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Krok do neznáma
Kdyby bylo na svété dost lidí, kteří sí chtějí a dovedou udělat přiměřeně
správný obrázek o tom, co se kolem nich děje, ženevská konference by měla 1
svůj kladný význam. Takoví lidé by si všimli toho, kdo se snažil vyjít od
půrci vstříc a kdo se křečovitě držel starých záměrů.
Na straně jedné by viděli Eisenhowerův návrh na výměnu informací o
zbrojních zařízeních v USA a SSSR, Edenův plán na vzájemnou kontrolu
zbrojení ve střední Evropě a Faurovu žádost, aby bylo nákladů na zbrojení
použito pro pomoc zaostalým národům. Na druhé straně by viděli starou
snahu po zničení Severoatlantického paktu, zrušení amerických základen v
Evropě a neústupnost v otázce sjednocení Německa. Ženevská konference
by tak vyjasnila, kdo je kdo a kdo co chce.

Jenomže svět takovými
lidmi neoplývá. Místo
toho se hemží masou, na
niž působí více celková
atmosféra, vyvolaná jed
nak přehnaně optimistic
kými komentáři západ
ních účastníků, jednak
vychytrale okáz.alou bol
ševickou bodrostí. Toh
le musíme mít na mysli
při každém hodnocení
ženevské konference.
Kotrmelec v Canbeře
Nepříznivé následky
konference se zatím za-

Čína jí jasněji 'rýsovat.
Asijské problémy nebyly
do oficielní agendy za
řazeny, což se vykládalo
jako úspěch Západu.
Faktem je, že asijští ko
munisté začnou patrné
první sklízet, co se v
Ženevě nepřímo zaselo
Pro potvrzení takových
obav nemusíme chodit
daleko. Australská vlá
da zaujímala ve vztazích
k Rudé Číně dlouho ost
ře zamítavé stanoviskoNavzdory Anglii odini-

ta!a diplomatické uzná-]
ní a podporovala ame
rické stanovisko proti
přijeti Maotsetungovy
Číny do Spojených ná
rodů.
V poslední době na
stala náhlá změna. Bíle
natřená holubice z Ženevy poskakuje po canberských oknech a au
stralská zatvrzelcst začí
ná tát. Nejde již o to.
mají-li být čínští komu
nisté uznáni a přijati do
Spojených národů. Jedi-

Pavel Javor
Hladina tichá je. Snad už se nevzedme.
Když večer přichází a v soumraku se krátí.
XTak moře nekonči, bezbřehé, bezedné a vrak tvůj chudobný ti příliš pozdě vrátí.
Co srdci toužících tu hořce odkvětá
v třeskutých mrazech, v chudých plískanicích!
Svůj čas jsem poztrácel - penízky bezcenné v teskíivých samotách a při večerních svících.
Srůa s námi vyrůstá a za námi jde stm
a hvězdy nehoří nad mořem, jež je klamné.
Vzpomeň si, domove, a pomodli se za mne.
já už se nemodlím A dej mi vyrůst z ran. nedotýkat se ztrát.
Novými písněmi zašumí bílé stránky .
Jen dej mi vyrůst z ran a nech je dopadat
jak horkých veršů splav na rozpálené spánky •. .

O NAŠICH

BÝVALÝCH

SPOLUOBČANECH

Generál Čankajšek

nou starost působí, zda
je rozumné a politicky
únosné, aby tam zaujali
stálé místo v Bezpečnost
ním výboru s právem
veta, které bylo při zalo
žení organisace Číně za
ručenoDa se jistě namítnout,
že změna australského
stanoviska nemůže mít
/pokračování na str. 2/

NOVA VLNA

CHAOS V PRACOVNÍM NÁBORU

Minulý týden jsme se dozvěděli ze všech novin
ve svobodném světě, jak si vyšetřující výbor senátu
Spojených států odfoukl, když už nemusí vážně
vyšetřovat případy komunistické infiltrace v Ame
rice- Reportéři amerických novin si stěžují, jak jsou
dnešní vyšetřováni nudná, jak vyšetřující a vyšetřovanci jsou přehnaně zdvořilí a nezajímaví.
Dnes je zcela jasné, že úředně koncesované vý
tržnosti senátora McCarthyho neměly s bojem pro
ti komunismu nic společného. Způsobily jen ne
příjemnosti na mezili irodníin poli, kde dalo Ame
ričanům mnoho práce vysvětlováni, že McCarthy
nemá být brán vážně.
Bylo mnoho čtenářů HD, kteři nemohli pocho
pit. proč se stavíme proti činnosti zmíněného se
nátora- Ti snad teprve dnes ocení řádky, jež byly
napsány v červnu 1954: "Je sice pěkné, že větši
na posluchačů se nakonec odvrací od wisconsinskeho senátora. Bojíme se však, že tyto televisni ko
trmelce budou mit jednou týž výsledek, jako opa
kovaný křik "Vlk, vlk" v bajce o nezbedném pastý
ři. Je ovšem ještě daleko doba, kdy neandrtálský
protikomunismus bude věci minulou- Ale bylo by
dobře, abychom se už na tuto dobu připravili.
Jedou z největších vin McCarthyho je, že u mno
ha lidi na Západě zesměšní a zdiskredituje oprav
dovou snahu zneškodnit komunistické agenty. Až
pomine McCarthysmus /jako že pomine/, bude
třeba napravovat pomalu a trpělivě škodv které
napáchal." Opravdu nevíme, proč bychom měli
brát zpět jedině slovo. Doufáme, že se všichni
sejdeme u tohoto úkolu: pomalu, trpělivě a ne
únavně odklízet jak ženevské smetí- tak nečistotu
po senátoru z doby kamenné

"Kladenské kamcnouhelné doly neplní plán
těžby”, psalo ’ Rudé právo" 19. července. "Ne
máme dostatek lidí, říkají vedoucí na všech šach
tách i na revírním ředitelství". Téhož dne, kdy
"Rudé právo” referovalo o nedostat! u horníků
na Kladně, sdělovala pražská "Ptáče”, že z
ostravského uhelného revíru odešlo přes dva tisí
ce havířů-brigádntku. Většina prý proto, že nebyli
spokojení. Zatím co horníci odcházeli, režim ho
voří o nutnosti náboru nových pracovních sil do
dolů.

Rovněž získáváni no
vých pracovních sil do
zemědělství pokulhává
za vytčeným plánem.
Pracovní síly mají být
získávány mimo jiné ta
ké z řad zaměstnanců
lehkého průmyslu, ob
chodu a administrativy,
kde velkou část zamě
stnanců tvoři ženyTeoreticky by měl re
žim podržet ženy a mu
že "uvolnit" pro těžší
prače. Zatím se však
děje cosi zcela opačniho:
podniky propouštějí že
ny.
"Rudé právo" z 26.
července o věci psalo.

Na břehu moře

že "snižováni administra
tivního aparátu se mno
hde chápe jako vítaná
příležitost pro propouš
těni žen"- a že "na Ústecku uvolňují blahovol
ně ženy z obchodu do
konce bez jakéhokoliv
zdůvodněn/’, takže ”v
podnicích ministerstva
chemického průmyslu ,
ministerstva lesů a dře
vařského průmyslů klesl
počet zaměstnaných žen
na úroveň z raku 1951”.
Jinými slovy, v česko
slovenském hospodářství
propouštějí
hromadně
ženy z práce.
FEP

Po vraždě bývalého ministra Slovenského Státu
Nataše Černáka začal tisk vyhnaných sudetských
Němců ukazovat prstem na organisaci Svobodné Ev
ropy jako na podezřelou. Připojila se k němu i část
německého tisku. Po nabyli svrchovanosti stala se
posice československých exulantů v Západním Ně
mecku ještě nesnadnější a nepohodlnější, než byla
dříve. Vedeni Svobodné Evropy uznalo za vhodné
provést některé osobni změny na čelných místech
mnichovské rozhlasové stanice (na př. dr. Kohák
byl vyměněn za dr. Firta, ale i ten má prý jakési
potíže).
Je jistě těžké hledat mezi československými uprchlí
ky osobu, která by byla, jak to zjemněle nazývají
Američané, německým Úřadům "přijatelná". Aby
takovou osobu (nebo osoby) ni.šli, musili by se obrá
tit jinam nežk československým uprchlíkům: mezi
prchalovce, mezi slovenské separatisty, mezi české
sudeťáky kolem mnichovské "Bohemie” Nic zatím
nenaznačuje, že by na to Američané pomýšleli.
Je nutno si uvědomit, že vliv sudetských Němců
na německou politiku vzrůstá. Ve spolkovém parla
mentu v Bonnu sedí dvacet dva příslušníci sudetoněmeckých organisaci. V německém ministerstvu
zahraničí pracuje v klíčové posici jeden z nejvliv
nějších sudetských diplomatů, profesor Turnwald.
V bavorském parlamentu jedná za ně generální ta
jemník "Sudetoněmecké rady” (bývalý "Arbeitsgemeinschaít”) Walter Becheř. Každou chvíli čteme
na předních stránkách německého tisku jména
Lodgmana von Auen, Jaksche, Schuctze, Reilzncra,
vesměs progagátorů návratu sudetských Němců do
Československa.
Vražda Matůše Černáka odhrnula trochu cípek
nad snahami a známostmi sudetoněmcckého "Landsmannschaftu”. Když se západončmccká policie za
čala probírat Černakovými papíry, přišlo se na to,
že černákovi separatisté byli financováni z němec
kých peněz s vědomím lidi na místech nejvyšších:
nejméně dvou bonnských ministrů. Dozvěděli Jsme
se, že ministři Kraít a Oberlánder nabídli spolko
vému kancléři Adenauerovi demisí.
Pokusy o zřízení německého "Landsmannschaftu” v Austrálii byly zveřejněny nedávno, lulyz byla
tisku dána k disposici korespodence jeho organisá
torů. Bývalí "Ostvertriebene” byli v ní vyzývaní,
aby začali organisovat sudeťácké buňky, hlavně
prý- pioto, aby se čelilo účinkům propagandy, ne
přátelské Němcům, kterou tu prý rozšiřují hlavně
českoslovenští uprchlíci.
V jednom ze svých nedávných projevů, při kterém
mu asistoval bývalý československý generál Prchala,
přišel dr. Lodgman s novinkou. Nezmění-li se radi
kálně politická linie vysílání Svobodné Evropy do
Československa, postaví si prý sudetští Němci konku
renční vysílačku. Nevíme (ale neomylné tušíme),
co by asi ve svých rozhlasových pořadech říkali
našim doma. Víme jenom, jaký by to mělo účinek.
A víme také, že si to uvědomují západní vlády. J
tak však považujeme za účelné občas tyto důsledky
připomenout.
jun
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Japonská armáda
~V minulém HD jsme si všimli událostí kolem
nově se rodící německé armády. Nebude snad bez
zajímavosti, podíváme-li se tentokráte jak se véá
mají na tokijské straně bývalé ’’Osy”.
Problémy, spojené s novou armádou Japonska,
jemuž se často říká Německo Asie, jsou ještě
spletitější, než u jeho evropského protějšku-

Průměrný Japonec
ztratil porážkou v minu
lé válce veškeré nadšení
pro útoky ’banzai” a
život vojenský vůbec.
Alespoň se tak zdá z
naprostého nezájmu, se
kterým se setkává rekru.tpvájní
dobrovolníků.
Zájemci jsou většinou
jenom z řad lidí, kteří
jsou na tom hmotné tak
špatné, že pro né i život

v armádě znamená urči
té zlepšeni
Boj o kontrolu budou
cích branných sil je již,
stejné jako v Německu,
v plném proudu a militarístické kliky jsou snad
ještě aktivnější. Starvrr
císařským imperialismem
zavání nejsilnéji antiamerická skupina kolem
plukovníky Tsuji (za
války byl členem štábu,

