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Eisenhower, Bulganin, Eden a Faure v Ženevé

MALÉ VYHLÍDKY
VELKÉ KONFERENCE
Ženeva nevypadá během konference, která má zachránit světový
mír, nijak mírové. Město se hemží švýcarskými oddíly s automaty, po
jezeře patrolují ozbrojené čluny, a agenti FBI, Scotland Yardu, NKVD
a Sureté se pletou jeden druhému pod nohy ve snaze po zabezpečeni
svých nenahraditeluých svěřenců- Předměty jejich starosti : pre sident Spojených států Eisenhower a jeho ministr zahraničí Dulles,
Chruščev, Bulganin, Molotov a Žukov ze Sovětského svazu, britský
ministerský předseda Eden s ministrem zahraničí MacMillancm. mi
nisterský předseda Francie Faure a jeho min. zahraničí Pinay.
z
Ženeva která pamatuje dlouhou řadu podobných konferencí a stejnou
řadu zklamání, má být svědkem nalezení kámene mudrců, který zajistí
věčný mír.
Nččemu podobnému
věří značná část západ
ní veřejnosti, otupělá tis
kovou baráží o Bulganinově bratrsky napřažené
pravici, o věrném přátel
ství Amise a Amila Žukova s Eisenhowerem.
Dva plány
V době uzávěrky FID
se zdálo jasné, že v hlav
ním bodě agendy, sjedno
cení obou částí Německa,
k dohodě nedojde
Konkrétně se začly rýso-

vat dva plány bezpečnost
ních paktů, oba bez nadě
je na úspěch. První, Edenův /původně ChurchilInv /, mluví o paktu pěti
mocnosti: (JSA, Anglie,
Francie, SSSR a Němec
ka. Ty by zaručovaly bez
pečnost jedna druhé.
Jde jenom o repliku Lokarnské smlouvy, jež kdy
si tak neslavně zkracho
vala. Eden k tomu ještě
přidává dcmilitarisovanou zónu, již zatím přes-

Spartakiáa

skončila

Hlavni dny spartakiády začaly 3. července,
kdy se konal průvod mládeže Prahou, kterého
se prý účastnilo ”viac ako 120.000 cvičcncov”,
počítaje v to i "ticž korejské děti, ktoré žijii v
Československu". Ve čtyřech dnech mládeže
cvičilo údajně přes 315.000 žáků a dorostu ze
škol, odborných učilišť a vesnic /"naše zdravé
sokolské jádro z dědin”/ před 600-000 diváky.

Dny mládeže ještě
trochu připomínaly blahé,
dny sokolských sletů.
Tak zvané hlavni dny
připomínaly už spíš fyskulturni nebo norimber
ské sjezdy. Vystupovali
na nich ”m u ž i a ž e n y
Revolučního odborového
hnutí a Sokola. Svazarm,
armáda a vojska minis
terstva vnitra ”. V druhé
části spartakiády se ko
naly také mezinárodni
lehkoatletické závody
/nejzajímavější výsledky
na straně 8/. Jen pro in
formaci, jak to vypadalo
na Strahově: ” Diváku je

příjemně, i když se jen
divá na prázdny; stadion.
Veliká cvičební plocha
je zelená jako trávník,
ale je to jen pisek na
zeleno nabarvený. To
českoslovenští ch cm ic i
vynalezli takové složeni
barvy, že stačí jedno je
diné nastříkáni a zeleň
drží jako ta opravdová
v trávě..... Brána borců
je zvýrazněna těžkými
rudými závěsy, oponou,
která se pomalu otvírá,
jakmile jsou cvičenci při
praveni vejit na zelenou
plochu stadionu;”

ně nevysvětlil. Pravděpo
dobně jí myslí mocensky
vzduchoprázdny prostor
/vých- část sjednoceného
Německa?/, který by
zmenšil možnost překva
pení a položil nějaký ten
kilometr mezi protivné
strany.
Obveselil jící je staro
nový ruský plán na t. zv.
evropský bezpečnostní
pakt, jehož by se zúčast
nily země na obou stra
nách Železné opony.

DOPIS
Eisenhower

Bulganin

Eden
Faure
Neúspěch: neužit pří
ležitosti. Úspěch: zne
užít příležitosti.

_________ Karel Čapek
Podmínkou je rozpuštění
Severoatlantického paktu
a zrušení pařížských do
hod. Cíl sovětské míro
vé ofensivy, je čím dál
tím jasnější.
Přes západní zmínky o
osvobozeni satelitů a přes
optimismus demokracií
nám zatím nezbývá nic
jiného, než se přidržet
/pokračování na str. 2/

Anglo- turecko - řecké

rozhovory

Případ Kypr
Řccký ostrov a britská kolonie Kypr je jedním
•z mnoha bolavých bodů západního světa. Jeho
strategický význam mimořádně stoupl po britském
vyklizení Suezu. Od tě doby se neustále zvětšuje
teroristická činnost organisace ENOSIS, která žá
dá spojeni ostrova s Řeckem. Cesta smírné dohody
je v takových případech nejlepším řešením, ale
někdy je třeba bomb, aby si sporné strany sedly
za stůl. Na Kypru jich bylo třeba hezká řádka, než
se Angličané rozhodli pro svolání řecko-tureckobritských rozhovorů.

V případě Kypru se
střetávají trojí zájmy a
řešení proto nebude snad
né. Řecko a Kypr žádají
spojení, na které mají be.
ze sporu právo. Anglie
chce podržet základnu,
kterou ona i obrana svo
bodného světa nutně po
třebuje. Turecko se bojí,
aby si jejich menšina
pod řeckou vládou ne.
pohoršila.
Rozhovory za takových
potíží mohou být úspěšné
jenom tehdy, bude.Ii do
bra vůle na všech stra-

Naše boje s diktaturou nemohou se doho
dou skončit, protože dohoda je předcházela a
byla marná. Československo, kde jsme se do
hodou s komunismem pošetile pokoušeli za
chránit občanské svobody přijetím a podpo
rou bezhlavého bolševického státné-kapitalistického programu,, který se s občanskými svo
bodami nesnáší, protože dělnici, rolnici i gážisté by jej zamítli, dokud by o veřejném ži
votě rozhodovali oni a ne diktatura - toto
Československo, které po našem pádu komu
nisté socialisací odrali a postátněním odstátni
li, stalo se živou ukázkou, že mezi svobodou
všech a diktaturou jedněch, mezi pocitem od
povědnosti a vědomím neodpovědnosti, mezi
dobrou vůlí a svévolí není možné žádné doha
dování ani soužití.
Jaroslav Stránský.

nach. Dohoda, která by
spojila Kypr s Řeckem,
ponechala Angličanům na
ostrově vojenské základ
ny a zaručila práva tu
recké menšiny, se zdó
možným východiskem. Ta.
kové narovnání by obno
vilo tradičně přátelské
britsko-řecké styky, skon,
solidovalo jižní křídlo
obranného pásu svobod
ného světa a naplnilo o.
právněné aspirace oby
vatel ostrova, který k
Řecku historicky náleží.
'.n-

Z

EXILU II.

Dr. Miroslav KLlN G EK
předseda "Výboru pro zabezpečeni osob, které se na
základě amnestie vrátí do ČSR”,
Praha. I., náměstí Dr. V. Vacka č. 2.
Vážený pane doktore,
ačkoliv nám prozatím nedošla Vaše odpověď na
nabídku, kterou jsme učinili v minulém čísle,
dovolujeme si Vás znovu požádat o radu. Tušíte
jistě, jak bychom se rádi vrátili domů, a s jakým
zájmem si proto pročítáme Váš časopis.
V minulém čísle Vašeho "Hlasu domova” nás to
tiž zarazila jedna stať, kterou jsme musili číst dva
krát, abychom jí uvěřili. Píše se tam: ”Proč opustili
republiku? Příčina je u každého trochu jiná, ale u
všech v podstatě stejná. Jeden utekl pro rozháraný
rodinný život a protože se mu nechtělo pracovat.
Druhý ze strachu před trestem za hazardní karetní
hru. Třetí proto, že šmelinařil, pašoval a štítil se
práce.”
Ale my tu máme před sebou vyhlášku českoslo
venského generálního konsulátu v Sydney, ve které
se říká zcela jasně, že se amnesluje "ilegální překroče
ní hranic Československé republiky pod vlivem ne
přátelské propagandy”. Byli bychom Vám proto velmi
zavázáni, kdybyste se, pane doktore, uvolil odpovědět
na naši otázku, jež zní takto: ”Je zlá žena, šmelína, paš
a bulačení nepřátelská propaganda nebo není? Jak
je pak možné, že se beztrestně vrací osoba, která
neuprchla pod vlivem nepřátelské propagandy, ale
pod vlivem gotesa?”
Ptáme se hlavně proto, že ani jeden z nás nemá
doma policejní rejstřík, takže onen článek ve Vašem
časopisu v nás vzbudil dojem, že bychom při
návratu nemuseli být vítáni.
"Přišli sme s čistým štítom”, jak říká poněkud nepochopilně navrátilec Ján Prinz, avšak ani "se tu z nás
nestali kriminálníci”, ani jsme nebyli "niekolkokrát
trestáni pre krádož”. Ale můžeme nezvratně proká
zat, že jsme uprchli pod vlivem nepřátelské propa
gandy. Co myslíte, pane doktore, bude to stačit?
Proč jsme opustili republiku? Příčina je u každé
ho z nás trochu jiná, ale u všech v podstatě stejná.
Některé z nás vyhodila nepřátelská propaganda ze
zaměstnání. Některým z nás bylo vlivem nepřátel
ské propagandy znemožněno dostudovat. Jednomu
z nás vyrazila nepřátelská propaganda tři zuby před
budovou cizí nepřátelské mocnosti. Jiného přetáhl
pendrek nepřátelské propagandy. Všem nám ne
přátelská propaganda odňala práva svobodných ob
čanů Československé republiky.
S tím souvisí naše druhá otázka: "Vztahuje se am
nestie i na tuto nepřátelskou propagandu? Jaké
písemné doklady si máme přichystat na prověrku?”
Obáváme se, že nám jednoduše namítnete, že v
tomto případě je přece vyloučeno, aby šlo o nepřá
telskou propagandu imperialistické mocnosti. Prosí
me Vás, abyste dobře uvážil takovou odpoyěď, aby
ste snad potom neměl nějaké oplétání. Protože v
tom případě se Vás budeme musit zeptat: "Pod čím
vlivem jsme to vlastně uprchli? Když to nebyla ne
přátelská propaganda, co to tedy bylo?”
Hlas domova
Čs. noviny v Austrálii.
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Rok do francouzských voleb

O dědictví De Gaullovo
Nás velký vzor Francie je dnes příkladem
toho, jak demokracie v praxi nemá vypadat.
Francie, kdysi velmoc prvního řádu, je od vál
ky spíše přítěží než přínosem západní alianceHlavním důvodem je stranickopolítická roz
háranost. Uzdravení Francie je pro Západ tak
důležité, že se už dnes se zájmem, a někde i
s nadějí sledují přípravy na volby, které jsou
ješté rok vzdáleny.
Hlavní změnou vnitřní nestane-lí se něco drastic.
politické scény bylo roz ky nepředvídaného, po.
hodnutí
De Gaullova chybujeme, že samo o,
Rassemblernent du Peu- sobě vyřeší francouzské:
ple Francais, jež bylo po potíže. Nejvíce pravdě,
určitou dobu nejsilnéjší podobné získá křesťanfrancouzskou' politickou sko-demokratické MRP,
skupinou. O jeho dědic které bylo vznikem De.
tví svedou boj strany Gaullova hnutí zreduko.
vládní koalice /kdysi t. váno z vedoucí posice
zv. třetí síla/ a socialisté. na stranu střední síly.
Zániku gaullismu s Jeho dědictví bude ultra
jeho totalitními sklony, konservativní a nepro
nikdo nemusí litovat- Ale spěje proto straně, která

