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Sovětští vůdcové vidí
dnešní situaci asi takto:
1. V příští válce bude
rozhodující náhlý útok

Časopis ”U. S. News & Woríd Report’’, obvykle solidné informovaný,
uveřejnil 10. 7. t. r. článek "Nová válečná strategie Sovětského svazu”
V záplavě mírových a smirovacích teorií tvoří tento článek oasu, v níž muže
uprchlík před komunismem trochu vydechnout a přesvědčit se. že bílé je
bílé a černé černé- Úvod k článku "bývalého vojenského přidělence v
Moskvě, který nyní pravidelné zpracovává informace o sovětské strategii
pro jednu ze západních vlád”, a "jehož totožnost nemůže být vyzrazena”,
zavání lacinou sensačností. Avšak obsah jeho článku dává smysl. Říká v
podstatě to, co všichni víme: sovětská lžimírová ofensiva začíná a končí tam,
kde je to prospěšné sovětskému imperialismu.
Autor článku nepopírá, že dnešní snaha vůdců SSSR o příměří ve studené
válce není upřímná- Nynější směr sovětské politiky nazývá "renesancí",
jejímž cílem je postavit Sovětský svaz do takové posice, v níž by znovu
získal taktickou a mocenskou převahu nad Západem, již prý' SSSR ztratil
"brzy po konci poslední války, díky Stalinově tvrdohlavosti a Molotovově
nedostatku představivosti”.
atomickými zbraněmi.
2. SSSR by se dopustil
smrtelného omylu, kdy
by k takovému útoku ne
chal dojít.
3. SSSR musí předsti
hnout nepřítele a zaúto
čit sám.
4. Je nutno proto urych-

SETKÁNÍ

lit a zvýšit vojenskou po
hotovost. Zatim co ne
přítel bude ukolébáván
politickými prostředky,
jeho sila bude oslabena
jak uvnitř země, tak v
mezinárodních obranných
organisacich- Činnost so
větské výzvědné služby
se musi stupňovat.
Válečná strategie So
větského svazu se přesně
í podobá tomu, z čeho po
|I léta obviňoval Spojené
státy: přípravě preven
tivní války.
Článek pokračuje:
"Vytvořeni Rudé Číny
vzbudilo oprávněné po
chybnosti o ceně základ-

ni politické a strategické
zásady SSSR’’: "obklí
čení kapitalismem”. Na
to odpověděl sovětský
časopis ” Bolševik ” v
srpnu 1951: "Kapitalis
tické obklíčení je poli
tická koncepce a nesmí
být posuzována jen s
hlediska zeměpisného . •
Obklíčení bude existovat
tak dlouho, pokud bude
jediný nekomunistický
stát na světě.
Dále je citován článek
maršála tankových vojsk
Rotmistrova v armádním
deníku ”Rudá hvězda”
(24.3.55.). jehož váha
/pokračování na str. 2/

Nu výstavě československého průmyslu v Melbouřné. O takové vzácné příležitosti se toho dá
napsal hodné. Příkladně boty jsou tu lepší než ty
vystavené. Příkladně tu máme benátské sklo, které
jo krásnější než jablonecká Čína. Příkladné oni jsou
pro a my Jsme proti.
Nepřišel na večeři
Vypravil se. na výstavu poctivý uprchlík. Moc se
mu tam líbily mašiny. Doma býval u téhle branže. I
.Jak tam okouněl, dal se s ním do hovoru jeden z ,
EISENHOWER VE PHILADELPHII
povolaných pánů. To je zajímavé, povídá uprchlík, i
vito co, přijďte k nám na večeři! Kdepak, to nejde,
vyděsil se pán z Prahy, já mám doma ženu a dvě ,
děti!
President Eisenhower si sr.ad konečné začíná
Kdo se boji
Pěkně si v koutku popovídali: dva uprchlíci a uvědomovat, že by "přátelská’’ atmosféra Ženevy
jeden ze zaměstnanců výstavy. Bůhví, co všecko mohla být západním zájmům krajně nezdravá.
probrali. Nachomýtl se k tomu usměvavý pán, po Ve své řeči ve Philadelphii byl již o hcdr.é zdržen
šeptal cosi do ucha návštěvě z republiky, a bylo po j
legraci. Člověče, ty se bojíš, povídá jeden domácí livější a opatrnější, než bezprostředné pa ženevské
čížek. Čeho bych se bál? Chviličku ticho. Ty, povídá konferenci.
za chvilku čížek přemýšlivě, já na tvém místě, já
Postupné tiché uznání ni podvratné činnosti ko
bych se taky bál.
nynějšího
stavu v Evro munistických stran.
Modrý stín
Je zatím těžko říci, je
pě
západními
mocnostmi
To bylo zrovna než jsme odcházeli. I.idi moc málo,
nebyla na návštěvy hodina. Najednou se otevřely je jistě jedním z cílů li řeč ve Philadelphii sku
dveře ěs. výstavní kanceláře. Dva páni vypadli jako dnešní dobrácké grima tečně začátkem konce
cukráři. Toho prvního už každý zná. To je ten. co i
pošetilé demokraticko .
přemlouvá druhé, aby jeli domů. Jemu se to nějak sy Kremlu. Eisenhower
komunistické
selanky. To
s tím návratem nedaří. Druhý pán je překvapeni . ve své řeči naznačil, že
večera. Distinguovaný, nenápadný, s kapkou modré J se něco takového se stra- uvidíme teprve v říjnu
krve. Tentokráte se neprojevila. Možná, že uvnitř;
při konferenci zahra
zmodral. Ale viditelně se začervenal až po vrchol nv Spojených států nedá ničních ministrů Velké
skalpu.
zatím čekat. Pro nás by čtyřky Ale přiklonil-li se
Němé
přiznáni
la zvláště důležitá zmínka president Eisenhower oK tomu jsem už přišel pozdě. Jak jsem docházel,
ti dva. každý z jedné strany, se už rozcházeli. o osvobození sovětských pravdu k Dullesovu pe
Melbourhan neříkal nic. Pražan udělal pár vyplaše satelitů. V dalších bodech simismu a pohouší-li se
ných kroků, zastavil se, a hodil jen tak přes rameno: zdůraznil odhodláni USA dnes zabrzdit přehnaný
"Když ono je to tak těžké." V téci, pěti slovech
k dosaženi jednotného optimismus, k jehož vzni
bylo všechno.

Zahánění duchů

demokratického Němec
Ty rychlé, provinilé kroky, kosý pohled, svěšená ka a varoval před zne
ramena, jako by na nich visela tíha. těžší Železné užitím ženevské konfe
opony. Jakže jsme to řekli? Příkladně oni jsou pro t
rence k ospravedlůováa my proti? Příkladně ....

ku sám nemálo přispěl,
pozná asi, že je někdy
duchy snáze vyvolávat
než zahánět.
-n-

V Evropě jako v Americe se mluví jen o
mim . mim "nahoře”, míru kdekoli, ale jen o
míru, a pryč s myšlenkou na válku. Svět upírá
cči na slova a nevšímá si zloč nných skutkůět kř rčovité visi na představě, že vlády- které
záměrně vznikly jako předobrazy tyranie a vlády
zvolené vůlí lidu ve svobodných volbách, mají
mít rovnocený status na mezinárodních konfe
rencích.
Ačkoliv skutečnost vrhá těžké stíny a píše
své tragedie na mapě světa, fantasie svádí svo
bodné národy k víře, že nastává doba bezpečíjež je zbaví jejich obav.
Ale všude kolem nás je válka - válečné přípra
vy, válečné manévry, válečné výboje v rouše
tak zvaných příměří a mírových dohod.

David Lawrence

O malých a velkých vinnících
Výstava československého průmyslu v Melboume
zastihla zdejší "Sdruženi" v obvyklém tvrdém spánku.
’ Předloha letáku z Casablanky nedošla”, znělo úřední
vysvětlení. Nevíme, co neklaplo v severoafrické od
bočce Sdružení čs. politických uprchlíků v Austrálii,
ale.ý Melbourne neklaplo vůbec nic. Jediná akce,
rozšíření špatně dělaného letáku, byla přenechána
skupině, která může výstavě československých komu
nistů více prospět než ublížit.
. Našim dnešním úkolem však není zkoumat, proč
; se ve zmíněném případě nic nepodniklo. Spíše nás
i zajímá, jak a proč se stalo, že se naše politické organisace setkávají s takovým nezájmem řadového
i exulanta, který- je považuje za něco dokonale zby
tečného. Hořejší příklad to vysvětluje jenom částeč
ně.
Vývoj našich exilových organisací spadá zhruba
do tří fází. První, v Německu, se vyznačovala ne
chutnou rvačkou o místa táborových kuchařů a popodobné důležité íukce v táborových výborech. Naši
profesionální funkcionáři si nahrazovali čas nucené
nečinnosti po komunistickém puči.
Druhá fáze začala, alespoň v našem případě, pří
chodem do Austrálie. Z Washingtonu,' Londýna a
Nexv Yorku došly horlivým straníkům směrnice ge
nerálních sekretářů: "Berte funkce, kde se dá!" V
RSČ se to pralo a podpora početně silné australské
periferie (třebas pomyslná) nebyla k zahození. Stra
nická mela začala naplno.
Ve stadiu číslo tři se právě nacházíme. Ve většině
případů je dobojováno. Partajní korouhve jsou za
raženy ve vytčených posicích. Kolem nich se rozlo
žili stateční bojovníci k zaslouženému spánku.
Stopy každého exilového neduhu vedou 1c jediné
mu ohnisku nákazy: přehnanému stranickému poli
tikaření. Jeho nositelem je stranický fanatik, který
ovšem svému fanatismu říká věrnost. Je proto věrný
stranám, které vesměs zklamaly, je věrný něčemu,
co by v našem exilu nemělo mít místa. Je věrný v
i případě, kdy věrnost není ctností, ale nešvarem,
j Tady máme svého velkého vinníka.
i Obrázek by nebyl úplný, kdybychom přehlédli
malé vinníčky. Je si totiž ticha uvědomit jeden blud,
kterého se dopouští ta část našich exulantů, která
si zbytečnost a škodlivou činností starých čs. po
litických stran v exilu dobře uvědomuje. Existence
politických organisací je škodlivá jenom v dnešní
nepodařené formě. Jinak je zásadně nutná. Mu: írne
mít instituce, které by koordinovaly náš zahraniční
odboj. Instituce vedené schopnými a slušnými lidmi,
kteří kladou osvobození Československa před poli
tickou stranu. Každý spolek je takový, jací jsou lidé,
kteří jej představují.
Kde jsou tedy naši malí vinníčci? Najdeme je mezi
těmi exulanty, kteří mají potřebné schopnosti a před
poklady, ale kteří znechuceni vyklidili pole, nebo
svých kvalifikací používají výhradně k budování
vlastní existence, protože nejsou ochotni věnovat
dva večery v týdnu něčemu, co by mělo být na
prvním místě. Malý vinníček, ne velký partajní
vinník, přilepil na záda Čechoslováka v Austrálii
nápis "emigrant”, na místo původního "exulant”.
Od nedobrovolného odchodu z vlasti jsme se ko
munistickou amnestií dostali poprvé do přímého
styku s nepřítelem. Obrození našeho zahraničního
odboje by bylo proto nejvýše na místě. Českoslo
venský exulant by se měl probudit ze své emígrační
lethargie a poslat spáče kolem partajních korouhví
spát zase pro změnu někam jinam.
-kwPublished by
Fr. Váňa, 4. Erin St., Ríchmond, E.l, Víc.
Printers: Bussau & Co.,
6 Elizabeth St., Nth. Ríchmond, Víc.
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Občanská válk- v sev. Africe?