ZE DNE NA DEN

8. 8. Japonský minister
ský předseda Hatoyama
byl pozván do Číny
0. 8. Americký delegát na
ženevské konferenci pro
mírové využití atomové
energie předal pvdroD.ne
plány zařízení na výrobu
atomové energie.
10. 8. Dulles prohlásil na
tiskové konferenci, že ja
kékoliv pokusy o násilné
sjednocení Koreje by
vedly k atomové válce.
11. 8. V Indonésii byla se
stavena pravicová moslemská vláda.
25 povstalců zahynulo v
alžírských nepokojích.
Podle zpráv ze sovětské
ho velvyslanectví ve Wa
shingtonů je Sovětský
svaz ochoten obnovit di
plomatické styky s Au
strálií.
Komunistická Čína se do
žaduje konference, která
by vyřešila korejskou otázku.
12. 8. V Buenos Aires do
šlo k přestřelkám mezi
katolíky a Perónovými
přívrženci.
1'1. 8. President Rhee dal
československým a pol
ským členům neutrální
komise ultimatum, aby opustili Jižní Koreu. Ame
rické oddíly chrání komi
si proti neustálým úto
kům protikomunistických
demonstrantů.
15. 8. V den indické nezá
vislosti se pokusili indičtí
naelonalistě o neozbroje
nou invasi portugalské
kolonie Goa. 3 lidé byli
zastřeleni a 13 zraněno
při pokusu o překročeni
hranice.
Členové irské illegálni re
publikánské armády pře
padli během 3 dnů 2 an
glická kasárna.
Kancléř Adenauer si kla
de za podmínku své náv
štěvy Sovětského svazu,
že se bude jednat o sjed
noceni Německa a o ná
vratu německých zajatců.
15. 8. Argentinská vláda
oznámila, že odhalila no
vé spiknutí, jehož účelem

22. 8. 1955

HLAS DOMOV/

- 2 -

bylo zavraždění presiden
ta Peróna.
1G. 8. Jihokorejská vláda
formálně zavrhla návrh
Severní Korey na mezi
národní konferenci, která
by vyřešila korejskou otázku.
V Kunsanu došlo k no
vým demonstracím proti
členům neutrální komise.
17. 8. Japonský ministr
zahraničních věcí Sigemitsu zamítl návrh ko
munistické Číny na nor
malizaci diplomatických
styků.
Singaporská vláda zazna
menala význačný úspěch
ve své snaze o politickou
nezávislost kolonie. Brit
ský guvernér bude v bu
doucnu jednat ve všech
věcech na radu minister
ského předšed y. K ro
zhodnutí došlo po konfe
renci britského státního
sekretáře pro kolonie se
singaporským min. před
sedou Marshallem.
18. 8. Komu ústé sestřelili
neozbrojené
ameritké
letadlo nad severokorejskými hranicemi.
19. 8. Po armádní vzpouře
byl ve třech sudanských
provinciích vyhlášen mi
mořádný stav.
20. 8. U příležitosti dru
hého výročí odstranění
sultána Mohameda Ben
Yussef a francouzskou
správou došlo v Maroku
k dalším demonstracím,
které stály několik desí
tek lidských životů.

KONCERT Č E S K E
HUDBY V MELBOURNE

"Southern String Quartet” hraje dne 31. srpna v
Asýembly Halí. 1'bllins
St., Melbourne. v 8.15 ve
čer skladeb českých skladotelů Smetana, Dvořák.
Suk, Martinů.'. Kvarteto
hraje v tomto složeni:
Faul McDernott /l. hous
le . Leon La Gruta 2.
housle . Paul CTBrien
/ vida /. Don Howley
'cello . Koncert pořádá
Umělecká rada ve Victo
ru.
HD

Hcng Kong a Singa
pur)- Tsujího heslo je
"zbraně. ne lidi” Žádá
nej modernější letadla,
rakety, řízené střely a
námořnic"- o Americké
plán" na vojenskou ob
ranu Japonska úplné od
mítá.
Umírněnější je Zápa
du nakloněná skupina
generála Jamamoto- Vy
chází z předpokladu- že
budou Japonci bojovat
každou budoucí válku
pc beku USA. Žádá po
četně silnou armádu,
bez které je podle něho
obrana proti invasi z moxe a vzduchu nemyslitel
ná. Nezájem obyvatel
stva je jeho hlavni sta
rostí.
Splní-li se dnešní
vládr.í plány, což není
nikterak jisté- Japonsko
bude mít příští rok
180 00C mužů armády,
451 letadel a 24.000 mu
žů námořnictva, které se
bude skládat většinou z
amerických torpédobor
ců- Ministr financí Ichimada označil 3 procenra
rozpočtu za maximální
výdaj na obranu země.
Pro zajímavost: Rudá
Čína určila pro vojenské
účely 24 procenta svého
rozpočtu.
-n-

KROK DO NEZNÁMA
pokračování se se. 1'
nějaký zásadní vliv na
mezinárodni postavení
čínských bolševiků. Je
nomže kotrmelec, ke kte
rému se chvstá Canberra,
je pravděpodobně jenem
předzvěstí dvojitého sal
ta ve Washingtonů.
Republikánské salto

Tady je si třeba vzpo
menout na dobu, kdy
dnešní republikánská
v Lada přebírala úřad.
Hlavním argumentem
proti Trumanově admi
nistrativě byla její /podle
republikánů/ vadná kon
cepce řešeni čínské otáz
ky. Republikáni odsuzo
vali demokratickou poli
tiku zadržení, měkkost
vůči Pekingu a podce
ňováni nacionalistů. Je
den z prvních činů pre
sidenta Eisenhowera změ
nil zásadně úlohu 7. americké flotily ve formoské úžině. Ne jeho
přímý rozkaz přešla z
role isolačni vložky mezi
soupeři do role obránce
Formosy. Současně, a v
tom spočívala zásadní
změna, byla nacionalistúm dána volná ruka v
nájezdech na čínskou
pevninu. Toto republi
kánské rozhodnutí bylo
více, než jenom lokální
politickou akcí. Byl to
symbol nové zahraniční

Kdo je u moci?

ARGENTINSKÁ OTÁZKA
V Argentině měli další zatykání. Jeho oběti tvo
řily prapodivnou směs. Byli mezi nimi římští ka
tolíci, stejně jako komunisté, nacionalisté jako
liberálové. Do společného pytle je dostal jeden
společný jmenovatel: oposice proti nynějšímu re
žimu., i když asi sami nevěděli, kdo se za ním skrý
vá.
Kdo je vlastně u no se bojí dalších nepoko
ci", je hlavní otázka Ar ra. hlavně ze strany děl
gentiny. Arm..da nebo nických organisací. Ten
námořnictvo, Perón ne to směr se opírá o armá
bo letectvo? Ani infor
du. Druhá skupina- kte
movaní lide na miste na
to nemají spolehlivou rá čerpá podporu z le
tectva a námořnictva, je
odpověď.
Perón zůstává na ve- nedočkavější a chce se
nek u vesla, ale není ji Peróna zbavit okamžité.
Zatim se zdá., že po
sté jeli jeho
c skuteč
ná. nebe jenom no—inel- revoluční doba přinesla
ni. Ze všech možných jenom málo změn. Na
dohadů se zdá ještě tak scéně se jako nový poli
nejpřijatelnějši tn, že tický činitel o b i e v i I a
moc leči v r kou jedno- křesťansko - demokra
t ivýcb složek br .nnvch tická strana. Došlo-li re
sil- J-jich mác.cnvé j ou zolucí k nějaké změně,
prý rozděleni do dvou není dosud jasné. Ale i
skupí".
k vž k ni dojde, nějakou
Prvni chce Peróna vy dobu potrvá, než bude
sunout na vedlejší kolej možno říci, zda to byla
jenom pomalu, protože změna prospěšná.
-n-

t?olitiky. nrechod z derensivy do ofensivyLidské masy, o nichž
jsme mluvili výše, nema
jí v takových věcech
dlouhou paměť. Ale ně
co si přece jenom pama
tují Je proto třeba, aby
byly pomalu připraveny
na věci příští- Změna
australské politikv je te
dy pravděpodobně v ůplném souladu s americ
kými záměry a je dokon
ce možné, ze byla Vt ashingtonem inspirovánaAustralské uznání a pod
pora pro vstup do Spo
jených národů by před
stavovaly přechod pro
uznání americké Repu
blikánské salco daleko
předči to- co se vyčítalo
demokratům. Pro Čankajška na Formose to
může být salto mortale
První krok
Bylo již mnohokráte
řečeno,
ženevská kon
ference představu ie je
nom krok na cestě k mí-

Američan
A m e r i c k ý novinář
Harrison E. Salisbury
byl v letech 194b-1954
moskevským dopisovate
lem newyorského listu
"Tim.es”- Prožil tedy v
Sovětském svazu nejtřeskutější dobu studené
války i začátky nynější
oblevy.
V knize, kterou napsal
po návratu do ‘'-pojených
států /Harrison 1. Sa
lisbury. ” Američan in
Russia”, Harper, 1955/,
přidává se na stranu
těch, kteři vidi v nyněj
ším kremelském vládním
"kolektivu” vědomé lik
vidátory stalinismu-

tu. neKdy c.ok.nce ’e
komunistickému ústupu
ze slávy. Nikdo zatím
'přesné nevysvětlil, proč
a jakNám se konference
jevila jenom jako při.
rpzený důsledek komu
nistické slanosti. Bulganin a Chruščev přišli s
úsměvem na rtech jenom
proto, aby se pokusili
novou, přátelskou" tak
tikou zbavit Západ vý
hod. ke kterým se s tako
vou námahou propraco
val. Vliv konference na
čínskou otázku vzbuzu
je obavy, aby jejich no
vá taktika nebyla úspěš
nější- než sami doufali.
Možná, že Žcneva opravdu byla prvním krokcm. Ale prvním kro
kem k čemu? Ke stupňo
váni protisovětského tla
ku. kterého se Kreml
bojí, nebo k pomalé
ztrátě domin lijícího pos
taveni západních demokracii?
-kw-

v

Rusku

Jeho these je taková:
nynější vládci pomohli
Stalinovi do hrobu, aby
zabránili nové obrovské
čistce, kterou ohlašovala
dr.es už pohřbená "afé
ra kremelských židov
ských lékařů". Beria byl
odstraněn, poněvadž byl
ostatním "sirotkům” pří
liš nebezpečný. Za nejsdnějšího jedmee z no
ve gardy považoval Salisbury Halenková- Ale
ten si poroučel, ještě než
kniha vyšla, a tak napsal
Salisbury dodatečně ješ
tě předmluvu, v níž sází
tentokrát na Žukova.
T. L.