KONFERENCE
/pokračování se str. 1/
starého skepticismu. K
jeho odůvodnění je třeba
zodpovědět několik otá
zek.
Proč nevěříme
Především, proč ke
konferenci došlo? Pová
lečná expanse SSSR, Spo
lu s podvratnou činností
komunistických stran
všude na světě, vymstily

má na papíře progresivní
sociální p-ogram. Svůj
díl utrhnou jisté i so
cialisté a radikální so
cialisté Mendez-France.
Zdá se proto, že příští
volby mnoho na fran
couzské situaci nezměníK nápravě patrné nepostačí nic menšího, než
pronikavá volební refor- KRÁTCE Z EXILU
ma, ke které nemá nikdo.
mimo Mendez - France, —12. 7. byla odhalena v
Tíibuxy v Anglii busta
a*í chuti, ani odvahu.
Pohled na muže, kteří Tomáše Bati.
Francii vedou, naznačuje —Olze Masarykové - Revilliodové a jejímu man
ještě jinou, hlubší příči- želovu dr. H. Revilliodovi
nu francouzské nemo byl zvláštním zákonem
houcnosti. Dost možná, Dovolen trvalý pobyt v
že pařížský parlament tr USA.
pí opačnou chorobou, —Dr. J. Papánek zastupo
val Americký fond pro
než která trápila jeho čs. uprchlíky na zasedání
pražský protějšek. Tam zástupců pomocných ors e intelekt vyskytoval | ganisací v San Francisku.
sporadicky, v Paříži je ho 1 —Rudolf Firkušný vystu
tolik, že se navzájem ne poval s úspěchem v brit
snese. Zdá se proto, že ské televisi a rozhlase.
demokracii nejvíce svěd —Čs. krejčí Jan Hausner,
11. 7. Britský filosof Bert- nála Josefa Mindszentyho,
* t. č. v Londýně, byl jme
rand Russel uveřejnil i který byl v roce 1949 čí průměrnost podle brit nován odborným listem
-kw- TAILOR AND CUTTER
Londýně proklamaci, po- odsouzen k doživotnímu ského vzoru.
dopsanou m.j. .zesnulýrr vězení pro "zradu, špionáž
' Krejčím roku” a byla mu
—V Anglii byl zadržen udělena zvláštní cena.
profesorem
Einsteinem a valutové přestupky”.
Jaromír
Chudý,
který
byl
ve které se varuje přec 18. 7. Ženevská konferen
—Německý nakladatel S.
nebezpečím nukleárníct ce velké čtyřky byla za prý v Československu od Jurgens podlehl zranění,
souzen
jako
válečný
zloči

zbraní.
hájena projevy presiden nec. Chudý přinesl na zá utrpěnému při atentátu
—Československá vládl ta Eisenhowera, M .Fau- pad zprávu o osudu brit na Matuše Č e r n á k a
se rozhodla propustit brit re, Anthony Edena a mar ské občanky paní šišpero- /HD. 14/V./
skou občanku Phyllif šála Bulganina
vé. Proslýchá se. že se —VIII. čs. dne v MasaSlšperovou, jejíž případ 19. 7. V Ženevě se vel chce s paní šišperovou ryktownu u Toronta se
pobouřil anglické veřej moci dohodly na bodech, oženit.
zúčastnili: kanadský mi
né míněni.
o kterých se bude jednat, 24. 7. Podle posledních nistr Harris, starosta měs
1'2. 7. 300.000 katolíků de sjednocení Německa, zpráv zeženevy se stát ta Toronto Phillips, dr.
monstrovalo v Bruselu evropská bezpečnost, od níci dohodli, že se dohod A. Masaryková, zástupce
proti Školským reformám zbrojení, styk Západu s nou později.
US konsulátu a j.. Osla
komunisty.
belgické vlády.
vám předcházel banket v
13. 7. Perský šach přijal 20. 7. V otázce sjednocení
Masarykově domě, klade
Rodičovský výbor čs- ní věnců k pomníku pad
pozvání k návštěvě Sovět Německa nedošlo v Žene
doplňovací
školy
v
Melského svazu. Datum náv vě k dohodě a velká
lých, Husova oslava, po
štěvy prozatím není zná čtyřka přešla k problému bourne svolává dne 30. svěcení nové kapličky sv.
e v r o p s k é bezpečnosti. července 1955 schůzi ro Antonína a j. O hlavním
mo.
Sovětská tisková agen
U příležitosti prvého dičů do místností školy! dnu byl sokolský slet a
tura Tass oznámila nový výročí dohody o Indočíně na Church St., Richmond I sportovní turnaje.
plán "kolektivní bezpeč demonstrovali v Saigonu vedle kostela sv. Ignáce. I —RSČ zaslala před kon- |
nostní organísace" pro uprchlíci z e Severního Začátek schůze vil hodin : ferencí v Ženevě zástup- •
Výbor.
Evropu.
Vietnamu proti rozděleni dopoledne.
Dr. Ing. Evžen Slavoj, cům tří západních velmo- !
-Profesor Antonio Segni země.
bývalý docent bratislav cí memorandum o osvo
sestavil novou italskou 21. 7. Podle nepotvrze ské university, nyní měst bození ČSR.
ných zpráv z Buenos Aires ský inženýr v Port Pirie —Dr. B. Bruegel, překla-j
koaliční vládu středu.
15- 7. Siamská vláda se byl president Peron při v Jižní Austrálii, byl jme datel, spisovatel a bývá-I
dožaduje zvláštní schůze nucen resignovat.
nován lektorem civilního Iý čs. diplomatický zás
SEATO, která by se za — Eisenhower nabídl v inženýrství na universitě v tupce v Berlíně zemřel v I
bývala politickou situací Ženevě SSSR výměnu Melbourne. kde nastoupí Londýně ve věku 59 let.
v Laosu, kde došlo k bo všech vojenských infor 1. srpna.
— Do Západního Německa
jům mezi vládním voj mací.
uprchl prof. Karel Vávra
skem a komunisty.
Západní spojenci disku
z pražské university.
ČS. ADVOKÁT
■Zahraniční ministři zá tuji v Ženevě o indočín—Dr. Adolf Klimek osla
padních velmocí se sešli ské situaci. Vláda Jižního
vil v USA 60. narozeniny.
DR. V. VOŘÍŠEK
aby se poradili na postupu Vietnamu odmítla jednat I
—
Gustav Machatý napsal
úřaduje
na ženevské konferenci. s komunisty o celostátních
libreto k německému fil
Maršál Bulganin uspořá volbách.
v paláci Victoria,
mu "Stalo se 20. červen
dal v Moskvě před odjez 22. 7. Sovětští delegáti v
44
Queen
St.,
ce” /o protinacistikém
dem do Ženevy tiskovou Ženevě nejsou ochotni
Melbourne — City povstání německých dů
konferenci, a president přistoupit na Eisenhowestojníků/.
Eisenhower měl rozhlaso rflv návrh o výměně vo
jako poradce,
—Rozhlasová stanice Svo
vý projev k americkému jenských informací.
tlumočník a expert
bodná Evropa oslavila 4.
lidu.
První zvolená vláda v
v oboru evropských července 5 let svého trvá
15. 7. V Casablance došlo Singapore stojí před váž
ni. V roce 1950 už začala!
dokumentů a práv
k pouličním bitkám, při nou křísí, která asi pove
s
krátkými zpravodajský
Volejte předem
nichž přišlo o život něko de k její resignaci.
mi relacemi. V plném roz- i
lik desítek lidi.
MB 5039 /kancelář/ sáhu zahájilo její čs. od- j
23. 7. Spor mezi vládou a
17. 7. Maďarští komunisté armádou v Indonésii vy
dělení činnost 1. května
LA953O /byt/
propustili z vězeni kardi- vrcholil resignaci vlády.
1951.
Č/JL

ZE DNE NA DEN

V

v podivný stav napětí,
který nikdo nemůže oz
načit za normální mírové
poměry. O odstranění
tohoto napětí se chce že
nevská schůzka pokusitDále - jaké pohnutky
přivedly do Ženevy kre
melské pohlaváry? Zá
pad doufá, že se Stalino
vou smrtí přeci jenom
něco změnilo a že se So
věty možná chtějí do
hodnout- My se domní
váme, že jde jenom o
další úskok, další změnu
taktiky, vynucenou no
vými okolnostmi, mezi
něž patři nukleární zbra
ně, hospodářské i politic
ké potíže uvnitř bolševic
kého impéria a vojenská
převaha demokracii.
Proč nevěříme dobré1
vůli Chruščeva a jeho
soudruhů? Není lehké
věřit, že notorický zloděj
přestane krást, že věrolomník začne držet slovo.
Známe "přátelské smlou
vy” a okupaci Litvy, Lo
tyšska a Estonska, sliby a
porobení Polska, Bulhar
ska, Rumunska, Maďar
ska a Albanie;svaté záru
ky a znásilnění Českoslo
venska- Nejsme zatvrze
le pesimističtí, ale nejsme
také naivní snílci.
Aby lidé dýchali
svobodně
Konečně - čeho je tře
ba ke skutečnému ukon
čení studené války? Zá-

ŽENEVĚ
pad se domnívá, ze k to
mu stačí nějaký bezpeč
nostní systém, dohoda o
Německu a odzbrojeni.
Nevěříme, že k něčemu
takovému může za ro
zumných podmínek dojit.
Ale i kdyby se to stalo,
bylo by to řešeni, které
odstraňuje následky a
ponechává příčinu.
Nechrne mluvit maršála
Bulganina. "Lidé mohou
dýchat svobodně jenom
tenkrát, jsou-li si jisti
zítřkem”. Lidé si nebudou
jisti zítřkem tak dlouho,
pckud se nezmění sama
revolučně agresivní pod
stata komunismu. Jako
důkazy takové změny ne
stačí sliby a podpisy, roz
puštěni kominformy, ani
propuštění kardinálů
Wyszinského a Mindszentyho. Jediným důka
zem by byly svobodné
volby nejen v satelitech
ale také, a hlavně, v sa
motném Sovětském svazu. Něčemu takovému
prostě nevěříme.
Snah a svobodného
světa po úniku z dnešní
ho napětí je docela při
rozená. Ale jestli, demo
kratičtí státníci uvěří v
Ženevě polovičatým sli
bům bolševiků a složí štít
předčasně, falešný mír,
který bude následovat,
přinese daleko větší ne
bezpečí, než studená vál
ka let 1946 - 55.
-kw-

—Naše rovy—
KYTIČKA Z EXILU
Protože
protol
Drobný čekal nejdéle na vítězství, protože hrál
ve Wimbledonu po prvé před šestnácti lety. .
J. Vavřín v "Českém slově", č. 2/LMnichovVýznamní spisovatelé
Když Stalin zemřel, přihlásilo se znovu k životu
hnuti sovětských spisovatelů za právo na svobod
nější a pravdivější umělecký výraz. Nabylo brzy
na sovětské poměry forem živelných, /vedle sta
tečných průkopníků Olgy Bergholcové a V. Po
merančová, přihlásili se k němu i spisovatelé tak
významní jako Šostakovič, Chačaturjan a romá
nem "Tání” Ilja Ehrenburg/
M. Podivínský v "Novém životě” č. 5/VII,ŘímS
naznačeným
trčením
Z visu stojmo spojného nadhmatem odrazem
sounož. provádíme předkmih ve visu vznesmo
vpředu s naznačeným trčením, vše na jednu dobu.
Teprve na druhou dobu /při zákmihu/ zavěšuje
me příslušnou nohu v podkolení, při provádění
uvnitř průvlekem mezi pažemi, při způsobu vně
zavesujeme co nejblíže stejnojmenné ruky vně....
O. Karásek v ”Čs. Sokolu v zahraničí č. 3/V,(
New York.
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LIDU

Je známo, že okresní i místní národní výbory

v Československu se snaží přimět příbuzné upr
chlíků, aby psali do zahraničí dopisy, Lákající
k návratu- Jeden z našich čtenářů nám dal na
hlédnout! do dvou dopisů, jež obdržel během
tri dnů. První byl odeslán 3. července z malého
města kdesi v Československu, druhý o tři dny
později z kteréhosi československého velkoměsta.
Oba psali uprchlíkovi bratři. K textu netřeba při
pojovat komentář.
Z prvního dopisu: "Vím, že se Ti tam musí
stýskat a radím Ti proto, aby ses vrátil,když vlá
da tak velkomyslné vyhlásila amnestii.-. U nás
se hodné změnilo, je tu teď moc krásné a jisté
bys byl spokojený. Pamatuješ ješté na zahrádku
pod našimi okny na straně k O. ? Ta je teď celá
vysázená nádhernými růžemi. Nejvíc se daří
krásným červeným, ale jsou tu i bílé a jiné- Po
hádka, když jsou v květu...Tak jisté přijeď...”
Z druhého dopisu: ”..-Ten /pisatel prvního
dopisu - p. r./ neztratí dobrý humor, ani kdyby
šel na šibenici. Znáš ho a tak jsi jisté pochopil,
že ríiže vůbec nepěstuje /na zahrádce je stále
zelenina/ a ostatní se také nezměnilo. To on jen
chtěl vyhovět jejich okrašlovacímu spolku”.