CESTA

z

MAROKA

' Od nynějška neberetne zajatce”, řekl v Maroku cizinecký Tgicná'při pohledu ua zohavené mrtvoly francouzské ženy a jejích čtyř děti.
Scéna jako z filmu, v némž se udatní legionáři bijí s ukrutnými
Berbery a Tuaregy. A není málo téch, kteří se na události v severní
Africe pořád ješté dívají očima čisté filmovýma. K poctivé realistickému
obrazu to ovšem nestačí.
Maroko má v dnešní dnešní situaci zodpověd nepokojích. Přítomnost
době několikerý význam. ná. Narovnání v Tunisu • 50.000 francouzských
Ko Francií znamená (ja a jmenování nového u- vojáků, spolu s tisícovým

ko surovinová a obilní
zásobárna) vyšší životní
úroveň- Hro jeden milion
obyvatel francouzského
púvoou je to něco, co se
nauči.i považovat za své
a na čem založili své exi
stence. kro Spojené stá
ty p odstavuje letecké
základny, jejichž osud
by byl v případe fran
couzského ústupu krajné
nejistý. Mohamedánský
svět v něm vidí, spolu s
Alžírem a Tunisem, po
slední moslimské území
pod cizí správou. Pro ko
munistický blok je to víta
ná bouře v soupeřově tá
boře.
Staré chyby sc mstí
Faurova vlá.da, která
se snaží pokračovat v
reformách, s nimiž začal
Mcndcs-Francc, není za

mírnéného
guvernéra
Grand vala, svědčí při
nejmenším o dobré vůli.
Bohužel, tato snaha přiš
la až hodné dlouho po
hodině dvanácté. Za tra
gické zpoždění jsou zod
povědný celé řadv před
cházejících vlád a v ne
poslední řadě zástupci
francouzského obyvatel
stva severni Afriky, je
jichž vliv v pařížském
parlamentě po dlouhou
dobu y zárodku utlumoval každý pokus o ro
zumnou reformu ( na
posledy jsme je viděli při
práci v době pádu vlá
dy Mendcr.-France).
Dvojí barbarství
O událostech v Maro
ku se již nedá referovat
jenom jako o demonstra
cích, nebo přechodných

ZE DNE NA DEN
22. 8.—Počet občtl nepo manifestací odborářů, aby
kojů ve francouzské se nadále řídil argentinské
verní Africe dosáhl podle záležitosti.
odhadů 1000 až 2000.
—Přestřelky mezi egypt
—Za povodní v USA skými a izraelskými od
přišlo o život 20G lidí.
díly se rozšířily po celé
Kardinál Mindszcnty, délce hranic.
jenž byl nedávno pro —Antonín Zápotocký je
puštěn z vězení v Ma prý vážné nemocen.
ďarsku, Je těžce nemocen. 1. 9. Kříse na egyptsko— Mezi Čankajškovými izraelské hranici se přidůstojníky na Formose ostřila. Podle posledních
byla odhalena komunistic zpráv překročily izraelské
ká špionážní skupina.
-dednotky demarkačnl čáMezi egypskymi a izra-Jfl u a zničily část egyptské I
elskými oddíly na gazské vojenské základny. Dvě
demarkační čáře došlo k egyptské stíhačky byly
sestřeleny nad izraelským
vážným přestřelkám.
’
23. 8.
Francouzské od územím.
díly v síle 100. 000 zahá 2.9. —Perón si upevnil
jily ofenslvu proti po posici vyhlášením mimo
vstalcům v Maroku a v řádného stavu v Buenos
Aires a zatýkáním od
Alžíru.
28. 8. Francouzské jed půrců.
notky zabily 35 arabských 3. 9. —Anglie je připrave
povstalců v Alžíru a již na vyhlásit amnestii ko
ním Tunisu.. Francouzské munistickým teroristům
v Malajsku, jak to na
ztráty. 11 mrtvých.
80. 8.
V celém Alžíru vrhla nová malajská vlá
bylo vyhlášeno stanné da.
právo. 500 alžírských po —Spojené státy obvinily
vstalců překročilo tunis- maďarskou vládu z teroské hranice a bylo napa risováni amerického vel
deno oddíly francouzské vyslanectví v Budapešti.
cizinecké legie a tuniskou Maďarskému vyslanectví
ve Washingtonu bylo sou
pěchotou.
--Byla zahájena konfe časně zakázáno rozšiřo
rence britských, tureckých vat propagační literaturu.
a řeckých zástupců, na —SSSR a Francie předlo
které se má rozhodnout žily ve Spojených náro
dech nové návrhy na od
osud Cypru.
31. 8.—President Perón zbrojeni. Komunisté se
nabídl resignaci a byl pečlivě vyhýbají zmínce
okamžitě ” přemluven ’’ o Eisenhowerově plánu.

číslem obětí na životech,
ukazují spíše na začátek
občanské války.

Myšlenka na rozseka
ná těia žen. a dětí nepři
pouští možnost nějaké
omluvy. Ale zatím, co
arabští divoši řežou do
svých obětí noži a seke
rami, bílí nositelé kultu
ry střílí do davu z kulo
metů. Kdybychom si da
li práci se zjišťováním
pohnutek .nenávisti na
obou stranách, došli by
chom pravděpodobně k
tomu, jak nepřehledná
řada ústrků a kopanců
přispěla k nynějšímu ře
zání uší Jenom tak by
se snad dala změřit di
voká brutalita barbarů
s barbarstvím civilisovaných kolonisátorů.

Opakování Indočíny?

Jsme zásadně proti
".'dému typu koloniaismu, ale i kolonialismus
má své odstinv. Angliča
né si dovedli vždycky
najít nejrychlejší cestu
do výnosných koloniál
ních území. Poctivě je

jim však přiznat, že do
vedli také nejlépe, když
přišel čas. najít cestu ven.
To. co se dnes ode
hrává v severní Africe,
je začátkem francouzské;
cesty z Maroka. Jak dlou
há to bude cesta je těžko
říci. Jisté je jenom tolik,
že to bude cesta krvavá,
která si v ničem nezadá
s bezectným vypoklonkováním z Indočíny.
-kw-

zasahuje

Jugoslávie vede v po
slední dcoě prucůcou
kampaň proti satelitním
režimům, zejména v Má
ci arsku a Českosloven
sku. Tito , který do teto
kampaně několikrát Osobně zasáhl, vyčítá ny
nějším budapešťskými a
pražskými předákům, ze
se nekaji náležitě za
svou protijugosiávskou
minulost a že jen váhavé
obnovuji vlídné styky s
Titovou vládou, hlavně
*

na hopodářském poli.
Podle bělehradské
propagandy by prý Mosk
va strpěla- aby si satelite
zařídili svůj komunismus
po svém. Jak se zdá,
žízní Tito především po
krvi maďarského komu
nisty Rákosiho. Česko
slovensku vyčítá Běle
hrad hlavně sabotáž vzá
jemného obchodu. Praž
ská propaganda se teď
sice staví k Titovi vlídně,
ale o jeho nájezdech se
nezmiňuje.
jes

ANGLOAMERIČANÉ STÁLE V PŘEVAZE

Sovětská

síla na

moři

mořskou, baltickou a tichomořskou- Nejsilnějši
je flotila baltická, posí
lená polským loďstvem,
které je pod ruským ve
lením.
SSSR bude jako ná
mořní mocnost vždycky
-v nevýhodě proti USA
radiem). K tomu je tře-\ fa Anglii, bez ohledu na
ba přičíst torpédové člu počet a kvalitu svých
ny, minolovky, lcdo- válečných lodí. Vzhle
bcrce a vyloďovací pla dem ke geografické po
vidla, jejichž počet jde do loze bude musit vždycky
udržovat separátní flo
tisíců.
Achillovou patou je tily v Pacifiku. Baltickém
naprostý nedostatek ma a Černém moři. Jejich
teřských letadlových lo pohyb bude stejně ne
dí (SSSR nemá ani jed odvratně omezen Dnrdanu). Námořní letectvo v nclami, Skagerakem, Kasile 3-4000 letadel (MIGl utegatem a severním 1c15, MIG 17 a IL-28) | jdem. Ani rozsáhlý vý
musí proto operovat je boj pozemních armád
nom z pevniny, ale přesto nemůže tyto nevýhody
podléhá přímo velitelům úplně odstranit. A srovnáváme-li sovětské vy
jednotlivých flotilVšechny složky so hlídky na moři s anglo
větského
námořnictva americkými, nesmíme ta
mají dohromady 750 . ké zapomenout na tra
850.000 mužů. Rozděle dičně podprůměrné kva
ny jsou na 4 hlavni flo lity ruského námořníka.
tily: arktickou, černo•n-

Čas od času čteme v západním tisku zvěsti o
rostoucí síle sovětského loďstva, které prý před
honilo britskou a dohání americkou flotilu. Autoři
těchto "panik” přehlížejí jednu skutečnost: jenom
část amerického a britského loďstva je v aktivní
službě, zatím co Sovětský svaz používá téměř vše
ho, co má. Jenom ignorováním tohoto faktu je
možno zařadit sovětské lcďstvo před britské, které
je ve skutečnosti početnější i kvalitnější-

Tím ovšem nechce ni
kdo popírat, že se dnes
se sovětským loďstvem
musí počítat. Jeho při
bližná sila: 3 staré bitev
ní lodi (mezi nimi ”Giulio Cesare”, kterou SSSR
dostal v rámci reparací
od Itálie), 24 křižníky
íz toho asi polovina mo
derního typu Sverdlovsk),
130
torpédo
borců (většinou pováleč
ných), 350 . 370 pono
rek (z toho 100 moder
ních se značným akčním

Svítání o poledních
í pokrač. se strany I. ) rozhodnuta náhlým užileží v této pasáži: "Mu tím atomových zbrani.
síme si jasně uvědomit, 4- SSSR se musí za kaž
•e našim cílem musí být: dou cenu vystříhat toho,
nedovolit nepříteli náhlý aby byl sám nečekané
útok na naši zem, nedat napaden, musí posílit
e překvapit agresi. Na svoji obranu a zeslabit
opak musíme připravit obranu nepřítele, aby
•aše armády na to. abv získal tolik sily, aby mohl
byly schopny překazit sám napadnout.
dány útočníka a včas 5. Náhlý útok na kapi
ho porazit". Je třeba talistickou část světa by
asnější řeči?
získal SSSR světovláduPisatel uzavírá, že vý
o niž usilujecvik Rudé armády je
Citovaný článek je
fnes zaměřen k adaptaci
přirozeně
vlaštovka, jež
tktivní obrany za podmí
jara
nedělá.
Ale je potě
nek. iež by nastnlv v
atomické válce. Konečné šitelné. že tu a tam se
závěry:
začínají ozývat hlasy, jež
1- SSSR a jeho spojenci nejsou nadšeny ženevs
již nejsou obklíčeni a kým příměřím. My, kdo
nejsou již nuceni k de- z trpké zkušenosti víme,
ensivni strategii.
jak se věci mají, musíme
2. Nelze podceňovat Zá být vděčni za toto svítá
pad jak politicky, tak ní na západě, být’ i nám
hospodářsky.
spíš připomínalo svítání
3. Válka by mohla být o polednách.

—Naše rovy—
JAK TO KONKRÉTNÉ BYLO
Jsou však ještě v Československu lidé, kterým
není po chuti, že rázně odstraňujeme všechno
nezdravé, co kalilo naše vztahy (k Titově Jugo
slávii - p. r-j v poslední-h letech. Ale kdo jsou
tito lidé? Hrstka buržoasních živlů hrstka rtenenapravitelných reakcionářů a lidí nepřátelských
našemu lidu- Právě těmto lidem je naše spolu
práce trnem v oku. Proto se snaží, podporováni
ničemnou emig-antskou propagandou, jejímž
cílem je obnovení kapitalismu v naší zemi i za
cenu krvavé války, zkazit naše vzájemné vztahy
a rozsévat nedůvěru. Ale naše strana a náš lid
iim dávaiř náležitou odpověď a nedovolují, aby
se kdokoliv st .vál do cesty, která nás vede k
novému životu.
Šéfrerlaktor ’’Ru-’éh > práva” Vladimír Koucký
v časopisu kominformy ”Za trvalý mír- za li
dovou demokracii”, s-pen 1955.
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HOSPODÁŘSKÝ PLÁN
Z p-cjsvu ministra
NA ROK 1956
Otalžá/a ŠirnůnLa

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

13. srpna se konala v Praze schůze cs. národohospodářů. Hlavním
referentem byl ministr Otakar Šimůnek, předseda státního plánovacího
' výboru. Schůze se zúčastnili předseda vlády Viliam Široký, ministři
Barák a Škoda, poslanec Hendrych (který' v poslední době stoupá v
ceně), tajemník Pásek a jiní. Jádrem Šimůnkova projevu byly směrnice
hospodářského plánu na rok 1956.

