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Co se stane režimistům, až režim padne . to
bude záležet jedině na vůli a na úsudku česko
slovenského obyvatelstva. Znovu se možná obeví příšera krvavé odplaty- a šibenic. Bude se
zase možná kličkovat kolem zásad humanity a
pudový impuls h.-lé pomsty bude zase drtit
obléknout roucho spra» eulnosti. Lidé budou
mít sklon suspendovat na nějaký čas humanitu
i Masaryka a vynahradit si dnešní utrpení ně
jakým výbuchem dlouho potlačovaného hněvuNení nejmenší pochyby, že v politickém a so
ciálním převratu, jakým jistě konec dnešního
režimu bude doprovázen, nezrjstanou oporatohoto režimu na svém místě. V mnoha přípa
dech bude správné řešení nesmírně a nepřed
stavitelně těžké. Snad není pozdě začít o těchto
otázkách vážně přemýšlet- Snad je právě teď
vhodný čas uvědomit si jádro problému: začít
novou kapitolu našeho národního života ná
silnou persekucí, to by znamenalo zatížit se
novým morálním dluhem a klást do základů
nové svobody staré a známé miny otroctví.
Robert Loukota v "Československém přehle
du”, New York, v srpnu 1955.

a tak uspokojit nad
měrnou poptávku dove
zeným zbožím.
O vyšší mzdy
Pozornost australské veřejnosti se opět začíná obracet k hospodářským
otázkám. Pokles ceny vlny o dovozní restrikce, protiinflační rozpočet, ome
Jako obyčejně, ’ první
zení bankovního úvéru, zavádění cenových kontrol ve většině států, zvyšo znaky zvýšených cen
vání cen a nové požadavky odborových organisací jsou problémy, které st jsou doprovázeny poža
více méně dotýkají každého jednotlivce. Mluví se o obratu k horšímu t davky vyšší mzdy. (Za
nechybí ani hlasů, které srovnávají dnešní hospodářskou situaci se sřtuac minulý finanční rok, t.
j. do konce června 1955,
v r. 1929, také 10 let po světové válce.
REFORMA RADY
Krise australské Labour Party dává Menziesové vládě jedinečnou příle stouply
maloobchodní
žitost použít i méně populárních prostředků k řešení současných problémů ceny o 2.2 proč.; 1 proč,
V jednom z posledních čísel časopisu "Tribuna”
aniž by se vystavovala nebezpečí se strany voličů. Na druhé straně se však z toho připadá na po zabýval se Mojmír Soukup otázkou, eo a kdo je dnes
rozkol v socialistickém táboře projevuje zvýšeným vlivem komunistů v odbo slední čtvrt roku.) Bez vlastně uznávanou autoritou v československém
exilu. Došel prozatím jen k závěru, kdo takovou
rnvvrn nrcrnníasirirk
zvýšené produktivity zna autoritou není : Rada svobodného Československa,
mená vyšší mzda jedné Myslíme, že nám lidé, kteří dnešní Radu tvoří,
Za poslední dva roky je někdy těžko rozpoznat vzrůstá. Poukazuje se skupiny větší podíl na nemohou vyčítat nedostatek trpělivosti. Trvalo
se Austrálie těšila poměr včas symptomy blížící se hlavně na to. že splátko národním důchodu na sedm let, než u většiny československých uprchlíků
né stabilitě a blahobytu. poruchy a předepsat vý obchod dosahuje ne úkor ostatních, anebo - převládl názor, že se k činnosti a nečinnosti Rady
Dnešním problémem je správný lék ve správném zdravých rozměrů- V po a to častěji - inflační svobodného Československa nedá déle mlčet.
Snad by bylo dobře říci hned z počátku, že ani nyní
válečných letech vděčila
tuto prosperitu udržet. množství.
"spirálu”, která vzniká není žádná akce mířena proti Radě samotné. Ta jako
Austrálie
za
svou
pro

Domněnka, že pravidelné
Inflační tlak
paralelním zvyšováním koordinační středisko exilového snažení stojí stále
Iqrisc jsou v JcapitalísVysoká hladina spo speritu hlavně vysokým cen. Za takových okol nedotčena. Oposice většiny členů čs. exilu je namí
řena proti politické praxi a metodám, jichž bylo
tickém hospodářství ne třeby, která je jinak cenám vlny a jiných ze
ností jsou mzdové poža představiteli Rady použito v uplynulých sedmi
vyhnutelné, je dnes za znakem blahobytu, j c mědělských výrobků na
letech.
staralá. Zkušenosti z hlavním nebezpečím v světovém trhu. Jestliže davky pouhou demago
V souvislosti s reformní akcí profesora Hlavatého,
gií,
demagogií
tím
větší,
předválečných let a eko dnešní situaci. Zatím, co dnes cena vlny klesá,
která prozatím selhala v Radě samé, shrnuje Mojmírže
odborové
organisace
nomická theorie dávají produktivita stoupá jen znamená to, že si Austrá
Soukup postoj řadového čs. uprchlíka takto: "Vrádnešním (Státníkům do pomalu nebo vůbec ne, lie nemůže ani dovolit nezřídka stoji v cestě tínae-li se teď k problému Rady a k problému Hla
rukou účinné zbraně poptávka nepoměrně uvolnit dovozní restrikce /pokračování na str. 2/ vatého akce, vidíme, že pod tímto zorným úhlem
Rada nemá autoritu. Předně její vůdčí osobnosti
pro udržování rovnová
zaujímají v klíčových otázkách společný postoj,
hy- Hospodářský systém
který se už dvakrát v minulosti ukázal katastro
NĚMCI V MOSKVĚ
fálním. Za druhé jejich činnost nepřinesla požado
však zůstává složitým
vané výsledky ani po šesti letech čekání, takže
organismem, ve kterém
máme pádný důvod předpokládat, že je nepřinese
ani v budoucnost. .. ( O členech Rady ) .. .Musíme
Zpráva královské komise
však konstatovat, že jejich dosavadní postoj je
neúspěšný,
a proto v nich nevidíme autoritu, dokud
o sovětské špionáži
Host v hotelu se obyčejně prvně podívá, kde má koupelnu a jak daleko v něm setrvávají."
Toto ocenění situace je nepochybně správné.
bude musit v noci běžet v případě krajni nutnosti. Ne tak předvoje Němců,
ZVEŘEJNĚNA které předcházely svého kancléře v centru sovětské koloniální říše - Moskvě. Jestliže však přijmeme bez výhrad takovou diagno
su, musíme okamžitě odpovědět na další otázku:
Jejich první starostí byly koberce, postele a obrazy- To, co tam hledaly a "Je vůbec ještě možné Radu svobodného Česko
14. září podali soudco našly, nebyly štěnice- Nebol* tak se liší moskevská obydli prostých sovět slovenska jako instituci zachránit? Přežije vůbec
vé Owcn, Philp a Ligert. ských občanů od teda, která jsou vyhrazena zahraničním delegacím: v RSČ radikální reformu, provedenou zevnitř ? ”
Odpověď vůbec není jasná. Myslíme však, že
wood výsledky vyšetřo prvních jsou za obrazy štěnice, v druhých mikrofony.
by bylo nejvýš záhodné se o takovou věc pokusit.
váni Petrovovy špionážní
bt-c do Moskvy jezdi!
Tu však narazíme na další slabost " lidové opo
Rozhovory samy při
aféry australské vládě.
sice ” proti Radě: pod jakým praporem se to
Nemohl
se
tomu
vy

chceme sejít ? Co vlastně lepšího chceme
Královští komisaři zjis pomínaly ženevskou kon
hnout ze dvou důvodů. vlastně
ferenci
výsledky,
ne
at

Radě
dát
? Jaké nové myšlenky, jaké nové kon
tili, že je možné (a prav
Sjednoceni země je po cepce, nové metody můžeme přinést ? Na první
mosférou.
Ta
byla
pra

děpodobné), že i dnes
chopitelně mezi Němci pohled je zřejmo, že je ještě třeba mnohé znovu
je sovětská špionáž v málo koexistenční, pro
věci vysoce populární'. promyslit a přezkoušet. Budiž nám dovoleno říci,
Odmítnutím kremelské že se domníváme, že palácová revoluce profesora
Austrálii stále v činnosti- tože dr- Adenauer za
Hlavatého byla předčasná. Všichni jsme s ním a
pomněl doma obvyklý
ho pozváni by se bvl vy jeho přáteli sympatisovalí, ač jsme cítili, že mnohé
Prohlásili, že jediní
diplomatický ubrousek.
stavil útokům sociálních v této akci je nedomyšleno. Byli jsme na Hlavatého
Australané, ochotní spo
Kosa uhodila na kámen,
demokratu, pro něž je straně zejména proto, že tady se našel konečně
lupracovat se sovětskou
který byl ochoten riskovat omyly v detailu,
když suše odmítl návrh,
otázka sjednocení Ně člověk,
aby celek by] zachráněn.
špionážní službou, jsou
mecka hlavní zbraní
aby se každého sjednoO nápravu v Radě je nepochybně třeba se poku
členově komunistické
proti jeho vládň. "Adc- sit akcí zevnitř, nikoli akcí zvenčí. Ale k tomu by
covaciho
jednáni
zú

štrany Austrálie a sou
nauerovo tvrdošíjné přá bylo třeba, aby se lidé, jimž toto leží na srdci,
častnila východoněmec
putniciDr.
K.
Adenauer
telství se Spojenými stá- postavili k sobě blíže, než tomu bylo dosud. Ne
Zveřejnění výsledků ká vláda- Podobně půso . . . kosa na kámen ■ .' voLiči sociální demokra myslíme ovšem vytvoření nějaké nové organizace
reformátorů Rady svobodného Československa. Zdá
šetřeni komise by mělo bilo jeho srovnáni na
té. "je hlavní překážkou se nám však, že by věci jen prospělo, kdyby bylo
cistických
válečních
zlo

postavit Petrovovu aféru
návratu zbylých němec sjednoceni.” Kremelští možno co největšímu počtu uprchlíků promyslit
nad nezdravé ovzduší činů v SSSR s bolševic kých zajatců v Rusku- Dr. bolševici jim v tomhle a zvážit, co je třeba vykonat, v klidu předtím, než
jun
stranické politiky. Pro kým řáděním v Němec Adenauer ovšem asi samozřejmě drží palce, k jakékoli budoucí akci dojde.
nedostatek místa jsme ku. Jediným konkrétním stejně nic většího neče protože dobře vědí, že se
Publishcd by
nuceni ponechat komen výsledkem konference. kal.
s Adenauerem v Bonnu
Fr.
Váňa, 4. Erin St., Richmond, E.l, Víc.
tář o zprávě královské dá-!i se to tak nazvat, je
Byly-li jeho ambice daleko v Evropě nedo
Printers: Bussau & Co.,
komise pro příští číslo. Bulganinův slib, že se tak nicotné, je snad na stanou.
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
něco podnikne v otázce místě vysvětlit, proč vů- pokračování na str. 2/
HD.

