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NEBEZPEČÍ
NA STŘEDNÍM VÝCHODE
Dovoz československých
zbraní do Egypta

V druhé polovině září dostaly mírové sny západních účastníků ženevské konference ošklivou ránu.
Egyptský ministerský předseda Abdel Nasser oznámil, že jeho vláda uzavřela s československou
vládou smlouvu o dodávkách zbraní do Egypta. Egypt vyveze do Československa hlavně bavlnu.
Politika Sovětského svazu a jeho satelitů vůči zemím Středního východu se tím, ostatně hodně
pozdě, objevila na denním světle. Sovětský svaz, který se po válce otevřeně stavěl za nově vytvo
řený stát Israel v naději, že tam vytvoří sovětské hnízdo nešváru, se obrátil víc jak před čtyřmi
roky k členům Arabské ligy, jež se snažil zvábit do protizápadního tábora. Smlouva
s Egyptem znamená velký úspěch této proarabské politiky.
Československo bylo a Anglií se osvědčila zájmem naslouchat na postaven v
bídkám západních vel Ismailii.
od začátku v této linii jako příliš pevná.
Israelský
Dnes nemohou západ mocí. Když dnes kde
důležitým činitelem. Říchargé
d’
koli
říká,
že
se
obává
ní
mocnosti
v
egyptském
káme-li Československo,
affaires v
dostihů
ve
zbrojení,
šá

případu
mnoho
podni

máme na mysli Škodov
lí sám sebe. Dostih se Praze Kad.
ku a Zbrojovku- Ještě kat. Jedině Spojené stá
dar podal
ty mohou s jakous takous jede už dávno.
než jsme utíkali, byla v
Minulý týden se česko náměstkyni
naději intervenovat. Ne
Československu židovská
ní na světě země, kde by slovenští bolševici zača ministra za I Nasser
delegace, nakupující
Anglie byla víc diskre li v Egyptě pohodlněji hraničních I Hrátky
zbraně pro Israel. Ne ditována a nenáviděna usazovat: obě zúčastně
I s čertem
věcí
jeden z čs. uprchlíků než Egypt. Francie se né vlády oznámily, že dr. G. Sekaninové-Čakrmohl tehdy, za přiměře dusí ve vlastní šťávě v vzájemně povýší svoje tové formální protest, v
nou
cenu - nejméně Maroku a Alžírsku. vyslanectví na velvysla němž je smlouva označe
10.000 Kčs, se stát jed Egypt si nemohl vybrat nectvíČeskoslovensko na za "podporu agrese”.
ním z dobrovolníků isra- lepší chvíli pro politické dodá jako přívažek ke Je to hluboká pravda:
kulometům a tankům Egypt si dnes hraje s
elské Hagany, nejeden vydírání.
Maje v jedné kapse most, který byl vyroben ohněm právě tak, jako
z uprchlíků mohl si
tehdy proměnit koruny smlouvu s bolševiky, mů v závodech "Stalingrad” to pikd několika lety
-nza dolary. To všechno že s předstíraným ne v Místku. Most bude dělal Israel.
s patronaci generálního
REÁLPOLITIKA A MORÁLKA
tajemníka KSČ Rudolfa

Slánského. Když Slánský
si svoji spoluúčast na
israelské intervenci od
pykal oprátkou, bylo už
Při zasedání SN došlo v minulých dnech k událostem, které, ač smutné,
rozhodnuto. Moskva bu
přece dávají určité poučení. Potíže přišly s návrhem, aby byl případ Alžíru
de podporovat arabské
dán na pořad zasedání. Francouzský ministr zahraničí Pinay prohlásil
státy, neboť pouta Israstroze v nejlepší tradici politického vydíráni: bude-li Alžír projednáván,
ele se Spojenými státy
Francie opustí SN. Alžír byl dán na pořad většinou jediného hlasu

