za výrobu atomové pu věru, e noviny, které zprávu nekomentují, neplní
my. kterou zaslal ještě své posláni.
Docela i eho druhu je kniha protestantského
picd jalt.kou koníci chci
duchovního
G e o f f r o ,v o I’. Bulla
VVUEN
generálnímu štábu a pre IKON’ GATES YIEI.l) /Hodder & ,Stoup, litou/.
sidentu Rooseveltovi na Ji to pru le ve ličení zážitků misionáře, kterého
vědomi: "Je téměř jisté, uvěznili ciir i> koi um té, když uchvátili Tibet
Bullove podaní je dne,ni konlhkt soubojem dvou
pohnutek
čistě
ideálních.
zu
na
válce
na
Dálnem
že naše operační piany V
Odpovědi na Peroutkověr, ve kterém vítězí ten, který věří lepe, víc a ne
vu otázku je 834 stran ú- Jaltské papíry máji v pr východě. Americká dele by měly být založeny na ochvčjnéjj.
vin
ředních záznamů o jalt- vé řadě sloužit jako ví gace jednala na základ® atomové pumě /v origi
ské konferenci, jež ne taný materiál, z něhož obsahu memoranda, kte nálu: on the gun - type v jeho zajmu, aby Ame bem. Dosáhli jsme nyní
dávno vydalo americké mohou čerpat republi ré zaslal Rooseveltovi ná bomb/, jež podle odha rika s Anglii nevyhrály dohody se Stalinem, po
ministerstvo zahraničí. Je kánští agitátoři v příštích čelník generálního štábu du bude mít silu 10.000 válku proti Japonsku sa dle níž se Sovětsky .svaz
to čteni znepokojující, volbách. Ale i tak jsme generál Marshall. V me tun TNT. První puma, my. Tri mísíce p ř c d nejen bude podílet na
skličující a varovné. Z vděčni, že nám odhrnují morandu se pravilo, že bez předběžných zlou konferencí kabeloval a- válce v Pacifiku, ale zú
Velké trojky, která v pr záclonu nad světa pány v příští vojenské operace šek,o nichž se domnívá merický velvyslance v častní se jí plnou vahou.’
vé řadě byla odpovědna županech, kteří mezi de na Dálném v ý ch o d ě me. že jsou zbytečné, by ' Mo-,1 v? do Washingto Rusové si ovšem kladli
za rozhodnutí, učiněná sertem a přípitkem roz předpokládají vstup So měla být hotova kolem nu: ' Pokud jde o Dále předem podmínky: Ku
k.ý východ, nedomnívám tilské ostrovy a půli: i
na Jaltě.. je na živu jen hodovali o štěstí a ne větského svazu do války 1 .dubna 1945.”
Churchill, a i toho, ač štěstí milionů.
proti Japonsku. Proto že Další varováni pí i Jo se, že by rozmluvy mi Sachalinu musí být vrá
koli od Jalty uplynulo
by mělo být účelem jalt od britského ministra nisterského předsedy ceny Sovětskému svazu,
O vstup SSSR do války
víc jak deset let, vyru
ské konference projed- zahraničí Edena. V pod / Churchilla - p.r. / r.r annexc jižní části polo
proti Japonsku
I nání podmínek, za nichž statě v něm tvrdil, že ne Stalinem zmenšily výz. ostrova Liaotungu s Daí
šily určité pasáže z klidu.
Snaha amerického mi
Na programu jaltské by byl Sovětský svaz o- ní potřeba dělat Rusům nam konferencí, na nichž rcnein a Port Arthurcm,
nisterstva zahraničí, aby konference byla jako po- choten se války zúčastnit. velké ústupky na Dale se dohodli generál Dra I ontrolu mandžu-.J.é z<
bylo konečně nalito ofi liticko-stratcgická otázka To byl ovšem názor vět kém východe, že je lépe né /americký vojenský lcznice a uznání sovět
cielně přezkoušené čisté prvého řádu projednává- J šiny členů generálního čekat, až Sovětský svaz ataše v Moskvě/ se so ské zájmové sféry ve
vino, nevyvěrá ovšem z' na účast Sovětského sva štábu. Názorem menšiny . sám přijde na to, že je větským generálním štá /Pokračování na r.ti. 6/
'odpověď až moc kloudnou: *' Hclcd te se. my vás třetí a naposledy jsme tedy místo dvou vyrazili třiVyrazili jsme před půlnocí. Polní cestou jsmr <
hned prokoukli, co tu s vámi máme dělat, musíte
zpátky na Slovensko,". Na tu naši drzost byli ještě vydali nazdařbůh, ale přišit jsme bezpečné npolští financi moc slušní. Ještě před večerem jsme- polskou pohraniční čáru. Pár kroků od ní šla trať
byli tam. odkud jsme vyšli. V domě našeho prů To byla nebezpečná překážka. Štěrk skřípal pod
vodce jsme ztrávili dva týdny. Ja jsem si našel nohama tak, že jsme si myslili, že to musí být
práci, můj kamarád se jen tak potloukal kolem slyšet na míle daleko. Na míle to slyšet irbylo,
Byla porada, co dál. Návrhů bylo moc. sebevě baráku. Čekali jsme zprávy z Polska, ale po na ale uslyšela nás polská pohraniční stráž. Zaclio/ ■
domí ještě víc, ale nikam to nevedlo. Když jsme šich ani vidu, ani slechu. Konečně mi přišel lístek se tradičně jako všechny stráže. Třikrát jsme
zrovna začali klesat na mysli, přisedl si k nám z Bratislavy od jiného známého, který mi psal, zaslechl’: "Stůj!' Po třetí jsme už byli ve vod<
chlap, takový nijaký, a šel docela najisto. Tako že dostal zprávu od mého bratra z Krakova. Dm rovné poloze uprostřed lánu žita. Nebylo nám to
vých prý už tu bylo, já vás převedu do Polska. to bylo konečně vyřešeno. Ještě té ncc: jsme se nic p’atné. Polský pehraničník měl jednal- silnou
svítilnu, jednak výmluvnou břízu, kterou si na nás
Slovo dalo slovo, přestěhovali jsme se z hospody, vydali znova na cestu.