U mikrofonu dr. Adenauer
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PŘED SÁRSKÝM REFERENDEM

Dva kroky zpátky?
Jsme si uině vědomi
Jednou z potěšitelných udárestí poválečné Evro
Na neštěstí se začíná
ukazovat, že obloha nad py byla franko - německá dohoda c mrzir-árod ntm toho, že se od prudce naSárskem není tak modrá, statutu Sárska- K jejímu pctvrzzm bylo třeba ri.ma lisrickéhn narcoa.
jak se na čas zdála Za pouze schválení obyvatelstva, které k tomu dostane který sotva ucítil chuť
demokracie na jazyku.náhlé zhoršení jsou bez píležitost v říjnovém referendu.
Naděje. dchodou vzbuzené, měly jistě své nedají očekávat nějaké
prostředné zodpovědný
sárské německé strany, opodstatnění Dovedou-íi se Némci dchodncut s okamžité zázraky. Ale
jejíchž kampaň před re- Francouzi o tak choulostivém problému jako spontánní návrat k zu
ferendem neblaze připo I Sársko, pak se mehou dohodnout o všem A řivému německému šo
míná staré časy hákové dovedou-Ii se v Evropě vedle sebe srovnat Fran- vinismu v Sársku jistě
ho kříže- Schůze minis . couzi a Némci, proč by to nedokázali ostatní musí vzbudit obavy.
terského předsedy Hof- j Evropané?
Dr. Adenauer dokážu,
fmanna jsou rozbíjeny
ká unie) se staví záporné. zákrok dr. Adenauera své kvality a upřímné
dávno vybroušenou tak
evropanství slovy i skut
tikou a neinformované Vůdce CDU v Německu tomu učinil přítrž.
ky Víme také, že není
dr. Adenauer, neposlal
Sárské
referendum
bu

mu voliči se namlouvá
úplně sám. Nevíme vsak,
pravý opak skutečné si k založení sesterské stra de prvním skutečným
do jaké míry dovedl své
ny
v
Sársku
ani
obvyklý
měřítkem
toho,
jak
datuace. Ani zmínka nenázory naočkovat široké
pozdravný
telegram!<_ce
se
uchytily
nadná

Ipadne o tom,, že ne
Zbývají již jen socialisté rodní evropanské myš mase národa, kterv ve
souhlas s mezinárodním
de Teho sarská dohoda
statutem znamená jenom a i ti vyhrožují přebě lenky mezi Němci Mu
hnutím.
sili bychom být slepí na s Francouzi byla důleži
návrat francouzského vy
Doutnající oheň ně obě oči, kdybychom ne tým krokem vpřed. Ne
sokého komisaře a navíc
meckého
nacionalismu v viděli mimořádnou úlo gativní výs'edek říjnové
o v š e rn nové zhoršení
Sársku byl bohužel hu, kterou v každé zce- ho referenda by však do
franko-némeckých styků
rozdmýcháván i z Bonr.u. lené a opravdu evropské cela určitě znamenal dva
-kwJe
dokázáno, že ministr Evropě musi hrát Němci. kroky zpátkyNegativní postoj pro
německých stran je té pro všenémecké záleži
měř kompletní. Dokonce tosti Kaiser věnoval na
U mikrofonu dr. Adenauer
i nově založená CDU činnost nacionalistů znač
tě přesvědčit Němce, že
( křesťanskodemokratic né částky- Teprve přímv l (pokračováni se strany 1)
Další důvody k cestě udělal všechno ve svých
do Moskvy byly hospo silách, aby uspíšil sjed
dářské. Němečtí prů nocení Německa.
myslnici vidí zvláště
Falešní koexistenčníci
dnes, kdy sovětské hospo v Kremlu měli rozhod
4. 9. - Mohammed Babi v Ženevě v otázce repa dářství prochází jasně ně nesnadnější práci, než
patrnou křísí, příležitost nedávno v Ženevě Na
Berrada, jeden z vůdců triace civilistů.
marocké nacionalistické —Varšavský rozhlas ozná k získání nových odby
■strany, byl zavražděn te mil, že předseda polské tišť pro své výrobky- O tom nic nezmění poplá
cání před fotografickou
roristy.
Nacionalistická vlády v exilu Hugon Han
strana vyjednává s Fran íce se vrátil do Polska. tom, jak klamné dove čočkou. Jejich potíže
couzi o budoucnosti pro Londýnští Poláci mají zo dou být vyhlídky na ně tkvěly v zásadním roz
tektorátu.
to, že byl unesen.
jaký mamutí obchod s dílu mezi tím, jak k
7. 9. —Kolem 45 milionů 12. 9. —Volby v Cambo- SSSR, by se sice mohli
lidí v Indii a v Pákistánu dii skončily přesvědčivým snadno hodně dovědět rozhovorům přistupovali
delegáti velké západní'
,|e postiženo povodněmi, vítězstvím lidové strany
které jsou nejhorší v prince Norodoma Siha- v Anglii, ale to sem teď trojky v Ženevě a jak
historii Asie.
nouka, která získala všech nepatří. Jisté je. že ohle se k nim stavěl dr- Ade—Japonská policie zatkla 91 míst v parlamentě.
dy na německý průmysl,
18 lidi, podezřelých ze 13. 9. —Norodmův poli nebo ještě lépe, jeho po nauer v Moskvě Vy
špionáže pro Severní Ko tický odpůrce Keng Vann hlaváry, ovlivnily Ade- jádřeno ve skrytých
mikrofonech: Eisenhoreu.
Sak byl zatčen.
nauerovo rozhodnuti.
—Bezpečnostní rada Spo
wer, Eden a Faure c
Alžírská komunistická
Jak úspěšně sehrál nich vědět vůbec nechte
jených národů přijala ná strana byla postavena
vrh (západních velmocí, mimo zákon.
svou moskevskou roli 'i Dr. Adenuer o jejich
podle kterého má být na
Sovětsko - německá bude záležet hlavně na existenci nikdy nepochy
egyptsko - izraelské hra
nici zřlzeůa demilitariso- konference v Moskvě tom, do jaké míry se mu boval.
-kwvaná zóna. Potyčky za skončila. Strany se do podařilo na domácí fronposledních 9 dnů stály 54 hodly obnovit diploma
tické styky. SSSR prý
lidské životy.
AUSTRALSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Západoněmecký kan propusti zbývající válečné
cléř dr. Adenauer odle zajatce.
(pokračováni se strany 1) minky, politická svoboda
těl do Moskvy k jednáni 1G. 9. V Argentině vy
atd. jsou součástí sub
pukla znovu vzpoura pro zvýšeni produktivity, ři
o německé otázce.
jektivního pocitu, který
diče se starou zásadou,
9. 9. —Na německo - so ti Perónově režimu.
blahobytem.
větských p o r a d á ch v 17. 9. —V Maroku de že nadvýroba vede k ne. nazýváme
Australané snad poklá
Moskvě se dr. Adenauer monstrovali evropští used zaměstnanostidožadoval sjednocení Ně líci proti plánu francouz
dají své pracovní tempo
mecka a repatriace ně ské vlády nastolit VelkoBlahobyt
za část australské život
meckých válečných zajat vez.íra El Mokři. Sultán
Úvahy,
zabývající
se
ní úrovně. Skutečností
ců. Bulganin prohlásil, že Sidi Mohammed ben Mouhlavní překážkou sjedno lai Arafa odmítl odstoupit. otázkou blahobytu, oby však zůstává, že životni
cení Německa je pařížská 18. 9. Argentinští povstal čejně máji tu vadu, že úroveň
je dána
dohoda, podle které má ci se zmocnili Cordóby. se omezuji na hospodář množstvím statků, které
být Německo vyzbrojeno. 3. největšího argentinské ský blahobyt, který nad jsou spotřebitelům k dis
10. 9. —Mezi Adenaue- ho města, kde zřídili hlav
rem a sovětskými vůdci ni stan. Podle zorav roz to ještě měří peněžní posici, konkrétních či
vyrobených abstraktních- Nezvýší-li
došlo k prudké výměně hlasových stanic, které hodnotou
názorů při diskusi o vá jim padly do rukou, statků. Musíme si uvě se výroba či dovoz těchto
kontrolují provincie Santa
lečných zajatcích.
■Zástupci USA a komu Fě, Corrientes a Entre domit že i jiné okolnosti, statků, nemůže se zvýšit
jako na př. pracovní pod- ani životni úroveň.
-rnistické Číny se dohodli Rios.

ZE DNE NA DEN

LONDÝNSKÉ

ROZHOVORŮ

SELHALY

MRAČNA NAD
KYPREM
Angín . turecké rozhovory’, které měly uklidnit
výbušnou situaci ostrova Kypru, dosáhly pravého
opaku. Na cestě k vyřešení celého problému nepokročily ani o piď. Jediným výsledkem je rapidní
zhoršní styků zainteresovaných stran a podstatné
zvýšení nepětí na ostrove santéni*
Anglie posila narychlo
Následky
silné úderné oddíly, aby
Stín bouřlivých mra
celily očekávanému vý ků, které se \rážeji nad
buchu terorismu, a Kvprem, přesahuje na
v Londýně se uvažuje o neštěstí daleko místní
deportaci
arcibiskupa význam. Řecko - turecký
Makariose, vůdce orga- antagonismus oživl a ce
nisace ENOSIS, která lé jižní křídlo Severo
žádá spojení Kypru s atlantického paktu je jím
Řeckem. Řecká ilegální ohroženo. Balkánský
skupina Eoka hrozí dal pakt mezi Tureckem,
ším násilím. Nově zalo Řeckem a Jugoslávií má
žená turecká organisace teď cenu čistě papírovou.
Volkan slibuje protiná- A ještě jiný, širší aspekt
silí. V Řecku vypukly událostí na Kypru vzbu
protiturecké demonstra zuje obavy. Nové ne
ce, v Turecku protiřecképřátelství mezi Řeckem
Anglický omyl
a Tureckem dokazuje,
Na neblahých násled jak obtížný bude scelocích rozhovorů nenese vací proces v Evropě.
celou vinu jenom řecká
Evropská pravda
a turecká neústupnost.
Američané často ztráKdyby byli Angličané
ukázali jenom část svých ceií trpělivost s evrop
schopností, které obyčej skou nesnášenlivosti. Ří
ně v podobných otázkách kají, že by mělo být snad,
projevují, situace se snad né dosáhnout podobné
dala zachránit. Všechno, ho stavu věcí, jak se ,
s čím tentokráte přišli, vyvinul v severní Ame
byla nabídka na zvýše rice- To je ovšem názor
nou míru samosprávy. značně naivní, protože
I to by bylo možná sta evropské potíže mají
čilo, kdyby za tím stál hluboké kořeny národ
konkrétní slib samostat nostní, tvrdě zapuštěné
nosti do budoucna. Místo v historii. Nicméně, ma
toho přišlo jasné pro jí alespoň částečnou
hlášení, že se Angličané pravdu v tom,
dnes ani později nehod že jsme se měli histo
lají Kypru vzdát. Za ta rickými zkušenostmi ta
kových okolností nemě ké trochu poučit. To je
li rozhovory vůbec svo pravda, která neplatí je
lávat.
nom pro Turky.
-n-

—Naše rovy—
MLADÍK PŘIŠEL O ŽIVOT
Bandcra, Texas. — Truchlící rodiče, další
příbuzní a přátelé jsou dosud jako omráčeni
tragedií, jež se přihodila v úterý odpoledne 5července na Les Short Ranch, asi míli a půl
severovýchodně od města. Tři hoši skotačili a
jejich dovádění skončilo tragedií- M. Mazurck,
A. Habcnicht a Jerry Adamietz si hráli asi
v domě Habenichta. Když nastal čas od jiti pro
dojnici pozdě k večeru, hoši se rozhodli vžiti
si s sebou ručnici. Spatřili veverku a Habenicht
se snažil zastřelit malé zvíře, ale jeho puška
náhodou spustila. Kulka zasáhla Mazurka do
zadní části hlavy a okamžité jej usmrtila.
Navštěvoval školu sv. Josefa a byl ministrantem
v osadě sv. Stanislava. Byl pochován na osadním
hřbitove. Zanechává rodiče, sestru a tři bratry.
"Katolík”, Chicago, 25.7-55.
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Komunistická
taktika po Ženevé