Francie bojkotuje S.N.
Frarcic sice SN

'ŽÁDOSTTL VYDÁNÍ
Án

PRODLOUŽENÍ
>kl {

ne ležitosti. Anglie má sa

ROZŠÍŘENÍ opustil i, ale rozhodla se ma v ohni několik "al

načti

Každý kdo se vrací do Československa, musí vy- ’
plnit formulář, jehož hlavičku výše otiskujeme.
Vypadá celkem nevinně. Otázky, položené uvnitř,
už nevinné nejsou. V dnešním čísle otiskujeme na
str. >1 reportáž jednoho z uprchlíků, který prošel
formálním řízením pro navrátilce. Uvědomil si.
co od něho na konsulátě chtějí, a odmítl se vrátit.
V 17. čísle pražského "Hlasu domova” /který
přišel až po redakční uzávěrce/ jsme se dočetli
tuto nejnovější definici udavače: “Udavači byli
vždycky v opovržení. Zaslouženě. Lidový jazyk
jim přišil výstižnou přezdívkuťpráskači". Takový
práskač je odpad, spodina, zrůda bez špetky cha
rakteru. Prodá za mrzký žold i nejbližšílio člověka,
nestydí se zradit kamaráda, nerozpakuje se udat
třeba vlastního bratra”.
Slyšeli jsme nedávno vtipně poznámky o tom.
že není rozdílu mezi psaním pražského a "melbournského vydání" "Hlasu domova". Jsme šťastni,
že se aspoň v názoru na udavače s pražským jme
novcem dokonale shodneme.
HD

bojkot vat nynější zase
dáni (.Ivě výjimky: bez
pečnostní výbor a odzbrojo . aci komise). To
je dost zlé samo o sobě.
Ve svých důsledcich je
však ještě horší postoj
těch velkých demokracii,
které hlasovaly s Fran
ců.
Na první pohled se
jejich jednáni dá vysvět
lit jedině přijetím fran
couzského hlediska: Al
žír jc integrální částí
Francie a SN se vměšuji
do jejích vnitřních zá

žírských" želízek a ne
chce p.cto přirozeně vyprecedenty, které
by ji jednou byly ne
příjemné. Ne, že by to
nějak omlouvalo, ale
alespoň se to dá jedno
duše pochopit.

Postoj USA tak jed
noduchý není. Reálpolitika se v něm dostává
do sporu s morálkou.
Američané nechali svou
koloniální minulost v
předešlém století. Od té
doby vystupují jako hlav,
/pokračování na str. 2/
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”Je docela možné že se sovětský mírový
hokus - pokus dotkne docela vážně i česko
slovenského exilu. Loni se už jednou pražští
komunisté podřekli- že komunistická vláda
hcdlá letos v květnu oslavit desáté výročí
skončení války mohutnou amnestií, jež by se
vztahovala i un uprchlíky. Nemá cenu se
o takové možnosti šířit. Komunistické sliby
jsou tak velké jako komunistické koncentrá
ky... (Navrátilci) .. .se octnou doma v exilu
horším, než jaký poskytuje
nejhorŠí cizina.
Mezi nimi a lidmi doma zůstane nepřekročitelná hradba nedůvěry, nenávisti a pohrdání.
Komu se zamlouvá taková budoucnost, může
si posloužit...
Splní-li se předpověď o amnestii, bude rok
1955 rokem zkoušky. Slabí, osamocení a zoufa
lí odpadnou. Ale tím víc místa zbude pro ty,
kteří vědí, že bojovat proti komunismu nezna
mená nutně jen proti němu válčit”.
Hlas domova, Melbourne 10.1-1955.