Bylí jsme v loji. Tentokrát
kde jsme rozbili hlavní stan, do jeho domu na kra
Šli jsme tentokrát jinou stranou a doprovázela pohotoví zamířil
ji města a v klidu přenocovali. Vlastně už jenom nás žena našeho hostitele. Zase jsme pře’ : dooře. neplat.-Iy žádné výmluvy. Spustil: jsme proto dvoj
já a můj nejlepši kamarád. Ty tři ostatní převáděl Ta ženská nás dovedla až na nádraží na pols.-.é násob horlivě slovanským esperantem, v němž
ještě té noci. Ráno jsme se vypravili jako ao straně, koupila nám lístky a posadila -a via.--. Kd- hlavně pán lítal sem a pán lítal tam, z polské
kostela. Takv jsme tam zašli, ale Bůh mi odpusť, jsme se s ni loučili, přišla z ničeho nic poís.cá strany cholera jasná tam a sem. Nakonec jsme se
byla to strašně roztržitá modlitba. Šlo hlavně o policie a z místa vlastní z vagonu nás sebrala domluvili. Cesta do Polska byla otevřena.
Spurti! se drobný a vytr/alý déšť. Vláčeli jsme
to. abychom se nenápadně přimíchali mezi věřící, na posterunk /staniciSpustili jsme stavidla vvkteří patřili do sousední obce, která uz ležela na j mluvnosti, ale nebylo to nic platné. Byl: jsme na- se k.-íometry přes pole k nejblížšímu lesíku. Tam
polské straně. Aby to bylo úplně nenápadné, do ! konec rádi, že z toho neměla naše průvodkvně pršelo dvojnásob. Jtžo v té pohádce jsme k ránu
provázeli nás syn a dcerka našeho hostitele. Do ! tžžkv malér. Zanadávali nám. dovedli na hranicí. zaslechli kokrhání kohouta. Po hlase jsme došít
padlo to hladce. Hranice byla za námi, než jsme ■ ukázali směr, a ráno jsme došli znovu do Čadce. •- osamělé chalupě. Přivítali nás docela slušné.
Moc toho sami němě.: a z toho rnála se s námi
se nadáli. Pak však přišlo zklamáni. Měli jsme Náš hostitel jenom spráak. ruce.
Původně isme mysl?že se zdržíme jenom ~ - rozdělili. Hlavní bylo, že jsme se mohli usušit.
umluveno, že se sejdeme s našimi chlapci ve ves
nici Mostech, jenomže ram jsme je nenašli. \ ydalr ■ den. ale za tři dny se mi ozva, starý a nerozlučný Ráno nás vyprovodil jejich kluk až na rozcestí
isme se do Tablunkova. Chlapi nikde. Zpátky do . kamarád z dob československé vojny, že za každou k Jablunkovu. Tentokrát jsme se mu vyhnuli
Mostů. Ani stopy. Drzost nejlepši prostředek a i cenu chce jít s "širi. takže jsme musili čekat další Na vlak jsme se po celodenním trmácení dostali
špatnv rádce: vtrhli jsme na policejní stanici a za týden. \ ypíatilo se mí mé řemeslo, malířství, našel v r.éjaké stanicí za Jablunkovem.
/Pokračování příště/
čali se po našich známých poptávat. Dostali jsme jsem si místo a o peníze jsme neměli nouzi. Po ,
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/Pokračováni se str. 4./ odhodláním, s jakým ji
/Pokračováni se str.5./
Výsledky konference v členové použijí.
Vnějším Mongolsku. Z
San Franciscu jsou pád
NEW TIMES,
ným důkazem toho, že
neznámých důvodů spo
Moskva, 1. 7. 1945
během války proti hitle
jenci bez řeči zaplatili
rovskému Némccku ná ”Vítězství” není uspo požadovanou cenu za
rody demokratických ze kojivý termín, dokud mu ústupek, k němuž byli
mí našly cestu k účinné síme čelit problémům, Rusové už tři měsíce
spolupráci a vzájemnému které nám zanechala vál zavázáni.
poznání. Charta Spoje ka. Jsou gigantické, dale
Půjčka Sovětskému
ných národů svědčí také ko složitější než válečné.
svazu
o tom, že demokratické Evropa je politicky, hos
Americké
ministerstvo
země se poučily ze smut podářsky, morálně a psy
né lekce minulosti a chologicky zpustošenou f i n an c i projednávalo
ochránily mezinárod n í zemí. Ale ani tato otřesná přes rok před jaltskou
bezpečnostní organisaci realita není zárukou, že konferencí možnost vá- .
před slabostmi a neřest v člověku pominula di léčné půjčky Sovětské- i
mi Společnosti národů, voká touha po moci. Ješ mu svazu. Jednání vedl
jež stála bezmocné před tě předtím, než vyhasly velvyslanec Harriman a
útočníkem. Navzdor uši válečné plameny, byla ve ministr zahraničí Molo- ’
li některých účastníků východní Evropě a na tov. Hlavní slovo po mi
konference, kteří se ješ Balkáně znepokojují c i nistru financí Morgentě nevzdali starých omy znamení, že "sebeurčení thauovi měl ve Washing
lů a chyb, a kteří vlastně národů” může být pou tonu Harry Dcxtcr Whibyli odpůrci mocné orga- hou frází. Oslavy dne ví te jakožto zvláštní po
nisace, která by střežila tězství byly proto po ce radce pro mezinárodní
bezpečí a mír mezi náro lých Spojených státech fnanční program. Harry
dy, charta Spojených ná mírněny vědomím, ž e Dexter White zemřtl
rodů dává základ mezi zbývá překonat nesmírné v roce 1948 za několik
národní organisaci oprav obtíže, žc čtyři apokalyp dní poté, kdy byl vyšet
du nového typu. Je také tičtí jezdci mohou jet řován pro podezření z
zcela jasné, že o účin znovu Evropou.
komunistickjé
činnosti.
nosti charty Spojených
Harriman v jedné své
FOREIGN AFFAIRS,
národů bude rozhodnuto
depeši poznamenává, jak
červenec 1945
dobrou vůlí a pevným
byl překvapen, když mu