Akce amnestie
Zpravodajství FCI oznamuje, že členové
československého velvyslanectví ve Francii na
vštívili bývalého národně-socialistického pos
lance Aloise Čížka a nabízeli mu návrat do
Československa. /Alois Čížek žije nedaleko
Paříže a je částečně ochrnut/. Při první náv
štěvě byli stroze odmítnuti. Přišli podruhé,
ale Čížek nebyl doma. Při třetí návštěvě mu
doručili osobní dopis od dr. M. Klingera,
předsedy "Výboru pro navrátilce”. Prohlási
li, že ”se staly chyby, ale že se už nebudou
opakovat’’- Poslanec Čížek jim řekl, že nejlep
ší způsob, jak může pražská vláda prokázat
změnu poměrů, je zrušení koncentračních tá
borů, propuštění politických vězňů a uspo
řádání svobodných voleb.
V minulých dnech se Střítcže u Havlíčkova
objevili v Praze tito dal Brodu, utekl do Rakous
ší navrátilci: bývalý hor ka jako voják, protože
nický učeň Josef Štauber prý měl strach z trestu
z Domažlic, který utekl pro nedovolené vzdáleni
na Západ v roce 1950. od útvaru. Jan Schick,
Byl v cizinecké legii a "čs. občan německé ná
pak čs. strážním oddílu rodnosti”, odešel do Zá
v Západním Německu. padního Německa v ro
Půjde do dolů na Plzeň ce 1947. Živořil tam prý
sku. Bývalý student prů bez práce ■ jako horník!
Londýnská informační
myslovky v Ústí nad La
bem Vladislav Kovanda, služba uvádi tyto další
který byl v exilu už od navrátilce bez udáni pod
roku 1948. Byl v Lucem robností: V, Rabiňák, V.
bursku a pak v Austrá Krutinová, A. Fiala, J
lii, kde si odpracoval Hejnová, B. Doubek, J.
kontrakt. Pak se dostal Hlavinka, J- Churavý a
cisternovou lodi do bývalé příslušníky cizi
Hamburku- Ludvik Za necké legie: Wienera,
hrádka, bývalý čišnický Killbergera, Hynka, Ho
učeň z Českých Budějo luba, Straku, Potichu,
vic, byl v cizinecké legii Fišera, Mittana, Konko/v Africe a v Indočíně/, lva, Kudělku, Pastierika
potom v Paříži. Antonín a Saika.
Hvězda z Rakovníka,
Ve 3. čísle pražského
horník, byl v Západním ” Hlasu domova ” je
Německu a v Rakousku. zmínka o navrátilcích:
František Dománek ze lanu Prinzovi, bývalém
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—Cestování v rámci ko -—Čs. ústav zahraniční v
existence: redaktoři Vla Praze uspořádal pro kra
PŘESUN
NA
dimír Riedl z ''Večerni jany. kteří přijeli na sparSLOVENSKU
Prah;.*" a Jaroslav Putfk takiádu, slavnost ve
"Sjezdovém paláci". Na
Vláda odvolala bez z ■Tdteráraích novin” od slavnosti
byli přítomni A.
jeli na zájezd do Jugosla.
udání důvodů Jozefa vie. Ředitel historického Zápotocký a ministři dr.
Hojce z funkce povere- ústavu Čs. akademie věd Čepička, Kopecký, David,
nika pracovních si! a po dr. Josef Macek přednášel Kahuda, Kyselý, Machav Hamburku a odevzdal čová-Dostálová Neumann,
věřila ho "jinou funkcí
Plojhar a ŠtolL
Na jeho místo přišel do tamní universitě 600 knih. — V den státního kanad,
—Tresty za rozkrádáni
savadní povereník míst národního majetku: Alž ského svátku se dostavili
ního hospodářství Jozef běta a Štefan Kučerovi z na kanadské vyslanectví
Gajdošik, toho zase vy Prešova byli odsouzeni na s gratulaci ministr zahra
ničí V. David a jeho ná.
střídal dosavadní povere 6 a 8 let pro defraudaci městkyně G. Sekaninová.
v
podnikovém
ředitelství
ník spojů dr. h- c. Ale jídelen a restauraci. Ško. Čakrtová
xander Horák, minister du 42.444.775 Kčs musí —Ing. Šimáně a dr. V.
stvo spojů převzal dosa nahradit. V Čadci zpro Votruba se účastnili v
vadní povereník staveb nevěřil vedoucí prodejny Moskvě konference o vyu.
žití atomové energie. Pro
nictví dr. Jozef Lukačo- "Chemodrogy” Miroslav hlásili, že Sovětský svaz
Jesenský 82.185 Kčs. Roz
vič, jeho resort dostal sudek: 5 let a náhrada dodá Československu ato.
dosavadní povereník škody, členové personálu moty- reaktor o výkonu
lehkého průmyslu ing. nádražní restaurace v Po- 2.000 kw a cyklotron pro
energie do 25 megaelek.
Samuel Takáč p. za něho pradu byli odsouzeni pro tronvoltů.
"machinace”. Odsouzení
nastoupil vedoucí úřadu a rozsudky: G. Sečanský —Keramické závody v
předsednictva Sboru po- 8 let, R. Kuzminová 4 ro Horní Bříze pracují na
verenikov Miloš Hrušo ky, F. Kuzmin 18 měsíců. zakázce 30 tun Šamotové
vyzdívky pro sklářskou
vský. Bilancí této řetě —Čs. delegaci na ”11. Slo pec a 311 tun vyzdívky
vanském
sjezdu
”
v
Kana

zové reakce je tedy od
pro vysokou pec, obojí pro
chod Jozefa Hojče a pos dě /konala se 1.-3. čer. Jugoslávii
v Torontl/ tvořili — Na Hodonínsku prý
tup Miloše Hrušovského. ven-.e
poslanec Jan Vodička, "občané vybudovali" no.
j« předsedkyně čs. ústavu vé přírodní divadlo pro
zahraničního Marie Tro. 25.000 diváků. Také pří.
technickém úředníkovi z janová a Člen opery Ná-,. rodní divadlo na pláži u
Tábora, 19-letém dělní rodního divadla v Bra Máchova jezera se bude
rozšiřovat.
ku bratislavské ”Mata- tislavě Bohuš Hanák.
—Do učilišť státních pra —Na Turnovsku a Mni.
dorky” Ladislavu Mikla- covních záloh pro horníky chovohradišťsku budou
sovi, 21-letém Jaromíru v uhelných dolech se teď mít napřesrok "umělou zá
Blažejovi, cizineckém le už přijímají i čtrnáctiletí vlahu”. Zadešťovací za.
gionáři Miroslavu Jirků, Do ostatních hornických řízení obsáhne v obou
se nastupuje v okresech plochu více než
35-letém Karolu Jakubíč- povolání
100 hektarů.
15 a 16 letech.
kovi a 33-letém navrátilci —V Mariánských Lázních —Na Slovanském ostrově
z Francie Františku Čer se letos vystřídá 43.000 v Praze byl odhalen pom
ník Boženy Němcové, dílo
ném.
rekreantů.
akademického s o cli a ř e
Karla Pokorného.
Obrat v agrární politice —Ministr zahraničí Vác
lav David se cestou ze
Generální tajemník KSČ Antonín Novotný slavnostního zasedání
národů v San
mluvil na zasedáni ÚV KSČ o zemědělství. Jar Spojených
Franciscu stavil v Haagu
ní osev byl prý celkem proveden podle plánu, a navštívil tam holand.
ale nedohonila se tím manka z podzimu /hlavně ského ministra zahraničí
u chlebového obilí/- Kukuřice se letes pěstuje Beycna
—Dr. F. Hora, profesor
na zrno už na 158.000 hektarech.
vnitřního lékařství, zem
V druhé pětiletce, kte šem jc prý nutno si uvě řel v Praze.
rá začne napřesrok, má domit. že “budováni so

v zemědělství "naprosto
převládnout” socialistic
ký sektor. K 1- červnu
1955 je u nás 6.663 jed
notných zemědělských
družstev II- až IV. typu.
Spol u se státními statky
mají 36,1 proč, zeměděl
ské a 39,2 proč- orné pů
dy. P o d il jednotných
zemědělských družstev na
dodávkách masa, mléka
a vajec ještě neodpovídá
jejich podílu na půdě.
Přes tuto stagnaci ”v
početním růstu družstev"
soudí Novotný, že je
vhodná situace pro další
kolektivisaci. Nelze prý
čekat na vybudování so
cialismu desítky let, ov-

cialismu probíhá v ost
rém třídním boji”. Pro
to je podle Novotného
nutno dále zatlačovat
a odhalovat kulaky, ale
zase ne tak, aby se nevy
užilo jejich půdy- V roce
1954 nebyl splněn plán
Výroby krmiv, a proto
bylo nutno snížit původ
ně plánovanou živočiš
nou výrobu.
jes
Kontinent, restaurace

PAPRIKA
228, Bridge Rd.,
Richmond, Víc.
Velký výběr jídel
za nízké ceny
Otevřeno celý týden
2
12odp., 5-9 h. večer

DELEGACE
V
LAUSANNE
Čs. delegaci na komu
nistickém Světovém kon
gresu matek v Lautianne
//edla tradiční Anežka
Hodinová - Spurná. Dal
ši delegátky: matka šesti
děti Kovařovičová z Loukova u Mnichova Hra
diště, matka osmí dětí
Nálepková z Lesk.ovíc,
slovenská j astroiaomka
Ludmila Pajduíáková,
při má řka bratislavské
krční kliniky Frýda Ko
lářová, učitelka Libuše
Zvolánkpvá ze Stráže
nad Nisou a předsedky
ně místního národního
výboru v Lidicích Kra
sová.
jes
ČS.

