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Pacient Eisenhower
Zpráva o Eísenhowerově nemocí přišla jako bomba v době, kdy se ve Spojených
státech začalo uvažovat o vyhlídkách politických stran v příštích presidentských
volbách. Všeobecné se melo za to, že výsledek bude záviset na rozhodnutí presidenta
Eisenhowera, bude-li znovu kandidovat- Republikáni ovšem doufali, že presidentovo
rozhodnutí bude kladné a že jim Eisenhower opět vyhraje volby. Ani přívrženci
demokratické strany nedávali Stevensonovi, Harr*manovi či Kefauverovi mnoho nadějí proti
Eisenhowerovi. Přesto, že republikánská strana ztratila za Eisenhowerova presidentství většinu
v kongrese, presidentova osobní prestiž a popularita stoupala bez přerušení. Nedávný průzkum
veřejného mínění ukázal, že 69 proč, amerických voličů schvaluje Eisenhowerovu politiku, a 60
proč, přívrženců demokratické strany by ho udělalo kandidátem demokratické strany, kdybj
ztratil republikánskou kandidaturuV mezinárodní politice akcií, který byl zazna kratické volební kampa volbách?. Po zkušenostech
z posledních 10 let je
menán na Wall St., když ně příští rok.
Za 32 měsíce Eísenovšem těžko předpoví
došla první zpráva o pre
Otázka
nástupce
howerovy vlády se ve
sidentové nemoci. Spo
dat, kdo bude kandido
Jestliže
Eisenhower
světě hodně změnilo.
jené státy dosáhly za odejde s
politického vat a jak volby dopad
Stalin zemřel a MalenEisenhowera
rekordní kolbiště, musí se opět nou. Příchod republikán
kov resígnoval, západo
výroby a zaměstnanosti. vážně počítat s návra ské strany nepřinesl val
evropská unie se stala
skutečností a Nětpccko Kritikové poukazuji na tem demokratické stra ných změn v zahraniční
začlo zbrojit. Noví vlád nebezpečí inflace a obá ny- A d 1 a i Stevenson, politice Spojených států,
ci v Moskvě se překoná vají se čas od času jenž je pokládán za a dá se očekávat, že se
vají v předvádění dobré následků příliš volného pravděpodobného kan v tomto směru mnoho
vůle, a dokonce uznali hospodaření, ale situace didáta strany, se má nezmění ani v blízké bu
vyjádřit, doucnosti. Je si třeba
za nutné ustoupit z Ra v zemědělství je proza příští měsíc
tím
jediným
význačným
jestli
se
bude
o
kandi- přát, aby si Spojené stá
kouska a ucházet se o
T i t o v u přízeň. Komu neúspěchem republikán doturu ucházet. Jeho ty udržely dnešní prospe
konkurentem ritu a vědomi zodpověd
nistický postup byl na ské administrativy. Je hlavním
pravděpodobné,
že
po

by
asi
byl
Averell Har- nosti, která plyne z je
čas zadržen aspoň na
kles
výdělků
v
zeměděl

rirnan.
jemuž
by pomohla jich postavení nejsilnější
zapadni frontě- Válečný
stratég Eisenhower se ství bude jedním z hlav skutečnost, že Stevenson opory demokratického
-rrozhodl čelit komunis ních argumentů demo prohrál při posledních světatům
jejich
vlastními
zb raném i, a na ženevské
konferenci přišel s mí
rovým návrhem, který
komunisty na čas omrá
čil.

DALŠÍ TAH SOVĚTSKÉ DIPLOMACIE

PORKKALA FINSKU

Kdykoliv bolševici v minulosti napadli propagačně americké základny
vně Spojených státu, ze Západu se pokaždé ozvalo ozvěnou slovo
Na domácí frontě
’ Porkkala”. Porkkala je sovětská námořní základna ve Finsku. Leží
Typicky
americkým nedaleko Helsink a ovládá přístup k Leningradu. Bolševici se tam usadili
důkazem Eisenhowerova v roce 1944 a o tři roky později si svůj lup legalisovali mírovou smlouvou,
osobního vlivu v ame vc které donutili poražené Finsko, aby jim Porkkalu odstoupilo na dobu
rickém životě je pokles padesáti let- Finové tím pochopitelně nebyli nijak nadšeni, ale na tom
vítězům v Kremlu mnoho nezáleželo.
Rusové nyní oznámi Sovětská ofensiva se pro
li, že svou enklávu ve to rozviji třemi proudy.
Finsku vyklidí pravdě
Jako každý rok tak i letos využily mezinárodni podobně ještě letos. So Proti severoatlantickému
paktu
svazy, unie a sdružení liberálů, socialistů, křesťan
ských demokratů, svobodných (a hlavně ženatých) větská velkomvslnost pře
Varšavský
vojenský
právníků, odborářů, studentů a vůbec funkcionářů stane být velkomyslnou,
pakt
SSSR
se
satelity,
politické okurkové sezóny - a v mnoha případech podiváme-li se na ni z
diskrétní americké peněžní podpory - ke sjezdům širšího hlediska komu zdánlivě úplně zbytečný,
a konferencím v turisticky slavných a klimaticky
nistického mírového ta byl vytvořen jenom pro
příjemných místech.
to, aby mohl být ve
žení.
Jako každý rok tak i letos se při tom všichni
vhodnou chvíli rozpuš
jednomyslně shodli na resolucích, žádajících svo
Jejich diplomatická
bodu a spravedlnost pro celý svět, počítajíc v to
těn- Příkladem vstříc:
dokonce i sovětské satelity. Jako každý rok tak i otensiva k zmírněni me- my jsme ukázali dobrou
letos si při tom klademe otázku: "Jak je možné, zinárodniho napětí pra
že na sjezdových exhibicích vládne v tomto ohledu meni z pocit” slabosti. vůli a mírové úmysly,
mezi všemi demokratickými směry tak imposantní Jeho příčinou je kruh ukažte je také a vzdejte
jednota - a že se potom v ligové soutěži mezinárodní
se NATO.
diplomacie nezmohou tytéž strany a často titíž lidé spojenců, 'který pevně,
Proti svobodnému
v dresu svých vlád na kloudnou ránu na kremel svírá komunistické impeNěmecku
skou branku, nýbrž motají se bezhlavě ve vlastním , rium. Hlavní články svétrestném území a řeší každou situaci malou domů?" . ráku:
Severoatlantický
Mírová
smlouva, na
Jako každý rok tak i letos nacházíme na tuto
pakt,
ozbrojené
Německterou
Rakousko
tak
otázku jen samé ponuré odpovědi, které nijak nelichotí charakteru západních politiků.
Jes l ko a americké základny. /pokračování na str. 2/

TAK

I

LETOS

Kontrarevolumí hnutí velmi vážně ohrožuji
liberální demokracie. Toto je problém demo
kracie: jak zachovat její bezpečnost a trvání,
aniž by bvlo nutno potlačit svobodu. Demo
kracie stojí proti hnutím, jimž pomáhají ne
přátelské mocnosti ze zahraničí, která uživají demokratického státního aparátu k tomu,
aby se zmocnila vlády a zrušila ji. Když se
snaží získat moc. a než ji získají, dovolávají
se fašistické a komunistické strany všech zá
ruk demokratické ústavy, všech výsad poli
tických stran, voleb, parlamentního zastoupení,
účasti na civilní správě. Ale jak dosáhnou
moci, zničí demokratické instituce, po nichž se
vyšplhaly k mociWalter Lippmann

Svoboda

a

sociální bezpečnost
Člověk se snažil od nepaměti udělat ze světa
lepší místo. Tím nemyslíme, že se pokoušel vysta
vět nové a dokonalejší stroje, nalézt neznámé che
mikálie, nebo rozbít atom. Mechanický pokrok se
nedá nazvat pokrokem, není-li provázen pokrokem
morálním. Tak nějak to napsal G. K. Chesterton
a měl pravdu. Lepší svět znamená spravedlivější
svět, spravedlivější ve všech směrech a pro každého.
Kdy se člověk začne potýkat s problémem sociální
spravedlnosti, muselo být proto vždycky jenom
otázkou času.
Lidé jsou v zásadě dobří, ale jsou také nedoko
nalí. Tak si možno vysvětlit skutečnost, že nejhorší
tragedie vznikají často z nejlepších pohnutek. V
bojí o sociální spravedlnost, nebo lépe řečeno, so
ciální bezpečnost, nás může potkat něco podobného.
Někteří moderní sociologové udělali z boje za
sociální bezpečnost úplné náboženství, konec i cíl
našeho života, k jehož dosažení je každý prostře
dek dovolen. Tento nebezpečný způsob myšlení
vyjádřil strašně zřetelně zemřelý ideolog brit
ských labouristů Harold Laski: ”Ti, kdo znají ži
vot chudých .. .si jistě dobře uvědomují, že svo
boda bez hospodářského zabezpečení nemá cenu.”
Vytrvalá baráž takových hesel má samozřejmě
odezvu v každodenním životě, především v té třídě
(i když ne výlučně), které je určena. Argentinští
dělníci nám nedávno v praksi demonstrovali sílu
Laskiho výroku. Za války k tomu někdy stačil
příděl rumu a dvacítka cigaret. Po válce to vyře
šila na vesnici nová mez, v továrně pár slibných
frází. Takových případů by se dalo uvést více.
Nejsme ani zdaleka první, kteří si všimli ne
bezpečí, skrývající se na cestě za hmotným bezpe
čím, na jejímž konci by mohlo ležet nejúplnější
ze všech otroctví - otroctví dobrovolné. Hilnire
Belloc píše ve svém "Otrockém státě”: "Každá
kolektivistická reforma nevyhnutelně odbočí při
samém prvopočátku a vyvine se, na místě toho,
co chtěla, v novou věc: společnost,.. .v níž proletariát přijme bezpečnost za cenu otroctví”. Aldous Huxley viděl v předmluvě ke své utopii "Sta
tečný nový svět” totéž z jiného úhlu: "Láska k
otroctví nemůže vejít v existenci bez hospodářské
bezpečnosti”.
Aby nedošlo k nedorozumnční. Co jsme výše
napsali, neznamená, že se stavíme proti boji za
sociální bezpečnost. Právě naopak. Sociální vymo
ženosti, kterých se svět dopracoval, musí býti za
chovány. Každý slušný člověk pak musí pracovat
k tomu, aby byly dále prohloubeny. Současně však
musí znát meze, musí vědět, čemu patří první
místo.
Sosiální bezpečnost by měla jít ruku v ruce s
politickými právy a osobní svobodou. Ale, co když
to někde okamžitě nejde? Člověk osobně a politicky
svobodný může pokračovat v bojí za to, co nemá.
Člověk sociálně zabezpečený, ale nesvobodný, do
bojoval. Jestli své svobody sám prodal za materielní bezpečí, pak se na něho v plné míře vzta
huje výrok Benjamina Franklina: ”Ti, kteří se
■'••zdají zásadních svobod, aby za ně získali malou
dočasnou bezpečnost, nezasluhují ani svobodu, ani
bezpečnost!”
-kw-
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POTÍŽE
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ZMĚNA REŽIMU V ARGENTINĚ

GAZY

ZEMĚ DVAKRÁT ZASLÍBENÁ La

Prensa vychází

Perónová diktatura v Argentině skončila. No

Na sever Libanon, na východ Sýrie a Jordán,
na jihozápad Egypt, na západ Středozemní moře,
uprostřed zemé zaslíbená - Israeí. Bohužel, zemé
zaslíbená zatím neoplývá ani tak medem a strdím
jako přestřelkami a mezinárodními incidentyMístem neštěstí je úzký pruh zemé kolem Gázy,
který vybíhá od egyptské hranice 25 mil směrem
k Tel Avivu. Za egyptskými kulometnými hnízdy
tarn žije v provisorních ubikacích z milosti Spo
jených národů 200-000 arabských uprchlíků z
Palestiny.