28. 10. 1918
Jen optimisté mohli očekávat v r. 1918, že nově
utvořený československý stát bude úplným úspěchem.
Češi a Slováci byli od sebe po staletí kulturně a
politicky odloučeni a ubírali se opačnými směry;
zatím, co na české straně se národní uvědomění pro
jevovalo v četných odstínech a národ už byl poli
ticky roztříštěn, pomaďaršťování Slovenska bylo
téměř skončeno a uvědomělé Slováky bylo možno
na prstech spočítat. K nesourodosti nového státního
celku pak přispívaly početné menšiny Němců, Ma
ďarů, Rusinů a Poláků. Nebylo politiků zkušených
v umění vládnout, a co více - nebylo bezprostřed
ních tradic, o které by se stát mohl opírat.
Republika, stmelená nadšením zakladatelů a pod
ložená zásadami Masarykovy humanitní demokracie,
se udržela pouhých 20 let. Příčiny jejího zániku
nutno hledat v mezinárodní politice. Vývoj nedal za
pravdu Masarykovi, který se domníval, že demokra
cie, jakožto nejlepší forma státního zřízení, se bude
přirozeně šířit po celém světě. Evropa poznala za
jediné generace zlo fašismu a komunismu - a Česko
slovensko padlo za oběť oběma. Základny, na kte
rých byla československá zahraniční politika posta
vena, se ukázaly vratké: blok demokratických národů
mezi Německem a Ruskem se nikdy neuskutečnil
a republika byla prakticky obklopena nepřáteli; Spo
lečnost národů byla rozbita mocenskou politikou,
a západní spojenci, o které jsme se opírali, nás na
konec vydali na pospas totalitě.
Většina současníků se domnívala, že vnitřní rozvoj
republiky byl úspěšný. Začátek druhé války za
stihl Československo s mnoha nevyřešenými pro
blémy, ale s lidem hrdým na svou vlast a připra
veným přinést pro ni oběti. Republika prodělala
dětské nemoci. Nová široká svobodu přivodila silnou
dávku partajního politikaření, nová samostatnost
byla namnoze doprovázena úzkým patriotismem.
Sama osoba presidenta Masaryka, člověka myslícího,
bojujícího a hledajícího pravdu, se stala předmětem
nekritického zbožňováni, tatičkovského kultu. Pro
blém československého soužití zůstal nepochopením
na obou stranách nevyřešen, a kritikům by jistě ne
dalo mnoho práce ukázat další nedostatky.

Samostatnost však přinesla českému a slovenské
mu národu to nejhlavnější: příležitost narovnat hřbe
ty a vymanit se ze zatuchlé rakouské sociální organisace, příležitost postavit se na vlastní nohy jako
rovni mezi rovnými ve společenství národů, nabýt
sebedůvěry rozhodováním o vlastních záležitostech.
Kdyby nám republika nebyla dala nic jiného než
tuto příležitost, udělala pro nás hodně.
Vzpomínáme-li 28. října a první republiky, nezna
mená to ještě, že se domníváme, že byla dokonalá
a že bychom ji chtěli zpět tak, jak jsme ji znali.
Bylo by zbytečné snažit se zastavit vývoj a žít stejný
život podruhé. Historie nám pomáhá tím, že nám
ukazuje cestu do budoucna. Republiku dnes vidí
me s určitým odstupem jako článek v řetězu úspěšněj
ších období našich dějin. Zakladatelé republiky na
vazovali na dílo velkých mužů minulosti a rozšířili
základy, na kterých budou moci stavět příští gene
race. Masarykovi vděčíme za to, že nám definoval
smysl našich dějin: hledání pravdy. Generace, kte
rá založila první republiku, poctivě pravdu hledala
a vybudovala zdánlivě z ničeho něco. 28. říjen nárn
dokázal, že je možno stavět i na ideálech a že existu
jí ideály, které jsou živé i po staletích.
-r-
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socialisté

FRANCIE BOJKOTUJE S.N.

sněmovali

Labour Party v rozpacích
Sjezd strany, která sedí pohodlné v sedle s vyhlídkou.- že tam také
na dlouhou dobu zůstane, nebývá zajímavý. Sjezd britských konservativců v tom nebyl výjimkou.
Daleko zajímavější sněmování proběhlo v Margata, kde si neroz
hodní a rozštěpení labouristé lízali rány, které utržili v posledních
volebních šarvátkách s konservativci.

Bevan - Gaitskeíl
V popředí zájmu byl
zase bouřlivák Bevan.
Jeho souboj s bývalým
ministrem financí Gaitskellem o úřad poklad
níka nabyl ještě více na
významu, protože byl
částečné považován za
vodítko k jejich nadě
jím na vůdcovství ve
straně po odchodu stár
noucího
Clem enta
A 11 1 c e h o . Spolehlivá
podpora odborů byla
hlavní příčinou bezpeč
ného vítězství Gaitskella,
který dostal 5,475.000
hlasů. Bevan získal o 3/4
i ůlionu hlasů méně než
pij posledním sjezdu
/1,225.000/.
Nástupnictví
Otázka nového vůdce
se zdá být rozhodnuta.
Bevan sice stále přcdsta
vujc ve straně značnou
sílu /jeho šest stoupen
ců bylo bezpečně zvoleno