—Nový britský velvysla
nec v Československu C.
Pelham odevzdal Zápo
tockému pověřoyaci listi
ny.
—Čísla o čs. zahraničním
obchodu: za prvních 5
měsíců t. r. /vzrostl o
15,7 proč, oproti loňsku.
Tři čtvrtiny celého obcho.
du tvoří styk s lidovými
demokraciemi. Dovoz z
"kapitalistických” zemí
vzrostl o 16 proč., vývoz o
44.6 proč..
—-V Praze zemřel prof. O.
Kolman, lektor srbštiny
na Karlově universitě.
— Ministerstvo z e m ědělství vydalo výzvu ke
všem zemědělcům, aby
"věnovali zvýšenou pozor
nost a péči při svozu su
ché píce."
—V kladenských ocelár
nách zahájila provoz nová
koksová baterie, která
nahradí koks, dovážený
z Ostravy.
—S Řeckem byl podepsán
protokol k obchodní doho
dě na rok 1951. Česko
slovensko bude dodávat
cukr, dřevo, olovo a ba
vlnu.
—Nová obchodní dohoda
byla také podepsána s
Francií. Francouzský vý
voz tvoří fosfáty, olovo,
železná ruda, textilní su
roviny, potraviny a strojí
renské a chemické vý
robky, Československo vy
veze do Francie slad, ře
zivo, celulosu, karnenouhelnou smolu, kaolin,
magnesit, sklo, strojíren
ské a chemické výrobky.
—V Chudenicích na Šu
mavě byla do rodinné
hrobky uložena urna s
popelem národního uměl
ce Jaroslava Kvapila. Za
Karlovu universitu pro
mluvil prorektor dr. K,
Krejčí, za Národní di
vadlo D. Želenský.
—5 4 0 . výročí upálení
Mistra Jana Husa bylo
vzpomenuto v Praze v
kostele československá
církve v Dejvicích. Biskup
F. Kovář odhalil Husovu
bustu, dílo sochaře J. Kotyzy.
Ve věku 75. let zemřel
v Praze bývalý hoteliér
Karel Šroubek.
—Jng. M. Čapek si dal pa
tentovat vynález spe
cielnjího skla Jež pro
pouští ultra - fialové pa
prsky.
-Celkový obnos dlužných
daní přestoupil v Praze
částku 13 milionů Kčs.
ÚNV rozhod], že v každé
pražské čtvrti budou pro
výstrahu vystěhováni do
'méně pohodlných bytů,
dva z nejhorších nájem
níků.
—V Praze - Karlině by
la otevřena výstava o ato
mové energií "Atomovou
elektrárnou proti atomové
bombě”. Výstavu pořádá
vysoká škola železniční.
-----V kladenské uhelné
pánvi pracuje teď 21.000
horníků.
J. L. / Č
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ZRADA STUDENÉ VÁLKY
Většina československých exulantů dnes žije
ve Spojených státech, Austrálii, Kanadě a Západ
ním Německu. Další jsou roztroušení po Norsku.
Anglií a Francii a zbytek se rozběhl po všech
koncích svobodného světa.
Je jisté, že by se našim komunistům nějaký
ten navrátilec z USA nebo Austrálie náramné
hodil. AJe i oni musí vědět, že se nenajde mnoho
éef.kcslovenských exulantů, kteří by byli tak
slabomyslní, aby se vraceli ze svobodného nad.
b,ytku do nesvobodné bídy. Komunistická am
nestie jc proto zaměřena na ty uprchlíky, které
by snad jejich nynější zoufalství mohlo zahnat
zpět do zoufalství ještě většího.
Není moho míst, kde komunistická vábnička zni
opravdu vábné. Ale jsou. Tábor Valka u Norímberks
je jedním z nich. Tam se bez velkého hluku odehrává jedna z tragedií a zrad studené války.
Proč tragedie a proč zrada? Termín "studená vál
ka” si’ vymyslili na Západě a je to označení vhodné
V té válce byla některá vysunutá předmostí demo
kracie ztracena a části jejich poražených posádek
ustoupily v Evropě do Německa a Rakouska. V sou
časné době jsou ponechány v neutěšených poměrech
německých táborů bez pomocí a naděje, kterých se
dostalo nám, jejich šťastnějším předchůdcům. Ta
je tragedie a to je zrada studené války.
Vezměme stanovisko Austrálie. Tisíce přistěho
valců jsou ročně importovány z Anglie, Holandska
a Itálie. Nepřehlížíme svazky, které docela přiroze
né poutají Austrálii k mateřské zemi. Víme také, že
přelidněné, Holand: ko a hlavně Itálie potřebují pro
stor, do něhož se přeliií přebvtkv obyvatelstva,
které l y re doma těžko uživily. Ale jisté by se mohlo
alespoň určitou levotou pamatovat na ony nešťastné
poražené předvoje demokracie.
Studená válka se bojuje na mnoha frontách. Au
stralská vláda posílá, jisté chválihodné, batalióny
do Malajska na frontě iedné. Na druhé, kde by mohla
zvláště pomoci, nehne prstem. Každý zoufalec z
Války, který se vrátí do beznaděje sovětského Česko
slovenska, jc malým vítězstvím komunismu. Je to
vítězství, které komunisté nevyhráli, ale Západ sám
zbytečně prohrál.
Uvědomujeme si, že dáváme do rukou komu
nistických propagandistů doma další "rub” exilního života a svobodného světa vůbec. Ale jestli zů
staly nějaké zbytky slušnosti v koutku duše pro
dejných novinářů dnešního Československa, možná,
že se na chvíli zastaví nad tím, jak sladká musí být
svoboda na takový rub ukázat. Tolik dáváme na
uváženou kolegům z "Hlasu domova" v Praze. -kv-

Bývalý pjažský specialista
nemocí vnitřních a ženských

E. J.

KENNEDY

29 Shakespeare Grovc, Hawthorn, Vic
v sobotu od 10 do 12 hod. dopoledne
jiné dny dle úmluvy.
Návštěvy telef. předem na Hawthorn 2577
Zásobníky a alba známek
v moderním provedeni

A. SCHOENPFLUG
21, Heytesbury Rd., SUBIACO, W. A.
Poštovné za výrobky neúčtujeme

Paul Bariem: Prague a 1’ heure de Moscou. Pierre Horay

Evropa moskevského času
V Paříži vyšly koncem loňského roku dvě knížky od československého
exulanta Paula Bartona / nechceme přísahat, ale myslíme, že jeho jméno
je Jiří Velvarský /. Paul Bartoň je pseudonym sociálně-demokratického
odboráře-/ První z nich se jmenuje "Praha moskevského času . Je to vel
mi zevrubný /450 str./ a velmi zajímavý rozbor československého komu
nistického režimu a celé sovětské imperialistické soustavy.

Bartoň vychází z pro na svědomí Gottwaldova
cesu se Slánským a spo frakce.
lečníky. který" da’ na
Také jeho "společníci"
hlédnout pod sukně praž patřili ke Gottwaldově
ské i moskevské vlády klanu. Bartoň si tento
dělníků a rolníků.
rozpor vysvětluje tím, že
Likvidace Kominformy Slánský v době přípravy
O procesu samém sou procesu už prohrával
dí autor takto: pravým souboj s Gottwaldem a
režisérem i dramaturgem tak ho Moskva pro zjed
byla Moskvakteré nešlo nodušení použila jako
ani tak o prokletí tito- nositele Gottwaldovských
ismu, jako o likvidací bludů o vlastní česko
Kominformy a propagaci slovenské cestě k soci
alismu.
antisemitismu.
Zápas tří frakcí
Mezi obžalované zařa
dila staré agenty KominBartoň totiž vysvětluje
terny /Simone, Gemin- poúnorový vývoj praž
der/. jejichž úkolem
ského režimu na základě
,bylo pPitižit hlavním zápasu mezi třemi ko
obětem, a kteří možná munistickými frakcemi,
prý nakonec nebyli ani to jest mezi Gottwaldo
oběšeni. Korunním obža vou skupinou soudruhů
lovaným byl sice Slánský, z vlády a státních úřadů,
ale přiznával se vesměs Slánského skupinou stra
k úchylkám, které měla nických aparátčíků a bý-

valým pravicovým úchylkářem Zápotockým a je
ho odbor)’.
V utkání se Slánským
Gottwald sice zvítězil, ale
jeho politika prohrála a
Gottwaldovi samému pak
podle Bartona sovětští
lékaři pomohli do hrobu.
Nakonec se dostal na
vrch Zápotocký, který
byl prý Malenkovovým
chráněncem, ale Gottwal
dovi následovnici Široký
a Čepička ho drží v ša
chu. Nynějšího generál
ního tajemníka Komunis
tické strany Českosloven
ska Novotného považuje
Paul Bartoň za exponenta
gottwaldovské frakce ve
stranickém aparátu.
Evropské společenství
pro uvolnění
Pro dnešní dobu je
ještě zajímavější Bárto-

Výstava československého průmyslu v Melbournc

Propaganda

a

obchod

Melbournské noviny zaznamenaly zprávu o příjezdu pánů Dr. Josefa Pi
laře a Jana Glosa z pražské obchodní komory. Účelem jejich návštěvy je
organisovat československý Stánek na výstavě mezinárodního obchodu, kte
rá se bude konat v melboumské Exhibition Building příští měsíc.
Za poslední dva roky vystavoval československý průmysl m. j. v Milá
ně, Paříži, Stockholmu, Lipsku, ve Vídni, v Džakartě, Damašku, Sao Paolu,
Bombaji, Teheránu, Kahýře, Utreclitu a Pekinu (JID 7/V a 8/V). Mezi
vystavovanými výrobky byly motocykly, auta, lokomotivy, traktory, le
tadla, pumpy, strojírenské zařízeni, zemědělské, textilní a j. stroje, zaříze
ní cukrové rafinerie a pivovaru, nemocnic a lékařských ordinací, pušky,
klavíry, nábytek, keramika, broušené sklo, radiové přijímače, fotoaparáty
chemické výrobky, textil a konfekce,
Dá se předpokládat, že
bude už pro svou velikost
středem pozornosti neje
nom obhodníků, ale i šir
ší veřejnosti. Největší ra
dost ovšem budou mil
místní "míroví pracovní,
ci”, kteří neopomenou vy
užít této příležitosti, aby
pustili do světa několik
frází o mezinárodním po
rozuměni a soolupráci.
Lidově-demokraticky za
loženi lidé nebudou zkla
máni: výstava přinese
dostatek "důkazů” o tom.
jak to vypadá za Železnou
oponou.
_
Únorové číslo časopisu
Czechoslovak Life. který
je určen pro zahraniční
spotřebu a obsahuje proto
trochu jemně;ší druh
propagandy, než na jakv
jsme zv”klí z domova,
přináší
čtyřstránkovou
ilustrovanou reportáž o
výs tavách českoslover. ského průmyslu. Závěr této
reportáže nás ubezpečuje,
že výstavy nejsou tak do

cela čistě obchodním pod
nikem: ” Na výstavách
československých výrob
ků na mezinárodních ve etrzích převládají ovšem
obchodní zájmy, ale obrá
zky a djagramv také uka
zují život československé
ho lidu, budujícího socia
lismus.”
Na Australana, který si
plete Československo s
balkánskými státy, o kte
rý < h steině nic neví, uděa možná ta kombinace
průmyslových výrobků se
socialistickými
obrázky

České obědy a večeře
denně mimo neděle
LNTERNATIONAL
K
HOTEL

nova druhá knížka, bro
žurka jménem "Evropské
společenství pro uvolně
ní"/ "Le communauté européenne de détente”,
nákladem Kongresu pro
kulturní svobodu, fran
couzská publikace "Preuves"/. Je to bystrá studie
dnešní 'sovětské koexistenčni politiky, založená
ria konkrétním případě,
na Laušmanově aféře.
Bartoň dokládá několi
ka zajímavými údaji, že
Laušman šel na západ ja
ko komunistický agent
a že se tedy vrátil do
Prahy z vlastní vůle, i
když měl třeba vlastně
v úmyslu podat svým pá
nům raport a znovu odjet
do Rakouska.
Bartoň vidí v této afé
ře začátek dnes naplno
rozjeté kampaně pro lik
vidaci protikomunistické-,
ho exilu a část nové so
větské zahraničně politic
ké taktiky, jejímž cílem
je uvolnit mezinárodni
napětí, třeba i za cenu
zdánlivých ústupků v sa
telitních zemích, a nové
zlákání západních demo
kratů k politice lidové
fronty. To by totiž umož
nilo komunistům zamo
řit západní Evropu bolše
vickými agenty a nakonec
se jí zmocnit.
jes
Evropký odborník
KOŽNÍCH NEMOCÍ
II, ROZANER
27 Ruskin St.,
ELWOOD, VXC-

nějaký dojem. Takovým
lidem by bylo dobře vy
Pondělí až. půtek
světlit, že v Českosloven
5 - 7.30 hod. več.
sku byl průmysl už před
v sobotu 9-12 hod.
příchodem komunistů a
Na ostatní dobu
ze tam všichni nejsou tak
volejte
předem na
šťastní, jako ten úderník,
XA 1017
který se na ně usmívá z
obrázku.
-ec- wrv«rzjr/aiwtvutvurjary-

ATLAS TRADING
CO.