jeden za Sovětský svaz,
jeden za Ukrajinu, jeden
za Běloruskou republiku.
Na Jal tě se Velká trojka
dohodla /nebo aspoň
Roosevelt a Churchill se
tak domnívali/, že obě
sovětské republiky duchů
b u d o u "zakládajícími
členy", členy symbolic
kými. Sovětský svaz si
celé ujednáni pochopi
telné vyložil po svém, a
Roosevelt marně protes
toval, když z čista jasna
přijelo na konferenci
v San Franc is c u 30
"ukrajinských” a "bělo
ruských” delegátů.
X-té děleni Polska
Při četbě pasáží, jež sc
týkají rozhovorů o příš
tím uspořádání v Polsku,
je Uprchlíkům zpoza Že
lezné opony silně mdlo.
Hlasy duchů pro
Zapadni spojenci míli
v polské otázce všechny
Spojené národv
V Tehcránu žádal So argumenty na své straně.
větský svaz 19 hlasů Na spojecké straně bojo
v budoucích Spojených valo v té dobí několik
národech, pro každou ser tisíc Poláku za svo
jednotlivou
republiku bodné Polsko, jehož
Sovětského svazu zvlášť. osud vložili do rukou
Na Jalt‘6 slevil na tři: západních vůdců. Stalin
měl za sebou stínový
i
/
Lublinský výbor, slože
KOUPĚ,
PRODEJ,
VÝMĚNA
AUTA
ný z komunistů, takovou
Národní frontu v horším
JE VĚCÍ DŮVĚRY!
vydáni.
Jeden Roosevel
Spolehlivě Vám vše obstará
Matsu je prý jediným
tův dopis, psaný Stalino
postupem. Takový názor
vi před konferenci, končí
úplné přehlíží nejprimitakto: "Doufám, že Vás
tivnejší mravní zásady.
nemusím ujišťovat, žc
FIRST YARD, 55 NEPEAN HIGHWAY
Ale i když přijmeme plat
Spojené státy nikdy ne
. ELSTERNWICK VIC.
formu "reálpolitiky”: je i
dají svoji podporu něja
Telefon LF 1676, po prod době LF 2587
realistické pořád utíkat?
ké provisorní polské
Za slavnostními resoluNa starší vůz dostanete záruku
| vládě, která by Vám byla
I
I ------------------------ ---------cemi musí také nikdy
jako na nový
I THE NEW SETTLERS
přijít skutky. Komunisté
■ League of NSW, 140, Eli
se bojí nukleární války
zabeth St., Sydney tel.
praví tak jako my. Po
MA 8608. pořádá od 4. do
POZOR
!
Formose přijdou další
;
9.
července 1955 v Hor- i
B R I T A N IA
HOTEL
demových umělec k ý c h
krise, kterým Západ bu
VINÁRNA
” U PEPÍKA”
galeriích v Sydney výde musit níjak čelit. Neí stavu keramiky, skla
roh Bourke &: Queen Sts.
udelá-li to jiným způso
■ a šzerků, umělých květin,
MEL BOUŘNÉ - CITY
bem než dosud, svítová
kožených a textilních vý
Vám dodá bez příplatku až do domu
robků a j. Účelem výsta
tragedie je neodvratná.
vy je ukázat široké veřejveškerá vína a lihoviny
-kwMolotov předal návrh
půjčky, kde překvapivě
mnoho detailů bylo vy
počítáno přesně tak, jak
si to na americkém mi
nisterstvu zahraničí
představovali. "Rusové,
jak se zda”, poznamenal
k tomu Hariman, "toho
mnoho nevědí o obchod
ních usancich”. Jak se
dnes zdá, věděli toho až
moc. Za čtyři dny po
obdržení Harrimanovy
zprávy zvýšil Morgenthau, na radu Whiteovu,
návrh půjčky ze 6 mi
liard dolarů na 10 mili
ard a snížil úrokovou
míru z 2 a čtvrt procenta,
navrhovaného Rusv, na
rovná dvě procenta. Půj
čka se nakonec neusku
tečnila.

