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Týdeník Výboru pro zabezpečení osob, které se na základě amnestie vrátí do ČSR

PRAŽSKÝHLAS DOMOVA
Od 14- června 1955 má Hlas domova v Praze jmenovce. Tak zvaný
Výbor pro zabezpečení osob, které se na základe amnestie vrátí do
ČSR /bližší viz str. 3.: "Akce Amnestie”/ vydal toho dne dojemnou
publikaci, která se jmenuje Hlas domova a která má vycházet jako
týdeník. Přebírá patrné roli pseudoexilových publikací Hnutí exulan
tů pro návrat domů /HEPND/. jez bylo vytvořeno protiexilovým
oddělením ministerstva vnitra. Pražský Hlas domova přináší na první
straně jednak konvenční panorama Hradčan, jednak cukrkandlovou
Sládkovu básničku o domovu, obojí vypočítané na to, íjak chytit
exulanta za osrdí. Zbytek listu /4 strany/ je vyplněn žvasty o amnestii
obrázky z Československa /typický podtitulek: "Krásné zámky naší
vlasti slouží nyní oddychu pracujících”/ a povídačkami "navrátilců”,
kteří si to v Československu náramné libují.

První, co padne do očí,
je přirozené lež: "Bude
me vás pravdivo infor
movat’ o živote v Československej republiko, o
medzinárodnej situácii,
o ludoch, ktori sa vraca-

jú spaeť do vlasti k 10.
výročiu oslobodenia na
sej republiky. Budeme
odhalovat’ špinavú poli
tiku tak zvaných "exilo
vých vodcov”, ktorí vás
zviedli k útěku na Západ

ILJA ERENBURG
O NEUTRALISACI ČSR
Kdykoli slyšíme nebo čteme o možnosti neutralisace Československa, je dobře mít na paměti, že
tu nejde o specifické požadavky Západu, ale o
prognosy, jimiž hýří žurnalisté ve svobodných ze
mích. Je přece obvyklá taktika při mezinárodních
jednáních, že se naznačuje, že jedna ze smlou
vajících stran chce víc, než ve skutečnosti zamýšlí.
Pak se sleví a obě strany odejdou z mezinárodní
konference spokojeny. Jak o neutralisaci Česko
slovenska smýšlí Sovětský svaz, dokazuje nejlépe
citát z řeči hlásné trouby sovětského režimu, ná
mezdného spisovatele' liji Erenburga, který jsme
objevili v "Lidové demokracii” ze dne 21. května
t^r. Erenburg byl interviewován dopisovatelem
pařížského časopisu ”Le monde”.
Otázka korespondenta ”Le monde”: "Považoval
byste za možné a za žádoucí pro zachování nále
žité rovnováhy sil mezi Východem a Západem a
s přihlédnutím ke skutečnostem, aby neutrální
status, s nimž Sovětský svaz počítá pro Německo,
se eventuelně vztahoval také na jiné země střední
a východní Evropy, jako je Polsko, Československo
a Maďarsko?”
Erenburgova odpověď: "Klid evropských ná
rodů by měl být podle mého názoru zaručen bez
pečnostním systémem, který by zahrnoval všechny
evropské státy, k nimž by bylo dobře připojit také
Spojené státy. Nechápu dobře, proč považujete
za tak žádoucí neutralitu takové země, jako je
Československo, abych už zůstal u tohoto přikladu,
které, pamatuji-li se dobře, nikdy neohrožovalo
žádnou evropskou zemi. Když už však kladete ta
kovou otázku a vycházíte z názoru, že je třeba
rozšířit pásmo neutrálních zemí, není dost jasné,
proč by k tomuto rozšířeni mělo dojít spíše na
jedné zeměpisné délce než na jiné a proč v tako
vém případě dáváte přednost Československu a
Maďarsku před Belgii a Holandskem?”
jes

a potom vás ponechali
vášmu osudu, starajúc sa
nie o vás, ale iba o to,
ako by z vás vytiahli po
litický aj finančný kapi
tál u svojich amerických
chlebodárcov”.
Krvák z cizinecké legie
Hlavním tahákem prvé
ho čísla je referát o tis
kove konferenci z 4.
června, na níž účinkoval
bývalý externí zaměstna
nec mnichovské vysílač
ky Svobodná Evropa
Vladimír Kučera- Dru
hý hlavni příspěvek na
psal jakýsi Jan Lipavský.
Titul: "Bývalý voják ci
zinecké legie studuje na
vysoké škole”. Liči se v
něm stylem rodokapsu
osud cizineckého legio
náře Otakara Haška, kte
rý prý byl zajat v Indočínč v roce 1950. Ukáz
ka z ličení života v legii:
"Orán v severní Afri
ce. "Aklimatisacc” expe
dičního sboru. Žoldák tu

prodělává tak zvaný těž
ký výcvik. Do bandasky
dostaneš půl litru vody
a kupředu! Před tebou
je třicet kilometrů usi
lovného pochodu. Ale
napít se nesmíš! Ani
sousto do úst vložit, ji
nak tě čeká "tombo”.
Strašné slovo. I otrlí zlo
činci se před ním chvějí.
Provinilec si sám vyko
pe jámu přesných roz
měrů na délku a šířku
svého těla, hlubokou asi
třicet centimetrů. Za
lehne do ní a nad hla
vou mu rozprostřou stan,
aby pak pod ním bylo
nejméně 60 až 70 stup
ňů Celsia. . . Za každý
nepatrný pohyb rána bi
čem. . . Z ”tomba” přij
dou lidé šediví a na kost
hubeni. • . "Otakar Ha
šek prý dnes ” dálkově
studuje” vysokou školu
chemicko - technickou.
Stejně přepychově se má
jiný cizinecký legionář
Miroslav Sury, o němž
pražský Hlas domova
tvrdí, že se vrátil v roce
1951 a že pracuje "jako
svobodný občan” na
Ostravsku. Po přečtení
těchto chvalozpěvů se
člověk začne divit, proč
tedy vlastně komunisti
amnestii vyhlašovali,
když si "navrátilci” tak
pěkně žili už před jejím
vyhlášením.
/pokračování na str. 3./

Argentinské
poučení

Ale vlast, to není jen les a kameny, a my
nejsme jen sběratelé přírodních a architek
tonických památek. Jsme také občané, roz
hněvaní občané, protože někdo se odvážil
potlačit naši svobodu, blát nám naše tradice
a zavádět cizí, protože někdo sice nechal
kameny v naší vlasti na svých místech, ale
trýzní ducha naší vlasti. Na našem rodném
listě nebylo napsáno, že Češi a Slováci jsou
povinni žít pod diktaturou, že vláda má právo
věznit občany, kteří s ní nesouhlasí My jsme
se nevzdali rodného listu, my jsme jen zahadili
padělek, který- nejdříve nacisti, nyní komu
nisté nám chtěli vtisknout do ruky. Naše vlast
- to je země a myšlenky; lesy a historie. Lito
vali jsme, že jsme musili opustit krásné kame
ní, ale odešli jsme zastupovat národní myšlen
ky. Pokaždé, když tyranie se zmocnila naší
země, někteří muži tímto způsobem se "vzdali
svého rodného listu" - aby se zase vrátili.
Ferdinand Peroutka

Svoboda zavazující
V předvečer vydání pražského týdeníku Hlasů
domova, vábničky komunistické propagandy, věno
val redaktor pražského rozhlasu pozornost HD tě
mito slovy: "Tak se objevilo i v australském Hlasu
domova svědectví, které sice nemluví o ničem novém,
ale znovu rekapituluje příznačná a zajímavá fakta.
Píše se v něm totiž doslova o bilanci sedmi hubených
let v exilu /HD 4/IV. - p.r./ a vypočítávají se tam
jednotlivé položky této neutěšené situace....”
Následoval pak dlouhý útok na Radu svobodného
Československa a její vedoucí. Klasický případ
novinářského barbarství, jaký je denním chlebem
každého novináře v diktátorském režimu. Takové
způsoby nás nepřekvapují.
Přiznáme se však, že nás občas zarazí, napíše-li
nám někdo z našich čtenářů: "Kolikrát jsem si myslil,
že byste měli psát opatrněji....” Víme, že takový
čtenář nechce, abychom psali jen to, co se hodí, jak
se to dělá v usměrněném tisku. Víme také, že si ani
neuvědomuje, že žádá za svoji dobrou minci křtěné
víno.
Každý z nás ví, jakým způsobem bojuje komu
nistická propaganda proti exilu. Je to podle starého
přísloví, že kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.
Nenajde-li ji, vyrobí si ji.
Za Železnou oponou se ideologické nešváry, osobní
spory, malichernosti a nešvary řeší čistkami, v nichž
jsou likvidováni ti, kdo ztratí moc a vliv. Diskutuje
se za zavřenými dveřmi ústředního výkonného vý
boru. Přemýšlí se potají.
V tomhle máme ve svobodném světě neocenitel
nou výhodu. Mluvíme otevřené, bez obav, bez roz
paků. Jediným censorem je svědomí každého novi
náře. Bylo by proto nerozumné, abychom si neiekli,
kde nás pata tlačí, a abychom mlčeli o slabostech
a nedostatcích.
Všimněme si blíže článku, jehož se chytla komu
nistická propaganda. Pokusili jsme se v něm zachytil
rub a líc exilu. Kdybychom byli zaznamenali jen
světlé body, byli bychom obviněni našimi čtenáři,
že zavíráme oči před sliny. Právem. Kdybychom
byli bývali vypíchli jen zápory, zněla by obžaloba
na pesimismus a poraženectví. Také právem. Do
volujeme si v exilu povinný přepych viděl světla
i stíny.

Připsali jsme na stranu kladů exilu vytvoření
Rady svobodného Československa. Na rubu Rady
je její pohnutá činnost a nečinnost. Nemůžeme si
Jižní Amerika si prodělala další ze svých
zatajovat ani jedno, ani druhé. V počátcích tohoto
četných revolucí. Zájem světa byl větší než
vyhnanství jsme vlatně dobře nevěděli, co chceme,
jindy ze dvou důvodů. Jednak se jednalo o
ale myslili jsme, že víme, jak toho docílit. Dnes
poměrně silnou Argentinu se smutně proslu
víme docela přesně, co chceme, ale zase nevíme, jak.
Proto je nutno větrat všechny závažnější otázky na
lým diktátorem Peronem v čele, jednak byla
stránkách svobodného tisku bez ohledu na to, co sí
zúčastněna římskokatolická církev. V druhém
z toho komunisté vyberou pro své propagandistické
případě se tento zájem neprojevoval vždycky
účely. Máme-li vůbec dělat svobodné noviny, musí
objektivně a poctivě.
nám být dovoleno, abychom je dělali svědomitě.
Při vysvětlování vzni ve své podstatě poměrně Panuje tu totiž nepříjemná, zavazující a zodpovědná,
jun
ku situace, která vedla k jednoduchá. Každý dik svoboda tisku.
revoluci, jsou nám nabí tátor, na odstínu nezále
Published by
zeny všechny možné di ží. se musí dříve, či poz
Fr. Váňa, 4. Erín St., Richmond, E.l, Víc.
voké a komplikované teo ději, zbavit vší organi- ■
Printers: Bussau & Co.,
rie, ačkoliv je celá věc /pokračování na str. 2/1
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
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POLITICKÁ SITUACE V JAPONSKU