Naše rovy
NE

SAMÝM

CHLEBEM

Maji tedy národní socialisté v exilu již dva a
púl listu, které s úspěchem drží ideologii, niko
liv stranictví. Tak si to přeje Zenkl, přesně tak,
jak si to přeje domov, vidící v něm vůdce ná
roda. Řeč jejich listu ’’Náš směr” je řeč vzděla
ná, akademická, revuální. "České slovo” je psá
no češtinou dobrou, ale lidovější. A vychází v
Mnichotě, tedy tam, odkud zaznívá úpěnlivé
volání hladových a neoblečených uprchlíků.
Jim snad především bude třeba toho tištěného
chleba, když toho jiného je tak málo ...
Franta Klátil v článku " Síla lásky a tradice”,
ČAS ČECHOSLOVÁKŮ VE SVÉTÉ, kvéten
1955, VII/1.
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Českoslovenští občané varují uprchlíky

Ozvěna z domova

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

—N: staveništi přehraný uprostřed práce .. .Kraj —Na břehu Hronu mezi
u Orlíka. byl dán do pro sky výbor strany v; lai f’.cn entkou Lupiou a šalvazu nový most přes VI- do deseti důležitých zá kovou se staví nový zá
vodů své pracovníky a vod na výrobu penicilinu.
"Československý přehled” z 1. srpna uveřejnil pod tituleni "Komu
—Ve Vlašimi byla otevře pověřil je úkolem pomá —Začátkem července by
nistická amnestie v praxi” obsáhlý článek, z néhož vyjímáme dva nej
na nová nemocnice s 84 hat mládeži organisovat lo dáno na trh 5.000 metrů
nábor... Charakteristic silonové látky na šaty,
zajímavější body. Prvý týká se činnosti r. zv. Hnutí exulantů pro návrat
lůžky.
—V srpnu navštívil Čes kým zjevem při získáváni při jejíž výrobě se "tech
do vlasti, druhý popisuje, jak se příbuzní a přátelé uprchlíků snaží
koslovensko
brazilský mládeže do brigád na prá nikům Ladislavu Dudko
varovat před návratem
ci v pohraničí je skuteč vi a Kopřivoví podařilo
fotítloristícký soubor.
"Československý přehled” zjišťuje, že agenti ministerstva vnitra, kte
—Na Slovensku byla zří nost, že do brigád se již vyřešit krepováni silono
ří pracují mezí námi, vydali celkem sedm čišel cyklostylovaného oběž
zena nová autobusová nehlásí jednotlivci, kteří vých šatovek chemickou
cestou”. Dámské šaty ze
níku HEPNDlinka Banská Štíavnica- se vyhýbají práci. ..”
—21. července byla v Pra silonu váží 200 gramů.
Banská Bystrica.
ze otevřena výstava ob —Letos v létě byl, podle
V článku se praví: sem advokát, abych proto ti nemohu tak do —Člen opery bratislav razů indického malíře soukromých zpráv, otev
ského Národného divadla
"Ncjpozoruhodnéjší by amnestii mohl hodnotit bře radit. Ale věřím, že Bohuš Hanák, který byl Rána Kumára v malé řen n o v ý koncentrační
lo sedmé, jež v redakč po právní stránce, jestli kdyby ses vrátil, že bych poslán do Kanady jako výstavní siní na Slovan tábor v blízkosti obce Bo
ském ostrově.
rec na Mladoboleslavsku.
ním článku pravilo do tam nejsou nějaké háč té mohla alespoň navští čs. delegát na "Slovanský —Do soutěže, kterou us Pojme 400-500 lidi. V tá
kongres",
pořádal
pěvec

slova: "Zatím se ovšem ky ' '
vit a občas ti nějak při
ké turné po východní Ka pořádalo Slovenské úst boře mají být zařazeny
ředí lidové tvořivosti, se osoby, jejichž trest ne
nemohou vrátit všichni ” Doufám , že nebude lepšit nějakou tou ciga nadě.
přihlásilo 207 autorů /76 přesahuje 5 let, a mají
aktivní členové našeho dlouho trvat a ty nám retou nebo jídlem . ■
—Čtyři členové Jednot celovečerních,
20 aktovek.
pracovně nasazeny do
hnutí. Někteří ještě zů oznámíš svůj odjezd z "Ještě jsem ti chtěla říci, ného zemědělského druž 8 mládežnických, 23 ma být.
zemědělských prací v
stva
v
Trebišově
byli
od

stanou, aby pomáhal: Evropy do Spojených že přesto, že by to bvlo
státních statcích.
souzeni pro rozkrádáni ďarských a 80 "babkár- blízkých
—Asi 140 řádových ses
dobrému průběhu repat- států . . .”
mým přáním, neradím družstevního m a j e t k_u ských”/.
riaéní akce, sledovali si "Co se týká té amnestie. nikomu, aby se vracel /hlavně sena/: Josef —Během července a srp ter bylo nasazeno na
na se prý vystřídá v 60 nucenou práci do semtíntuaci, odstraňovali pře Na tebe nespadá- Kdo ji zpět. . .”
Ostrožovič na 4 měsíce, ozdravovnách 10.900 dě ské prachárny "SyntlieJán
Hardv
na
4,
Jakub
a
kážky . .
Viděli jsme několik
skutečné dostane, musí
tí.
sia".
jít do těžké práce do takových dopisů i mezi Michal Benadští na 3 mě —Pracovníci ” Stavosvi- —Přístroje pro atomický
Kdo se vrací
síce.
dolů . . Do takové prá našimi uprchlíky v Au — Předseda Národního tu” z Gottwaldova dokon výzkum jsou do Česko
"Aktivními ” členy
čují poslední práce na slovenska dováženy z
ce, kam žádný nechce strálii. Tento byl nej- shromáždění Zdeněk výstavbě
nové tírny lnu Drážďan. Jen v únoru t.
HEPND jsou zřejmé avýmluvnějši:
Fierlinger byl vedoucím v Bardejově.
jít . . .”
r. bylo do Prahy dodáno
genti ministerstva vnitra"Mám jen strach, že se "Včera byl u nás četnik čs. delegace, která navští —Za první pololetí t. r. vybavení pro dvě ntomicA tak, dovozuje článek,
bylo "odevzdáno pracu ké laboratoře o kapacitě
pak dlouho neuvidíme a a říkal, že ti mám napsat, vila Maďarsko.
si můžeme načrtnout ob
—Podle řeči jednoho z
” tolik bytových jed 2,250.000 a 2,900.000 Vol
že ty budeš trpět. • . To aby ses vrátil. Tak ti to hlavních tajemníků Čes jícím
notek: na Slovensku tů._______J. L. /TID/FEP
raz, kdo se vlastně na
teda
píšu
.
.
.
”
víš, já už jsem stará a
koslovenského svazu mlá 4.006, na Ostravsku 2.036
amnestii vrací. V prvé
DOPORUČTE
deže Vedrala se prý už a v Gottwaldovském kra
řadě je to část oněch Za minulých 14 dni se vrátili do Československa přihlásili d o pohraničí ji 446.
HLAS DOMOVA
provokatérů a špehů,
5.400 členů ČSM.
—V 74. letech zemřel spi
které ministerstvo vnitra
sovatel a historik pražské
Zprávy v přímé řeči
vyslalo do exilu, a je
Malé strany Cyril Merjichž úloha skončila am Stanislav Lukeš, 26-letý slévač z Frýdlandu nad haut.
Boha, lud a cement
Ostravici- Byl v Jižní Americe a pak námořníkem. 1 —K obnově nezávislosti
nestií.
Rakouska zaslali Zápo
Naši bohoslovci chqú poznat’ i lud, medzi
Za nimi se řadí pode Půjde do Ostravských železáren.
tocký, Široký a David
ktorý raz zavítajú ako kňazi, aby medzi ním žili
zřelé existence." k nimž Bratři Robert, Václav a Karel Duchoňovc s man blahopřejné telegramy.
a pracovali. I rozhodli sa odíst na prázdninová
promlouval sám předse želkami a dětmi. Údajně obchodníci, ve skutečnosti —Bratislavské kino "Met
brigádu.
Dnes pracujú v krásnom prostředí Slo
kočovní
cikáni.
ropol
”
začalo
promítat
da Výboru pro navrátil
” teleoskopické ” / t. j .
venského rudohoria, pri toku Hronu- Pracujú
ce. Konečně jde o svede, 30-letý Slovák František Machač.
plastické/ filmy.
na stavbě továrně na cement, potřebný to ma
né jednotlivce, kteří na Vojtěch Špánik, 26-letý čišnik ze Seredi. Uprchl —Ve věku 85 let zemřel
teriál
pre naše mierovobudovatelskc stavebntv
roce
1948,
od
roku
1950
žil
v
Anglii.
Bude
prý
letěli.
v Fl-aze známý biolog
ctvo
..
• Dielo, ktoré prácou svojích rúk tu kopracovat
”
v
jednom
z
tatranských
hotelů".
Karel Studnička.
Varovné dopisy
najú, sa nikdy nestratí. bude ono vo svojej ně
—
Pro
defraudace
byli
v
Václav
Mišek,
21-letý,
z
Prahy-Košiř.
Uprchl
jako
uprchlíkům
Československu odsouze motě hlásat’: ”Hla, tu pracovali ti, čo milovali
17-letý v roce 1950. Žil v Německu.
"Českcytlevenský pře Ján Gordián, před útěkem v roce 1952 hornický ni: vedoucí finanční úč
Boha i lud!”
hled" pak uvádí citáty z učeň v Sirku u Rcvúce. Byl v táborech Valka a tárny n p TUS Jan Do
Katolické noviny, 31. července
ležal'
z
Prahy
/původní
několika dopisů z Čes Zindorf.
trest 6 let mu bude zvý
Ventil bol obďalcč
koslovenska, jež. tu citu František Lukášek, 31-lctý z Petržalky.- Uprchl šen. protože se dodatečně
Reštauračná jedáleň "Stnlingrad” v krajském
jeme nezkráceně: "Nej- se ženou a dvěma dětmi v roce 1948, brzy vy- přišlo na další defrauda
ce/, a dva výběrčí za
emigroval do Anglie. Protože se prý nemohl v spotřebu elektrického sídle Nitře navonok lákavá, na prvý pohled pře
ČS. ADVOKÁT
Anglii uchytit jako svářeč, vrátil se v roce 1954 do proudu ve Velké Chuchli, pychová. Ked’ vkročíš, ovanie ťa nevdojak po
DR. V. VOŘÍŠEK
Rakouska. Jeho žena se už dávno předtím vrátila Modřanech a okolí Anto cit, že si pre tento lokál akosi nie dost’ nóbl. 'len.
nín Malý a Marie Václa- to dojem však trvá len kým si nesadneš za stol.
i s dětmi do Československa.
úřaduje
víková.
Jan Marušinec z Brna, uprchl v roce 1952 spolu — Z Jarních brigád Na stole špinavý, pokrkvaný děravý ubrus. Celv paláci Victoria,
s "agentem Andělem". Celou dobu žil v Rakous brněnské mládeže v po kom bezpečne možeš z něho vyčítat’, čím tli čas
44 Queen St„
hraničí uteklo 27 brigád tovali hostí před týždňom ... Zrkadlá bolí ufúkém táboře ve Welsu.
Melbourne — City
níků domů. "Rudé právo” lané. Obsluha dlho nechodí- Velké nástěnné ho
Rudolf
Přikryl.
Byl
v
Německu,
ve
Francii
a
v
jako poradce,
z 2. srpna k tomu píše
Belgii, kde pracoval jako traktorista.
"Strana upozornila komu diny majú asi tempo ako obsluhujúci personál.
tlumočník a expert
Dne 17. srpna odjeli z Austrálie na palubě lodi nisty ve Svazu mládeže Stoja a ukazujú dvanásť. Konečne sa zjavil
v oboru evropských
OCEÁNIA tři navrátilci Josef Pátek z Melbourne na vliv těch, kteří zběhli čašník- Strúhol kyslú tvář. Bodaj by radšej ne
dokumentů a práv
a
Josef Kukačka s nejmenovaným Slovákem ze z brigád a v závodech bri bol prišiel! Vytiahol z vrecka čosi čo sa volakedy
Volejte předem
gády pomlouvají. Bylo
Sydnev- Kukačka bude v Praze lehce dokazovat správně rozhodnuto, od
MB 5039 /kancelář/
podobalo servítku .. • Ke stolu prikvitla servír
jaká je tu hrozná bida. Měl na sobě montérky a halovat je a vysvětlovat,
LA 9530 /byt/
ka.
Nevládne procedila cez zuby, či budeme aj
proč utekli z brigády
bundu Jiný oblek si prý nevezl.
dačo piť- Pivo i minerálka, čo doniesla, svědčili
o tom, že sa tu příkladné starajú o hosťa. Ná
veřejní;
d r a 2 b y
NÁVRAT NÁRODNÍHO SPRÁVCE
poje totiž boli teplúčké - zápal mandlí alebo kanábytku, koberců, pian a jiného bytového zařízeni.
Tahle amnestie, to je jistý.
tár
vylúčený. Zato však polievka bola studená . . i
se konají každý patek ed 10 hod. dop. u firmy
ta mne usmířila s komunisty.
DECORATION CO.. AUCTION GALLERY.
Hladáš ventil - Knihu sťažností. Bola obďaleč,
My jsme brali, oni berou - není vady,
350 Little Collins St-. Melbourne, C. 1.
proč nespojit sily, sbírat dohromady.
v rukách iného hosťa.
Sydney Darke, ředitel
Jan Zvon l
Práca. 22. července
___________________________________ i