Od porážky arabských
armád v r. 1949 (tažení
začlo o rok dříve) je Gaza místem neustálého ne
klidu. Komise SN, v je
jímž čele stojí kanadský
generál B u r n s , nemá
mnoho volného času.
Nezáleží tolik na tom,
jak k jednotlivým inci
dentům dochází, překročí-li israelská
patrola
egyptské hranice, nebo
zastřelí-lí arabští záškodníci ze zadu bezbranného
židovského farmáře- To

Arabům, 2. americká
půjčka- určená specificky
k velkým zavodňováním
projektům, které by vy
dupaly z pouště novou
úrodnou půdu pro arab
ské uprchlíky, 3. mezi
národní záruna hranic,
určených oboustrannou
dohodou. Provedeni tře
jsou jenom následky
tího bodu bude asi nejproblému, který s> bude
cbtížnéjší, protože nara
těžko hojit.
zí na překážky na obou
Americké řešení
stranách.
Spojené státy se čas
Arabské hledisko
od času pokoušejí najít
Pro
arabské země (a
nějaké východisko z
hlavně
jejich většinou
nouze. Jednak mají sku
tečný zájem na klidu ve zkorumpované vlády) je
svobodné části světa, jed nepřátelství s Israelem
nak musí brát zřetel na často vítaným zastíracím
židovské hlasy, když se manévrem. Za zvuku
blíží volby- Oba vlivy hlučných hesel o svaté
působily n a poslední válce se snáze zapomíná
Dullesův
plán.
Jeho na neschopnost vládců
hlavní body: 1. meziná- a na to, že není co jístPro rozliáranou Arab
skou ligu je zášť proti
Israeli jediným tmelem.
Gaza sama je pak pres
tižním případem. Je je
2G. 9. - Bývalý velitel ně diným bodem, ve kterém
meckého
námořnictva
velkoadmirál Raeder byl arabské armády úspěšně
čelily armádě Israele.
propuštěn z vězení.
27. 9. - Řecké organisace
Židovské hledisko
na Cypru svolaly 24 ho
dinovou stávku proti roz
Obyvatelstvo
Israele
hodnutí Spojených náro vidí zem, ve které žije,
dů nezabývat se cyperjako jediné útočiště v
ským problémem.
moři.
28. 9. - Vůdce malajských nepřátelském
teroristů Chin Peng je Hospodářská
blokáda
prý ochoten jednat s ma auabských států, jejich
lajskou vládou o příměří.
ozbrojené akce a Gaza.
29. 9.
V Indonésii se
konaly první všeobecné kterou Israel považuje
za nůž v boku, ženou vo
volby,
du
na mlýn extrémních
—Na Cypru došlo k po
tyčkám mezi demonstran živlu, které odmítají kaž
ty a britským vojskem. dou smírnou dohodu- V
1. 10.
Francouzská de posledních volbách se
legace odešla ze zasedáni
Spojených národů, když to projevilo zisky ex
bylo odhlasováno, že se trémní strany Heruth a
bude jednat o alžírské ztrátami umírněných
otázce.
Ben Gurionových so
2. 10.
Podle posledních cialistů. Naděje na ůzpráv je bývalý argen
tinský diktátor Perón zcmni ústupky Israele
dosud na palubě para- jsou proto menši než
guayského dělového člu kdy před tím.
nu v Buenos Aires. Zprá Země dvakrát zaslíbená
vy, že mu byl udělen asyl
Většina
zmíněných
ve Španělsku, byly \~yvráceny.
překážek by se snad da
la postupem času pře
klenout, kdyby rozum a
ČS. ADVOKÁT
dobrá vůle nahradily
DR. V. VOŘÍŠEK
zatvrzelost. Nejhůře se
úřaduje
však dají překonat tako
v paláci Victoria,
vé problémy, kde je
44 Quccn St.,
Melboume — City
Dopravu všeho druhu
jako poradce,
í zboží dodávkovým autem
tlumočník a expert
v Melbourne
v oboru evropských
spolehlivě obstará
dokumentů a práv
MÍLA VODIČKA
Volejte předem
Telefon :
MB 5039 /kancelář
Windsor (LX) 3631
LA 9530 /byt/
(volat v pracovní době)

ZE DNE NA DEN
19. 9. - Argentinská revo
luce skončila resignaci
presidenta Perónu.
-Řečtí demonstranti na
Cypru zapálili budovu
Brilish Institute.
20. 9. - Otázka přijetí ko
munistické Číny do Spo
jených národů byla na
návrh amerického dele
gáta vzata s pořadu.
21. 9. - Vojenská junta,
která se ujala vlády v
Argentině po Perónově resignnei, přijala podmínky
povstalců a kapitulovala.
Povstalecký generál Ecluardo Lonnrdí byl jmeno
ván prozatímním presi
dentem.
22. 9. - Argentinská revo
luční vláda rozpustila
parlament a změnila jmé
na provincii "Eva Perón”
a "President Perón” na
původní "Chaco" a "La
Pumpa.”
23. 9. - V USA byl uve
řejněn text dopisu mar
šála Bulganina presidentu
Elsenhowerovi. který je
odpovědi Sovětského sva
zu na Eisenhowerňv plán
výměny vojenských in
formaci. Komunisté žá
dají odzbrojení a zákaz
atomových zbrani, s
Eisenhowerovým plánem
souhlasí za určitých pod
mínek.
— Britské
ministerstvo
zahraničních věci vyda
lo úřední zprávu o pří
padu sovětských špionů
Macleana a Burgesse,
kteří zmizeli za Železnou
oponou v květnu 1951.
Zprávu si vynutil britský
tisk po uveřejnění po
drobností Petrovovv afé
ry v Austrálii.
24. 9. - President Eisenhoxver byl nečekaně po
stižen srdečním záchva
tem.

rctmí půjčka. Israel:, aby

pravda (alespoň, částeč- j vým presidentem je vůdce vzbouřenců generál
ně j ~= obou stranách- Lonardi, který spolu s prozatímní vojenskou vlá
Židcvský rolník a děl dou převzal kontrolu země.
ník zapustil pevně koře-!
Političtí
ny do země zaslíbené, ze > Povstání začalo v tře kem. dobře.
tím
největším
městě
Ar

uprchlíci
se
vrací
domů,
které vlastními mozoly 1
z
vězeni
byli
propuštěni
gentiny
Cordobě,
kde
vydřel obilní pole, ovoc-'
né plantáže a továrny, j měli povstalci svůj hlav vůdcově oposičnich
Příčin o-u stran, svoboda informaci
kde byl kdysi jenom pí- ■ ní stan.
jeho
úspěchu
byla spo byla obnovena. Časopis
sek a kámen. Kdo se mu
lupráce
jednotlivých
slo "La Prensa'’, jehož po
může divit po štvanicích, j
tlačeni vzbudilo kdysi
žek
branných
sil.
Její
koncentračních táborech ,
a pogromech ve všech i naprostý nedostatek za takový rozruch ve světě,
vinil pád předcházejících znovu vyšel. President
částech světa?
Z bídy a beznaděje , pokusů- Perón resigno- Lonardi slíbil demokra
kolem Gazv se dívá do i val pod hrozbou bom tické volby v nejkratšř
země- která iim po stale bardování Buenos Aires možné době- V jižní
1 o d - Americe je ovšem tro
tí patřila, 200 000 arab vzbouřeneckým
ských uprchlíků- Kdo se stvem. Vojenská vlá chu reservy vždycky na
může divit, že na ni také da, kterou jmenoval, pak místě a bude třeba delší
oni hledí z vyhnanství bezpodmínečně kapitu doby, než se ukáží sku
tečné zániěry a schop
jako na svou zemi za- j lovala.
slíbenou-kw- i Nová vláda začala cel nosti nových vládců.

Porkkala Finsku
toužebně čekalo, byla podepsána. Jedinou pod
mínkou byla rakouská
neutralisace. Němci na
svou mírovou smlouvu
ovšem čekají stejně tou
žebně, jeko na ni čekali
Rakušané. Rakouský pří
klad jim postavil před
oči otázku: 'Rozdělené
a ozbrojené Německo se
Západem, nebo jednot
né, neutrální Německo?”
Proti americkým
základnám
Ústup z Porkkaly je je
nom třetím klínem úto
ku- Maršál Žukov ne
ztrácel čas s prohláše
ním: ”Čím dříve budou
ostatní následovat našeho
přikladu, tím lípě pro
všeobecný mír!” Tak
vypadá scpětská verse,
která však při bližším
prozkoumání neobstojí.
Příklad satelitů
Mezi Porkkalou a pří
padem amerických zá
kladen je jasný rozdíl.
Američané udržují své
posádky v cizině se svo
lením, někdy dokonce
na žádost, příslušných
vlád. Rusové ve Finsku
právem silnějšího, proti
vůli finského národa a
jeho vládySVAZ BÝVALÝCH PO
LIT. VĚZŇŮ Z ČSR V
AUSTRÁLII
upozorňuje všechny bý
valé politické vězně z
doby nacismu, že lhůta
k p-odáni žádosti o ná
hradu za vězněni byla
prodloužena o jeden rok,
t. j. do 30. září 1956.
Svaz vybízí všechny
oprávněné, aby podání
žádosti zbytečně neodkláaáli.
V. U.

Lenin a koexistence
Průhlednost sovětské
politiky bohužel nezna
mená, že by nebyla účin
ná. Unavené demokracie
se rozhlížejí po přátel
ských gestech, ne po úskocich. Proč by neměl
stačit hmatatelný akt,
kde dříve stačila slova?
Odsun z Porkkaly je
iistě něco viditelného.
Uvidí jej skandinávští
neutrálové stejně jako ti
západní politici, kteří po
lykají sovětskou koexistenční linii s takovým
elánem.
A přece nemusí jit
k důkazu podvodnosti
kremelského
přátelství

/pokračování se str. 1/
dále než k samotnému
Chruščevovi, který řekl
východoněmecké delega
ci v Moskvě: "Mýlí se
každý, kdo si plete náš
úsměv s ústupem od po
litiky Marxe a Lenina!”
To je řeČ, které rozumí
me a věříme. Bylo by
dobře, kdyby si demo
kratičtí státnici při tú
příležitosti osvěžili starý
Leninův výrok: "Musí
me být připraveni použí
vat úskoků, podvodů,
právních přestupků, za
mlčováni a skrývání prav
dy.” Soudruh Chruščev
od této politiky, podle
vlastního doznáni, neho
dlá ustoupit.
-IV

—Naše rovy—
NÁŠ
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Redakci Hlasu domovaMelb. 25. 9. 55.
Vážení pánové,
131 — 53 je 78.
S úctou

R. T-, C’toii Hill.
Čtenář R. T. má pravdu. HD ncumi počí
tat. V článku ” 4 měsíce akce amnestie” /HD
19/V-, str. 4/ je aritmetická chyba. Neomlouvá
nás, že jsou čisla přejata z "Československého
přehledu č- 79 z 6. 9. 55. Jediná útěcha v
slabých počtech: nezhřešili jsme sami. Důkaz
následuje:

