Registertd at tke G.P.O. Melboume ror trinťmiMirrn by pott as a pericdica’

HLAS DOMOVA
ČESKOSLOVENSKÉ

FREE CZECHOSLOVAK NEWSPAPER

NOVINY

Číslo 16.

Melbourne 8. srpna. 1955

Ročník V.

SITUAČNÍ ZPRÁVA O POMĚRECH V ČESKOSLOVENSKU

Nesnáze v zeměděIství
a v průmyslu_ _ _
Z politických událostí nedávné doby bylo nejdúležitéjší nové rozhodnutí ústředního výboru Ko
munistické strany Československa o nové zemědělské politice. Českoslovenští komunisté se roz
hodli přistoupit k další likvidaci malorolníkú,kteří dosud hospodaří samostatně. Podle zpráv,
které teď docházejí, se bude asi musit ÚV KSČv brzké budoucnosti zabývat poměry v průmyslu
a zejména v hornictví, kde to jde od deseti k pěti.

Mluvám rozhlasem domů čtyři roky a ještě
m nikoho nevyzval, aby utekl- Odejit nebo
neodejit - to je rozhodnuti, které si každý musí
udělat sám, nejlépe za znalostí všech okolnosti.
Nikdy jsem se nepokusil namalovat růžový obraz
e:dlu. Exil je exil, smutná a nesnadná okolnost,
ne místo pro rychlé kariéry. Ode vždy exulant,
skutečný exulant, měl více slzí v očích než úsmě
vů na rtech. Kdo odchází do exilu, aby žil poho
dlněji. chybuje- Musí vědět, že bere křiž na svá
ramena, nesmi doufat, že jen tím, že přejde hra
nice, se stane věřím, než byl doma, že za hodinu
cesty lesem vyroste. Exil je ne premie. ne pense,
ne poduška, na kterou možno uložit unavenou
hlavu. Exil je poslání. Kdo to v sobě necítí, kdo
cítí jen svůj nejužši zájem, kdo jde ven proto,
že ovoce tady roste na nižších větvích než doma,
neměl by odcházet, poněvadž exil, pravý exil,
není obchod.
F. Peroutka

DOPIS
Dr. Miroslav
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EXILU
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K L IN G E R

předseda "Výboru pro zabezpečeni osob, které st na
základě amnestie vrátí do ČSR",
Praha. I„ náměstí Dr. V. Vacka č. 2.
Vážený pane doktore,
říká se, že do třetice všeho dobrého. Pokouší
me se Vám proto ještě jednou napsat, že naše nabíd
ka, jak jsme ji formulovali v I1D 14/V., je stále v
platnosti. Nedovedeme si vysvětlit Vaše mlčení. Ve
Vašem "Hlasu domova” č. 5 z 12, července t, r.přece
stoji černé na bílém, že Váš výbor odpoví každému,
kdo mu napíše. Pochybujeme, že se náš dopis někde
ztratil. Ještě méně pochybujeme, že by Vám zdejší
čs. konsulát opomenul dodat příslušný výtisk HD.
Z Vašeho časopisu se dočítáme, že se většina nav
rátilců bojí o svoji osobní bezpečnost, dokud nepře
kročí hranice republiky a nepřesvědčí se na vlastni
kůži, že jim není zkřiven ani vlas. Myslíme, že
tomu by se dalo lehko odpomoci tím, že byste nám
všem podal důkaz toho, jak se poměry v Českoslo
vensku změnily, prostým vyhověním naší žádosti.
AUSTRASKÉ ÚŘADY NECHTĚLY PUSTIT
Je přece u nás svoboda tisku a generálnímu tajem
DŘÍČE Z NORSKÉ LODI, KTERÝ POZNÁVAL
níkovi socialistické strany nemůže nikdo poroučet,
HLAD BRAZILSKÝCH NÁDENÍKŮ
co má nebo nemá ve svých novinách tisknout,
Nedivte se, že všichni máme z návratu do Česko
slovenska trochu obavy. Copak byste si s námi počal,
až bychom musili odpovídat pražským novinářům
Článek, který si přečtete tloleji, sepsala Ivana
na jejich dotazy. Když tu čteme o tom, co všechno
Skulská v 5. čísle pražského "Hlasu domova”. Týká
navrátilci vytrpěli, než se dostali zpátky do republi
se navrátilec Vladislava Kovandy. Myslíme, že se
ky, máme skoro pocit méněcennosti. Nám se takové
bude čtenářům III) líbil.
napínavé věci nikdy nepřihodí, a přece byste na nás
"Začali Jsme besedovat s Kovandou. On patřil
nemohl chtít, abychom si nějaké hrůzy musili vy
mezi ty "šťastné”. Uprchl na Západ v říjnu 1948 se
Obtížná vnitropolitická situace Itálie se pádem mýšlet.
svým švagrem Karasem, ale nežil v lágru ani rok
Ale snad bychom Vám přece mohli usnadnit
a už vyemigroval. Poslali ho přes Itálii do Austrálie Scelbovy vlády nevyjasnila. Změnilo se jméno
situaci. Přiznáváme, že nás za tu dobu, co se pot
a zdálo se, že dobrodružné povaze Kovandové bylo
Učiněno zadost. Uvidí cizí země, bude mít práci _ co ministerského předsedy, koaliční strany zůstaly loukáme cizinou, hrůza obešla dvakrát. Prvně to
stejné: křestanšti demokraté, liberálové. Saraga- bylo v roce 1950, kdy jsme seděli cele dny u roz
mu může chybět?
Skutečně, "šťastný" Kovanda dostal práci. Ne ov tovi sociální demokraté a republikáni. Zůstala hlasového přijímače a naslouchali hlasu Milady Ho
šem tukovou, při níž mohl uplatnit svá studia nu také nejistota o tom, jak dlouho se nová vláda rákové, jak mluvila za nás před soudem lidovým,
nikoli však soudem lidu. Do poslední minuty jsme
průmyslovce v Ústí nad Labem. Dostal místo na
Jedné norské lodi jako pumpař "A tu jsem poznal, udrží a jak účinná bude staronová kombinace v doufali, že ji nepoélou na šibenici. Znal jste ji dobře,
takže nám jistě dosvědčíte, že její vina spočívala v
co to je dělat!" - vypráví nám. "Také jsem byl na boji s mocnou komunistickou stran iu Itálie
tom, že nedovedla, jako třeba Vy, přejít od socia
nohou 114 hodin, stále v jednom kole beze spánku.
Pravdu, vydělával jsem si za tu otročinu i s přes Nový ministerský před demokratů. Segni sc sna lismu citového k socialismu rozumovému, abychom
časy až 1,200 norských korun. Ale na lodi, tam seda profesor Segni byl žil získat podporu této použili Vašich vlastních slov.
i Opravová hrůza však, pane doktore, nu nás padla
Jsem dostával k jídlu jen ryby a brambory, brambo jako ministr zemědělství
skupiny (t. zv- Conc^n- teprve o dva roky později, když Iludolf Slánský a
ry a rvbv. Peníze mi nebyly nic platné, vždyť jsem
v de Gaspcriho vládě trazione, jejímž vůdcem 'jeho zrádná klika rozumových socialistů stál pod
celý rok nemohl na pevninu!”
touže šibenicí, na níž zemřela Milada Horáková.
Žádal si o návrat do vlasti už v padesátém roce tvůrcem plánu pozemko je bývalý min. předseda Naslouchali
jsme jejich přiznáním a říkali si: to
a ČSR mu návrat povolila. Ale australské úřady? vé reformy, která se za Pella ) tím, že zařadil přece není možné,
je-li toto možné, pak je všechno
Ani zdání, pustit si takového levného dřiče! Tak tím daleko .nedostala. do své vlády dva její při- možné. A bylo.
Kovanda dál dřel na lodi, viděl velká přístavní
Proto se nám nedivte, když máme oprávněné oba
města, brazilské mrakodrapy, ale víc ho bil do očí | Segni se musil pod tla jatelnéjši členy Gonella
hlad brazilských nádeníků a nezaměstnaných. Vzpo kem zleva /komunisté a a Andreottiho. Na iak vy z návratu. Myslíme, že jsme dokonce oprávněni
mínal, Jak je jinak doma, a ztrácel dech a srdce Nenniho sokialisté / i dlouho to bude stačit, je se divit, že se divíte. Možná že to, co Vám chceme
říci, je trochu nešetrné, a nemá se v oběšencově do
přestávalo tlouci, když přišel dopis z domova...
zprava /monarchisté a těžko říci.
mě mluvit o provazu, ale nemůžeme se ubránit úva
Domů, domů, domů! Vladislav Kovanda. ten ze neofašisté/ opřít také o
Zbývají mu provděpo- hám o možnosti, že se i s Vámi něco stane. Kdo nám,
"šťastných", který se dostal z kavalce lágru, který
liberály,
kteří
nejsou
vy

dobně
jenom dvě cesty. kteří máme na paměti historii velmi nedávnou, za
měl práci, který si dokázal vydělat, se z touhy po
ručí, že práce Vašeho výboru a vůbec celá amnestía
domově rozstonal chronickými srdečními křečemi. hlídkou na pozemkovou Buďto si zajistit podle ; není nějakým velezrádným podnikem, který bude
Vrátil se domů z. Hamburku, kde byla jejich loď reformu nadšeni. Nikdo francouzského receptu ,i jednou demaskován a po zásluze ztrestán? Proto
opravována - tajně, navzdory všem pomluvám pro neví, co Segni za jejich delší dobu u vesla neči.n-I. věříme, že máme právo žádat důkazy, že se v Česti amnestii."
podporu musil slíbit
nesti. nebo se pustit do i koslovensku už něco takového nebude opakovat,
Published by
Hlavni nebezpečí hro nutných sociálních refo j Prosíme Vás, abyste nám odpověděl co nejdříve, ne
Fr. Váňa, 4. Erin St„ Richntond, E.l, Víc,
zí jeho vládě se strany rem- které by však téměř boť jinak bychom musili v budoucnosti upustit od
další konversace, která se vyvíjí v trapný monolog.
Printers: Bussau & Co.,
konservativniho
křídla určit“ privodilv jeho
Hlas domova
6 Elizabeth St., Nth. Richraond, Vic.
samotných křesťanských rychlý pád-nČs. noviny v Austrálii
Podle ” Českosloven
ského zpravodaje" z 19.
července, z něhož citu
jeme, přiznalo na příklad
"Rudé právo” 22. cen
ná, že "v pondělí 20.
června nepřišlo do práfce v ostravsko-karvinskéin revíru 3.800 haví
řů”. O týden dříve kritisovala brněnská "Rov
nost” rosický uhelný re
vír, kde kříse dosáhla
takového stupně, že to
"iníiže mít za následek

ztíženou situaci v záso
bování našeho Jcraje elektrickou energií”.
Téhož dne psal o ab
senci časopis "Pruboj”
v Ústi nad Labem a stě
žoval si. že 'pravé u
mladých horníků ie ab
sence vážným problé
mem". Docházka se nez
lepšila ani v červenci ji
tak bylo 'Rudé právo”
donuceno přiznat 8. čer
vence, že "na ostravském

Australská báchorka

dole "Eduard Urx” bý
vá dokonce absence vyš
ší než 30 procent".
Vázne organisace v
průmyslu
Citát je z "Rovnosti"
11. června a vztahuje se
na "První brněnské stro
jírny”: "Stává se u nás
velmi často, že 4 nebo 5
dní stojíme a nemáme
práci"
Zlínská "Naše
pravda” má ještě vážněj
ší stížnost 21-června :
"Výsledky prvních čtyř
měsíců letošního roku
nejsou právě potěšitelné.
Dokazuji naopak, že jak

zodpovědní hospodářští
pracovníci, tak i stranic
ké a odborově organisacc závodů nevěnuji otáz
ce zmetku plnou pozor
nost. Jinak by nebylo
možné, aby jen za tak
krátkou dobu bylo u nás
opět vyrobeno za 20 mi
lionů Kčs zmetků-” Olo
moucký časopis "Stráž
lidu" k tomu povzdechl
17. června o poměrech
v olomouckých staveb
ních podnicích: ”Neni
možno, aby 20-30 pro
cent dělníků nepracova/pokračování na str. 2/