NAVRÁTILCI

Je nám třeba vůdců

*
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KRISE

DEMOKRACIÍ

Z vlastní zkušeností jsme mélí možnost poznat de
mokracií i totalitu v praxi. Bylí jsme a jsme očitými
svědky otevřeného í skrytého konfliktu těchto dvou
politických systémů. Byli jsme donuceni se rozhod
nout, kterému z nich dáváme přednost, a měli jsme
to štěstí, že jsme si mohli vybrat. ZvolHí jsme de
mokracii.
Ne všichni lidé jsou donuceni přemýšlet o tom,
který názor je lepší. Málokdo z těch, kteří sí svůj
názor utvoří na základě vlastní zkušen-.eti, má mož
nost si vybrat. Podle prostého ...-ovnání počtu uprch
líků z totalitních zemí do den okradl a naopak,
můžeme však usuzovat, že .ét_.r ■ .mi by dam r..'- nost demokracii.
Přesto však se málokdo z nás domnívá, že demo
kracie, tak jak ji známe, je ideálním způsobem 1.li
ská organisace. Partajní třenice, pravidelné politické
kříse a jiné nedostatky, které tak často kritisujeme,
se pro nás staly součástí demokratického systému.
Proč tedy nenahradit demokracii něčím dokonalej
ším?

Kaleidoskop evropských exulantů
V minulém čísle HD jsme citovali článek “Exileď Europe -Review".
jenž se týkal československého exilu- Dnes si všimneme poměrů v ostat
ních národnostních skupinách. které žijí v exilu na Západě. Připomíná
me při tom, že soudy a názory jmu míněním zmíněného časopisu,
nikoli HD-

Rusové
Ruská emigrace je nej
starší exulantskou sku
pinou a nejvíc isolova
nou, protože příliv no
vých uprchlíků je méně
než nepatrný. Její poli
tické středisko je v Ame; rice- ackou značný po; čet ruských exulantů ži, je i v Německu.
Proč demokracie?
1
Jejich sociální a poli
C. G. Jung, největší žijící psycholog, má na tuto
otázku odpověď Podle něho je demokracie přiroze tickou činnost financuji
ná lidské povaze, poněvadž dává člověku možnost hlavně dvě nadace: Tolvybít svůj bojový instinkt bez skutečného válčení. stojova a Fordova, z
"Bojové instinkty jsou u člověka nevymazatelné, a
proto je plný mír nemyslitelný............ Opravdová nichž posledně jmenova
demokracie je vysoce p ychologická organisace, kte ná přispívá ročně
rá vyhovuje lidské povaze, a proto umožňuje, aby 1,000.000
Většina rus
Se potřeba konfliktu vybila v rámci státu.” Podle kých uprchlíku je pro
Junga není tedy člověku přirozený ani stav naprosté
ho pořádku v ideální diktatuře, ani stav naproste obnovu Velkého Ruska
anarchie, a demokracie je logickou střední cestou zhruba v podobě Ruska
mírného nepořádku. Dosah tohoto nepořádku se ři i parslcého. Početní stav
lidskou povahou, takže nám ještě zbývá naděje, že ruské emigrace není
demokratický systém bude přijatelnější, až se lidé
udánsami změní.
Baltici
Jestliže je demokracie nejpřirozenější formou
lidské organisace, dalo by se očekávat, ze vývoj bude
Celkem je na západě
směřovat k demokracii celého světa. V našem století
se však zdá být pravdou pravý opak. Demokracie, 225 000 Litevců, Lotyš
která byla dosud na postupu, začla po první světové ku a Estonců- Lotvši jsou
válce ztrácet půdu pod nohama. Přibývají totalitní z nich politicky nejvlivrežimy. Zatím, co se demokracie zabývají převážně néjši. Maji málo zná
vnitřními konflikty, silné totalitní státy soustřeďuji
svou energii na expansi a tak přímo ohrožují de mých politiku, ale jejich
mokracie. Musí demokracie podlehnout v tomto zá krajanský život je velmi
pase? Proč vůbec vznikají diktatury?
čilý, zejména ve Spoje
ných státech. J c j i ch
Slabost demokracie
představitelé jsou jediní
Kniha známého amerického komentátora Waltera z představitelů exulanta
Lippmanna "The Public Philosophy”, která vyšla
nedávno v USA a v Anglii (Little, Brown & Compa- východní Evropy, kteři
ny, Boston; llamish Ilamilton, London), se zabývá jsou na Západě diplo
tímto problémem. Lippmann se nedomnívá, že de maticky uznáni.
mokracie imisi být nutné slabá, B vidí prii-mu sla
Ukrajinci
bosti moderních demokracií v novém poměru mezi
vládou a lidem. Čím dále, tím více jsou demokratické
Je jich v exilu zhruvlády ve svém rozhodováni omezovány tlakem zdo | ba 100. 000- Jsou polila, partajními činovniky a silnými .'.ajmovými sku
pinami, jeŽ jsme si navykli nazývat veřejným míně ! tickými odpůrci ruských
ním, Zvolené vlády ve skutečnosti nevil I
ie I exulantu. Jejich cílem
snaží se vyjit zadobre s v> liči. Postai y pred vážný je vytvořeni Velké l kproblém, demokratické vlády e rozhodnou pro neh rajiny. Froté i * r - ne
populárnější řešeni. Lippmann dokazuje, že t. zv.
veřejné míněni je obyčejně v rozporu s veřejným sou s Čechoslováky Po..ky, Rumuny ani Mazájmem.
ďary, proti nimi vznášeVox populi
ji uzemni požadavky
Tak chtělo západní veřejné mínění za každou cenu

uchovat mír, když Hitler začal s "osvobozováním“
Evropy. Když byly demokracie přinuceny vstoupit
do války, Žádalo si veřejné mlněi
lku totální
která, jako v r. 191ti. uemožnila podepsání mírových
smluv přijatelných pro všechny. Průběh studené
války je další ukázkou, jak "veřejné miněpi" pokul
hává za vývojem událostí.
Dnešní vlády stoji před tv.-šimi problémy, řež
vlády minulého století. Tlak zdola je mnohem sil
nější než za staro, Tím více ja nám třeba lidi, kteři
se dovedou udělat nepopulární, kdyi ie tcho třeba,
lidi, schopných vládnout podle svého přesvědčení.
Je nám třeba prostředí, ve kterém takoví lidé mo
hou vyrůst. Je nám třeba vychovy. která by z nás
a z těch, kteří přijdou po nás. uďPal'. lepší "lid“:
lidi, schopné podřídit úzké osobni zájmy zájmu ve
řejnému : lidi schopné přemýšlet i o věcech, které
se osobního blahobytu týkají nepřímo.
-ec-

Ukrajinská povstalecka armáda /U. P. A./
je na Západě dobře pro
pagována, ale ve skuteč
nosti její činnost je po
měrně malá. Jejich poli
tická organisace A B. N.
, Annhclševický blok ná
rodů. je zástěrkou pro
ukrajinský nacior.alis mus.

zbrojeného Německa a
návratu vyhnaných
Němců. Počet polských
exulantů dosahuje
520. 000.
Maďaři
Madarů je v exilu
150.000 Maji mezi se
tou nejvíc piislušniků
inteligence, a jsou také
beznadějně rozděleni na
protivné skupiny. \ vni
kají však jako jednotlivci
a jejich vliv je značný.
\ ětšinou se kloní k myš
lence Dunajské federace,
což je vlastně moderní
verse Rakousko - Uher

ska. založená na princi
pu sebeurčeni národů.
Značnou oporu mají
v tom. ze odpor proti ko
munismu je v Maďarsku
velmi silný a maďarský
komunistické režim je
značně otřesen.
Jugoslávci
Jugoslávci jsou nej
nešťastnější exilovou
skupinou, protože v pří
tomné době se Titova
politika Zapadli hodí.
Proto také jejich politic
ká prače nemá dostateč
nou podporu západních
vlád.
■ Jugoslávská emigrace
je beznadějně rozpolce
ná. Osou jejich politic
kého života je spor mezi
Srby a Chorvaty. Jedině
v jugoslávském exilu je
,'pokračováni na str. 6/

Poláci
Po/.ká emigrace je
nejpočetnější. Její páte
ři jsou bývali vojáci Andersovi armády. Na po
vrchu se zdá. že Poláci
jsou nejlépe organisovanou emigrací. Pravda je.
že jsou .přeorganisováni, Australan navštěvuje Prahu
majíce stovky spolků v
25- jůla uveřejnil istý Evan Senior, v Londýně
různých zemědílech, ale
Australan, v Sydney Morning Hcraldu ělánok,
žádné výkonné ústřední žijúci
vyličujůci dojmy z tohoročného pražského hudebné
těleso, které by jejich ho festivalu.
politickou činnost koor
Ako závadného hosta ho ubytovali v AIcronu.
dinovalo. Největší vliv Portýr tam má asi nejasné znalosti australského ze
mají v Anglii a ve Spo měpisu, protože považoval Adelaide za africké město,
pochopitelné rozhořčovalo pána Seniora.
jených státech, kde asi i čo Hotel
sa vraj hemžil cudzými návštevníkini (ok
10 členů kongresu je rem Campoliho sú to však samé neznáme mená,
polského původu
ktoré sa tu uvádzajú). Samozřejmé tam holi obli
Členové polských spolků gátní predstavitelia hudby satelitov, ku ktorýni
najnovšie i pristúpil čínský a vict-namský orchestr.
platí zcela pravidelně
Člověka zvyknutého na australská premávkovú
daně' - O důležitých o- anarchiu, dojala vzorná organisácia Prahy v tomto
tázkách rozhodují po ohl’ade. S obdivom poznamená Senior, že sú Pra
mocí referend, které po žáci "traffic conscious”. Po druhom přestupku musia
sa dostavit' v nedelu ráno na "školenie”. Ináč, myslí
řádají jejich časopisy.
Senior, že Češi si žijů na vonok tak, ako každý iný
V politice jsou Poláci na svete V nedelu sú přeplněné kaviarenské terasy
romantiky. Nemohou se 1’uilmi, ktoii poživ;.,ú koláče, šunku a párky. Na
vonok nevidieť Železím oponu. Politické systémy
rozhodnout, jaké hrani sa lí.ši-i, ale l'udia a ich spó: oby života sú všade
ce chtějí po osvobození rovnakí.
mít. Dnešní
Polsko?
Obchody sú plné zbožia. Ceny sú sice vysoké,
Předválečné? S Ukraji avšA mzdy taktiež. Rozpravil s,i s taxlkárom, který
nou nebo bez? Pohráva si zarobí m< ičrie 1.200 Kčs. neskolený robot nik
1.100, r.eůlů tajomnik hudobnej společnosti dojí si s myšlenkou inter- konca 1.800 Student dostává 500 Kčs na stipendium.
maria /federace států Pii tom pánsky oblík stojí 350-400, televizný při
o ' Baltu až k Černému jímač 2.980, dliiohrajúca deska h i 8-10 Kčs. Všetko
moři / . Polští vůdcové to přepočítá úradným kurzorn 20 Kčs za angl.
libru a ziika tak poměry, ktoré buď zodpovedajú
stoji nejblíže českoslo austrál; kym alebo ú i výhodnejsie. Potom však do
venským. protože obé dává, žc- podl'a jeho a mienky briti kého vyslanectva
skupinv se obávají vy- je tento kurz nerealistický a 50 Kčs za libru bllžšie

skutečnosti. Tým ovšem padá celý jeho prcdošlý
argument a taxikář, který zarobí £ 75 mesačne
má už len 22 £!
Provádíme veškeré
práce
optické
Jako podliahol pán Senior komunistickej propa
přesně, rychle a za levné ceny
gandě, o tom svědčí jeho tvrdenie, že nový režim
zachránil před úpadkom Valdštejnský palác a in
2- poschodí
vestoval obrovská sumu, aby tak vybudoval pre
257 Elizabeth St., l’ud krásné koncertně siene.
O niekolko dní po uvere.inení objavily sa v He
Melb~urne - City
raldu 2 odpovede krajanov, ktoré sa snažily Se
niorovi dokázat' jeho povrchnost', omyly a snád i
vchod drogerií
komunistické . ympátie. Pisatel’ článku sa však na
AMCAL
to znovu ohradil tvrdením, že sa o politiku vóbec
Telefor: MU 2601 nezaujímá, že do Prahy prišiel ako hudobný kritik
a že tam mal úplná slobodu pohybu a stykov s domorodcami, čím získal horeuvedené údaje.
Politická nezau'.tosť Seniora je dost’ pochybná.
navky také poctou To tvrdia všetci "spolu- cestujáci”.
H. Stáván, Sydney.
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Další dvě Orwellovy knihy na australském trhu