Ústup
/Pokračováni se str. 2./
Je docela možné, žc Que
moy a Matsu jsou vojen
sky i politicky nejhoršími
místy 11a svítí, jež by si
demokraté mohli zvolit k
ozbrojenému )oldpo r u.
Nikdo nepopirá, že jsou
integrální součástí čín
ské pevniny. Potíž je v
tom, že jsou stejní inte
grální části velkého de
mokratického ústupu
před komunismem. Ne
jde už o to. zda je správ
ně či nesprávné bránit
Quemoy a Matsu. Jde o
to. jsou-li Spojené státy-,
se kterými stoji a padá
obrana svobodného svi
ta, vůbec schopny udr
žet své záchytné body- v
Asii. Američané jsou v
postaveni šachisty v tísni,
jenž jenom chabí odpo
vídá soupeři, který plá
nuje deset až patnáct ta
hů dopředu.
Opuštíni Quemoye a

V. J O K L

1 nosti, jak přispěli noví

ČECHOSLOVÁCI. kteři
přijali australské občan
ství:
v roce 1943 - 41 osob.
1949 - 45 osob, 1950 - ■
- 48 osob, 1951 - 80 osob.
1952 - 109 osob, 1953 - 138 osob, 1954 - 303
osob.
A-St_ ;

T. J. SOKOL V MELBOURNE
pořádá v nedeli dne 5. června 1955

ČAJ

S

TANCEM

na 266 - S, Bridport St., ALBERT PARK, Víc.
Začátek v 5 hod. odp. - Občerstvení - Vstupné 6/-

Na skladě jsou též čs. likéry
1 přistěhovalci k zvýšení
kminka,
slivovic- , karlovarská hořká, vodka, ■ výroby a kultury v Austtřešňovice a budějovické pivo
! ralíi. Zájemci nechť se
Volejte: MU 1408
hlásí do 10. června u LIrs.

O splněni Vašich přání se postará
Pepa Blahovec

Čs. kavárenská
restaurace
KIOSK
9. Esplanade,
ST. KIÍDA. VIC...
Telefon LAS3S9

Denné obědy i večeře
Místnosti příjemné
vytopeay
Srdečně zve
ZDENEK PmLAŽ

• ČS. C V K E A E N A i
;---------------------------- 1
[ SUGAR & SPÍCE l
'maj. M A-D Košťáloví j
l
315 Toorak EtL,
í SOCTH YAERA, VIC.I
Telefon BJ4518
i
[ všechny socunentaim j
[ cukrovinky dodáváme!
_ až do domu

M. S. Watts, Exec. Secretary._______________
GLORIA FOLEY pořádá
1. června houslový fcon' ■čert v sále radnice v
Erlsfcar.e za klavírního
doprovodu svého manžela
ing. Jiřího Svobody.
Dle zprávy US velitelství
v Heidelbergu má být zří
zena třetí čs. strážní jed-

nepřátelská”. Jak se asi
Stalin smál, když tohle
četl.
Rusové zaskočili
Churchilla i Roosevelta
tvrzením, že Anglie i
Amerika přijaly už. v Te
hcránu v roce 1943 Curzonovu linii jako východ
ní hranici poválečného
Polska. Roosevelt zdvo
řile namítl, že jde asi o
nedorozumnění. Rusové
to prostě nevzali na vě
domi. Záznam o konfe
renci, na níž. se jednalo
o suché sovětisaci Polska,
vedl Algcr Hiss, týž
Iliss, kterého potom za
několik let usvědčil
Whittakcr Chnmbers z.
členství v komunistické
straně USA. Churchill
se hlavně staral o to, co
tomu řeknou doma, až
přijede s rozkouskovaným Polskem. Pro Pol
sko šla přece Anglie do
války. "V Anglii to bu
dou považovat za úplné
odepsání jediné konstituční vlády. Já to budu
ovšem hájit, jak nejlíp
dovedu”, naříkal. Ukáz
ka z cynické konversace,
ve které se předstihovali
všichni tři: Roosevelt, há
jící polské svobodné vol
by brzy po válce: "Tato
otázka není čisté jen zá
sadní, ale otázka praktic
ké politiky . . .Chci, aby
/polské volby - p.r./ byly
jako Caesarova žena. Já
ji neznal, ale říká se, že
byla poctivá”. Stalin:
"To se o ní jen tak říka
lo, ona měla nějaké hříšky”. Churchill: ” . . .Mu
sím říci v parlamentě, že
ty volby budou fair
play . . .Osobné mně do
Poláků nic není”.
Jalta znamenala začátek
konce Velké aliance,
která měla společného
jen nepřítele a nic jiného.
Americký sen tam ztros
kotal na sovětské skuteč
ností. Když vyprchalo
opojení jaltských přípit
ků, zůstala na zříceni
nách druhé světové války
šeď a sychravína války
studené. A jako ošklivý
šprým zní přípitek presi
denta Roosevelta, muže,
který to tak upřímné
myslil: "Abychom dali
_<aždému muži, každé že
ně a každému dítěti na
světě možnost bezpečí
a blahobytu.”
vm

HLEDÁME STÁLÉHO
SPOLUPRACOVNÍKA - KRESLÍŘE
HD

30. 5. 1955

HLAS DOMOVA

Dopisy redakci
ŽÁDOST O POMOC
Americký fond pro čs uprchlíky /European Office,
PoEsartstrasse 9, Muenchen 27, GERMANY/ nemá
dost fondů, aby mohl podporovat t. zv. ”USEP.ineligibles”. "Eligibles” jsou jen ti, kdo po 1. lednu
1948 přišli na Západ. Mnoho lidí nemá eligibilitu
pro zcela malé přestupky, denunciace atp. Moc byste
posílili naši práci, kdybyste nám mohli poslat peníze
na zvláštní pomoc pro ly čs. uprchlíky, kteři nemají
nárok na podporu USEPu. Všichni obdarovaní by
za: ílali stvrzenky dárcům.
Rev. B. S. Hrubý, evrop. ředitel
NEUTRALISACE ČESKOSLOVENSKA
Domnívám se, že zvláště nyní po neutralisaci
Rakouska i vhodný čas k podobnému pokusu s Čes
koslovenskem. Míli bychom se o to pokusit my čs.
uprchlici a zvláště čs. organisace v exilu. Prosím,
Sdělte mi, zda mohu jako jednotlivec v této věci
nějak pomoci a zda budou v tomto směru uči
něny potřebné kroky exilovými organisacemi.
J. S., Ballarat