Snížení početního stavu
satelitních armád

-3-

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

—V Banské Bystrici se —Do roku 1965 bude elek
■£ - .121;.- oslavy 1-. výročí trický proud vyráběn ob
siover skě-o
nárocního vyklými zdroji, další
povstání Projevy měli: růst po tomto dam je
předseca Slovenské ná plánován pomoci atomo
rodní rady F. Kubač, vých elektráren.
Podle sovětského a rumunského vzoru se i pražská vláda rozhodla místopředsedkyně S N R — Na zahájení výstavy
zmenšit početní stav armády. Do 28- prosince má být propuštěno 34.000 Irena Ďurišová, tajemník "10. let lidově demokra
vojáků. Po Praze pak přišla ještě Varšava a T.rana. Budapešť a Sofie KV KSS Š. Frank a před tického Československa"
seda sboru pověřenou Ru- v Moskvě odjela tato
nedají jistě na sebe dlouho čekat- Jak podotkl na příklad londýnský ‘"Daily
vládní delegace: předseda
Tekgraph”, jscu tyto zprávy především no.ým ti-luadem závislosti šate, — Národ "i shmmážněni Národního shromáždění
litních vlád na Kremlu.
jedncmasné schválilo mí Z. Fierlinger, ministr F.
rovou smlouvu s Rakou Kahuda, ministr lehkeno
Praktický význam '.‘.zní opony pro Západ které počítá stále méně skem- Předseda vlády průmyslu A. Málek, mi
těchto opatřeni se nedá utravitcinejsi, tváří se s pěchotou a lidským Viliam Široký zdůraznil nistr strojírenství K. Po
zjistit, poněvadž nezná komunisté, jako by ji materiálem vůbec. Potvr důležitost Rakouska pro láček a ministr potravi
oezpečnost ČSR a řekl, nářského průmyslu J.
me celkovou sílu komu odstraňovali, zvou c pře- dil to ostatně i generál - že
čs. vláda by byla Uher.
nistických armád. Propa Ikot západní delegace a poručík Vosáhlo, když ochotna jednat s rakou
— Odsouzení zemědělci:
gační cíl sovětů je jasný:1 referují dokonce s neob k nedávnému leteckému skou vládou c otázkách Josef Bartoš z Dolního
soustavné se snaží budit vyklou objektivností o dní napsal v "Obrané li náhrad, státního občan Hbitu na Příbramsku na
malého pohraničního 3 let vězení ("oral se
dojem, že ženevská kon politických událostech v du”, že armáda odpoví ství,
styku, letecké dopravy. špatně seřízeným pluhem
ference potvrdila nyněj demokratickém světě. na rozhodnutí vlády ještě
Pian výkupu obili byl a vyorával mrtvou pů
ší rozdělení Evropy a že Pražský tisk a rozhlas větším úsilím o zvětšení —
splněn do konce srpna du”), L. Sruhár z Málaše
tedy už nehrozí válka ocitoval i některé věty z bojové účinnosti letec takto: kraj Praha 38,9%, v Nitranském kraji na 11
E.isenhowerova poženev. tva.
o satelity.
České Budějovice 5,9%, Let ("rozkrádání národHlavni ”mírovou” at Plzeň 13,3%, Karlovy Va-jpího majetku a ohroženi
Proto vytlouká komu ského projevu, v němž
ry 16,4%, Ústí nad La-|pospodářského plánu”),
nistická propaganda co americký president řekl, rakcí leteckého dne bylo bem 49,2%, Liberec 20,6 Karel Janů z Lidmaně
největší kapitál z toho, že Spojené státy nesou předvedení dvoumotoro- %,Hradec Králové 36,5%, u Kamenice nad Lipou
ztrátě jmění pro "ne
že Eiscnhowcr neprosa hlasí s mírem, založeným vého letadla- Poručík Ba Pardubice 25,1%, Jihlava ke
na nynějším stavu
čová se producírovala ja. 5,5%, Brno 36,9%, Olo plnění dodávek a nedbalé
dil na program ženevské
Mimo to je ovšem ko akrobatka na trysko mouc 35,7%, Zlín 24,8%. hospodaření”.
Ostrava 23,1%, Bratisla —D o Sovětského svazu
konference otázku sate omezení početní síly ko
vé stíhačce a členové
litních zemi. A aby udě munistických armád ta Svazarmu ukázali sráže va 100,1%, Nitra 100,4%, odejel 200členný taneční
Banská Bystrica 30 %,
lali další existenci Že- ké důsledkem nového vý ní balónků sportovními Žilina 8,3%, Košice 20,3 a hudební soubor, vedený
Oldřichem Lipským. Me
zi účastníky zájezdu jsou:
J. L. %, Prešov 9,4%.
voje válečného umění, letouny.
ŽELEZNIČNÍ
—Pro ''zpronevěry v ob orchestry L. Be z u bky,
chodu s domácími potře S. Volavého a Strouhala,
NEŠTĚSTÍ
bami ve Frýdlantu” byli Soňa Červená, Josef Pehr,
VE VSETÍNĚ
odsouzeni v Liberci: A. H. Loubalová, S. SoučkoZa uplynulých čtrnáct dní se objevili v Česko Holubcová na 11, M. Mo- vá, O. Dědek, M. Bláha.
Podle soukromých in
rávek na 8 a L. Marešová
formaci došlo 5. srpna slovensku tito navrátilci :
na 7 let žaláře.

Další navrátilci

ve večerních hodinách k
velkému železničnímu
neštěstí ve Vsetíně, kte
ré si vyžádalo 8 lidských
životů. Asi 30 osob bylo
zraněno.
Nákladní vlak,
opouštějící nádraží 'po
špatné koleji, narazil na
přijíždějící osobní vlak.
Po Ue zprávy byly 3
osobní vozy rozdrcenyNaštěstí byl osobní vlak
po'oprázdný.
Podle zpráv z jiného
pramene bylo 26- června
zatčeno v Brně 9 za
městnanců železnic, z to
ho dvě ženy. Všichni by
li obviněni z poškozová
ní zásilek strojního zářízeni, jež bylo určeno pro
Sovětský svaz.
FEP

Štefan Kuchta, bývalý
agronom a okresní ta
jemník
demokratické
strany na Púchovsku, po
puči oblastní tajemník
slovenské strany obrody
v Trenčíně. Utekl v roce
10'19.1951 emigroval do
Kanady. Půjde do země
dělství.
Miroslav Jústích (21 letý) byl za hranicemi
t'i roky, mimo jiné v čs.
pomocné rotě v Západ
ním Německu Teď "pů
jde rád do dolů”.
Josef Plaček, bývalý ci
zinecký legionář, půjde
"ovněž do dolů.
Jaroslav Reisinger ze
Strakonicka, žil v Itálii
("pod cizím jménem"!).
Bude zaměstnán v země-

NEMOC A. ZÁPOTOCKÉHO
Jak jsme již oznámili v minulém čísle, oznámil
pražský rozhlas, že Antonín Zápotocký vážné
onemocněl- Trpí prý ”akutnimi poruchami srdeční
ho a krevního oběhu’’.

O jeho zdravotním
stavu byly vydávány pra
videlné lékařské bulleti
ny. Minulý týden byl je
ho stav v posledním z
těchto bulletinů označen
za uspokojivý. Zápotoc-

kého léčili dva lékaři,
kteří podepsali zprávu o
Gottwaldově úmrtí, rus
ký profesor A. Markov
a ředit 4 Státního sana
toria dr. F. ZávodnvČ

dělství.
—Z vojenských učilišť
Miroslav Čepera, 27 - le. byli vyřazeni noví dů
Přehlídce v dělo
tý, byl od roku 1948 v stojníci.
střeleckém učilišti byl
Západním Německu, kde přítomen gen. V. Krato
pracoval v zeměděství. chvíl, náčelník gen. štá
V Československu bude bu. K 33 novým poručí
kům politické výchovy
trakte úteu.
promluvili plk. V. Podzi
Karel Šťastný, 27 - letý, mek, tajemník OV KSČ
studoval na kněze v řím Lippert a poslanec Albert.
ském ” Nepomucenu ", Poručíci pohraniční a
odkud brzy utekl a žil v vnitřní stráže defilovali
před gen. L. Hlavačkou,
italských táborech. Chce náměstkem ministra
být horníkem.
vnitra, a tajemníkem KV
Z Norska se vrátil KSČ Hronem. V automo
bilovém výcvikovém stře
Svatoslav Kovář s man disku byl přítomen gen.
želkou a ťc::-: dětmi.
Veselý, ve výcvikovém
Jaroslav Sedláček byl v středisku služeb plk. Ko
táboře Valka zástupcem pecký a gen. F. Strejček.
Sdruženi ěs. uprchlíků —Vedoucí úředníci to
várny na hospodářské
v Německu- Ještě ne stroje v Pelhřimově byli
dávno na něho navrá souzeni v Jihlavě, proto
tilci útočili v tisku a roz že "způsobili škody ve vý
ši 20 milionů Kčs falšo
hlase.
váním číslic plánu a ne
"Čechoslovák” zazname oprávněným vyplácením
prémií". Odsouzení: č.
nává tyto navrátilce:
F. Kohoutka, J. Píška, Rusek. A. Javoříček, ing.
M. Renc a F. Chvojka.
J. Sládka a E. Richtra, Tresty: od 3 - 12 let.
kten jsou vysloužilci ci
—"Textilní tvorba n. p.”
zinecké legie. Jozefa Pi- se připravuje na mezi
lárika (1S let), který národní soutěž v odívání,
uprchl teprve loni. Kar která se koná v září v
la Čížka a Karla Kriso z Berlíně.
Kanady a J.Doležala ze ' kovář, na lodi ”Neptu-'
Spojených států.
nia”. V Austrálii ztrávil Z Austrálie odjel 12. tři roky, z toho ieden rok
záři 24 - letý Ladislav v ústavu pro choromvsl-,
Vracovský, povoláním néj«s

Zprávy

v

—1. záři byla v Praze
otevřen.-, fakulta jaderné
Uiu.-ueáaiň) fy sosy. tsyio
též zahájeno studium na
čtyřleté Průmyslové ško
le jaderné fysiky.
—V Bratislavě zasedal
ŮV KSČ za účasti Vi
liama širokého a ta
jemníka ŮV KSČ Vrati
slava Kratiny. Karol Bacílek referoval o plněni
červnových usnesení UV
KSČ na Slovensku, Pavel
M a j 1 i n g o přípravách
prvního roku II. pětiletky.
Bylo přijato usnesení k
"důslednějšímu zabezpe
čení plnění směrnic vyt
čených na červnovém za
sedání ŮV KSČ.”
—Na oslavách 11. výročí
osvobození
Rumunska
zastupovali čs. vládu: ná
městek předsedy vlády
dr. V. Škoda, tajemník
KV KSČ v Praze poslanec
B. Kozelka, místopředse
da sboru pověřenců O.
Jeleň, gen. F. Svoboda a
čs. vyslanec v Bukurešti
F. šedivý.
—Přes 80.000 žáků star
ších 14 let vypomůže při
sklizni chmele. Do školy
se vrátí mezi 15. - 20. zá
řím.
—Novým čs. vyslancem v
Belgii a Lucembursku
byl jmenován dr. F. Josif.
—4. září se konal letecký
den v Ruzyni. Skupina
32 letadel utvořila za le
tu formaci srpu a kladi
va.
Č

přímé řeči

STÍŽNOSTI NA ČS. EXPORT
Z ciziny přišla řada reklamací, týkajících sc
i některých důležitých součástí, které pro Jawu
.vyrábějí různé závody- Na př. s karburátory,
které se vyznačovaly dříve malou spotřebou,
nejsou už dnes za hranicemi spokojeni. U ně
kterých jde o nepřesnou výrobu ji pražský
závod Motorpal by měl provádět mnohem
zodpovědnější kontrolu svých výrobků. Právě
tak i Pragolak se jistě bude zabývat zlepšením
výroby laků a Pal, Kbely svými tachometry, o
něž je v cizině už malý zájem.
Večerní Praha, 15. 7. 1951
OD ŽELEZOBERONU K JESKYNÍM
V posledních letech nastává v zemích, které
jsou v období velké výstavby, nový rozvoj
zdokonalených staveb z hlíny. Výsledky jsou
tak přesvědčivé, že si zaslouží velké pozornosti.
V Sovětském svazu nejrozšířcnčjší hliněné zdivo je z tvárnic různých rozměrů . . .Používá se
také dusané nebo lité hlíny . . >U zdivá z du
sané hlíny, jediným nákladným zařízením je
potřebné bednění. • .Československá akademie
zemědělských věd hodlá v nejbližší době začít
s první pokusnou stavbou z hlíny v blízkosti
Prahy.
Práce, 2. 8. 55.
BRATRSKÝ PODÍL
A tak odjíždí: z Itálie s obrazem světlé rene
sanční budovy, na jejíž stavbě se bratrsky po
dílejí díla Leonardcva s dílem Palmira
Togliatiho.
Ivo Fleischman v Literárních nevinách 21. 5. 55.
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PRACOVNÍ PODMÍNKY ZA ŽELEZNOU OPONOU
HISTORIE