PO

STOPĚ

GEORGE

Nemůžeme říci, že to jsou knihy nové. Jedna z nich, "Pocta Katalánsku”
/”Homage to Catalonia”/ vyšla v Anglii v roce 1938, v Americe v roce
1954. Teprve nedávno se objevila v Austrálii. Druhá jeho knížka "Na mizi
ně v Paříži a v Londýne”, /’ Down And Out In Paris And London”/ je do
konce jeho literární prvotina z roku 1933. Z těžko pochopitelných důvodů
byla až do nedávná v Austrálii .na indexu. Knížka posledně jmenovaná popi
suje rok bídy, který Orwell ztrávil v Paříži a v Londýně mezi chudinou a
spodinou.
"Pocta Katalánsku” je také autobiografická. Orwell v ni vypisuje své
dojmy ze Španělské občanské války, v níž bojoval jako dobrovolník na
straně republikánů. Je zajímavá hlavně proto, že se nesnaží vysvětlit pozadí
španělské války podle map a tiskových komuniké generálních štábu, ale že
prostě vypráví osobní zážitky a dojmy z fronty a zázemíŽivot...
George Orwell, z je
hož díla zná většina čte
nářů jen dvě knihy z.
pozdního období jeho
tvorby /1945 - 1949/,
" Zvířecí
farmu ” a
”J984”, byl pokřtěn ja
ko Eric Hugh Blair v
Indii v roce 1903. Jak
říká jeho životopisec
I.aurence Brander, Fric
Blair vždycky dělal vě
ci, o kterých druzí jen
snili. Vystudoval v Etonu, byl policejním úřed
níkem v Buřme, hlado
vým pamfletistou v Pa
říži, hostinským v An
glii s dobrovolníkem v
brigádě španělských anarchisti\ rozhlasovým
komentátorem a po ce
lou tu dobu nezávislém
žurnalistou a spisovate
lem.
. •. a dílo
V Orwelově literár
ním odkazu najdeme ce

lou řadu neznámých pra
cí- Kromě shora uvede
ných knih napsal ještě
čtyři romány: "Burmese
Days”. ” A Clergyman’s
Daughter”, ”Keep the
Aspidistra F 1 y i n g” a
"Coming Up For Air”,
knihy esejů ”The Road
To Wigan Pier", "Inside
the Whale ”, ” Critical
Essays ”, The English
People” "Shooting an
Elephant”, "Such, Such
Were the Joys” a ”England Your England”, a
konečně politický pam
flet "The Lioij And the
Unicorn”.
Pozdní uznání
Orwella potkal osud
mnoha význačných an
glických spisovatelů. Ob
jevili ho dříve v Ameri
ce než doma. "Zvířecí
farma" a hlavně jeho
po* lední práce ”1984”
se stala v Angjii oprav
du populární až po pre-

/Pokračováni/
Jeden z našich kluků tam byl, protože si na
ústupu prostřelil koleno, a ten mi řekl- kam se
vlastně naše rota poděla. Než jsem je doběhl, bt la
už tma. Nj další křižovatce jsem potkal naše šarže,
plukovníka, velitele roty a kupu oficírů, všichni colem auta a řeči plno. Ukázali mi blízký les’ v e
kterém odpočívala jedna naše četa.
Tehdy už to bylo v celém pluku pomíchané- Já
neviní, kolik nás tam bylo, ale velel nám poručík,
který seděl na lehkém obrněném pásovém voze.
Ten nám razil cestu hustém podrostem, ale za Boha
jsme se z toho nemohli vymotat. Nakonec jsem se
utrhl s jedním desátníkem a namířili jsme si to na
jih podle kompasu.
Asi za půl hodiny prolézání, podlézáni, funěni a
proklínáni jsme se dostali na cestu. Sotva jsme si
vydechli, uslyšeli jsme strašlivý kravál z lesa. Znělo
to, jako by se na nás řítila celá nemecká obměna,
divise. Byl to falešný poplach. To jen ta naše horda
s tančíkem se prodrala konečně z lesa ven.
Zanedlouho nás ti s tančíkem opustili, že jako

George Orwell
"jednoduchá otázka?"

mieře na televisi. která
tolik pobouřila pštrosi
Angličany. Teprve po
jeho smrti bylo jeho dí
lo oceněno těmi, pro něž
psal- Teprve dnes staví
anglická kritika Orwella
na místo, které mu pat

ři, vedle Switta a Addisona.
Orwell ve Španělsku
V době španělské ob
čanské války byl Orwell
politickým vyznáním
troekista. Nejblíže mu
proto b>la vlivná ar.archo - syndikalistická organisace P. O. U. M.
/Partido Obrero de Unifícacion Marxista/, kte
rá se dívala na Komunistickou stranu Španěl
ska jako na reakcionáře.
Španělsko bylo Orwellovi školou a důleži
tým mezníkem. Prvně v
životě se setkal tváři v
tvář se strojovou propa
gandou nepravdy, přet
vářky a nenávisti Nejnenávistnější pasáže
'Pocty Katalánsku” pla
tí prolhaným stranickým
žurnalistům: ”Ve všech
válkách je tomu tak.
Vojáci bojují, žurnalisté
pokřikuji, a žádný pra
vý vlastenec se nikdy
nepřiblíží zákopu . . .
Cesta ke
"Zvířecí farmě”
Zažil jsem, jak ohlašo
vali velké bitvy tam. kde
se vůbec nebojovalo, a
jak mlčeli tam, kde by
ly zabity stovky mužůViděl jsem, jak vojáci,
kteří bojovali statečné,
byli prohlášeni za zba
bělce a zrádce, a jak ji-

musí rychle napřed. Veleni naši tlupy se ujal jeden
pan kapitán, protože mě! mapu. Veleni mu netrvalo
dlouho- Na nejbližši křižovatce se ztratil z parády
i s mapou. S takovou vrozenou schopností to po
válce dotáhl, pokud vím, až na plukovníka.
Když jsme ráno dorazili do nějakého městečkabyli jsme už docela bez důstojníku, s čestnou vý
jimkou jednoho záložního podporučíka, který se
podle vlastního doznání za důstojníka nepovažoval.
Zdřímli jsme si asi tak dvě hodinky a začali shánět
auto, které by nás mohlo odvézt o kus dál. Dove
dete si představit, v jaké náladě jsme bylí Nevy
spali, hladoví, utahaní. Jeden sedlák se nad námi
slitoval a prodal nám chleba a mléko. Ale cc to
bylo platné, sotva jsme dojedli- byli jsme zase hla
doví jako tlupa komediantů.
Sháňka po autu byla marná. Aut bylo všude hro
madu, ale nikdo neměl benzin. Kvapně jsme znovu
vyrazili k jihu, a po svých- V sousední vesnici jsme
slyšeli pověsti, že v okolí už jsou Němci. Slyšeli
jsme to už tolikrát. že jsme tomu nevěnován moc
pozoraest*.
Jenve tentokrát to neb”’.v jen paniky. Neušli jsme
:-i pět kilometrů, když jsme jim padli do rukou.
Bvlo to v otevřené krajině, rovina široko dalekouprostřed jednotvárná simice. uprostřed ní bokem

ORWELLA
ní, kteří ani nevystřelili,
byli oslavováni jako hr
dinové pomyslnýsh v ítězstvi . - ■” Na aragonske frontě se Orwell,
dosud jen sociální buřič,
ocitl prvně v boji s Hit

lerovými fašisty a se
Stalinovém i fašisty.
Zkušenosti ze Španěl
ska mu daly látku k pře
mýšleni. Napsal Poctu
Katalansku”. Ale to nes/pokračování na str. 6/

FILMOVÝ

VÝBĚR

Po delší době filmového postu objevilo se v
australských kinech hned několik dobrých fil
mů, které bychom nemilí .-meškat. Jmenujeme
především americký film VENKOVANKA s
Grace Ktllyovou a Bingem Crosbyin, o němž
jsme už psali v předminulém čísleItalská produkce je zastoupena filmem.
CHLÉB, LÁSKA A FANTASIE s Ginou
Lollobrigidou v hlavní roli. Nehledě k tomu, že
vyznáváme Lollobiigidu jako takovou, je tento
film obohacen i tím, že se v něm italská Monroe
pokouši hrát, kupodivu s úspěchemNejvětší atrakci je však ŽIVOUCÍ POUŠŤ
režiséra Walta Disneye, jeho ptvni celovečerní
dokumentární film ze serie "PRAVDIVÝCH
DOBRODRUŽSTVÍ", v niž jsme viděli ves
měs pamětihodné sniinky jako "VODNÍ PTÁ
CI”.

"BOBŘÍ ÚDOLÍ” a

"PŮL AKRIJ PŘÍ

RODY”.
Neni však možné se nezmínit o slavném ná
vratu Charlieho Chaplina v jeho /pravděpo
dobné nejlepším/ filmu MODERNÍ DOBA,
dnes už skoro dvacet let starém. MODERNÍ
DOBA patři do té kategorie filmů, na nichž si
čas vyláme chrup. Jeho síla je v jeho myšlence.
Charlie Chaplin v něm odsoudil naši technolo
gickou civilisaci mnohem účinněji, než mnohý
literární a filmový neurasthenik našich dnů.
jeho účinnost je v prostotě scénáře a dokonalé
rytmisaci point. MODERNÍ DOBA však nebu
de zapomenuta především proto, že v ni Chap
lin podává jeden z největších hereckých výkonů.
vm