MORMON STÁRNE POMALU
(Z článku o Brighamu Youngovi, vůdci
sekty Mormonů) .... .V roce 1856, stár 56
let, se oženil se svojí 24- ženou ... .7. dubna
1869 se stala paní Anna Eliza Deeová 27.
ženou Brighama Youngha. Byla poslední a
nejnepříjemnějsí ženou 67 - letého proroka
Mormonů .. .
The Herald, Melbourne, 27. 9. 1955,
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Australské vlaštovky

"Co nevidět se už shledá se svými drahými doma v republice nas
čtenář J- H., žijící v Sydney v Austrálii. Píše nám o tom. ve svém dopise: ;
"Srdečně děkuji za posílání "Hlasu domova", který v pořádku dostávám,
a s radostí čtu, a už se vidím tam u vás doma. Posíláte mně teď
dvoje noviny. Mám pro oboje dosti čtenářů. A s jakou radosti si přečtu
něco o své domovině. Že se těším, to ani nemusím psát- To jisté vy i
doma víte, jak si my, co se vracíme, vážíme naší milé vlasti. Austrálii
opouštím 21. září ...”
Hlas domova, Praha, 6-' 9. 55.
Čtenář pražského ''Hla
su domova” se jmenuje
Jan Hlaváček, povolá
ním mechanik, který vy
dělával zhruba 100 £
měsíčné. Jeho spoluhrá
či v S. C- Prague Sydney
věděli už delší dobu,
že se chystá k odjezdu.
Jako důvod udával, že
tu není šťasten a že
touží po domové.
Bez výhrady se připojujeme k závěru článku
našeho pražského jme
novce: "Přejeme čtenáři
J. H- šťastný návrat do
republiky, kde ho oče
kává nový život.”
Vrací se otrok
Uprchlík P. B. z Victorie ještě neodjel- Za
slal však do Prahy do
pis, z nějž citujeme za
jímavější pasáže.
”Již jsem byl celý zou
falý po tom všem utrpe
ní, co jsem prožil zde
za .hranicemi. . .Nechal
jsem se zlákat kamará
dem, který, jak jsem
později poznal, byl do
brodruh. Co bídy a hla
du jsem vytrpěl, nedá
se ani popsat. Nyní jsem
poznal na vlastní kůži,
co to znamená slovo ka
pitalista. Využívají nás,
cizince, jako otroky. • .
Nemohl jsem nic dělat,
jen mlčet a dřít se jako
otrok. Zatím co páni
se nám smáli a vesele
se bavili za naši dřinu-.:

Jsem ženatý a mám dvě
děcka. Moje žena je
Australanka- Rád bych
ji vzal s sebou do své
vlasti. Byla šťastná, když
jsem jí pověděl, že se
budu moci vrátit zpět
do své milované ma
tičky Prahy.. . -”
Vrací se střední útočník?
V 13. čísle pražského
HD se pražská propa
ganda snaží ulovit po
chybného
sólokapra :
"Dozví se Josef Maleček
o amnestii?” Ať se dozví
nebo ne, je to stejně úpa
dek: z polského exilu
se vrátil aspoň částečný
ministerský
předseda
exilové vlády Hugo
Hanke (částečný proto,
že většina Poláků tuto
vládu tak jako tak nebe
re
vážně), čs. komu
nisté by vzali zavděk
středním útočníkem.
rací
V
se tihle:
Andrej Maščuch, prošel
Wuerzburgem, Bayreuthem, Lcchfeldcm, byl v
cizinecké legii.
Jan Hrabovský z Nové
ho Města nad Váhom,
žil v Německu nemo
cen, 41 . ! týVáclav Faust, 35-letý
krejčí, měl samostatný
yodnik v Německu.
Jaroslav Kopie ze Žižkova, utekl v 17 letech,
prošel. tábory Amberg
Eichstaedt,
LJlm,

Gmuenó, republiku
opustil v roce 1949Karel Janík z Brna, utekl
17-letý, žil ve Welsu v
Rakousku. - Vlasta Bera
nová z Prahy -Vinohrad.
Žila v Rakousku se svým
synkem. - Pavel Opavský,
utekl v 16 letech s "Janem
Demjanovičem.” - Ladi
slav Dvořák z Olešné u
Vlašimi, 25-Ietý, sloužil v
cizinecké legii, pak žil ve
Francii. - Ondřej Můdry
z Lucinova, okres Sabinov, utekl pro "rodinné
neshody", Ve Válce "byl
tři čtvrti roku místopřed
sedou známého sdružení
čs. uprchlíků”. - Ladislav
Bednář z Rakouska. - Jo
sef a Božena Boehmovi,
bývalí majitelé továrny v
Pečkách. -Matěj Komenda
z Opavy, 29-letý. Žil ve
Francii a v Belgii. S rodi
nou se vrátil z Brazílie
Štěpán Moravec.
Miroslav Jirků, bý
valý cizinecký legionář,
ze šanova u Hrušovan.
Václav Brázda (podle
ČTK řezník), podle praž
ského rozhlasu bývalý
obchodník s uhlím ze
Smíchova. - Josef Mika
65-letý z Rakouska Frant.
Kučera z Venezuely. E.
Dolina z Velké Britanie.
M. Hoznourek z Brazílie,
J. Kohout a bývalý cizi
necký legionář A. Chýle.
HD/ J.L./Č.

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
né výměně Šímů. Jako
první poběží v Jugoslávii
"Jan Hus”.
—Vyslancem v Turecku
se stal eo Bohumilu Je
línková dr. Jaroslav Kva
ček.
—Pardubická "Tesla" vy
rábí ” kapesní piano ”,
dlouhé 50 cm, vysoké 13
cm a vážící 6 a půl kg.
-—28 - letý VL Kočí a 33letv VL Bachovský, oba
z Prahy, byli zatčeni pro
padělání bankovek.
—10 čs studentů odjelo
studovat na námořní ško
lu do polského přístavu
Gdyně.
—"Kulak" ing. Andrlik
z Holubic na Slavkovsku
bvl odsouzen na 4 měsí
ce mimo to má na 10
let zakázaný pobyt na
slavkovském okrese.
— V Brně uspořádali
"Výstavu čs. strojíren
ství”.
—Pražský primátor Adolf
Svoboda se zúčastnil
prvního sjezdu starostů
světových měst ve Flo
rencii.
—Sovětský hudební skla
datel Chačaturjan se lé
čil v Karlových Varech
a dirigoval koncert tam
ního symfonického or
chestru.
—Nová slovenská diva
delní hra "Kromašská
vzbura” od Jána Skalky
bude uvedena v Košicích.
—Letošní "Divadelní žatvu” vyhrály tyto soubory:
brněnské státní divadlo
Janáčkovými "Výlety pa
na Broučka” a ústecké
divadlo Wagnerovým
"Bludným Holanďanem”
za operu, za operetu

Železná opona na hranicích

PROCES V BRNĚ
Fr. Staněk z Kuřimské Nové Vsi, předseda
MNV, byl odsouzen v
Brně na 18 let žaláře,
farář Josef Dálka na 11
let a Fr- Staněk z Tišno
va na 2 a půl léta- Za
vinu jim byla kladena i
velezrada. Kuřimský Fr.
Staněk byl obviněn, že
od roku 1953 prováděl
podvratnou činnost. Na
vázal spojeni "se zahra
ničím“ a získal pro svoje
akce faráře Dálku a dal
ší spolupracovníky.
Dokonce prý slíbil, že
obstará bakteriologické
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kultury pro rozšiřováni
dobytčích nákaz, což se
však nepodařilo. Sou
hlasil s tím. že J Dálka
odevzdal kněžitn, kteří
utíkali za hranice.
28.000 Kčs z kostelních
fondů- Jeden z takto
podpořených knězi ”se
vrátil později do ČSR
jako imperialistický špio
nážní agent". Tišnovský
Fr. Staněk byl prý "do
nucen
pracovat jako
spojka" mezi jednotli
vými protistátními sku
pinami.
Č

ostravské divadlo Kubi
šovými "Pasekáři”, za
balet plzeňské Kašlíkovým ” Jánošíkem ", V
oboru činohry vyhrálo
pražské Realistické di
vadlo, Armádní divadlo
v Martině, budějovické
—V srpnu vzrostl počet
obyvatelstva v pohraničí
o 824 osídlence.
—V karlovarském Plzeň
ském parku bude stát
socha Karla IV,, kterou
navrhl sochař Otakar
Švec
—Z promítání na filmo
vém festivalu v Benát
kách byl vyloučen čs.
film "Jan Hus", protože
urážel katolickou církev.
Promítal se na festivalu
v Edinburghu.
—Natáčí se film "Vzorný
kinematograf Haška Ja
roslava”, zmontovaný z
Haškových povídek. Re
žíruje O. Lipský.
—Ve věku 62 let zemřel
v Praze malíř F. Zik
mund.
—Pro podvody byl v Pra
ze zatčen Dušan Říha,
který vylákal na svých
obětech 230.000 Kčs.
—U Plzně se buduje no
vá továrna na stroje a
zařízení továren, jež bu
de výhradně dodávat So
větskému svazu.
—"Pražské hudební jaro
1956” se bude jmenovat
"Mozart v Praze". Bude
též natočen film o mozartovské Praze.
—Čs. vědci jezdí po svě
tě: dr. J. Macek a dr. L.
Holotík byli na sjezdu
historiků v Římě, prof,
J. Smetana na kongresu
pro hydraulický výzkum
v Holandsku, kde byli
také na anestesiologickém kongresu dr. II.
Keszler. dr. J. Pastorová
a dr. T. Kadlec, dr. F,
Lenoch bvl až v Brasilii
na reumatologické kon
ferenci.
Na zasedání Spojených
národů zastupuje Česko
slovensko tato delegace.
Václav David jako mi
nistr zahraničí. Jiří Nosek
F. Vavřička. J. Ullrich.
K. Petrželka. O. Kaiscr.
I. Kopcckv. I. Úlchla a
K švec.