Adenauer ve Washingtonu

Sakura ve vichřici
Vnitropolitícká situace Japonska poskytuje zma
tený obraz.. Konservatívní i socialistické živly jsou
, roztříštěny Způsobem, který se dá nejlépe při
rovnat neradostným poměrům našeho exilu. Konservatívcí jsou rozděleni na liberální a demokra
tickou stranu. Jednání o sloučení nikam nevedou.
Osobní zájmy hrají svou zhoubnou roli, protože
sjednocená strana může mít jen jednoho předsedu.
Liberální kandidát Ogata má ve vlastní straně od
půrce v bývalém ministerském předsedovi Jošidovi. Nynější předseda vlády demokrat Hatojama
by se také nerad vzdal své dnešní posice. Gene
rální sekretář demokratické strany Kiši a předseda
výkonného výboru Miki mají své vlastní plány.
Socialisté, rozděleni do levicové a umírněné
strany, na tom nejsou o mnoho lépe, i když získá
vají ve volbách. Snahy po sjednocení jsou stejné
neplodné. V jejich případě je to možná šťastná
okolnost, protože socialistická vláda by pravdě
podobné znamenala neutralisaci Japonska.
Zatím co domácí japonská situace vypadá tak-

ZE DNE NA DEN
13. 6. Tisíce katolíků de
monstrovalo v Buenos
Aires proti Perónově vlá
dě, která zakázala nábož< nské procesí.
Při mezinárodních au
tomobilových závodech v
I. e Mans ve Francii došlo
k nehodě, která stála 85
lidských životů.
V Singapore stávkuje
7(1.000 dělníků a levicoví
odborářští vůdcové se
snaží vyvolat generální
slávku. Policie má poho
tovost.
Odboráři, sympatisující
s Peronem, demonstrovali
v Buenos Aires a poško
dili katolickou katedrálu
a arcibiskupský palác.
Západoněmecký kan
cléř Adenauer odletěl do
Spojených států k pora
dám s Elsenhowerem a
I >n 1 lesem.
II. (i. Argentinští odbo
ráři stávkovali 1) hodin
na podporu presidenta
Perena.
15- (i. Australský minislerrký předseda Menzies
oznámil, že australské
branné síly, které budou
poslány do Malajska, bu
dou ubytovány v Penangu
a budou k disposici k po
tírání teroristů.
V Anglii skončila po 17
dnech stávka železničářů.
Dosud trvá stávka pří
stavních dělníků v hlav
ních anglických přísta
vech.
16. 6. Papež exkomunikoval argentinskou vládu.
President Peron poslal do
vyhnanství dva katolické
kněze. Argentinská poli
cie navštívila několik set
farnosti. V Buenos Aires
vypukla revoluce proti
Perónově vládě. Stíhačky
a bombardovací letadla
námořnictva a letectva
napadla hlavni město.
President Peron oznámil
rozhlasem, že revoluce by
la potlačena.

hle neutěšeně. sovětský vys.anec Malík jedná v
Londýně s japonským vyslancem Magimntn o
norma lisaři vzájemných styků. Normalisace ovšem
znamená v dnešním komunistickém slovníku neu
tralisaci Americké finanční investice v Japonsku
/800 miL dolarů ročně,' budou jistě působit jako
zábrana přijetí sovětských námluv. Ale komunis
té mohou nabídnout lákavé pokušeni: místo ve
Spojených národech, návrat jižního Sachalinu
a Kurilských ostrovů a propuštění 10-000 japon
ských zajatců. Ministerský předseda, který by
předstoupil před řadového Japonce s takovým vý
sledkem, by možná na sebe strhl popularitu, kte
rá by ho udržela v úřadě na dlouhou dobu.
To je vnadidlo, kterému bude i konservatívní
vůdce těžko odolávat, ať už je jím Hatojama,
Ogata nebo Jošida.
Je proto těžko říci, skončí-Ii japonská sakura
po dnešní vichřici v klamném bezvětří neutralistického bloku, nebo v střídavém, ale poměrně
bezpečném počasí západního tábora.
- n -

ARGENTINSKÉ POUČENI

/pokračování se str. 1/
17. G. Zahraniční ministři sované oposice. Skupiny
tří velmocí prohlásili, že katolických universitních
poslední sovětské mírové
návrhy je nutno pokládat studentů a část kléru se
za více než pouhou pro začaly před 7 měsíci
pagandu.
opožděné, ale hlasitě o19. G. Tři američtí a dva zývat proti Peronovu re
belgičtí vojáci, kteří by i žimu. Jeho protiútok byl
li zajati čínskými komu
nisty za korejské války a pak jenom přirozeným
odmítli se vrátit domů po následkem.
příměří, dostali nyní po Napětí vyvrcholilo de
volení od komunistů k
monstracemi v Buenos
návratu domů.
Aires,
vypovězením dvou
—V Argentině se po ne
zdařené revoluci ujala vysokých církevních ho
vlády armáda v čele s dnostářů a bleskovou ex
generálem F. Lucero.
komunikací všech, kdo
20. G- President Eisenho- měli nějaký podíl na perwer zahájil v San Franciscu slavnostní zasedání sckuci církve. To přiro
Spojených národů u pří zeně zahrnovalo Pero
ležitosti desetiletého vý novu vládu. Útok vzbou
ročí založení této organi- řenců přišel bezpostředsace. Všech 60 členských
národů bylo zúčastněno. ně na to.
—V Kárách i byla zahá Není lehké si udělat
jena čtyřdenní hospodář obrázek o událostech v
ská konference SEATO.
21. 6. Zahraniční ministři zemi, kde censor vládne
čtyř velmocí se dohodli na informacím. Je však
agendě připravované že pravděpodobné, že vzpou
nevské konference.
ra proti Perónoví byla
—Nu Cypru se rozšiřuje dlouho připravována. Je
teroristická činnost.
22. G. Italská vláda resig- jí jádro tvořilo argen
novala. Příčinou jsou ne tinské loďstvo a námoř
šváry v křesfansko-de- ní pěchota pod velením
mokratické straně.
viceadmirála Olivieriho.
Na zasedání Spojených
národů v San Francisku
PŘISTĚHOVALCI
přišel Molotov s novým
návrhem na ukončení stu
Za 1. čtvrtletí 1955 se
dené války.
do Austrálie
23. G. Podle zpráv z Ar přistěhovalo
35.347 osob, z toho 14 Če
gentiny je president Pe choslováků
/6 mužů a 8
ron opět u moci.
žen/.
—Malajská vláda zamítla
návrh komunistických te končení studené války:
roristů na vyjednávání. není třeba zvláštních ná
—Čínsky ministr zahrani vrhů. Stačí dodržovat
čí Yeh oživil jednáni na Chartu Spojených národů.
slavnostním zasedání 24. 6. V Kenyi bylo odsou
Spojených národů řeči, ve zeno k trestu smrti 9 te
které napadl čínské ko roristů Mau-Mau za vraž
munisty.
du britského chlapce.
—Dulles odpověděl Mo- — Z New Yorku došla
lotovovi na návrhy k u- zpráva, že dvě sovětské

Vůdcové vzbouření po
važovali vyvrcholeni spo
ru církev kontra stát za
vhodný okamžik k úto
ku. Cirkev sama slouži
la jenom jako symbol
odporu- Povstání se roz
bilo na armádě a Peró
nových dělnických organisacich. Jediným vi
ditelným výsledkem jsou
vypálené kostely a hro
mady mrtvolZajímavé je, proč lidi
zabíjeli, aby byli zabíje
ni. Jedni proto, že viděli
svůj způsob vyznávání
Boha v nebezpečí. Jiní
pro ideály demokracie a
další proto, aby se udr
želi, nebo dostali k moci.
Ještě jiní proto, aby
brali na hodinu o koru
nu víc. Argentinské pou
čení není tak docela no
vé: o nadřazenosti du
chovních hodnot nad ma
terieLnimi nepochybuje
me, ale spousta lidi je
pořád ještě ochotně pro
dá za slib vyššího hodi
nového platu.
- kw VYSTÉHOVALCI

Ve stejné době se vystě
hovalo 9.343 osob, z toho
32 krajanů ,/24 mužů a 8
žen/ - většinou do Ame
riky/.
stíhačky napadly americ
ké hlídkové letadlo blízko
břehů Aljašky. 7 členů
posádky bylo zraněno,
1 později zemřel.
25. 6. Čínští komunisté
odsoudili 23 lidí k trestu
smrti či do vězení ”pro
podvratnou činnost”.

Západoněmecký kanc
léř dr. Adenauer přijal
komunistické pozváni do
Moskvy a pohotově od
letěl do Washingtonu.
Jeho návštěva Spoje
ných států má v sobě
hodně potěšíte 1 n é h o .
Jednak' rozptyluje oba
vy-, že by by'l později ochoten v Moskvě k do
hodám po vzoru dr. Raaba, jednak může mít bla
hodárný vliv na chová
ni Američanů při vel
kém červencovém potlachu v Ženevě. Anglo
američtí pohlaváři by'
měli pozorně poslouchat
tomu, co dr. Adenauer
říká o hlavních problé
mech dnešní mezinárod
ní situace.
Neutrální Německo.
”. . . Neutralisacc Ně
mecka by dala Sovětské
mu svazu možnost, aby'
v poměrně krátké době
rozšířil svou moc po ce
lé západní Evropě .. .”

Jediný nepřítel
”... Je důležité, aby
chom si uvědomili sku
tečnost- že čelíme témuž
odpůrci v Atlantiku i Pa
cifiku. Začneme-li toho
to odpůrce usmiřovat v
Evropě, zbavíme ho ur
čitých břemen a dáme
mu příležitost, aby pou
žil své vojenské síly něk
de v Pacificu. . . . Čelite-li jedinému nepříteli,
nemůžete mluvit o více
frontách. . •”
Ruské potíže
”, . . Sovětský svaz pro
chází mimořádně váž
nou zemědělskou krisi.
Západ musí ruských po
tíži plně využít...”
Západní potíže
”. . . Hlavni obava je,
že lidé na Západě nebu
dou mít dostatek trpě
livosti, aby zůstali pevní
a jednotní v dlouhé pe
riodě vyjednáváni s ne
přítelem. pro kterého
čas neexistuje a který
nemusí brát ohled na
veřejné míněni. . •”

SAN FRANCISCO ■
Zahraniční ministři USA,
Anglie, SSSR a Francie
se sešli v San Franciscu
u příležitosti desetiletého
založení Spojených náro
dů. Předmětem schůzky
byla pochopitelně nad
cházející konference /18.
července/ hlav států Vel
ké čtyřky. Návrhy zá
padních delegátů byly
Molotovem přijaty s ne
všední ochotou. Hlavní
body: 1. konference mů
že být prodloužena o 1-2

ŽENEVA

dny /původní návrh byl
na 4 dny/, 2, Eisenho-'
wer, Eden, B u 1 g a n i n
/Chruščev?/ a Faure se
budou střídat v řízení
jednotlivých schůzí, pre
sidentem Eisenhowerem
počínaje, 3. souběžně, ale
odděleně, budou probíhat
rozhovory zahraničních
ministrů, 4. zasedání hlav
států budou přítomni je
nom tlumočníci.
dt.