do dvacetiosipíčlenného
výkonného výboru/, ale
jeho naděje na skuteč
nou kontrolu Labour
Party jsou pro dohled
nou dobu mizivé. Příš
tím vůdcem bude prav
děpodobné zástupce
mladší generace umírně
ného křídla H. Gaitskell.
Nevylučuje se, že by se
jím na přechodnou dobu
mohl stát bývalý ministr
zahraničí Morríson, ale
Gaitsk/dlovo jméno je
spojováno s představou
příštího labouristického
předsedy.

rozhodnost, stejná ro
štépenost, stejné tápání
po pevné definovaném
cíli, jak je bylo pozoro
vat vloniBe vanoví extrémisté
se drží zarputile zarost
lé cesty marxistického
socialismu. Attlee a jeho
stoupenci vědí, že to je
rej horší cesta, kterou se
britská Labour Party
může dát, ale sami marně
hledají vhodnou alterna
tivu.
-n-

Aneurin Bevan
Zarostlá cesta

VOLBY

V

( poktač. se strany 1. )
ní pilíř svobody, jím“
také skutečně jsou. K ta
kové roli však bezpochy
by patři antiko! oniahsmus důsledný, ne papí
rový,
Z hlediska reálpolitiky
'e jejich akce ve SN
snadno omluvitelná,
Franc:.' přes všechnv
nedostatky pořád ještě
představuje důležití' zá
chytný bod na evropském
kontinentě, A Francie
samozřejmě, zase v nej
lepších tradicích politic
kého vydírání, zada ce
nu za své služby a spo
jenectvíZ morálního hlediska
se stanovisko Spojených
států omluvit nedá. Ame
ričané tu utíkají od zása-

INDONÉSII

DVA KOLONIALISMY

Dvě cesty
K tomu, aby se tyto
předpovědi splnily, je
První volby v Indonésii skončily pro svobod
ovšem především třeba,
ný svět zklamáním. Konečný výsledek ještě
aby se labouristé vůbec
není znám, protože celé oblasti musí volit z
dostaii k moci. Na sjezdu
různých důvodu ještě jednou, ale již dnes je
v Margate se nestalo nic,
jasné, že to nebude výsledek, který se na Zá
co by nasvědčovalo ně
pade očekával.
jakému rychlému návra
Rozčarování je na ces Ve Spojených národech
tu do slávy. Průvodním
znakem byla štejná ne- tě téměř vždycky tam,
Indonésko - holand
kde se přáni stane otcem ský spor o západní No
myšlenky.
vou Guineu, který bude
projednáván Spojenými
V Indonésii
národy,
vypadá ve světle
Moslemská strana
3.10.55. - Bývalý diktá turbinových letadel.
volebních
výsledků z
Masjumi je umírněná a
tor Perón opustil Argen —V Paříži byla zahájena hlavně prozápadní. To Indonésie nebezpečněji
tinu. Bude žít v exilu v konference NATO za
paraguayském hlavním účasti 15 ministrů národ úplně stačilo k tomu, než kdykoli dříve.
aby z ní západní tisk
Indonesané
založili
městě Asuncion.
ní obrany.
4.10.55. - V Kahýře byla 11-10.55. - Ve francouz udělal bezpečného favo své požadavky na tvrze
uspořádána tisková konfe ském parlamentě byla za
rence, na které oznámila hájena debata o alžírském rita indopéských voleb. ni, že je západní část No
Jeho kůň nebyl bohužel vé Guiney součásti ko
skupina arabských pov problému.
stalců. že v Alžíru a v
Do Západního Německa v nejlepší formě Misto loniální pozůstalosti kte
Maroku byla zorganiso- se vrátilo ze sovětských něj doběhla o pět dé rou nabytím samostat
vána armáda, která pře zajateckých táborů přes
vezme iniciativu v boji 50 žen s několika dětmi. lek první Nacionalistická nosti převzali od Ho
strana bývalého minister landska. Jejich požada
proti Francouzům.
Byly zatčeny po válce.
fi c c k ý ministerský
Izraelský v el vysla n e c ského předsedy dr. vek nachází ve Spojených
předseda maršál Papagos ve Washingtonu požádal Sastraomidjojo- jejíž mi národech silnou podporu
z.ďnřel.
USA o dodávku zbrani.
přesto, že má více slabin
7.10.55. - V Seoulu bylo 13.10.55. - President nulost- vězí až po uši v
než
čeho jiného.
úzké
kolaboraci
s
komu