—Na uprázdněné místo
Václava Noska v posla
necké sněmovně bude
zvolen ve Slaném před
seda MNV ve Smečně
Josef Pokorný.
—11. září byla uspořádá
na akce pro "získání
predpkůitelů
tiskovin
KSČ".
—Se sovětským velvy
slancem Firjubinein. kte
rý byl služebně přeložen,
se na letišti v Ruzyni
přišli rozloučit předseda
vlády V. Široký, tajemník
ÚV KSČ J. Hendrych,
ministr zahraničí V. Da
vid. ministři Kahuda, Má
lek. Reitmaier a Smida.
—Na koncertu pro praž
ský diplomatický sbor, po
řádaném ministerstvem
zahraničí v zahradě Čer
nínského paláce, účinko
vali. L. Skálová, L, Domaninská. E. Haken, B.
Blachut, I. Kawacziuk, V.
Malcev a Komorní sdru
ženi profesorů konserva
toře.
—V Brně byli odsouzeni
pro "zcizení 1.700 kg
vlny”: J. Indra (14 let).
V. Slabihoudek (12 let),
V. Mazal a M. Černá (10
let). L. Němec (9 let), M.
Radová a M. štursov.V
(7 let). L. Guričová a F.
Nováková (6 let), V. Rotrekl (3 roky) a R. Vaisová (2 roky).
—Pro podvody v praž
ských prodejnách ovoce
a zeleniny byli odsouzeni:
zástupce podnikového ře
ditele národního podni
ku "Pramen-ovocc a ze
lenina” J. Němeček (11
let), vedoucí inventurniho
odděleni K. Andrle (1
rok)
úředník nuselské
tržnice A. Dalík (6 let),
vedoucí tržnice v Praze
I. F. Pilík (7 let), ve
doucí tržnice na Smícho
vě A. Hájek (0 let), ve
doucí tržnice na Žižkově
II Hýža (3 roky), vedoucí
prodejny na Vinohradech
A. Martínek (6 let).
—Čs. Červený křiž da
roval Indickému
ČK
20.000 rupií jako pomoc
pro oběti povodní.
—"Kulak" M. LukáČ z
Oreského u Prešovu byl
odsouzen v Michalovcích
na 6 let a ke ztrátě maietku.
J.L./Č

Hraničnt průsek s elektrickým drátem a minami
ZápadoněmecKČ pohra
niční stráže ohlásily v
srpnu, že českoslovenští
vojáci začali na Chebsku
odstraňovat
hraniční
překážky a miny a že
se začíná zorávat půda
v zakázaném pásmu.
U Železné Rudy zůstá
vá však Železná opona
hranici dvou světů a po-

mírou atrakcí pro ně
mecké výletníky. Hra
niční přechody jsou za
barikádovány a zarostlé
travou, les je rozťat
průsekem s pozorova
telnami a drátěnými pře
kážkami a pobořená selská stavení na české stra
ně jsou stále opuštěnájes

Pohled do lidovědemokratických Čech
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Nález královské komise, jež vyšetřovala sovětskou špionáž v Austrálii
Specialista nervových chorob

s dlouholetou praxí ve Varšavě
J. MACKIEWICZ
3. posch., 117 Coííins St., Meíb. - City
nebo - 25 Balston St., St. Kílda, Vic-

JE TŘEBA ZLEPŠIT ZÁKONY

PROTI ŠPIONÁŽI

Návštévy telef. předem na č. L3 4083

Čertovka
Junius
Na strunky ticha brnká řeka
takt za taktem své serenády.
Pocestný se dnes nevyleká,
že vyzradí se jeho spády.
Jaképak, strachy! Stará Kampa
nekryla nikdy apače.
Na ústech vůní dingače
a ještě výše pěkný lampáš
vylétl z Pekla noční pták,
jako by ďábla chtěl se zříci.
(Kdysi jsem dopad taky tak.
Šenkýři, staří nevděčníci! J
Jak křížila se jeho stopa!
Vítr mu prudce zadul v krovky,
že ocitl se u Čertovky
l i/, než se ztratil vinný opar-

V uzounký potok mezi stíny,
jež už se potýkaly s raném,
skryly se družky Vltavíny,
od Frejú celé urousanč.
To bylo potom levitů,
že noc jc vždycky špatný- rádce,
na selíc držet má se, krátce,
že čerti nikdy nespi tu.

Pan pocestný si těžce vzdych:
čert čerty vetn, ti jsou mi k žertu,
a za mák nebojím se jich,
jsa domácím U sedmi čertů.
£e jen ta réva tolik kope!
Osmého čerta arkýř hosti,
a lkát tni hv.de o střídmosti
má neúprosná Penelope!

14. září 1955 byly dány australskému tisku kopie zpráv o výsledcích
šetření královské komise, která vyšetřovala okolnosti sovětské špionáže
v Austrálii. Podkladem jejího šetření byly dokumenty, dodané australské
bezpečnostní službě bývalým sovětským vyzvědačem Vladimírem Petro
vem. Na základě těchto dokumentů předvolala komise radu svědků,
kteří vypovídali někdy ochotně, někdy neochotně, v určitých případech
skoro vůbec ne.
Hlavní body nálezu královské komise:
1. Všechny dokumenty, které australským úřadům dodal Vladimír Petrov,
jsou nepochybné pravé.
2. Z těchto dokumentů je jasné, že Sovětský svaz po léta zneužíval diplo
matického postavení členů sovětského vyslanectví v Canbeře ke špionáž
ním účelům.
3. Zdejší organisace, jež se zabývala vojenskou špionáží, byla zapojena
na špionážní službu sovětského ministerstva vnitra (M. V. D-)
4. Z dokumentů není jasné, byla-li Petrovovým odhalením špionážní
činnost zcela přerušena, nebo zda-li ještě operují v Austrálii další výzvě
dách
5. Podle stávajících platných zákonů není opodstatněna jakákoli právní
akce proti osobám, jež byly do špionážní činnosti zapleteny.

Tyto zjištěné skuteč
nosti přirozené nevadí
komunistické propagan
dě, která se z celé aféry
snaží vyzout zcela jed
noduše: celá Petrovova
aféra je podvod, inspi
rovaný australskou vlá
dou a provedený bezpeč
nostní službou na přáni
amerických kapitalistů,
jimž velmi záleží na tom,
aby se australské styky ;
se Sovětským svazem
zhoršily.
Zvláštní vydání
Sydncyská komunis
tická "Tribune” vvdala
16. září zvláštní vydání,
ve kterém ujišťuje, že
komunisté
isou věrni
Austrálii- Na podporu
svého tvrzení uvádí tyto
pochybně autority: před
sedu komunistické stra
ny Austrálie Dixcra a
generálního
tajemníka
Sharkeye.
Citát z Dixona: "Ko
munistická strana Au
strálie se nezabývá špio
nážní činnosti ani ji ne
podporuje. KSA slouží
australskému
lidu.”
Sharkey ho ve vlastenec
tví ještě předčil: "Ko
munisté miluji Austrálii
a budcu do krainosti
bránit její nezávislost a
práva”
Porozené
že
opravdovým zrádcem
.Austrálie je, podle po

dáni ’ Tribune”, mini
sterský’ předseda Menzies.
Clayton a Ollierová
Komunistům vůbec
nevadí, že nález králov
ské komise výslovně ří
ká, že činnost členky
francouzské legace Ollierové ohrozila bezpeč-

nést svobodného světaPodle "Tribune'' je pa
ni Ollierová zcela nevin
na, stejně jako Walter
S. Clayton, o němž krá
lovská komise prohlási
la. že byl hlavni spojkou
sovětské špionáže Nález
komise říká o něm doslo
va; "Nepochybujeme o

tem. že se skrýval proto,
aby nemusit před námi
svědčit dřív, než bylo
známo- jaký’ svědecký
materiál je proti němu
k disposici. • ."
Královská komise se
specielně zmiňuje o svě
dectví
komunistického
novináře Chiplina a ge
nerálního taje m nika
Sharkeye, o nichž říká,
že oba nevypovídali prav
du.
Reforma zákonů o
špionáži
Komunistická "Tribu
ne" přirozeně co nejvíc
využívá nešťastných pro
hlášeni dr Evatta, jež bo
hužel vytvořila z Potra
vová případu stranickou
otázku prvého řádu.
Nález královské komi
se na štěsti nenavrhuje
zavedeni McCarthystických metod v Austrálii,
ale rozhodně vybízí k
tomu, aby bylo mírové
australské zákonodárství,
jež se týká činnosti cizích
agentů, podstatně zostře
no a utěsněno.
vm

Operace
Svobodná Evropa
PŘEHLED PRÁCE FREE

EUROPE COMMITTEE, INC.

Nynější president Free Europe Committee, lne. Whitney H. Shepard
son uveřejnil nedávno přehled činnosti F-E.C., jehož práci řídí. Free
Europe pracuje v šesti samostatných odděleních: Rádio Free Europe rozhlasová činnost, Freo Europe Press - oddělení tiskové, Division of
Exile Relations - spolupracuje s "vrcholnými organisacemi” jednotlivých
exilů, Mid - European Studies Center a Mid - Europcan Law Project umožňují exulantům vědeckou práci, Free Europe Citizcns’ Servicc má na starosti ulehčení uprchlíkům v táborech a spoluprá i s takovými
organisacemi, jako byl na př. LLS. Escopec Program, Free Europe
University in Exile - pece o studenty - exulanty.

Rádio
Svobodná Evrcpt
Koncem roku 1954
mělo rádio Svobodné
Evropy 29 vysilačů a
zesilovacích stanic (z to
ho 2 100 kilowattové vy
sílačky' u Lisabonu). RFF
vysílá nyní do Českoslo
venska, Maďarska, Pol
ska, Rumunska a Bulhar
ska. Celkový čas vysílá
ní je 3.000 hodin týdně.
Do Československa jsou

Původní anglické látky na pánské a dámské
zimníky a svrchníky - Cromby, Veloury a j. jako dárkové balíčky Vašim drahým na zimu
zasílá do celého světa"
LEOPOLD P A L K A • 97, Cirencester St..
LONDON, W- 2. E N G L A N D
Rovněž prvotřídní pletací vlnu. Vyžádejte si
nabídku.

programy přenášeny prů
měrně 18-20 hodin den
něZpráva
presidenta
Shepardsona tvrdl, že
asi 8C-85 proč, lidi za
Železnou oponou po
slouchá programy RFE.
Na podporu tohoto tvr
zení uvádí znění dopisu
z Československa: "Prak
ticky vám může každé
dítě potvrdit, že vašim
programům naslouchají
celé rodiny. Je to proto,
že neslibujete modré s
nebe, že neříkáte lži a
že všechno, co říkáte, je
pravda, již každý Čech
a Slovák cítí.”
Z ústních svědectví
ie citován výrok americ
kého' Slováka Hvasty,

vězněného kdysi v Česko
slovensku. Hvasta pro
hlásil. že dozorci vězňů
poslouchali Svobodnou
Evropu pravidelné a že
mu sami přinášeli zprá
vy o tom, co o jeho
vlastním případu hlásí
Svobodná Evropa- Do
dal, žc mnozí komunisté,
ovlivnění programy RFE,
se snaží si udělat u svých
spoluobčanů dobré oko,
”aby se zajistili po bu
doucím osvobození.”
Publikace
Svobodné Evropy
Dělí se na dvé skupi
ny: první jsou určeny
pro informací svobodné
ho světa o zemích za Že
leznou oponou, druhé
/pokračování na str. 6/
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Procházka Prahou za spartakiády

Lid se baví revolučně
Kdyby se letos v létě někdo z uprchlíků octl v Praze na spartakiádě, při
padal by si asi jako pan Kondelík, když chodil na zpěváčky- Jenže dnes
by už nemohl jít k Rozvařilovům nebo k Labuti. Zpěváčkové se v revo
luční epoše přestěhovali na okázalejší místa - do závodních klubů, do
divadel satiry, estrád, do cirkusu, na Zimní stadion- do Stromovky, zkrátka jak tomu říkají páni z kulturní komise KSČ - do domů kultury a parkíi
oddechu. Lehká múza se dobře nesnáší s revoluční kulturou. Proto také
všechna inserce v komunistickém tiskib jež se lehké a nejlehčí múzy týká,
je cudně ukryta na zadních stranách pod hlavičkou "Různá oznámeni”.

Čekali bysto, že po
sedmiletém
kulturním
snažení docílí rodná stra
na aspoň tolik, že si zna
vený bojovník za mír v
neděli večer sedne u
Vaňky ve Stromovce
(vlastně v parku odde
chu Julia Fučíka), dá si
způsobně pivo a se záj
mem vyslechne recitaci
bojovných zpěvů Louise
Aragona, Pabla Nerudy
nebo aspoň Antonína
Zápotockého. Skutečnost
je taková: kulturní revo
luci v Československu
zachraňují stáři osvěd
čení borci z nejtemněj
ších dob kapitalismu.
Strauss a Suppé
Na Zimním stadionu
na Štvanici, kde se v lé
tě potýkali Vávra s I ebrušem blahé paměti, mů
žete dnes shlédnout "kla
sickou operetu ze živourenesanční
Florencie ”
"Boccaccio" od Suppého.