LTD

Export - Import - Representatives
31, Grenfell St., Adelaide, S. A.
nabízejí se za

321 Exhibition Str.,
Melbourne

ZÁSTUPCE PRO JIŽNÍ AUSTRÁLII
a vývozci veškerých konkurenčních výrobků

Telefon FB 1082

Nabídky laskavě zašlete na:

Alkoholová licence
do 10 hod. večer

Box 1287, GPO, Adelaide, S- A.
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A n y n í promluví
Sir Robert Bru c e Lockhart
Americké ”Foreign Affairs”

|

|

píší o nás

Málo Angličanů dosáhlo takové popularity v Československu jako
Skot Lockhart- Málo Skotů rozdávalo naději zoufalým lidem tak marno
tratně jako Sir Robert v pátečních relacích londýnské B.B C- Málo uprch
líků z Československa jim naslouchá ve svobodné cizině. Nemyslíme, že to
je vina Sira Roberta. Okolnosti samy nutí k tomu mluvit tak, jak Bruče
Lockhart mluví. Sám to vystihl nejlépe: "Zřejmě je vhodné a nezbytné,
aby mluvčí Západu ve svých relacích do satelitních zemí odhalovali komunistické lži a využívali všech událostí, které mohou diskreditovat ko
munistický režim. Ale podle mého názoru by se měla politika západních
států řídit těmito dvěma zásadami: 1. soustavné vysvětlovat myšlenky
západní demokracie a svobody a konfrontovat je s komunistickými dog
maty a komunistickým autoritářstvím, 2. živit jiskřičku naděje, aniž by
byla rozdmychána v rychle pomíjivý plamen. To druhé je těžší a důležitějií část našeho úkolu.”

Sir Robert splnil /a
splňuje/ oboji úkol na
víc jak sto procent. Na
omluvu je třeba říci, že
se ve svých rozhlasových
relacích clo Českosloven
ska snaží napravit násled
ky omylů, které jeho kra
jané páchají dnes a den
ně na demokratech, kteří
žijí za Železnou oponou.
Sir Robert v nové roli
Kdyby českoslovenští
občané mohli den ze dne
sledovat zákruty britské
zahraniční politiky, mys
lili by si asi svoje. Skoro
se někdy divíme, proč to
komunisté nepovolí- Šolochov by si ušetřil práci
s psaním ”Školy nená
visti”. Sir Robert, jedním
slovem, je propagandista

britského ražení.
Za nebožtíka Goebbelse
jsme se poučili, že propa
ganda sestává ze lži, která
se stokrát opakuje, než
se stane pravdou. V Lon
dýně mají jinou formuli.
Propaganda je vtipné
mlčení o všem, co se ne
hodí.
Náhodou jsme objevi
li, co se asi nehodí pro
pravidelné páteční proje
vy Sira Roberta. V dub
novém čísle americké
publikace "Foreign Affairs” je jeho článek, ve
kterém si jednou nebere
servítek a říká to, co si
mysli. Nic z toho, co píše
nám nelichoti. Ale přesto
za tento článek děkujeme.
Řekne nám desetkrát víc,

než desítky mythických
projevu na vlnách B-B.C.

Odpor doma
Až zase někdy budeme
čist o odbojových sku
pinách v Československu,
mějme na paměti toto:
odpor dnes není možný
ve větším měřítku. Za
protektorátu každý věděl,
kdo je Němec a kdo ne, a
mezi Čechy bylo málo
zrádců. Dnes bratr zradí
bratra, děti ve škole se
učí udávat rodiče. Režim
je bezohledný, považuje
neškodné klábosení za
špionáž a nešetří ani ženy
a děti ”

dobného ve svých páteč
ních epištolách, ale tady
je trpká a pravdoucí pra
vda,kterou každý z nás
zná: "Odpor postrádá
nepochybně takového
vúdce, jakým byl Masa
ryk nebo Beneš, kteří dá
vali odvahu a nadšení
lidem, kteří trpěli stejně
pod ranami přátel i ne
přátel, a v Českosloven
sku samém vydělávají
bohatě komunističtí propagandisté na nekoneč
ných různicích exulant
ské Rady ve Spojených
státech- Jak českosloven
ský lid doma, tak něco
kolem šedesáti tisíc upřeli
hků by uvítalo pevnou
politiku representativní
a odpovědné Rady v
zahraničí. Až dosud ne
splnila Rada svůj úkol a
obávám se, že její vliv v
Československu je malý."

Trochu o nás
V následujícím odstav
ci se Lockhart dotýká au
stralských uprchlíků, jež
řadí /právem nebo ne
právem?/ mezi opravdo
vé emigranty:”. /stále
Odpor za hranicemi ještě o Radě/.„Ani neni
Vsadíme se, že Sir Ro celkem vážena uprchlíky.
bert by neřekl něco po- Tito musí být ovšem dé

leni do dvou kategorii:
opravdoví emigranti, kte
ří hledají nový život a
novou přísahu věrnosti,
a na uprchlíky, kteří žiji
výhradně nadějí na ná
vrat. První skupina se
skládá hlavně z mladých,
z nichž mnozí nalezli nov v domov až v tak dale
kých zemích jako je Au
strálie a Nový Zealand.

Druhá skupina sestává
téměř výhradně z politic
ky uvědomnělých a star
ších lidi, kteří, pokud na
to mají, dávají přednost
životu v Evropě a dom
nívají se, že Rada vc Wa
shingtonu je příliš vzdá
lena
československým
problémům,než aby mo
hla být nějak činná-”
/pokračování na str. 6/

DIVÁBÁRA
Božena Němcová nikdy nebyla vášní mého
mládí. Ještě méně jí byl československý film
/zestátněný nebo ne/, kterému jsem se vyhýbal
jako morové ráně. Ale vlastenectví mi nedalo.
O Divé Báře se dá říci, že je to film nudný,
český, pokrokový a že je v něm většinou tma. V
hlavni úloze působí, jak říkají zdejší reklamy,
ohnivě vášnivá Vlasta Fialová, která je dívka
opravdu pohledná. Vedle ní uvidíte /nebo radši
ne/ staré známé Pivee, Vojtu, Ditětovou, Baldovou, Kemmera atd... Ale kdo se jedině chová
přirozeně, jsou oblaka, která zhusta pluji oblo
hou, neboť, jak praví stará studentská píseň,
jinde plouti nemohou. Potud herecké výkony.
Děj? Kterýpak Čech by neznal Boženu Němco
vou na přeskáčku?
Pokud :e na film prcce jen vypravíte, nebo
tam budete dovlečeni nějakou zuřivou přízniv
kyní Krbů bez ohně a Bílých jacht ve Splitu,
sledujte anglické titulky, které skýtají určité
povyražení.
Divá Bára byla do Austrálie dovezena proto,
že se v ní ohnivě vášnivá Vlasta Fialová koupe
v jezeře nahá. Varování těm, jimž by to snad
stačilo ke kulturnímu vyžití: koupací scéna se
odehrává v noci a ve filmu Divá Bára je tma
i ve dne.
Kadlík

Nevypadalo to moc jako armáda, spiš jako cirkus. sc tam něco dělo. Docházeli i ti, kdo byli donuceni
Tenhle zmatek trval skoro dva měsíce. Teprve pak narukovat, a jimž sc nechtělo. S těmi mělo prácí pol
ní četnictvo- Na baráku, kde byla basa, se tlouklo
začal náznak výcviku.
Nemohu řici, že bych byl obdivovatelem organi- ve dne v noci. Já to vím, měl jsem kvartýr zrovna
sace francouzské armády. U vojáka, jako u každého vedle, a žádná hezká ukolébavka to nebylaje první a nejhlavnější starosti žold. Československý Než jsme šli na frontu, rozrostla se českosloven
vojín dostával na den 50 centimu, které mu byly ská armáda na tři pěší pluky, jeden pluk dělostře
/Pokračováni/
vypláceny čtrnáctidenně. Nádavkem dostal šest ba lectva, další jednotky ženístů, telegrafistů, zákopníLI brány nás vítala čestná stráž španělských líčků cigaret nejhorší akosti a dva baličky tabáku, ků, smíšené předzvédné oddíly, zkrátka rozlezli
republikánů- Tehdy sevřena pěst jejich pozdravu černého jako ašant Důstojnické platy proti tomu jsme se z Agde po okolních městech a vesnicích.
nepůsobila anachronicky, ale tragicky- Slyšeli jsme byly astronomické; poručík
Náš 1- pluk byl v Pezenasu. 8. července se ko
2.400-2-600 franku.
od nich často starou a smutnou historii: zrada Přirozeně, že z toho bylo nepříjemnosti víc než dost- nečné šlo na frontu. V zájmu historie budiž zazna
zprava, zrada-zleva, poraženecká Francie, vypočíta Já jako poddůstojsem dostával asi 1.400fran- menáno, že každý maník mél tři náboje. Já jsem
vá Anglie- Před nimi poníženi a ůstrky vyhnanství. ků, z čehož jsem musel platit 3 franky na kuchyň si sehnal na černo pistoli, ale patrony už nebyly.
Za nimi tma, beznaděj a Franco.
denně. Nemohl jsem si celkem naříkat, ale úplně Naložili nás do dobytčáků, v nichž jsme se potlou
Při vzpomínce na dřevěné baráky v Agde jdou jsem chápal, když se to mužstvu nelíbilo.
kali několik dní napříč Francií. Směr: na sever
ovšem politické sympatie stranou-Spali jsme na ho Tableta důstojnická bonanza přirozeně vábila s oklikami.
lých pryčnách, což r.eni zrovna nejvýhodnější bo kdekoho. Jezdilo k nám do Agde tolik oficírů, že Než jsme dojeli blízko fronty, praskala už vy
jová příprava. Ani nechci mluvit o vších, štěnicích by se byl z nich dal postavit samostatný pluk. Po datné. Asi jsme byli v té době jedinou jednotkou,
a blechách, jež k zárodku československé armády příjezdu je prošetřovali polní černici- jejíchž veli která ještě postupovala. Frantíci se odpoutávali od
ve Francii hned'v počátcích věrně přilnuly. Z naše telem byl tehdy kapitán Divoký-, a na nich zkracho nepřítele s takovou vervou, že zbraně nechávali za
ho transportu se utvořily čtyři roty prvního prapo vala nejedna důstojnická kariéra. Na četaře se před sebou. Tak jsme také trochu zlepšili zásoby munice.
ru. Jak přicházely dalši transporty, začal se formo příjezdem clo Asde povýšil leda jen hlupák, u nás Na silnicích zmatek nad zmatek, všechno ucpáno
se pod rotného zřídka šlo. a kdo bvj doma desátní uprchlíky ze severu.
vat první pluk.
kem,
zkusil to obyčejně jako podporučík, když by; V menším městečku nás vykvartýrovalí z vlaku
V Agde jsme v prvním čase válčili jen na papíře.
a nasadili -do autobusů. Panorama, jako když byl
skromný.
Většinou to vypadalo jak ha perském trhu. Ze všech
na
západní frontě klid. Městečko vybombardované,
Pamatuji
se.
jak
jsme
jednou
šli
r.a
cvíčák,
dva
stran světa přijížděli novi vojáci, pro něž bylo nut
no každý den připravovat ubikace. To bylo taky poručíci v čele, kivr v tem iryli odvoláni. Když jsme za ním hořel.hřbitov, na silnici francouzská vojen
vlastně to jediné- co jsme mohli dělat. Nebyla vý přišli zpátky z tejrákn, seděl- už oba v base. Byla to ská kolona, řozšvihaná na maděru. Vylezlí jsme
stroj, nebyly deky, a když še náhodou něco vyfaso nepoetická spravedlnost. \ Agae bylo hodně z autobusů a začali první ostrý marš. Té noci jsme
valo, bylo to tak špinavé, že praní bylo úplně bezna špionů. Jednou isme poslouchali německé rádio, přespali v lese. Pak jsme zase přišli do nějakého
dějné. Jeden čas jsme v Agde chodili jako nějaká které hlásilo z Prah v přesná čísla o transportech, městečka, kde nás zase naložili do vlaku.
/Pokračování příště/
lidová holandská divise, většina'obutá v dřevácích. jež došly těsně předtím do Agde. Zkratka porad
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Vážení posluchači, je 18. července 1955, osm hodin
večer. Slyšíte vysílání Hlasu svobodného Českoslo
venska. V historické síni bývalé Společnosti národů
v Zenově se právě shromažďují zástupci vjech poli
tických složek československého exilu, kteří budou
na této historické recepci poctěni slyšením u před
stavitelů Velké čtyřky. Recepční sál je za tím účelem
vhodné vyzdoben nápisy, vyjadřujícími nezlomné od
hodlání svobodných Čechoslováků věrně zůstat, jako
na pr. Vive la France, England Forever, Drink Coca-Cola a Heimat, deine Sterne.
Sál je zaplněn do posledního místečka masami
odbojových představitelů a masivním buíetem. Mezi
představiteli především vyniká Rada svobodného
Československa, representovaná dvanáctičlenným ro
tačním sborem, jehož členové dnem i riocí pracují
na osvobození naší porobené vlasti v abecedním po
řádku]. V předsednictví se střídají dnes výjimečně
v pětiminutových intervalech, při čemž si předávají
cylindr, který přísluší předsedovi.
Opodál spatřujeme Horst Wessel Schwartze, úspěš
ného a zasloužilého svědka Kerstenova vyšetřujícího
výboru, v důvěrném rozhovoru s neohroženým bojov
níkem za práva roduverných Slováků, Monsignorem
Stiňo Macho, rodákem z Buenos Aires.
í’o schodišti, které vroubí jako čestná stráž členové
Sokola v zahraničí a Sboru bývalých příslušníků
Strážních oddílů národní bezpečnosti v exilu, vstu
puje právě velitel orelských divisí, jejichž šiky mo
hutni od Aše až po Ural. Míří přímo k bufetu, při
čemž naznačuje bojový nástup, jímž udivuje i mini
sterstvo národní obrany.
V rohu sálu setrvávají v obšírném přátelském roz
hovoru předseda a generální tajemník Spolku ko
merčních inženýrů v Jižní Africe s delegací českých
demokratických federalistů, Vladimír Pekelský se
bohužel nemohl pro lehké ochuravěni a pasové potíže
zúčastnit, takže tato delegace se skládá z paní Blaschtowitschkové - Pekelské a zástupce bratrského
exilového hnutí v džunglích Jižních Moluk.
V závěsu rotačního sboru Rady pak spatřujeme
oba Podkarpatské Rusy, z nichž jeden je pro a druhý
proti, jeden Ukrajinec a druhý Rusín. Oba mají do