CO

SE
OPAKUJE
aneb
SE STALO

V HLOUBI LESA U STUDÁNKY
Paví ostrov, překrásně položený na idylickém
Wannsee, byl proměněn ve scénu z "Tisíce a jedné
nocí”. Když jsme přecházeli pontonový most, ve
doucí k ostrovu, našli jsme cestu vroubenou
stovkami nejhezčích Berlíůaéek, všechny nastro
jené v bílém hedvábí. Uklánély se nám, když
jsme je míjeli.
Nás hostů tam bylo na tří tisíce. Byla podá
vána přepychová večeře, taková, jakou jsme
nejedli v Berlíně po léta. Jednu stranu trávníku
zcela zabral bar, nejdelší, jaký jsme v živote
viděli, s osmdesáti číšníky a s neomezeným počtem
lahví šampaňského. Každý dámský host byl obdarován soškou z pruské státní porcelánky.
V jiné částí ostrova byla postavena gigantická
rotunda, pod níž hosté tančili, a pod kterou byl
později předveden balet berlínské opery. Všechno
pro slávu Třetí říše! Jen oficiální zpráva o celém
večeru byla zdrženlivá. Obyčejní lidé se neměli
dozvědět, že se do Německa vrátily způsoby Au
gusta Silného pod záštitou tribuna lidu Josefa
Goebbelse.
Americký novinář Louis P. Lochner v komentá
ři k "Zápisníkům dr. Goebbelse”.
To se přece ještě nestalo, aby si hlava státu
pozvala do své dači tolik představitelů států ze
Západu i Východu a chtěla s nimi příjemné pro
žít nedělní odpoledne. Jsou dvě hodiny. Hosté
vstupují do zahrady dači předsedy rady zahra
ničních ministrů N. A. Bulganina. Vítají je nej
dříve náměstkové ministra zahraničních věcí
soudruzi Zorln a Kuznécov. Tamhle jim jdou v
ústrety soudruzi Chruščev a Mikojan, srdečně
se smějí a prohazují vtipy. Ne, to není recepce,
jak to obvykle bývá, zde rozkvetla srdečnost
vztahů, jejichž zárodek vzešel nedávno v Ženevě.
V hloubi lesa u studánky pak všechny přivítal
sám hostitel N. A. Bulgunin a s ním soudruzi Molotov, Kaganovič, Malenkov, Pervuchin a další
vůdcové komunistické strany a členové vlády.......
"Tihle novináři si nedají nikdy pokoj”, žertuje
soudruh Bulganin. "Já jsem vás přece pozval,
abyste si s námi odpočinuli a ne pracovali”.
"Vždyť přestupujete zákon o nedělním pracovním
klidu", říká se smíchem ministr Molotov a sou
druh Chruščev pak bodře dodal: "Jen, molodci,
pláte, tde ať je to tak upřímné jako nálada zde
mezi námi."
Zahrada semenovské dači je rozsáhlá, ale přesto
ve všech jejich koncích se odpoledne procházeli
hosté. Tamhle cosi veselého vypravuje soudruh
Kaganovič manželkám představitelů Anglie a
Egypta. Soudruha Bulganina vidíme, jak s chargé
ď nffaires Anglie 1’arrotem sleduje fotbal na
obrazovce televisoru. Soudruh Molotov obratně
řídí na jezeře loďku, na níž zpívá žena vel
vyslance Indonésie o Moskvě, maršál Konev
kohosi učí lovil ryby a slavný loutkář Obrazcov
se slavným pěvcem Kozlovským k večeru zorga
nizovali lmprovisovaný koncert, pro který získali
Bulganinu, Chruščeva, Kaganoviče a téměř celou
radu ministrů. Zpívali s nimi i diplomaté ze
Západu, Východu, Severu Jihu. Prosté bylo tu
srdečné ovzduší a veselo až do nočního večera.
Kdyby národy celého světa žily v takové přátelské
družbě, v jaké prožili nedělní odpoledne jejich
představitelé na dači li N. A. Bulganina, ach to
by byl krásný svět. Lid celého světa by to jistě
s radostí uvítal.
Práce. Praha 9. 8, 55. - čsP.
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ime objednávky takc poštou

Dva dokumenty
V komunistické riieorii
slovo "svoboda širší význam- Politická
svoboda, raV jal- ji známe v kapitalismu, je pouhou ilusi, poněvadž svět
je ovládán skupinnn lidi, kteří vykořisťují proletáře, jak se jim zlíbí.
V komunistickém státě mhle nebude- Odstranem kapitalistického syste
rnu bude znamenat odstranění pomyslných politických svobod a nasto
lení nové, širší svobody, svobody’ hospodářské- Což znamená konec
vykořisťování a hospodářských starostí.
Potud komunistická theorie. Komunistická prakse došla zatím k jiným
závěrům. V Sovětském svazu brzy přišli na to, že se plány mnohem
lépe plní, když jsou k disposici armády otroků. Moderní Jidove-de• mokratické režimy od samého počátku čerpaly ze zkušeností svého
1 vzoru. V posledních letech však je možno v těchto zemích pozorovat
nové methody pracovní organisace.

Dva dokumenty z ne
dávné
doby shrnují po
'
sici dělníka v komunistic
kých zemích. Prvním je
studie, nazvaná "Nuce
ná práce v lidových de
mokraciích”, kterou před
ložila Spojeným náro
dům Mezinárodní liga
pro lidská práva. Dru
hým dokumentem je resoluce, vydaná na mezi
národním kongresu práv
níků, který se konal v
červenci t. r. v Athénách
Resoluce se zabývá odbo
rovými organisacemi a
pracovními podmínkami
v zemích za železnou
oponou.
Pracovní tábory
Studie Mez. ligy pro
lidská práva dochází k"
závěru, že většina pra-'
covních táborů v komu-1
nistických zemích bude.
do 2 let zrušena. Do té
doby bude totiž všechna
"svobodná” práce tak
dalece pod kontrolou,1
Žl tábory budou mít
čistě jen politický význam
(zastrašování a přeško
lování).
Mluvime-li o nucené
práci v komunistických
:>-mích, dopouštíme se
obyčejně tě chvby, že si
představujeme jen pra
covní tábory. Ve sku
tečnosti jsou pracovní
tábory jen jednou for
mou nucené práce. Cito
vaná studie rozeznává

ČS. ADVOKÁT
DR. V. VOŘÍŠEK
úřaduje
v palici Victoria,
44 Quaen St,
Melboum* — City
jako poradce,
tlumočník a expert
▼ oboru evropských
dokumentů a práv
Volejte předem
MB 5039 /kancelář/
LA 9530 /byt/

několik stupňů nucené
práce- Vypočítává před
pisy a praktiky, které tak
dobře známe, jako pra
covní knižky, všeobecnou
pracovní povinnost, ' do
brovolné” směny, přes
časy a brigády, všímá si
prostředků, jakými stát
provádí pracovní nábor
a udržuje pracovní mo
rálku.
Novéjší methody
Důležitou roli hraje

bombardování
dělníka
propagandou a oslabo
vání jeho duševních
schopnosti - funkce, kte
ré se na Západě výstižně
řiká "brainwashing”. Že
tuto zbraň není možno
podceňovat, je vidět z to
ho, že i v táborech nuce
né práce tvoří vězni pra
covní brigády a překoná
vají normy- Dvě třetiny
vězňů v táboře Svato
pluk splnily v červnu

1954 plán na více než
100 procent. Plná
čtvrtina se stala stachanovci.
Srát jako zaměstnavatel
Resoluce athénského
sjezdu právníků pouka
zuje na to, že pracovní
podmínky v zemích za
Železnou oponou jsou
přímým porušením lid
ských práv, vypočíta
ných v provolání Spoje
ných národů v r. 1948.
Odborové organisace
jsou nástrojem státu a
nehájí zájmy dělníka.
Jsou kontrolovány stá
tem a komunistickou stra,
nou. Zástupci dělniků
nejsou svobodně voleni.
Úkolem existujících od
borů je dohlížet na plně
ní plánů. Dělníci nemo
hou stávkovat a prosa
zovat své nároky jako
/pokračování na str. 6/

První souhrnná čísla o počtu navrátilců

4 MĚSÍCE AKCE AMNESTIE
Týdeník Free Europe Committee "Československý zpravodaj” uveřejnil
6. září t. r- první souhrnná čísla o počtu navrátilců, kteří se vrátili na
základě amnestie do Československa v prvních čtyřech měsících jejího
trvání. Z článku citujeme nejdůležitější pasáže:
komunistickém tisku:
"Podle všech dostup mho Psemecka.
"pohádal sc s manžel
15
navrátilců
patřilo
ných zpráv, založených
hlavně na datech, uve mezi "insertní ředitele” kou", "utekl za dobro
řejňovaných čs. režimem, komunistické amnestie v družstvím”, "šla si pro
se za první čtyři měsíce uprchlických táborech. manžela”, "šel to zkusit
’’ velkorysé
amnestie ” Byli to lidé, kteří na do světa”, "utekl pro
vrátilo ďo ČSR 131 lidí. mnoze dávno před vy spatné vysvědčení ve
Díváme-li se na celou hlášením amnestie při škole”, "myslil, že si to
akci návrat jako na poli pravovali půdu pro ko polepší”.
tickou investici, pak je munistickou propagandu. Morální porážka režimu
11 navrátilců byly oso
"Československý zpra
výnos víc než hubený.
by,
které se ve svobodné vodaj” uzavírá: "Není
Tu máme na mysli ne
jenom malý počet na cizině dostaly do křížku účelem této bilance vý
vrátilců - je jich méně se zákonem- a které si sledků
komunistické
než jedna čtvrtina pro odseděly kratší, nebo dcl. kampaně zlehčovat jed
centa - nýbrž také kva ší tresty na svobodě.
notlivé případy. Není
15 navrátilců patřilo toho také třeba, protože
litu lidi, kteří se z toho
nebo onoho důvodu roz do skupiny, která se dá výsledky hovoří saniy
hodli pro odchod za nazvat "živly”- Povaleči, za sebepijani, lidé, štítící se prá
Železnou oponu.
Je příliš dobře známo,
ce ....
že
stovky uprchlíků žily
131 bez 53
79 bez 42
v tak kritických pomě
Mezi 131 navrátilci je
Těchto 53 osob zmen rech, že by nebylo divu,
32 žen a dětí. Mnohé z šuje počet navrátilců na kdyby se rozhodly pro
nich patřily do rodin, 79. Tím však není odečí návrat. Šlo zejména o
které spolu odešly a spo tání u konce. Mezi 79 případy těžce nemoc
lu se vrátily. Jednotlivých bylo 42 mladistvých - to ných, kteří nemohli vypřípadů návratu je tedy jest uprchlíků, kterým emigrovat, protože imi
104.
nebylo ani 21 let, když grační zákony vylučova
Osm navrátilců uteklo utíkali. Mnozí z nich ode ly takové osoby. Skuteč
z republiky před rokem šli zpět do ČSR se svými nost, že tito uprchlíci
1948 - někteří byli v rodiči. Ostatní se vrátili vytrvávájí. že snášejí ne
cizině již za 2. světové k mámám. Zbývá 37 přízeň poměrů i z® cenu
války- Čtyři navrátiLci osob . . .
osobního utrpení, je snad
byli podle dostupné evi.
O těch se člověk mno největší morální poráž
dence - agenti, vyslaní ho doví při čtení jejích kou, jaké se jen čs. ko
čs. režimem do Západ- oficiálních životopisů v munisté mohli dožít."
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Z obsahu australského literárního časopisu "Meanjin”

C. B. Christesen: KLÁRA A KRAKATIT
"Meanjin" je náročný i dekorativní literární časopis, který je redigován
profesorem Christesenem, s jehož jménem jsme se setkali při jednání krá
lovské komise, která vyšetřovala sovětskou špionáž v Austrálii. Profesor
Christesen před ní vypověděl, že nemá zdáni, proč bylo jeho jméno v
papírech sovětských špionů- Jen po letmém prolistování jeho "Meanjinu”
bychom mu mohli říci. proč.
Především o sobě hrdé prohlašuje, že on i jeho přátelé jsou myslitelé
nckonformní (ať už to znamená cokoliv). Za druhé žije ve svém vlastním
intelektuálním světe, kde zítra znamená předvčírem. Jenom tak je možné,
že ještě dnes s takovým gustem vybojovává skončenou bitvu za občanské
svobody, ohrožené McCarthysmem- Za třetí ho zřejmě ještě nenapadlo
zkoumat bez zaujetí a blížeji sovětský mythus, neboť Američané jsou
blíž po ruce a lépe a pohodlněji se do nich trefuje.