Když se vám to bude za
mlouvat, můžete si tam
též poslechnout příští
večer "výpravnou ope
retu z řeckého bájeslovi”
"Orfeus v podsvětí” od
Johanna Strausse, který
táhne vic než Majakovský. Obojí představení
provedlo krajské oblast
ní divadlo z Teplic
Jistě se budete příští
neděli divit, proč se "pro
chladno
překládá
ze
Zimního stadionu do
Státního divadla v Karli
ně” nová opereta J. Ka
lase "Dovolená s Andě
lem”.
Přehrávka Karla Vlacha
Milovníci dekadentní
ho jazzu se asi dostaví
v plném počtu na "noč
ní přehrávku, poslední
před zájezdem do Ma
ďarska", kterou sehraje
proti severní tribuně Ka
rel Vlach se svým archcstrem a sólisty:

/Pokračování/
Dostali jsme nové uniformy a všechen zadržený
žold, takže po této stránce nám bylo zase hej.
Budoucnost však byla zachmuřená. Museli isme
demobilisovat, jenže my jsme neměli kam. Cizince
strkali Francouzi do pracovních táborů, což. nás
vůbec nelákalo. Vydal jsem se tedy na českoslo
venský konsulát v Marseille, kde tehdy úřadoval
dr. Vochoč- Musil jsem jednat rychle, protože
jsem dostal propustku z Agde jen na tri dny.
Konsulovi jsem naše potíže vyložil a zapřísáhl
jsem ho, aby pro nas něco udělal. Dva dny’ jsem
ho pak marně honil. Teprve třetí den mi dal na
poslední chvíli dopis pro velitelství v Agde. ve
kterém potvrzuje, že má možnost mne a ostatní
z naši party zaměstnat u Baťů v Maroku.
V Agde se na velitelství zaradovali, že se zbaví
obtížných cizinců, řekli, že je všechno v pořádku,
abychom šli na demobilisačni úřad. Šli jsme- ale
to už nás bylo celkem osmadvacet- všichni nadějní
budoucí zaměstnanci pana Bati. Demobilisace pro
šla všem hladce, ani jeden z nás nemusel do
pracovního tábora. Vypravili jsme se.to už v ci
vilu, zase na konsulát do Marseille, panu konsu
lovi pěkně poděkovali, a vyrazili na repatriační

sestrami Allanovými, Ru
dolfem Cortésem a kon
ferenciérem Janem Bo
rovičkou. Místo chromatiky Kamila Běhounka
(kde je mu dnes konec?)
zahude Ota Čermák n.a
elektrofonické varhanyNa scéně Tyláčck ...
Milovnici starožitnosti,
pozor! Příští program
na Zimním stadionu: kabaretní revue "Komedie
pro vás” k níž složili
hudbu J- Baštář a B. Ni
kodém, v hlavních ro
lích Mařenka Norrová
a Jiří Sedláček, sbor:
Bakaláři.
Hudební komedie se
vedrala i do ponurých
zdí vědění a uměn, ne
boť se dočítáme, že na
révovém nádvoří praž
ského Klementina se ode
hrává svrchu jmenova
ná v režii Alfreda Radoka pod názvem "Stalo se
v dešti”- Hudbu složili

J. Kaláb a dr. O. l.etfus.
Hraji a zpívají: Rúž.i.a
Lysenkcvá, Běla Jurd.ová, Svatopluk Beneš, E.
Dubský... a šrarnl
Zajdcte-li náhodou do
Vodičkovy ulice, nezapo
meňte navštívit Divadlo
estrády a satiry, kde vy
slechnete
nejkrásnějši
skladbv kapelníka Karla
Valdaufa, nebo zajděte
hned za roh do Rokoka
na noční představení ka
baretu "Smích a zpěvy
Paříže” (velký úspěch,
každý večer dvě před
staveni). V Rokoku mů
žete si také poslechnout
II. koncert komorní jaz
zové hudby v tomto ob
sazeni : Karel Krautgartner
saxofon, klarinet,
Vladimír Hořčík - klavír,
Jar- Boťa - basa, Mirek
Vrba . hici nástroje, Ivo
Preis - trubka, Věra
Goetzová - zpěv.
Čert ví, proč
Kabarctni a operetní
veteráni Jarka Mottl, J.
Fuksa a Tino Muff na
psali "clownerii »c zpě
vem, artistikou a tancem"
'Čert ví, proč". Kdybyste
netrefili, hraje se v zá
vodním
klubu vojen-

středisko, kde jsme z nich vyrazili podporu 15
franků denně a demobilisačni prémii 500 frankůNašli jsme si byt a začali se rozhlížet po Marseille.
Bylo to všechno lila. Konsul nám stále slibovalže nás nějak dostane do Anglie, ale datum se
stále odkládalo, peníze docházely, podpora byla
maiá a nebylo možno ji brát do nekonečna, na
čs. komitétu, jak to na takových komitétech bývá,
to taky vypadalo jako na komitétu, zkrátka nikde
nic.
Když nás čekáni omrzelo, pojali jsme fantastický
plán, jak se dostat přes Švýcarsko do Jugoslávie.
Naše odyssea skončila neslavné, přešli jsme
švýcarskou hranici dvakrát. Poprvé jsme hladce
prošli kolem celnice, ale ani ne 500 metrů od hra
niční čáry nás zastavil švýcarský celník. Musili
isme s ním zpátky na celníci, kde s námi velmi
zdvořile, ale velmi cévně sepsali protokol a bez
ceremonií dopravili za ostnatý drát na francouzskou
půdu. Nedali jsme se však odradit. Počkal: jsme
na noc, provlékli se bez velkých potíží pod ostna
tým drátem a namířili přímo k Zeneve. Dostali
isme se až na samý okraj města. Protože se začína
lo rn-ednívat. v kradl: jsme se na seník nějaké ze
mědělské usedlostí, kde jsme si především v teple
a v pohodlí zch rupli.
Ráno nás na sertíku probudil sedlák- Byli jsme
totiž ’~k neopatrní, že jsme zapomněli odstavů
žebřík, po němž tc—;e na seno vylezli. Chvíli jsme
se s ním dohadovali, aby naši přítomnost nehlásil
policií, že dva z nás už šli předem na čs. konsulát
(což byla pravda). Nedalo se však nic dělat- Policie
se sice pokusila spojit s konsulátem. ale tam bylo
zavřeno, protože to bylo zrovna na Svlvestra. O

ských stavbaiú (dříve
Haló kabaret, ještě dřive U Šenfloků) na Václavském náměstí. I Jčin-

kující: J- Fuksa, Tino
Muff, Andulka Nováková, H. Vondrášková,
/pokračováni na str. 6/

Byl jednou jeden král
Červencové číslo měsíčníku "Ncws Front Behind the Iron Curtain" přináší obsáhlý přehled
filmové tvorby satelitních států- Největší po
zornosti čtenáře si asi zaslouží československý
film Byl jednou jeden král”. "News” o něm
píše toto: "Ačkoliv v čs- lilmové tvorbě je
stale hlavni důraz kladen na stranickou linii,
není tato v novém kursu tak důrazně uplatňo
vána . - -Jan Werich, známý herec a producent,
nedávno skončil práci na filmu "Byl jednou
jeden král”. Je to komedie, založená nn slo
venské pohádce "Sůl nad zlato”.
Tento film je především zamýšlen jako zá
bava, a ačkoliv se v něm řeší spor dobra se
zlem pohádkovým způsobem, je jistě významné,
že jeho morálka nebyla překroucena pro ko
munistické účely. Postava krále není nijak změ
něna, aby představovala všechny hříchy impe
rialismu. Naopak. Já První (tak se ve filmu král
jmenuje - p. r.) je představen jako dobro
srdečný král, jehož jedinou chybou je, že je
tvrdohlavý a naslouchá špatným rádcům- Na
konci filmu není král nucen se poděkovat, ale
nahradí jen své rádce muži z lidu."
"Byl jednou jeden král” byl zřejmě točen
jako obdoba úspěšného "Císařova pekaře”.
Krále přirozeně hraje Jan Werich, který se i
maskou podobá Rudolfovi z "Císařova pekaře".
V druhé hlavni roli vystupuje vytrvalý a
úspěšný kolaborant Vlasta Burian, který vy
tvořil postavu dvorního lékaře Atakdálc.
HD

těch dvou kamarádech, kteří se tam vypravili, jsme
se už raději nezmiňovali, neboť jsme jim nechtěli
kazit šance. Švýcarská policie se k nám chovala
velice slušné. Nejdříve nás vyslechli, pak nás na
ložili do auta a zavezli do Ženevy na policejní
ředitelství, kde nám dali najíst a nechali nás odpo
činout. Ale tím také švýcarské pohostinství skonči
lo. Naložili nás zase do policejního auta a vyvezli
do Anemas. Co jsme měli dělat- Ze skrovných
finančních prostředků jsme si najali pokoj v ho
telu, vyspali se a ráno isme se smutné vypravili na
nádraží, že se vrátíme do Marseille- Na nádraží
jsme se setkali i s našimi dvěma kamarády, kterým
se nevedlo lépe než nám- Ani oni se k čs. vyslanci
nedostali.
Potíž byla v tom, že jsme neměli na jízdenky
až do Marseille. Koupili jsme si tedy lístky až tam,
kam nám kapsy stačily (bylo to na nějakou Bohern
zapomenutou stanici za Grenoblem), vlezli jsme do
vlaku a doufali ve šťastnou náhodu. Ta se ovšern
nedostavila.
Dostavil se jen průvodčí, který nás jednoduše
z vlaku vyhodil- 1 eprve ted se ukázalo, že
někteří z nás přece jen ještě nějaké peníze mají, a
když se daly opravdu poslední franicy dohromady,
vystačilo to na jízdné až do Marseille. Jenže zase
nác potkala smůla- V nocí přišla vánice a vlak
7?padl ve Valenciennes do sněhových závějí. Na
staly nám tří psí dni, na které ježte ted vzpomínám
se zamrazením. Ve vlaku mrzlo jen praštělo, jíst
nebylo co, a nikdo z nás neměl ani frank v kapse.
Prožili jsme ty tíi dny v jakémsi polospánku. Ale
netrvá věčné. Po třech dnech zdržení
jsme přece hladoví, unavení a otrávení, dojeli do
Marseille.