— Sovětský velvyslanec
v Československu opustí
Prahu a stane se sovět
ským velvyslancem v Ju-

—Na celostátní konferen
ci školských nT? rovníků
promluvil ministr škol
ství František Kahuda.
Zdůraznil nutnost "vycho
vávat mládež k socialistic
V příštím roce má být te o 11 procent. Z.Iáštní ství upi zvláště těmito kému vlastenectví” a ”orneryrmřckým ganisovat veškerý život
zvýšena výroba o 9,7 důraz se klade na pro neduhy :
dětí”.
proč, proti roku letoš dukcí syntetického benzi plněním plánu, neplně
—Pro nedovolenou poráž
nímu, výroba spotřební nu, umělých hnojiv a u- ním stanovených závaz ku dobytka byli v Horaž
ků, nízkou kvalitou vý ďovicích odsouzeni: Bo
ho zboží o 9,4 proč, a mélých hmot.
humil Trčka z Velkého
Zemědělská produkce robků.
státní investice o 9,8
se prý zvýší o 8,3 proč-,
Závěr jeho projevu Boru na 8 let, jeho bratr
procentJosef na 3 a František
Strojová výroba se produkce lehkého prů tvořily samé stížnosti: za Smítka na 3 léta.
má zvýšit o 13 proč., při myslu má stoupnout o první polovinu roku 1955 —Podle lamentování "Ru
čemž největší důraz bu 7,1 proč-, potravinářské bylo splněno jen 38,7 dého práva” bylo v polo
de kladen na výrobu ho průmyslu o 5,7 proč., prcc. celkových investic vině srpna posečeno jen
traktorů a zemědělských
Hlavní kámen úrazu: a jenom 20 proč- staveb 65% ječmene, 65% žita
a sklizeň ovsa byla teprve
strojů. Přednostní právo produktivita práce musí bylo dokončeno. Staveb v počátcích. Nedostatky
ve všem však bude mít stoupnout o 7,8 proč., a ní plány nejsou plněny. byly způsobeny nejenom
opět těžký průmysl.
výrobní náklady klesnout Nedostatek spotřebního nepřízní počasí, ale také
Těžba uhlí se zvýší o o 3,35 proč.. Zeměděl zboží je proto, že nejsou "zhroucením se organisace přesunů a použití ze
5,4 proč., výroba elekt ská výroba je stále nedo využity možnosti socia mědělských strojů minis
řiny o 10,5 proč., železa stačující, je nedostatek listického hospodářství. terstvem zemědělství a
o 11,3 proč-, oceli o 13,1 masa a tuků.
Je málo socialistického hlavní správou státních
procent.
Ministr Šimůnek pro soutěžení, pracovní mo traktorových stanic”.
Chemická výroba vzros zradil, že čs. hospodář rálka je uvolněna.
HD —Jablonecké sklárny v
Dolním Polubném začaly
vyrábět nádobí z ohni
vzdorného skla zn. "Varex”.
—Začínají se organisovat
brigády pro opravy domků
Patrné proto, že je na první straně článek s titulem "Haló, tady Austrálie”, v pohraničí.
zaslal nám pražský Výbor pro zabezpečení navrátilců letecky tři výtisky — V olomoucké soutěži
10. čísla "Hlasu domova’’. Abychom se nějak odvděčili: Zmíněný článek hanáckých lidových vy
líčí, jak uprchlík (a navrátilec) Rudolf Jaroš z Jižní Austrálie telefonoval právěčů vyhráli senioři
Josef Basa a Miroslav
Klingerovu výboru do PrahyHradčík a juniorky Ale
”Pc»’;(dravujce, prosím slovenská: Josef Roubal ze Sušická, Mariana Če na Živná a Marta Pro
vás, moji maminku a vy (odešel z ČSR v roce cha, kterému se podařilo cházková.
řiďte jí, že se už těším 1947), Vlastimil Klum- uprchnout s celou rodi —V zámku ve Vranově
nad Dyjí se našly zápisky
na shledání”, žádal ještě bar se ženou, Lubomír nou v zaplombovaném polního maršála Laudona,
(R. Jareš p. r. ) a pak Hanzlíček (cizinecká le vagonu do Rakouska- vojevůdce císařovny Ma
si pro zajímavost s ta gie a Itálie), paní Hlad Historku jsme kdysi uve. rie Terezie.
jemníkem Vnitrem řekli, ká s třemi dcerami z řejnili v HD. Podle Ale —V Praze se hledá místo
jaký je kde čas ” Tady Anglie (jejich stáři: 5 a še Molina "teprve před pro pomník Jana Kubelíka od Zdeňka Krybuse.
je osm večer pryč. A u 4 roky, 11 měsíců), Ja- několika týdny se dostal
vás?” ptá se soůdruh rpslav Fišer (Německo), mladý Čech jako dřevo —S Východním Němec
kem byla pcdepsána do
Vnitř.
František Kohoutek, Jo rubec do pustin severní hoda o civilní letecké do
”Je právě tři čtvri na sef Teslt. Josef Sládek Kanady, starý Čech do pravě.
pět ráno” - zněla odpo a Erich Richter (všichni chudobince v Anglii a —Vyšlo nové vydání Ji
věď. Jaroš si tedy musel cizinecká legie), Štefan paní Čechová se svými ráskova románu "Proti
trochu přivstat, aby nás Grujbar s manželkou třemi dětmi je dosud v všem” s ilustracemi Vlas
timila Rady.
v Praze zastihl ještě ve (Rakousko). Michal Ry lágru ve Welsu”.
—Rekreace ÚRO se prý
čer, konči "Hlas domo bář (cizinecká legie. Bel
Nemůžeme se ubránit letos zúčastnilo skoro půl
va”. Protože každý na gie). Bohumil Doubek, dojmu, že právě ve spo milionu lidí.
vrátilec z Austrálie je v manželé Papáčkovi, J. jení se skandály, jež tak —Členka opery pražské
Praze velký šlágr, vysí Hejnová, manželé Strýč
bohatě větrá pražská pro ho Národního divadla
Štefa Petrová hostovala
lal pražský rozhlas tento kovi, z Francie a Norska
paganda, byl otevřen přes měsíc v moskevské
napínavý rozhovor po se vrátili J. Jirkovský,
překotně
"vzorný” operetě.
večerních rozhlasových Z. Vintr. M. Křišťala,
uprchlický tábor v Zirn- —Režisér Martin Frič při
novinách.
J. Janota, JKřiž,
pravuje dva celovečerní
dorfu (”s kinem a jes filmy ze spartakiady.
Za uplynulých čtrnáct Haindl a Pešta. Na vrálemi”). Otevíral jej —Na ženevské konferenci
dní se vrátili do Česko- tilci Miroslav Justich a
slavnostně
vysoký komi o mírovém použití nukle
Jos. Plaček se. pcdle
Č s. k a v ár e n s k á
zprávy londýnského "Če saři Spojených národů ární energie mluvil za
Československo dr. Au
restaurace
choslováka”. přihlásili do dr- van Heuven-Goed- gustin Ševčík. Českoslo
KJ O S K
Eart, který s úsměvem vensko se stalo členem
hornictví.
9. Esplanade,
V 10. čísle pražského litoval, že se sám. bohu skupiny atomových vel
ST. KILDA, VIC...
"Hlasu domova” bvl uve žel, nemůže pro zane mocí (s USA. Velkou Bri
Telefon LA83S9
tanií, Francií, SSSR a Ka
Denně obědy i večeře řejněn článek navrátilce prázdnění do takového| nadou), které jednaly v
Aleše Molina. "bývalé tábora nastěhovat Což Ženevě po skončení konfe
Místnosti příjemně
vytopeny
ho obchodníka”. V člán- jen dokgzuje, že titul rence o technických otáz
Srdečně zve
kách. spojených s míro
ku se popisuje bída rodí- před hlupstvím nechrá vým využitím atomové
ZDENEK PELAR
r»v hvvoUnA
r-viltr

Akce návrat pokračuje

ní.

vtn energie.

—Novým předsedou krajského národního výboru
v Bratislavě se stal člen
krajského výboru KSS
, Ján Raskaj.
—Aby se odpomohlo ne
dostatku školních budov
v Praze, který si vynutil
střídavé dopoledni a od
polední vyučování, sta
vějí se nouzové přízemni
pavilony o dvou třídách,
kterým se říká školičky.
Ještě letos se jich má
postavit 90.
—Ke žním se i letos mobilisovaly brigády. Vlá
da spustila nářek, že úro
da je pro špatné počasí
slabá a že všechno obilí
zraje najednou. Brigádni
ci "věnují” žním volné
dny nebo část dovolené.
Pro morálku brigádníků
je příznačný případ ze
slovenských Michalovců,
kde vedení pivovaru při
hlásilo na jednu neděli
100 lidí a pak se jich do
stavilo "horko ťažko" 6.
V některých krajích, jako
na příklad na Mladobole
slavsku, se obilí sušilo na
státních asfaltových sil
nicích.
—V Praze zemřel věrný
druh Jaroslova Haška Z.
M. Kuděj.
—N o v o u krápníkovou
jeskyni objevili u obce
Malá Lehota (okres No
vá Baňa) na Slovensku.
Má rozměry 20 x 10 x
8 metrů.
—V Hamburku požádala
o právo asylu Marie Šajtová s dvěma dětmi. Jako
důvod udala, že její první
muž, s nímž se rozvedla,
"používal svého vlivu v
aparáte strany, aby byla
uvězněna”. Provdala se
prý nedávno za zaměst
nance paroplavby jen
proto, aby mohla uprch
nout..

‘— Podle nepotvrzených
zpráv zemřel v trestnici
na Borech bývalý protektorátni ministr Adolf
Hrubý, i
■
—V Praze zemřel člen
opery Národního divadla
Stanislav Muž.
— Československá vláda
ohlásila snížení stavu
branných sil (podle so
větského vzoru) o 34.000
mužů.
—Pražský rozhlas úředně
oznámil, že president An
tonín Zápotocký je vážně
nemocen srdeční choro
bou.
—Předseda vlády Viliam
Široký' prohlásil, že "nor
mální a přátelské styky
ČSR se Západním Němeč
kem by zmírnily politickó
napětí v Evropě", a po
tvrdil, že ”ČSR je ochotna
jednat se Západním Ně
meckem o ustavení dip
lomatických styků mexl
oběma státy”
—Obchodní dohoda mezi
ČSR a Vietminhem byla
podepsána v Praze. Čes
koslovensko dodá diese
lový ' motory, čerpladla,
textil, stroje a chemikálie,'
odebere čaj, kávu, rákos,
koření, olejniny a dřevo.
—V Praze zemřel ing. J.
Bílek, děkan fakulty vy
soké školy železniční.
—Jako odpověď nu případ
Phyllis šišperové otiskl
pražský tisk prohlášení
dvou Angličanek, provda
ných za Čechoslováky, že
jsou v Československu
spokojeny.
—Národní výbory v Pra
ze mají 26.227 žádostí o
byty. V první polovině
roku vyřídily 414 žádostí.
—V Ostravě se dokončuje
první krytý zimní stadion
v Československu.
J.L./Č

NAVRÁTILCI SE TUŽÍ
Ve Spalerhofu byli Grujbarovcí tři měsíce. Za
ten čas je agenti na čtyřicítce vyslýchali. Ráno, v
poledne, večer a o půlnoci. Co od nich chtěli?
Nuž vojenské informace. Ptali se mé na letiště,
vojenské objekty, muniční sklady, na rozmístění
pohraničních stráží, vyprávěl Štefan Grujbar.
Když jsem jim řekl, že nic nevím, strašili mě,
brali mní otisky prstů, fotografovali se všech
stran, vystříhali nám vlasy z temene hlavy, zesvlékali do naha. Manželka toto týrání nevydrže
la. Rozhodla se utéci. Spustila sc z prvního pos
chodí po šňůře za bílého dne. Ale. ůtčk sc jí
nepodařil. Spadla a zlomila si nohu.
Pražský rozhlas 15. srpna
Viktor Janíček lde po Prahe a všetkému sa
obdivuje. Obzerá si každů výkladná skríňu,
ochutná obložené chlebíčky a čuduje sa, že je
na nich šunka, čuduje sa dokonce aj tomu, že
na Václavském náměstí chodí plno i udí. V lágru
sa vraj hovořilo, že pražské ulice sú bez člověka,
lebo všetci musla pracovat’.
V obchode s potřebami pre domácnost’ sa zasta
ví před skleným Iustrom a azda už aj snívá o tom,
kedy ho kúpi manželke. Chladničku by kápli,
elektrická pec by kápi], vie, že tu sa dá na to
uspořit’ - pracoval před svojlm útekom na štátnom majetku a nedařilo se mu zle - všetko by
manželke kupil.. .len keby ju ešte mal.
Viktor Janíček.. .zaměstnaní mal málokedy,
zato však hladu dost’. Za prácou procestoval
celé Francúzsko. Dočasné sa uchytil v cirkuse...
Hlas domova 16. srpna
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ZLOBÍ VÁS OČI ?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
optický
závod