BY

BYLA

Z BRISBANE:
— Na ostrově Stradmovskou příslušnost v Praze a oba to právě podpisují
za Podkarpatskou Rus. Vyrušuje je z toho slavný brook u Brisbanc byl ne
příbojem
perský chán Mirza Mirsička, který hodlá osvobodit očekávaným
Československo ze stanoviska živnostensko - středo- smeten do moře krajan
stavovského.
Jiří Jeřábek. Jeho tělo
Oproti bufetu se prohýbají stoly pod tíhou memo nebylo vůbec nalezeno.
rand, prohlášeni a provoláni, které zaslaly nesčetné 1
zámořské orgamsace Velké čtyřce k prostudováni. V místě se vyskytuje vel
Mnohé z nich dokonce zaslaly i pamětní dary, jako ké množství žralokůna příklad čs. sdruženi "Pravda vítězi" ze Sydney,, —Čs. doplňovací škola
jež připojilo k obsáhlému memorandu jedinečnou
odbojovou trofej australského exilu, střevíček paní sv. Cyrila a Metoděje v
Petrovové. Sokolská župa v Austrálii zaslala darem Brisbanc má vyučováni
pozvání na čaj o páté a amatérský film o Belgickém vždy v sobotu od 10.30
Kongu, předseda Hospodářské rady svobodného Čes do 1-30 odp. Vyučují dr.
koslovenska a na Novém Zealandě, vyhlášený profesor
národní správy, daroval rukopis vědeckého spisu Čermák, dp. A. Hrdina,
”Od národní správy k svobodnému podnikáni”, a Le R. Kratochvil a L. Vystržák - Bořin zaslal jedno udání pro neamerickou čilová.
činnost v Austrálii.
—Cyrilometodějská liga
Mezi zástupci československého tisku v exilu po v Brisbanc koná sbírku
zorujeme pana Jostena, svírajícího v pravici děvčátko
v chodském kroji, které obdivoval milion čtenářů j šatstva pro sirotky v In
listu "Daily Mail”, v levici supliku o tiskový příspě dii.
vek. Za ním mává Jiří Hálek výtiskem "Katolíka" REVUE, Box H, Wcst
s palcovými titulky: "Nebude dobře, dokud nebude End, Qld-

stát” a miniaturkou Mariánského sloupu. U bufetu
zejména vyniká evropský dopisovatel australského
"Hlasu domova", vyzbrojený silným apetitem a bdě
lou manželkou, který mezi jednotlivými indiánky
hltá každé slovo.
A již tu zaznívají slavnostní fanfáry z "Libuše",
ohlašující příchod světových státníků, a zachovali
čtyřicátníci osvětového sboru mládeže strany národ
ně - socialistické spouští slavnostní hymnu, zkompo
novanou specielně k této historické příležitosti:
My ze všech koutů světa,
vašnostem dlouhá léta
dej Pán Bůh zdraví, štěstí.
Namísto slavnostní salvy,
my bijem o mříž, ducha lvi,
těmahle manifesti.”
jun

ČS- NAR, SDRUŽENÍ V

Hobartu pořádalo sbírku
šatstva a prádla pro kra
jany v Evropě, která mě
la velmi dobrý výsledek.
Kromě
Čechoslováků
přispěla i řada austral
ských občanů.
J- F.

ČESKÉ OCHOTNICKÉ
DIVADLO V MELBOUR-

ŇE hraje v sobotu 30. čer
vence veselohru Františka
Langra GRAND HOTEL
NEVADA v St. Michael
Halí, Brougham St., Nth.
Melbourne. Hrají: F. Kaštánek, V. Procházka, J.
Mueller, M. Winklerová,
V. Gerlich, E. Vinter, P.
Lepil, J. Maťátko, O. Reichl a j. Režii má S. Ha
vlát, výpravu J. Maťátko.
Začátek v 7.30, vstupné
4/-.__________________
T- J. ..SOKOL V
BOURNE.

MEL

—pořádá v nedělí dne 31.
července společnou vyjíždku na koních. Sraz v
1.45 odp. na jízdárně v N.
Balwyn (spojení elektr.
č. 48, zastávka 49, odtud
15 min. pěšky).
—Tentýž den od 7.30 hod.
večer se koná SOKOL
SKÁ BESÍDKA nu 2(16,
Brldport St., Albert Park,
Na programu film "Praha
v obrazech" a j.
—Chcete se naučit tančit
českou besedu? Pište jed
natelce jednoty (B. Chaloupková, 65 Victoria Rd.,
East Hawthorn, Vic.) ne
bo volejte tel. MX 2143.
—Připravujeme ŠIBRINKY!
B. Ch.

V Sydney vyšlo další čís ČS. NÁRODNÍ SDRUŽE
lo "Závislého raníku pl NÍ VE VICTORU:
zeňských neoseparatistů” —Příští kulturní večer se
P-L ŽENSKY PRA koná v neděli dne 7. srpna
ZDROJ. Nová adresa: na 266, Brldport St., Al
Park. Budou předve
SIR ROBERT BRUCE LOCKHART Box 5312, GPO, Syd bert
RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY,
deny krátké kulturní fil
ney, NSW.
my, veselohra a jiné. Za
autoradin, psací stroje, motory, vyssavače atd.
/Pokračování se str. 5/ portáží mnoha slovy,vys-'
THE UNIVERSITY UNI čátek v 7 hod. večer.
za hotové neb na splátky dodá i opraví
Německé tábory
tihl Sir Robert dvěma vě-!
Vstupné dobrovolné.
ON THEATRE V MEL —Taneční zábava se bude
Tady sáhl Lockhart na tami.
BOURNE uvede od středy konat v sobotu 13. srpna
J.
P H I LI P
Závěr a poděkování
bolák,za který nemůžeme,
27. července hru bří. Čap tamtéž. Vstupné 10/-. Re
Rádio - Electrical,
Přáli bychom si,aby ta ků ADAM STVOŘITEL servování stolů: telefon
a za který se stydí neje
den slušný občan Zápa kových článků,jako na- j za režie Hany Pravdové. MX 2143 (večer)
O.M.
119 Gardenvale Rd., GARDENVALE, Víc.
du,jenž je seznámen s psal R.B.L.,bylo víc a víc.
/I. stanice za st. Elsternwick/
fakty: ”Jiné témaJcteré Snad to zni bezbožně a
Telefon XM 2542
využívá
komunistická snad to zní sobecky,ale co
Dříve závod v Praze XII
propaganda, je způsob bychom si přáli nejvíc, je
jakým zachází Západ s to,aby komentátor brit Ústředí čs. demokratic také vypracoval návrh
uprchlíky, kteři utečou ského rozhlasu Sir Ro kých organisací v Au memoranda ke schůzce
NETRAPTE SE S VAŘENÍM !
z Československa v na bert Bruče Lockhart psal strálii a na N. Z. : Dne Velké čtyřky v Ženevé.
Přijďte se najíst k
ději že na Západe bu častěji do amerických no- 13- 6. se konala za před Memorandum bylo ode
dou moci začít nový ži vinjede na něho nedolé sednictví V. Vávry po sláno jménem Ústředí
ČERNÝM DO RICHMONDU vot."
hají tak silné požadavky radní schůzka členů vý pres. Eisenhoweroví,
ministerstva zahraničí. boru Ústředí, kteří bydlí min. předs. Edenovi a
Uprchlík ze zemí za
25S Church St. /blíže Bridge Rd./
Železnou oponou se do Článek ve "Foreign Af- v Sydney- Předseda Čs. min. předs. FauremuVýborná jídla
Levné ceny stane do tábora, kde jsou fairs” byl opravdový ob národního sdružení v Účastníci schůzky zabý
Příjemné prostředí
životní podmínky hnus jev.Poznali jsme,že starý Sydney dr. B. Mikl po vali se dále otázkami,
Večeře dennfc 5 - 8 hod. /mimo pondělí/
né. Co víc, narazí na pi přítel mladšího Masaryka dal zprávu o zákroku u souvisejícími se zvýše
v sobotu a v neděli též obědy /12 - 2/
tomé předpisy západních dovede použít své pero k vedoucích činitelů obou nou propagandou repre
státújkteré
dovolují vstup něčemu jinému než k roz australských politických sentantů komunistického
Spojení z City: elektr. 27, 28, 40, 48
podle byrokratických ra hlasovému chlácholení- stran a na ministerstvu Československa, vyhláše
ze St. Kildy: elektr. č. 78
sistů. Bruče Lockhart o Jistě můžeme řičíce ú- vyučování ve věci nepra nou amnestií a dále jed
německých táborech: "Co častníci československého vdivé propagandy něko nali o možnostech další
ZLOBÍ VÁS OČI ?
se týče německých tábo ústupu ze slávy dychti lika separatistických Slo emigrace čs. uprchlíků
9 do Austrálie.
rů jsou řízeny Némd-Po- vě čekají na rady a’ kriti váků v Sydney. Dr. Mikl*
Potřebujete brýle'Navštivte s důvěrou krajansky
Org. věstník/N.
měty jsou ponižující a ky Sira Roberta-neboť si
optický
závod
odklady nekonečr.é."Co jsou védomiie dřív nebo ' Čs. kavárenská
REKLAMA
restaurace
nedokázal napsat Seřton později bude musit přijít
KIOSK
O "reklamu” Čechoslová
Delmer ve své řadě re- zúčtování.
vra
9. Esplanade,
kům se postarali: 26 letý
ST. KILDA, VIC...
Boris Žídek a 27 letý Jo
SOUDRUZI V PBAKSI vntřířinŤm hotelu "Austra109 Swanston St. /9. posch./,
Telefon IA8389
lia”, 9 řemeslníků cesto
sef Vojnar Maskování a
K zhotovení čs. Stánku na valo turistickou třídou, o Denně obědy i večeře s atrapami pistolí přepad
Melbourne /proti Melbourne Totvn Halí/
výstavě v Melbourne (viz £ 133 lacinější a jsou uli 21. 7. tři zaměstnanky
Místnosti příjemně
Mluvíme česky i slovenský
str. 4 HD) přijelo do Mel- Oytcvání V nmrv~,řadám
ně hotelu Adams v Syd
vytopeny
Otevřeno denně 9 - 18, v sobotu 9-13 hod.
boume 22. 7. dalších 11 hotelu Tečeral”). V příš
ney a uloupili v hotovosti
Srdečně zve
Telefon: Cent. 1819
osob. (2 úřednic letěli 1. tích dnech má přiletět z
£ 2.720. Byli dopadeni pří
ZDEN ŽK AELAŘ
V
.třídou a ubytovali se v pr- Prahy ještě 14 osob. SUN •
útěku.