Francouzská
nemoc v Italii
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Nesnáze v zemědělství
/pokračování se str. 1/
lo”. Jen v prvních dese
ti dnech února "celková
absence v rámci podni
ku činila 3.813 3mén."
Porušování stanov KSČ
Tyto potíže v průmys
lu se prohlubují zrovna
v době, kdy je v země
dělství nejkrítičtéjší žňo
vé údobí- Souběžné po
tíže režimu na poli i v
továrně přirozené zvyšu
jí jeho rozpaky, protože
jeho aparát se nemůže
soustředit na "nápravu"
ani v jednom z těchto úseků. Jeho nervosita se
zrcadlí v denním tisku,
který přináší stálé kriti
ky komunistických organisacíi jež prý neplní své
poslání.
Ostravská "Nová svo
boda” charakterisovala
18. června situaci takto:
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Závažného porušování
stanov se dopouštějí ta
ké některé výbory stra
nických organisaci. ne
zřídka i některé celozávodní výbory".
Povinné členské schů
ze ve výrobních odděle
ních Vítkovických žele
záren se neúčastnilo víc
jak 40 procent členstva.
Podle brněnské "Rovno
sti" ze 14. června organisace komunistické strany
v brněnském kraji "až.
na vzácné výjimky nepo
chopily zásady kolektivisační politiky režimu a
nebojují proti kulakům ’.
Na jiných místech
prý dokonce komunisté
chtějí vracet kulakům
půdu, jinde funkcionáři
komunistického aparátu
sabotují povinné dodáv
ky.

Po ženevské konferenci

NIC

SE

NESTALO

Při návratu presidenta Eisenhowera z Ženew bvl na washingtonském kompensace se strany
letišti uvítací výbor, řádný déšť, aie žádny deštník. Příčinou náhlého nedo Kremlu. Pověsti o schůz
statku deštníků v hlavním méstě USA byl vicepresident NLxon, který se obá ce Dullese s Čuenlajem
val, aby se snad někomu při pohledu na tvto ncškcdné prostředky oDrany rakové obavy jenom po
proti vlhku nevyt víla vzpturí-1 n. jincu k r er< .
j té l tadlo, jinou tvrzuji. Ncudělaji-li čín
ští komunisté nic neuvá.
postavu, ale stejné nadšení.
zeného.
Qucmoy, Marsu
Ale to jenom mimo svazu, Angúe a Francie ferencc : Eisenhowerův
a
členství
ve Spojených
chodem, protože přirov se dojemně shodly na návrh na výměnu všech
národech
jim spadnou
plánů
zbrojního
průmy

návat ženevskou konfe tom, aby se jejich zahra
renci k Mnichovu by za- niční ministři pokusili v slu a vojenských instalaci do klína bez jediného
cházelo ,do extrému říjnu v Ženevě o dohodu v USA a SSSR. Sověty výstřelu. Dnešní komu
i když pochybujeme, že tam, kde se oni nedohod návrh podle očekávání nismus má dvě tváře- V
její následky budou prá li, t. j. na sjednocení Né. nepřijaly- Eisenhower by Evropě se dobrácky usmí
vě blahodárné.
mecka /"vyžádá si čas", pravděpodobně něco po vá strejda Bulganin, v
Markantním
znakem říká Bulganin/ a bezpeč dobného nikdy nenavrhl, Asii cení zuby Mao-cekonference bylo to. žc se nostním paktu /"..nedě kdyby čekal ruský sou tun. Za nimi chytře mys
tam vlastně vůbec nic ne litelná spojitost s němec hlas. Cena manévru je li jediný mozek.
Terminy "válečné štva
stalo. Markantním zje kým problémem..”, říká čistě propagační, jako dů
vem po konferenci je to, Západ/ Mimo to mají kaz mírových úmyslů ní" a "válečná hysterie"
že se všichni tváři, jako nalézt cestu k volnějšímu Spojených států, které se pevně vžily. Bylo by
by se tam stalo něco otřá obchodu a užším stykům. pořad ještě dost lidi po na čase, aby si svět uvě
sajícího. Hlavy Spoje
Pod
drobnohledem važuje z neznámých dů domil existenci jejich
ných států. Sovětského najdeme jeden klad kon- vodů za jedinou příčinu protějšků. Mírové štvaní
a pár úsměvů kremel
mezinárodního napětí.
Generální štáb nebo civilisté?
Zápory a nebezpečí, ských potentátů vzbudi
I
které z konference vyply lo na Západě myšlenko
O KONTROLU NĚMECKÉ ARMÁDY nuly. jsou vidět pouhým vý stav, který se nedá oz
okem. Pocit falešného načit jinak, než jako mí
Stoupající význam Německa je nepopiratL'lným
bezpečí je již dnes silně rová hysterie.
satelitní téleso. Vědci oz faktem dnešní mezinárodni scény. Na jeho pová vyvinut a bude patrně si
Věc míru nebyla posí
načují tento pokus za lečném vývoji měly nejprve hlavní podíl vnější lit- Proponovaná návště lena tváři v tvář komu
první krok k cestě na mě vlivy, západn j sovětská politika. Dneska pracují va Chruščeva a Bulganinistické hrozbě ženev
síc.
na ještě nehotové formě nového Německa sami i
30- 7. Sovětský svaz ozná Němci- Demokratické Německo je nesporným pří I na do Anglie vyvolala skou konferenci.’ ale pře
mil, že ruští vědci též při
takové nadšeni, jako by vahou amerického zbroj
pravují vyslání satelitní nosem pro Evropu. Militaristická Čtvrtá říše by by měli přijet spasitelé světa ního průmyslu, jejich vo
la další hrozbou bezpečnosti světa. Nemůže nám
ho tělesa do vesmíru.
a ne někdo, kdo ie zod jenskými základnami ko
31- 7. Sovětský svaz hodlá být proto lhostejné, co se dnes v Německy děje. Jak
povědný
za 90 procent lem sovětského impéria
stáhnout vojsko z Maďar pevné budou demokratické základy našeho západ
a vnitřními potížemi bol
ska a z Rumuska do října ního souseda, tak bezpečna bude naše západní hra jeho trápeni.
t. r.
Vlna nadšeni, na které ševiků. V jednání s ko
1. 8. Z Canberry dojla nice. A demokratické základy se v Německu teprve se vznáší "mírem" opilý munisty dáváme pořád
zpráva o anglo- austral kladou.
západní svět přináší ne ještě přednost Dullesovu
ském plánu vystřelit do
vesmíru satelitní raketu.
V minulosti byla ve ji správně na nedostateč bezpečí dalších ústupků klacku před EiscnhoweČínští komunisté propus většině případu zárod nost vládního návrhu. demokracií, bez patřičné rovou žoviálností. -kwtili 11 zajatých americ kem německé expanse ar Hlavní námitka : nikde
kých letců.
máda. O její organisaci není psáno, že by jedno
V Ženevě byla zahájena
konference zástupců USA a kontrole se v Německu tlivci, kteří budou držet
právě jedna. Adenauero- kontrolní moc uvnitř mi
a komunistické Číny.
2. 8 Nikita Chruáčev vy va vláda je pevně roz nisterstva nárojni obra
TO GASKOŇŠTÍ KADETI JSOU
jádřil sovětskou ochotu hodnuta. že příští branné ny, nemohh být sami vo- j
U kolébku dnešní francouzské konstituce
spolupracovat s USA na sily nesmi kontrolovat jací Jejich protinávrh: !
stál grn. J. de Goll. Velmi pečlivé dbal, aby
pokusu se satelitním těle
generální štábv. ale civi 1. vytvořeni nir.-dmbo
ústava čtvrté republiky vyloučila permanenci
sem.
3. 8. Bulharská v 1 a d a listé. Dobrá vůle je oči bezpečnrs',1 ho výboru zmatkii vládních křísí. Nezdar. Dnes Francie s
přiznala sestřelení izra- vidná. a'e vládni návrh po americkém vzoru. 2.1 úsměvem lehkomyslného děcka očekává svoji
ejikého dopravního le přesto n Jáv dost, t‘čnc změna ůstivy v tom : my- ;
milióntou vládu- která stejné, jako prvá, stá a
tadla.
•1. 8. Maršál Bulganm za záruky. Hlavni moc má slu, aby' ministr národní . tisící po průměrném trvání 400 hodin se roz
mítl v Moskvě Eisenho- mit ministr národní ob obrany musil resignovat. , plyne v politické neznámo.
werův návrh na výměnu rany a skrze něho kan kdyby mu parlament vy.
O Francii lze velmi těžko říci, že je cosi shni
vojenských informací.
cléř. Jednotlivé složky slovil nedůvěru /zatim , lého ve Státě římském. Musí se tu dodat, že až
—Francouzský min. před
seda F a ur e a ministr branných sil, armáda, le se něco takového může na aristokracii, je tam práchnivé téměř vše.
zahr. věcí Pinay pojedou tectvo a námořnictvo, by stát jenom v rámci resig- Franc; uzská šlechta je jediným, chudobným ost
do Moskvy.
podléhaly přímo přísluš nace celé vlády/.
růvkem v moři korupce a špíny, jehož zubožení
Eisenhower předloží Spo ným sektorům minister
Je pochopitelné, že po
obyvatelé vždy byli a jsou připraveni poctivé
jeným národů m novv stva národní obrany.
zorujeme tvořeni a růst
plán na odzbrojeni.
sloužit své milované vlasti, zemi jež pro né od
Oposice proti vládním nové německé armády se
5. 8. Nová malajská vláda
začátku Velkých jatek /La grand revolution/
nabízí uzrání komunistic pianům přichází jednak starostlivými pochybnost nerróla nic jiného, než kopance a ústrkyké strany, ustane-li tero ze samotné Adenauerow mi. Alespoň t r o ch u
Z Francouzů to byii téměř jediné příslušnici
ristická činnost
křesťansko-demdkratické uklidňuje vědomí, vidíaristokracie, kteří jako dobrovolníci krváceli v
6. 8. Asi 30 státu připra
vuje již pokusy s raketa- 1 unie, jednak z bavorské me-li na vedoucích mís Indočíně. Jsou to opét oni, kteří se snaží držeti
křesťanskosociálni strany tech dnešního Německa
mi do stratosféry.
zbytky nezkorumpovaného úřednického aparátu
7. 8. Bulganin prohlásil, že i a FDP Freie Demokra- lidi, kteři s námi naše své země.
Moskva nezamítá Eisen- tische Partei .jejímž vo starostí sdílí, a snaži se
Z článku Francouzská konstituce” v "Libe
howerův plán na výměnu jenským mluvčím je ge všemožné zabránit opako
rálních listech č 3. Melboume. Pravopis ori
vojenských informaci a že
byl jeho výrok 4.8. novi- i nerál Manteuftel. Tato ván: odstrašující minu ginálu.
oposični složky poukazu- losti.
-nnáři překroucen.