V letošním podzimniin
čísle "Mcanjinu" uveřej
nil svoji krátkou povíd
ku, kterou nazval "Klá
ra" (v origálc "Clarc”)
Abychom si udělali obrá
zek, oč jde, ocitujeme si
úvodní pasáž: "Jak jsem
zakresloval nově opevně
né americké základny
na velké mapě Japonska,
zaslechl jsem zvonit te
lefon- Poznamenal jsem
si další základnu - 746 a zkontroloval na sezna
mu, který ležel na stole.
Kde je Maizru? Á, ná
mořní základna proti
Vladivostoku. Jokoska?
Sasebo? Správně- To by
bylo 749- To není špatné,
opravdu ne, na národ,
který zavrhl na věky
válku . . .”
Klára je manželka

australského vědce, kte
rý pracuje na nějakém
krakatitu ve Woomeře.
Je bez sebe starostí, postavi-li se i on do tábora
bojovníků za mír a jestli
odmítne svody krvežízni
vého ministerského před
sedy a "těch zdvořilých
hochů od státní bezpeč
nosti”. "Nalil jsem skle
nice a zvedl noviny, kte
ré Klára četla. BUDE
SE TU ZKOUŠET VO
DÍKOVÁ BOMBA?
byl titulek^ přes celou
první stranu. Asi těžko,
myslil jsem si. Při nejmenším se Mike (Klářin
manžel - p. r.) o tohle
postaral” Stačí? Tchle
je tedy hlavní linie myš
lení nekonformních přá
tel profesora Christcsena.

/Pokračování/
Už jsme bylí jen na kousek od cíle, Francouz
se už vrátil domů, když nás zpozorovala nějaká
šeredná baba. Pro jistotu jsme zalezli do rosu,
ale nebylo to nic platné. Baba zavolala na ně
meckou patrolu- která musila číhat někde za bukem.
Skopčáci nás začali hledat. Už už to vypadalo, že
nás nenajdou, když nás prozradila dcera té staré
semetriky. Leželi jsme až do poslední chvilky, tak
nás Němci skoro pošlapali, nez nás vytáhli. Musím
říci, že se zase chovali slušně. Zavedli nás zpátKy
do tábora. Velitel se ani moc nerozčiloval, ale byl
tam u toho nějaký Sudeťák, který’ nám vynadal
českých svini, což nám nevadilo, a nechtěl nám
dát najíst- což nám vadiloNakonec jsme vyvázli lehce- Zavřeli nás na tři
dny do ajneliku o chlebu a vodě. Pak nás pustili,
zavedli do lepší basy a nařídili nám, ze musíme
vyčistit to skladiště, ve kterém jsme se schovávali
před útěkem. Rozkaz jsme splnili dokonale (ono
tam nebylo mnoho k uklizeni) a ještě jsme si
šplhli u velitele tábora, když jeden z nás vykouzlil
před skladištěm velký hakenkrajc ze štěrku- Sude
ťák sice ještě chtěl otravovat, ale musil zalézt,
když jsme byli s panem komandantem tak zadobře. Kuchaři nám dokonce dávali zvláštní porce

Už nás vůbec nepře
kvapí, že o pár listů dále
najdeme článek dr. Vic
tora Purcella "Australia
a Východní Asie”, ve
kterém to všechno krás
né vychází bez krakatitu
a bez Američanů. Asie
je v zajeti nacionalismu
a komunismu nelze od
porovat proto, aby se neušlápl oprávněný asijský
nacionalism. Australská
zahraniční politika nesmí
podporovat americkouale musí hledat způsob,
jak se "realisticky přiblí
žit Asiatům”. ”Když zá
hy z jara 1954 to vypa
dalo tak, že pan Dtdles
a admirál Radford chtě
jí dát Rudé Číně ultima
tum, bylo to americké a
britské veřejné míněni,
jež zabránilo této

zhoubné krisi, zatím co la zatčena mlada žena, vědců na Woonu-ře, kte
australské veřejné míně rozdávající letáky”, pro- ří odmítají míchat třasni zůstalo netečné".
rože "nebyl dan pas spi kaviny. Spiš se o to za
sovatelikterý byl pozván slouží ti. kteří si uvědo
Na jiném místě si au
na
sjezd
spisovatelů v
tor takto vykládá ne
mují, že násilník se lekne
Moskvě"
atddá vnou mezinárodni hi
spíše
sily než nekonMyslíme, že se pro
storii: "Aby se pan Dulformnich
nesmyslů. Ale
les odškodnil za svoji fesor Christesen nemusí
představte
si tu ránu, až>
tolik
starat
Nezniči-li
porážku v Ženevě, vyro
krakatit
svět,
nebude
to
se
Klára
probudí
ze své
bil si Manilský pakt • . .”
svědomitých mírové halucinace! vm
Tomu se říká opravdu zásluhou
nezaujatá historie.
Krakatit panny Kláry
Eukalyptus
straší i v poesii. Anonym,
který používá zkratky S
Jana Borová
E. C. si takto zabásnil:
"Nechte si své miliony Kmen
dolarů, ty mne nevyruši, šedá a vrásčitá noha mamuta
nechte si miliony voltů,
větve pokrouccné jako kořen mandragory
ja neprodám svou duši.
a
pruty s množstvím dlouhých tuhých lístků
Polibky generálů jsou
čpících
olejem
smrtelné,
tím jsem si jíst,
vše, co postavím, je mé, Samotář
každý můj volt je čist." který neláká k rozmluvě
Redakční článek zmí a nenabízí pohostinství
něného čísla je pak věno Jeho dum je zotviraný. na všechny strany
ván sáhodlouhým úva ale nikdo jim nevchází ani nevychází
hám o "podvratných ná
zorech”. Ději se tu věci Nepřátelí se ani se sousedy
velike: občanské svobody Zachovává své mlčenlivé styky
jsou ohroženy, protože
"nebyl propůjčen sál se sluncem a větrem
předměstské radnice ji ale nezvláční ani v měsíčním svitu
stému
mládežnickému Roste pro sebe
časopisu k veřejnému a chce žit věčně
projevu", protože” by

a dvojnásobné přiděly vina. Byl to fešácký kri
minál.’
Za dva týdny nás z basy vyhodili a poslali na
práci do jiné továrny. Stráže tam nebyly přísné,
ale musili jsme být opatrní, protože ten Sudeťák
nás pořád merčil. Jednu sobotu dopoledne se
však naše šestičlenná parta přece jen připravila k
útěku. Dva jsme jezdili s elektrickým vozíkem,
s nimž jsme prostě dvakrát odvezli nějaké dříví
do odlehlého kouta továrny a po třetí jsme se
nevrátili. Naši čtvři kamarádi zatím byli ukryti v
tmavém skladišti.
Hodiny' utíkaly pomalu. Ve čtyři odpoledne už
Němci přišli na to, že jsme zmizeli po anglicku, a
začali nás hledat po fabrice. Báli jsme se. že budou
mít s sebou psy, ale naštěstí se naše obavy nesplni
ly. Nenašli nás.
V noci jsme přelezli tovární zeď. pustili se
zase napřič krajinou, více méně nazdařbůh Jak
začlo svítat, našli jsme si opuštěný seník, vlezli
dovnitř a v klidu přespali celý den- Protože jsme
večer už hlady’ šilhali- zašli jsm si ještě k sedlá
kovi, který nám beze všeho dal chleba a sýr, přál
nám šťastnou cestu a směr ukázalMazali jsme celou noc o všechno pryč. Někdy'
k ránu jsme překročili demarkační čáru a byli
jsme konečně v neobsazené FranriL
Že jsme překročili deznarkační čáru, to jsme
věděli. Jenom otázka zbývala, kudy potom? Ne
chtěli jsme se dostat zpátky do obsazené Francie.
V šeru jsme viděli, že v údolí na nějaké budově
vlaje vlajka- Jenže jaká? Když se rozednilo, byly

naše obavy rozptýleny. Byla to francouzská trikolora a v oné budově (byl to mlýn), byla malá
posádka francouzského vojska.
Než jsme k mlýnu došli, potkali jsme skupinu
francouzských dřevorubců. Uvítali nás velmi
srdečné- Stejně dobře se k nám chovali i vojáci.
Dali nám snídani a poslali nás na nejbližší veli
telství, jež bylo asi 12 km vzdáleno. Došli jíme
tam až po polední. Odpočinuli jsme si, dostali bá
ječně najíst a po dlouhé době jsme bez starostí
usnuli.
Na druhý den june vyjeli k našemu demobilisačr.ímu středisku do Agde- Na cestu nám fran
couzská komandat-zra vystavila cestovní doklady,
jež nás opravňovaly stravovat se v posádkáchI enkrát se ještě v kasárnách jedlo moc dobře.
Víchystická Francie byla ušetřena, německého
drancování. Jednak proto, že vlaky tenkrát jez
dily všelijak, jednak i proto, že jsme při takovém
dobrém zaopatření nijak nepospíchali, trvala nám
cesta do Agde přes dva týdnyV Agde nás nikdo zvlášť nevítal. Poměry tam
byly všelijaké, jak to také bývá, když se rozpouští
poražená armáda. Na ubikacích se voláci dělili
na jednotlivé národnosti. Velitelství nás také do
cela automaticky rozdělilo na jednotlivé bloky
podle národností. To jsme si my nechtěli dát lí
bit, neboť to znamenalo, že by se naše parta
rozpadla do tří skupin, na Čechy, Slováky a Ži
dy. Teprve na zvlášť důraznou urgenci nás zase
dali dohromady.
/Pokračování příště/
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Pomozte !
Všeobecná nemocnice v Townsville, Q,ld. 13.9.55.
Vážení pánové,
píši várn tento dopis, protože se týká mladého
Čechoslováka, který utrpěl 23. května úraz v Mt.
Ise a který je nyní v naší lékařské péči. Násled
kem úrazu má ochrnutou pravou ruku a pravou
nohu.
Jmenuje se Rudolf Zapletal, je stár 26 let a
pochází z Tlumačova v Čechách. V Mt. Ise byl
zaměstnán jako tavič. Nyní je podroben fysioterapíckému léčení, je schopen chodit o holi
a dělá všechno možné, aby mohl opět vládnout
rukou. Nemůže se ovšem vrátit ke své práci
a potrvá to jistou dobu, než bude zase zcela
zdráv.
Naši lékaři jsou přesvědčeni, že hlavně po
třebuje, aby mohl žít s nějakou českou rodinou.
Styk s lidmi, kteří mluví touže řečí jako on,
ho duševně povzbudí a urychlí jeho uzdraveni.
Mohli byste snad uveřejnit zprávu o neštěstí
tohoto Čechoslováka. Snad znáte nějakou českou
rodinu, v níž by bylo pro něho místo, pokud zase
nenabude zdraví, sebejistoty ■ a zaměstnání.
Cokoliv, co budete moci udělat ve prospěch
našeho pacienta, bude upřímně oceněno zaměst
nanci naší nemocnice.
V plné úctě,
J. Innes Reid,
všeobecná nemocnice v Townsville, Q,ld.
Myslíme, že někdo z čtenářů HD může pomoci.
Zatelelefonujte nebo nám napište. Prosíme, abyste
pomohli, a prosíme, abyste pomohli rychle. Děku
jeme vám.
.HD