Naše rovy
JÁ RÁD JÁTRA
Protože já rád játra, kázal jsem si je v restau
raci hotelu "Labuť” v Říčanech. Byla telecí.
Přesto však nebyla dobrá. Reklamoval jsem.
A jistě bude zajímat odpověď, kterou zaslal
Průmysl masný, n.p., v Úvalech, restauracím
a jídelnám, n.p., v Uhříněvsi.
"Skutečně nás překvapuje”, píše Masný prů
mysl pln údivu, ”že játra byly tak špatné a
závadné. Upozorňujeme však, že v takovém
případě je nutno upozornili vašeho hosta
na tuto okolnost a v případě, že se cítí poš
kozen na zdraví špatnou kvalitou telecích ja
ter, má právo si dáti vypláchnouti žaludek
a po tomto zjištění správnosti tvrzení o špatné
kvalitě jater, musí býti potvrzeno ošetřujícím
lékařem, že skutečně pravdivost jeho slov
se zakládá na pravdě. Spartakiádě zdar! Za
Masný průmysl v Úvalech, n.p., provoz 00,
Uhříněves, Melichar.
Stížnost občana A-A. v "Dikobrazu” 7. IV. 55
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OBJEVUJÍ SE PRVNÍ NAVRÁTILCI

Akce amnestie
Akce "amnestie” se dostává do stále rychlejšího tempa. Začátkem
června zřídil Ústřední akční výbor Národní fronty "Výbor pro zabez
pečení osob, které se na základe amnestie vrátí do ČSR”. Výbor má
naoko velmi národnéfrontovní složení. Jeho předsedou je člen před
sednictva UVNF dr. Miroslav Klinger /gen. tajemník pomyslné strany
čs. socialistů/, místopředsedou předseda Slovenské odborové rady
Vojtech Daubner a členy Božena Holečková /za výbor svazu žen/,
Josef Lietavec /za Čs. Červený kříž/, Ivan Litvaj /tajemník UV Čs. sva
zu mládeže/, šéfredaktor "Lidové demokracie” Rostislav Petera, místo
předseda Národního shromáždění Andrej Žiak, Alois Šubrt /referent
Národní fronty pro věci národních výborů/ a konečné národní umělec
prof. Josef Skupa - patrné za Spejbla a Hurvínka.
Tajemníkem "Výboru ním Německu. Rozhlaso sou u nás neznámy je
pro zabezpečení osob” je vá stanice "Svobodná jich /t.j. exulantů - p.
Václav Veltr z Prahy. Evropa” s ním tehdy na r./ špinavé methody, ji
Oficielně tedy žádný zá točila řadu rozhovorů miž si zavazovali a po
stupce KSČ- Výbor se /vystupoval pod pseudo jišťovali lidi od vynuce
prý bude starat ”o všech nymem Tonda Horník/ ných písemných prohlá
ny otázky, související s a nakonec si z něho udě šení až po nahráváni nanávratem amnestovaných lala jakéhosi externího organisovaných protistátních výroků na zvu
osob do vlasti, i vyřizovat spolupracovníka.
dotazy příbuzných těchto
Před několika týdny kový pás”.
osob v Československu”. Kučera z Mnichova zá Květnové číslo HEPND
Zároveň se režim po hadné zmizel a objevil se vysvětluje, že amnestie
chlubil návratem 44-leté- teď v Praze. Na tiskové se nevztahuje na členy
ho Josefa Hrdličky, bý konferenci se hlavně vě Rady svobodného Čes
valého automechanika, noval útokům na stanici koslovenska ani zahra
který utekl na Západ v "Svobodná Evropa” a na ničního rozhlasu. V tom
roce 1950 a v Německu její vedoucí redaktory. to případě jsou však
se dal k americké výzvěd Mnichovská stanice na to možné výjimky a devět
vysíláním zaměstnanců stanice Svo
né službě. Podle našich odpověděla
informací jde opravdu o zvukového záznamu z bodné Evropy se prý už
člověka, který byl několi 12. března, v němž Kuče rozhodlo pro návrat.
krát poslán do Českoslo ra oznamuje, že za ním Klidně se také mají vra
venska a kterého asi k ná přišla nějaká pražská cet členové českosloven
vratu přimělo nebezpečí, agentka a vyhrožovala ských strážních oddilů
že bude v Německu zat mu. Proto prý chce on, v Západním Německu.
čen pro nějaké nekalé Tonda Horník, na vlastní
R. F., Paříž
šmeliny. Hrdlička prý ži žádost prohlásit, že kdy
je spokojeně se svou ro by se s ním něco stalo
dinou a "napáchané ško a on musel jednou někde
dy nahradí republice povídat všelijaké věci....
Prostě už hodný čas /pokračování se str. 1/
poctivou prací”. Na tom
to případě chce Praha před svým zmizením Vla
Další pán na holení
bezpochyby ukázat, že se dimír Kučera obdivuhod Z těch, kteří se údajně
mohou vrátit i uprchlíci, ně předvídal své vystou vrátili až po vyhlášení
"kompromitovaní” odbo peni na pražské tiskové amnestie, se nejvíc roz
konferenci.
jovou činností.
povídal 33 lety Karel
Jako druhého navrátil "Rudé právo” reagova Schneider. Jsme mu vdě
ce představil režim začát lo na prohlášeni Vladi čni za tuto perličku: ”Po
kem června 50 • letého míra Kučery, vysílané příchodu do vlasti jsem
kladenského h o r n i k a stanici Svobodná Evro byl ubytován v jednom
Vladimíra Kučeru, který pa, 8. června touto vč z nejlepších hotelů v
se loni objevil jako poli tou v článku Čestmíra Karlových Varech. Stá
tický uprchlík v Západ- Suchého: "Ostatně nej- le jsem žil ještě ve stra
chu, že mi vylámou zu
by. Chodil jsem jako
tygr v kleci. Všechno by
lo otevřeno, ale myslil
Jakoby režim chtěl připomenout navrátilcům, jsem, že jsem zavřen. Při
že .u nás stále panuje diktatura preletariátu šli za mnou nějací dva
uspořádal v červnu sérii procesů.
úřednici a ptali se, proč
V Praze byli odsouzeni "američtí agenti” Alois nejdu ven, že mě nikdo
Hajduk /doživotně/, Bohumil Štencl /25 let/, nedrží. Řekl jsem, že
Josef Škvára /23 let/ a Gustav Sýkora /20 let/. bych se chtěl nejprve oV Bratislavě začali soudit "luďáckou záškod- holit. "Tak můžete jít
nickou orBanisaci”. Její členové před soudem: k holiči’’. Dali mi peníze
Bernard Netnček, Jozef Král, Alexandr Mraz, a šatstvo.”
dr. Jozef Kašický, Štefan Bugan, Ignác Krajíček, Karel Schneider by
Štefan Damborák, Michal Pavúk, Vladimír Šu- měl vysvětlit, jak to, že
inichrást, František Janovský, dr. Koloman Faj- se vracel, když počítal s
ta a Jozef Barančck.
jes vyraženými zuby a co to

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
rální kapituly u sv. Mi-,i Zápotockého "Rudá záře
kuláše v Českých Budějo- i' nad Kladnem”.
vících se stal kanovník. —Letos dojde ke kulturFr. Gabriel. Místo něho se :! ni výměně umělců mezi
stal kanovníkem kancléř ■ Československem a Titokonsistoře M. Trčila.
;vou Jugoslávii. Z Běle—V Chrudimi byla IV. ná' i hradu přijede do Prahy
rodni přehlídka loutkář- : bělehradsky’ balet a řada
ských souborů z Čech a i zpěváků, z čs. umělců po
Moravy. Celostátní pře- ijedou co Jugoslávie dr.
hlídka bude“ v září v Bra-1|A. Plocek, J. Páleniček,
| Smetanovo kvarteto a
tislavě.
—Během své návštěvy v 1• Česká filharmonie.
Praze promluvil indický I’ —V Praze oslavil sedmministerský předseda deástku šéf české filhar
Pandit Nehru s předsedou monie prof. Václav Tavlády Viliamem Širokým lich.
a presidentem Antonínem —Armádní umělecké di
Zápotockým. Na tiskové vadlo /bývalé Déčko E.
konferenci Nehru prohlá F. Buriana/ přejde na
sil, že jeho rozhovor se podzim do civilní správyn
Širokým se týkal hospo Vtírá se otázka: kdy' dedářských otázek.
mobilisuje plukovník E.
—V Praze byla podepsá- F. Burian?
na obchodní dohoda s —Z Koreje byl odvolán
Maďarskem . ČSR dodá vedoucí československé
paliva, dřevo, magnesit, delegace v tamní neutrál
stroje a zařízení dílen, ní dozorčí komisi gene
traktory a chemikálie, rálmajor Josef Hečko.
doveze hlavně zeměděl —Vládní výbor pro výz
ské produkty, bauxit, ce kum a využití atomové
ment, kombajny, vlakové energie projednával ná
soupravy a textil.
vrh na umístění ústavu
—V Lázních Bělohradu v němž mají být posta
byli odsouzeni zemědělci veny reaktor a urychlo
J. Bareš a K. Fink na 5 vač částic, které dodá So
a 1 rok vězení pro sabo větský svaz, a zabýval se
táž a snahu rozbít země otázkami přípravy na me
dělské družstvo.
zinárodni konferenci v
—U Bratislavy na Kam Ženevě.
zíku bylo započato s pra —Nový dánský vyslanec
cemi na stavbě televisní- v Praze T.V. Dons Moller
ho vysílače.
odevzdal pověřovací lis
—J. Hrbas se stal redak tiny Antonínu Zápotoc
torem nového časopi s u kému za přítomnosti mi
"Film a doba”.
nistra zahraničí V. Davi
—Barrandovské ateliery da, vedoucího kanceláře
dokončují film Antonína presidenta republiky L.
Nováka, vedoucího odbo
ru Zamini O. Kaisra, šé
fa protokolu D. Ječného
a generála B. Chlaně.
—Viliam Široký je prý
bylo za "nějaké” úřed Komunistický režim již delší dobu vážně ne
níky, kteří ho vybízeli k bude musit ještě vysvět mocen. Údajná diagnosa:
vycházkám. Poznámka o lit, proč se vrátí z exilu bronchiální sthma, ale
mluví se prý i o krční
šatech mluví za všechno. jenom jednotlivci. Vý tuberkulose.
Jestli nepřijel
pan klad je jednoduchý. Na Národními umělci bylí
Schneider do Českoslo otázku dopisovatele listu jmenováni slovenští her
venska jako Adam, mě "National Guardian”: ci Andrej Uagár a J. Bonili mu "nějací” úřed "Kolik asi lidi je dnes rodáč. Zasloužilými uF. Bachletová, M.
nici trestanecký úbor za ještě v táborech?”, od mělci
BarBíková, II. Bartošo
civil, aby se mohl blýs pověděl Vladimír Kuče vá - Schustzová, dr. J.
knout na tiskové konfe ra: "Myslím, že by to Blaho. O. Borodáčová renci.
bylo těžko odhadnout. - Országhová, 11. RapanJména navrátilců
Otázka by totiž měla tová - Meličková, M. Sý
V 1- čísle pražského být postavena tak, kolik korová, M. Zuna. Za "vy
nikající práci" byli vyz
Hlasu domova se mlu jich tam asi zbude. Po namenáni: G. Arbet, J.
ví o těchto navrátilcích: čítám, že hodně málo, Budský, F. Csillag, M.
manželé Josef a Marie pokud se jim nezabrání, Gregor, M. Hubová - KiDoppertovi z Folmavy, aby se domů dostat mo šoňová, I. Lichard, E.
Mysliveček, A. Nedvědo
Ervín Páleš z Bratislavy, hli”. Pražská propagan vá, K. Nedvěd, R. Porubkajakář Miloš Martinov- da bude jisté tvrdit, že ská - Hrušovská a J.
ský a účastníci tiskové bylo většině exulantů Srharf.npr
Č/J.L.
konference z 10. června: znemožněno ''vrátit se
domů.
Opakovali
by

37-letý zootechnik Vin
cenc Škarda, 42-íetý pal chom se, kdybychom kde se máji přihlásit:
ný z Jáchymova Karel tvrdili, že tady nikdo ni "Výbor pro zabezpeče
Svoboda- 22-letá učed koho hedrží. Eventu ní osob, které se na za
nice zahradnictví Jiřina elním zájemcům o ná klade amnestie vrátí do
Skálová, 24-letý Frant. vrat do komunistického ČSR”, Praha 1, náměstí
Vagač ze Žiliny a Voj Československa tu bez Dr. Václava Vacka č.2,
platné sdělujeme adresu, telefon 63292.
těch Kanta.