jsme obklopeni. Na odper nebylo ani pomyšlení.
Co víc, byli jsme tak utahaní, že jsme byli skoro
rádi, když nám odebrali zbraně a zahnali pod
blízký most, kde jsme se mohli natáhnout do
trávy. Nejrozutnnéjší věc bylo čekat, co se z toho
vyklube. Zatím se .’ -emcí .-.hozalí dušné, ale nebyl
jsem si jist, co by asi ř:J: i tomu, že jsem odevzdal
pouze jednu pistoli. Druhou jsem ti
oval pro
případ.
Nechali nás
d vé bod:-y odpočinout. Pak
přijely dva vojenské kamiony, naložily nás a za
vezly k j-.-_;bůžšírr ■. sběrnému bodu. Byla to školní
budova v blízké vesr-icí- Tam už byly zastoupeny
všechny možné jednotky francouzské armády, od
cizineckých legionářů přes alžímké střelce a Senega.ee až k Čechoslovákům a Polákům Tam jsme
jen přespali, a ráno už nás hnali pětky do néj.akého okresního města, kde by“ velký zajatecký tábor
v bývalých kasárnách.
Pobyli jsme si -z něm několik týdnů. Čížků tam
bylo dost, takže se r.ám žilo veseleji. Okupovali
jsme světnic: v budově určené pro zajaté poddůstoj
níky. Šťastnou náhodou a drzostí se mí po dařilo zná
rodnit tři matrace a tři prosívané deky, na nichž se
nmé i mým dvěma pobratimům pohodlné spalo- Za
jateckou kejdu jsme si přilepšovali ukradenou sla
ninou, již se nám poúaulo tajné zrekvirovat z
hlídaného skladu německé armády.
cyklová patrola.
Načapali nás dokonale. Než jsme se nadáli, byli
/Pokračování příště/
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Letecké neštěstí
Dne 11. srpna 1955 se
srazily nad letištěm v
Sydney - Bankstown dva
sportovní letouny. Jeden
z nich řídil 28 lety čs.
uprchlík Jaroslav Tošner,
bývalý frekventant vojen
ské akademie v Hradci
Králové, posledně pilotInstruktor letecké školy
Klngsford-Smith v Syd
ney. Obé letadla se zřítila,
při čemž Jaroslav Tošner
a jeho žák byli mrtví na
místě a instruktor druhé
ho letadla zemřel při pře
vozu do nemocnice. Jen
zak z druhého letadla vy
vázl bez vážného zranění.
Pohřeb Jaroslava Tošnera ne konal 15. srpna
za velké účasti krajanů,
zástupců leteckých organlsací i Jeho přátel. Při
převozu p o z ů s t a t k ů
z pohřebního ústavu v
Burwoodu do krematoria
v Rookwoodu vzdali zes
nulému poslední poctu i
jeho přátelé z leteckých
klubů ze Sydney a Newcastlu. Skupina letadel
přelétla dvakrát smuteční
průvod ve formaci kříže.

KALEIDOSKOP EVROPSKÝCH
UPRCHLÍKŮ

J&roslav Tošner

Po bohoslužbě a krátkém
sermonu duchovního, vy
zdvihujícím zvláště mrav
ní hodnoty Jaroslava Tošnera, byly jeho pozů
statky v rakvi, zahalené
és. vlajkou, zpopelněny.
Jar. Tošner zde měl
mnoho přátel, ale žádné
příbuzné. Byl jediným
synem rodičů, kteří žijí v
ČSR.
KA

George Orwell
/Pokračování se str. 5/
tačilo- V době, kdy se
na Západe radovali z
každého Stalinova vítěz
ství na ruské frontě, nap
sal krvavou satiru na
Stalina a jeho režim,
"Zvířdci farmu”. Smrt
mu zabránila, aby zcela
dopracoval ch m u r n c
proroctví "1ÓS4”. Zane
chal ve svém díle otáz
ku, jež bude musit být
zodpověděna dřív, než
bude zodpověděna otáz
ka konce komunistické

diktatury:
"Otázka je velmi jed
noduchá. Budou moci
obyčejní lidé . . .žít sluš
ný, plný lidský život,
který je teď technicky
dosažitelný, nebo ne?
Bude znovu obyčejný
člověk svržen do bláta,
nebo ne? Já sám myslím,
že obyčejný člověk tento
boj dřív nebo později
vyhraje, ale já chci, aby
to bylo raději dřivé než
pczdeji. . .
jun

Prvotřídní pánský a dámský
KREJČOVSKÝ

ZÁVOD

NECHVÁTAL & VOZÁBAL
463-468. Bridge Rd., Richmcnd, Víc.
Telefon JB 3S41

Nej novější evropské a americké styly
MONTGOMERÁKY s VLNĚNOU vložkou

Velký výběr pánského prádla

NETRAPTE SE S VAŘENÍM I
Přijďte se najíst k

ČERNÝM DO

RICHMONDU

/pokračováni se str 4/
dosud veden zuřivý ná
boženský bej /Srbové
■cv. pravoslavní, Chorvat. katolíci/. Vlivní
Srbové sni o Velkém
Srbsku bez Chorvatska
a Chorvati chtějí samo
statné Chorvatsko bez
Srbska.
Z obou skupin jsou
úspěšnější Srbové, zvláš
tě proto, že chorvatská
propzganda je velmi sla
bá- Mnoho Chorvatú v
exilu uvažuje o možnosti
obnovení starých svazků
s Maďary v rámci Du
najské federace
Skupina slovinských
uprchlíku jen čeká jak
dopadne boj mezi obě
ma početnějšími skupi
nami- Prozatím stoji blí
že Srbům než Chorvatům. V exilu je 45.000
Srbů, 15.000 Cborvatú
a 5-000 Slovinců.
Rumuni
Na rozdíl od Jugo-

si-.vcú. jej: *: ž názor}’ na
krále Petara se různi,
stojí 15.000 rumunských
i prcl..íkú solidárně -’.i
králem Michalem. Vět
šina z nich jsou bývali
p. i.-'.ušnici f.ašiatických
a polofašistických c.ganiseci. Jejich vedoucí ovšem mluví o příštím de
mokratickém Rumunsku.

Jejich politický pro
gram je velmi jednodu
chý: Romani .a Maře
/Velké R u m u n s k o/.
Největší spor mají s Ma
ďary o Transylvánii, již
za války Maďaři okupo
vali. Proto se také Ru
muni tváří zamítavě k
myšlence Dunajské fe
derace.
Rumunští exulanti
jsou shopnými politiky,
ktciA dávají přednost
osobním konexím před
masovou propagandoki.
Největší vliv mají dnes
v Západním Německu.

UMĚNÍM SE ČLOVĚK NENAJÍ

NEHAZARDUJTE S BUDOUCNOSTÍ!

Fřišio Vám někdy ta m.'sl,.’.ak se Vara povede,
říhlo
to * e neb" i.t. ' '. i w.'.
THE AUSTRALIAN PROVINCIAL
ASSURANCE ASSOCIATION, iuc. NSW
Ván: platí £ 10 podporu týdní' a lékaře.
1 ři smrtelném úrazu obdrží pozůstalí
£ 1.000
Podrobně informace i o životním pojištěni
Vám ne ávaznb podá
E. A. BAŠTA, 36 TORBAY STR.,
MACLEOD ■ MELBOURNE.
Telefon JF 1841

KOUPE,

PRODEJ,__ VYMĚŇA_ AUTA
JE VĚCÍ DŮVĚRY!

Spolehliví Vám vše obstará

V. JOKL
FIRST YARD. 55 NEPEAN HIGHWAY
ELSTERNWICK VIC.
Telefon LF 1676, po prod. době LF 2587
Na starší vůz dostanete záruko

ialco

T- J. ..SOKOL .V

.—Sokol Melbournc po
řádá 28. srpna vyjížďku
na koních v North Balwyn, sraz 1.45.
—Budou se konati kursy
v boxu při dostatečném
počtu přihlášek. Hlasftc
se na adresu J. Černý,
43, Williams Rd,, Wind-

na

novv

MELBOURNE:

sor, tel. LA 6228.
V neděli 4. záři pořádá
výlet do C-Iealeswille.
Přilil, na MX 2143 /br.
Kalina/
Připomínáme, že sokol
ské šibřinky se konají v
sobotu 1. října v uprave
ném sále radnice v North
Melbournc.
B. Ch.

UMĚNÍ VERSUS KASA

aneb
Jeden známy australský filmový kritik označil
francouzský film "Mzda strachu” /Tne Wages of
Fear/ za "brilantní umělecké dílo" s jednou výhra
dou. Postrádá prý přitažlivost pro diváky a moc se
na něm nevydělá. To je ovšem vada veliká, protože
uměním se člověk nenají. Rozhodl jsem se proto, se
stavit pro potřebu čtenářů tohoto listu návod, který
by je uchránil takových omylů, v případě, že by se
rozhodli založit své jmění na práci filmové.
Předně si musíme svůj "Masterpiece" obsadit. Ne
obejdeme se bez Jímá. Jacka. Billa, Freda nebo
Johnyho. Má to být postava hrdinná a uznáte proto,
že ji nemůžeme, přes protesty národně uvědomělých
jedinců, nazval Josef nebo Antonín. Cowboy Anto
nín by se na divokém západě vyjímal jako Gary
Cooper v románech červené knihovny. Náš Jack mu
sí mít ocelově šedé oči, energicky a mužné krásné
řezané rysy. Je obráncem českých i jiných paní a
dívek a umí zacházet s dvěma nízko zavěšenými
colty, jako málokdo z místních i přespolních pistol
níků.
Pro jeho i divákovu potěchu přidáme dobře sta
věnou dívku Mary Mařena nebo Andula by se zase
nehodila/, Mary má pomněnkově modré oči jako 2
lesní studánky, šibalský obličej je věnčen korunou
zlatých vlasu, pozlacených chemikálii značitý H2-O2
a ve filmu je hlavně proto, aby ji Jack mohl zachra
ňovat ze všech možných malérů. Tatíček vlastní ma
lou farmu, na niž chová několik kravek, které mu
zajišťují nuznou obživu a Mazy potřebné vitaminy.
J Netuší chudák, že si sám denně šlape po štěstí. Jeho
pozemky totiž obsahuji bohatá ložiska uranové rudy
nafta, zlato a míň" už dávno vyšly z módy/.
í O zmíněná Zcžiska'běží temnému živlu našeho

dragounům a pod crčím nosem pečlivé pěstuje úzký
258 Church St. blíže Bridge Rd.
černý knírek, který je znakem všech padouchů di
Výborná jídla
Levné ceny « vokého západu. Jeho tvář je rovněž krásná, ale na
rozčil od Jacka zženštile a nikoliv mužně. Tento
Příjemné prostředí
hnusák je ma;;:£em zpustlého salónu, kde se lůza
oddává karbanu a lehkým ženám. Pod paždím nosí
Večeře denrá 5-8 hod., /mimo pondělí
jzsc-ízhz* s úcrrratv sobotu a v neděli též občdy /12 - 2
J revolver zvazy čemziger. s
Spojeni z City: elektr. 27, 28, 40, 48
Jack se svý-*i eolry.
ze St. Kildy: elektr. č, 78
Je to jako s gulášem. Bez hovězího to nejde, ale sa

mo o sobě také nestačí. Potřebujete k tomu cibuli,
papriku, česnek a kdo ví, co ještě. Našemu filmo
vému guláši udělá dobři, ušlechtilá prostitutka. Je
to půvabná černovlasá dívenka, pracující v bídákove neřestném doupěti. Na cestu břichu se dostala
nezaviněně a Jackův mužný vzhled v ní záhy pro
budí dřímající ctnosti. Nicméně jest jí souzeno, aby
přišla k úrazu, neboť by jinak stála v cestě Jackově
lásce k Mary. Dříve nebo později se proto vrhne v
cestu kuli, určené miláčkovi, čímž je efektně zprovozena ze světa a naše veledílo dostane hutnou
mravní náplň.
Dalším vydatným zpestřením je taková cowboyská matka Kráčmerka. V jejím vzorně vedeném
lokále holdují místní slušné živly zázvorovému pi
vu, "milk šejkům” a podobným zhoubným lektva
rům- Eodré té ženy jest ve filmu zapotřebí hlavně
proto, aby se co chvíli zadívala na Jacka Mary s
výrazem "děti, dětí, to vám to sluší”.
Co pro guláš.paprika, to pro náš film bídákův
zpřeženec, slizký Mez. Mez je pochopitelné národ
nosti me::i ké a slizký musí být, protože všichni
filmový . v zmar.:
-/dj&kibva z i. Jeho hlavním
petéšenír. ;e more ováni nožem a jest předurčen k
tomu, aby se ťa. vítaným cller: .Jaškových coltů,
když byl vztáhl nečisté pařáty na dívku Mary.
A na konec špetka česneku v podobě Jackova
parth. starého ■ ésnšss Stmí ;ebo Slfma s pěkným
plnovousem, pokud možno prošedivělým. Sam, nebo
Slim, ré kopa podšitá. Pro film by byl celkem Zby
tečný, r.ebýt zá-.-éreéné taškařiny, kdy si lišácky
odkašle, při pohledu na objímající ze pár naších
nrďinu.
Přesné vypíZcsání děje e ponecháno čtenářové
obrazotvornosti. Jen tolik musí mít na paměti: bídák. slizký Mez, ustaraný tatíček a ušlechtilá ne
věstka vezmou za své. Z&yde .Jack s kouřící se pis
tolí, dívkou v náručí a matkou Kráémerkou se Slimem v pozadí. Přesné sledování našeho návodu,
znamená zaručený úspěch. Známý australský kritik
pak o vašem Slmu napíše, že to sice není právě bri
lantní umělecké dílo, ale kasu že určité udělá. A to
je konec konců to hlavní, protože uměním se čloyěk
nenají a srovnejte sř chabou evropskou produkci s
hclysvo&dsksu velkovýrobnou.
Kadlik