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

Čs. přistěhovalec píše redakcí:
"Pánům upřímnou soustrast"

SLOUPEK PRO DÁMY
Vážený pane,

k dopisu Gwenthiyn Thompsonové: rád bych se jí zeptal, jestli stále ještě kvete
Jidojedství v některém koutě Jižní Afriky, když
myslí, že zdejší lidé jsou na světě nej laskavější.
Zdejší země, kde si člověk ani nemůže pořádně
zatancovat v tanečním sále
rozhodně nebudí
přátelské city u přistěhovalce. Také k dopisu Geralda Browria, který se týkal domorodců, bych
rád připojil, že také považuji zdejší dámy za
nej nižší exemplář ženství na světě. Myslím, že
jsem nepoznal tak všední, arogantní a především
hrubá a necitelná stvoření nikde v Evropě, Anglii
v to počítaje.
. Není to náhodou, že jsou samy sebou, jen když
se klátí ve svých modrých kalhotách a s vestami
na zip kolern vás. To už patří k všeobecné duševní
jalovosti. Jsou z nich špatné ženy a matky. Často
jsem pozoroval ve zdejších domovech, jak děcko
se může ukřičet, zatím co maminka do sebe leje
pivo na párty. Když chovají děti, kouří klidně
cigarety a nikoho to nepohorší.
Zřejmý nedostatek dobrého vychování dovoluje
zdejším ženám, aby klely jako husaři, užívajíce
hutných slov před muži zcela nenuceně a bez
rozpaků. A když pak víte, jaké jsou, zarazí vás,
když' je vidíte vznášet se ulicí s nosem nahoru.
Možná, že vytvářejí kolem sebe onu mrazivou
atmosféru jen proto, aby zakryly svoji malost a
nedostatek citu. Jenom když se dostanou do
liejna jim podobných slepiček, oživnou a začnou
utočit na váš sluch salvami hysterického chicho
táni a příšerných zvuků, jež může obdivovat jen
šílenec.
Tento neženský, zkažený typ "emancipované
ženy" stačí k tomu, aby si člověk přál být daleko
odtud. Co se týče zdejších mužů, co to je za muže,
když tohle všechno strpí.
Nemohu si pomoci, ale cílím k nim upřímnou
soustrast, protože mají budižkničemu ženské. Jen
že pochybuji, že průměrný zdejší muž si uvědo
muje, že Je o něco ošizen. Pokaždé vé všem ustu
pují, jenom aby usmířili dámy, vyhovujíce všem
jejich rozmarům, uplácejíce je, aby se vetřeli v
Jejich přízeň. K vůli kdejakému spratkovi ženské
ho pohlaví jsou ochotni ztratit podstatnou část
své důstojnosti.
Scény ve zdejších tanečních sálech jsou ne
popsatelné. Muži užívají kdejaký trik, jen aby
přiměli dámy k tanci, přemlouvají ,ie a lichotí
Jim, aniž by se jim podařilo je nějak rozehřát.
Vždycky jsem se divil, proč se má vlastně člo
věk namáhat pro tak mulou odměnu. Každý Evro
pan, který si pamatuje přátelské ovzduší v
tamních tanečních sálech, se nemůže zmýlit a
nazývat zdejší lidi "nejlaskavějšími na světě".
ÍJSVčata tu vrtl hlavami jako ovce a odmítají se
účastnit jakékoliv zábavy. Je mi záhadou, proč
vlastně chodí na zábavy. Určitě by se bavily lip.
kdyby zůstaly doma a hřály si postel.
Já osobně mám smrtelnou hrůzu z toho, že
bych měl za ženu kteroukoli z těchto nejapných
a drzých spratků, nemajících nic, co by se mohlo
nabízet civilisovanému člověku. Měly by být. s
malými výjimkami, poslaný do specielní školy,
kde by se trochu otrkaly a naučily se abecedu
ženských ctností.
Československý přistěhovalec.
Ještě okamžik strpení, dámy! Přisaháme, že
takhle negalantui by nemohl být ani jeden muž
na jižní polokoulí. Přisaháme, že jsme všechno
opsali z časopisu, který se jmenuje "Flash", a
který vychází v Torontu. Ont., v Kanadě. Morálka
pro pany: važte si Australanek a Austrálie.
HD

KOLCHOZY
V ČESKOSLOVENSKU
Konec nového kursu v zemědělství.

Zasedání ústředního výboru Komun lsti rké strany Československa
29. a 30. června udělalo formálně konec politice ’’nového kursu' v
zemědělství. Soudruh Novotný, který je československé malé vydání
Níkity Chrusčeva, odsoudil Zápotockého představu dobrovolnosti ko
lektivního družstevnictví a zdůraznil důležitost třídního boje na vesnici.
Obrat v politice režimu není překvapením (viz HD 5/V), ale osvětluje
znovu jednu z hlavních slabin komunistické organisace - zemědělstvíV orthodoxním komunistickém plánování se klade hlavní důraz na
kapitálové investice, které mají vybudovat hospodářskou sílu země na
úkor výroby spotřebních statků. Zemědělství hraje v takové organisací
důležitou úlohu dojné krávy. Vláda vykupuje zemědělské výrobky od
rolníků a prodává je spotřebitelům za několikanásobnou cenu. Zisk na
těchto transakcích ovšem nejde do kapes kapitalistů, ale přímo do kapi
tálových investic - stupňů k blahobytu.
Je nasnadě- že za tou
to jednoduchou myšlen
kou stojí důmyslná or, ganisace, a nebude snad
! na škodu, pokusíme-li se
’ stručné popsat vývoj a
i zásady kolektivního hosí podářství v komunistic
kém Československu.
Kolchozy
Protektorátni systém
dodávek byl změněn v
lednu 1949 na systém
"smluv”, v nichž se jed
notliví zemědělci zavazo
vali dodat státu určitě
množství zemědělských
výrobků. Tento systém
byl brzy zjednodušen
zakládáním Jednotných
zemědělských družstev
(JZD), která byla v r.
1951 zmocněna podpiso
vat kolektivní smlouvu
za celou vesnici, t- j. ne
jenom za členy kolchozu, ale i za samostatné’
rolníky, kteří tak byli do
nucováni vstupovat do
družstev.
Kolchozy se podle
stupně kolcktivisace děli
do čtyř kategorii'
Typ I. Volná sdružení
samostatných r o 1 n i k ů
nejrůzně jšiho druhu

ní prodělává zemědělská
výroba v ČSR nepřetrži
tou krisi. Za pětiletky
bylo přes 20 procent
zemědělských pracovních
sil přesunuto do prů
myslu. a mezery takto
vzniklé měly být nahra
zeny stroji. Plánováni
nějak nevyšlo, a podle
některých odhadů bylo
na konci pětiletky v ze
mědělství méně strojů,
než na začátku- Zato
vzrůstaly hektary půdy
ležici ladem.
Když byla po Stalino
vě smrti vyhlášena poli
tika nového kursu a Zá
potocký prohlásil, že
členství v kolchozech bu
de dobrovolné, nastal
hromadný exodus z kolchozů. Mezi červnem
1954 a červnem 1955 ubylo z kolchfizu typu II
až IV 126,846 zeměděl
ských usedlostí (Česko
slovenský přehled, čer
venec 55). Stovky kol/pokračováni na str. 6/

(družstva, obvyklá i na níkům ve vyšších skupi
nách byla přidělena ne
Západe).
Typ II: Jednotlivá pole poměrně vyšší kvóta,
dosud oddělena, ale ob takže neměli přebytků,
děláváni a sklizeň je ko které by mohli prodat na
lektivní. Výtěžek se roz volném trhu, jako ze
děluje podle velikosti a mědělci s nižšími kvóta
úrodnosti
jednotlivých mi. JZD typu III a IV
dostala při přidělováni
pozemků.
Typ III: Pozemky jsou kvót zvláštní koncese.
sloučeny a jednotliví
Krise a ústupky.
rolnici odprodají druž
Od samého začátku
stvu stroje, dobytek atd- komunistického plánováČlenově družstva dostá-ČS. EXPOSICE NA VÝSTAVĚ V MELBOURNE
vají rentu za postoupený
pozemek a podrží si
obytný dům, zahradu a
několik kusů dobytka.
Prostý australský občánek koukal celkem s údi
Typ IV: Sovětský kol- vem na tak různorodě množství většinou kvalitního
choz; výtěžek se rozdě zboží (špatně byly kožené věci a textil), které vy
luje podle pracovních stavovalo Československo na průmyslové výstavě v
Melbourne. Čs. exposice zabírala daleko největší
jednotekplochu - asi 800 m2 - výstaviště, a ještě prostor
Kvóty a třídní boj
před budovou. Nás upoutala nejvíc skromnost reži
V květnu 1952 se by mu, s jakou vystavené předměty presentuje. Pro
hlíželi jsme letáky, ceníky, pamflety, ale ani v
rokratická struktura ze jeduém z nich jsme neobjevili slovo "komunismus”
mědělství rozrostla o no nebo "komunistický” nebo aspoň "lidově-demokravé ministerstvo výkupu- tický”, ani v jedné se neříkalo, že vše bylo vyrobeno
Po špatných zkušeno "zásluhou komunistické strany” a "našeho velkého
ruského vzoru”, jak musí poslouchat do omrzeni
stech s měnitelnými kvó naši lidé doma. V jedné publikaci se dočtete, že
tami byl zřízen nový sys Češi a Slováci mají "silně zakořeněný smysl pro
tém fixních kvót, který sociální spravedlnost a pro opravdovou demokracii".
m. j. sloužil k potírání ,
! Ještě něco je na výstavě sem vyvezla zboží jen za
samostatných
rolníků. i nápadné: její výzdoba. £ 2,333.000.) Čs. průmysl
Zemědělci byli rozděle Kdyby nebyla červená potřebuje nutně zdejší
ni do 7 skupin podle ve- |j barva mezi barvami ná zemědělské produkty, pře
l kosti pozemku, a rol- rodními, skoro bychom ji devším vlnu, a k Jejich

Nápadná skromnost

v čs. pavilonu ani nevi
děli. O rudém praporu
se srpem a kladivem ne
VEŘEJNÉ
DRAŽBY
nábytku, koberců, pian a jiného bytového zařízení, ní pak už vůbec ani řeč.
Na výstavě najdete
se konají každý pátek od 10 hod. dop. u firmy
zdánlivě jen jediný op
DECORATION CO.. AUCTION GALLERY,
ravdu propagační komu
350 Little Collins St-, Melbournc, C. 1.
nistický materiál: knihy
Sydney Darke, ředitel
projevů Klementa
Gottwalda. Ty jsou ovšem
jen v češtině a jsou tam
asi proto, aby varovaly
KOUPĚ, PRODEJ, VÝMĚNA AUTA
nějakého toho rozteskněného uprchlická před ná
JE VĚCÍ DŮVĚRY!
vratem.
Melboumská čs. expo
Spolehlivě Vám vše obstará
sice je dosud největší,
jakou ČSR poslala v po
sledních letech do ciziny.
Vystavuje se tam zboží
v hodnotě 100.000 £.
FIRST YARD, 55 NEPEAN HIGHWAY
Výstava má pomoci vy
ELSTERNWICK VIC.
rovnat silné pasivní ob
chodní bilanci Českoslo
Telefon LF 1676, po prod. době LF 2587
venska s Austrálií. (V ro
Na starší vůz dostanete záruku
ce 1954/55 dovezla ČSR
jako na nový
, z Austrálie zboží v hod1 notě £ 5,111.000, zatím co