ZNOVA A LÉPE
Tento iné.-íc je prvním od povodní, kdy se u nás
začínáme dívat na svět opět trochu veseleji. Dosud
byl každý jako po pohřbu. My jsme tu začali s prací
znova snad jako první z obyvatel, nejdřív ovšem
bez strojů. Ted' už to zase půjde brzy po stáru.
Hlavně že jsme zdrávi a můžeme pracovat. Kdyby
ale mekl přijít v Dubbo nová podobná povodeň, asi
bychom dopadli hůř. Břehy jsou odplavené a dosud
není s ničím hnuto, co by nás příště chránilo.
A. K., Dubbo
IN MEMORIAM CYKLOSTYLOVANÉHO HD
— Snad budete překvapeni, naplši-li vám, že jsem
neměl vůbec radost, když jsem dostal první tištěné
číslo IID. Dříve jsem se díval na ty rozmnožované
stránky jako na něco jiného, než čím jsou běžné
exilové noviny. Tak jako na soukromý dopis, který
byl psán přímo pro mne. Pěkný, zajímavý, pestrý
obsah byl psán nenucené a neučeně, asi tak, jak se
oiši dopisy kamarádům. Tisk je cizejší. Jsou to teď
aovhiy, ale obávám sc, že už to nebude náš
Hlas domova.
J K, Geelong

REFERÁT STRUČNĚ A JASNÉ
Žije tu asi 100 Čechoslováků, tři jsou na hřbitově
/2 sebevraždy a jeden úraz/ a jeden je v nemocnici.
Pokusil se včera o sebevraždu 22tkou do hlavy. Prý
to přežije.
J- V., Mt. Isa

BOUŘE NAD PAPUOU
— Myslím, že útoky na p. Zachara jdou trochu da
leko. Několik úzkoprsých lidi ho sice za jeho
"Epištoly” kritísovalo, ale na druhé straně je četly
stovky čtenářů, kterým se líbily. Pokládaly je za
nepokryteckou, vtipnou a zábavnou četbu.
T. K. Ivanhoe
— Autoru "Papuánských epištol”/: Jaká nádherná
česká hlava! Kéž by se ,ii dostalo čestného místa
v galeriích guinejských filatelistů lebek, nezkažených
křesťanskou civilisací!
A. P-, COOMA
Nebudete přece tvrdit, že si p. Zachar ty tři dopisy
IID 10 V„ pa-./ sám neobjednal? Typicky amerigký způsob reklamy!
V. B_, Carnegie
VERŠE PRO EISENHOWERA
■ Přemýšlel isein, zda není škoda papíru, který
věnujete tvůrci přezrálých kvitů českého rýmováni
HD 8 \r., p.r./. ale přišel jsem na to, ž e ne. Jednak
je to zábavně a jednak zajímavé z psychologické
stránky. Že si totiž může někdo vydat knihu veršů,
za něž by se i socialistický realismus musel stydět,
a že se dokonce může rozčilovat, když o tom někdo
napíše pravdu.
J. D.. Glebe

. Provádíme veškeré práce optické §
přesně, rychle a za levné ceny
5 Sluneční brvle
Velký výběr ■

■

M. CHRPA
odborný optik
257 Elizabeth St-, Melbourne - City
■/v domě R Kvart, Chemist, poblíž Lcnsdaie St.'
Telefon: MU 2601
ý
/dříve Praha II., Jindřišská 7/
■ Otevřeno denně 9 - 18, v sobotu 9 - 1230
Přijímáme objednávky také poštou

7
■
’
■

NETRAPTE SE S VAŘENÍM !
Přijďte se najíst k

ČERNÝM DO RICHMONDU
258 Church St. /blíže Bridge Rd./
Výborná jídla
Levné ceny
Příjemné prostředí
Večeře denní 5-8 hod. /mimo pondčli/
v sobotu a v nedělí též obědy /12 - 2/
Spojení z City: elektr. 27, 28, 40, 48
ze St. Kildy: elektr. č. 78
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Čs. sport
v Australii