/Pokračování příště/
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z. jIrotka

KVĚTINKA

MARTA

Román zašlých vášní pro paní a dívky (v kostce)
/tíkali jí květinka Marta. Stávala za pultem mezi
kyticemi růží, karafíátů a šeříků a balila květy do
hedvábného papíru. S nesmělým úsměvem je pak
podávala elegantním mužům kteří je odnášeli jiným
ženám. Měla oči jako fialky, pleť jako lilie, ústa
jako rudý mák a zoubky jako sněženky. Měla hlubo
kou duši a vážnou známost.
Pavel nebyl tak elegantní jako muži, kteří kupo
vali koše květin operetnim zpěvačkám, bylť dělní
kem v dolech. Ve dne pracoval na šachtě a večer
čekával na květinku Martu na rohu Vodičkovy
ulice a Václavského náměstí.
Milovali se horoucí láskou, čistou jako studánka, a
Martě nevadily jeho čisté sice, ale ošumělé šaty.
Měla upřímně ráda toho velkého hocha s šedýma
očima, který žil jen pro ni a nelekal se žádné oběti,
aby ji učinil šťastnou. Ale, jak se říká, štěstí je
vrtkavé, nemá žádného stání. Martin sen o lásce
se rozplynul, rozbil o záludnost a faleš světa, o
nastražená úskalí, o kterých důvěřivá dušička Marty
neměla tušení.
Osud tomu chtěl, že se setkala se svou studentskou
láskou z měáťnnky, s démonickým a cynickým
Oskarem. Omámil ji vášnivými slovy, ďábelsky
předstíral, že od dětství nosil v srdci její obraz,
sliboval jí lásku nepomíjející a věrnou až za hrob,
člověk je křehký, a Marta odolávala dlouho jeho
falešným řečem, ale nakonec podlehla. Byla tak
mladá a nezkušená a není možno ji odsuzovat, neboť
jest psáno, kdo jsi bez viny, udeř.
Jistě by se byla po tomto mladistvém poblouznění
vrátila k milovanému Pavlovi, neboť jen on byl
sluncem jejího života, ale nebylo tak souzeno. Když
odcházela s Oskarem z jeho mládeneckého bytu,
spatřil je Pavel. Marta zbledla a kolena se pod ní
podlomila. Chtěla zavolat za odcházejícím Pavlem,
ale bolest jí stáhla hrdlo a všechno se kolem ní
kácelo. Sen jejího štěstí ležel v troskách a cítila,
že nemá proč žít. Byla by omdlela, kdyby ji Oskar
nebyl zachytil do náruče. Květinka Marta se za
chvěla odporem, udeřila svůdce pěstí do tváře a
utekla pryč.
Dlouho bloudila prázdnými ulicemi a drásala
své srdce pohledem na místa, která byla svědkem
schůzek s Pavlem a jejich společného štěstí. Jen
nábřeží se vyhýbala, protože si nebyla jista, že by
odolala volání řeky, která ji vábila do svého objetí.
Zatím Pavel seděl ve svém pokoji s hlavou v
dlaních a zdálo se mu, že to nemohla býti skutečnost,
že to byl ošklivý sen, ze kterého se probudí. Jeho
Marta, jeho květinka Marta zapomněla na jejich
lásku a jemu nezbývalo, než přijmout tuto ránu
osudu

Potom vstal, s kamennou tváři spálil dopisy, fo
tografie a všechny vzpomínky, které mu dosud byly
tak drahé. Jen Martin obraz v srdci nedovedl spálit.
Ubíhaly měsíce, uběhl rok a druhý, ale rána. v
Pavlově srdci se nezhojila. Procházel se sám a zasmu
šilý ulicemi města a přátelé ho nepoznávali. Večery
trávil hovory se svou bytnou, moudrou to sta
řenkou, ženou z lidu, která ho milovala jako vlastní
ho syna. Těšila ho, jak dovedla, a vyprávěla mu
obsahy přečtených románů, v nichž se milující
srdce nakonec přece jen spojila k tichému štěstí,
ale Pavel se jen smutně usmíval a říkal, že život
není román.
Trvalo to dlouho, než ze slov té ženy pochopil, že
nejednal správně, že jeho povinností bylo odpustit.
Jen tak by byl prokázal svou opravdovou lásku
a hloubku své duše. Vždyť všechno zavinila jeho
prokletá vášeň hrát šachy. Proč se květince Martě
víc nevěnoval, proč ji nechával každý čtvrtek sa
motnou a spěchal do kavárny, aby sehrál několik
partii ?
S hanbou v srdci vzpomínal na to, jak úplně
propadl své náruživosti, jakmile zasedl k šachovni
ci, a na to, že v těch chvílích mu snad byl uvolně
ný pěšec, Bůh mne netrestej, důležitější než kvě
tinka Marta. Proč nechával jednou týdně Martu
samotnou a tím ji přímo vehnal do Oskarova ná
ručí. Ano, tak tomu bylo a ne jinak, a v tu chvíli
Pavel již neváhal a rozhodl se, že Martičce odpustí,
vždyť jeho bytná měla pravdu, když pravila, že,
můj Bože, jednou není vždycky.
Ale život zatím nečekal. Pozdě, Pavle, příliš
pozdě jsi pochopil, co bylo tvou povinnosti. A tak
se stalo, že Pavel mamě hledal květinku Martu v
závodě, kde byla před dvěma lety zaměstnána a
nenašel ji ani v bytě, který tenkráte obývala. Byl
všecek zoufalý, ale osud ho neušetřil ani toho
nejtvrdšího ponaučení a zavedl ho před Staro
městskou radnici zrovna ve chvíli, kdy pobledlá
a smutná Marta opouštěla obřadní síň jako žena
muže, kterého Pavel nikdy neviděl. V tu chvíli
Pavel omdlel a jeho světlý svrchník se potřísnil
blátem ulice.
Marta nebyla v manželství šťastna. Nemilova
la!’ svého muže, a jen myšlenka na to, že snad jí
osud dá dítě, jehož čisté oči by léčily bolest její
duše, dala jí sílu, aby snášela svůj těžký úděl. Než
její touha byla mamou. Měsíce ubíhaly a Marta
se necítila matkou. Jedinou její radostí byla hudba
Komponovala smutné písně a psala dlouhé dopisy
Janu Kryštofovi, slavnému hudebnímu skladateli.
(pokračování příště)

OPERACE SVOBODNÁ
/Pokračováni se str. 4./
pro porobené národy,
icž obsahuji informace o
svobodném světě a ko
mentáře uprchlíků
k
t n-tropelitický m otázkám
V tom kterém státu.

Ve svobodném světě
je nejrozšiřenějši publi
kaci "News Front Behind the Iron Curtain.”
Osm cizojazyčných publi
kaci (ponejvíce měsíční
ku). je rozesíláno do 52
států vic- jak S.000 čte
nářů.
RrE také udržuje tý
denní informační službu
pro exulantské časopisy.
Za Železnou oponu
pronikají tiskoviny FEC
pomoci balónkových
akci (pro ČSR: akce Ve
to, pro Maďarsko: akce
Focus) První pokus do
Československa se usku
tečnil v roce 1953- Ve
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čtvřcch dnech bylo vyn .štěrio 6.412 balónků,
iež nesly 12 milionů le
táků- Akce Veto i Focus
'sou stále v činnosti.
I 'edpora exilových
crganisací
V roce 1954 podporo
val rEC hmotně tyto
exulantské organisace:
Radu svobodného Česko
slovenska.
Maďarskou
národní radu. Výbory
v to svobodné Estonsko,
Litvu a Lotyšsko, Křes
ťansko - demokratickou
unii ve Střední Evropě,
Mezinárodni zeměděl
skou unií. Shromáždění
nerobených evropských
národů. Svaz bulharskóch právníků 3 obdob
né právnické nrganisqre
z Albánie, Českosloven
ska, Estonska, Maďar
ska a Polska- FEC rov
něž spolupracoval s Me
zinárodním
ústředím

EVROPA

svobodných odborů v
exilu.
Ze jmenovaných sku
pin se největší pozor
nosti těší Shromáždění
porobených národů, jež
ie udržováno h’avně
proto, aby jím bylo
umožněno působit a
ovlivňovat práci hospo
dářské a sociální komi
se Spojených národů.

Činnost studijního
střediska
Až dodnes bylo ná
kladem FEC vydáno 42
autorů. Česko;' nrer- ;ky
podíl je na tom hubený.
Samostatné
cublikace
Čechoslováků m-Iv pouze
třiMilada Senekova: Krise
v literatuře 1948 - 1950.
Ladislav Štěpán: Uhelná
těžba v Československu
a Ladislav Feierabend:
Zemědělská výroba v
Československu.
vm

sportovní klub slavla rielbourne
pořádá v sobotu dno 15. října 1955 v 8 hod. večer

TANEČNÍ ZÁBAVU
ve Forrester Halí, I. poschodí, 147 Swan St,, Richmond roh Swan & Waverley Sts„ blíže Chúreh St.)
Spojeni: všechny elektriky od Princess Bridge do
Richmondu nebo vlakem do stanice Richmond.
Čs. hudba — likérová licence — pivo od ledu
ZABAVY

SE

BUDOU

14

•

POŘÁDAT

KAŽDÝCH

DNŮ

KRÁTCE Z EXILU

—V předvečer čs. státní
ho svátku, 27. října 1955,
koná se v londýnské Covent Gardou slavnostní
představení Smetanovy
"Prodané nevěsty” za účalti královny Alžběty
II. a prince Filipa. Ofi
cielně se představení ko
ná na počest presidenta
portugalské republiky a
jeho choti, kteří budou
na návštěvě v Anglii.
Šéfem opery ie. jak zná
mo. Rafael Kubelík.
—Ve Wangenu v Němec
ku náhle zemřel Otto Je
línek. zaměstnanec RFE.
předseda Čs. YMCA v
Německu a člen ústřed
ního výboru Sdružení čs.
polit, uprchlíků v Ně
mecku. #
—Krasobruslařka Jiřina
Nekolová bude hrát hlav
ní úlohu v rakouském re
vuálním filmu "Symfo
nie ve zlatě".
MELBOURNE

LITTLE

THEATRE

uvede ve dnech 12. až
22. října v N a t io n a 1
Theatre v Melbourne ve
selohru Lionela Ilaleho
"Festival”. Děj se ode
hrává v Salzburku v do
DIRIGENT
VICTORIAN
bě hudebního festivalu.
SYMPHONY
ORCHEST
Z
čs. herců účinkuje Zde
RA V MELBOURNE
na F a n 11 o v á v roli
W.ALTER SUSSKIND
zchudlé šlechtičny Eleo
resignoval na své místo nory. Předprodej vstupe
jeden rok před vypršením nek Myer’s Emp ..
smlouvy. Nesouhlasil se
zásahy ABC, unie hu
debníků a vládních čini
telů do vedeni orchestru.
Odjede do Evropy v listo
padu t.r.
/Pokračování se str. 5/
PŘÍPRAVY K OSLAVĚ
L Hladíková - Votrubc2 8.
ŘÍJNA
hoví- Sigi Harvard a L.
Čsmárodní sdružení ve
Victorů spolu s T J. , Hrubý. Čert ví, proč . . .
Sokol v Melbourne a .
Sportovním klubem Sla U mikrofonu redaktor
vín připravují "Česko
La u fer
slovenský týden” ve
Veselá
estrádní krato
dnech 24 - 30. října. Bu
dou Acr.áhv přednášky chvíle se spartakiádní
o ČSR. nrípraruií se tex
ty tmo australský tisk. příchutí, zase pořádaná
Dva filmy o Praze budou na Zimním stadionu, upromítány v Národní vádí ne;nové<ší kabaretkr-hovrž v Melbourne a
na slavnostním večeru v ní hvězdu Josefa Laufelíelbs H=U (budova kon ra- "Do toho, do toho/,
servatoře) v zátek 23. "pásmo o sportovcích a
řfřna. Věnec k uctění pa
mátky téth. kteří dali lidech kolem sportu”,
životy za naši svobodu, nastupuje v této sestavě:
bude Doložen u pomníku Josef L 2 u f e r , Ruda
padlých dne 28. říina v Princ, J. ŠtercL R. Deyl
II hod. donoh Podrob mL, M. Smeták, Setleři,
nosti nudou uveřejněny
sestry Šíklovy, 2 Aroti,
v tříštím čísle HD.
J. B 3 Závata a V- Taub, or

—Fr. Klátil odjíždí z.
Chicaga do New Yorku,
kde bude řídit list RSČ
"Hlas svobodného Česko
slovenska”.
—V Torontu zemřel dr
II. ltotli, bývalý gen. ře
ditel fv, C. T. Pelzold
v ČSR.
- Román Zd. Němečka
"Na západ od Panonie"
vyšel v Lublani ve slo
vinském překladu B. Ro
ziny.
—Čechoslováci spolu s
příslušníky jiných poro
bených národů demon
strovali v Montrealu při
příletu sovětské zeměděl
ské delegace.
—Hugo Ilaas natáčí v
USA nový film "Něžná
událost”
—V Melbourne byla za
ložena Jednota čs. orla.
Duchovní kroužek Orla
se schází každou druhou
neděli. Adresa: (Jí) Klng
William St.. Preston, Vic.
—Křesťanská akademie.
6 Swift St.. Northcotc.
Vic.
vydala
"Studijní
arch ě. 13" s názvem
"O původu člověka”.
—V oddělení strojů na
hospod, výstavě v Mel
bourne vzbudil největší
zájem stroj na oplocování
pozemků, který vynalezl
bývalý čs. policejní úřed
ník Ján Sokol.
Č/Ver/HD

Lid se baví revolučně
chestr L. Bezubky.