V. J O K L

úhradě je ČSR ochotna
prodávat své průmyslové
výrobky za každé, tedy
i za dumpingové ceny.
Uvědomujeme si, že
zvýšený vývoz a tím i
zvýšená průmyslová vý
roba neznamenají zvýše
ní životní úrovně našich
lidí doma. Spojovací ka
nál mezi Moskvou a sate
lity je stále dost velký,
aby se jím mohly vždy
odčerpat eventuelní "nad
bytky” některého státu a
udržovat tak všechny
satelity na stejně nízké
úrovni. Československo
hrálo i v Melbourne dáv
no svěřenou úlohu: dělat
výkladní skříň komuni
stickému bloku.
O hlavních dnech do
stávali návštěvníci výsta
vy před budovou letáky
"České jednoty" o skuteč
ném účelu čs. exposice.
-sv-

HLAS DOMOVA
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Program příštího sjezdu Syndikátu československých spisovatelů

Chudá sklizeň poesie z let 1945-1955
lismem”.
podmínečně nutné za právo” uznává, že.-."jen
S nelibosti byla přija jistit větší volnost osob v procesu svobodné prá
ta také posledni sbírka ni iniciativě, individuel- ce se rodi nový člověk
Františka Bronislava nim zálibám, volnost my s novými cit)’ a s boha
"Večer u studny”. Ža šlení a fantasii, formě a tým duševním životem-"
Tak, tak, soudruzi,
loba: ”.-.autoři nevidí, obsahu”, když o pár řá
že na př. i příroda dek dále i samo "Rudé jen ze svobodné práce.
dostává v naši době no
vou tvář . .
. • .obra
Po vojně
cejí pozornost k "nadča
sovým” thematúm . •
Josef Kainar
"Mnohé takové básně,
Těch armád které táhly po kraji
byť formálně vybrouše
už pamatujem několik
né, nalézáme . . .(i u Bro
Vždy jiné mundury
nislava)".
a vždycky jiná řeč
Štipcům neunikl ani
ty a v "Dikobrazu".
A jenom mělké hroby v poli
Sem patři Jarmila Ur Jaroslav Seifert, jehož
a hluboký vztek
bánková, Oldřich Miku sbírka "Maminka”, "pl
tu zbyly po nich
lášek, Pavel Kohout, Jan ná hluboké a vrouc! ci
Slunce mé Moravy je červené a silné
Pilař, Michal Kundera, tovosti”, prý dává nadě
z vinohradů tam dole na jihu lisují víno
ji,
že
se
Seifert
"přiblíží
Miroslav Florian, Jiří
plné vůně
i k bohatým pramenům
Fried, Jiří Šotola.
a
elektrárny rozvádějí proud
dneška”.
aby se žilo ve světle
Básníci na koberečku
Tužit se bude musit i
když na Moravu'padne noc
"Rudé právo" se dá takový básnický kejklíř
jako černé domácí zvíře
le zmiňuje o "Básnickém jako Vítězslav Nezval,
s hvězdnýma očima
almanachu 1954”, v "který nejsměleji dove
Z těch armád které táhly po kraji
němž bylo zastoupeno de postihovat tvář no
jen na jednu se bude vzpomínat
.60 básníků, ale jehož vého života . . .", aby po.
A první její tank který jsem zahlédl
"redakce nepostupovala těšil "čtenáře ještě dů
mám doposud v srdci
vždy s potřebnou nároč slednějším bojem s ně
Tank těžký jako radost
ností”.
kterými zbytky forma
která vybuchuje a hřmí údolím
"Almanach" podle ná lismu ve své tvorbě”.
mé
Moravy
Kulturní komise KSČ
zoru KSČ "vcelku velmi
A
nápisy
na rudých hrobech
slabě vyjadřuje to, co jenom zapomíná, že kla
v
zahrádkách
při. silnicích
vede naši poesii kupře de sobě i básníkům úkol
a na náměstích
du. A jsou tu i verše nesplnitelný- Jak se řidit
budou první abecedou
(Holan. Vrbová), pozna Leninovou zásadou, že
které
budu učit své syny
menané zřetelně forma • ”v tomto oboru je bez-

Na duben 1956 byl svolán sjezd československých spisovatelů. První bod
programu stanoví: "Zhodnotit, jak česká a slovenská literatura v desetiletí
po osvobození naší vlasti Rudou armadou plnila své poslání v socialistické
výchově lidu. V souvislosti s tím bude často třeba provést hodnocení vývoje
naší literatury i v době před rokem 1945, aby mohl být správně charakterisován vývoj hlavních tendencí v naší literatuře i předních, pro rozvoj
naší literatury důležitých osobností-”
Na sjezdu bude předneseno 9 referátů: 1. Hlavni referát "O stavu a
úkolech čs. literatury”, 2. ”Za další prohloubeni tvůrčí spolupráce české
a slovenské literatury”, 3. "Literatura pro mládež a dčti-důležitý prostředek
socialistické výchovy nových pokolení”, 4. "Rozezpíváme v naší poesii myš
lenky a city nového člověka", 5. "Za pravdivé a přesvědčivé zobrazení naší
skutečnosti", 6. "O situaci a úkolech dramatické tvorby”, 7. "Za tvůrčí
spolupráci spisovatelů a filmových pracovníků”, 8. "O stavu a úkolech
literární kritiky a theoric”, 9. "Za mistrovské překlady umělecké literatury ’•
Na programu sjezdu
bude hlavně hodně řečí
a řečiček. Po sjezdu, ja
ko obyčejně, skutek útek12. června t. r. otisklo
"Rudé právo" článek s
velmi slibným titulem:
”Za socialistickou poe
sii, za poesii velkých ci
tů a myšlenek".
Velké myšlenky a city
Aby vůbec bylo o čem
psát, konstatuje "Rudé
právo”, že za deset let
"naši básnici vytvořili.-.významná díla díky
správnému
pochopení
společenské úlohy poe
sie-" Tady dostávají imprimatur "bojovné básně
Vítězslava Nezvala
"Zpěv míru" a "Z do-

moviny”, knihy básní
Maric Pujmanovc "Mi
liony holubiček” a "Pra
ha”. básně Konstantina
Biebla (kterého uštvali
k smrti), Františka Hrubína, básně Závadový,
Kainarovy a Bronislavo
vy •” I ” Rudé právo ”
zřejmě uznává, že tohle
jsou ještě ty lepší výtvo
ry socialistického realis
mu.
(Pro informaci viz za
rámečkem na této straně
jednu z nových básní
Josefa Kainara).
Socialističtí trubadůři
druhého stupně jsou ti,
kteří už tvoří ”z bojové
ho postoje k životu”.
Česky řečeno ti, co piši
agitky, veršuji na plaká-

/Pokračování/
Pořád jsme číhali na možnost k útěku. Počítali
jsme s tím- že náš tábor bude asi méně střežen
než opravdový zajatecký tábor někde v Německu,
kam postupně odcházely transport)’. Měli jsme
však naději, že jako šarže se dostaneme do něja
kého tábora na francouzské půdě, nebo že se nám
podaří -.-mizet při transportu. Zkrátka jsme v onom
táboře přežili sestavení čtyř důstojnických trans
portu.
Když nás konečně vyhnali z našeho dočasného
ráje, bylo už dávno vyhlášeno přiměří. Měli jsme
štěstí. Šli jsme pěšky. Vedli nás zpátky přes Gien,
kde už zase stál provisorní most. Za Gien nás na
ložili na vlak a měli jsme štěstí po druhé. Když
nás vyklopili z vlaku, zavedli nás na nějakou used
lost, kde se zajatcům prodával chléb a mlékoTam se nám podařilo v tom zmatku zmizet do
blízkého lesa. Nebylo to nic složitého. Němci vů
bec nzhlídali.
V lese jsme se ukryli a počkali, až přejde trans
port. Zjistili jsme, že se ve dne nemůžeme z lesa
hnout- Kolem se to patrolami jen hemžilo- Čekali
jsme na noc- Ale v noci to bylo horší než ve dne.
Nedalo se nic dělat. Vylezli jsme zase na silnici,
zastavili německé vojenské auto, vyložili jim. že
jsme zaspali transport a slušně požádali, aby nás

dovezli do zajateckého tábora.
V táboře nás přijali lhostejně- Bylo jim celkem
jedno, kolik tam mají zajatců na krku.
Zajatecký tábor byl v Mcntargis u Orleansu.
Pobyli jsme si tam přes měsíc. Hned jsme začali
smlouvat útěk. Vyhlédli jsme si piihodné místo,
kde byla naděje, že by se dalo vzít roha. Měli jsme
v úmyslu se podkopat pod zdí. Jenže den předtím,
než jsme chtěli zmizet, jsme na tomtéž místě našli
dva pohozené francouzské chlebníky. Někdo nás
zřejmě předešel. Ráno jsme se dozvěděli, že tamtudy zmizeli tři Češi.
Za několik dni se rozneslo, že Němci hledají
mezi zajatci odborníky na stavbu mostů. Bylo nás
v té době sedm ve skupině a dohromady se nám
podařilo získat jen jednu "odbomickou” propust
ku. Chtěli jsme to zkusit tak, že by první prošel
branou, propašoval propustku pomocí francouz
ských zajatců zpátky, aby na ni mohli projít další.
Bohužel hned ten první zmizel i s propustkou a
nás nechal v loji.
Nás šest sirotků se pak přihlásilo na práci, ač
koli jako poddůstojnici jsme -emusili pracovat.
Dělali jsme náde-.íkv v jedné továrně v Burges,
asi 10 km cd demarkační čáry, která dělila oku
povanou a Réta:novu Francii- Nebylo to zlé. Prá
ci jsme pochopitelně nepotrhal:- Chvíli jsem dě
lal na úpravě cesty k letišti, pak jsme odklízeli
rumoviště na nějakém zárrn:. Mé: jsem výhoduNěmd si myslili, že jsem Francouz, Jřtezý umí
německy. Frantíci
považovali za profesora
němčiny. Ale při tom všem se nám nepodařilo
zmizet po anglickuPak jsme objevili, že by bylo celkem nejjedno

dušší utéct přímo z kasáren. Výhoda byla v tom,
že bychom měli několik hodin náskok. Jeden z
nás objevil dosti prostorný kanál, který vedl Z
kasáren a ústil pod svahem za nimi. Kdybychom
mohli se v něm do noci schovat, byla naděje, žt
náš útěk nebude zpozorován. Šlo nás zase šest.
Nejiepším dnem pro takový podnik byla neděle.
Němci byli většinou nadraní a kontroly jen na
mátkové.
Hned ráno jsme začali předstírat, že cvičíme
na klepadle na koberce, které stálo opodál. Po
stupně jsme se vytratili a ukryli v kanálu. Začalo
tam však být takové horko, že jsme se musili
ohlížet po jiné skrýší.
Poštěstilo se nám ukrýt v opuštěném skladišti,
kde jsme dokonce našli i žebřík i provaz, takže
jsme se mohli dostat přes zeď celkem pohodlnéMusili jsme však čekat až do půl dvanácté v noci,
protože Němci řvali do jedenácti v hospodě přes
ulícL
Všechno šlo hladce až do okamžiku, kdy jsme
se octli uprostřed blízké střelnice, kde jsme se
pochopitelně vůbec nevyznali- Trmáceli jsme se
celou noc a když se ráno rozednilo, viděli jsme,
že jsme jenom, kousek od kasáren. Uskočili jsme
do nejbíížšího domu a tam jsme paní domácí vy
světlili, co jsme zač. Byla to dobrák ženská. Obsta
rala nám civilní šaty a její manžel nás pak vedl
za bílého dne podle takového typicky francouzské
ho kanálu směrem k demarkační čáře- Představo
vali jsme rybáře.
/Pokračování příště/
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NORTH MELBOURNE TOWN HALL
1. října 1955 v 8 hod. večer

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
Ráz: ”U nás na vsi”
- Likérová licence — občerstvení — tombola Vstupné: maska 10/-, bez masky 15/Srdečně zveme všechny Čechoslováky
T. J.

5. 9. 1955
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Sokol Melbourne

JIŘÍ PRAVDA HRAJE

—pořádá 11. 9. vyjiždku
na koních. Sraz v 1.45
odp. v North Balwyn.
—přihlášky na kurs v bo
xu přijímá J. Černý, 43,
Willlams Rd., Windsor,
tel. LA G228

s úspěchem ve hře Clifforda Ódettse "Winter
Journcy” v National
Theatre, Melbourne. Au
stralské kritiky byly víc
než příznivé.
vm

SVAZ BÝV. POLITIC
KÝCH VÉZŇÚ Z ČSR V
V referátu o veselohře AUSTRÁLII konal 20.