ZE DNE NA DEN
25. 7. Američané ujednali
s čínskými komunisty
konferenci vyslanců, která
se má konat v Ženevě 1.
srpnu. USA bucle zastupo
vat A. Johnson, který je
vyslancem v Českosloven
sku. Předmětem konfe
rence má být osud 51
amerických občanů t. č v
komunistické Číně a "jiné
věci”.
Dulles prohlásil ve
Washingtonu, že se Spoje
né státy budou snažit za
jistit příměří ve formoské
úžině.
V marockém městě Mek
neš došlo za návštěvy no
vého francouzského gu
vernéra G. Grandvala k
vážným demonstracím ,
při nichž bylo zabito 15
lidí. Podle neoficielních
zpráv bylo mrtvých asi
211.
V Alžíru zubily francouz
ské síly 15 povstalců.
27. 7. Nad bulharským
územím bylo sestřeleno
izraelské dopravní leta
dlo. Všech 58 cestujících
zahynulo.
V Maluji se konaly první
volby, ve kterých zvítězi
la s drtivou převahou
společná kandidátka ma
lajských, čínských a in
dických organisací.
Sovětští ,vůdci navštíví
počátkem příštího r o k u
Velkou Britanii. Mluví
se také o návštěvě Fran
cie a USA.
28. 7. 'merlcká a izrae'- :
ská vláda pral 'stávaly
proti sestřelení dopravní
ho letadla nad bulhar
ským územím.
29. 7. V USA a v Belgii
byly uveřejněny plány,
podle kterých mají Ameriěené v r. 1957 nebo
.1958 vyslat do vesmíru

Naše rovy
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Akce amnestie
Přivezete živé
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

—V Košicích se staví na
mírné staré Kalvárie am
fiteátr pro více než
aneb
20-OCó lidi
— hlušetz Konstantina
Biebla bylo otevřeno v ;e; ho rodném domě ve Slavětíně nad Ohří Na domě
V Austrálii je teď na československých zastupitelských úřadech p-oti je básníkova busta od so
chaře Karla Lidického.
dobé před jedním a půl rokem čtyřnásobný počet konsulárniím personálu. —S Buřme u byly naváz. V poslední době pracují všichni plnou parou na 'Akci amnestie’’.
ny diplomatické styky a
Nevíme, jakou odezvu přinesly inseráty amnestie ve zdejších novinách. í ceekoslc'. ensky konsuiát
Úrodnější pudu patrně nalezl agitátor melbournského konsulátu v zapadá . v Rangur.u se stává vel; vyslanectvím.
cích kolem Russell St., ve kterých dvě noci za sebou tahal plakát o amnestii —V soutěži obecních kro
a přesvědčoval interestr ané zákazník’/ o výhodách československého nikářů vyhrál na Česko
budějovicku
František
socialismu.
Hybš z Veselí nad Lužni
z cí
Na St. Kildé na řádaíi na konsuláté vel Vaclav Híavnička
kou slávu. Promítali fil Mostu /utekl v prosinci —Ve Falknově byla souze
Queen St., kde je úřa
na skupina čs. občanů
dovna zdejšího vícekon- my o Československu, i 951, byl v Západním ' iro "rozkrádání národního
podávalo se plzeňské a Německu, ve Francii,
i majetku". Tresty: K. Va
sula, se vyráběly chýry
slivovice, servírovaly se a v Belgií, půjde praco řák na 9 let, V. Tříska 7.
na běžícím pásu, které
obložené ch 1 e b í č k y. vat do dolů/, řezník Ja A. Vařák 3. L. Hlavatý 6,
několik volavek rozná
Hostitelé a hostitelky roslav Ryneš z Klatovska I Postřihomský 7. Dalších
šelo mezi uprchlíky. Vy
byli samy úsměv. Účast: /byl ve Francii
kde ho osm spoluobžalovaných
/mezi nim: manželky jme
niká v tom "uprchlík”,
9 hostůmajitelé řeznických a novaných/ bylo odsouze
který se zapomíná chlu
Pražský výbor pro na uzenářských dílen vyko no k trestům na svobodě
bit, že má řádný čs. pas
vrátilce je v poslední do řisťovali podle své libos od 6-18 měsíců.
z doby poúnorové. Me bě nějak zticha. Buď ti”/, František Širanec, —Ve Vrbovcích na Slo
toda je to celkem prosto jim navrátilci došli, ne z Modlan, 18-letý Fran vensku byl odsouzen k 4
duchá- "Už jste slyšeli, bo chystají nějaký velký tišek Schiessler z Jaro- letům vězení farář Š.
Simko.
že ten a ten si zažádal propagační podnik. Za viec, Jozcf Gorol ze - Komunistické Českoslo
o amnestii?” Ve všech minulých čtrnáct dni se Zubného, Rudolf Kře vensko se letos poprvé zú
případech ten a ten o objevila v tisku tato jmé meň /byl v Kanadě, pře častnilo festivalu lidové
hudby v Oslo.
tom přirozené nic neví na navrátilců:
man šel ilegálně do Spoje -Na případ Phyllis Sišpea do Československa se želé Strýčkovi s děckem, ných států, odkud ho rové / která je už i s
vrátit nehodlá.
Rudolf Přikryl z Mostu deportovali zpátky do dětmi ve Velké Britanii/
Před třemi týdny po- /ulekl v září 1951/. Války/.
HD reagovala Praha tím, že
poslala do Londýna pant
ZEMŘEL VÁCLAV Jean Eislerovou. britskou
Paní Eislerová o ČSR
manželku Čs. ekonomisty
NOSEK
V Praze zemřel 22. Pavla Eislera, /viz článek
Pod titulem "Zlepšené poměry v Českosloven července ministr pracov na této straně/.
Československé úřady
sku” uveřejnily londýnské "Times" interview s ních sil Vnclav Nosek. propustily začátkem čer
dcerou lorda Laytona, která je provdána v Česko Bylo mu 63 let. V úřed vence amerického četaře
slovensku za vysokého komunistického úředníka ní zprávě se říjftá, že ze Wintera. který byl zadr
žen 5. června, když foto
Pavla RínIít.i
mici po dlouhé chorobě. grafova) na čs. hranicích.
Prohlásila, že se po
Pani Eislerová řekla:
Václav Nosek byl po -Československou dele
"Život v Československu měry v Československu voláním horník. Za prv. gaci na varšavských osla
se mi libí. Žijeme jako úžasné zlepšily, jen čaj ni republiky pracoval ja vách národního svátku
/22. července/ tvonormální rodina.” Na o- a káva jsou prý drahé. ko zaměstnanec KSČ v J Polska
Účastnila se také politic rozličných funkcí ch. řili Ficrlinger jako předtázku, co soudí o Angli
! sedá Národního shrokého života na schůzích, Druhou světovou válku ! máždění ministři David,
čankách, které se snaží
kde si "lidé vyměňovali
Plojhar, Kahuda a spisoodjet z Československa, názory a přednášeli stíž prožil v Londýně, kde ! vatelka Jarmila Glazarob.Yl mluvčím KSČ ve
odpověděla: ’ 'Myslím, nosti". Pavel Eislcr prý
I vá.
Státní radě. Po ustaveni
že je to hlavně proto, že není členem komunistic
| - Opuštěná obec Krsek
vlády v Košicích se stal I na Toužiinsku ' dostala
se nemohou usadit. Za ké strany, ale to mu není
ministrem vnitra. Toto ’ první obyvatele z Ve’sclí
vinuji to hlavně jazyko nijak na škodu. Zamýšlí
postaveni podržel i po ■ nad Moravou.
vé potíže. Jestli lidé v napsat knihu o mírovém puči až. do roku 1953, I -Do konce června přeI sídlilo do pohraničí 2.723
Anglii nemají zpráv o soužití mezi Východem a
kdy se stal ministrem
svých příbuzných v Čes- Západem. Paní Eislero- pracovních sil. Tvrdí se, l nových osídlenců. Vládní
kosi ovensku, je to proto, va je houslistka, která že to byl on, který zor- • zmocněnec pro pohraničí
Josef Janouš si stěžuje na
že jim jejich příbuzní ne také v Praze koncertova ganisoval "defenestraci" : špatné plnění osidlovacího
píši.”
la.
Jana Masaryka- Jiná I plánu. Tři kraje jej splniI ly na 50-70%, kraje Oloverse říká. že on a Cle- | mouč. Hhadec Králové,
TEROR
V
AUSTRALII
Budoucí navrátilec z Austrálie Pátek měl s ná mentis byli jediní, kteří Gottwaldov a Plzeň jen
četli Masarykův dopis , na 30%.
vratem potíže. V těchto dnech měl dostat austral
1 —Ve Skutči nad Sázavou
na
rozloučenou.
ské státní občanství. Na konsulátě mu řekli, aby
byl otevřen památník Ví
to šel odhlásit. Na ministerstvu přistěhovalectví —Po útěku jednoho čs. tězslava Nováka /v jeho
podporučíka odhalili v bývalém domě/.
se žádosti pana Pátka podivili.
”To je přece jedno, že chcete jet do Českoslo Bavorsku komunistickou —17. července byl v
špionážní síť. která dodá Chocni letecký den u pří
venska. My Vám dáme pas a můžete jet třebas do vala do Československa ležitosti 20. výročí založe
Moskvy,” povídal příslušný oficiál dobrácky. Mlá. zprávy o bavorské pohra ní továrny na letadla ”Ordenec byl tím vyveden z konceptu, a zřejmě dostal niční policii. Agenti byli ličan" dříve "Mráz”/.
na konsulátě vycinkáno, že nic nevyřídil. Teprve většinou bavorští domká- -Pohodný votického ok
ri z pohraničí. Šest jich resu Antonín Dcubrava,
druhý den mu ministerstvo vyhovělo a bývalý bylo z a t č e.n o, jeden se bývalý řezník a hostinský,
uprchlík Pátek nyní hledí vstříc šťastné budouc oběsil ve vyšetřovací vaz byl odsouzen na 6 let Ža
láře nrotože umožňoval
nosti V táboře socialismu a míru.
-tp- bě v Pasově.

porážky na černo vydává a mírové využiti atomové
ním podvržených potvrze- energie”.
—Vatikán oficiálně od
—Plenární zasedaní ÚRO soudil pražské "Katolic
jednalo o zvýšení země ké noviny".
dělské výroby. Referáty —Nový čs. kombajn znač
měli V. Daubner, G. Hni- ky ŽM 330 byl vyroben
lička,F. Kácha, J. Kolář prostějovským "Agrostroa J. Kolský.
jem". Po vyzkoušení při
—Novým čs. vyslancem v žních na Slovensku a na
Norsku a na Islandu byl Moravě bude zahájena je
jmenován Iason Urban. ho sériová výroba,
František Písek se stal no —Ve věku 74 let zemřel
vým vyslancem v Bulhar v Praze spisovatel a histo
sku.
rik Cyril Merhout,
—Dirigent Národního di — Ve Zlíně byly na Stali
vadla v Praze J. Bubení nově třídě zahájeny výko
ček byl jmenován ředite pové práce pro stavbu no
lem liberecké opery.
vého družstevního domu.
—Československo dodá —Na počest syrské parla
do Argentiny úpravnu uh- mentní delegace, jež při
lí pro důl v jižní Patago- jela na návštěvu do Pra
nii.
hy, uspořádal Zdeněk
—Prof. di-. Antonín Salač, Fierlinger slavnostní re
profesor řeckého a řím cepci.
ského starožitnictví na —Komunistická strana
Karlové universitě, se do Československa
svolala
žil 70 let.
krajské konference strany,
—Mezi Slovenskou Lup- jež měly "zajistit plnění
čou a Šalkovou se staví na nových usnesení o země
Hronu nová továrna na dělské politice".
penicilín Provoz má být —Ministr zahraničí Vác
zahájen 1. ledna 1956.
lav David prohlásil, že žá
—K zabezpečení výzkumu dosti dalších 11 Angliča
o atomové energii byl zří nek o povolení k výjezdu
zen Ústav jaderné fysiky, z Československa "budou
jehož činnos bude řídil posuzovány příznivě”.
"vládní výbor pro výzkum
J. L./Č