I lašler neumírá
Až nám budou zase
kulturní činitelé lidové
demokracie namlouvat,
jaké pokroky dělá v
Československu
Krafr
durch Freudc, budeme
už vědět, co si máme
myslit. Všechno je při
starém: Vlasta Burian
bere za jedno vystoupe
ní 1-500 Kčs, Nelly Gaierevá zpívá o sto pryč, a
oan Kondelík se baví.
Nesmrtelný duch Veli
kého Hašlera se vznáší
na starých zámeckých
schodech stejné jako nad
kulturním domem pracu
jících ve strojírenství,
Praha-Smíchov, Zborovská 7jun
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Dopisy redakci
SMUTNÁ PRAVDA
23. září 1914 vyhrávala česká hudba na Sofijském náměstí v Kyjevě, kdy dobrovolníci České
družiny skládali přísahu na svůj prapor.... Mezi
prvními českými veliteli, kteří na sebe upozornili
a byli citováni v armádních rozkazech ruského
voj. velení, byli: Syrový, Medek, švec, Klecanda
a Čečck. Mnoho se změnilo od té doby. Kdysi za
sloužilí gen. Syrový, Vojcechovský.. .sedí v ža
lářích jako "váleční zločinci". Zatím co skuteční
váleční zločinci útočných velmocí, Německa a Ja
ponska, jsou pardonováni a hromadně propouštěni,
čs. nej vyššího vojenského hodnostáře, bývalého
vrchního velitele ruských legií na Sibiři, vyzna
menaného vysokými řády britskými, francouzskými
a J. se nezastane nikdo.
J. N., Canterbury

Navštivte českou kavárnu a cukrárnu

TATRA
201, Victorta Strn KING’S CROSS v Sydney
Telefon FA 5236
Denně čerstvé jablečné záviny, dorty a jiné
kontinentálni 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 zv« V. Umlauf, majitel.

SWTSS' TRAINED WATCHMAKERS
15 Hunter St„ SYDNEY, tel. BL 3970
Ebner: 19 York St., Němec: 529A Miliary

Čs. sport
v Australii
ČESKOSLOVENSKO — ITÁLIE 1:6 (0:4)
K finále letošního
'‘Mezinárodního pohá
ru” v Mclbournc, které
se hrálo 18. záři před
10.000 diváky v St. Kildď>
nastoupil
loňský
mistr, Československo, v
této sestavě: Kiss-Kráčmera (Adelaide), Voháňka (Sydney)-Koťát
ko, Pcchout, Vlčck-Rcslcr (Hakoah), Lachman,
Gottcsman (Hak.), Su
chánek (Adelaide), Engclbogcn, (6 hráčů Sla
vie). Po přestávce na
stoupil do útoku Slavík
a Suchánek vystřídal
Vlčka v záloze.

Rd.
O AMNESTII
Wynyard Stn., BX7543
Špit Junction, XM3393
—Nemůžeme počítat s tím, že se komunisté v ČSR
lehce smíří s dosavadním nezdarem námluv u exu
lantů. Budou hledat chyby ve vlastní taktice, budou
Desinfekce balíčků
znova a víc slibovat, znova a víc nutit své občany, M. & H. DELICATESSEN
PACffIC
aby důrazněji vyzývali své uprchlé příbuzné k
FUMIGATING CO.
Všechny české
návratu, pražský "Ilias domova” bude mít možná
113, Subbtx St.,_
speciality
o list víc a bude stále osobnější, t. j. bude se
SYDNEY
zaměřovat na veřejné výzvy konkrétním jednotliv
3 A, King’s Cross Rd-,
BX - 2401
cům, a bude mít víc obrázků dychtících děvčat
Vystavujeme po
v trenýrkách. Zastupitelské úřady dostanou jistě KINGS CROSS, SYDNEY
tvrzení, event i ba
větší příděly slivovice a plzeňského pro eventuelní
FA 5055
líček sami odešleme.
zájemce a současně pokyn, aby se tvářily
ještě přívětivěji než dosud. Již nyní se může brát
BLACKHAWKS MELza hotovou věc, že prodlouží lhůtu k návratu a
amnestii (samozřejmě "na žádost množství uprchlí WASHINGTON H. SOUL - PATTINSON & CO. LTD. BOURNE. BOMBERS
vedoucí sydneyští drogisté
ků")....! v tom všem mají "velký ruský vzor”.
SYDNEY
313, George St., Sydney /vedle Wynyardu/
Ruští bolševici postupovali naprosto stejně.
8:4
/4:0,4:0,0:4/
Telefon BX 1061
Mluvíme česky
J. K., Adelaide
2.10. hráno v Mclbournc.
RESOLUCE STÁTNÍKŮM
Blackhawks vyhráli za
V č. 16/V. píše "Voják”, E. St. Kilda, že by se
Prvotřídní ručně šitá obuv na míru i ze skladu
slouženě. Branky BOM
neměly posílat resoluce státníkům atd. Myslím, že
BERS: Mueller 2, Chlá
VICTOŘI A
SIJOES
právě naopak to všechno nestačí, aby se jim při
dek
a Ettler.
HD
pomínala jejich liknavost, nerozhodnost a často i
3 R O Y A L ARCADE,
SYDNEY
neznalost. Kolik milionů lidí čeká na spásu - a
Cukrárna - kavárna
výsledek?
J. V., Harar, Habeš
Telefon B.M 6789

z České strany sociálně demokratické
(ANTIKOMUNISTICKÉ) MELBOURNE
Maně jsem si vzpomněl na nebožtíka Goebbelse,
když jsem si v minulém HD přečetl vykuchaný
a upravený úryvek svého dopisu.. .Opakuji proto
své otázky stručně:
1. Kdo vám dal právo vystupovat jako soudce
nad exilem, když Vy sám vědomně a dobrovolně
jste nesplnil povinnosti exulanta (t. j. bojovat
proti komunismu).
2. Proč jste neobětoval čas a peníze a nenatiskl
letáky a nenapsal pikety a nešel demonstrovat?
3. Proč jste farizejsky napadl: Čs. nár. sdružení,
že nic nedělalo, soc. dem. stranu antikomunistickou,
Cyrilometodějskou ligu, Českou národní skupinu,
protože něco dělali ....?
4. Když víte,jak se mají dobře dělat letáky...,
proč nesdělíte své návrhy předem těm lidem nebo
skupinám, které jsou ochotni proti komunismu
bojovat, když vy* sám se bojíte?
H., Meb.

Odpověď HD:

1. Děláme noviny. Nejsme soudci, ale máme po
vinnost říci, co si myslíme.
5. Čas a peníze bere HD.
3. Sdruženi proto, že nic nedělalo, Českou národ
ní skupinu proto, že jsou takoví, jací jsou. O čin
nosti CML jsme nevěděli. Do obdržení Vašeho
dopisu jsme neměli tušení, že jste založil svoji
stranu.
4. Budete-li zase něco podnikat, napište nám. Letáky ' ám rádi natiskneme. Dáme Vám slevu.
Když si stěžujete na vykuchaný a upravený dopis:
otiskli jsme, co jsme považovali za rozumné. Slušné
noviny neutiskují svinstvo.
HD

Zpracováváme pouze nejlepší evropské kůže
Ryclilosprávkárna

KOUPĚ,

PRODEJ,

VÝMĚNA

EMIL

Spolehlivě Vám vše obstará

V. JO K L
FIRST YARD, 55 NEPEAN HIGHWAY
ELSTERNWICK VIC.
Telefon LF 1676, po prod. debě LF 2587
Na starší vůz dostanete záruku
jako na nový

VEŘEJNÉ
DRAŽBY
nábytku, koberců, pian a jiného bytového zařízení,
se konají každý patek cd 10 hod. dep. u firmy
DECORATION CO„ AUCTION GALLEBY,
, 350 Little Collins St-, Melbourne, C. 1.
Sydney Darke, ředitel

Provádíme veškeré
práce
optické
pr^ne, ryrhle a za levné ceny

KOZDAL

Exclusive Tailoring
108 High St, St. Kilda. Vic.
Telefon LA 7697
BEZKONKURENČNÍ

CENY!

AUTA

JE VĚCÍ DŮVĚRY!

Saka, obleky, hubertusy, svrch niky
jen prvotřídní — Vám zhotoví

Kontinentální lékárrn
13, Darlinghurst Rd.,
Kings Cross, NSW.
FA 3476
otevřeno denně /i v ne
děli/ do 8 hod. večer
/šechny evropské lékj
Balíčky s léky do Evro
py nejlacíněji!

KOPANÁ V SYDNEY
— Členové celoaustralského ústředí kopané
rozhodli velkou větši
nou, aby mohli být "Novoaustralané" po ročním
pobytu v zemi i oficielně
zařazováni do austral
ských
representačních
teamů. Hlasovaní bylo
urychleno výslovné pro
to, aby mohl již proti
Jižní Africe nastoupit
střední útočník. S. C.
PRAGUESYDNEY M.
Mueller (současně hockeyová hvězda BOM
BERS). Referáty o zá
pase
s
Jihoafričany
(který Austrálie prohrá
la 0:6) se shodují v tom,
že jediným australským
útočníkem, který před
vedl dobrý fotbal, byl
právě Mueller.

NETRAPTE SE S VAŘENÍM _!_
Přijďte se najíst k

ČERNÝM DO RICHMODU
258 Church St. /blíže Bridge Rd./
Výborná jídla
Levné ceny
Příjemné prostředí
Večeře denní 5 - 3 hod. /mimo pondělí/
v sobotu a v nedélí též obědy /i2 - 2/
Spojení z City: elektr. 27, 28, 40, 48
ze St. Kíldy: elektr. č. 78

2- poschodí
257 Elizabeth St,
Melboume - City

JEDNATELKA T. J. SO
KOL V MELBOURNE
B. Chaloupková resígnopři české doplňovací ško vala na svojí funkci.
B. Ch.
le v Melbourne uspořádá

vchcd drogerií
ÁMCAL

v nedělí dne 9. října v
5 hod. odpoledne za spo
lupráce pí. Zamrázílové

Telefon: MU 2601

Optical Service

’’M O N I C A”

9. Kinge Cross Rd..
KINGS CROSS
SYDNEY
Tel. FA 8660

Po celý zápas byli účelně a s chutí hrající
Italové v převaze, která
byla v některých chví
lích drtivá. Čs. mužstvo
postrádalo
především
souhru- Souhlasíme s
názorem sportovních re
daktorů místních austral
ských listů, kteří se dom
nívají, že by bývala před
vedla samotná Slavia
lepši hru, než ukázalo
mužstvo Čcskoslovenska,
sestavené z hráčů 4 klu
bů. Z jednotlivců si za
slouží zmínku jen Ko
ťátko a Rcsler a v dru
hé půli i Lachman- HD

Přijímáme obj edaívky také postou

RODIČOVSKÉ
SDRUŽENÍ

besídku

pro

děti

v sjíe- za kostelem sv.
Ignáce, Church Si., Richmond.
Všechny dětí a i dospěli
vítáni.
P. G.