Ú s t ř e d í

OPTO

HLAS DOMOVA

25. 7. 1955

Dopisy redakci

Přijďte si zatančit do
22

CLUB COFFEE LOUNGE

22. Bavswater Rd., KING’S CROSS, NSW
DEPORTOVAT

?

Co jsou nám platné desítky našich umělců, ros
toucí počet velmi úspěšných podnikatelů a tisíce
slušných lidí v Austrálii? Nenahradí škody, které
v očích běžných Australanů na našem dobrém jménu
dělá malá, ale hlučná skupina povalečů, zlodějů,
řemeslných hráčů, pasáků a podobných individuí,
štítících se práce. Udělali byste velkou službu nám
všem, kdybyste na takové lidi upozornili. Australské
úřady by je měly vyzvat, aby využili "amnestie" a
vrátili se do komunistického Československa. Z po
litických důvodů stejně neutekli a slušně tu žit ne
chtějí, tak proč je šetřit? Pro ně by se koncentrační
tábor hodil. Snad by se tam naučili pracovat. Svo,
bodá jc pro lidi slušné, kteří ji nechtějí zneužívat.
Myslíme, že také není rozumný důvod proti tomu,
aby australské soudy vyslovovaly nyní současně s
odsouzením i rozhodnutí o deportaci provinilců do
Československa.
V poslední době přemístila část těchto povalečů
svůj "hlavní stan" z okolí Lonsdale St. na Fitzroy
St, v St. Kildě. Pro pobavení přítomných tam pan
šéf "krajanského podniku" rozdává každou noc gotesa a kromě zmíněné sebranky tam chodí pár hlu
páků odvádět své týdenní výdělky.
J.N. & J.K. Melbourne
O " DOPISU Z EXILU" /HD 14/V./

Nejjednodušší a tedy nejpůsobivější lekce o roz
dílu mezi svobodou a nesvobodou!
F.K., W. Brunswick
Přece ale byste neměli psát těm lumpům tak
slušnou formou. Nezaslouží si to.
B. H., Caulfield
LINKS WITH EUROPE

Dear Sir,
Realising that thousands of Europeans are leaving the land of their birth in order to seek a livelihood in less populated countries, a group of interested people met in Geneva to discuss ways and
means of helping these migrants to keep contact
with the cultural and *scientific life of their former
Homeland, — not in any manner to keep alive a
nostalgie longing for the peculiarly national characteristics of the particular country from whaace they
came but to strengthen the links with European
culture generally,
In this way, it was felt, migrants could do much
to help the development, both socially and artistically, of their new Homeland, while, at the same
time, they could be kept informed of what was hap
pening in the cultural life of Europe.
At this meeting it was decided to form a Depart
ment of "Links with Europe” within the Centre
Europeen de la Culture, the headquarters of which
are in Geneva.
It is now my pleasure to inform you that I háve
been appointed Australian Delegáte and Honoráry
Representative and as such wiU use my Studio as
an Office for the Centre in Australia. The address is:Room 4, 17 Bond Street, Sydney, where any communications may be forwarded or where I may be interviewed by telephoning JM 3337 for an appointment.
Yours etc.
Arline Lower
PAPUA

LÁKÁ

Když jsem byl na dovolené v Port Moresby před
14 dny, byla tam spousta míst a většinou dobře pla
cených /u různých obchodních společnosti, u APC,
u správy teritoria a j. /, Vím, že v Austrálii je hodně
lidí, kteří se sem snaží dostat, ale nevím, proč by to
pro ně mělo být obtížné. Při trošce štěstí se zde dá
ušetřit až 1.000 liber ročně. Podnebí je tu daleko
lepši než v Melbourne, málokdy je přes 90 stupňů
F. Komáři zlobí jen při severním větru a jen po zá
padu slunce. Já sám jsem přibral na váze, jsem
opálený a cítím se o 100% zdravější. Mrzí mě jen
že jsem zde nebyl již od roku 1950.
J.V..Papua
JEŠTĚ K CYKLOSTILOVANÉMU HD

Také mi nějak přišlo lito, že už ten milý bledě
modrý HD nebude chodit. Snad je to tím, že člověk
v naši situaci má sklon ulpívat na věcech /a lidech
a místech/, protože všechno ostatní ztratil. Hledá
náhradu.
A.J. Nelson, N. Zealar.d
Napište nám svoji kritiku obsahu EED nebo názor
na jiné zajímavé problémy. Váš příspěvek může
zajímat ostatní čtenáře a v každém případě bývá
cenným vodítkem pro redakci. Předem díky za Vaši
spolupráci.
HD

Telefon FA 5874

Objednejte si laskavě nápoje před 6.30 p.m.
Podáváme chutná jídla
Ideální prostředí pro pořádání svatebních hostin,
a jiných společenských večírků
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Čs. sport
v Australii

BOMBERS SYDNEY livka po nezištném při
VYHRÁLI HOKEJO hráni Chládkově na 6:2>
Liga skončila a začínají
VOU LIGU V NSW.
zápasy o mistrovství
Navštivte českou kavárnu a cukrárnu
Závěr hokejové ligy NSW. 26.7- hraje třetí
v NSW byl vzrušující. klub ligy St. Gcorge pro
12. 7. nastoupili Bombers ti druhým Paratels. Ví
k poslednímu zápasu pro- těz se utká s Bombers o
ti St. Gcorge. Do konce mistrovský titul.
-ck.
201, Victoria Strn KING’S CROSSv Sydney
druhé třetiny vedli Bom
/proti české restauraci Hotne Coffee/
bers 4:2. V 10 min. 3. 5. K. PRAHA. SYDNEY
Studená jídla, výborné pečivo a dobrou kávu
třetiny vyrovnal St- Gcor
Soupeř PRAHY v zá
obdržíte od 10 hod. ráno do 12 hod. vnoci
ge na 4:4. Dvě minuty pase 16.7.,, S. C. ST.
Otevřeno 7 dní v týdnu.
před koncem zvýšil GEORGE, byl příliš sla
Srdečně zve V. Umlauf, majitel.
Mucller náskok Bom bý, než aby přiměl čs.
bers na 5:4.
mužstvo aspoň k průměr
SWISS TRAINED WATCIEMAKERS
Chybným střídáním ne nému výkonu. Diváci
15 Hunter St., SYDNEY, tel. BL 3970
vydrželo vyčerpané muž shlédli proto hru slabé
Ebner: 19 York St., Němec: 529A Miliary Rd.
úrovně, která přinesla na
Wynyard Stn„ BX7543 Špit Junction, XM3393 stvo Bombers silný ná
por soupeře, který vy šim snadné 2 body a sco.
rc 5:1 /3:1 /.Mucller
rovnal na 5:5Koloniální a delikaKontinentální lékárna
Tímto výsledkem skon vstřclil 3 a Sopoušck 2
tesní obchod
13, Darlinghurst Rd.,
čili Bombers s 12 body a branky- 15 minut před
Kings Cross, NSW.
J. 8í V. Hartman
brankovým poměre m koncem zápasu byl vážně
FA 3474
86,Foveaux St.,
40:23 a mužstvo Paratels zraněn Toulá. Tímto
Otevřeno denně /i v ne
SURRY HILLS, Syd. rovněž s 12 body, ale vítězstvím si PRAHA za
děli/ do 8 hod. večer.
Z3 m.od Dent. Hosp./ horším brankovým po jistila první místo ve
Všechny evropské léky
Telefon BA 4516
Balíčky s léky do Evro
měrem 33:20. Hokejová svém oddělení. Finálový
zápas s vítězem druhého
py nejlaciněji!
PŘEDPLATNÉ ? asociace nařídila rozho
dujíc! zápas o první mís oddělení, S. C. MANLY
se hraje v neděli 31.7..
to.
KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY OD
Do uzávěrky HD není
19. 7. 55 nastoupilo známo hříště zápasu.
STANDY KOTMELA
mužstvo Bombers v kom PRAHA bude posílena
pletní
sestavě: Zachar- 2 novými hráči /za zra
BELL EAR CAR SALES
K r y s t a . Groentemann něné Tančcva, Janovské
83, High St., ST. KILDA, VIC.
Kuldan, Mucller, Ettlcr- ho a Toulu/.
F.V.
Nejnižší deposit — Nejvýhodníjší podmínky
Polivka, Brabenec-ChláKOUPĚ
PRODEJ
VÝMĚNA dek, Bučatský, Chochola.
MELBOURNE
90 dni záruka
Zápas byl rozhodnut v
24 hodinová služba
prvé třetině. Ze skrumá- 16. 7. hráli v MclbourVolejte LA 7762 nebo LA 3504
že před brankou dostal v ne Číňané /zvítězili nad
10. minutě Krysta na mo. Viktorií 5:3/ a mistr, zá
drou čáru přihrávku, ze pasy byly proto odloženy,
NAKOZÍM HRÁDKU ■ které
vstřelíl prvni bran 23 7-hrála SLAVIA na
vlastním hřišti mistrov
Vzpomínání 5^0. výro energetika/ navštívil stav ku Bombers- Paratels se ský zápas s S.C. SOUTH
čí upálení Mistra Jana bu "vědního díla” u z protiútoku usadili na YARRA. Na začátku zá
Husa začalo v Českoslo Lipna na Šumavě. Jakož třetině Bombers. Zachar pasu se nemohlo čs.
vensku špatným vtipem: to starý husita nemohl vykopává ostře vstřelený mužstvo rozehrát a hos
v pražské Betlémské kap vynechat manifestaci na puk a je sražen na led. tům se podařilo v krátké
li byla odhalena pamětní Kczim Hrádku, kde se Druhou střelu kryje Bra- dobé dvakrát scorovat.
deska s nápisem: V uz vyznamenal tímto výro benec vlastním tělem, v Ještě v půli vedla STH.
Naši .nepřátelé zápětí je vyloučen soud YARRA 2:1. Zato po
nání zásluh o obnovu kem:
Betléma Zdeňku Nejed nam často vytýkají a ří cem, který nařizuje trest přestávce se Čechoslo
lému vláda ČSR. 9 a kají: fronty před obcho nou penalty. Kanaďan váci usadili na půli hostí
10- července se konaly dy ale u vás jsoji. Přizná Pearcy ji provádí: ale a podařilo se jim dalšími
celostátní oslavy v Tábo váme. jsou- Ale svědč: bleskurychlý Zachar mu 6 brankami upravit score
ře a na Kozím Hrádku tyto tronry o bídě a ne padá pod nohy a vyráží. na 7:2. SLAVIA vede
Tam uspořádal režim dostatku? Na co jsou u Z protiútoku Mueller nyní tabulku 2- divise s
zbrusu nový špektákl: nás fronty? Jsou na ma střílí druhou branku. 28 body před PRAHRAmírovou manifestaci,
so. A jsou snad proto, 2:0 pro Bombers. Ve NEM /23 b./ a STH.
jež se skládala z bojo že by u nás lidé měli druhé třetině snížili Pá MELBOURNE /16 b./
vých cvičení tanků. leta hlad?.--.... Fronty jsou rátek po hrubé chybě 30.7. hraje v Melbour
del a výsadkářů. Pozemní dnes proto, že životní ú- obrany na 2:1, ale Bom ne RAPID
VÍDEŇ.
armáda předvedla histo roveň u nás neobvykle bers zvyšují náskok o 6. 8. se bude pravděpo
rickou scénu husitské bit stoupla... My však máme další dvě branky záslu dobné hrát některý z od
vy.
často i fronty na jiné hou Muellera. Ve třetí ložených mistr, zápasu?
Začátkem července si věci- Na motocykly, led třetiné upravili Kuldan
vyjel Zápotocký do již ničky a podobné—” Hu a Chládek výsledek na
DOPORUČTE
ních Čech. Ve společ sovy oslavy skončily tak. 5:1. V zápětí snižují Pa
HLAS DOMOVA
nosti ministru Šlechty a jak začaly. Nechutným ratels na 5:2. Konečný
svým přátelům
Vlasáka ' /stavebnictví a vtipem.
J-L- I výsledek upravuje Po -