Zprávy

v

přímé řeči

Amnestie
"Přijďte, vraťte se! Amnestie vám otvírá brány
Československa. Potvrdily nám to již příklady.
Žije mezi námi Bohumil Laušman, Bruno Folta
a v posledních dnech přišel i spolupracovník
Svobodné Evropy Vladimír Kučera a další.’’
Československý svět, 11. 6. 1955.
Spartakiáda
"Zavedii jsme jeden večer našeho hosta /ze
zahraniči-p. r-/ do pivovaru u Svatého Tomáše
na Malé straně. Před představením si objednal
tlačenku s cibulí a k té obvykle patří i ocet,
který vždy býval v restauracích stále k použití.
Servírka se však nejdříve našeho hosta zeptala,
zda si ocet přeje, a potom mu sama podle svého
uváženi trochu na talíř nalila a ocet odnesla.
Za ocet musel zaplatit 26 haléřů. A tak náš
host měl celý večer o čem uvažovat...”
Lidová demokracie, 2. 7. 1955.
Výsada
”V západních zemích je rozhlas po drátě také
znám, zůstává však výsadou horních deseti
tisíc, zatím co u nás právě tak jako v Sovětském
svazu zavádí se postupné v masovém měřítku
do všech krajů republiky, kde jsou zřízeny
zvláštní zesilovači stanice a odkud bude rozhlas
po drátě rozveden do všech okresů, měst a
vesnic naší vlasti.-”
Pražský rozhlas, 21. 7. 1955.
Podivná
odpověď
"Velkoobchod zbožím široké potřeby nakoupil
od Průmyslového kombinátu z Bratislavy ně
kolik desítek tisíc drátů do kol. Ukázalo se však
že mají špatné závity a slabé chromování. Na
reklamaci došla podivná odpověď. Nedá se prý
nic dělat- je to prý vinou zastaralého zařízení.
Za takového stavu činíme zatím taková opatře
ní, že podnikům, které si stěžují na kvalitu
výrobků, dodávky zastavujeme...",píše se v do
pise..-”
Rudé právo, 8. 7. 1955.
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Československý exil očima evropských revisiomstu
KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY OD

STANDY

KOTMELA

BELL EAR CAR SALES
83, High Sl, ST. KILDA, VIC.
Nejnižší deposit — Nejvýhodnější podmínky
KOUPÉ
PRODEJ
VÝMĚNA

90 dní záruka
24 hodinová služba
Volejte LA 7762 nebo LA 3504

Specialista nervových chorob

s dlouholetou praxí ve Varšavě
MACKIEWICZ
3. posch., 117 Collins St., Melb. - City
nebo - 25 Balston St., St. Kilda, VícNávštěvy telef. předem, na č. LB 4083
J.

DEMOKRACIE PRO INDOČÍNU
Ženevská konference, ta před rokem, ode
vzdala Ilo-čl-mínhovým komunistům severní
Vietnam a zaručila t. zv. svobodné volby, které
mely do dvou let sjednotit zemi. To neznamenalo
v praksi nic jiného, než odloženou ztrátu druhé
půlky Vietnamu. Západní účastníci konference
tohle musili vědět.
Vinu na dnešním zou bit rozhodnuti voličů, jed
falém stavu Vietnamu ma ná v rozporu s demokra
jí především dvé mocno tickými principy. Jenže
sti: Francie a Anglie. Obě vietnamský problém sahá
podporovaly vasalský a dále. Za prvé: je těžko vě
zkorumpovaný režim císa řit poctivosti voleb ve
ře Bao Daie. Francouzi Vietminhu za dozoru
mimo to aktivně pomáhali pseudoneutrální meziná
vzbouřeneckým přežitkům rodní komise /Kanada,
svého panství, sek t á m Indie, Polsko/. Za druhé:
IIoa-Huo a Biň Šujen a i kdyby se v ní dalo věřit,
ve snaze po z á cli rané Diem neměl éas, ani pod
svých obchodních zájmů mínky, na skutečnou deve Vietmlnhu jim není nic mokratisaci jihu a jeho
volební vyhlídky se rov
příliš špinavé.
V době mezi uzavřením nají nule.
Tím se znovu dostává
ženevské dohody, kterou
Vietnam nikdy nepodep- me k otázce, kterou jsme
sal, a dneškem, došlo k se jíž kdysi zabývali: je
událostem, které značně nutné, nebo vůbec pří
zkomplikovaly jednoduché pustné a ospravedlnitelné,
plány signatářů přiměří. aby se menšina v rámci
Nový ministerský předse demokracie podřídila vět
da Ngo Dinli Diem, kte šině, která se rozhodla
rému nikdy nikdo neupl- pro vyslovené zlo? A kde
rnl poctivost, ukázal dvě to jde: je správné dovolit
další cenné vlastnosti : politicky nevyspělé větši
odvalili a schopnost. Jeho ně, aby spáchala z igno
jednáni ukazuje, že má race masovou sebevraždu?
pramalé porozuměni pro Demokracie byla bezpo
íranko-britskou koncepci chyby míněna pro lidi na
mírového řešeni sporných určité úrovni. Ale i tak,
problémů mezi Západem . úporná odpověď, a ta se
jistě vnucuje, by vytvá
a Východem.
Spor Diem kontra že řela nebezpečny prece
nevské příměří je celkem dent. kterého by mohlo
jednoduchý: zapadni han být snadno zneužito. Obá
dlila tenkrát slíbili dodat váme se proto, že naše ona komunistickou šlachtu tázky zůstanou bez defi
do dvou let zbytek viet nitivní odpovědi a vzniklé
namského berana. Diem se vzduchoprázdno bude
vzepřel ženevskému dik třeba přičíst na konto ne
tátu. nezahájil předvoleb dokonalosti demokracie .
ní rozhovory s Ho-ěi-min- která přesto zůstává nejhem a odmítl tak položit lepši vládni formou, ke
hlavu na špalek. Netřeba které jsme dospěli.
podotýkat, že jeho popu
Ale tolik si můžeme
larita na Západě rázně zodpovědět. Kolik indivi
poklesla. řirancouzský, dualit na světě, tolik růz
britský a dokonce i ame ných řešení. Jako se nedá
ricky tlak se stupňuje. Bý nadekretov.it blahobyt, so
valá poctivost ustupuje ciální rovnost a čemu kdo
“nezodpovědné dogmatiě- má a nemá věřit, tak se
nosti", zkrátka Ngo Dinh také nedá nadekretovat
Diem stoji v cestě demo demokracie. Rozhodně ne
kracii.
ve Vietnamu, kde by tý
Toto obviněni se zda na den demokracie mohl zna
první p o li 1 e d správné. menat desetiletí bolševic
Ten. kdo se odmítá podro ké nesvobody.
-kvv-

Čechoslováci-plutokrati
mezi exulanty
1 erb kdo si pozorně přečte kterékoli asio časopisu Exiied Europe
Revietv”, nemůže být ani chvilku na pochybách, odkud vítr fouká. Vane
přímo od Dunaje, byť i v záhlaví bylo napsáno, že je to “Američan Survey on Emigrě Activities Today - and Probíems ot Liberated Europe Tomorrow”.
Dunaj je aspoň v poznámce, že zmíněný časopis vychází za spolu
práce "Danubian Research Service, New York”. "Exiled Europe Review
je zkrátka mluvčím evropského revisionismu habsburského ražení, s
úvahami o výhodách dunajské federace a nostalgií po stařičkém mocnáři
Je to však také první z revisionistických časopisů- který se snaží říci své
názory' inteligentně- Ve 2. čísle uveřejnila jeho redakce obsáhlý a pře
hledný seznam exulantských skupin jednotlivých národnosti /s výjimkou
Bulharů, Makedonců a Albánců, které řadí k “exulantům druhého
řádu”/, v němž zaujímá československý exil značné místo.

Podle názoru "Exiled
Europe“ jsou Čechoslo
váci nejvlivnějši z evrop.
ských exulantu. Jsme
mistry propagandy, kte
ří převyšuji v tomto ohle.
du všechny ostatní skupi
ny-” Řídíme se prý pří
kladem Masaryka a Be
neše, kteři vytvořili za
první války ” ohromnou
propagační mašinérii ’.

Plutokrati mezi exulanty
Českoslovenští exulan
ti si prý vytvořili síť oso
bních konexí v řadách
západních žurnalistu, jež
jim umožňují vyburcovat
veřejné mínění v okamži
ku, kdy je to pro náš exil
příznivé. Ostatní exulanti
nám se závisti i s obdi

U.S. Štátny

vem přezdívají "slovan
ských Židů”.
Achillovu patu česko
slovenského exilu vidí
redakce "Exiled Europe”
v tom, že Čechoslováci
mají také nejvíc nepřátel
jak mezi jinými národ
nostními skupinami, tak i
ve vlastních řadách.
"Pod elegantní fasádou”
mamě tedy my, “oprav
doví plutokrati - caři v
mezinárodním světě”,
jak nám "Exiled Europc lichotí, starostí plnou
hlavuJak se dá čekat, zavinil
to Masaryk s Benešem,
protože rozbourali Ra
kousko. To je ovšem k
smíchu. Sledovali jsme
"před, během a po druhé

světové válce sebevražed
nou politiku”, neboť
jsme se prý propůjčili ”k
roli ubytovatele panslovanského 'ruského komu
nismu ve střední Evro
pě”. To je zlomyslná ne
pravda. K diskusi však
zůstává otevřena třetí
část obvinění proti česko
slovenské politice z let
1945 - 48 : odstoupeni
Podkarpatské Rusi, od
sun Němců a Maďarů,
výsledky voleb z roku
1946.

O slovenských sepa- ■ •
ratistcch
"Exiled Europe” tvrdí,
že nejmocnějši organisací slovenských separatis
tů je “Liga amerických

Department a Slovenský

Na 31. kongrese Slovenskej ligy v Ameriko pročí
tal kongresník Alvin M. Bentley dva politicky dóležité listy, týkajúce sa Slovenského státu a ČSK. Je
den z nich pochádza od prezidenta Frče Europe
Committce lne. Mr. IVhitney S. Shepardsona a druhý
od Statného departmentu. Oba listy boly adresované
kongresníkovi Bentleymu.
Mr. Shepardson 19.IV.55.
odpovědni Mr. Bentleymu
ohledne politicej linii
Rozhlasu Slobodnú Europa medzi iným toto: "Sine
informovaní o tom, že po
litika Spojených štátov
podporuje obnovenie opravdivej demokratiekej
Československej republiky
a že nepodporuje vytvoreme Slovenskej republiky.
Rozhlas Slobodná Europe
je nie povinny opakovat’
tento fakt vo stojích roz
hlasových
vysíeianiach
Čechom a Slovákom a ani
to nerobí. Zdržiava sa de
baty o tom. To tiež značí,
že sa zdržiava a bude sa
zdržiavaf so zretelom na
politiku Spojených štátov.
aby rozšiřoval slovenský
separatismus pomoc c u
sv ojích zariadeni".
L ts t Statného depart
mentu Mr. Bentleymu z