•
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KRÁTCE Z EXILU

—Nový ředitel čs. oddělení
RFE v Mnichově, Julius
Firt, přijel do Mnichova.
—V Mnichově se ustavil
Svaz čs. polit, vězňů III.
odboje.
—E. I-Iostovský dokonču
je nový román z prostře
dí čs. exulantů v USA
pod názvem ” Dobročin
ný večírek”.
—Literární revue ”Rencontres”, Paříž, založila
oddělení ; pro výtvarné
umění, nazvané "Kruh
přátel V. Brožíka” (řídí
malíř C. Černý) a oddě
lení pro hudbu a zpěv,
"Kruh přátel Ant. Reichy”
(řídi J. šedivka). Bude
vydán seznam všech čs.
hudebních umělců v cizi
ně v publikaci "Česká
hudba a zpěv v zahrani
čí”.
—Na starostu města Clevelandu v USA kandidu
je také 31 let v Č cheanieričan Josef Bartůněk.
—Klub "Svobodné Česko
slovensko” v Montevideu.
Uruguay, volil nový vý

bor: předs. ing. L. Krát
ký, členy Krátká, Havrá
nek, Lebeda, Čadek,
Abraham a Trnka.
—Čs. křesťanská akade
mie v Římě vypsala anke
tu a otevřela "školu na
dálku”, která umožní
mladší generaci v exilu
seznámit se se základy
křesťanské sociologie.
—Prof. svět, literatury,
češtiny a ruštiny na uni
versitě v Nebrasce, USA,
O. Štěpánek, zemřel ve
věku 66 let.
—Dr. š. Osuský byl poz
ván k přednáškám na
universitách v Indii a v
jiných asijských státech.
—F. Čáp dostal nabídku,
aby režíroval egyptský
film o gen. Neguibovi,
musel však pro závazky
v Jugoslávii odmítnout.
- V Chicagu se ustavila
"Evropská studijní sku
pina”. Předs. je J. Šámal.
členy: E. Petřík. Z. Jirotka, J. Havelka, J. Gajda,
E. šťastný. Losminová a
L. Podhajský.
Č

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

ROZDAL

EMIL

E^clusive Tailoring
108 High Sh, St. Kilda, Víc.
Telefon LA 7697
BEZKONKURENČNÍ

přijdte na
začátek v

S

CENY!

KOLIK JE NÁS V AUSTRALII
Podle zprávy austr.
stat.st ckého úřadu bylo
zde cl. 3. 1955 registro
váno 9.110 o oj : 6.674
mužů a 2.506 žen; starších
16 let, kteří se hlásili ja
ko Čechoslováci. Kromě
toho jsou někteří kraja
né statisticky vedeni v
rubrice "Bez stát, pří
slušnosti” (osob bez stát,
přísl. je celkem 8.074).
Společně s těmi, kteří
přijali australské občan
ství (od r. 1945 do 31. 3.
1955 1.057 osob), se sta
rousedlíky, narozenými v

Dva

dokumenty

/pokračování se str. 4/
dělnici v demokratických
zemích- Vláda manipuluie s pracovní armádou,
jak toho režim vyžaduje.
Stm patří nábor pracuících a jejich přesuny.
Dělník nesmí měnit mí
sto bez povoleni úřadu
Štít vykořisťuje dělní
ky. Pracovní podmínky
a mzdy jsou stanoveny
jednostranně státem ane
bo kolektivní smlouvou,
ve které nejsou dělníci
rovnocennou stranou.
Pracovní normy jsou za
loženy na optimálních
výkonech- Dělníci jsou
donucováni brát na sebe
závazky a soutěžit, aby
zvýšili produktivitu, což
se děje na úkor jejich
zdraví a bez zvláštních
oHplatků.
Dělníci jsou nepřimě
řeně trestáni za porušení
pracovní morálky. Za
městnavatel (stát) trestá
; odle vlastního uváženi
a dělník nemá možnost
odvol ání k nezávislému
soudu- Porušení pra rovní
-norálk' se pokládá za
trestní čin- sabotáž.
■Sdrvž-mí
hu^n

ČSR a s dětmi do 16 let
je ť> le odhadu, di . ně
ho na podkladě dosaži
telných pramenů, nejmé
ně 14.500 krajanů.
Za první pololetí le
tošního roku sem přijelo
14 mužů a 11 žen a odje
lo 33 mužů a 17 žen (pře
vážně do USA). Z ČSR
přímo sem přijelo 17 osob
a (do 30 6.) tam neodjel
nikdo. Statisticky není již
»ovšem zachycen event.
pohyb těch krajanů, kte
ří přijali australské ob
čanství.
HD

pro_ komorní

v Melbourne

pořádalo 5. koncert le
tošní sezóny v "Coppin
Tir.'!'*. TýralirpD- n2 r.ěrnž
účinkovali i oba čs. členavé Victorian Sympho~y Orchestra, dirigent
Waiter Susskind (piano)
a Jiří Tancibůdek (ho
boj''. Na koncertě byla po
prvé vůbec provedena
sonata pro hoboj a ť.sr.o
žvaria Boleslava • nráka
(ř. č. Chicago, USA), kte
rou věnoval Jiřímu Tancibůdkcvž. Obecenstvo i
mistrů hudební kritici
přijali Jirákova dílo a
vvkca umělců velmi
příznivě.
HD

ZLOBÍ VÁS OČI?
F írebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
optický
závod

OPTO
109 Swanston St. /9. poseli./,
Melbourne /proti Melbourne Town Halí/
Mluvíme česky i slovenský
Otevřeno denně 9 - 18, v sobotu 9 - 13 hod,
Telefon: Cent. 1819
VEŘEJNÉ
DRAŽBY
nábytku, koberců, pian a jiného bytového zařízeni,
se konají každý půtek od 10 hod, dop. u firmy
DECORATION CO., AUCTION GALLERY,
350 Little Collins St-, Melbourne, C. 1.
Sydney Darke, ředitel

vzpouru nebo zločin pro
ti státu.
Kapitalistův závěr
NETRAPTE SE S VAŘENÍM !
J
Oba citované doku
Přijďte ac najíst k
menty jsou pro nás snad
ČERNÝM
DO RICHMONDU i
pouhým souhrnem vše
obecně známých fakt.
258 Church St. /blíže Bridge Rd./
Nezasvěceným by se mo
hly zdát pouhou propa
Výborná jídla
Levné ceny
gandou, kdyby nebyly
Příjemné prostředí
tak dobře podloženy svě
Večeře denní 5 - 8 hod. /mimo pondělí/
deckými výpověďmi a
v sobotu a v neděli též obědy /12 - 2/
prokazatelnými skuteč
Spojení z City: clektr. 27, 28, 40, 48
nostmi- Jeden závěr je
ze St. Kildy: clektr. č. 78
jasný: podle kopitalistického měřítka není v lido
vě - demokratických ze
mích svobody práce a
proto ani hospodářské
svobody, kterou měly
mrsy získat výměnou za
zastaralá politická práva. —Občan, který statečně vzdoroval nástrahám a bvo-ec- dům režimu po dlouhá léta, se roznemohl. Z po
T. J- Sokol Melbottrar sudku lékařova usoudil, že mnoho naděje mu ne
zbývá. Požádal tedy manželku, aby mu připravila
pořádá 25. 9. vyjíždku sváteční šaty, s posledním vypjetím sil se oblekl a
na koních. Sraz v 1.45 dal se odvézt na sekretariát strany, kde vyplnil
odp. v North Balwyn.
členskou přihlášku. Když se vrátil, zastihl ženu v
—pořádá tentýž den v 7 slzách: "Tak dlouho jsme snášeli všelijaká příkoří,
hod. večer sokolskou be abychom sí zachovali čisté ruce - a ty teď na
sídku s hudebním a re- smrtelné posteli vyvedeš takovou věc!” ”1 neplač,
citačním pořadem u br. stará,” povídá nato novopečený straník, "mám pro
Kaliny. 266, Bridport St., to dobré důvody. Když už má někdo zajít, ať je to
Albert Park.
B. Ch. jejich člověk!”
ČS. JAZZ V ROZHLASE | —V bratislavskej ele-ktričke cestoval opitý. Naproti
Po úspěchu vysílání české němu sedel komunista s velkým odznakem strany
jazzové hudby z gramofo lna kabáte. Opitý naraz ukázal prstorn na parta jníka:
nových desek ze 14. 9. "Ty sí komunista!” Ten se len škaredo pozřel a
vysílá stanice 3 KZ | mlčal. Na to opitý znova: "Ty sí komunista!” Tohto
(Melb.) v úterý 20. a ve to dopálilo a krátko odvrkne: ”A ty sí opitý!” Opi
středu 21. září vždy v lec sa zasmial a povedal: ”Ja viern, že som opitý,
10.15 hod. další desky | ale mne to rána přejde, lež tebe níe!”
Karla Vlacha. Průvodní —Pionýr J.rka byl na polním cvičení a byl pochvá
slovo Geoff Brooks.
len za to, že našel správný směr bez mapy a kompa
_________________ v^j. su. Když se ho ptali, jak to dokázal, povídá: ”To
S K. SIAVIA MFL- je jednoduché. Nejdřív jsem se pustil k nejbližšímu nádraží. Hned jsem sí všiml, že plné nákladní
BOURNE
vlaky jezdí jedním směrem - a tak jsem bezpečné
konal řádnou valnou hro poznal východ, protože zpátky jezdily prázdné.”
madu 4. září 1955, která
zvolila na další období ' —Před hodinářským obchodom v Bratislavě stál
tento výbor: předs. BL ‘ front ludí. Jeden z okoloídúeich sa zvědavo opýtal:
Rczsětínský. I- místopř. "Na čo tuná stojíte?7 Budú vart niečo dávat’?” J. Dixon. II. míst. -J. Vio "Hej, hodinky z Ruska,” odpovedá mu jeden zo
la, poklad. J. Vcženílek, | zástupu. "Ach, to je dobré,” potěšuje sa pýtajúci.
jednatel B. Fuksa; náčel I ”ja sí tiež poštám, mám tam troje”
ník I. muž. V. Gašek, —"Tak sí představ soudruhu předsedo, já si přínáč. U. muž. B. Culka, | padám jako trhací kalendář,” naříkal soudruh jedna
členy výboru: Pavlíček, tel. "Trhací kalendář? A proč?”, divil se soudruh
Freivoft, Nekvapil, Kříž, předseda. "To máš tak, soudruhu, od Nového roků
Prmíšil. Krejčí a Čevelík. do Silvestra á odtrhují od úst a jsern jako ten ka
F. Z. lendář den ze dne tenčí.”
SE/RFE

SM ÍCH

V ČESKOSLOVENSKU

SOkOlSkÉ Š Í t f III k Jf 1. X.

hod.