Dopisy redakci
AMNESTIE V ČESKOSLOVENSKU

Bylo
zajimav' jistí - hic.
by to asi zají
malo lidi v ČSR
na kolik tak průměrně přijde jeden navrátilec z Austrálie Rozpočítat tak výdaje
Klíngrova výboru včetně pražského Hlasu domova,
výdaje zastupitelských úřadů /viz banket v Mel- i
bouřné/ a event. zpáteční cestovné. Bylo by přece
proti základním naukám materialistů, kdyby všech
ny tyto výdaje platili jen z lásky k bližnímu.
M. Š. Alphington
Nevím proč, ale dostávám pravidelně z Prahy
letecky HLAS DOMOVA /poštovně 6 Kčs/ .... Což
kdjoyste zase vy posílali váš HD na různé odresy
do ČSR? Kdyby byla nějaká naděje, že ho adre
sáti dostanou, rád bych přispíval na výlohy.
K. S., Bankstown
Puncto břicha: někdy
Pan Klinger nám píše
kručí —
z té soutlruž' ké říše,
vždyť to hanba není,
že prý zjistil ke své
hrůze, ale, Pane, nikdy z hladu,
pouze z přejedení.
Že nám kručí v břiše.
Netřeba nám zajištění,
Máme prý se vrátit,
i mléka, medu, strdí.
nepodlehnout jedu,
my zde máme SVOBODU
doma je přec tolik mléka, a na tu jsme hrdi.
tolik strdí, medu!
Ze svobody výše
Rychle nám chce pomoci, I plivnem ve tvář spíše
lokajovi, jenž tyranům
namáhá se notně,
aby nás měl ZAJIŠTĚNÉ prach z opánků líže.
Jan Zvon
/ vskutku DOŽIVOTNĚ.
—Podle zprávy ”Neue Zuercher Ztg.” bylo zřízeno
při pražském ministerstvu vnitra zvláštní oddělení
antiemigrační. Je vedeno sovětským policejním dů
stojníkem Malotovem, dále plk. čs. bezpečnostní
služby jakož i maďarské AVO. Posláním tohoto
oddělení je zabývati se činnosti všech politických
emigrantských skupin ze satelitních států, jakož i
tiskových kanceláří a žurnalistů, žijících v exilu.
Dalším úkolem tohoto oddělení je podávat zprávy
všem satelitům o výsledcích své činnosti ... Je levá
tvář "Výboru pro zabezpečení osob, které se na
základě amnestie vrátí do ČSR” pravou tváří uvede
ného protiemigračního odděleni? .. Druhá diktatura
zjevně zapomněla, že první nacistická používala vý
razu "zabezpečovací" vazby /Schutzhaft/ jako or
telu pro koncentrační tábory.
Silvanus, Sydney
—Právě jsem doma našla dopis od maminky, která
je na návštěvě v Krkonoších. Vzpomněla jsem si,
jak jste psali o lákavých dopisech z domova. Moje
stará maminka, ač po nás nesmírně touží, mezi řádky
piše:
"Krkonoše jsou krásné jako vždy, z hor se kouři,
chvíli prši, pak hned zas se slunce ukáže, ale po
skrovnu. Tož ničeho nelituj!"
L.. Melbourne
KORSČENKO VERSUS KING KING

Jak známo porazil loni náš zápasník Emil Koroščerko v Indii před 109.000 diváky King Konga.
I épe řečeno doradí ho židlí do hlavy. Vítězství zna
menalo pro Emila K. přírůstek £ ÍO.OOO do kapsy.
Pan King Kong na tuto porážku nezapomněl a žá
dal několikráte Emila o další zápas v Indii. Ten
ale z bezpečnostních důvodů každé pozváni odmítl
a současně požádal, aby pan King Kong přijel pro
změnu do Austrálie. Po dlouhém uvažováni se ko
nečně K. K. rozhodl a slíbil příjezd do Austrálie za
dva měsíce. Dalši vítězství nad King Kongem by
znamenalo pro Koroščenku nejméně takových £ 5.000.
A. Š. Bendi
POZDRAV Z KONCE SVĚTA

Croydon měl v době zlaté horečky, která zde
trvala 12 let 33.000 obyvatel. Dnes je jich tu 100, z
toho větší polovina děti, a všichni se živi práci na
okolních farmách. Poštovní spojeni se světem je
jednou týdně letadlem z Caims a tentýž den autem
z Forsayth. Nedostanou se zde koupit noviny a v ce
lém městě nemá nikdo rádio. J. K.. Croydon.Qld.

Exklusivní pánský módní salon

KNÍŽE OF SYDNEY

Čs. sport
v Australii

BOMůERS S1DNE1S.K.SLAVIA
EAS1 PARATELS
Podobné
jako loňského
Telefon FA 8480
8:4 /l:0, 4:1. 3:0/
roku i letos podává Sla
Vítězstvím v odvet vie ke konci mistrovství,
Importované košile, vázanky, scampola
ném zápase s kast Para kdy už ma nejen postup
a jiné pánské doplňky
tels vyhraji Bombers už dů vyšší třídy, ale i tnipo čtvrte mistrovství : trovsky titul zajištěn,
Ncw
South
\\ alesu- podprůměrný výkon. Ne
WASHINGTON II. SOUL - PATTINSON & CO. LTD. Bombers nastoupili v
ní to sportovní a není to
vedouci sydneyští drogisté
kompletní sestavě i s dobra průprava na těžší
313. Gcorge St., Sydney /vedle Wynyardu/
Muellerem, který hr.il s zápasy ' nejvyšší třídě
Telefon BX 1061
Mluvíme česky
hlubokou užnou ranou viktoriánské kopanéna lýtku V první třetině
15. 8. stačila slabá ne
nejde Bombers střelba. zajímavá hra Slavic k
V 18. minuté je zraněn porážce S. C. Sunshine
Krista, ale po ošetřeni City 5:2, zatím co 20.8.
se vrací do hry. Jedinou ziratn.i Slavic v letošním
branku třetiny dal Ettlcr- mistrovství prvý bod ne
201, Victoria Str., K1NG’S CROSSv Sydney
V dramatické druhé tře rozhodným výsledkem u
/proti české restauraci Homc Coffcc/
tině si udržuji Bombers S. < '■ South Melbourne
Studená jídla, výborné pečivo a dobrou kávu
jednobrankový náskok 2:2 /2:1/.
před Paratels brankami
obdržíte od 10 hod. táno do 12 hod. vnoei
V ‘‘Mezinárodním tur
Ettlera /2 min./, Cho naji'' porazilo Českoslo
Otevřeno 7 dní v týdnu.
choly /6. min./, Kulda- vensko 14. 8. Ukrajinu
Srdečně zve V. Umlauf, majitel.
na /12. min./ a Bučat- 4:0.
skeho /16- min./.
Valná hromada S. C.
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
Porážka EAST PA Slavie se koná dne 415 Ilunter St., SYDNEY, tel. BL 3970
RATELS byla zpečetěna záři v 8 hod- večer na
Ebner: 19 York St. Němec: 529A Miliary Rd.
Wynyard Stn., BX7543 Špit Junction, XM3393 ve 3. třetině brankami 266 Bridport St, Albert
Muellera /2 min./, Kul- j.Párkdana /3. min./ a Chlad-'
Pánský a dámský
M. & II. DELICATESSEN
m o d n i salón
ka /16. min./
Kontinentální lékárna
A. H. L E I S E R
Všechny české
Četní . Čechoslováci,
EXCLUŠIVE
TAILOR
13, Darlínghurst Rd.,
speciality
kteří se sešli na Glacia282 A, Victoria St
Kings Cross, NSW.
KING S CROSS, SYDNEY 2 A, King's Cross Krb, riu, bouřlivé pozdravili
FA 3476__ .
Tel. FA 1279
vítězné
mužstvo,
které
Střihač pražského salonu KINGS CROSS. SYDNEY mu předal předseda N Otevřeno denně /i v ne
FA 5055
"KNÍŽE”
děli/ do 8 hod. večer.
S W. Icc Hockey Asso- Všechny evropské léky ll
ciation mistrovský po Balíčky s léky do Evro
hár.
ekpy nejlaciněji!
298. VictorU St., King’s Cross, Sydney

TATRA

Malý český

P r e m i e r

pro celou českou Sydney
1.Premier Lané. KING’S CROSS
Chutná jídla 7 dní v týdnu
K dostání Hías domova

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

J.

P H I LI P

Rádio - Electrical,
119 Gardeavale Rd., GARDENVALE, Víc.
/I. stanice za st. blsterawíck/
Telefon XM 2542
Dříve závod y Praze XII

Bývalý pražský specialista
nemocí vnitřních a žensl ých

ČS. OBCHODNÍ DELEGACE

Tuze jsem se rozzlobil článkem v AGE. kde se
zmiňuji o české obchodní delegaci, která sem při
jela representovat a uzavírat obchody pro národní
podniky. Redaktor, který článek psal, má tak málo
mozku v lebce, že píše o ČSR jako o jediné sate
litní zemi, kde je průmysl nejen znárodněný, ale
také v soukromých rukách. Vypravte se do zmí
něné redakce a vezměte si sebóu p. X.. ať se tam
ti redaktoři jednou pořádně \-ylekaji.
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HLAS DOMOVA
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E.J.

KENNEDY

29 Shakespeare Grove. Hawthorn- Víc
v sobotu cd 10 do 12 hod. dopoledne
dny dlž ' ■ 5.;.
Návštěvy teler. předem na Hawthotn 2577

Řeznictví a uzenářství
”PORCO’’
58, Daphne St-,
BOTANY, NSW
Telefon MU 2188
Majitel J. Pražák

Cukrárna - kavárna
”M O N I C A”

9, Kings Crpss lid..
KINGS CROSS
SYDNEY
Tel. FA 3650

‘á kontinentální obuv

Ručr.é

A N D R E IV

M O L N A JI

2, Flinders St., TAYLO1; SQUARE, SYDNEY
Telefon FA 4373

Č s. k a v ár e n s k á
restaurace
KIOSK

9. E-plar.ade,
ST. KILDA, VÍC...
Telefon LA8383
Denně obědy i večeře
Místností příjemné
vytopeny
Srdečné zve
ZDENĚK PELAŽ.
PRŮTRŽE .MRAČEN
Celá rada českých kra
jů byla postižena bouře
mi. průtržemi mračen,
krupobitím a záplavami.
Praze byla zbořena
odiranná zcc. ?ctrír>
skvcn sadů.