2. V. 1955 prc jeho význam
citujeme celý.
“Ve věci stredo-a východoeuropských štátov, ich
územnej organizácie a národnostnej skladby, politi
ka Statného departmentu
se zakladá na přesvědčení,
že podporovanie zásady
samourčenia nám ukládá,
aby sme vyčkali na istý
přejav vůle ludu tých štá
tov v slobodných podmienkach á aby sme plné
uvážili následky akejkolvek činnosti, smerujúcej
v prospěch nového štátu
so stanoviska stálosti, bez
pečnosti a hospoda rskej
životaschopnosti strednej a
východnej Európv vůbec.
Stredobodom tejto politi
ky je vytvorenie podmienok, za ktorých lud střed nej a východnej Európv
bol by schopný siobodr.e
rozhodnut' o vlastných

stát

Slováků", za niž prý sto
ji většina Slováků, kteří
žiji v zahraničí. Nepoda
řilo se jim však dosud
otřást vedoucí posici Če
choslováků.
Slováci jsou také han
dicapováni tím, že někteří
z jejich vůdců jsou zra
nitelní obviněním z fašismu, neboť se podíleli
na zřízeni loutkového
slovenského státu. Také
prý jim škodí” trochu
přehnaný” kult Msgr. Tisa, který byl popraven ja
ko válečný zločinec.
Jinak však hlavni chy
bou Slováku je, a v tom
je ta opravdová legrace,
že sc dosud nedomluvili
s Maďary. Je to veliká
škoda, lituje redakce
"Exiled Europe”, že jsou
Slováci tak podezíraví a
aplikuji právo sebeurčeni
i na lákavou fusi svatoštěpánskou. M a ď a ř i si
pak musí vykládat slo
venský postoj jako neu
přímný a pochopitelně se
musí zajímat o právo na
sebeurčeni pro ” masy
M a ď a r ů , kteří žijí na
Slovensku”. A tak, proto
že sc Slováci nesnesouA
Čechy a nedovedou se
dohovořit s Maďary, jsou
v exilu "isolovanou sku
pinou”.
Kde žijí čs. uprchlíci
V článku o českoslo
venských uprchlicích je
také přehledná tabulka o
rozvrstveni
příslušníku
našeho exilu. Podle této
tabulky je v exilu 50.000,
Čechu a 10.000 Slováků.
Početné je čs. exil
rozložen takto: ve Spoje,
ných státech 15.000, ve
Velké Britanii 6 000, v
Austrálii 11.000, v Kana
dě 6.000, v Západním
Německu I 1.000 /z toho
jen 3.000 v táborech p.r./
v Jižní Americe 6.000, v
ostatních zemích 5.000vin

vládnych a hospodářských
inštitucíach, ako aj o jeho
vzťahoch k druhým nárotlom, ako aj k ostatným
európským národom.
So zretelom na otázku
budúcej územnej organi
zácie Československa ,
Státny department je toho
náhjadu, že si český a slo- '
venský lud sám má za I
slobodných podmienok ro
zhodnut’, či chce pokračo- |
vat' v spolužití v spoločnom Československou)
státe,
Češi a Slováci sú sjednoteni v jednom státe od
roku 1918 s výnimkou obdobia II. světověj vojny,
keď Československá re
publika bola rozdrobená
následkom nacístickej útočnosti . Podporovanie
Či. kivireniká
osobftného Slovenského
rertiuriet
štátu by vzbudilo dojem,
KIOSK
že sa americká vláda pod8. Esplanade,
ujala na činnost’, ktorá by
ST. KILDA, yiC...
sa mohla posudzovať ako
Telefon LA8ÍM
náznak, že vláda Spoje
ných štátov změnila svoje Denní obědy i večeř*
Místnosti příjemně
stanovisko k územnému
vytopeny
stavu Československa-od- .
Srdečně zve
hiiadnuc od jej stanoviska
ZDENÍK PELAR
/pokračování na str. 6/
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Knihy, divadlo a film v Československu

KOLABORANTI

A

OPORTUNISTÉ

Předstírané uvolnění kulturní glajchšaltacc v Československu umožnilo
vystoupit na veřejnost několika spisovatelům, kteří v prvních poúnorových
letech mlčeli, ať už dobrovolně nebo ne.
Někteří z nich se stále snaží zadat si co nejméně - jako třeba K. J. Beneš,
kterému nakladatelství "Československý spisovatel” vydalo tlustý’ román
”Mezi dvěma břehy”.
lato kronika pražského revolučního jara 1848 iux nešetři předepsanými
narážkami na "reakční oportunismus” české měšťanské inteligence * Palackým
a Havlíčkem v čele- ale pečlivě střídá tyto povinné desátky stranické linii s
pasážemi, které docela objektivně vysvětlují smýšlení a postup osočovaných
politiků.

Hlavním kladným hr
dinou je ostatně roman
tický revolucionář J. V.
Fric, kdežto proletářský
odboj zastupuje Sabina,
což je zlomyslnost sotva
bezděčná.
Lidé v květnu
Zato ex-cxistcncionalista
Bohuslav Březovský slo
žil režimu svým romá
nem "Lidé v květnu”
přísahu věrnosti. Je to
příběh z konce minulé
války, sestrojený přesně
podle stranického návo
du: představitele měšťá
ků vede zbabělost a reakčnost až k otevřené ko
laboraci s Gestapem, sy
nové lidu neohroženě
partyzánčí a "kosmopolitický” malíř se na květ
nových barikádách stává

zuřivým
socialistickým
realistou. V závěru vy
hrožuje BřezovSký po
kračováním příběhu v
příští knizeHumor v podnájmu
Ve světle rudé kul
turní rampy se před ča
sem taky objevil bohém
ský kursivkář Achille
Gregor. Nedávno mu vy
šly hned dvě sbírečky po
vídek, známých už z "Di
kobrazu” a jiných ofici
álních estrád komunistic
kého humoru.
Jedna se jmenuje "My,
spotřebitelé" a druhá
"Muž v podnájmu”. To
to satirické povídáni o
byrokratismu, zmatku v
zásobování a šeptané pro
pagandě je sice velmi
krotké a ve slohu až pro

/Pokračování/

Ale to jen na krátko. Zase z vozů ven a
pochod. Zarazili jsme na miste, které se jmenovalo
Columbia. To už byla prakticky fronta, pokud se
tehdy <j nějaké frontě dalo prakticky mluvit. Utá
bořili jsme se tam ve tři odpoledne. Příkopy byly
plně ožralých Francouzů, kteři už slavili rozchod.
Od jednoho prchajícího francouzského rotmistra
jsem vymámil 12 nábojů do mé pistole, jež mi dal
velmi rád. protože, jak říkal, on už je stejně nebude
potřebovat.
V Columbii bvl poměrně klid. Frantíci se sami
obsluhovali ze sklepů opuštěných putyk, a my jsme
je nerušili. Ani se moc nerabovalo- protože každé
mu bvlo jasně, že akce musí přijít každou chvíli, a
nikdo netoužil tahat na hřbetě zbytečnou polní pří
těž. Asi v šest hodin večer bvlo wslano jedno druž
stvo polní stráže asi na 2 km před Columbii k opuš
těnému muničnímu skladišti, jednak aby hlídali,
jednak aby vyhlíželi Němce, o kterých jsme už
měli zprávy, že jsou v okolí.
V půl jedenácte večer to začalo. Rozkaz k rychlé
mu ústupu- Každý popadl, co se dalo. Na polní
stráž se přirozeně zapomnělo a nikdo nikdy už z
nich nikoho neviděl. Tehdy se ustupovalo ještě cel
kem v pořádku- Pochodovali jsme celou noc. -Až rá
no jsme dorazili do lesa u nějakého nádraží, kde
náz zase naložili na otevřené dobytčáky a vezli do
neznáma.
Cestou vlakem jsme už ztratili poměrně dost lidi.

něk Jirotka. kteří’ zůstá
vá ve slohu i ve volbě
prostředí věrný svému
tradičnímu pseudoanglického humoru, ale dává
mu velnu budovatelské
pointy. Konjuktury, kte
ré se humor těší, využil
teď k novému vydání své
staré, "ideově” neškodné,
ale násilně veselé parodie
na detektivky "Muž se
tivně napodobuje ruské
psem”.
vzory, ale tu a tam po
Světlá výjimka
dává zajímavé informace
Tak lze nazvat spor
o chronických strastech
denního života v komu tovní román "Start a cíl”
>d Mirka Paška, který vy.
nistickém státě.
dalo
nakladatelství "Na
Dozvíte se třeba, že,
še
vojsko
”. Je to rutino
jedete-li dnes v Česko
slovensku na pár dni na vané stavěný a odborné
chatu, musíte se po pří kupodivu zasvěcený pří
jezdu policejně hlásit a běh mladého závodního
dát si to potvrdit razít cyklisty. Skoro celý děj
kem do občanské legiti se odehrává na trati zá
mace, vést na chatě sez vodu Praha-Vjíršava. Pa
nam "nájemníků” dát si sek je dokonce tak poc
jej policejně zkontrolovat tivý, že přestává dřív, než
a před odjezdem se zase se jeho hrdina stane ne
přeborní
odhlásit- /K tomu víme porazitelným
kem.
Kolaborantského
od uprchlíků, že policie
musí mít klice od všech není v této knize praktic
chat a že je pravidelně ky nic.
Kříse dramaturgie
prohlíží./
Celková úroveň diva
Mazaným ko
laborantem je také Zde- delnictví není růžová a

Ne snad nepřátelskou palbou nebo nálety,ale pro
to, že mnozí v té době už jaksi privátně dcmobilisovali. Jak jsme přijeli někam, kde to trochu znali,
ztráceli se jeden po druhém jako pára. To mluvím
přirozené o těch, kteři byli usedli ve Francii. My
jsme neměli kam se uklidit.
Na jiném nádraží nás znovu vyklopili a jali jsme
se opět prchat pěšky. Na cestě jsme se srazili s
francouzskou jízdou- které už Němci pobrali zbra
ně, a dragouny zákeřně pustili na svobodu, aby
šířili paniku. Pochodovali jsme zase až do druhého
dne. Většina z nás se v té době už naučila spát v
chůzi.
Na jiném záhadném nádraži nás z neznámých
důvodů naložili do vlaku, který nás zavezl do mě
stečka Gien.
Když jsme tam přijeli, bylo už vybombardované,
po ulicích se válely mrtvoly, krámy a hospody vy
bílené. Ale na konci Gien ještě stál nezbořený most
k jihu.
Bohužel to netrvalo dlouho, než s tím Němci
skoncovali. Když jsme přecházeli, spustili na nás
Messeschmidty. a francouzšti sapéři, kteří už kou
kali být co nejdříve doma, vyhodili most do povětří.
Na druhém břehu uvázl celý jeden prapor našeho
pluku- který se pak přepravoval přes řeku, jak se
dalo.
Zakopali jsme se narychlo za mostem a čekali
jsme na noc. Zrada přišla na nás tentokrát ze záze
mí. Kluci objevili nedaleko nás větší zemědělskou
usedlost, kterou zapomněla prchající armáda v tom
zmatku vyžrat. Zreícvtrovalo se tam velké množství
soleného vepřového a smetany, takže nám pak v
noci přibyl k normálnímu kalupu ještě jeden Na druhý den jsme proti všemu očekávám neprchali. Dostali jsme rozkaz se zakopat a čekat na
Němce, kteři už jsou za rohem. Čekali jsme na né

málokdy j<- vidět slušné
představeni. Jc velký ne
dostatek schopných reži
sérů a také dramaturgie
je velnu ncurovnaná.
Repertoir je dosti ši
roký, z klasíky se hraje
téměř vše, chybí jen sou
časný repertoir ze Zápa
du. Současná dontáci pro.
dukce přináší věci vřtši-

Crux

nou nedokonalé a snad
jedině dramata Mirosla
va Stehlíka mají vyšši
řemeslnou úroveň. Ste
hlík sám se netaji tím, že.
"píše podle předlohy".
Z posledních inscenací
byla celkem ještě nadprů
měrná špatná Salzrova
inscenace "Radúze a Ma/pokračováni na str. 6/