ROZMARNÁ SCÉNA

” Choulostivá
historie " kte
rou hrála Rozmarná scé
na 13. 8. v Sydney, uvedli
jsme omylem, že v roli
výstřední slečny F 1 f i
vystoupila Vlažná
Ve skutečnosti sehrála tu
to roli s mimořádným
úspěchem J. Foersterové.
ROZMARNÁ SCÉNA opa
kuje tuto hru v sobotu
17. září 1955 v 8 hod. ve
čer ve studiu stanice 2UE,
proti Trocadero, George
St., Sydney-City,
Jako další hru připra
vuje Rozmarná scéna pře
klad Agatha Ch r i s t i e
"Deset malých černouš

srpna řádnou valnou hro
madu, na níž zvolil nový
ústřední výkonný výbor.
Předsedou byl opět zvolen
br. Vilém Umlauf, Sydney
tel. FA 5236, tajemníkem
br. Jiří Wachtel (tel. JA1649). Adresa Svazu zů
stává nezměněna: Box 2,
P. O. ROSEVILLE, NSW.
SOPV
České ochotnické divadlo
v Melbourne

Děkujeme všem přáte
lům a příznivcům za hoj
nou dosavadní podporu.
Děkujeme také za kritiku,
která je nám důkazem, že
máte o naši práci zájem.
My ochotníci víme, že
máme hodně daleko do
toho, abychom vyhověli
plně požadavkům obe
censtva a proto se obrací
me na Vás s výzvou, aby
ste, kdokoliv máte zájem
a dobrou vůli, s námi
spolupracovali.
Máte-li zájem pomoci
dobré české věci, hlaste
se u jednatele J. Kluse 511
Punt Rd. Sth. Yarra tel.
BM 3545 mezi 6-7 hod.
večer.
Za spolupráci jakého
koliv druhu srdečně dě
kujeme.
,
Jan Klus
jednatel

Marilyn jede
Na moskevském letišti ji přivítali zejména: před; sedá Všeslovanského svazu přátel Marilyn Monroe
i Chruščev, předseda Sovětské basebalové asociace
I Bulganin, předseda Sověto-americké ligy vzájemné: ho přátelství s r. o. Molotov, ministr odzbroj ovacích
' sil Žukov, Ilja Erenburg za Svaz sovětských spisova■ telú a Anežka Hodinova-Spurná za Světový výbor
těch, co se tváří vážně.
"Mať radnaja, Maskva maja,” vydechla Marilyn
blaženě, jakmile vylezla z letadla, docela i s tím pří
zvukem, jak to do ní vtloukali ve Washingtonu na
ministerstvu zahraničí. Tento výraz spontánního nad
šení rázem prolomil ledy. Delegace lidových prů
myslníků pak odevzdala Marilyn dar sovětského
průmyslu, prvotřídní bikini tělové barvy, na něž
padly tři pudy pravého sovětského hedvábí z ná
rodního podniku "Dřevostav" v Sušici.
V Kremlu zatím panoval čilý ruch. To bylo pří
prav a šramotu! Vrchní odborový rada sovětského
ministerstva zahraničí Maclean lakoval narychlo
bajadéry z ”Bolšoj Těatru", zatím co kolega Burgess
bral míru stenotypistkám. Abiturientky "Děržinského lycea”, které při běžných recepcích rozptylují
zahraniční diplomaty, byly znovu přešetřovány, a
vstupní bumážky udělovány pouze zasloužilým
mistryním sportu.
Lidová veselice v rozšířené redutě Petra Velikého
nebyla zprvu příliš úspěšná. Co taky za zábavu, když
se sejde v zájmu míru rozená proletářka, která si
hraje na dámu, s rozenými astrachány, kteří dělají
proletáře! Ke zvýšení nudy přispěli s velkým úspě
chem národní umělci mírového tábora, kteří před
vedli estrádu zpěvu, tance i humoru, která vyvrcho
lila kakofonickou komposicí E. F. Buriana "Kantáta
na presidentissima Eisenhowera”.
”Vot, kultura!”, povzdechl si soudruch Kaganovič,
protože se o něm v novinách píše, že je nadprůměrné
inteligence. Všichni ostatní si rovnako povzdychli,
neboť teď máme vedení kolektivní. Mlčel toliko
maršál Žukov, který si to mohl dovolit, jelikož ne
byl tázán.
O úspěch recepce se nakonec zasloužili Turci. Jako
vždycky, když se v Sovětském svazu něco slaví, šlo
to i tentokrát na cizí účet, neboť všechny cizí legace musily něco k banketu poslat. Přirozeně se
počítalo s tím, že se Turci dají vidět, že pošlou

do

Moskvy

aspoň metrák kafe. Proti očekáváni však poslalo
turecké vyslanectví jenom malého turku, k tomu
ještě cezeného, že prý mají se Sovětským svazem
hranice a zkušenosti.
Tak se tedy stalo, že už v půl jedenácté se zábava
zvrhla v úspěšný podnik. Přítomným zahraničním
novinářům byly ihned rozdány bílý hole a žluté
pásky, aby se mohli v nové linii sovětské zahraniční
politiky lépe orientovat. Nazítří připomínaly sku
tečně jejich komentáře a rozbory situace mírové
apely Klárova ústavu slepců.
Hlasem zvlhlým několika Martini začala Marilyn
vyprávět o krásných zašlých časech, kdy byla pou
hou modelkou a nemusila hrát do filmu. Chruščev
se v zápětí revanšoval bylinou o tvrdém životě ge
nerálního ředitele "Dněprostroje". Molotov dostal
roupy a trval na tom, že musí Marilyn povozit na
koloběžce, které jim tam zbyla po dětech řeckých
partyzánů. Bulganin se usmíval, jako kdyby zrovna
podepisoval Stockholmský mírový apel, a ke všemu
kýval: "Pravda, pravda, komsomolskaja pravdal"
Žukov musil spěšně odejít, protože měl ještě v
noci nějaké nutné běhání k vůli míru.
"Miluška moja, prečo ma nčmáš ráda?", znštkal
náhle Nikila Chruščev, který byl o čtyři panáky
napřed.
"Nikakdá, blahorodí," odvětila způsobně Marilyn.
"Pánové, na lásku nevěřím. Ale že se to tak dneska
hodí, da zdravstvujeť žizň a mír!"
"Žízeň necharoší. mír charóšl,” zahřímal Chruščev.
"Dia čego, požálusta," osmělila se Marilyn s pří
zvukem polským.
"Dia tego, že se nám to hodí,” zamrkal Nikita.
"Žízeň nenáda, mír náda. Žízeň náda, mír nenáda.
Mír, děvenko, náš mír, je jenom pokračování vojny
jinými prostředky.”
jun

KRÁTCE Z EXILU

—MSGR. dr. Josef Bezdí- i —Dr. JánPapňnek navští
ček, vicerektor koleje vil rakouského velvyslan
"Nepomucenum” v Římě, ce ve Washingtonu Karla
ků”.
byl jmenován papežským Grubera a žádal p podpo
prelátem.
ru vlády pro Čs. uprchlí
—Kaplan US armády čs? ky. Byl ujištěn, že nebu
ČS. ADVOKÁT
původu, dp. E. Kapoun,’ de vrácen žádný z čs.
DR. V. VOŘÍŠEK
který zahynul v zajetí na uprchlíků a že bude dále
Koreji, byl posmrtně vy pomáháno těm, kteří již
úřaduje
znamenán americkým zá na území Rakouska delší
v paláci Victoři*,
K 10. výročí zestátnění čs. kinematografie se Čs. služným křížem.
dobu jsou.
44 Queen St.,
státní film pochlubil těmito čísly: počet kin přes —Sdružení členů RSČ v —Čs. herec F. Valk vy
Melbourne — City
2.500 (v roce 1945 1-400), roční návštěva 129 mi Kanadě zvolilo předsedou stoupil s úspěchem v rolí
jako poradce,
lionů diváků (v roce 1945 90 milionů). O výrobě Fr. Němce, místopř. R. Shylocka na Shakespearo
a O. Horu. Ve vě festivalu ve Stratfordu
tlumočník a expert
a úrovni ani muk, jen ředitel Čs. státního filmu Fraštackého
výboru jsou dále: J. Brou v Kanadě.
▼ oboru evropských
Jiří Marek řekl na jubilejní oslavě v pražské Sme sek, V. Fedinec, dr. J. • -Metropolitan opera v
dokumentů * práv
tanově síni, že přes některé omyly a nedostatky Šikura, dr. L. Baar, dr. J. N. Yorku uvede Prodanou
Volejte předem
byla v uplynulých deseti letech vytvořena díla, Smerek, J. Com, J. Go nevěstu. V roli Kecala
mory, M. Ferik, V. Pavlík, vystoupí J. Rubeš.
která si získala slávu doma i za hranicemi.
MB 5039 /kancelář/
dr. N. Hradská-Ivánková, —Čs. malíř Šejnoha vy
LA9530 /byt/
”Za vynikající práci” dr. J. Sýkora, dr. J. škvor stavoval ve Forest Lodge
Ministr kultur” Ladi
V. štafl, dr. L. Linczenyi, v Kanadě.
slav Štol! odevzdal reži byli vyznamenáni tito dr. Ševčík a P. Planovský. —E. Přibylová - Kaslová
V
séru Martinu F r i č o v i Filipovi pracovnici : V.
Svaz čs. důstojníků v dostala 1, cenu na výsta
Kolchozy v Československu "Řád republiky", docen Novotný, F. Rubáš, F. —
exilu zvolil v N. Yorku vě obrazů v Shreveportu
v USA
Č/J. L,
/pokračování se str. 4/ ný boj proti kulakům, tu filmové fakulty aka Heřman, K. Zeman, B. výbor: předseda gen. A.
Hasal,
místopř.
J.
Horchozů byly za poslední konec theoriim o ”samo- demie musických uměni Vošahlík, P. Sejrka, J. vath a M. Křečkovský, DRAZE ZAPLACENA
HLOUPOST
Brychtovi a Studiu kres Novotný, R. Regentík,
rok či dva zlikvidovány.
Dastich, Hess, Jeřá
činnosti a živelnosti” při leného a loutkového K Vitkovský, V- Huňka, dále
Dva
krajané ze Sydney
bek, Ostrý, Pavlík, ŠkaSamostatní rolnici vyrá
se vsadili, kdo dřív vypije
zakládání
družstevNe

Ioud
a
Václavík.
filmu
”
Řád
práce".
V.
XVassermann,
V.
běli v r, 1954 dobré dvě
20 whisky. Vyhrál 25 le
Tituly’ zasloužilých Bahn- K. Krška, K- Skři- —Spolková vláda v Bon ty Viktor Raban časem
třetiny zemědělské pro pochybujeme o tom. že
nu
udělila
formálně
licen

dukcese kolektivisace dá napo- umělců dostali: herci pský, F. Lukeš- Jubilejní ci stanici Svobodné Evro 2 minuty. Za několik hodin
potom zemřel otravou alDalším neúspěchem roučet. Máme však po Pištěk.- Marvan. Hilma- premiérou byl film pří py v Mnichové. O funkcí 1 kbholem. Vyšetřující
padného
názvu
"Cesta
’ této stanice byla ujednázemědělské politiky re chyby o tom, zda se dá a Adamčík, režiséři Ota
na tajná úmluva mezi , soudce prohlásil, že by
žimu byla snaha získat také naporeučet produk kar Vávra a Palo BielA, dc pravěku” (režie Ka | americkou a západoně- druhý soutěžící, 29 letý
Jan Stallich- rel Zeman.) '
jes
nově pracovní síly. Plán tivita. Pochybujeme také
meckcu vládou už v roce 'Jan Stránský, který rnél
čas 10 minut, a který
195Z
”dosidlováni”- pohraničí o tom, zda se hospodář
sázku přežil, rnél být ob
—
Čs.
malíř
A.
Lecoquenebyl splněn ani na 10 ské podmínky na venko
žalován z vraždy a nebo
S~ecia’:'ia nervových chorob
Kchouť měl výstavu v aspoň ze zabití.
, procentvě zlepší násilnou kolek, Chicagu.
Č
s dkmholetou praxí ve Varšavě
Do nové bídy.
třvisad. Jsou-li dějiny
—Dr. H. Páčka byl přijat ROZSUDEK NAD LUPIJ. MACKIEWICZ
■.ritským ministrem zahra ČL Boris žídek a Josef
Nově vyhlášená poli Sovětského svazu pří
ničí
MacMilIanem. Odjede Vojnar ze Sydney, kteří
3.
posek..
117
Cellins
Sc,
Nielb.
City
tika komunistů je brutál kladem našim komunis
do USA, kde bude předná byli dopadení po prove
nebo
25
Balston
St_.
Se.
Kílča,
Víctům,
není
budoucnost
ně jednoznačná: úplná
šet na New School tor dení loupeže (viz. HD 15/
Návštěvy teieť. předem na č. LB 4083
socialisace zemědělství československého rolhí- j
Sociál Research a na Nev; V.) dostali po 6 letech
vězení.
- York University.
-ec- 1
do roku 1960, bezohled- ka právě růžová.
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Dopisy redakci
ČÍNA DO SPOJENÝCH NÁRODŮ •