večer

přijďte

v

maskách — přjďte

všichni —

DO NORTH MELBOURNE
TOWN HALL
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Dopisy redakci
KRÁLOVSKÁ KOMISE O SOVĚTSKÉ ŠPIONÁŽI
—Sledoval jsem jednání Královské komise co nejpodrobnéji.... Nález, který jsem právě četl, je
nejvýš poučný. Komise nenašla dostatek usvědčují
cího materiálu, aby mohla doporučit soud nad
některými "svědky” komise dle stávajících austral
ských zákonů. Je nad vši pochybnost, že by polo
vina důkazů, které vešly ve známost během jednání
komise, stačila v dnešním Československu a v po
dobných diktaturách k tomu, aby polovina před
volaných osob dostala provaz a většina ostatních
d.ouholelé žuiáív. Je to jisté ukázka síly demo
kratického systému, který sahá na osobni
svobodu jednotlivce opravdu jen v případě, kdy
je toho v zájmu lidiké společnosti nanejvýše třeba.
J. S., Croydon
REPORTÁŽ ”SALUT"
-Pisatel ve Francii možná byl, pak ale jen krátkou
dobu. Spíš ale o Západní armádě jen slyšel vyprá
vět. Hodně událostí má naprosto popletených.
A. W. S, Ncw York, USA
Kdo píše tu reportáž ? Musím ho dobře znát,
neboť jsem s ním prožil všechno, o čem píše.
Chtěl jsem sl napsat pro sebe podobné vzpomínky,
ale nyní je to zbytečné, stačí si jeho vyprávění
opsat. Píše opravdu vše tak, jak to bylo.
,
L. B.. Aucland, N. Zealand
ČS. VÝSTAVA V MELBOURNE
—Byl jsem na výstavišti s manželkou a taky jsme
pozvali jednoho strojního zámečníka na nedělní
oběd. Omlouval se, že je jich tu 40 a že nemůže
roztrhnout partu. Nabídl jsem mu, aby s ním přišli
další 3 nebo 4, když se sám bojí. Ani pak nabídku
nepřijal. Pochopitelně, stal by se podezřelým....
Říkal, že nás domů nenutí, ale abychom využili
amnestie. "Vrátil bych se domů”, povídám, "ale
bojím se práce v dolech”. Nato mi řekl, že hornici
mají nejlepší platy. Pak se najednou optal: "Proč
vy zde vlastně žijete ?" Řekl jsem mu: ”Viš,
soudruhu, zdejší lidé se těší, až si koupí nový dům
nebo obchod. U vás se lidé těší, až to praskne”. To
byl konec rozmluvy. Zmizel mi za mechanickou
bruskou.
K-h, Melbourne
NOVÝ ČS. SPORTOVNÍ KLUB
—V neděli 28. srpna jsme měli zahajovací schůzi
našeho nového sportovního klubu, které se zúčastnilo
29 krajanů. Po dlouhé přestávce, v níž nebyla v
Canbeře žádná naše spolková činnost, je to úspěch,
protože je nás tu poměrně málo. Za 14 dnů máme
první přátelský íootbalový zápas. Sportovní duch
je dosti velký a každý se těši na sebemenší úspěch
klubu.
S. C. BOHEMLANS, Canberra
B. Woif, sekretář
Z. ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ
(ANTIKOMUNISTICKÉ), DUELBOURNE
—Jsem přesvědčen, že s těmito pány (kteří nede
monstrují a jinak nepropaguji protikomunisticky
boj, p. r.) se jednou setkáme v Praze. Budou se
odvolávat na své členství ve Sdružení, budou
popravovat kolaboranty, zabírat byty, zřizovat sekre
tariáty a vydávat noviny. Já osobně takové aspi
race nemám a bude mi dostatečným zadostiučině
ním, budu-li moci na vědeckém poli sloužit lidstvu
kdekoliv toho bude zapotřebí. Kde bych jednou
však v politice rád uplatnil svůj vliv, je v otázkách
retribuce, neboť se velmi obávám, že po pádu ko
munismu, podobně jako v roce 1945, určití barbaři
zavedou v naší zemi zase lidové soudy a hromadné
popravy, A ti, co v exilu byli nejzbabělejši, přímí
se posadí na soudcovská křesla a budou házet ka
meny na druhé. Jsem toho názoru, že i zrádci a
kolaboranti mají, jakožto lidé, nárok na spravedlivý
soud, obhajobu a ochranu před demagogy vedenou
luzou. I nacističtí, komunističtí a nňrodně-frontovni
zločinci mají nárok na spravedlnost.
Za Českou stranu soc. demokratickou
(antikomunistickou), Melbourne. H.
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Čs. sport
v Australii

Exklusivní pánský_ módní salon

KNÍŽE OF SYDNEY
298, Victori3 St, King’s Cross, Sydney

Telefon FA 8480
Importované košile, vázanky, scampola
a j né pán ké doplňky

WASHINGTON II. SOUL - PATTINSON & CO. LTD.
\. doučí sydneyští drogisté
313, George St, Sydney /vedle Wynyardu/
Telefon BX 1061
Mluvíme česky

Naritřn* českou kavárnu a rukaáx®*

TATRA
201, Victoňa Str, KING’S CROSS v 9y«b*f
Telefon

FA

5X38

Dennč čerstvé jablečné záviny, dorty • jíně
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

Srdečně zve V. Umlauf, majitel.

Trojnásobný hokejový mistr NSW
SLAVONIC BOMBLRS — SYDNEY
Posl. řada zleva: M. Mueller, V. llolna, J. Chochole
druhá řada: G. Ettler, K. Křišta, J. Brabenec, E.
Buchatský, J. Chládek a J. Polívka
v pokleku: D. Groenteman, M. Zachar a J. Kuldán
vpravo sekretář M. Jednorožec
30. září přiletí BOMBERS do Melbourne. V neděli
2. října ve 2 h. odp. sehrají zápas s "Black llawks”
v ledním paláci St. Moritz v St. Kildě. Čeká se
rekordní návštěva Čechoslováků.

S. K. PRAHA SYDNEY
MISTREM
The Continental Film Society, Sydney
SOUTHERN LEAGUE
uvede 22. září 1955 v 8 hod. večer
1. finálový zápas se
v Assembly Halí, roh Margaret a York St., Sydney
"Sydney Austral”, hraný
KRAKATIT
10. záři, skončil neroz
(Podle románu K. Čapka, režie O. Vávra -1947)
Vstupenky á 5/- k dostání u:
hodně 2:2 (1:0), když
Morgan’s Bookshop, 8, Castlcreagh St., Sydney, rozhodci neuznal dvě
Ort Antr>1 T~Tr»řp] Kincr\ Oros*; n li noklnclnv.
regulérní branky ” Pra
hy’’. Scorovali Mueller
SWISS TRAINED WATCHMAKERS
a Tančcv.
15 Huntcr 6t., SYDNEY, tel. BL 3870
V opakovaném zápa
Ebner: 19 York St., Němec: 529A Miliary Rd.
Wynyard Stn., BX7543
Špit Junctíon, XM33O3 se, který se hrál 17. září
na rozmoklém terénu v
Lambert Parku, zvítězila
Řeznictví
a
uzenář«tví
Cukrárna - kavárna
"Praha” 4:3 (1:1) bran
”PORCO’’
’’MONIC A”
kami Tančeva. Sodbino58,
Daphne
St.,
9, Kings Cross Rd._
va, Touli a GerbíčeBOTANY, NSW
KINGS Ci\OSS
Podle posledních zpráv
SYDNEY
Telefon MU 2188
má být Státní liga v
Tel. FA 8669
Majitel J. Pražák
NSW rozšířena z dosa
vadních 10 na 12 klubů.
Do ligy by byli přijati
KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY OD
oba finalisté Southern
STANDY KOTMELA
League,, t j. "Praha” a
Sydney Austral’’.
BELL EAR CAR SALES
Po celé léto chtějí hrá
83, HLsh St, ST. KILDA, VIC.
či
"Prahy” trénovat do
Nejnižší depos-t — Nej výhodnější podmínky
rost
vždy v neděli na
KOUPĚ
PRODEJ
VÝMĚNA
hříšti v Rushcutterh Bay,
90 ční záruka
aby si zajistili pro příští
24 hocinová služba
sezónu i dobré druhé
Volejte LA 7762 nebo LA 3504
mužstvo.
V— —
•?* —ST —
“—
Své vítězství oslaví
S. K. Praha na taneční
O MALÝCH A VELKÝCH VINNÍCÍCH
—Je čirým nesmyslem pisatele článku (HD 18/V.,. zábavě 24. září 1955 v 8
P-t.) tvrdit, že naše pcuňcké organisace se seikávájí. hod. večer v Sherídanu,
DOMA O NAVRÁTILCÍCH
s nezájmem průměrného exulanta na základě jejich na kterou srdečně zve
—Přikládám dopis od ........ Snad vás bude zajímat, politického smýšlení a že nyní bojovnici politických všechny krajany.
jaký názor mají u nás doma lidi na zrádce, XY. Víc. stran seči na vybojovaných místech s neteř-rortí
Telef. zpr- F- V.
—(Citát) "Jistě jsi slyšel nebo četl o tom, že naši Velká část tohoto obviněni, jak jest z obsahu zdejme,
lidé, kteří utekli do ciziny, se mohou vrátit a budou padá na Čs. sdružení ve Victcrii. Nehodlám zabí
amnestováni. Někteří se již vrátili a mluvili před hat! co podrobností o způsobu vedení tohoto spolku,
tiskovou konferencí do rozhlasu. Jsou vesměs!
dovoluji s M. & H. DELICATESSEN
odporní proto, že nejdřív odešli odtud a tam nadá neboť nejsem k tomu oprávněn,
vali na svůj národ a zrazovali a když se taní pouze padctknctm. že v čs. rár sdružení není
Všechny české
nemohli uplatnit, rádi se vrátili zpět a nyní zase nikdo dotazován, jakého pcíitickéhc smyslení jest
speciality
(Vyjma
ovšem
komunistů;.,
ale
každý
poctivý
pra

hnusně pomlouvají cizinu. Pohrdám jimi už proto,
že nadávají na ty, u nichž hledali útočiště. Myslím, covník je vítám Žádný z šlemů výboru ”u rvé i A, King’s Cross Rd-,
že kdyby chtěli pracovat, že by byli zůstali doma. korouhve na vytčeném místě" nesedí a sedi-ii, pak KINGS GROSS, SYDNEY
Jiný důvod k útěku prý neměli, než touhu po je to jenom jako na tmi. v naději, že ho přijde
FA 5055
dobrodružství a nebo byli svedeni. Jací chudáci to někdo "obětavější” v je^-r, čestné funkci vystřídat.
jsou ' ”
K. S, Hen výboru Čí. n. sdruž. re Vie.
-
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ČSR OPĚT VE FINÁLE
V "Mezinárodním tur
naji” v Melbourne utkálo se Československo
11. září v semifinále s
Řeckem. Po slabší liře v
první půli, kdy Řekové
vedli 1:0, ovládli Čecho
slováci pole a 3 branka
mi v druhé půli si zajis
tili postup do finále po
háru. Stejné jako loňské
ho roku, je i letos dru
hým finalistou Itálie. Zá
pas se hraje v neděli 25.
září ve 2. 30 odp- na St.
Kilda Oval.

LYŽAŘSKÉ ZÁVODY
Mezí representanty melbournské university v ly
žařském utkání s univer
sitou v Sydney byl Mi
lan Kantor. Ve slaloJnu
se umístil na 2. místě, ve
sjezdu na 5. a ve skoku
o lyžích na 4. místě. Zá
vody se konal// ve Falls
Creek.
^Kontinentální lékárna
13, Darlínghuret Rd.,
Kings Croec, NSW.
FA 3476
Otevřeno denně /i v ne
dělí/ do 8 hod. večer.
Víeehny evropské léky
Balíčky s léky do Evro
py nejlaeiněji!