— Fadesátičlenná země
dělská delegace, vedená
ministrem Smidou, odjela
na Vsesvazovou zeměděl
skou výstavu v Moskvě.
—V Praze byl vydán 40.
svazek Vybraných spisů
Zdeňka Nejedlého. Jsou
to ‘'Nedělní epištoly” z
roku 1950.
—V rámci náborové akce
mládeže pro pohraničí by
lo prý už umístěno 10.300
členů československého
ícCLGZE.
— Americké ministerstvo
zahraničí i Výbor pro
svobodnou Evropu popře
ly obvinění pražské pro
pagandy, že balónky, po
sílané do Československa,
jsou opatřeny zaměřovacím přístrojem s nebez
pečnými výbušnými nálo
žemi.
—Pracovníci Kartogrofického ústavu objevili na
Prešovsku přes 6.500 ha
zatajené půdy.
—Američtí manželé Wardovi, kteři před časem
dostali v Československu
právo asylu, uvedli v
Praze hudební a taneční
pásmo s názvem "Oprav
du blues”.
— N.p. Sběrné suroviny
dává za 1 kg husího peří
12 kg kukuřice a 6.80 Kčs.
Mimo to se řeší nedosta
tek krmivá dovozem ze
Západu, hlavně z Kanady
a Argentiny.
—Strakonická "Zbrojov
ka” byla přejmenována
na "České závody moto
cyklové”.
—Novým děkanem kated-
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AKO ZABRÁNIT TRETEJ SVETOVEJ VÁLKE
Pokus o zřízení exulantského literárního klubu

10 nových knih za rok
Kulturní rada v exilu, instituce, jejímž před
sedou je prof. dr. Jiří Straka a čestnou před
sedkyní Amelie Posse - Brázdová, zaslala
redakci HD provolám, k némuž připojila
zajímavý a podnětný návrh na zřízení literár
ního klubu pro exulanty. Podstatnou část
návrhu najde čtenář doleji. Redakce HD
by si přála, aby se tato akce setkala s co nej
větším úspěchemNávrh kulturní rady
/Za přesné splnění všech
podmínek návrhu je
osobné odpovědný ta
jemník Kulturní rady
dr- Robert Vlach./
Aby vycházela alespoň
nejlepší díla našich auto
rů v zahraničí a aby by
la přístupna veřejnosti
za přiměřené ceny, je
Kulturní rada ochotna
zajistit vydáhí nejprve
deseti knih, za předpo
kladu, že se z milionové
ho počtu krajanu ve svo
bodném světě najde do
konce tohoto roku ale
spoň 300 zájemců, kteří
pošlou předplatné ve vý
ši 10 dolarů anebo pro
tihodnotu v jiné měně.
Za né dostanou sérii tiš
těných knih, vybavených
našimi malíři v cizině.
Ediční program
Pavel Javor: "Nad pla
menem píseň", František
Listopad: "Umazané po
vídky”, E. J. Popera:
"Věnce", "Sedm pohá
dek od sedmi autorů”
/anthologie exilo v ý c h
pohádek/, Jiří Kavka:
"Úlomky torsa”, Bed
řich Svatoš: "Mlha ša
tí strach”, A. 13. Martin:
"Atomový věk”, Alfa:
"Výbor z humoresek”,
Jana Borová: "Slyším
Ameriku zpívat” /pře
klady z americké poe
sie/. Desátá kniha bude
román nebo sbírka poví
dek, o jejichž výběru
rozhodne Kulturní rada
dodatečně.
Knihy vyjdou péči edi
ce Sklizeň . Začnou vy
cházet, jakmile se sejde
300 předplatitelů, tncjpozději však v lednu
1956. Desátá kniha vyj
de nejpozději k váno
cům téhož roku. Pro pří
pad, že by se snad 300
■.•á.lemců nenašlo do 31.
prosince 1955, bude
předplatné odesilatelům
vráceno před koncem
ledna 1956.

Platební podmínky a jiné
informace
Částku 10$ nebo proti
hodnotu v jiné měně je
možno poslat ode dne
vydání návrhu do 31.
prosince 1955 bud’ na
jednou nebo v libovol
ném počtu splátek. V
Austrálii zasílejte před
platné na tuto adresu:
Mrs. J. Zacpalová, 46
Findon Ave., S e a t o n
Park, S A. Pokud před
platitel neprojeví přání,
aby nebyl jmenován, bu
de jeho jméno uveřejně
no v časopisu Kulturní
rady "Sklizeň” v rubri
ce” Kulturou z krise”.
Pro veřejnou kontrolu
bychom v negativním
případě rádi otiskli ale
spoň iniciálky předplati
tele nebo značku.

Uvádzame zhuštěný obsah článku Bertranrla Russela v kanadskom
časopise MACLEANS. Snád to čitatelov zaujíma i keď jeho teorie
ta neshodujú s našimi. Takýto ělángk- by mohol dať podnět k diskusii v HD.

Podobný konflikt by
mohol mať tri možné vý
sledky:
1. Nerozhodný koniec.
V tomto případe by mo
hlo dojsť zakrátko k novej válke alebo k niečomu podobnému vestralskej smlúve, ktorá ukon
čila spory náboženské a
nastolila toleranciu.
2. Víťazstvo Východu. I
keby Sovieti obsadili celú
Europu i Ameriku neboli
by v stave potlačovat’ na
dlhší čas také masy nepriatelskeho
obyvatel
stva. Taká ríša by sa roz
padla tak ako ríša Atilova.
3. Víťazstvo Západu.
Tak ako v případe Ne
mecka a Japonska po
zničení fašizmu, umožnil
by Západ nekomunistickému Rusku znovuvyzbrojenie. Nakolko však
jádro konfliktu nie je
komunizmus ale nacionalizmus, došlo by za něja
ký čas k novému kon
fliktu.
Z týchto dovodov ne-

priniesla by vojna vyriešenie problémov. Naopak
svět by bol na tom ovela
horšie ako predtým. Ukoiom štátnikov oboch
stráň by málo byť preto
přesvědčovat' národy o
pravdě. My sa obáváme
sovietského útoku a So
vieti - i keď to znie ab
surdně - sa obávajú ame
rického útoku. Keby bolo
možno vyvraciať túto
domnienku obojstranne,
mohly by sa položit’ zá
klady pre viacej dovery.
Je však tiež nevylúčené, že by nová válka
zničila civilizáciu. velké
státy by sa rozložily na
malé celky a ludstvo by
potřebovalo nového tisicročia, aby sa znovu do
mohlo "civilizácie”, a
proces by sa opakoval.
Já však stále verím, že
vojně možeme zábrániť
i keby prostriedky boly
drastické a odporovaly
hlboko
zakořeněným
predsudkom.
Prvým krokom týmto
smerom bolo by odstrá-

nenie fanatizmu na obidvoch stanách. K tomuto
účelu žiadal by som in
dická vládu aby měnovala komisiu odborníkov,
ktorí by predostreli velmociam zprávu popisujúcu do podrobnosti účinky modernej války.
Argumenty by boly tak
silné a přesvědčivé, po
dané neutrálnym štátom,
že by musely previesť
změnu názorov v záujme
sebazachovania.
Akonáhle by sa tak
zistilo, že válka nic je
riešením, mal by sa síjsť
kongres, aby vyriešil spo
ry. Sovieti by museli po
pustit’ v otázke sjednotenia Nemecka a Amcričania sa dohodnúť s Ru
dou Čínou. Atomová
energia by sa medzinárodne kontrolovala. Ne
myslím, že by sa SSSR
a USA sriekli suverenity
v prospěch světověj federácie, jediný to úspěš
ný krok- Pri najlepšom
možno dúfať v ukludnenie a po čas tohoto vo

Navrátilec z Ameriky
V San Franciscu se mi moc líbilo. Mám tam známé,
kteří mi připravili krásné přivítání. Hned mě před
stavili jedné dámě, která má v bance já nevím kolik
tisíc dolarů a je svobodná, a ta mne naložila do auta
a ukazovala mi San Francisco.

místopřísežné prohlášení u notáře, a to mi neuznali.'
Chicago se mi nelíbilo, je to ošklivé město, a ještě
k tomu tv starosti a hrozná zima. Rozhodl jsem se
tedy pro San Francisco, kde aspoň ta zima nebude
a kde se mi předtím líbilo. Ve Friscu se ta histo
rie opakovala. Chtěli na mně tentokrát jen dva roky
praxe. Zatím mi došlo vysvědčení ze školy, ale na
konec mi to stejně neuznali a řekli mi, že musím
kurs dělat znovu. Trvalo by to 5 až 10 měsíců a stá
lo bv to 150 až 200 dolarů, podle toho, jestli bych
chodil do školy ve dne nebo večer. - Úspory se zatím
menšily a bylo těžko vůbec najít nějakou práci - a také se mi trochu stýskalo po Melbourne - tož
sem zase sbalil svých pět švestek a odjel do Austraie. To bvlo po čtyřech a půl měsících v Americe.

Také bylo setkání se strýcem?

Nejsilnější dojmy?

Myšlenka vyzpovídat Bohouše nás napadla,
když jsme ho viděli na kopané, obklopeného
tuctem známých. Vyprávěl už po desáté, co
každý chtěl vědět: jaké to bylo v Americe.
Bylo nám jasné, že by si byl ušetřil hodně ná
mahy, kdyby byl hned po příjezdu uspořádal
tiskovou konferenci.
První dojmy z Ameriky?

Ze San Francisca jsem jel do Wisconsinu, kde má
strýc farmu. Přijel si pro mne na nádraží nákladním
autem a měl ze mne ohromnou radost. Je už v Ame
rice asi 45 let a celou tu dobu dřel na tu farmu,
teprve nedávno se vyplatil z dluhů. Je, chudák, na
farmě sám s tetou, syn je v Chicagu a dcera pracuje
v bance v nedalekém městě. Brzy jsem poznal, že
strýc je hodný člověk, ale léta dřiny na něm necha
la stopy: nemůže se už bez toho dření obejít a má
v hlavě jen ty dolary. Dělal jsem u něho zadarmo
a když jsem odcházel, zaplatil jsem mu 27 dolarů
za affidavit, který mi poslal do Austrálie.

Cestování v Americe je kapitola sama pro sebe.
Ze San Francisca jsem jel vlakem do Chicaga, a
to opravdu stálo za to. V přepychově zařízeném
vlaku máte rozhlas, a vedle jídelního vozu i vůz
s barem. Vyjeli jsme ze San Francisca v patek v
5. hod. odpoledne, a ještě týž večer jsme viděli
krásnou Sierru Nevadu. Do Chicaga jsme přijeli
v neděli před polednem. Nazpátek do San Francisca
jsem letěl letadlem -74 hodin bez zastávky přes
Rocky Mountains.

Hledání práce?