—Všem západním politikům, kteří navrhují přijetí
komunistické Číny do SN je jasno, že se Mao-tsetung nebude chtít řídit ani mnohými nej základnější
mi principy, na nichž SN vznikly. Uvažují asi: o
jednoho takového člena méně nebo více! ....
Uvádím namátkou: "Každý člověk má mít svobodu
myšlení a projevu. Toto právo zahrnuje: svobodu
myšlení, svobodu získávat informace a poznávat
názory jakýmkoli způsobem a bez ohledu na státní
hraníce”. (ČI. 19. Deklarace lidských práv, přijaté
valným shromážděním SN v Paříži 10. 12. 43). Není
dost velkým výsměchem, že ČSh, Rusko ato. jsou
členy organisace, která takové deklarace vydává?
F. H., Darlinghurst
ČECHOSLOVÁCI
LANTY

-

Prvotriíní rcčuě šitá obuv na miru i ze skladu

V l C T O R I A

O SLOVENSKÝCH 8EPARATISTOCH

A R C AD E,

3 ROYAL

SYDNEY

Telefon BM 6'89
Zpracováváme pouze nejlepší evropské kůže
Rychlosprávkárna

Navštivte českou kavárnu a cukrárna

TATRA

PLŮTOKRATI MEZI EXU

Nedovedu si představit, jak moc zlé to musí být
s vedením exulantů z ostatních států, když jsou
na tom v exilové práci a propagandě hůře než my.
(K článku v č. 16/V., p. r.)
J. M. Williamstown

S H O E S

201, Victoria Str, KING’S CROSSv Sydney
Telefon FA 5236

Denně čerstvé jablečné záviny, dorty a jiné
kontinentální pečivo
Otevřeno denně od 8 h. ráno do 12 h. v noci,
v neděli od 12 h. v poledne do 12 h. v noci

Čs. sport
v Australii
SLAVIA — GEELONG 4:13 /2:5/
V 16 zápasech letošního mistrovství vyhrál
S. C- Slavia Melbourne 15 krát a jednou hrál
nerozhodně. Poměr branek 77 ;27. Dne 27. srpna
nastoupil proti Geelongu, který byl ohrožen
sestupem. Referát o tomto zápasu nepatří na
sportovní stránku, ale na pořad trestní komise
footballovc asociace.
HD
LYŽAŘSKÉ ZÁVODY
V HOTHAM, VIC.

Lyžařské závody
musely být několikrát
odloženy, protože na ho
rách zuřila sněhová bou
ře. Nakonec bylo nutno
vynechati z/ívody ve sjez
du a jely se pouze závo
dy ve slalomu. Čecho
slovák Frant. Příhoda
dosáhl v nich značných
úspěchů. V předcházejí
cích závodech o přebor
SKI Clubu of Victoria
zvítězil s velkou převa
ČESKÉ DESKY
hou. O titul mistra Vicna skladě
torie ho připravila menši
Přes 2.000 desek
nehoda, takže sc musel
Samoobsluha
spokojit druhým místem
za T. Anslaughem z MclbourneZávod v obřím slalomu
byl pak opět záležitostí
Čechoslováka
Příhodv
Závodů se zúčastnilo
celkem přes 40 lyžařů.
Loňský mistr Victorie,
náš Jan Wagncr, letos
]; Kontinentální lékárna
nestartoval.

—Chccm vam dať odpověď na HD zo důa 8. 8. o
Srdečné zve V. Umlauf, mnjiteL
slovenských scparatistoch.
Ak Amerika bude chcicť porazit ruský komu
nizmus a budu leh chclct zastavit', musí len zas po
Český fotozávod
vstat’ mocná a silná německá armáda. Keď už bude
ACME CAMERA S U P PLY
Německo slino vyzbrojené, tak tam nebude miesta
Pro všechny fotopotřeby a odborně informace
pre vas, lebo Němci by vas tam všetkých povraždili
obraťte se s důvěrou na
Buďte bez starosti, že nemecky voják a slovenský
voják bojovali bratsky po boku proti Sovietom. Aj
IVANA HER M A N A
teraz, keď príde zas len k vojně, zas len slovenský
145, Bayswater Rd., Rushcuttcr’s Bay, Sydney
voják bude po boku nemeckeho bojovat’ proti boltelefon FA 0905
ševikom aj proti Prahe a proti akemukolvek celku,
ktorý by sa mal volat’ ČSR. Nemecko viac nestrpí,
Desinfekcc balíčků
aby bol naďalej nepokoj v Europe, ktorý vždy len
s Prahy vychodil.
C., Woodridge, Qld. M. & H. DELICATESSEN
PACIHC
FUMIGATING CO.
Všechny české
1’APUA LÁKÁ (pokrač. z 15/V./
113, Sussex St.,
speciality
—Pravděpodobně domorodec pod vlivem Betel-Nut
SYDNEY
nebo černošky v koki řekli p. J. V. za jeho dovolené
BX - 2491
v Morcsby, že při trcšce štěstí může tam za rok 2 A, King’s Cro«s Rd-.
ušetřit £ 1.000. Pravda, že míst je dost, ne však KINGS CROSS, SYDNEY
Vystavujeme po
pro dělníky, dobrodruhy či lovce krokodýlů - těch
tvrzení, event. i ba
FA
5055
už je taní dostatek. Pouze architekti, geometři a
líček sami odešleme.
pár techniků je hledáno, avšak .... zaměstnavatelé iBBBBBiiBKBaaBBBBMXt
v Moresby platí tolik, co si vydělá kterýkoliv z
těchto odborníků v Melbourne. Co se tam ušetří na
SWI3S TRAINED WATCHMAKERS
daních, utratí se desateronásobně za vysoké ceny
15 Ilunter St.. SYDNEY, tel. BL 3970
potravin.
Ebner: 19 York St., Němec: 529A Miliary Rd.
P. J. V. si vybral očividně dovolenou v tamnější Wynyard
Stn., BX7543
Špit Junction, XM3393
zimě, takže jej horko ani moskyti příliš neobtěžo
vali. Jinou píseň zpívají ti, kteří přijedou do dlouhé
ho léta a přijmou místa s t. zv. "Singleboard & WASHINGTON H. SOUL - PATTINSON & CO. LTD.
Accomm. Only” - která jim zaručí postel s austral
V BEN LOMOND.
vedoucí sydneyští drogisté
skou stravou, připravovanou divochy. Tato nešťastná
313, George SL, Sydney /vedle Wynyardu/
(TAS.)
kombinace zaručuje téměř každému návštěvu tamní
Telefon BX 1061
Mluvíme česky
Lyžařské
závody o
nemocnice, což je dobrodružství samo pro sebe.
Přerušeni pracovní smlouvy jest přesně tak časté
mistrovství Austrálie se
jako ty inseráty, a má-li dotyčný pár liber, zabalí
konaly v Ben Lomond
Saka, obleky, hubertusy, svrchníky
kufry a odjíždí na vlastni útraty zpět do Austrálie.
na Tasmánií. Z Čecho
jen prvotřídní — Vám zhotoví
Tím obyčejně končí sen o lákavé tisícovce v Papui.
slováků se zúčastnil jen
B. W. Melbourne
"ZRADA STUDENĚ VÁLKY”

—Tragedo -komedie by byl lepší nadpis pro Váš
článek, (HD 15/V., p. r.) Této zrady se dopouštíme
Pro všechny fotopotřeby a odborně informace
letech je s našim přispěním. Je typicky českým zvy
kem, svádět vinu na každého jiného, jen ne na sebe.
Opustilo-li republiku 70.000 lidi, z nichž 90 proč,
se pokládá za politicky vyspělé. je tragedii a hanbou,
neni-li možno postarat se vlastními prostředky o
obyvatele tábora ve Válce.
M. J., Brisbane
george

EMIL

KOZDAL

Exdusive Taiiormg
108 High St„ Si. Kflda, Vic.

Telefon LA 7697

BEZKONKURENČNÍ

CENY!

ORWELL

—Diky za ten článek (HD 17/V.. p. r.) . Ortvell si
to zaslouží. Byl tvrdým bojovníkem a proto viděl
věci tak tvrdě a jasně.... Vzpomínáte si na pla
káty v Československu: "Madrid - Praha"? Jako
starý Španělák to znám. Většinou jsme to myslili
dobře - a právě proto jsme se s nimi (Kominforma
p, r.) rozešli.
'
G. X., Sydney

.
ČECHOSLOVÁK v zahraničí, nejstarší týdeník čs.

exilu má čtenáře téměř v 80 zemích. Roční před
platně £ A 2/-/-.
FCI, anglické týdenní zpravodajství o zemích zs
oponou, informuje svět, tisk, organisace i jednotlivce.
Roční předplatné £ A 3/7.’-.
Časopisy zasíláme i letecky za příplatek £ A 1 8 -.
KNIŽNÍ SLUŽBA ČECHOSLOVÁKA zasílá čs. li
teraturu (též v angl., franc. atd.) do celého světa.
Ukázková čísla, seznamy knih a další informace:
ČECHOSLOVÁK - FCI
4, Holland Rd.. London W. 14, England.

RADIA,

LEDNIČKY, PRAČKY,

autoradia, psací stroje, motory, vystavace atd.
za hotové nes na splátky dodá i opraví

J.

P H I LI P

Rádio - Electrical,
119 Gardenvale Rd_ GARDENVALE, Vis.
/I- stanice za st. Elstemsricfc/

i ! Kíngs Ctom, NSW.
II
FA 3476
[ [Otevřeno denně /I v ne1> dělí/ do 8 hod. večer.
[ [Všechny evropské léky
[ [BaJíěky s léky do Evro![
py nejlaeíněji!
'

Cukrárna - kavárna
”M O N I C A”
9. Kings Cross F.d._

KINGS CROSS
SYDNEY
TeL TA 8660

Evropký odborník
kožních

nemocí

n, R o Z A N E R
27 Ruskin 81.,
ELWOOD, VIC-

Pondělí až pátek
5 - 7.30 hod. več.
v sobotu 9-12 hod.
Na ostatní dobu
volejte předem na
*A 1017

KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY OD

STANDY KOTMELA
BELL EAR CAR SALES
83, High Se, ST. KILDA, VIC.
Nejnižší deposit — NejvýhodnŽjší podmínky

KOUPĚ
Přímí odběratelé HD mají uvedenu na spodu
novinové pásky výši event. nedoplatku a před
platného do 3L 12. 1955. Vyrovnejte laskavě.

i > 13, Darlinghurst Rd.,

Frant. Šiktanc. který se
umístil na 2. místě ve
-oku o lyžích. Také v
róvodě o mistrovství Tas
mánie skončil ve 'koku
na 2. místě.

Telefon XM 2542
Dříve závod v Praze XH

S. K. STAVIA MFI.BOUŘNÉ
Poslední mistrovský
zápas hrála Slavia Mel
bournc 3. září s nejsil
nějším soupeřem, S, C.
Prahran a snadno zvítě
zila 7:3 (2:1) -. Oba ty
to kluby budou hrát
příštím rokem v 1. divi
li.