KOPANÁ V SYDNEY HOCKBY V SYDNEY
21.5. se dočkali fanouš 10. května zahájila zimní
kově S.K. Prahy nemilé sezónu hockeyová muž
ho překvapeni. Mužstvo stva v Glaciariu v Syd
bylo poraženo posledním ney. Čs. klub BOMBERS
klubem tabulky, Hakoah,
bude letos již po čtvrté
0:2 /0:l/. Po počáteční
obobhajovat prvenství v
| převaze Prahy, jejíž vše
NSW. Prvním jeho sou
chny útoky končily u vý
peřem byli australští T.1borní hrajícího brankáře
NEJLEVNÉJŠÍ NÁKUP
GERS. Před počátkem to
Hakoah Švarce, dostáva
pánského prádla, pulloverů, vázanek,
hohoto zápasu přinesly
ponožek a pod.
li sc zvolna ke slovu do
dví bruslařky na nástup
PRVOTŘÍDNÍ OBLEKY ZHOTOVUJE
mácí, kteři hráli s vědo
ní plochu veliký kruh,
pánský a dámský krejčovský závod
mím, že nemohou n i c
vyplněný čs. vlaj k o u
ztratit- V poslední minu
/znak klubu/. Než. si di
tí prvého poločasu pře
váci mohli uvědomit, k
konal Golland poprvé ji
čemu ten kruh je, pro466 - 468, Bridge Rd., RICHMOND, VIC.
nak spolehlivého Littriskákalo jím celé mužstvo
Telefon JB 3841
cha v brance Prahy a ten
BOMBERS, které hrálo
týž hráč zaznamenal v
AMERICKÉ MONTGOMERAKY
v této sestavě: Zachar druhé půli dalši úspích
S VLOŽKOU
- Krista, Polívka -Chlá
domácích. Konec zápasu
dek, Buchatský, Ettler sc hrál hlavní zásluhou
- Brabenec, Holina - KulPORAĎTE SE S ODBORNÍKEM
Voháňky zcela na polo
da, Mucllcr, Chochola.
vině Hakoah, ale všechny
o nákupu neb opravách
Po méně zajímavé hře
útoky Prahy vyzněly na
Ušetříte si tim hodně peněz a zklamání
prázdno. Ku konci zápa zvítězili Bombers 6:2.
su byl zraněn Hořínek. 17. 5. míli Bombers již.
Druhé mužstvo retniso- vážnějšího soupeře klubu
Parateles, ale i při tomto
autoradia, psací stroje, motory, vyssavačc atd.
válo 0:0.
za hotové neb na splátky
29. kvítna porazila Pra zápase prokázali svou
dodá i opraví Váš krajan
ha po naprosté převaze převahu. Zvítězili 4:1
mužstvo St. Georgc 7:2 /2:1, 1:0, 1:0/. Vyzkou
/4:0/ brankami Muellc- šeli současně svůj třetí úra a Hořínka po 2, Sa- tok /Šlapnička, Bcrlický,
pouška, Hřibala a Supi Šilhánek/,který se dobře
Rádio - Electrical,
nová /pen./. Praha je na uvedl.
119 Gardenvale Rd., GARDENVALE, Víc.
dále na druhém místí 24. 5. hráli s australským
/I. stanice za st. Elsternwick/
tabulky s 10 body a bran klubem LIONS. Zápas
Telefon XM 2542
kovým poměrem 26:13. j byl nevalné úrovně a spí
Dříve závod v Praze XII
2. mužstvo prohrálo s re- | še trcningcm hráčů Bom
bers, než vážným zápa
servou St. Georgc 0:5.
i 4. června hraje Praha v sem o důležité body v
Concordu a 11. června na mistrovské tabulce. Ne
i vlastním hřišti /Marc's | rozhodný výsledek 3:3
Nabízíme nejlepší australskou značkovou vlnu
I Athletic Ground/ s muž- je neúspěchem Čechoslo
za tyto ceny:
" stvem Guildford.
váků.
TOTEM-silná, nejlepší jakost: 35/6 za ltb
Telef. zpr. F.D.
V-Um.
HEŮ DAY - nepromokavá sportovní: 28/branku. Na místí KurzS.K.SLAVIA
DOUBLE QCTCK - výborná, rychle
wciía hrál Kříž.
MELBOURNE
přibývá: 28/Druhé mužstvo prohrálo
vyhrál sice i poslední zá s reservou Sth. MclbourAZALEA, BLUEBELL, 3 & 4 PLY
pas prvého kola letošní ne 2:3.
FINGERING - nejlepší, střed, síly
38/ho mistrovství, ale s větší Tabulka 2. divise:
FIRESIDE FINGERING - velmi dobrá 26/9
námahou, než se očeká 1. Slavia, 9 zápasů, 13
valo. Po dobré hře v bodů , 44:15, 2. Prahran
Též specielní vlny, Angora Nylon atd.
prvním poločase, kdy 16b-, 41:14, 3. Sth MelVšechny
barvy
vedl 4:1, přišel nápor bourne 10 b., 34:23, Víc.
POROVNEJTE CENY S OSTATNÍMI
hostujícího SC Sth. Meí- Colts 10 b., 29:28, 5. SunObjednejte písemné - Plat předem nebo COD courne-kterému se poda shíne C. 10 b., 15:20. atd.
Poštovné 1, 6 za 1 zásilku nebo 3 /- COD přiložte
k objednávce. Od 5 1b výše zasíláme vyplacené. řilo vyrovnat. Až krátce 4. června hraje Slavia
Dodávám nejméně 1 Es cd barvy a pak násobky před koncem zápa s u doma s Prestonem a 11.
celých liber. Dodávka do 4 dnů.
vstřelil Engelbogen cel 6. v Middle Parku s Park
Fr. Příhoda, P.O. B-ox 95. South Caulfield, Víc kem šťastně vítěz n o u Rangers.
Telefon LF 8573
dem Problém der Etholo-

J. & B. NECHVÁTAL

RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY,

J. PHILIP

VLNA O 12%LEVNĚJŠÍ!