Evropký odborník
kožních nemocí

H, KOZAXER
27 Ruskín St.,
E L W O O D , VICPondělí až patek
5 - 7.30 hod. veě.
v sobotu 9-12 hod.
Ha ostatní dobu
volejte předem na
XA 1017
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Sport doma i v cizině

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Stanislava Kraváčka (2 dop.), Jaroslava Grace
(Sydney?), Jiřího Přibyla, Magdálíka ze šintavy,
Bo-íuŠe Kopuniěe (nar. Sckule, okr. Malacky)
a Karla Benedikta.
★ Kopaná v ČSR ★
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
V čele mistrovství jsou účastnici Středoevropské se
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
ho poháru Slovan Bratislava a ÚDA, oba s 20 sdělte jejích adresu._______
___________ EQk
body. Třetí je Spartak se 16, sledován Slavii s
15 body. Další pořadí: 5. Tatran Prešov 14, 6.
Malý oznamovatel:
Listárna
Barák Ostrava 13.
S. Geclong: Díky za
Několik výsledků: ÚDA • Baník Kladno 1:1, Poplatek za 1 řádku 1/-, A.
výstř.. - O. Ř. - K. S.,
Tatran Prešov - Slovan Bratislava 0:0, Rudá tučnou 1/6.
Ilobart: Dopisy podob,
hvězda Bratislava - Spartak Praha 1:3, Baník KTERÁ ČS. RODINA by obsahu uvěř, jen s plným
Kladno - Dynamo Slavie 1:2, Spartak Trnava - chtěla adoptovat! dvojča jménem a adr, pisatele. ta, chlapce a děvče, rok V. Ch.
Goroka: Zdejší
Tankista 3:1staré, ,t č. v útulku od J. V. není hledaným let
Mužstvo Spartaku Praha porazilo v Belgii tamní svobod, české mámy? cem. - J. K. , Adel,: Díky
ligový klub Gantoise 4:1 a o 3 dny později hrálo Značka "Chudá" do I1D. zn zpr. a výstř. - A. F.,
v Paříži nerozhodné s Racing Clubem 2:2.
26 LÉTA INTEL. ČEŠKA, Ilobart: Dík zn adr.. 14 dnú v Austrálii, ráda M: J., Sydney: Foto "Bomby se sezn. s příjemným bers” bude uvěř, i v melb.
pánem. Postavení ne "Sporting Globe”. - V. 13.,
■ ■ ■ Ve zkratce ■ ■ ■
rozhoduje. Zn. "Diskret.” Bell. Hill: Zpr. o tennis.
—iuu Aitssina se suu v -uiiane proiesionaumn nuzájezdu dá přímo SK. do HD.
sueiu světa ve siuiaia jlzae,.Jeilo Krajan íviaspes
V. R., Cunnlng.: Díky za
vymát spnnt. uatsi iuu ogiia vynrat amatérské JARO JE TADY, slyšet zpr. a adr. . Spokojenost
mistrovství ve sprintu a anglicky amatér bneil zvy- je všady. Dítě, do čeho tě těší. - K. Č., Vancouver:
obleču? Vše Vám přesně Díky za nov. a zpr. -F.
iezu ve stinaci jizaě.
—uroony oyi porazen, v semifinále mezinárodního opraví neb nové ušije B. , Flem. : Díky za adr.
turnaje v isaaen liaaenu llaiem Gardimm 6:1, 9.7. Zamrazilová, tel. (Melb.) a přát, slova. IID
—rramouz uonen obnajil v Jonannesburgu titul UM 3318.
tonovmcKeho mitra světa v bantamove vaze, když HLEDÁME HOSPODYNI Dámský módní salon
Doxoval s vyzývatelem vvilíie Toweeiem neroznodně svob, neb vdovu (raději
HELENA
— vysieony mezistátních lehkoatletických utkáni: starší). Dobrý plat, velmi
Anglie - Maa arsko 93,3:116,5, Finsko - Německo pohodlný byt. Angl. není
18, Young Sf.
«3:111 (.Fin Lanstroem vytvořil novy evropsky re- nutná. O interview volat
Oakleigh
- Victoria
Kora v tycce výkonem 450 cm). Maďarsko také MU 5116 mezi 9 - 5 p. m.,
neb písemně na zn. Telefon - UM - 6117
porazilo Finsko rozdílem 28 bodu.
"Hospodyně - Melb.” do otevírá 1. října 1.955
—Norsko porazilo v kopané Finsko 2:1.
—Československé vesiarky skončily na letošním HD.
mistrovství Evropy ve čtyřkách s kormidelníkem pronajmu pokoj
a ve dvojskiílu třetí. Na čtvrtém místě skončila svobod., 5 min. cl. do
DOPORUČTE
es. osma a Doležalová ve skiííu.
City. 62. Wellington St.,
HLAS DOMOVA
—Československo vyslalo k automobilovému závodu Riclimond (blízko Swan
svým přátelům
.Liége-Rím-Liége 3 vozy značky Škoda. Jenom jeden St.)
z nich závod dokončil a obsadil 44. místo.
—Českoslovenští kanoisté porazili v mezistátním
RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY,
utkáni Švédsko 62:56 bodům.
autoradia,
paací stroje, motory, vyssavača atd.
—Rakousko porazilo v Portschachu v tennise ČSR
za hotová neb na splátky dodá i opraví
4:1. Jediný bod pro Československo získal Zábrodský vítězstvím nad Saikou. Druhým repre
sentantem byl Javorský.
J.
P H I LI P
—Švéd Davidson porazil ve finále tennisového tur
Rádio
ElectricaL
*1
naje v Athénách Australana Rose 6:3, 6:2, 6:3.
—Norský běžec Boysen překonal v Goeteborgu
119 Gardanvale Rd., GARDENVALE, Vi«.
vlastni světový rekord na 1 km časem 2:19 min.
/I. stanice za st. Elaternwick/
—Ruska Chudina dosáhla jako první žena na světě
Telefon XM 2542
5000 bodů v pětiboji. Její světový rekord: 5014
bodů. Jednotlivé výkony: koule 13,99 m, skok vy
Dříve závod v Praze XII
soký 1,64 m, dálka 6,04 m, 80 m překážek 11,5 vt.,
200 m 26,3 vt.
—Mezistátní fotbalový zápas Norsko - Dánsko skon
Nákup všech druhů
Zahradní terasy
čil v Oslo nerozhodně 1:1.
LAHŮDEK
|
opět v provozu!
—Maďar Tábor: vyrovnal světový rekord na 1500 m,
zdejších i import.
Kavárenská restaurece
který drží jeho krajan Iharos časem 3:40,8 min..
zvláště ryb
—SSSR porazil v Moskvě Anglii v lehké atletice
— KIOSK —
220:141 bodů.
obstarejte sí u fy.
ST. KILDA,
—Polák Chromik vytvořil v Budapešlí nový svě
P A R K E R
MELBOURNE
tový rekord na 3 km překážek časem §:40,2 min..
9.
Esplanade, LA 8389
247,
Brídge
Rd.
—Č.S.R. zvítězila v lehké atletice nad Polskem
(tržnice)
j j Denně obědy i večeře
106.5:102,5 bodů.
odp. káva a zákusky
RICHMOND VIC-1
—Čs. representanti skončili na mistrovství světa v
Miláně v kolové na druhém místě. Československo
Srdečně zve
(dř fa. Ryšavý) f I
representovala dvojice Novák a Sedláček.
Telefon JB 2300
Zdenek P e 1 a ř

Od našeho zvláštního zpravodaje J. T. , Mnichov
STAŘÍ INTERNACIONÁLOVÉ HRAJÍ
ZNOVA
Podle zprávy londýnského "Čechoslováka”
utvořili bývalí čs. internacionálové v Praze nový
klub, který má k disposici tyto hráče: brankáře:
Plánicka, Némcc - obránce: Ženink. Randák,
Kaiscr - záložníky: Košťálek, Tcmar_ Bouček,
Rozvoda - útočníky: Liška dr. Cvctlcr. Ludl,
Nejedlý, Kopecký, Puč.
Pražští "staří internacionálové” sehráli dosud
dva zápasy, V Brně porazili brněnské staré
pány 5:3 a v Ostravě ostravské 5:2.

Č S R - FRANCIE
120:92
Českoslovenští atleti porazili v prvním letošním
mezistátním utkáni v Praze na Strahově Francii
120:92 hodům. Zajímavé výkony: 100 a 200 m:
Janeček za 10,5 a 21,1 vt., 800 m: 1. Liška 1:49,2.
Jungwirt, 5 km: Zátopek 14:24,4 min-, výška:
Kovář 202 cm, 3 km překážek: Brlica 8:49,8 min
(čs. rekord), disk: Merta 53,89 m.
TRABERT MISTREM
USA
Tony Trabert si na
mistrovství Spojených stá
tů ve Forest I-Iills vyna
hradit daviscupový ne
úspěch. Trabert opakoval
svůj wimbledonský vý
kon a vyhrál bez ztráty
jediného setu. Trabert
zvítězil letos ve všech 3
velkých světových turna
jích. mistrovství Francie,
Wimbledon a Forest llills
a dokázal tak, že je bez
pochyby nejlepším ama
térským tennistou na svě
tě.
Jeho finálovým soupe
řem byl Rosewall, které
ho porazil 9:7, 6:3, 6:3.
Ještě hůře dopadl v semi
finále Iload, který pro
hrál 4:6, 2:6, 1:6. Rosewall
vyřadil v druhém semi
finále Seixase 7:5, 6:4,
6:4. Hartwig vypadl již
předtím s Flammem.

KOUPĚ.

PRODEJ,

SSSR-Německo 3:2 /1:1/
Dlouho očekávané utká
ní mistra světa Německa
se Sovětským svazem
skončilo v Moskvě vítěz
stvím Rusů v poměru
3:2. Zápas přinesl vy
rovnanou hru. Po neroz
hodném poločase se
Němci ujali vedení a
svůi náskok udrželi až
do 70. minuty zápasu
Rusům se podařilo zví
tězit jenom díky mohut
němu náporu v posled
ních deseti minutách,
kdy vstřelili rozhodujíc!
branku. Výsledek je spí
še úspěchem Němců,
kteří toho od svého
šťastného vítězství na
mistrovství světa mnoho
neukázali.
VÝMĚNA

AUTA

JE VĚCÍ DŮVĚRY!
Spolehlivě Vám vše obstará

V. J O K L
FIRST YARD. 55 NEPEAN HIGHWAY
ELSTERNWICK VIC.
Telafon LF 1676, po prod. době LF 25S7
Na starší vůz dostanete záruku
jako na nový
NEHAZARDUJTE S BUDOUCNOSTÍ!
Přišlo Vám nikdy na mysl Jak se Vám povede,
jestliže náhle onemocníte nebo utrpíte úraz?
THE AUSTRALIAN PROVINCLAL
ASSURANCE ASSOCIATION, inc. NSW
\ ám platí £ 10 podporu týdní a lékaře.
Při smrtelném úrazu obdrží pozůstali
£ 1.000
Podrobné informace i o Hvotním pojištění
Vám nezávazné podá

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

Přímí odběratelé HL) mají uvedenu H3 spodu
novinové pásky výši event nedoplatku a před
platného do 31- 12. 1955. Vyrovnejte laskavě.

HLAS DOMOVA
vycT.ází ctrn-í rtiAn n?
Řídí redakční kruh.
Adresa:
Hlas domova. 4 Erin Se, klcňzcoed E.l, Víc.
Telefon JA 3380 /j en mimo pracovní dobu/
Předplatné: na rok s 37/-, na i roku s 19/na / cssel s 10. - jednotliví s 1 -'6.

,

Prvotřídní pánský a dámský
KREJČOVSKÝ ZAVOĎ

NECHVÁTAL & VOZÁBAL
466-463, Brídge Rd., Ríchrnond, Víc.
Telefon JB 3841
Nejnovéjží evropské a americké styly
MONTGOMERÁKY S VLNĚNOU VLOŽKOU
Velký výběr pánského prádla