Pro člověka, který čeká něco podobného Evropě,
je to zklamání. Zámožnější lidé si snad užijí, ale
průměrný Američan dnes tráví většinu volného
času na břiše u televise. Programy, které jsem viděl,
byly většinou hrozné: zápasy ve volném stylu, ku
želky. staré cowboyské filmy na pokračování. Když
to začne být napínavé, přijde do toho nějaká rekla
ma - a pokračováni příště. Zvláště v Chicagu vy
padají ulice večer smutně, bez světel a bez lidi,
/pokračování na str. 6/ i

Odjel jsem do Chicaga, kde jsem si našel práci
u řemesla - na černo. Teprve, když jsem se chtěl
registrovat jako holič a když jsem opustil zaměstná
ní, zjistil jsem, jak je těžké se dostat k řemeslu.
Chtěli na mě potvrzení od všech zaměstnavatelů za
posledních 5 let. vysvědčení ze školy, prohlášení,
že mám v úmyslu se stát americkým občanem, a
25 dolarů. To všechno, abych mohl dělat zkoušku.
Vysvědčení ze školy jsem neměl, tak jsem udělal

vzrast presvedčenia, že
určité slobody /národné
suverenity/ nie sú už
preveditelné vo svete,
ktorý se stal mechanic
kým pokrokom tak ma
lým.
Svět se može sjednotit'
len šířením vědeckého
ducha /scientific spirit/,
to znamená posudzovanie podlá svědectva, na
základe skutočnosti a nie
na základe domnienok
/judging by evidence
and suspending judgment where evidence is
lacking/. Fanatizmus je
dedičstvom středověku.
Vlády by nesmely pod
porovat’ fanatická sle
post' a z nej vyplýval úcú
nenávist’.
Všetci ludia majú niečo spoločného. Medzi
iným i utrpenic. Jev na
sej moci toto odstranit’,
avšak nepodaří sa to,
kým dovolíme protichodným, irracionálným myšlienkám, aby rozdělily
ludstvo na skupiny. Kaž
dá skupina se skládá z
jednotlivcov, ktorí možu
trpieť alebo byť šťast
nými. Každý trpiaci jed
notlivec je však dokazotn
nedostatkov ludskosti.
Svět potřebuje viacej
rozvážnosti a ludského
citu. Obidvc teraz postrá
dáme. Snád’ nie navždy!
/Přeložil a upravil
H. Stáván/

Č s. k a v ár c n s k á
res ta ura ce
KIOSK
9. Esplanade,
ST. KILDA, VIC...
Telefon LA8389

Denně obědy i večeře
Místnosti příjemné
vytopeny
Srdečné zve
ZDENĚK PEI .A ft
Z A D E J T E VŽDY

uzeniny všeho druhu
z největšího čs závodu
v Austrálii

Americký společenský život?

1316 Malvern Rd.,
MALVERN, VIC.
Telefon BY1885
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Hudební vyslanec čs. exilu - Rafael Kubelík
Rafael Kubelík, který byl jmenován dirigentem královské opery
Covent Garden v Londýně, uvedl počátkem května nejprve Janáčkovu
”Káťu Kahanovou”, o jejímž provedení napsaly jinak střízlivé "Timesy”,
že krása hudby byla ”k neuvěření” a že Kubelík s orchestrem byli
skuteční hrdinové večera. Po Janáčkovi byla v Covent Garden provedena
"Prodaná nevěsta”. Kubelík dirigoval obě opery ještě jako host, neboť
řízení opery se u-límá teprve na podzim. Americký "Christian Science
Monitor” napsal pod titulkem "Kubelík v Covent Garden”: "Rafael
Kubelík byl vřele přjat v Londýně po svém návratu z Chicaga. Ať
vezme taktovku do ruky kdekoli, dějí se malé zázraky... Když šel diri
govat Janáčkovu truchlivou, ale impresivní ”Káťu Kabanosu” do
Saddlers Wells, posluchači nemohli věřit tomu, že si nepřivezl své
vlastní hudebníky s sebou. Z orchestru, který si obvykle svůj reper
toár jenom rutinované odehrává, dostal nejen vzrušující rytmus, ale
také vzácnou kvalitu zvuku...” O představení "Prodané nevěsty” pak
týž list napsal: "Byla to skutečně "Prodaná nevěsta”- A další orchestr
/v Covent Garden/ se pod taktovkou Kubelíkovou vypjal k výkonu,
který byl nejen na výši události, ale který současně daleko překonával
svou běžnou úroveň... Kubelík si zasloužil ovace, jimiž byl zahrnut”.
/FEP/
Zřídka kdy se stává,
aby se ze syna geniál
ního muzikanta stal ge
niální muzikant. Rafael
Kubelík je taková vý
jimka, jež potvrzuje pra
vidlo. Když před víc jak
dvaceti lety /roku 1934/
prvně dirigoval Českou
filharmonii, bylo dost
lidi, kteři si mysleli, že
mu tatínek prošlapal po
hodlnou cestičku a že z
něho sotva kdy bude víc
než idol hudebních sle
činek. Dnes, jedenačtyřicetiletý, sbírá právem
vavříny rovnocenné těm,
které sbíral kdysi Jan

Kubelík.
Květnové číslo anglic
kého časopisu "Opera”
přináší na titulní straně
jeho portrét a uvnitř lis
tu obsáhlou studii, již
napsal Dennis Arundell.
CESTA K SLÁVĚ
V Arundellově studii
jsme si zopakovali kus
historie české muziky.
Rafael Kubelík se naro
dil v Bychorech 29. čer
vna 1914. Vystudoval v
Praze a v Itálii. V roce
1936 byl jmenován diri
gentem České filharmo
nie, když její šéf Václav

Její pastorkyni. Rusalku,
Jakobina. Němci zavřeli
brněnskou operu před
premiérou 'Dona Giovanniho". Kubelík se vrá
til do Prahy, kde se stal
hlavním dirigentem Čes
ké filharmonie- Po válce
měl v Praze a v Brně
provedenu operu "Vero
nika”. V zásuvce jsou
jeho další tři opery: dvě
dětské na motivy z An
dersena a jedna, založená
na české baladě, jejíž děj
se odehrává v 18. století
před zrušením nevolnic
tví. Ta je dosud nepo
jmenována.

Talich
dirigoval
hlavně v Národ
ním divadle. O rok
později
dobývá
prvního
meziná
rodního triumfu na
zájezdu České fil
harmonie do An
glie, který se opaje v roce 1938. V
roce 1939 se stává
vedoucím brněnské
opery. Tam nastu
doval za dva roky
osm oper: Proda
nou nevěstu, Dali
bora, Hubičku, Les
Rafael Kubelík
Troyens - Berlioz,
Kouzelnou flétnu, "Malé zázraky s taktovkou”

| dělat. Musili jsme být rádi, že dostaneme aspoň
něco.
Konečně přišel den odjezdu. Všechno bylo
připraveno na pátou hodinu, kdy jsme měli jít
na lod ■ Ačkoli to bylo v červenci, byli jsme podle
rozkazu navlečeni v těžkých zimních kabátech.
Proč, to bylo u Boha. Avšak ještě před tím, než
/Pokračování/ k odchodu došlo, se někde něco semlelo. Co, - kde
Ráno budíček. Jelo se tentokrát do Lilie. Tam a jak, to nikdo nevěděl. Do dnešního dne nevíme,
uě jsme trochu byli jako vojáci, aspoň potud, že proč jsme za trest musili v tom horku a v zimních
jsme bydlili v zařízených kasárnách a nesměli ven. kabátech tahat pytle s pískem po dlouhatánských
Zase formality. Formální přijeti do cizinecké le • schodech nahoru a dolů. Snad to byl způsob, jak
gie, formální lékařské prohlídky, formální sepiso se loučí francouzská armáda s rekruty legie.
váni papírů, na ktere uz se nikdy nikdo víckrát Šidí Bel Abbes” byla všivá, špinavá lod. Jezdila
nepodíval. Další zlepšeni: vojenská mináž a k obě pravidelně mezi Oraném a Marseille a vozila pře
du a večeři pivo nebo vino.
vážně vojsko. Dovedete si asi představit, jak tam
Za tři dny nas poslali do Marseille na Fořt bylo všechno zděláno. My isme nebyli žádná vySaint Jean, ačkoli nechápu, proč ru ponurou pev j jímka. Ještě než "Sidi Bel Abbes” zvedla kotvu,)
nost svádějí zrovna na svátého Jana- Tam se opa i byli na palubě všichni namazaní laciným červeným :
kovala procedura z Lilie s tím rozdílem, že pro
; vínem z lodní kandny. Co ještě na lodi nebyle,
hlídky byly tentokrát velmi ostré.
zasviněno před námi, chodili jsme my k vůli pot
V pevnosti svátého Jana jsme prožili dva týdny.
řádku. Cesta trvala dva dny, jež většina z nás
Spiše Jsem měl říci prostáli. Den ze dne jsme šli
; prožila v alkoholových mrákotách. V Oránu jsme
z fronty do fronty. Prohlídky, fasováni uniforem,
fotografováni. Když jsme dostali uniformy, nasta odpochodovali do kasáren cizinecké legie, kde
ly starosti, co s našimi civilními šaty. Nic z civilních jsme dostali mi-áž. Protože jsme byli rekruti, ne
věcí nebylo dovoleno vzít s sebou do Afriky. Mys pustili nás ani dc jídelny, a tak jsme museli sníst
lím, že se tak legie zabezpečovala proti možným oběd na pražícím slunci uprostřed kasárenského 1
desercím při transportu a v přístavu. Fakt je. že ' dvora, kde nebylo ani stánu. Několik našich kluků :
si místní židovští překupníci nadělali z legionářů se uchýlilo pod nějaký osamocený strom, který
jmění. Kupovali civilní hadry' za babku, za ceny, rostl pod okny vojenské kuchyně. Neměli to dělat.
které si sami diktovali. Co jsme mohli proti tomu , Nějaký kaprál sebral kotel horké vody a vylil jim

PRÁCE V EXILU
V roce 1948 se Kubelík
nevrátil ze zájezdu do
Anglie. Na Edinburghském hudebním festivalu
dirigoval "Dona Giovanniho”, o něhož ho za vál
ky Němci připravili, na
festivalu v Holandsku
"Její pastorkyni”, pro
britský rozhlas nastudo
val "Rusalku”, v Chicagu
koncertní provedení
"Parsifala” a světovou
premiéru Rictiho opery

"Don Perlimplin”. K to
mu přistupuje dirigent
ská činnost ve Spojených
státech, pohostinské zá
jezdy po západní Evropě
a nahrávaní desek. Česká
hudba už dlouho neměla
tak úspěšného propagá
tora.
KUBELÍK PŘI
STUDIU
O Kubelikovi při práci
píše Dennis Arundell to/pokračováni se str- 6/

Písnička o kolku
Junius

Řekl jsem si už tisíckrát:
nějak se protlučeš vždycky.
Mám všechny země stejně rád.
Tu jednu necynicky.
A všude se dá nějak žít.
A všude se dá začít znova.
Přece však nejde odejít
z domova do domova.
A pokaždé se zanítí
ta nezhojená rána.
Na pasport kolek vrazí ti.
Ach, věrnost kolkovaná!
Každý se jinak umí kát,
každý chce jinak smazat vinu.
Jen to mi nelze upírat:
mít právo na cizinu.
Je zem, kde budu moci snít
a smířit nesmířené stíny,
i kdybych se mél navrátit
z ciziny do ciziny.
ji na hlavu. Byl to povzbuzující začátek naší ka
riéry v cizinecké legiiPo obědě nás naložili do vlaku na Sidi B'el
Abbes. Dojeli jsme tam večer. Ubytovali nás pod
stany. Na druhý den začaly zase prohlídky, ten
tokrát ty nejpřísnější. Z toho jsme sí moc nedělali,
protože tam bylo opravdu dobré jídlo. Polední
menu sestávalo z husté polévky, zeleninového
předkrmu, nějakého guláše, pečeného nebo du
šeného masa jako hlavního chodu, ovoce, čtvrtky
vína. V Šidí Bel Abbes jsme už začali chodit na
cvičák.
Legrační praktiku měli zavedenu s puškami.
Vydali nám je v magacínu, když jsme šli na cvi
čiště, při návratu je nám zase odebrali. Ale když
jsem viděl sobotní večer v arabské čtvrtí, musil jsem
uznat, že mají celkem pravdu. Legionáři by asi
nejdřív postříleli obyvatelstvo a pak jeden druhé
ho, takže by v Šidí nakonec zbyly jen ty tetované
Lucie z bordelů.
Ze Sidi Bel Abbes nás přidělovali do jednotli
vých posádek. To bylo jako v loterii. Kdo měl
štěstí, sloužil ve mésté. Kdo smůlu, kroutil vojnu
v nějaké zapomenuté pevnůstce daleko v poušti.
Já jsem mél kliku. Byl jsem přidělen do města
Saidy, menšího garnisonaího města asi s deseti
tisíci obyvatel, kasárnami, četnými hospodami a
sedmi nevěstinci. Naše kasárny byly asi dva kilo
metry od středu města. Tam se už začaly shledávat
staré známosti z domova nebo z Polska/Pokračování příště/

-6-

27. 6. 1955

hlas domova
- NOVÉ DIVADLO V SYD
NEY sehrálo v neděli 19.