REDAKCI DOŠLO :

Specialista nervových chorob
s dlouholetou praxi ve Varšavě

J. MACKIEWICZ
3. posch- 117 Cbllins St— Melb. - City
nebo - 25 Balston St- St. Klícku VicNávštevy teleř. předem na ó. LB 4083

gíe - III /Nach den VorČESKÉ SLOVO, roé. 1. č.l lesurgen ueber vergleíměsíčník. adresa: Muen- čhende Psychologie an der
ehen 27, Posilách 91- Ger- ukrainis-chen Freien Universítat uebersetzt von
ČS. GLD - SKAUT V H. Greíner/.
EXILU.
Přííežímsmý Tr.e Liberál party of Aus
zpravodaj: Box 737,Stock- trálie, NSW. Div.: Mighoim L SVEDEN.
rants Share in Sociál SerDr. Josef Kratochvíl: Zu vices.
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Sport doma i vcizině
/Od našeho zpravodaje J.T. Mnichov./

ČSR VYHRÁLA PRAHA-BERLÍN-VARŠAVA
Českoslovenští cyklisté vyhráli mezinárodni etapo
vý závod Praha - Berlin - Varšava. V soutěži jed
notlivců vyhrál Němec Schur před Čechoslovákem
veselým. Třetí byl Angličan Brittain. Závodu se
zúčastnily tyto zenu: Albánie, Anglie, Rakousko,
3elgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Indie,
Egypt, Norsko, Rumunsko, Švédsko, SSSR, Pol
sko, Vých. Německo, ČSRČS. TENISTÉ V JANOVÉ
Před zahájením Davis Cupu startovali čs. tenisté
na mezinárodním tenisovém turnaji v Janovi. Zú
častnilo se ho několik hráčů světových jmen, jako
Argcntinec Morca a Američan Larsen. Zábrodský
porazil nejprve slabého Itala Lepriho 6:0, 6:2, ale
ve druhém kole podlehl juniorskému mistru Itálie
Jaccobinimu6:4, 7:9, 1:6. Javorský postoupil do 3.
kola kde byl vyřazen 4. hráčem Itálie Pietrangelim 10:8, 1:6, 2:6. Náš třetí hráč Krajčik vy
hrál nejprve nad 7. italským hráčem Fachinim,
ale potom prohrál s Dánem Nielsencm /finalista
Wimblcndonu z roku 1953/ 0:6, 1:6. Dvojice Zá
brodský-Javorský prohrála v boji o postup do
semifinále s Moreou a Larsenem 6:4, 2:6, a 2:6.
Vítězem turnaje se stal nejlepší italský hráč
Gardini.
VE ZKRATCE

Českoslovenští representanti na mistrovství světa
ve stolním tenise, o ketrém jsme referovali v čisle
9/V. HD, se v soutěži jednotlivců nedostali ani
do čtvrtfinále. Andreadis byl vyřazen Maďarem
Kocsiánem, Tereba Francouzem Amouretim, Šlár
Jugoslávcem Dolinarem, Vyhnanovský Maďarem
Szomagyem, Váňa bývalým mistrem světa Sido
a Štipek dalším Maďarem Szepesim.

Na mistrovství Evropy ve sportovní gymnastice,
které bylo uspořádáno ve Frankfurtě nad Moha
nem, získal čs. závodník Prorok titul mistra Evropy
v prostných. V celkové klasifikaci skončil až dva '
náctý. Druhý čs. závodník Růžička obsadil v cel
kové klasifikaci 8. místo. První dvě místa obsadili
representanti SSSR Čaklin a Azarjan.
—Cyklistického závodu Praha - Berlin - Varšava
se .-účastnili za ČSR tito závodnici: Veselý, Křivka,
Klich Novák Šváb, Kubr a trenéři Brůžek a Kebrle.

—Petic vyhrál 120 km dlouhý cyklistický závod
ve Vidni.

ZLOBÍ VÁS OČI ?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
optický
závod

OPTO
109 Swanston St. /9. posch.. ,
Melbourne /proti Melbourne Tcwn Halí/
Mluvíme česky i slovenský
Otevřeno deně 9 - 18. v sobotu 9-13 hod.
Telefon: Cent. 1819

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Karla Ziku, Františka Wolfa dř. Goodwood, Adeí.-doporuč. dopis v red./, ing. Jiřího Wilda, byv. viceI konsula Felixe, ing. Zdeňka Kousala, Lojzu Vyhňá— Marciano obhájil v v Praze maďarské národ ka, Jiřího Bauera 2 dopisy v red./, Stanislava Honzejka, Jana Karase z Přerova a J. Bukovského.
San Franciscu titul ro- ní mužstvo.
Zjistíme li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo se
hovnického mistra svě —Drobný probral na tur na ně dotazuje. Tazatelům adresy přímo nesďěluieme.
ta v těžké váze, když nají ve Wiesbadenu s
HD
lehce porazil britského Američanem Sch \va rtz em
jsou vkusně provedené a
mistra Cockella v devá —V Holandsku hrají
.Malý oznamovatel:
mohly by být dobrým
tém kole t. k. o. . .
kopanou čtyř? ženské
obchodním artiklem v
Neměl
by
některý
z
na