ROZMARNÁ SCÉNA V
SYDNEY uvedla 13. 8.
.•s elohru J. Skružného
’ Choulostii á u d á 1 o s ť'
/původní název "Milen
ky starého kriminální
ka”/. Hra lyyla čo zře obsazera. Vynikla Vlažná
v roli výstřední slečny
Fiff rozšafný zahradník
FceRer. Režie J. Kače
ra zr.í -- ;tá. šárova vý
prava dobrá.
-kaMEZI DELEGÁTY KONFEREHCE
->-ů z Auziraiie a Nového Zélandu,
která se právě koná v
Melbourne, jsou tři Če
choslováci,____________
Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.
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HLAS DOMOVA

Sport doma i v cizině
Od našeho zvláštního zpravodaje J-T., Mnichov

M aďaři

vyhráli Středoevropský

pohár

První poválečný ročník Středoevropského poháru skončil a jenom znovu potvrdil dominující posta
vení Maďarů v dnešní světové kopané. Vítězem se stal celkem bez námahy maďarský mistr Vórós
Lobogo (Rudá zástava), kdysi slavný Ferencvaros- Tak, jak se v soutěži projevila maďarská pře
vaha, tak byl také znovu potvrzen nebývalý pokles italské kopané. Bologna hrála při svém utkáni s
ÚDA v Praze tak slabé, že tam vzbudila pochybnosti, zda by se vůbec udržela v dnešní českoslo
venské lizeZa účast Čechoslováků ve finále byl zodpovědný hlavně los, který určil, aby se v semifinále utka
la maďarská mužstva mezi sebou. Předcházející výsledky však přece jenom nasvědčuji tomu,
že naše kopaná získala zpét alespoň část ztracené pitdyVórós Lobogo - ÚDA 6:1 /4:0/
Domácí mužstvo potřebovalo na Népstadionu
v Budapešti jenom 14 minut k tomu, aby vedlo
3:0. Vórós předčil hráče ÚDA, kteří často jenom
přihlíželi strojové práci Maďaru, po všech strán
kách. Daleko nejlepšiin hráčem na hřišti byl střed
ní útočník Ilidegkuti, střelec tri branek. Česko
slovenský divák o něm prohlásil: "Je to fotbalo
vý fenotnen typu Bicana v plné slávě”. Hidegkuri
mu se nejvíce přiblížil mternacion.il Sandor na
křídle, spojka Molnar a v zadních řadách tři Kovácsové.
O československých hráčích se toho mnoho říci
nedá. Několik dobrých příležitostí bylo promarně
no bezhlavostí útočníků. Jako předzápas se hrálo
semifinále maďarského poháru. Vasas v něm po
razil Tórókves 7:1.
VE

ZKRATCE

Japonsko porazilo v Tokiu USA v plování 44:35
bodům.
-Američan Larsen vyhrál v Hamburku mistrovství
Německa. Ve finále porazil polského exulanta Skoneckého 3:6, 6:3, 7:5, 6:8, 6:3. Larsen vyřadil v semi
finále Drobného 6:4, 3:6, 6:4, 9:7.
Austrálie porazila v utkání Davisova poháru Ja
ponsko 4:0. Pátý zápas se pro nepříznivé počasí ne
hrál.
—Ital G. Prcsenti překonal v Miláně cyklistický re
kord na 200 m s letmým startem. Jeho čas byl 11,6
vt.. Starý rekord držel Rus Klirner časem 11,9 vt..
Angličan Harris / několikanásobný cyklistický
mistr světa ve sprintech/ vyhrál v Kodani šestidenní cyklistické závody.
—V Moskvě bude sehráno mezinárodní mistrovství
v kopané SSSR - Západní Německo. Sovětské úřa
dy při té příležitosti uvolnily pro německé zájemce
1.500 vis.
Polák Grigolka porazil ve Varšavě Skoblu výko
nem 17,05 m, což je nový nejlepší výkon v Evropě.
Skobla, kterv si předělává styl po způsobu ame
ricky Ti • Tkáčů, hodil 16,94 .«. Zátopek vyhrál 10
km za 23:34.4. Rus Krivonosov překonal světový
rekord ve vrhu kladivem výkonem 64,33 m.
—Austrálie porazila v mezipásmovém finále Itálii
4:1.
—Američtí plavci překonali v Japonsku světový
rekord v polohově štafetě časem 4:17.8 min. Starý
rekord, který drželo Maďarsko byl 4:18.1 min.
—Mužstvo Evropy porazilo v Belfastu Anglii 4:1.
Letošní vítěz anglické ligy Wohvenhampton Wanderers utrpěl v Moskvě 2 porážky. Se Spartakem
prohrál 0:3 a s Dynamem 2:3.
•
ZÁJEMCI O INSERCI V HD ZE SYDNEY

obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong Hcstel.

ÚDA - Vórós Lobogo 1:2 (1:0)
Odvetné utkaní v Praze přineslo vyrovnanější
kopanou. Přestavěné mužstvo ÚDA zabralo hlavně
v prvním poločase velmi dobře, mělo chvílemi
značnou převahu, ale nedovedlo proměnit ani ty
nejvyloženější příležitosti.
První branku zápasu vstřclil hlavou Přáda z
postaveni mimo hru. Ve druhem poločase Hrdegkuti vyrovnal a Palotas vstřelil o minutu později
rozhodující branku.
Nejlepším hráčem domácích byl střední útočník
Dvořák, který hrál na tomto miste poprvé (dosud
hrál krajního záložníka).
ÚDA nastoupil v této sestavě: Pavlis-Ječný, Novák-Pluskal, Hertl, Hledík-Hlaváček, Masopust,
Dvořák, Přáda, Pazdera-dt

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Františka Zicha ?. Chrástu (nutná zpráva), Mila
na Škrabala z Količina u Holešova (odešel z do
mova v r. 1946 jako ldlety snad do Argentiny. Hledojiei prosí o jakoukoli zprávu z doby po r. 46),
Jaroslava Procházku z Liberce, býv. cizin, legion.,
neb zprávu o něm, Švidroně. Josefa Matouška ze
Zásady. Oldřicha Pelcla a Frant. Holfelda.
Olgu Popovou /Yarraville? Hledá .1, H, Sydney.
Sdělená adr. je neúplná .
Zjistime-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné odresy
ni sdělu jeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
HD.
PÁTRÁNÍ
V Maryport Rehabilitation Centre je ošetřován
Štefan Szoclloesy, narozený 1917.Jeho příbuzní byd
lí u Přerova. Přijel do Austrálie koncem r. 1949,
pracoval v Yonketoivn. S. A. a od ledna 1954 do
30. 7. 1954 na 3 místech ve Fitzroy, Vic., pak snad
ve Warburton, Vic. .Utrpěl nějaký úraz, je částečné
ochrnut, ztratil řeč a zčásti i paměť. Prosíme ty,
kteří ho znali, abv se přihlásili na adr.: Rov. J.
Peksa, M. 11. C., Somers, Vic.
Malý

oznamovatel:

LISTÁRNA

PŘIJMEME FOTOGRAFISTU pre studio, tmavú

]• H., Stanniore: Dí
ky za výstř.. —M, S.,
Sth. Yarra: Diky, návr
hy zajím . . Snad bude
později možné z.větš. obsPožádáme pak o spolu
práci . — V. M-, Northc.
Předpl. do celé Afriky
£ 1/17/- a dopl. letec,
poštov. £ 3/13/—. Jan
Zvon- Spolupráci uvítá
me. Dodržování rcd. ta
jemství u plné podeps.
přisp, jc věcí samozřej
mou.—H. P., Rnndwick:
Také Maďarsko, Ru
munsko a B u I h a r s k o
vyhlásily podob amnes
tii.— M. J., Brísbanc:
Zajím . ■ K dop. se vrá
tíme příště. —J. H.,
Kings X: Litujeme, ale
k prodeji knih nezbývá
čas. - M. H-, Ad-Í,: Dí
ky za adr . . Ukázk. čísla
HD
PKIMEME HOSPODYNI jsme žasl . .
do moderně zařízené do

komoru a candit. Plat £
20 týždenne plus přes
časy. Pište český alebo
slovenský na: V. Urban,
Mildura Studio, Mildura, Vic..
OTEC HLEDÁ českou
neb slovenskou rodinu,
VODÁCKÁ MI
která by přijala 3 Jetého
REDAKCI DOŠLO :
chlapce na vychováni za
STROVSTVÍ SVĚTA
plat. Nab. na zn. "VýchoV jugoslávském měs Pavel Javor: MORGEN- va-Melbourne" do HD.
WEGE
/německý
překlad
tě Tacenu byla uspořá
básní, které vyšly česky KREJČOVSKÝ OBCHOD
dána vodácká mitrovstvi v e sbírce DALEKÝ malý, dobře zavedený, na
světa. Ve vodním slalo HLAS/. Přeložil P. Fi- hlavni ulici v centiu Homu získal v kategorii . schcr. Vydala KNIŽNICE bartu výhodně prodám,
protože odjíždím z Au
jednotlivců náš' exulant i LYLIKY, c/- dr. Robert strálie. Fr. Sevček, 79,
M. Duffek stříbrnou me- i V 1 a ch , Onsdagsvaegen Macquarie St., Hobart,
dajli za druhé místo. ! 8/1, Enskede, SWEDEN TAS.
PRODÁM LOŽNÍ PRO
Duffek startoval za Švý I Cena 1,50 DM.
Jaromír Měšťan: STĚRADLA prvotřídní
carsko.
jakosti. Jednotlivá, dvoji
Druž| tvo českoslo i SLADKÁ JAKO MED. tá nebo tříčtvrteční veli
Sbírka básni. Edice "Zvěvenských vodáků domi rokruh”. c/-C. Protoge- kost. Cena £ 2/2/- za
novalo v kanoích- kde l rov, 13b. Schongau, Tal. 1 pár. Telef. /Melb./
vyhrálo z pěti disciplin 49, Germanv. Cena 1 S JA 6371, nebo pište na
zn.: "Výhod, á kouuě” do
čtyři.
‘ nebo ekvivalent. Str. 39. HD.
VYROVNEJTE PŘEDPLATNÉ
ZLOBÍ VÁS OČI?
Potřebujete brýle!

Navštivte s důvěrou krajanský
optický
závod

109 Swanston S*. 9. posch.',
Melbournc proti Melboume Town Halí/
Mluvíme česky i slovenský
Otevřeno denně 9 - 18, v sobotu 9 - i.? hod,
Telefon: Cent. 1819

mácnosti. 2 školní dětí
/8 a 6 r./. Dobré podmír.Evropký odborník
ky, jako člen rodiny, sa
KOŽNÍCH NEMOCÍ
mostatný byt: 2 Landen
H, RÓZA NE R
Plače, Toorak, Vic., te
lef. EJ 3838 /česky ve
27 Ruskín fit.,
čer/.
> ■E LW O OD, VICZ VAŠEHO ODLOŽENÉ a /Pondělí až pátek
HO PLASTE ušiji dívčí
■>5 - 7.30 hod. več.
neb chlapecký
a b á V,_
ý
r obotu 9-12 hod.
Všechny práce krejčov
ské, nové i opravy, čisté í- Na ostatní dobu
volejte předem na
a lev.-.é. A. Zamrazí lová,
XA 1017
18. Elata St.. Oakleigoř
Vic.. UM 3318.

MATRAVILLE, NSW-

Telefon MU 4164 v prac. době, .

iiumuiniimninnnnKUiiiHauiinmiiiinimninHiniiuii
HLAS DOMOVA
vychází čtrnáctidenně
Kídi redakční kruh.
Adresa:
Hlas domova. 4 Erin St., Richmond E.I. \ ic.
Telefon JA 3380 /jen mimo pracovní dobu
Předplatné: na rok s 37/-, na 4 roku s 19. na 7 čísel s 10/-. jednotlivě s 1 6.

uiiiiiiiiniHiiiiiiniiiŘimiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiniiiiiir;

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

EMIL

KOZDAL

Es<lusŤve Tai-oring

108 High St_ St. Kjlda. Vic.
Telefon LA 7697

BEZKONKURENČNÍ

CENY!

KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY OD

STANDY

KOTMELA

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