Paběrky o knihách

PAMĚTI GENERÁLA DE GAULLA
čí, jímž hrozí výlučné
spojenectví s Kremlem”,
i dodával president, ”ale
jen. pod podmínkou, že
Francie zase zaujme v
Evropě postavení a úlo
hu, které jí patří. Ale
zatím - jaká volba mi
; zbývá?” Tak Beneš uva
žoval, ale při tom jsem
cítil, jaké obavy jsou v
hloubi jeho duše”.
I. Tokajev:
Sovětský imperialism
Narazíte-li někdy na
knížečku ”Soviet Impe
rialism” /Gerald DuckDe Gaullova Svobod lekcemi z dějin a poli worth, Londýn, 1954/ od
ná Francie na tom byla tiky. Beneš je rozváděl sovětského plukovníka
ze začátku tak špatné, do široka, aniž to kdy Tokajeva, který v roce
že záviděla i exilovým znudilo posluchače nebo 1948 uprchl s rodinou
po litik íim ze střední a ' přednašeče. Slyším ho na Západ, nekupujte si
východní Evropy, s ni stále, jak v našich roz jí .Není v ní nic, co by
miž bc v Londýně sešla. mluvách vykládal o ú- chom už nevěděli z no
I al- třeba Benešova sku délu státu, nad jehož o- vin anebo ze zkušenosti.
pina jí imponovala svý sudy bděl po dvacet let. /Jediná zajímavá infor
mi konexemi v Americe "Tento stát”, řikal, "ne mace: sovětské "ucho"
a velmi užitečným zpra může existovat bez pří nesmí vůbec do kina ne
vodajstvím z domova. mé podpory Moskvy, po bo jiné veřejné místnosti,
Druh ému presidentovi něvadž je nutno do něho jestliže ho nedoprovází
naší republiky věnuje de včlenit sudetskou oblast, vyšší šarže./ Jsme však
Gaullc tento medailo- obydlenou Němci, Slo Tokajevovi vděčni za to.
nek:
vensko, s jehož ztrátou s jakým důrazem a s ja
"Bylo vidět, že Beneš se Maďarsko nesmířilo, kými výmluvnými důka
spoléhá především 11a a Těšínsko, o něž se u- zy z Lenina a Stalina
Rusko, aby se sám znovu cházejí Poláci. Francie je upozorňuje na to, že
dostal do Prahy a aby příliš nejistá, než aby každá sovětská mírová
obnovil československý chom se v tomto ohledu ofensiva je jen taktickou
stát - ať už měl jakýko mohli spolehnout na její léčkou jepičího života.
F. Rachlík:
liv odpor k sovětskému dobrou vůli.” . . . ,”V
režimu. Rozmluvy s Be budoucnosti bychom se Komedie plná lásky
nešem byly vysokými mohli vyhnout nebezpe- V Československu vy
dalo nakladatelství Če
skoslovenský
spisovatel
NAVRÁTILEC Z AMERIKY
sáhodlouhý /681 stran/
/pokračováni se str. 4/
a velmi nudný román
Naši krujané?
Františka Rachlika "Ko
V Chicagu i v San Franciscu jsem měl známé,
se kterými jsem íc hlavně stýkal. Jinak jsem byl medie plná lásky”. Je
také na zábavě Spařiv Chicago a jinde, ale moc to životopisné pásmo o
známých jsem si mezi starousedlíky neudělal. Ří slavném pražském komi
kají nám novým "přijetý”, a člověk se s nimi zro kovi druhé poloviny mi
vna moc nepobaví. Dříve či později začnou vyprá
vět o t. m, aké to bvlo. když oni přijeli do Ameriky, nulého století Jindřichu
jak musc'i tvrdě pracovat, ztratili úspory za krise, Mošnovi. Kniha vznikla
a pak zase začínali znovu. Také jsem chodil do čes jako vedlejší produkt
kých restauraci, kde se dělají knedlíky a to ostatní, filmového
scénáře o
ale nikdy jsem sc tak dobře nenajedl, jako v čs.
Mošnovi.
je
psychologic

restauracích v Melbourne.
ky prázdná, dějově vle
Nálada mezi našimi uprchlíky?
Poznal Jsem tam hodně rozladěných lidí, kterým klá, slohově humpolác. merieký způsob života a starosti nesvědčily. Stal ká a po ideové stránce
jsem se nepopulárním, když jsem vyprávěl, jaké
je tady v Austrálii pracovní temno a jak je snadné neomaleně "budovatel
najít zaměstnáni. Někteří krajané se ovšem rychle ská”. Na přiklad Ricger
přizpůsobí a budují si existenci po americku. Cel sabotér českého divad
kem bych řekl, že ie tam mezi našimi uprchlíky la.
J. L.
První díl de Gauilových "Válečných pa
mětí” /Charles de Gaulle: "Mémoirs de Guerre”, L’ Appel, Paříž, Librairie Plon, 1954/
zahrnuje léta 1940 až 1942 a mluví tedy hlav
ně o bojích v Africe. Kniha potvrzuje jen to,
co už o de Gaullovi víme odjinud: že v před
válečné francouzské armádě mamě prosazo
val moderní pojetí pohyblivé tankové války,
ze po pádu Francie zorganizoval v Londýně
takřka z ničeho /a jen s liknavé prospěchář
skou pomocí Britů/ hnutí Svobodných Fran
couzů a že se při tom pro svou hrdost a pali
čatost často dostal s Churchillem do křížku,
zejména pokud šlo o poválečný osud fran
couzských kolonii. Zchudlý aristokrat je
vždycky tím nedůtklivější, čím víc je odkázán
na milost druhých.

a i taková nálada, jako byla zde tak před třemi lety.
Americká životni úroveň?
Prakticky v každém domě mají ústřední topení
n pomalu každý si koupí auto, ledničku, pračku,
a já nevím co ještě. Všechny tyto věci se dostanou
na splátky, často bez zálohy. Obchody jsou otevře
ny ve dne v noci, v sobotu i v neděli. Myslím, že
průměrný Američan pořád jen platí splátky. Na
druhé straně se odbývá jídlem, žije většinou z konsevv a .. různých zmrzlých jidel. která se dají rychle
uvařit. O té životní úrovni není pochyb, je opravdu
taková, jak o ni slýcháme. Je to snad ta honička
. a vyšší životní úrovni, na kterou si našinec těžko
zvyká.
- zu -

Evropký odborník
KOŽNÍCH NEMOCÍ
H, ROZANER
27 Ruskin St..
E L W O O D , VIC-

Pondělí až patek
5 - 7.30 hod. več.
v sobotu 9-12 hod.
Na ostatní dobu
volejte předem na
XA 1017

června 2 představeni ve
selohry F. X Svobody
MUŽ
rež
J. Vrbové. Účinkovali:
. VL. Čermáková, E. Fiedlercvá. J. Vrbová, V. Seč&áková. B. Hage Baue
rová, R. Levinský, J. Pe
řina. J. Doležal, M. Štika
a L. Jahoda. Diváci při
jali celkem s uspokojením
standartní výkon účinku
jících.
K. S.
SDRUŽENÍ LIDÍ DOB
RÉ VŮLE V PERTHU má

své pravidelné schůze
vždy první sobotu v mě
síci v Unity Theatre, Beau
fořt St.. Perth /naproti
museu. . Mimoto pořádá
Sdruženi v pátek 1. čer
vence taneční zábavu v
Monash House, King St.,
Perth. Začátek v 7 hod.,
hudba p. Tománka. J.K.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
I Sluneční brýle
V eikv výběr

I

M. C H R P A

odborný optik
257 Elizabeth St.. Melbourne - City
j /v domě R Kvart, Chemist. poblíž Lonsdale St./
Telefon: NIU 2601
/dříve Praha II., Jindřišská 7/
Otevřeno denně 9 - 18, v sobotu 9 - 12,30
Přijímáme objednávky také poštou
České obédy a večeře
denně mimo neděle

KRÁTCE Z EXILU

' —Při otevření výstavy
■výrobků z ČSR na mezi
národním veletrhu v To-,
routu uspořádalo Čs. ná
321 Exhibition Str.,
rodní sdruženi v Kanadě
Melbourne
protestní kampaň. Mimo
jiné rozdávali členové le
Telefon FB 1082
KLAVÍRNÍ KONCERT
táky, upozorňující, že
V rámci kulturních po
Alkoholová licence
vystavené předměty jsou
řadů "New Neighbour’s
do 10 hod. večer
výsledkem otrocké práce.
Clubú' koná se v sobotu
9. července 1955 od 5. hod.
—Norsko přijme dalších
odp. koncert českého pia ČS. NÁRODNÍ SDRUŽE 50 čs. uprchlíků z Němec
NÍ
VE
VICTORU
ozna

nisty Edy Gruenbergra v
ka. Rakouska a z Itálie,
YWCA, '60 Russel St., muje:
kteří pro nemoc nebo
Melbourne - City. Na po —Předseda Sdružení Sta invaliditu nemají možnost
řadu je populární klasic nislav Čermák resignoval žádné emigrace.
ká hudba.
R. G. na svoji funkci
—Dánský Červený kříž
—-Dne 16. července 1955 pracuje na přípravách
MATE TEXT DIVADEL se bude konat přátelský přijmout 300 nemocných
NÍ HRY? Jiří Pravda pro večírek na 266-8, Brid- uprchlíků z Rakouska.
sí všechny majitele diva port St., ALBERT PARK —8. Čs. den v Masarylcdelních textů, aby mu je /blízko plynárny/. Stoly townu u Toronta se bude
laskavě zapůjčili k na možno reservovat tel. letos konat 1. července
hlédnutí. Spolehlivě vrá MX 2143 /večer/. Občer- pod záštitou kanadského
tí. Adresa: 8, Brentani sveni. Vstupné 10/-. Po ministra financi Harrise,
Ave., Elsternwick, Vic., zvánky nebudou rozesí- jeho manželky a dr. Alice
tel LF 2451.
lánvOM. Masarykové.
—V Londýně byl vysvěcen
na kněze P. F. Rochla.
První slavnou mši svátou
sloužil 5. 6. za velké účas
ti krajanů.
________
—Dr. II. Ripka mluvil v
./pokračování se ctr. 5/ průměrný zpěvák jde na Polském institutě pro me
to: "Naučil se mnoho od jeviště a s jeviště, aniž zinárodní věci v Londýně
politice.
starého českého herce ví proč, ”jako tele” podle o—Vzahraniční
Kanadě začal vychá
Vojana, který vždycky Kubelíkových vlastních zet další časopis NAsE
slov. Velcí pěvci jsou HLASY. Redaktorem je
seděl hodinu v kulisách,
vždycky částí celku”.
Průdek. Kanadský NO
než se z něho stal Hamlet .... A V SOUKROMÍ L.
VY DOMOV začal vy
nebo Othello.... Tvrdí,
A pak je jcštj jeden cházet týdne.
ačkoli to možná už zabí Kubelik. To je ten. který Čs. loutkářská skupina
Paříže, Mu ioi etti.: Em
há do extrémů, že žádný si najde čas při svém pře zpire,
byla m> ,aj: zdu v Iz
pěvec nesmí ztratit kon tíženém pracovním pro raeli a připravuje se na
takt s postavou, již hraje, gramu, aby přiletěl di zájezd do Holandska, Bel
ani v šatně. Vždyť i hu rigovat zdarma na oslavě gie a Lucemburska.
Býv. poslance dr. Frant.
debník v orchestru musi 28. října. Ten který si, Uhlíř byl v katedrále sv.
povinně poslouchat celou jako každý z nás. postě Pavla v Londýně vysvě
symfonii, takže nejen je žuje na letišti přátelům: cen na kazatele anglikán
připraven k nástupu, ale "Lidi, stýská se Vám ta ské evangelické církve.
—Rudolf Němec a jeho
je také v té pravé náladě ky tak? Mně strašně...” manželka vystoupili v
pro část, již hraje. Někdy
vm
Anglii v hlavních úlo
hách divadelní hry po
dle Grimmovy povídky
Žabí král.
— K uzavření smlouvy,
NETRAPTE SE S VAŘENÍM !
podepsané 15. 5. 1955 ve
Přijďte se najíst k
Vídni, zaručující svobo
du a nezávislost Rakou
ska, zaslala RSČ blaho
přejný telegram vládě Ra
258 Church St. /blíže Brídge Rd./
kouské republiky, jakož i
Výborná jídla
Levné ceny blahopřejný dopis čs. kra
janům v Rakousku, adrePříjemné prostředí
í sovaný ■ Menšinové radě
české a slovenské větve.
t Večeře denně 5-8 hod. /mimo pondělí/
I_____________ Č/N/RSČ
INTERNATIONAL
HOTEL