příštím roce. Hledá zá
—Angličtí footbalisté se kluby.
ši h chlapců v Austrálii
hráli na kontinent? tři —Výkvět rakouské ko zájem o vážné seznámení jemce z řad podnikatelů,
kteří by se ujali distribu
neúspěšná mezistátní ut pané hraje ve Francii za s 26 letou pracov. dívkou ce. Vzory možno shléd
kání. V Paříži prohráli tamní profesionální klu- ze slušné rodiny? Plno nout v red. IID, která
s Francii 0:1, v Madrid? . by. M. j. tam působí Dec- štíhlá, menší postavy, sdělí i bližší informace.
dobrá kuchařka, znalá
Majitel zavedeného ob
remisovali sc Španělskem ker, Stojaspal a Mclchi- všech domácích prací.
chodu
s textilem /včetně
1:1, a Lisaboně podlehli or.
Maric Trikalinossová,
dvou
filiálek/
hledá spo
Portugalsku 1:3.
—42 národů již přijalo Nuernberg, Postami 39, lečníka. Podrobnosti: Si
GERMANY.
—Footbalové mistrovství pozváni na Olympiádu
čs. polit, uprchlík, kte mon, 59, Wilson St., Bltrsvěta v r- 1958 bude se i v Mclbourne.
rý je nemocen v sanatoriu nie, TAS.
SKLO, ..PORCELÁN,
hráno ve Švédsku. O . —V letošní sezón? na v Německu, vypracoval
plast, předměty, krystal,
další mistrovství /v r. vštíví Austrálii tři zahra vzory dvou památkových sklo, zástěry a j, ze zru
šátečků na olympiá
1962/ se zatiin ucházejí niční footbalová muž- hedv.
du v Melburne 19.56. Oba šeného obchodu za nákup
ní cenu prodá: Zumrazilotři státy: Německo, Uru ! štva: národní mužstvo
1 Již. Afriky, Rudé Činy Dne 8. června 1955 tomu vá, lil Elata St,,Oakleigh
guay a Argentina.
North, Vic., telefon UM
budou dva roky, co zesnul 3311).
—Oficielní žebříče^ aust a Rapid Vídeň.
náš
nezapomenutelný
otec
ralských tenistů vede —Československo
bylo
—PŘIJMEME VÍCE truh
a manžel
lářů pro výrobu kontln.
Rosewall. Na druhé mís v Praze vyřazeno Belgií
p. Karel Slapnička
to byl zařazen Hoad a z Davis Cupu- Belgičané Kdo jste ho znali, vzpo nábytku. Ideální podmín
ky, dobrý plat. ALF'S
meňte s námi,
třetí je Hartwig.
vyhráli hladce 5:0.
FURNITURE CO., 195
—Československo má se —J. Doležal překonal V Sydney, červen 1955
Rd., South
Helena Slapničková se sy Commercial
Yarra, Vic.
hrát v kvétnu mezistát i další světový chodecký nem Vladimírem.

-Melbourne možná uvidí Zatopka ještě před ní footbalové utkání v i rekord. V dvouhodinovOlympiádou. Lehkoatletická asociace ve Victorii Belgii. 2. října bude hrát ce ušel 25.701.86 m.
ho chce, spolu se světovým rekordmanem na 5km
Rusem Kučem, pozvat na listopad. Je dost možné,
Příjemné posezení v restauraci
Zátopek pozvání přijme, protože by mu dalo
příležitost k obhlédnutí terénu.

—Československo porazilo v boxu Finsko 14 : 6.
Body získali Majdloch, Gold, Ivanuš Vítovec,
Koutný. Torna a Netuka. Peřina Zachara a Marcis
prohráli.

30. 5. 1955

HLAS DOMOVA

Taranda

40 Mitford St., Elwood, Vic.
/blízko hřiště S. K. Slavia/
Telefon XA 2332
Výborná česko - vídeňská kuchyně
Otevřeno denně /mimo pondělí/ 5 - 8.30 večer
v sobotu a v neděli těž 12 - 2,30 odpoledne
Srdečné zve J. Let

nehazardujte S BUDOUCNOSTÍ!
Přišlo Vám někdy na mysl,jak se Vám povede, I
jestliže náhle onemocníte nebo utrpíte úraz?
THE AUSTRALIAN PROVINCIAL
ASSURANCE ASSOCIATION, inc. NSW

Vám platí £ 10 podporu týdně a lékaře.
Při smrtelném úrazu obdrží pozůstalí
£ 1.000
Podrobné informace i o životním pojištění
Vám nezávazně podá
E. A. BAŠT A, 36 TORBAY STR.,
MACLEOD - MELBOURNE.
Telefon JF 1841

Listárna
STRATHMORE
SCHOOL
OF MOTORING

} Děkujeme za přátelská
slova všem čtenářům, kteří nám psali k zahájení.
tisku IID. J.V., Kingst.:
Dík zti výstř., zprávy a
adr..
J.S., Kings Cr.:
Nemůžeme otisknout Váň
"otevřený dopis” b e z
uveř. Vašeho plného jména.
V.E., Morwell: Dík
za tlumoč, vzkazu.
F.S.,
Sydney: Zajímavé, ale tak
"silná" slova novin, papír
nesnese.
A.K., Dubbo:
Pokusíme se napsat poz’ něj i. — J.K.,E. Guildf.:
anglicky
! Dík za zajím, zprávy. K
FX2597 /kdykoliv/ • i dop. se vrátíme, — F.Š.,
česky
{I Brunsw.: Díky za ínf. a
FU3859- po 5.hod. več. i nové adresy.
HD

i
J
I
Mclbournc/
>
Specielní autokursy J
pro začátečníky
i
i pokročilé
5
Složení zkoušky
i
v nejkratší lhůté
{
HOLDEM a MORRIS i
s podvojným řízením J
Vyučování o weekendu i
•
bez přirážky.
i
Volejte:

KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY OD

STAHDY

KOTMELA

BELL EAR CAR SALES
83, Hígh St., ST. KILDA, VIC.
Nejnižší deposit — Nejvýhodnější podmínky
KOUPĚ
PRODEJ
VÝMĚNA
90 dní záruka
24 hodinová služba
Volejte LA 7762 nebo LA 3504

PŘEDPLATNÉ ?

HLAS DOMOVA
vychází Čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Adresa:
Hlas domova. 4. Erín Street,
Richmond E. 1, Vic.
Telefon JA 3380
/jen mimo pracovní dobu/
Předplatné: na rok s 37/-,
na 1 roku s 19/-, na 7 čísel s 10/-,
jednotlivě s 1/6-