zatčeno 9 lidí a obvině Eisenhower, který se
no z přípravy atentátu zvolna zotavuje v den nismem. Indonesanům to
Dva kolonialismy
na presidenta Syngmann verské nemocnici, vy příliš nevadí, protože v
Ještě v dnešní době
Ulice.
jádřil ve své odpovědi na ni stále ještě vidi symbol
zřejmého
odumíráni ko
9.10.55. - Francouzské Ná Bulganinův dopis nadě
rodní shromáždění schvá ji, že SSSR přistoupí na čerstvě získané samostat lonialismu se najdou li
lilo vládní program na jeho ženevský návrh na nosti.
dé. kteří budou hájit
výměnu vojenských infor
reformy v Maroku.
Pro uklidněni se mluví tento ošklivý přežitek
—Asi 800 zajatců se vrá maci.
tilo zc Sovětského svazu 1-1.10.55. - Austrálie a o koalici naciono listů minulosti do krajnosti.
do Západního Německa. Cuba byly zvoleny na s mcslemskými stranami. Proti nim stojí sily, kte
Je to první větší skupina dva roky do bezpečnost K úplnému rozptvlcni ré si nepřeji, aby byla
válečných zajatců, kteří ní rady Spojených ná
byli propuštěni po Ade- rodů. Třetí volné místo obav však ani to nestačí. jejich životni úroveň vy
nauerově návštěvě v nebylo dosud obsazeno. Nic to nezmění na fak držována na útraty ně
15.10.55. - Koncem měsí tech. že se strana, ovlá koho jiného. Ve svém
SSSR.
Britská vláda se roz ce se sejdou předsedové
hodla snížit stav armády singaporské a malajské daná krajné levou sku snaženi máji pochopitel
o 190.000 do konce dub vlády' s generálním sekre pinou, stala dominantní ně naše sympatie. Pokud
tářem malajské komu složkou indonéské poli však podporují požadav
na 1958.
10.10.55. - 8.000 francouz nistické strany Chin Pen- tiky, a že komunisté sa ky Indonésie, mrhají
ských vojáků zahájilo gem. Bude se vyjednávat mi dostali téměř 25 pro
energií na nepravém mís
ofensivu v Maroku za o příměří s komunistic
cent všech hlasů.
tě. proteze případ západ
podpory dělostřelectva a kými teroristy.

ZE DNE NA DEN
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DOMOVA

ní Nové Guiney je jiný
než ostatní koloniální
problémy dneška.
Hlavním
vodítkem
v rozhodování Spojených
národů musí být zájmy
domorodého
obyvatel
stva Nové Guiney. Vlá
da v Džakartě neproká
zala zatím ani to, že je
schopna řídit pořádně
věci vlastní, natož pak
cizí. Její dosavadní vý
kony se projevovaly je
nom neschopností, ko
rupcí a šibeničním koke
tování s komunismem.
Nebylo by rozhodně ku
prospěchu a v zájmu obyvatel Nové Guiney, aby
tato vláda praktikovala