A u s t ra í i s
Jana Borová

Jiné hvězdy putuji na tmavěni nebi
nad mou hlavou
Argo, Eridamus, Crux Australis .
A ty další?
To icjsou hvězdy

To jsou moje přáni a touhy
které se chvějí na půl cestě mezi
nadějí a beznadějí

Jiná rána a jiné noci, padají na mé srdce
a každé zavře jednu bránu kterou se
vychází a vchází
Mé kořeny úpěnlivé obepínají
kulatý povrch země
a prodírají se až k jejímu ohnivému jádru
aby dosáhly místa odkud vyšly
A zatím sc jen víc a víc upevňují do cizí pudy
dva dny. Celá naše rota neměla jediný kulomet,
ale na štěstí jsme našli těžký kulomet i s municí,
který Frantíci tam nechali na památku- Jak Němci
zjistili, že jsme se zakopali, začali do nás bít šrapne
ly. Na levo od nás držela posice naše kulometná
rota, napravo byli Senegalci a francouzské dělo
střelectvo, které vyměňovalo salvy s německým. My
jsme u toho byli páté kolo u vozu, ale museli jsme
se nechat dva dny ostřelovat. Myslím, že velké ztráty
jsme, alespoň naše rota, neměli, jen jeden kluk se
omylem vyznamenal.
Byl to spojař, a jak tak pobihal od stanoviště
ke stanovišti, nechal tam nékde ležet svůj plášť- To
bylo jeho štěsti, protože šrapnel provrtal tím pádem
plášť bez majitele. Když jsem mu o tom říkal, bě
žel si pro něj. Bylo mi dizné. co bude s rozstříleným
hadrem dělat. Teprve v Anglii jsem náhodou zji
stil, že za to vyfasoval Válečný kříž.
Za dva dny střílení přes vodu přišel nevyhnu
telný rozkaz k ústupu. Velitel roty mí dal příkaz,
abych šel poslední a prohlédl všechny pssice, aby
nikdo nezůstal pozadu. Rozkaz je rozkaz, ale na
posicí jsem našel pouze zapomenuty těžký kulomet
/ten od Francouzů/, zapomenutého osla, který ten
kulomet tahal, a zapomenutý karton tabáku. Vše
jsem podle rozkazu zrekviroval, ale než jsem se
dostal přes svah, který čelil německé straně řeky,
přišla těžká šrapnelová baráž, při níž jsem musel
osla opustit a schovat se u blízké hřbitovní zdi,
abych to měl bliž, kdyby se skopčáci trefiliJak baráž přešla, vydal jsem se na cestu za rotou.
Jenže ta už byla Bůh ví kde. Jako na vztek bylo
hned za prvním kopečkem rozcestí s třemi cestami.
Pustil jsem se nazdařbůh jednou z nich. Nejdřiv
jsem našel opuštěný motocykl bez benzinu, což mi
nijak nepomohlo, ale potom jsem narazil na polní
ambulanci.
/Pokračování příště/
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POVÍDKA PRO PRAŽSKÝ HLAS DOMOVA

ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII

dovoluje si Vás pozvati na

přátelský
večírek
Výstražným příkladem toho, co. se stane těm, a odvoláni nikde. Na mě to zkoušek u Reka v
kteří podlehnou svodům a lákání cizí nepřátelské Melboume. Nejdřív mi píchli asi osm injekcí, tam
který se bude konat v sobotu dno
propagandy, je vyprávění 22-letého číšníka Jarosla se to nosí v hrníčku na čaj, poněvadž to je po šesté,
13. srpna 1955 v 8 hod. večer
va Čtvrtka z Vclešína, okres České Budějovice, kte víte, a pak mi při malé domů řízli mezi dvě esa
na 266-8, Brídport St., ALBERT PARK, Vic,
rý dnes už opět radostné buduje socialismus na šprajc.”
Vstupné 10 Reservování stolů:
šachtě Zápotocký III v ostravsko-karvinské pánvi
Avšak zanedlouho potom, když jednou seděl Jatelefon
MX
2143
/večer/
kamenouhelné.
rn;1;-. čtvrtek v j inom z nočních podniků, dost l
Zvláštní pozvánky nebudou rozesílány
"Byl jsem individuem práce se štítícím”, říká se mu do ruky "Hlas domova” /ten pražský-p. r. .
otevřeně ve svém sebekritickém projevu k zástup To rozhodlo. Rázem si vzpomněl na zelené háje Velešína, prosté bílé chaloupky s hnědými víšky pod
cům tisku, "ale na Západě mi spadly šupiny”.
horami, na tvrdý hraničářský lid. který tak neú
Líčí dále, jak četba rodokapsů a morzakorů spolu navně zbrojí pro věc světového míru. Ještě než
práce
optické
Provádíme
veškeré
s poslechem relace "Doba, práce, události" redakto mohl zakročit Menziesův policejní aparát skrz ukra
přesné, rychle a za levné ceny
rů Zemana a Cincibuse ho svedla k tomu, že opustil dené auto, stál pod ochranou československých za- 1
kvetoucí národní správu na ašském okresu, v níž stupitelských úřadů.
na útěku zanechal jen přimontovanou puklici nad
2- poschodí
"Jaroslava si beru na starost sám.” říká s otcov
vchodem a futrál na břitvu.
skou tváří vrchní strážmistr SNB Kuděj, který po
257 Elizabeth St.,
Popisuje, jak přelstil naše bdělé pohraničníky le máhá Jaroslavovi v rychlém zabezpečení na novém 1
Melbnurne - City
gitimací sekčního šéfa "Fondu národní obnovy” a pracovišti. "Věřím mu, dám pozor, abych se nezkla
tvrzením, že již byl několikráte trestán pro krádež mal." Jaroslavovi září oči. Je z něho nový člověk. I
vchod drogerii
a zpronevěru, a že tedy nemůže být uprchlíkem Už je konečně doma. Už mu to došlo.
jun I
AMGAL
politickým.
Dramaticky vypráví o tom, jaké zklamání ho U.S. a Slovenský
Telefon: MU 2601
stát
čekalo na tajné špionážní centrále nepřátelské moc
nosti v Mnichově, Dali Armi-str. 11, kde byl pocho
Přijímáme objed
py J. F. Dullesa do krve ztýrán hned poté, když se /pokračování íc str. 4/ zadrhovaly také věci, ako
návky také poštou
je
případná
politická
orztratil karton cigaret.
k terajšiemu komunistic garusácia celej východnej
"Ve smutně proslulém táboře Arsenal v Lud- kému režimu a že podpo Európy, postavenie jed- j
wigsburgu, středisku zrádné a odrodilé buržoasní ruje rozbitie tohoto Státu notlivých z mnohých náinteligence, jsem byl persekvován pro svůj, dělnický a vytvorenie osobitného rodných skupin tejto ob
NETRAPTE SE S VAŘENÍM !
J
původ, a sice jelikož zrádci Zenkl, Ripka, Letrich Slovenského Státu.
lasti. vztahy jednotlivých
a Majerovi sociálfašisté mne nechtěli dát do skla , Štátný department sa skupin ku Spojeným štáPřijďte se najíst k
du”, říká Jaroslav Čtvrtek důrazně. Aby získal však domnieva, že opuste- tom a k Nemecku, Rusku
ČERNÝM DO RICHMONDU !
trochu té nejnutnější obživy,' byl nucen živiti se ve nie cesty pokračovat’ v a ostatným európskym
Stuttgartu střelbou papoušků. Na další dotaz dopi historickej koncepcii jed mocnostiam a zaistenie sa
sovatele korejského lidového radiožurnálu sděluje notného Československa, proti územnému, politic
258 Church St. /blíže Bridge Rd./
k tomu, že střelbou papoušků je míněna výměna pokial sa sami Češi a Slo kému a hospodářskému
Výborná jídla
Levnc ceny •
domácky vyrobených dolarů za pravé marky cizím, váci slobodne iriak neroz- rozkúskovaniu východnej
v našem národě nikdy nezakořenivším. kosmopo hodnú, by málo osudné Európy, nevynlmajúc ani
Příjemné prostředí
litním živlům.
následky vo východnej samotného Slovenska,
Večeře
dennX
5 - 8 hod. /mimo pondŽlí/
[
Európe,
následky,
ktoré
kedže
má
tiež
národnost

"Do cizinecké legie jsem musil vstoupit ilegálně,
v sobotu a v neděli též obědy /12 - 2/
J
čas
neboť jsem byl stihán Adenauerovou protilidovou ako b y jestvovaly, b y ně menšiny”.
policií”, pokračuje Jaroslav dále. Rekruti byli dr
Spojení z. City: elektr. 27, 28, 40, 48
ženi ve vlhké podzemní cele na Chateau ď If. V DIVADLO V MELBOUR- T. J. Sokol Mclbournr
ze St. Kildy: elektr. č. 78
NE
sousední cele ještě chrastila kostra Jeana Valjeana,
oznamuje:
vězněného tam kdysi fašistickým komisařem Ja13.8. se opakuje předsta
Představení veselohry
vertem.
vení filmů "Praha-město
GRAND
HOTEL
NEVA

Pět let ztrávil Jaroslav utlačováním vlastenců v
• KRÁTCE Z EXILU
umění” a "Umělecká výz
Indočíně, pětkráte byl raněn a třikráte zajat vítěz DA, kterou uvedlo 30.7. doba Národního divadla’
České
ochotnické
divadlo
nou Hočiminovou armádou, z čehož dvakrát bojo v Melboume. začalo lépe, pro žactvo čs. doplňovací —Dr. Štefan Osuský mlu letalem.
val bok po boku s čínskými dobrovolníky proti fa
školy vedle kostela sv. j vil v Národním domě v -Po atentátu na Matuše
šistickým vetřelcům. Po třetí nemohl se již zúčast- než hry dřívější. Zaslou Ignáce na Church St., Londýně
na téma "Posta Černáka zesílilo Západní
žily
se
o
to
obě
nové
he