Řeznictví a uzenářství
”PORCO”
[ 58, Daphne St.,
; BOTANY, NSW
[ Telefon MU 2188
* Majitel J. Pražák
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Sport doma i v cizině

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Evžena Svobodu, Dušana Šrajera, Evžena Marka,
Josefa Švarce, Josefa Novosedlíka a Karla Polemika.
Zjistime-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přimo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
Stav přeboru republiky po posledním kole: 1. sdělte jejich adresu.
HD.
Slovan Bratislava 25 bodů, 2. ÚDA 25.3. Spartak
REDAKCI DOŠLO :
Listárna
Praha 19,4- Dynamo Slavie 18. Několik výsledků:
Slovan Bratislava - Tankista 0:0, Spartak Trnava F. H., Wagr: Díky za
Dynamo Praha 1:1, Spartak Praha
Jiskra Ži- PRESIDENTA REPORT nov.. -B. K„ Alph.: Diky
FOR THE YEAR 1954.
lina 1:2, Baník Ostrava - ÚDA 0:3, Spartak Pra Frče Europe Committee, za výstř. a adresy. - A. K„
Muenchen. Front, Váňa
ha - Tankista 1:1 (nedohráno), Dynamo Praha - lne.. New York.
klér ý byl dříve v
Baník Ostrava 4:0KOREAN SURVEY. Ludwigsb,, není v HD.
V mezinárodni kopané začal pohár mistrů, bez Published bv Consulatc Pouze náhodná shoda
československého účastníka. Opožděna přihláška Generál of The Republic jmen. - V. U., Pt. Komof Korea, 50 Darling
Sparty nebyla přijata. První zápasy: Sporting Point Rd., Darling Point, bia: Díky za nov,, Uvítali
bychom další. - A. 13.,
Club Lisabon - Partizan Bělehrad 3:3, Vórós Sydney, NSW.
Perth: Díky za dop. a
Lobogo - Anderlecht Brusel 6:3, Servctte Že- DEMOKRACIE V EXI všechna přáni. Chyb. č.
neva - Reál Madrid 0:2, Rot Weiss Essen - Hi- LU. roč. I., číslo 1. Mě jsme odeslali. - V, S„
bernians 0:4, Djurgarden Štokholm - Gwardia síčník pro křesťanskou Oakl.: K. čížek- z Kana
demokracii. Odpovědný dy. který odejel do ČSR,
Varšava 0:0.
zástupce listu Jar. Ku nebyl v Austrálii. Jedná
Dynamo Moskva sehrálo 2 zápasy v Itálii. V sý. Adresu: Muenchen se o jinou osobu, - F. M.,
zápase s F- C. Milan zvítězilo 4:0, ale prohrálo s 13. Franz Josef Str. 32, Pária: Díky za rof. a
Fiorentinou 0:1.
Germany.
všechna přátelská slovu.
Mezistátní zápasy: Švýcarsko - Maďarsko 4:5 Dr. Štefan Osuský: ÚLO J. Š., Mosman: .Diky za
(vítěznou branku vstřelil z penalty Puškáš až HA ČESKOSLOVENSKA ndr. a přání. Spokojenost
těší, - M. P„ Glenroy: Dí
5 min. před koncem zápasu), Norsko - Dánsko V EURÓPE (projev 29. ky za výstř. a upoz. I1D
7.55
v
Londýně).
Vyda

1:1, Finsko - Polsko 0:0, Švédsko - Finsko 3:1.
la Rada slobodného Čes
koslovenska vo Vel’kei
Zahradní terasy
Britanii. 132 George St.,
opět v provozu!
London, W. 1, England.
Kavárenská rcstaurece
—Rohovnický mistr světa v těžké váze Marciano
— K I O S K tMalý oznamovatel:
obhájil v New Yorku titul mistra světa v těžké
S T . KI L D A ,
váze. Marciano porazil svého soupeře A. Moora
AI E L B O U II N E
Poplatek za 1 řádku 1/-,
v 9. kole k. o..
9.
Esplanade, LA 8389
—Jack Krammer nabídl Trabertovi 33.000 a Hoado- tučnou 1/6.
Denně obědy i večeře
vi s Rosewallem po 20.000 librách za přestup k
SPOLEČNÍKA - AUTO
oop. káva a zákusky
profesionalismu.
Elektr.
z City Č. 9,10,
MECHANIKA
mladšího
—-Lehkoatletická asociace ve Victorii pozve na
15,16, z Richmondu 79
listopad Emila Zátopka, Angličany Hewsona a Pi- hledá Slovák, majitel
Zve Zdeněk P e 1 a ř
rieho, Maďary Iharoše a Taboriho a Belgičana prosperující
autodílny
Moense. Německy sprinter Fuetterer a polský vy a benzinové stanice u
trvalec Chromik budou pozváni, seženou-li se do Melbourne. Centre MoEvropký odborník
datečně finanční prostředky.
tors. Bavswater. Víc.
KOŽNÍCH NEMOCÍ
—Holanďanka A. Voorbij překonala světový rekord telefon: Bavswater 109.
II, ItOZANER
v plováni na 100 m motýlka časem 1:13,1 min..
—Letošním automobilovým mistrem světa se stal PRONAJMU VELKOU
27 Ruskin St.,
opět Argentinec Fangio. Druhý skončil Angličan MODERNÍ OBCHODNÍ
ELWOOD, VICMoos. Oba jezdi na vozech Mercedes.
MÍSTNOST v E. BrunsPondělí až pálek
—Velkou cenu Itálie vyhrál Fangio před Italem wick (Melb. /v novo
5 - 7.30 hod. več.
Tarufíim.
stavbě) Cena £ 300,
v sobolu 9-12 hod.
—Čs. exulant Marinko obhájil titul mistra Kanady činže £ 4/15/- týdně.
Na ostatní dobu
ve stolním tenise.
Smlouva na 5 let. Volej
volejte
předem na
— Polsko porazilo v Lodži Č. S. R. v plování te večer WINDSOR (LX)
XA 1017
149:140 bodům.
3263.
—Veselý vyhrál cyklistický závod Praha - K. Vary Praha. Druhý skončil Francouz Codemo, třetí
Křivka.
RADIA, LEDNIČKY, PRAČKY,

Od našeho zvláštního zpravodaje J-T., Mnichov

LEHKÁ

ATLETIKA

Přcbornícké tituly republiky pro rok 1955 získa
li: Janeček na 100 a 200 m v časech 10,6 a 21,7,
400 in Vrecnik 48,6, 800 m Jungwirth 1:52,8,
1500 m Stržínek 3:53,4, 5 km Krištof 14:45,2
(Zátopck s Ullsbergrem nestartovali), 10 km Ru
dolf 31:16,6 (Zátopek nestartoval), 110 m překá
žek Veselský 15,2 , 400 m překážek Bartoš 53,5 ,
výška Kovář 202 cm, dátka Procházka 734 cm,
tyčka J. Krejcar 415 cm/u>jjskok Řehák 15,71 m,
koule Šmíd 15,15 m (nJ&jfcrtovali Skobla, Plíhal a
Stoklasa), disk Merta 54,4D m, oštěp Jílek 66,56 m,
kladivo Máca 58,52 m. t

Byly překonány další Í^X-skosloven.ské rekordy.
Martinek skočil do dálky 745 cm (starý 743 cm)
a Teka lová zaběhla 80 m překážek za 11,4 vt. .
Po vítězství nad Francii a Polskem byli čs- atleti
poraženi Anglií 95:117 bodům. Zbývá utkání s
Madarskcm, ve kterém jsou Maďaři vysokými
favority.
V mezinárodní atletice stály v posledních tý
dnech v popředí fantastické výkony v běhu na
5 km. Při mezistátním utkání Maďarska s Polskem
zlepšil Maďar Iharoš světový rekord časem
13:50,8 min. Jenom o týden později zaběhl Rus
Kuc v Bělehrade neuvěřitelný čas 13:46,8 min..
Další světové rekordy vytvořili Polák Chromik
na 3 km překážek v čase 8:40,2 min- a Rus Krivonosov v kladivu výkonem 64,52 m.
Výsledky mezistátních utkání: Francie - Anglie
85.K6, Německo - Francie 122:89, MadŤarsko Pols'-o ,122:89, Švédsko - Finsko213:196, Rumun
sko - Francie 112:101, Norsko - Dánsko 134:78.

PŘED ZIMNÍ

SEZÓNOU V ČSR

Letní sporty v Českos'ovensku ještě neskonči
ly, ale všechno již se
vzhledem k olympiádě
připravuje na zimu Nej
větší aktivitu projevuji
hockeyisté, které čeká
od komunistického puče
nejbohatři sezóna. Mistr
republiky Rudá hvězda
se zúčastni kdysi tak po
pulárního Spenglerova
poháru ve Švýcarsku.

Sparta jede na dlouhý
zájezd do Anglie a na
zpáteční cestě sehraje ně
kolik zápasů v Paříži.
Letos bude rniti asi nejsilnějši mužstvo- Již dnes
do ni přestoupili Pantůček. Nepomucký a FrinŠtenský a mluví se také
o přestupu budějovické
ho Španingera.
Z vězeni propuštěni
internacionálové jsou za

tím roztroušeni po všech
možných mužstvech. Do
sud nepovrzené zprávy
mluví o tom, že nebudou
moci hrát ve vrcholné
soutěži.
K úplné záplavě mezi
národních utkání prý
dojde před a po olympiá
dě. Přesný program za
tím neni znám-

ŠESTIDENNÍ
ZÁVODY

přehled

■■■ Ve zkratce

■■■

ZLOBÍ VÁS OČI ?

Ve Zlíně se konaly
Potřebujete brýle!
známé mezinárodni mo Navštivte s důvěrou krajanský
tocyklové šestidenní zá optický
závod
vody. Vítězem hlavní
soutěže o Mezinárodní
pohár se stalo Západní
Německo před ČSR a
109 Swanstcn St. /9. poseď-/,
1
Anglií. Stříbrnou vázu
Melboume /proti Melboume Town Halí/
obhájilo Československo
Mluvíme česky i slovenský
před Polskem a Němec
Otevřeno dámě 9 - 18, v sobotu 9-13 hod,
kem.
Telefon: Cent. 1819

Bývalý pražský specialista
nemoci vnitřních a ženských

E.J.

Fotbalový

KENNEDY

29 Shakespeare Grove, Havcthom. Víc
v sobotu od. 10 do 12 hod- dopoledne
jiné dny dle úmluvy.
Návštěvy telet- předem na řdawthom 25 z /

OPTO

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

autoradia, psací stroje, motory, vyssavace atd.
za hotové neb na splátky dodá i opraví

J.

P H I LI P

Radlo - Electrical,
119 Gardenvale Rd., GARDENVALE, Víc.
/I. stanice za st. Elsternwick/
Telefon XM 2542
Dříve závod v Praze XII

KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY OD

STANDY

KOTMELA

BELL EAR CAR SALES
83, High St, ST. KILDA, VIC.
Nejnižsí deposit — Nejvýhodnéjší podmínky
KOUPĚ
PRODEJ
VÝMĚNA

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