TATRA

- 8 -

HLAS DOMOVA

Sport doma i v cizině
STŘEDOEVROPSKÝ POHÁR ZAČÍNÁ
Po dlouhé přestávce byl obnoven Středoevrop
ský pohár, kdysi jedna z nejpopulárnějších footbalových soutěží v Evropě. První ročník bude mít
10 účastníků z Maďarska, Itálie, Jugoslávie, Ra
kouska a Československa. Z Maďarska se zúčastni
Honvéd a Voros Lobogo, z Jugoslávie Hajduk
Split a Vojvodina Novisad, z Itálie a Rakouska
staří známí F.C- Bologna, A.C. Roma, Wiener
Sportklub a Wacker a z Československa ÚDA a
Slovan Bratislava.
Protože je deset muž Prozatím je vidět, že si
stev, hrála se dvě před- soutěž bude musit znovu
kola: Roma - Vojvodina vybojovat starou popula
1:4 a 4:3 a Vórós - Wac ritu. Rakouský mistr Vieker 3:3 a 2:2. ÚDA začí na nehraje, protože jede
ná v Bologni a Bratislava na zájezd do Švédská a
doina s Vojvodinou. Fa vítěz itaské ligy Milano
voritem jsou ovšem Ma
dal rovněž přednost vý
ďaři, za jejichž největ
šího soupeře jc považo letu do Jižní Ameriky.
První výsledky česko
ván Hajduk Split, který
slovenských
účastníků :
má ve svých řadách 2 z
Vojvodina
Slovan
Bra
ncjlepšich evrop s k ý c h
íootbalistů brankáře Bea- tislava 0:0, Bologna ru a útočníka Vukoviče. ÚDA 2:4.
V

KOPANÁ

ČSR

výsledky posleanino jarnino noia preooiu
republiky v kopané:
Spartak Praha - Baník Ostrava 2:4, Rudá HvězdaSlovan Bratislava 0:2, Jiskra Žilina - Dynamo Praha
0:2, ÚDA - Tankista 7:1. Konečný stav: 1. ÚDA 18

•••••«•••••••••••••••••••••••••••••••
. Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

2- poschodí
257 Elizabeth St.,
Melbourne - City
vchod drogerií
AMCAL

Telefon: MU 2601

Optical Service
KOUPĚ,

PRODEJ,

VÝMĚNA

AUTA

JE VĚCÍ DŮVĚRY!
Spolehliví Vám vše obstará

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

25. 7. 1955

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Miroslava Procházku z Vracova, Bohumila Hemzu
a Josefa Bartoše z Poštorné, Antonína Jonáše, Jiřího
Krále /dř. Toorak Rd., Sth. Yarra/, dr. Aloise Galuse
s manželkou /N. Zéland?/, Ludvíka a Annu Krato
chvílovy /N. Zéland?/, Karla Melmuku a Miroslava
Liehneho /dříve Belgie/.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné odrésy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
VE
ZKRATCE
HD.
—Výsledky mezinárodni kopané: Jugoslávie - Švý sdělte jejich adresu.
carsko 1:1, švýcarsko - Španělsko 0:3, (za Španělsko
Prodejny HD
Listárna
hrál Kubala.) švédsko - SSSR 0:6, SSSR B . Švéd
ADELAIDE
sko B 6:1, Norsko - Rumunsko 0:1, Dánsko - Fin
F.H..,Glen Forrest:Dík
Viktor Ščotka, 131, Hinsko 2:1.
za noviny.—O.Z.,Trangie:
dley St., Adelaide, S.A.
—Mistr Evropy ve skoku vysokém švéd Nilssen a Díky za upoz. o A. Sděl
PRAHA, čs. restaurace,
Američan Shelton dosáhli ve Stockholmu výkonu te,která č. chybí. Většinu
122 Hindley St., Adelaibudeme moci zaslat doda
208 cm.
de-City, S. A,
—
F.Č.,
Caulfield:
tečně.
—Bud e Patty odmítl zařazení do amerického davis- Dík za výstř. s komen
BRISBANE:
cupového mužstva.
tářem. -J. Š.„ Kings X:
E. T. Corbetťs,
—Čs. plavec Samuel zaplaval 200 m motýlka ve vy. Dík za dlouhý dopis. Spo
English & Foreign
nikajicím čase 2:31 min.. Je to třetí nejlepší čas na kojenost těší.
Bookshop, 183 Queen
— Anonym /odesl.22.
světě.
St., Brisbane, Qld.
77. z Melbourne/- Potvr
—Rus Ignatijev vyrovnal starý Harbigův rekord zujeme
varování: "Opatr GEELONG:
na 400 m za rovných 46 vt.
F. Koris, Box 255, P.O.
nost—moudrost”. Tak do
Geelong, Vic.
—Další atleti, kteří mají být pozváni do Austrálie: cela tomu nerozumíme, ale
to asi nevadí. - B.V.,Qld.: SYDNEY:
Zátopek a Maďaři Iharos, Tabori a Pozsavolgyi.
—Po 15. etapě. V mužstvech vede Itálie před Ho Dík za popis. Šťastnou
čs. restaurace PRAGUE
Pennys Lané, K1NG’S
landskem, Francií a Belgii. Letošní TOUR DE cestu! — J.N.,Beaconsf.:
Kopii
dle
přání
uschová

CROSS, NSW.
FRANCE má 22 etap.
me.
—
K.S.,Bondi
J.:
Díky
—Bývalý rohovnický mistr světa Robinson vybo
Čs. restaurace PRE
za adresy. Odeslali jsme
doval v S. Francisku Castellamiho.
MIÉR, 1 Preipler Lané
již.
Spokojenost
těší.
—
J.
— Donald Budge se stal trenérem amerického daKING'S CROSS, NSW.
V„W. Melb.: Výňatky z
viscupového mužstva.
Č. uvěř, příště. Díky. —A.
S. Rushlon, papírnic
porazili svého nejtěžšího F., Kent Town: Díky za
tví, Darlinghurst Rd,,
Mistrovství Evropy
výstř., zprávu a 2 adre
KING'S CROSS, NSW.
soupeře SSSR 3:2v odbíjené
sy. —J.V., Papua: Díky za
S. sz A. SLAVIK,
zajím, zprávy. Pozdrav
Čechoslováci se stali v
obchod kolon, a deliMaďarsko mistrem
jsme vyřídili.
HD.
Bukurešti dvojnásobný
katesní, 203 Hay St.,
Evropy v košíkové
.HAYMARKET NSW.
mi mistry Evropy v od
Malý oznamovatel:
SWISS
WATCHMAbíjeném Československo Československo si ne
KERS, 15, Hunter St.,
sice prohrálo se Sovět chalo ujít jedinečnou pří ZKUŠENÉHO KONTIN.
Sydney, NSW.
CUKRÁŘE hledáme,
ským svazem 2:3, ale Ru ležitost k získání titulu Výborné podmínky, přes MELBOURNE:
sové pak prohráli s Jugo mistra Evropy v košíko časy. 175, Carliste St., BaČs. restaurace J. Černý,
vé- Čs. representanti sice
slávií, Bulharskem a Ru porazili Maďarsko 75:65 laclava, Vic.
258 Church St., RICHMOND, Vic.
munskem a skončili až na a SSSR 81:74, ale pro KUCHAŘE - pondělí až
pátek - přijme A. Pavla3,
Čs. restaurace MORAčtvrtém místě za Česko hráli nečekaně s Polskem University House, Uni
VIA,
695 Elizabeth St.,
slovenskem, Bulharskem 68:72 a dokonce i s po versity of Melbourne, tel.
MELBOURNE-City,
Vic
a Rumunskem.
slední Jugoslávií 49:52. FJ 0484, Ext 465.
MYERS
EMPORIUM
SLUŠNÝ BYT pro bezdět
Československé ženy vy Konečné pořadí: 1.Ma né manžele hledáme v
odděl, časopisů, Melhrály bez porážky, když ďarsko, 2.ČSR, 3-SSSR. Melbourne. Nab. na zn.
BOURNE - City, Vic.
M. Roznětínský, obchod
"Spěchá" do HD.
koloniální a delikatesni,
NEHAZARDUJTE S BUDOUCNOSTÍ!
225 Barkly St., ST.
REDAKCI DOŠLO :
Přišlo Vám někdy na mysljak se Vám povede,
KILDA, Vic.
jestliže náhle onemocníte nebo utrpíte úraz?
Karel Lisický: ČESKO
VINÁRNA 'U PEPÍ
SLOVENSKÁ CESTA DO
KA”, c/- BRITANIA
THE AUSTRALLAN PROVINCIAL
MNICHOVA, část II. Vyr
HOTEL, roh Bourke a
ASSURANCE ASSOCIATION, inc. NSW
dal Ústav dr. Edvarda Be
Queen Sts, MELBOUR
Vám platí £ 10 podporu týdně a lékaře.
nese, 45, Hans Plače, Lon
NE, Vic
Při smrtelném úrazu obdrží pozůstalí
don, S. W. 1, England, ja
£ 1.000
ko 20. svazek "Dokladů
< (Řeznictví a uzenářství] '
Podrobné informace i o životním pojištění
a rozprav”. Stran 26.
Vám nezávazní podá
”porco”
;;
CZECH
LITERATUŘE
E.A. BAŠTA, 36 TORBAY STR.,
ABROAD (Te Oktober A- i! 58, Daphne-. St., | [
wards of The Czech Cul- ] 1 BOTANY, NSW | [
MACLEOD - MELBOURNE.
tural Council Abroad).
Telefon JF 1841
Dr. R. Vlach, Ondagsvae- ] [ Telefon MU 2188 ] [
gen 8/1, Enskede, Stock ] [ Majitel J. Pražák ] [
holm, Sweden. Síran 12.

bodů, 2. Slovan Bratislava 17 bodů, 3. Spartak Pra
ha /mistr 1953.54/ 13 bodů, 4. Tatran Prešov 13 bo
dů, 5. Dynamo Praha 11 bodů, 6. Tankjsta Praha 11
bodů. Na posledních místech se umístily Jiskra Žilina s Jiskrou Liberec.
—Čes. cyklista Lad. Fouček překonal světový rekord
na 200 m s letmým startem časem 11.8 vt.

Příjemné posezeni v restauraci

Taranda
40 Mitford St., Elwood. Vic.

,

Saka, obleky, hubertusy, svrchníky
jen prvotřídní — Vám zhotoví

EMIL

KOZDAL

. blízko hřiště S.K. Slavia/

EXclusive Tailoring

Telefon XA 2332
Výborná česko - vídenská kuchyně

108 Hlgh St- St. Kflda, Víc.

Otevřeno denně 'mimo pondělí/ 5 - 8.30 večer
v sobotu a v neděli též 12 - 2,30 odpoledne
Srdečné zve T. Let

Telefon LA 7697

BEZKONKURENČNÍ

CENY!

HLAS DOMOVA
vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa:
Hlas domova. 4 Erin St., Ríchmond E.l, Víc.
Telefon JA 3380 /jen mimo pracovní dobu/
Předplatné: na rok s 37/-, na i roku s 19/na 7 čísel s 10/-, jednotlivá s 1/6.