niti osvobozovacího boje, neboť byl v opilství za
Richmond. Začátek ve 2 vení ČSR v Evropě”.
Německo stráže na čs.vlečen na otrockou práci na norské lodi, jež kotvila recké posily. ” američtí hod. odpol. Hosté vítáni. —
Na V. mezinárodní stu némecké hranici, aby za
milionáři ” Procházka a
v Haj fonu.
Mueller. Četné obecenstvo —v neděli 14.8. pořádá se dentské konferenci v Bir_ bránilo útěku vraha do
Na norské plovoucí galeji ztrávil další tři roky, bavilo se však nejlépe v vyjížďka na koních. Sraz minghamu v Angín pro ČSR.
krátě si čas pasiánsem a touhou po domově. Žádal posledním jednání, i když v 1.45 na jízdárně v North mluvil zástupce és. demo -V táboře Valka u Nomnohokráte o repatriaci, ale kapitán nechtěl ani ; spíš předvedeným zmat Balwynu.
kratického
studentstva rirnberka se shromáždilo
slyšet. "To víte." říká Jaroslav se skromným úsmě- I kem než vtipy hry. jak je —bude-li dostatek zájem Jaroslav Zich.
několik set és. politických
vem, "takového dříče už sotva najde.”
měl na mysli Frant. Lan ců, uspořáca se kurs bo —Nový uprchlický tábor uprchlíků, kteří přijali
A jak tomu bylo v Austrálii, je další dotaz zpra ger. - Ani toto představe xu. Přihlá: ky a informa byl otevřen v Zimdoríu u resoluci, v níž odsuzují
vodaje londýnského časopisu "Daily Worker". "Je ní jako celek nesnese ješ ce: J. Čeriý, 83 Willia ns Norimberka. Je určen pro komunistickou "amnestii”
správné tvrzení, že se tam na zrádných emigrantech tě vážnou kritiku. Je však Rd., Prr. ..r. n.
300 osob a je vzorné vy a návrat skutečných poli
dělají pokusv?" Jaroslavova tvář se zasmušila při třeba zhodnotit dobrou I —v sobetv 3. říj na se bu baven.
tických uprchlíků.
teskné vzpomínce.
snahu účinkujících hrát dou konat ^okolsKé šib- —Do Izraele přijelo za —19. 7. byly do ČSR do
"Pokusy, to se ví. že se dělají pokusy. To si ne české divadlo za tak ob ř.nky v sále radnice v poslední rok 36 emigran praveny balony akce VE
TO výtisky 34. čísla SVO
tů z ČSR.
dovedete představit, co si musí uprchlík dát líbit. tížných pod-ínek. Dou North Me bouřné.
fejme. že tato dobrá sna
—Dr. J. Kratochvíl bude BODNÉ EVROPY _ čtrB. Ch.
ha povede k dalšímu zlep
přednášet na universitách nádtidenníku čs. lidové
Kolaboranti a oportunisté šení výkonu, k zřízení VÝKONNÝ VÝBOR RSČ v Heidelberku a Stutt oposice, které vychází v
dobré ochotnické scény.
počtu 2 miliony. V tomto
■ konal schůzi 16. a 17. 7. garte v rámci "studium čísle se pojednává o rne/Pokračováni se str. 5
Caesarovi chystá Mau' Nev.- Yorku, na níž se generále”.
— Josef Zloský, býval v zinárodní-polítické situa
FILM O ČSR Z EXILU podrobně zabýval ženev starosta ooce Kyje u Pra cí, o otázce satelitních ze
huleny" v Národním di passantova " Miláčka
skou konferencí shletfiska hy. zemřel v USA ve věku mi a o významu jednotné
vadle a příliš naturalisti
Státní opereta v Kar
J. Beran zhotovil v čs. zájmů a 20. 7. zaslal! 54 let.
protikomunistické oposice
cky provedené Vachkevc lině měla slušnou premié Melboume dva krátké do fer.tr telegram presiden
—Čs. operní pěvkyně Eva és. lidu. Tentýž den bylo
"Bidýlko"- Sovětská dra ru Milloeckerova "Že kumentární filmy: "Ná tovi Eisenhowawí:
vystoupila na kon nad ČSR shozeno zvláštní
" RSČ vyslovuje Vám , Liková
maturgie byla zastoupena brového studenta".
rodní divadlo a jeho výz
certě
v
Nevr Yorku v Le- zemědělské vydání SVO
nejhlubší dík za Váš ob
BODNÉ EVROPY.
"Profesorem
Poležajej aké ve filmu není nic doba" 'barevný. 15 min.* i divuhodný projev o obno_ vrisohr. Stadium.
Č/FEP
vem ' s Kemrem v titulní pozoruhodného. Dva mo- a "Praha - město umění” , věcí svrchovaných práv —Trvalý pobyt v USA __________
22 min. . Oba vznikly národů za Železnou opo byl zvláštním zákonem
roli. Jinak poušťrume-.t»lni ri-rry "Jan
filmováním fotografií a nou a ostře protestuje. povolen és. uprchlíkům A. České obédy a večeře
denně mimo neděle
Hus" a "Psohlavci” jsou maleb a jsou r.ač očeká proti falešnému t.rzení Volejmekaví a B. šurano_
Werich zase ve ^vém
ví. kteří unikli na západ
Jan Werich se vrací pravě jen monumentální, váni zdařilé. Tecřmiisými P- Bulganina, že t zv.
INTERNATIONAL
-demokratické re a ozbrojených občanských
HOTEL
do "Osvobozeného di \ áclav Krška natáčí up triky se mu podařilo lidové
vzbudit zňžr.f pohybu na žimy byly nastoleny ze skupin a udržuje se u mo
vadla" kde prý uvede ja ravenou t ilinovou versi
-321 Exhibitíon Str.,
některých snímcích Fil svobodné vůle národů. ci terorem a brutálními
ko premiéru zbrusu nově Dalibora a tak nejvíce my byly promítány po Kom ur.ístí cký režim v policejním: prostředky. ”
Melboume
oprášeného ” Caesara". pozornosti si zaslouží prvé 31. července na so Československu byl nas Telegramy podobného ob
Telefon FB1082
Voskovcovu roLi prv pře vtipná hudební veselohra kolské besídce v Melbcur- tolen hrozbami, terorem sahu byly zaslány i EdeAlkoholová licence
a zmatkem, za podpory novi a Fauremu.
do 10 hod. večer
vezme Horniček- Po "Hudba z Marsu”. J- L. ne.
policie, závodních miliH
RSČ

Optical Service
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Dopisy redakci
KESOLUCE STÁTNÍKŮM

Dočetl jsem se, že íiaée organizace i jednotlivci
posílali dopisy státníkům do Ženevy.. . Ještě do 2.
světové války se považovalo za velmi neslušné, aby
se obracel třebas obecní nebo okresní výbor s
nějakou žádostí přímo na představitele cizího státu.
A jednotlivci? Přestupky proti zvyklostem diploma
tického pořádku se promíjely nejvýše tak dětem
pod deset let. A i takové dítě, které na př. napsalo
anglickému králi, dostalo od učitele i od rodičů dů
kladné poučeni, že to příště dělat nesmí.. Organi
zované odesílání takových dopisů kdekým zavedly
diktatury a myslím, že bychom se po nich neměli
opičit.

‘ Li

Přijďte si zatančit do
22

CLUB COFFEE LOUNGF.

22. Bayswatc-r Rd.. KING’S CROSS. NSW
Telefon FA 5874
Objednejte si laskavě nápoje před 6.30 p.m.
Podáváme chutná jídla
Ideám! prostředí pro pořádáni svatebních hostin,
a jiných společenských večírků
Navštivte českou kavárnu a cukrárnu

TATRA
201, Victoria Sir., KING’S CROSSv Sydney >
/proti česke restauraci Home Coffee/
;
Studená jídla, výborné pečivo a dobrou kávu I
obdržíte od 10 hod ráno do 12 hod. vnoci
j
Otevřeno 7 dni v týdnu.
Srdečné zve V. Umlauf, majitel.

PŘEDPLATNÉ ?

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.

113. Sussex St.,
SYDNEY

BX - 2491
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

Koloniálhí a delikatesni obchod
J. & V. Hartman
86,Foveaux St.,
SURRY HILLS, Syd.
/3 m.od Dent. Hosp./
Telefon BA 4516

ZÁJEMCI O INSERCI V IID ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzal a, Bunnerong Hostel,
MATRAV1LLE, NSWTelefon MU 4164 /v prac. době/

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

EMIL

ROZDAL

E^clusive Tailoring

Čs. sport
v Austrálii
BOMBERS SYDNEY EAST PARATELS
5:4 /1:1, 2:0, 2:3/
2. 8. nastoupili Bombers
■ rvnimu zápasu o mist
rovství NSW v teto sesta
vě: Zachar- Krista, Brahence- Kuldan, Bučatský.
Ftller-Polivka,
Grocteman-Chládck
Mueller,
Chocliola. První a druhá
třetina probíhá za mírné
převahy Bombers, kteří
dik štěstí a výborné hře
Zachara vedou na konci
druhé třetiny 3:1 branka,
mi Ettlera, Kuldann a
Chocholy.
Ve třetí třetině je muž
stvo Bombers vyčerpáno,
a East Paratels snižují
náskok na 4:3. V 17. mi
nutě je Bučatský tísněn
dvěma protivníky v robu
kluziště, p o d á v a puk
před vlastni branku, kde
nikým nekrytý hráč Pa
ratels vyrovnává na 4:4.
Na poslední 2 minuty po.
silaji Bombers na led
nejsilnější pětku. Ze shluku před brankou docilu
je Mueller 30 vteřin před
koncem vítěznou branku.

S. K. PRAHA SYDNEY
—MANLY 3:2 /1:2/
Před 1.500 diváky nas
toupila Praha v této ses
tavě :
Littrich ■ Dubaj ,
Chcrbich- Polívka, Vo
li.iňka. Maroko-Hořínck,
Sc.poušek, Mueller, Tou
lá, Sodbinov. Praha hra
je v 1. poločase s větrem
v zádech. Již ve 3, mi
nutě skoruje Mueller- V
ln’šich fázích zápasu však
Manly zatlačuje Prahu
do dclensivy a v poločase
Praha prohrává 1:2.
Po poločase začali Praha
hrát přizemni hru a
Mueller vyrovnává ve 4,
minutě z podáni Polívky.
Hra je střídavá a obó
strany zahazuji nčkelik
příležitosti. Ve 27 minu
tě Toulá konečně proha
zuje Muellerovi pěknou
uliil 11, již. tento promě
ňuje ve vitéznou branku.

Cukrárna - kavárna
”M O N I K A”

9, Kings Cross Rd..
KINGS CROSS
SYDNEY
Tel. FA 8660

108 High St-, St. Kílda, Víc.
Telefon LA 7697
BEZKONKURENČNÍ

CENY!

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

J.

P H I LI P

Rádio - Electrical,
119 Gardenvale Rd., GARDENVALE, Vic.
/i. stanice za st. Eisternwjck/
Telefon XM 2542
Dříve závod v Praze XII

ČS. ADVOKÁT
DR. V. VOŘÍŠEK
úřaduje
v paláci Victoria,
44 Queen St.,
Melbourne — City
jako poradce,
tlumočník a expert
v oboru evropských
dokumentu a práv
Volejte předem
MB 5039 /kancelář/
LA9530 /byt/

ve velkém výběru
* ! Kontinentální lékárna* Ra*Ra a elektr. přístroje
ELEKTRO-CENTRE CO.
13, Darlir.gh.urst Rd.,
Kings Cross, NSW.
95, Oxford St., SYDNEY
FA 3476

CUT

POVZDECH EXULANTA

Nejvíc mne mrzí, že doma očekávají od nás posi
lu a i jakousi záchranu, zatím co většina z nás pro
padá egoismu.
L. K-, Reservám

F V.
V patek dne 19. srpna
pořádá S. K. Praha ta
neční zábavu v Sheridnn.
Clubu, 80 Oxford. Dt.,
Woollahra. Začátek v 8
hodin večer.
S K. SIAV1A MEL
BOURNE
měl obé minulé soboty
volno. 13. 8. hraje na
vlastním hřišti mistrov
ský zápas se Sunshine Ci
ty a 20. 8 na hřišti South
Melbourne.
-Valná hromada S- K
Slavia se koná 4. září v
266, Bridport St., Albert
°i:k. Klub má t- č. přc»
’50 řádných členů
■—Taneční zábavy bude
pořádat pravidelné čtr
náctidenně ve zvětšeném
víle br. Kaliny v Albert
Parku. O první a dalších
zábavách se dočtete včas
v HD.
_J, V.
(■■■■■■■■■■■■■■■■■'
ČESKÉ a j. kont. DESKY

i>

BONDI

JUNCTION

'Otevřeno denně /i v ne-* > TeL F77 2369, FW 2923
‘ děli/ do 8 hod. večer.’ ! PŘEDPRODEJ VSTU Všechny evropské léky* '
‘Balíčky s léky do Evro-i 1 PENEK na kopanou: 20.8.
JIŽ. ČÍNA - RAPID
1
py nejlaciněji!

SWISS TRAINED WATCHMAKEBS
15 Hunter St, SYDNEY, tel. BL 3970
Ebrer: 19 York St, Němec: 529A Miliary Rd.
Wynyard Srn., BX7543 Špit Junction, XM3393
.
..
— .