*

PRODEJ

VÝMĚNA

90 dní záruka

24 hodinová služba
Volejte LA 7762 nebo LA 3504

- 8 -

HLAS DOMOVA

Sport doma i v cizině

5. 9. 1955

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Milana Sobotu (Sydney? Důlež. zpráva), Zdeňka
širá z Roztok, Dohe-skěho, cukráře (Sydney?), pi,Dagmar Mack-ovou roz Zehlovou (dříve Colbourne
Čs. atletika
Ave.. NSW), pí. Jar. Kráčmarovou, Stan. Kraváčka
a pí. Marii Balcarovou.
adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
v evropské perspektivě se Zjistíme-li
na ně dotazuje. Tazatelům přímo ;.,!iš’C;sé o esy
Ze všech sportu v Československu zaznamenala nesdélujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
sdělte jejich adresu.
HD.
cd komunistického puče největší rozmach lehká at.
letika. Letos docílili českoslovenští atleti ve ctyřcch
PRODÁM VÝHODNÉ
Listárna
disciplinách nejlepší evropské výkony a v mnoha
MODERNY NABYTOK:
(Melbourne) 2 kreslá, 1
ostatních nejsou příliš daleko za špičkovými vý
O. R., Canterb.: Díky za pohovka, 1 stoj, lampa, 1
sledky ostatních Evropanů. Překvapením je pokles výstř.. - - C. Woodr.:
stolík. Šicí stroj "Helvcformy E. Zátopka, který byl zatím odsunut v bě Zprávu jsme citovali s tia" (free arm), elektr.
uved, pramene a bez vlast, a keros. "Fantas” kamna.
hu na 10 km až na druhé místokomentáře.- - F. H., Bat- Adresa v 1-1D.
Srovnáni nejlepšich llOm přek:- Stoljarcv chelor: Dik za nov.. Při
československých a ev /SSSR/ 14,2 vt. /Tošnar kládáme k řep..- - J. T., IILEDAM PARTNERA
AUTOMECHANIKA pro
ropských výkonu k dru- 14,8/, 400m přek : Litu, Hotham: Diky. Dopis pquž. příště.- - V. J. Gle- garáž 18 mil od Melbour
hému srpnu /čs. výkony jev /SSSR/ 51,4 vt. nelg: Diky za výstř. a ad ne. Informace: Centre
v závorkách/:
/ Bartoš 53,4 /, výška: resy. Ukázk. č. jsme ode Motors, Bayswalcr, Viv..
slali.- - V. R., Brisbane: Tel. Bayswater 101).
lOOm: Bartenjcv /SSSR/
Nilsson /Švédsko/ 210 Všechny výtisky podává
10.4 vt- /Janeček 10,5/,
cm /Kovář 204/, dálka: me na hl. poštu v Melb.
l200m: Janeček a ToFóldessy / Maďarsko / současně. Rozdíl v době Prodejny HD
karjev /SSSR/ 20,9 vt.,
doručování Vám a ostat,
400m: Ignatěv /SSSR/ tyč: Lindstroem / Fin zaviňuje tedy Váš pošt, • ADELAIDE
Viktor ščotkn, 131, llin46 vt. /Vrecnik 48 8/, sko/ 447 cm, /Krejcar úřad.- - J. K., Adol.: Diky
dley St., Adelalde, S.A.
za př.. Snad se k němu
800m: Moens /Belgie/ 420/, trojskok: Cerevi- vrát. později. Též dík za
PRAHA, čs. restaurace,
1:45,7 min- /Zvolcnský šijan /SSSR/ 15,85
Výstř. -M. K., Abbotsf.:
122 Ilindley St„ AdclaiHD
1:51/, 1.500m: Iharoš /Řehák 15,71/, koule: Díky za nov.
de-City, S. A.
/Maďarsko,/ 3:40,8 min- Skobla 16,90 m, disk:
e BRISBANE:
Malý oznamovatel:
/Čikel 3:47/, 3.000m: Merta 56,47 m, oštěp:
E. T. Corbetťs llookshop, 183 Quen St.,
Iharoš 7:55,6 min. /Ul- Šidlo /Polsko/ 80 07 m
Poplatek za 1 řádku 1/-.
Brisbane, Qld.
lsbergcr 8:12,8/, 5000m: /Perek 72,85/, kladivo: tučnou 1/G.
Ullsberger 14:09,8 min. Krivonosov /SSSR/ 63, PRODÁM elektr. kamna • GEELONG:
F. Koris, Box 255, P.O.
lOkm: Anufriev ,'SSSR/ 75 m /Máca 61,22/.
"Silver Grill" s troubou
Geelong, Víc.
Výkony na 800m, 1500 a ohřívačem talířů. V
29:10,6 min. /Zátopek
29:33/, 3km: překážkv m, a na 3 km překá prvotřídním .stavu. 29. •SYDNEY:
St., Toorak, Víc., t.
«... n. i.-.'-.. . RACUF
Karvonen /Finsko/ 8:45, žek jsou současné svě Rqss
BJ 5451 (5.30 h.več.)
Perinys Lané, KING’S
4 min. /Brlica 8:53,8/, tovými rekordyGROSS, NSW.
KTERÁ ČS. RODINA by
chtěla adoptovali dvojča
VE ZKRATCE
Čs. restaurace PRE
ta, chlapce a děvče, rok
MIÉR, 1 Premíer Lané
—Českoslovenští lehkoatletičtí representanti nas staré, .t č. v útulku od
KING’S GROSS, NSW.
toupí letos ke čtyřem mezinárodním utkáním. Je svobod, české mámy?
S. Rushton, papírnic
jich soupeři budou Francie, Polsko, Mad arsko a Značka "Chudá” do HD.
tví, Darlinghurst Rd.,
Anglie. Všechna střetnuti budou vybojována v MANŽELÉ s 2 škol, dětmi
KING’S GROSS, NSW.
hledají v Melb. nutné
PrazeS. & A. SLAVÍK,
vhodný
byt.
Nab.
na
zn.
—Austrálie pošle své první hockeyové mužstvo na
obchod kolon, a dcli"Ev. celý domek” do HD.
zimní Olympijské hry v Cortině 1’ Ampezzo, kte
katesní, 203 Hay St.,
PŘIJMU POMOCNICI
HAYMARKET NSW.
rých se zúčastni 33 národů.
KUCHAŘE, 5 - 8 hod. ve
—Několik výsledků amerických atletů: Held v čer, pondělí až patek. Nab. • MELBOURNE:
oštěpu 79,87 m- Shelton 2.07 ve skoku vysokém. na zn. "Melbourne-City”
Čs. restaurace J. Černý,
258 Church St., RICHO'Brien 17,81 m koulí a Richards 4 65 m o tyči do HD.
MOND, Vic.
—Oííenbacher Kickers porazili v Praze Dynamo PRODÁM LOŽNÍ PRO
STĚRADLA
prvotřídní
Slavia 3:2.
Čs. restaurace MORA—Zátopek poběží na Olympiádě v Melbourne jenom jakostí. Jednotlivá, dvoji
VIA, 695 Elizabeth St.,
10 km a marathon. Pravděpodobně tím skončí svou tá nebo tříčtvrteční veli
MELBOURNE-City, Vic
kost. Cena £ 2/2/- za
závodní činnost.
MYERS
EMPORIUM
1
pár.
Telef.
/Melb./
----- Italský cyklista Ranucci vyhrál silničářské
odděl, časopisů, MelJA 6371, nebo pište na
mistrovství světa amatérů.
BOURNE - City, Vic.
—Doležai vyhrál chodecký závod Praha - Poděbrady zn.: "Výhodná kouoé” do
HD.
před švědem J. Ljunggrenem.
—Čs. sportovci skončili na varšavských hrách se PRODÁM AUTO ŠKODA
DOPORUČTE
132 body na třetím místě za SSSR a Polskem. Celkem 1953 /15.000/ mil/ a po
HLAS
DOMOVA
získali 15 zlatých. 33 stříbrných a 19 bronzových krývku na auto. Nab. na
svým přátelům
medailí. Sensací byla porážka Zátopka na 5 km, zn. "Auto Melbourne” do
HD.
když doběhl až šestý!
—Mistr světa ve střední váze Olsen vybodoval v
San Franciscu jenem s námahou svého soupeře
Giambru.
Provádíme veškeré práce optické
—Velkou motocyklovou cenu Československa v kate
přesně, rychle a za levné ceny
gorii 100 ccm, která se jela 23. srpna v Brně, vyhrál
Australan Keitň Campbell před John Stenem (An
2- poschodí
glie) a Ant. Ví tvarem Všichni tři telí na líortcnech

Od našeho zvláštního zpravodaje J-T., Mnichov
POHÁR

MISTRŮ

Novinkou evropské kopané bude t. zv. pohár
mistrů. Má se jej ztVastniti celá řada vynikajících
evropských mužstev. Z Československa se přihlá
sil příliš pozdě Spartak Praha, ale možná, že bude
přesto přijat. Anglický mistr Chelsea totiž doda
tečně odřekl účast a Sparta by hrála místo něho.
Jejím prvním soupeřem by byl v tom případě švédiký mistr Djurgarden.
Soutěž bude hrána systémem Středoevropského
poháru a potrvá celý rok. Prvni ročník bude mít
16 účastníků. Počítá se s tím, že se bude hrát
hlavně ve všední dny večer, při umělém osvětleniDAVIS CUP SE VRACÍ DO AUSTRÁLIE

Kapitán amerického mužstva Talbert předpověděl
před zahájením finále letošního Davis Cupu výsledek
5:0 a dokonce i to, že poslední den nahradí Traberta
Richardsonem. Jediná nepřesnost jeho proroctví
spočívala v tom, že čekal vítězství Američanů. Jeho
,‘el.ievčdomí bylo hodně přehnaná, protože naděje
na vítězství byly téměř vyrovnané.
Výsledku 5:0 dosáhlí ve finále Davis Cupu na
posledy Američané v seštavě Krammer, Schroeder
a Mulloy. Australanům se něco takového nepodařilo
ani v nejsilnějším složení se Sedgmanem.

S ukončením Davisova
poháru se jako -vždy
okamžitě vyrojily otázky
kdo přestoupí k profesionalismu a jak to ovlivní
příští ročník. Pro Krammerovu
profesionální
skupinu připadají v úva
hu Trabert, Rosewall a
Hoad. Je provděpodobné,
že by každý takový' pře
stup prospěl Australanům.
Američané stoji a pa
dají s Trabertem. Seixas
je zřejtaě u konce své ka
riéry a Rishardson je už
tak dlouho "mladou na
dějí", že už každý musil
ztratit naději, že by z
něj kdy byl nový Krammer.
Australané si naproti
tomu mohou ztrátu Hoada

nebo Rojsewialla celkem
klidně dovolit. Kterýkoliv
z niph by spolu s Hartwigem pořád ještě vytvo
řil mužstvo, které by by
lo za dnešního stavu tennisu těžko k poražení.
Mimo nich jsou zde ještě
slibné naděje Frazer a
Cooper.
Zdá se proto pravdě
podobné, že se Davis Cup
nevrací do Austrálie je
nom na jeden rok.
Výsledky: RosewallSeixas 6:3, 10:8, 4:6, 6:2,
Hoad - Trabert 4:6, 6:3,
6:3, 8:6, Hoad. Hartwig Trabert, Seixas 12:14, 6:4,
6:3, 3:6, 7:5, Hoad - Sei
xas 7:9, 6:1, 6:4. 6:4, Rosewall - Richardson 6:4.
3:6, 6:1, 6:4.

NETRAPTE SE S VAŘENÍM !
Přijďte se najíst k

ČERNÝM DO

RICHMONDU

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

Bývalý pražský specialista
nemocí vnitřních, a ženských

E. J.

KENNEDY

29 Shakespeare Grove, Hawthorn, Vic
v sobotu od 10 do 12 hod. dopoledne
jiné dnv dle úmluvy.
Návštěvy telef. předem na Hawthom 2577
ZÁJEMCI O INSERCI V HD ZE SYDNEY

obracejte se na našeho zástupce
p. S. Hanzala, Bunnerong- Hostel.
MATRAVILLE, NSW-

Telefon MU 4164 v prse. době/.

HLAS DOMOVA
vycnází čtrnáctidenně
Říci redakční kruh.
Adresa:
Hlas domova. - ňtin St.. Ricnntond E.1, Víc.
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.

257 Elizabeth St.,
Me!b'ume - City

vchod drogerií
AMCAL

Telefon: MU 2601

Optical Service

Přijímáme objed
návky také poštou