K u be I i k

ČERNÝM DO RICHMONDU

v sobotu a v nedeli též obědy /12 - 2/
Spojení z City: elektr. 27, 28, 40, 48
ze St. Kildy: elektr. č. 78

ČS. NÁRODNÍ SDRUŽE
NÍ V SYDNEY prý při

pravuje resoluéi ke kon
ferenci Velké čtyřky.

HLAS DOMOVA

27. 6. 1955

NEHAZARDUJTE S BUDOUCNOSTÍ!

Dopisy redakci

Přišlo Vám někdy na mysl,jak se Vám povede,
jestliže náhle onemocníte nebo utrpíte úraz?

ČTEME O KRAJANECH

—V rubrice "Čteme o krajanech" /HD 12/V. p.r./
jsern postrádal jméno Karla Kroupy alias Comer
Subík. Žádnému z těch, o nichž jste se zmiňovali,
nevěnovaly australské listy přední stránky po několik
dnů, fotografie ani jednoho si neprohlíželi s takovou
péčí policejní stanice v celé zemi. Všechny listy psaly
s uznáním o akrobatickém výkonu, kterým zdolal
právě tu nejvyšši zeď Pentridge. Kvůli němu budou
se teď asi stavět v Austrálii dosavadní bezpečné
zdi bezpečnějšími.
L. K. Nth. Caulfield
/Pozn, red.: K. Kroupa uprchl 1G. 6. z melbournské
věznice, kde si odpykával trest za krádeže a byl
později dopaden na cestě do Jižní Austrálie/.

I

í
'

*
|

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 pojištěni
Vám nezávazně podá

E. A. BAŠTA, 36 TORBAY STR.,
MACLEOD - MELBOURNE.
Telefon JF 1841

NA ZAPADNI FRONTĚ NEKLID

Navštivte českou kavárnu a cukrárnu
K dopisu v HO č. 10/V. s nadpisem "Na západní .
frontě klid", kde pisatel A. W. píše, že v Západní
Austrálii :.e žádné krajanské činnosti nedaří a je-li
Jaká, pak deset přítomných lidí je dobrým průmě- ,
rem, chtěli bychom poznamenat, že tato zpráva !
způsobila "na západní frontě" hluboký neklid a to
proto, že podle roční bilance za rok 1954 mělo Sdru 201, Victoria Str„ KING’S CROSSv Sydney
žení lidí dobré vůle 10 večerů s pořadem kulturním,
/proti české restauraci Hom'c Coffce/
debatním a zábavním, jež navštívilo cekem 211 lidí,
Studená jídla, výborné pečivo a dobrou kávu
což činí průměr na jednu schůzi 21 a kousek. Při
pomínáme, že Sdružení nemá žádné zapsané členy,
obdržíte od 10 hod. ráno do 12 hod. vnoci
žádný výbor /žádné peníze/ - jediné, co přivádí lidi
Otevřeno 7 dni v týdnu.
na večery, je ta dobrá vůle. Zdá' se nám, že jsme
s ní až dosud dobře vystačili.
J. K. Perth
Srdečně zve V. Umlauf, majitel.

TATRA

ZRÁDCI MEZI SEBOU

—/K stejnojmennému článku v HD 12/V. p.r./ Na
adresu RUDÉHO PRÁVA a PRÁCE v Praze možno
dát tuto odpověď: "Pánové, rozhodně si béřete víc
práva, než máte, kritisujetc-li čs. exil. Ten se za 7 let
nedovedl zorganisovat a mnoho kladů nemá. Je však
na tom o tolik lépe, že si uvědomil, proč odešel
z vlasti. Vy nemáte za těch 7 let vůbec žádné klady,
neboť zem jste zpustošili a výsledky vašich socialisačnich snah jsou takové, že dnes tam stojí národ
hladový, otrhaný a se strašným vědomím., že takto
ho mučí lidé, hovořící taky česky a slovenský. Ti
ale ani Čechy ani Slováky vpravdě nejsou - jsou
jen komunisty. Komunisté vydali suverenitu ČSR
do rukou moskevské vlády......... a dopustili se tím
zločinu velezrady bezpočtukrát opětovaného. Lidi,
kteří mluví taky česky a slovenský, zavíráte do
koncentráků a i usmrcujcte, protože nesouhlasí s va
šimi teroristickými "lidově demokratickými” prak
tikami, které nemají charakter ani národní ani
sociální, nýbrž zločinný, protože jde o nevinně od
souzeně a o nevinný národ. My jsme odešli hlavně
proto, že s vašimi činy nesouhlasíme a nechceme
za ně nikterak nést spoluzodpovědnost...... Každo
pádně však jasně vidíme z článku RUDÉHO PRÁVA
z 27. 3. a PRÁCE z 31. 3. zač byste nás považovali,
kdybychom se vrátili..
C. J. Ashburton

KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY OD

STANDY

KOTMELA

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

MÍSTO UPOMÍNEK

—Překvapení, které jste nám způsobili tištěným
HD, bylo účinnější, než jakákoli upomínka /u všech
čtenářů? p.r./.... Po stránce obsahové jest -kw- již
delší dobu vysoko nad ostatním průměrem... "Papuánské epištoly” se mi velmi líbily, jako i některé
předešlé reportáže. Věřím, že ty nejlepší z nich,
přeložené vtipně do angličtiny, by snadno byly ”bestsellers” na zdejším knižním trhu. Jenom bych chtěl
SCIENTOLOGIE
podotknout, že pro p. Zachara jsou Australané v Pa—Poznání, pravda, tajemství ba i mystérie je ana- i pui trochu až příliš beznadějní "srabi”.
tomie života. Známe-li to a vime-li. jak ji užít, pak I
W. J. S., Burren Junct.
můžeme v jedinci vzbudit zájem a budovat v tomto
NAJKRAJŠÍ
M
Ě
STO
směru; udělat ho schopným tím. že svou schopnost i
využije DNES V PŘÍTOMNÉM ČASE, že se nebude —Poznáme už dnes New York dobře a móžem potrápit minulosti, tápat v ni a nebude otrokem ně vedať, že nám to netrvalo dlho poznať, že je to
čeho, co dávno bylo, Toť úkol scientotogie.... Léčeni nádherné město, akěho skutočne nie na syete. Toto
duševních a nervových chorob je celkem jedno nie je preháúanie. To je pravdivá skutočnosť. Je
duché. Sestává ze šesti zásadních procesů, podáva pravda, že sa hovoří, že je tu tvrdý život. To je pre
ných ústně léčícím léčenému za vzájemné a stálé slabých, a ten konečr.e je v každom meste na svete!
komunikace.... Kdo ze čtenářů má zájem, může se Inak neuvidíš nikde na svete tolko bohatosti, tak
obrátit na: Hubbart Assoe. of Scientology, 175 Spring oblečených ludi, také reštaurácie, autá, cesty, mosty,
tunely, domy ata_ Po Austrálii je to iste niečo
St.. Melbourne nebo česky na telef. FF 2913.
M. Š., New York
Dr. M. J„ Melbourne nádherné, nevídané.

POZOR!
BRITANIA
HOTEL
VINÁRNA
”UPEPÍKA”
roh Bourke Si Queen Sts.
MELBOURNE - CITY
Vám dodá bez příplatku až do domu
veškerá vána a lihoviny
Na skladě jsou těž čs. likéry
kminka, slivovic, karlovarská hořká, vodka, j
třešňovice a budějovické pivo

Volejte: MU 1408
O splnění Vašich přání se postará
Pepa Blahovec

RADLA, LEDNIČKY, PRAČKY,
autoradia, psací stroje, motory, vyssavače atd.
za hotové neb na splátky dodá i opraví

J.
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Čs. sport
v Australii
S.K. PRAHA, SYDNEY 2,7. hraje PRAHA mi
strovský zápas s REse utkal v sobotu 18. 6. GENTS PARK. Utkání
s Lané Cove- Zápasy o- bude pravděpodobně ja
bou mužstev se hrály na ko předzápas RAPID
těžkém terénu. Prvé muž VÍDEŇ - NSW.
stvo zvítězilo 5:3 bran
kami Janovského 2, SadMELBOURNE
binova. Touly a Hořinka. V zápase byl zraněn 18. 6. sehrála SLAV1A
výborný Petr Janovský. dosud nejrušnější zápas
Druhé mužstvo /Slavia letošní sezóny. Již v pr
Sydney/ bylo poraženo vých minutách zápasu s
0:3. —V zápase Hakoah VICTORIAN COLTS
s vedoucím klubem ta střední záložník Pechout
bulky, Sydney Austral byl zraněn a odešel se
předvedli hráči divákům hřiště. Po několika oka
mimo slabší kopané za mžicích nato byl vylou
jímavější exhibici v čen nový hráč SLAVIE,
"prašť jak můžeš”. Zá Slavík, hrající na levém
pas byl proto přerušen křídle. Zbylých devět
a musí být opakován. hráčů předvedlo pak uPRAHA se tím ujala ve kázku dobré kopané. Po
dení tabulky náskokem kombinačně dobré hře a
obětavostí všech poda
jednoho bodu.
K mistrovskému zápa řilo se jim zvítězit nad
su s letos dosud nepora australskou j e d e n á c k o u
ženým klubem SYDNEY 4:2 /3:2/ brankami Engelbogena 3 a Wittiga.
AUTRAL
nastoupila
PRAHA 25. 6. v této se - Příští mistrovský zápas
stavě: Littrich - Dubaj, hraje SLAVIA 2. 7. s
Gherbich - Polívka, Vo- MACCABI na hřišti v
háňka, Maroko - Hoří- Princes Park, Carlton.

nek, Sopoušek, Mueller,
Již v prvém zápase o
Toulá, Sodbinov. - Od DOCKERTY CUP v so
prvních minut zápasu by. botu 25. 6- bylo soupe
li Čechoslováci v zřej řem SLAVIE mužstvo
mé převaze, i když se 1. divisc, S. C. MOREjim to až do poločasu LANĎ. Ale i v tomto
nepodařilo vyjádřit bran zápase prokázala SLAkami. Předvedli rychlou VJA, že postoupí zaslou
přízemní hru a zvlášť žené do nejvyšši třídy
souhru v poli. V dru kopané ve Víctorii. Po
hém poločase jíž austral jasné převaze zvítězila
ští Holanďané nestačili SLAVIA 3:1/1:!/ bran
tempu a tak se Muelíe- kami Wittiga 2 a Slavíka.
rovi podařilo vstřelít v Příští kolo DOCKERTY
10 min; tři. branky /v6., CUPU se hraje 9. 7.
8. 12. min./. PRAHA po Soupeřem SLAVIE bu
té nakrátko odpočívala, de opět prvotřídní klub,
aby 15 minut před kon S.C. FOOTSCRAY CL
cem nasadila znovu dří j TY. Zápas se hraje na
vější tempo. Mueller pak ■hřišti SLAVIE.
vstřelíl další dvě branky
a Toulá jednu- Po tomto
DOPORUČTE
nečekaně vysokém vítěz
ství vede Praha tabulku
HLAS DOMOVA
náskokem tří bodů a po
svým přátelům
měrem branek 47:18.