- 8 -

8. 8. 1955

HLAS DOMOVA

Sport doma i v cizině

HLEDAJÍ:

PŘÁTELÉ

Jaroslava Černého dříve Adelaide-dopis v rod./,
Václava Kalaše z Ilerštýna hledá Mirek Fayraysl
1 z Bukoviny . Martu Šimkovou, Miroslava Adamce,
i manžele Adélu a Jaroslava Gebrovi /zpěvačka a
LEHKÁ ATLETIKA V ČSR.
malíř, v r. 1952 byli v Col. v USA/ a Václava KřeČechoslovák Merta vytvořil nový evropský re pelu.
kord v hod u diskc-n výkonem 56,47 metrů. Dosud
Zjistůne-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
: - a > di izuje. Tazatelům přímo zjištěné odresy
: • re.' d Mad 7 Klicz ' 5,8' ; ■Další zajímavosti z lehkc atletiky: Velkou cenu nesdělujemv. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu
HD.

Od našeho zvláštního zpravodaje J T . Mnichov
ÚDA ve finále Středoevropského poháru
Vítěz jarního kola přeboru republiky ÚDA se
utká ve finále Středoevropského poháru s mistrem
Maďarska Vórós Lobogo. Letošní ročník se zají
mavostí nevyrovnal předválečným, ale nesmi se
zapomenout, že soutěž původně začínala z ještě i
chudších začátků. Prvního ročníku, který vyhrála i
Sparta, se zúčastnilo jenom 8 klubů. Letos hrálo 1
10 mužstev.
Dosavadní výsledky: ÚDA-Bologna 4:2, 3:0,
Slovan Bratislava-Vojvodina Nový Sad 0:0, 3:0,
Honvéd Budapešť-Wiener SC 5:2, 5:4, Vórós Lobogo-Hajduk Split 6:0. 2:3, ÚDA-Slovan Bra
tislava 0:0, 2:2, 2;1 /třetí zápas kyl hrán v Brně/,
Vórós Lobogo-Honvéd Budapešt 2:5, 5:1.

inčstn Čáslavi na 200 metrů vyhrál M.v-dlik časem
21,8 vt. Velkou cenu Ústi nad Orlici na 800 in
Liška časem 1:51,8 min- Druhý by! Jungwirth,
Velkou cenu Hradec Kralového v trojskoku Ře
hák výkonem 15,39 m. Velkou cenu Opavy v hodu
oštěpen, Dušatko výkonem 67,45 m.
Emil Zátopek vyhrál v Karlsruhc 5 km časem
14:31,2 a o 24 hodin později v Norimberku za
14:17,2 min. Čsl. rekordman Janeček byl v Karls
ruhc na 100 m čtvrtý, časem 10,8 a v Norimberku
první časem 10.6 vt. Skobln vyhrál v obou městech
výkonem 16,65tn a 16,55 m.
Po 81eté přestávce zavítali do ČSR američtí
lehcí atleti. Startovali v Praze a Ostravě. Některé
výsledky: 100 m Blair 10,4,
druhý Mandlik a
třetí Janeček obo 10,8 vt. 200 in-Blair 21,2 vt., dru
hý Janeček 21,5 vt.. 800 m: Courtney 1:49,8 min.,
druhý Liška 1:49,9 min.
Dálka Bennct 762 cm
/v Ostravě 777 cm/, Martínek 712 cm.
Při závodech v Ostravě hodil Skobla 16,90 m
/nejlepši letošní výkon v Evropě/ a Rozkošná
zlepšila čs. rekord vc skoku dalekém výkonem
589 cm.
VE
ZKRATCE

3 min., 200 m motýlek
Mezistátní kopaná.
2 : 40, 3 min. a
13. srpnu bude v Belfa Samuel
m prsa Svozil 2:47,
stu sehráno další utkáni 3200min..
mezi Velkou Britanií a
TENNIS
vybraným mužstvem ev
ropského kontinentu. Ev -Evropské pásmo Daviropa má nastoupit v tom sova poháru vyhrála Itálie
to složení: Buffon /Itálie/ finálovým vítězstvím nad
Hannapi /t. č. v Austrálii Švédském 4:1. Švédové
s mužstvem /vídeňského porazili v semifinále Chi
Rapidu/, van Brandt /Bel le 3:2. V americkém pás
gie/, Ocwirk /Rakousko/, mu zvítězila Austrálie nad
Gustavson / Švédsko / , Kanadou 5:0 a utká se s
Boskov /Jugoslávie/, So- Japonskem.
rensen /Dánsko/, Boniperti /Itálie/, Kopa —J. Drobný se zúčastnil
skončení Wimbledonu
/Francie/, Vukaš Jugo po
Maďar Ikaros vytvoří) v Helsinkách novy světový
několika dalších turnajů, —
slávie/, Vincent /Francie/. které
rekord na 1500 m časem 3:40,8 min.. Starý Landyho
všechny
vyhrál.
V
Do mužstva byli původně Birminghamu porazil ve rekord byl 3:41,8.
nu spojkách zařazeni Koe- finále
Anglie porazila v lehké atletice Německo 111:95
Larsena —
. sis a Puškáš, ale maďar 7:5, 4:6,Američana
bodům.
6:4,
v
Duesseldor,
ský svaz je neuvolnil. fu Australana M. Rose I —Českoslovenští házenkáři získali na mistrovství
Přesný důvod maďarské 6:2, 6:0, 6:3 a v Erlangen světa, jež se konalo v západním Německu, třetí mí
ho počínání neznáme, ale dalšího
sto. Mistrovský titul obhájili Němci, druzí byli
Australana Arkin- Švýcaři.
utkání Evropy i s Anglií stalla 6:2,
6:2,
6:1.
proti Maďarsku by bylo
—Angličan ChaUway překonal světový rekord na
za dnešního stavu kopané
V Praze na Štvanici byl 3 míle výkonem 13:23,2 min.. Starý rekord držel
jistě zajímavější a rozhod uspořádán
mezinárodni Rus Kuc časem 13:20.4.
ně oprávněnější.
tennisový turnaj /první —Českoslovenští lukostřelci skončili na mistrovství
od roku 1948/. Že zahra
ve švédsku v družstvech mužů i žen až šestí.
Brazilské mužstvo Bo- ničí přijeli jenom Rakuja- světa
Bývalý mistr světa Hadaš byl v -jednotlivcích šest
tafogo remisovalo, po ví ni, Maďaři. Poláci. Rumu náctý.
tězství nad Slavií 1 : 0, s ni a málo známý Dán —Starý Harbigův světový rekord na 800 m (1:46,6
Ostravou 1 : 1, ale pora Hojberg. V semifinále po
byl konečně překonán v Oslo. Belgičanem
zilo Slov a n Bratislavu razil Javorský maďarské min.)
Moensem, časem 1:45,7. Nor Boysen, který byl dru
2:0.
ho veterána A s b o t h a hý zaběhl 1:45.9.
Holandský klub Gronin- 6:3, 6:3. 6:2 a Maďar
gen prohrál v prvním zá ■Adam Zábrodského 4:6.
ZLOBÍ VÁS OČI ?
pase svého českosloven 6:4. 3:6. 6:0. 6:4. Ve finá
ského zájezdu se Sparta le vyhrál Javorský 6:2.
Potřebujete brýle!
6:3, 5:7, 6:2.
kem Praha 0 : 8.
Navštivte s důvěrou krajanský
ČSR-Rakousko v plování
optický
závod
139 : 105.
prvotřídního
V Brně bylo vybojováno
NÁBYTKÁŘE
mezistátní plavecko utká
ni ČSR - Rakousko, ve;
přijme ihned
kterém Čechoslováci zví
A. ZOUREFF
109 Swanston St. 9. posch./,
tězili. Některé výsledky:
278-88.
High
St.
Melbourne
/proti Melbourne Town Halí/
100 m volny způsob Deák
ST. KILDA. Vic., tel.
Mu-,dme česky i slovenský
I : 00, 4 min., 400 m volný
LA 7628
Otevřeno denně 9 - 18. v sobotu 9-13 hod.
způsob Baďura 4 : 57 min-.
100 m znak Bačík 1 : 08.
Telefon: Cent. 1819
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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

Ručně šitá kontinentální obuv
A N D R E W

M O L N A R

2, Flinders St_ TAYLOR SQUARE. SYDNEY
Telefon FA 4976
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DOKLADŮ A ROZPRAV
CYRILOMETODĚJSKÝ
VĚSTNÍK , náboženský ,
kulturní a informační ča
sopis Cyrilometodějské li
gy v Brisbanc. Adresa:
Box 121, Broadway P. O.
Brisbane, QLD.-Stran 22.
MALÝ OZNAMOVATEI
MASÉRKA S PRAK8Í

se hledá pro nový salon
krásy na C o 11 i n s St. v
Melbourne. Písemné na
bídky na zn. "Dobré pod
mínky” do HD.
Krejčovský obchod, malý
dobře zavedený, na hlav
ní ulici v centru Ilobartu
výhodně prodám, protože
odjíždím z Austrálie. Fr.
Sevček, 79. Macquarie St.,
Hobart. TAS..
PSACÍ STŮL střední ve
likosti starší Zachovalý
koupíme. Nab. na zn.
” Stůl - Melbourne ” do

L1 S fÁ R N A
M. F„ Prince Georgc,
CAN.: Pátrání po přáte
lích je zdarma,- Dp J. P.,
Somers: Díky za adr..
"Pravda a Jasno": Potvr.
příjem £ 5. Sdělte, jak
je máme použít.—J. T„
Darwin, Vzkaz jsme vy
řídili. —M. T., Goulburn:
Potvrz. dop. z 23. 7.. Tě
ší nás, že je Vám list pro
spěšný, — V.S.,Riclimon<l,
NSW.: Dík za adr,."Bystrozraký”: Ncporiop„
sáné poznámky, týkající
se někoho třetího, nemů
žeme uveřejnit.
F. F.,
Bonn: Diky za "Bonner
Rundschau". — J . D,.
Newtown: V článku je
uveden nadpis lak, jak
byl uveřejněn v chicags
kém Katolíku loňského
roku. —V. F., Balmaln:
Díky za adr. ti výstřlželc.II. S., Globe: Přisp, se ten
tokrát i nevešel. Ozveme
se. A. W„ Medina: Dík
I zn dop.. škoda, že nepři
šel dříve. II. P . Sydney:
Díky, uvěř, příště. -B. A.,
Perth: Dopis K. zajímavý.
Díky.
HI)

Příjemné posezení v restauraci

Taranda
i
í
!
;

40 Mitford St., Elwood, Víc.
/blízko hřlšté S. K. Slavía/
Telefon XA 2332
Výborná česko - vídeňská kuchyně
Otevřeno denně /mimo pondělí/ 5 - 8,30 večer
v sobotu a v neděli též 12 - 2,30 odpoledne
Srdečné zve J. Let

Bývalý pražský specialista
nemoci vnitřních a žensl ých

E. J.

K E N N E D Y

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

Prvotřídní pánský a dámský
KREJČOVSKÝ

ZÁVOD

NECHVÁTAL & VOZÁBAL
HLAS DOMOVA
vychází čtrnácti denně
Řídi redakční kruh.
Adresa:
Hlas domova. 4 Erin St-, Richtnond E.l, Vic.
Telefon JA 3380 /j en mimo pracovní dobu/
Předplatné: na rek s 37/-, na j roku s 19/na 7 čísel s 10
jednotlivě s 1/6.

466-468, Bridge Rd., Richmond, Vic.
Telefon JE 3841
Nejnovéjší evropské a americké styly
MONTGOMERÁKY S VLNĚNOC VLOŽKOU

Velký výběr pánského prádla