P H I LI P

Rádio - Electrical,
119 Gardenvale Rd_, GARDENVALE, Vic.
/l. stanice za st. Elstenrwick/
Telefon XM 2542
Dříve závod v Praze XII
PŘEDPLATNÉ ?

Malý č«ký Premier
pro celou českou Sydney
LPremier Lané, KING’S CROSS
Chutná jídla 7 dní v týdnu
K dostání Hlas domova

- 8-

HLAS DOMOVA

Sport doma i v cizině
ČSR - BELGIE 3:1
/Od našeho zpravodaje JT Mnichov/

První červnovou neděli sehrálo ČSR mezistátní
fotbalové utkání s Belgií v Bruselu. Zápas, který
se hrál před 60 tisíci diváků, skončil překvapivým
vítězstvím československého mužstva. Po vyrov
nané první půli předvedla hostující jedenáctka
výborný výkon a vítězství víc než zasloužila.
ČSR hrálo v zcela novém kdy měli českoslovenští
složeni: Schroiff . Menc- hráči iniciativu neustále
lík, Pluskal, Novák
v rukou, dal Trnka hla
1 lejský, Dvořák - Pazde vou druhou branku /v 73
ra, Svoboda, Trnka, Cr minuté/ a v 86. minutě uha a Kraus. Vedeni se u- zavřcl rychlý Kraus score
jali Bclgíčani vlastni na 3:1. Na úspěchu má
brankou Nováka v /.mi kromě Schroiffa v bran
nutě. V 25. minutě vy ce největší zásluhu levá
rovnal Crha z trestrtého strana Kraus - Crha kopu. Po změně stran, - Trnka.

ROHOVNICKÉ MISTROVSTVÍ EVROPY
Od 25. května do 5. června bylo v západo
evropském sektoru Berlína uspořádáno mistrovství
Evropy v rohování. Zúčastnilo se ho kolem 200
rohovníků 23 zemí. O vítězné tituly se rozdě
lily: Západní Německo s Polskem po 3, Anglie a
SSSR po 2 titulech.
.

Československo bylo
zastoupeno v 7 vahách.
Ncjúpěšnéji si vedli Bed
řich Koutný s Juliem
Formou a H. Netukou,
kteří se probojovali až
do semifinále. Zde byli
však všichni vyřazeni.
Koutný, který startoval
ve střední váze, prohrál
na body se Švédem Sjoelinem, Torma v polotěžké byl vybodován poz
dějším vítězem Schocpnerem ze Západního Ně
mecka a H. Netuka pro
bral vysoko na bodv s
Rusem Šozikazem. který
později obhájil svůj mis
trovský titul. Ve finále

měl
nejvíc
zástupců
SSSR - 5, avšak jen dva
z nich vyhráli.
Výsledky dalších čs. účastníků: Majdloch po
razil v 1. kole Jugoslávce
Panajoviče a ve 2. kole
prohrál s Rumunem Dobrescu. Ján Zachara pro
hrál hned v 1. kole s
pozdějším vítězem An
gličanem Nicholsem. Ivanuš vyhrál v prvním
kole nad Jugoslávcem
Tkalčicem, ale v dalším
zápase prohrál s Italem
Ravagliou. F. Vítovec
byl vyřazen již v 1- kole
Francouzem Annexem.

Příjemné posezení v restauraci

Taranda
40 Mitford St., Elwood, Vic.
blízko

hřiště S. K. Slavia/

Telefon

XA 2332

\ ýborná česko - vídeňská kuchyň?
Otevřeno denně mimo pondělí/ 5 - S.30 večer
v sobotu a v neděli též 12 - 2,30 odpoledne

Srdečné zve J. Let

Bývalý pražský specialista
nemoci vnitřních a ženských

E.J.

KENNEDY

29 Shakespeare Grove, Hawthorn, Vic
v sobotu od 10 do 12 hod. dopoledne
jiné dny dle úmluvy.
Návštěvy telef. předem na Hawthorn 2577

TENNI S

27. 6. 1955

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Oldřicha Malinu, Miroslava Pecha /Byšice/, ing
A. Sedláře /přátelé z Již, Afriky/, Slávku Hladkou
důležité/, Jaroslava Brezoviaka /dř. Murnau/, Ště
pána Urbánka /fotorep./, Zdeňka Matějovského z
N. Bydžova, dr. Frant. Luxa, býv. advolc, v Praze
/Kanada?/, Amadea Wolfa a Františka Boháče,
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě.
HD

Prvních 8 tenistů bylo nasazeno pro letošní Wim
bledon v tomto pořadí: 1. Trabert, 2. Rosewall,
3. Seixas, 4. Hoad, 5. Hartwig, 6. Drobný, 7. Patty,
8. Davidson.
J. Drobný vyhrál mezinárodni tennisový turnaj
v Berlině. Ve finále porazil za 55 min. Američana
Stewarta 6:0, 6:3, 6:1. Spolu se Stewartem vyhrál
i čtyřhru nad dvojici Bergelin, Vincent 6:1, 4:6,
NEVYZVEDNUTÉ DOPISY
10:8, 6-2.
Na turnaji v Manchesteru byl Drobný vyřazen
Stále nám zůstává v redakci několik dopisů, které
již ve třetím kole Indem Krishnanem 5:7. 4:6.
První wimbledonské výsledky: Drobný - Buser nemůžeme doručit, protože se adresáti často i po
/Švýcarsko/ 6:3, 6:1, 6:2, Drobný - Rose 6:4, 3:6, 11:9, několikeré výzvě nepřihlásili. Znáte-li adresu někoho
z nich, sdělte nám ji laskavě obratem, abychom mu
6:4, Shea /USA/ - Seixas 3:6, 6:4, 6:4, 4:6. 6:4
mohli dopis odeslat. Děkujeme.
VE ZKRATCE
Jiří Bauer /dř. E. Kew - 2 dopisy z Evr./, Christian
—Známý automobilový závodník Ital Ascari se zabil v. Basselli, Václav Bláha, F . Elsner /dř. Jindivick
při zkušební jízdě v Monze. Téměř ve stejném čase - doporuč./, O. Chajnus /z Fiji/, Milan Holeček
se při automobilovém závodě v Indianopolis zabil /dř. E. Sydney/, Břetislav Jilich, ing. Zdenek Kou
sal /Melb.?/, Josef Krása, Jaroslav Lokaj /úmrtní
jeho vítěz z let 1953 - 54 Vukovič.
oznámení/, Bohuslav Malík, Zdeněk Neuma jer /do
—Výsadky mezinárodních utkání v kopané:
Německo - Irsko 2:1, Maďarsko - Skotsko 3:1 /0:l/, poruč. z Evropy/, arch. Tiedler /z Evropy/, Jiří
Vlasák /2 nutné dop. z Evropy/, František Wolf
Rumunsko - Polsko 2:2.
—Angličan Pirie zaběhl 2 km ve velmi dobrém čase /dř. Albert St., Goodwood, S.A. - doporuč, dopis/.
5:12,6 /Reifův světový rekord je o 5,6 vt. lepší/.
—Američan Jones dosáhl v Athénách nejlepšího
letošního výkonu v kouli, když hodil 18,01 m.
Malý oznamovatel:
Listárna
—Olympijské hry budou v r. 1960 v Římě.
—Maďar Rozsavolgyi překonal v Bělehradě evrop
řádka 1/-.
s 1/u
ský rekord na 1500 m časem 3:42,2 min.
F. I-I., Batchelor: Diky,
/minimum
5/-7
ponech na později. — Dr.
Výsledky čs. atletů
J. H., Blackburn: Díky za 2 - 3 POKOJOVÝ BYŤ
hledají bezdět. manželé.
Ve východoněmeckém městě Erfurtu zlepšil Ja výstř. —"Pravda a Jas Nejradějl
na jili od Yarry.
neček vlastni čs. rekord na 200 metrů časem no", Melb.: Zašlete zby Nabídky neb upozornění
tek
"Povídky
o
budouc

20.9 vt. 220 yardů zaběhl za rovných 21 vteřin.
na zn. "Byt Melbourne"
s
Evropský rekord na 200 metrů má Fuettcrer ča nosti”. —V. R., Adek.DÍ- do IID.
sem 20,8 vteřin. Na 100 metrů byl Janeček 2. za ky za upozorn. Rozsudky PŘIJMEME VÍCE TRUH
viz č. 8/5. str. 6. — J. K., LÁŘŮ pro výrobu konti
10,6. Zvítězil Fuettcrer za 10,5.
Guildí.: Díkv za upozorn nentálního nábytku, Ide
V Pardubicích překonal Kovář Lánského čs. Viz str. 3 I-1D — Anonym ální podmínky, dobrý Plat
rekord ve skoku vysokém výkonem 204 cm.
/odesl. ze Sydney 15. 6./: ALF’S FURNITURE CO.’
Na armádní spartakiádě v Brně porazil Ullsber- Dík za výstřižky. Jsou ví 195 Commerclal Rd., Sth.
ger v běhu na 5 km Zátopka. Ullsbcrgrův čas byl tány jak k inform. tak i Yarra, Vic.
pro archiv. — F. P., Wel14:10 min. Zátopkův 14:19,6 min..
REDAKCI DOŠLO :
ling.: Žádaná adr.: RSČ,
471 Park Ave., New York Assembly of Captive Eu22. N.Y., USA. — B. H. ropean Nations, 29 Wcst
KOUPĚ, PRODEJ, VÝMĚNA AUTA
I Ment.: Díky za adresy. I1D 57th Street, New York 19,
jsme odeslali. — J. S., To USA: Organisation, ResoJE VĚCÍ DŮVĚRY!
ronto: Díky za výstř. Ško lutions, Report:;, Debate
Spolehlivě Vám vše obstará
da, že jsou bez názvu ča- /First Session 20 9 1954 sop. a data.
HD !- 11. 2 19 5/. Stra? 191.,

V. J O K L

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

Specialista nervových chorob
s dlouholetou praxí ve Varšavě

J. MACKIÉWICZ
3. posch., 117 Collins St., Melb. - City
nebo - 25 Balston St., St. Křída, VicNávštěvy telef. předem na č. LB 4083

ZLOBÍ VÁS OČI ?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský

optický

závod

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

HLAS DOMOVA
vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Adresa:
Hlas domova. 4. Erin Street,
Richmond E. 1, Víc.
Telefon JA 3380
/jen mimo pracovní dobu/
Předplatné: na rok s 37/-,
na | roku s 19/-, na 7 čišel s 10/-r
jednotlivě s 1/6-