dy sebeurčení- kterou
kdysi sami přispěli věci
'svobody- A je-li Alžír
vnitřní záležitosti Fran
cie. pak jsou otrocké re
žimy v Československu,
Polsku. Maďarsku a Ru
munsku vnitřní záležítosti Československa, Pol
ska, Maďarska a Rumun
ska. Názor vysoce amorálni, ale kam jinam do
jdeme. domyslime-li po
stoj demokracii v otázce
Alžíru do důsledku?
Tím je dán jenom
nejnovějši přiklad. Mno
ho dalších dávno existu
je- Jedním je Jugoslávie,
kde reálpolitika doslova
porazila morálku na lo
patky, druhým Španěl
sko, třetím Cvprus. dal
ším Maroko. Při tom se
držíme striktně té části
světa, která je zatím z
komunistického dosahu.
Komunismus je jistě
nejhorší mor, který mohl
postihnout náš rozháda
ný svět. Až se jej zbaví
me, všichni si zhluboka
oddychncm. Ale po mo
ru pořád ještě zůstanou
Alžíry, Cypry, Jugoslá
vie a Španělsko, Protože
komunismus je důsledek,
nikoliv příčina.
-kwsvou neschopnost na je
jich bezmocných hřbe
tech- Konec konců uzná
ní indoneskvch nároků
by nebylo ničím jiným,
než nahrazením bílého
kolonialismu kolonialis
mem barevným. V tomto
jistě nemůže ležet smysl
poctivého antikoloninlismu.
-n-

—Naše rovy
přenocovat v lidové
demokracii
Dotaz: Mám švagra, který má svůj vlastní
byt. jelikož však se u nás v sobotu a v neděli
stravuje, přenocuje u nás ze soboty na neděli.
Domácí žádá, abych ho přihlásil k přechod
nému pobytu, pak prý může u nás bez záznamu
v domovní kn:ze přenocovat. Přihláškou k pře
chodnému pobytu však ztrácí domovní kniha
svůj význam.
L. Havlena, Praha XIOdpověď: Tazatel postupuje při zapisování
do domovní knihy naprosto správné. Jelikož
se nejedná o pobyt delší 48 hodin, je vždy
povinností majitele bytu nechat zapsat přítom
nou osobu do domovní knihy. Teprve bude-li
se jednat o ubytování hosta, které potrvá déle
než 43 hodin, je povinnen tuto osobu přihlá
sit k přechodnému pobytu. Městská správa Ve
řejné bezpečnosti.
SVOBODNÉ SLOVO, 28.8.55.
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kvapí

Každý ostych je zbytečný

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

—"Rudé právo” oslavo
valo 3a. výročí svého za
loženi. Oslavy v Lucerně
se zúčastnili: ministři Ba
rák, čepička, Dolanský
a Kopecký, tajemnici UV
KSČ Hendrych, Koehler,
Krutina a Pasek.
—Bratislavská "Pravda”
byla k témuž výročí vy
znamenána Řádem práce.
— Absolventi vojenské
politické akademie byli
slavnostně vyřazeni za
účasti A. Čepičky, J.
Hendrycha, generáia Kra
tochvíla, gen. Zemana,
gen. Lomskeho a člena
ÚV KSČ Salgy.
—Dr. V. Pavlíček, dosa
vadní vyslanec v Mexiku,
byl jmenován vyslancem
v Argentině. Vyslanec dr.
J. Ježek byl z Buenos
Aires odvolán.
—V Dunajské Středě se
konal proces se skupinou
"kulaků”. Jako "saboté
ři a rozbíječi JZD v Ju
rové” byli odsouzeni: J.
Szemes na 18, L. Andrási
na 15, J. Kulcsár na 11,
P. Meszáros na 15, F.
Meszáros na 10, J. Ritter,
T. Fekete, P. Nagyvendégi a K. Csiba k trestům
od 2 do 12 let žaláře.
—"Kulak" F. Pustina z
Podhořic a jeho manželka
Jaroslava byli odsouzeni
v Chotěboři, skladník E.
Mašek v Mnichově Hra
dišti pro "zpronevěry a
krádeže tabáku” v ceně
94.000 Kčs.
— Režisér Martin Frič
natáčí veselohru "Nechte
to na mně” s Oldřichem
Novým a Marií Vášovou
v hlavních rolích.
—Vítězslav Nezval pracu
je na divadelní hře o
zkáze Atlantidy, jež prý
má být "varováním pro
ti atomové válce”.
—Do Prahy přijel indický
ministr národní obrany
Tyagi.
—V Průmyslovém paláci
na pražském výstavišti
e konala celostátní konfe
rence pracovníků ve stro
jírenství. Hlavní projev
Podle soukromých zpráv byli zaměstnanci čs. měl ministr strojírenství
Červeného kříže uvědomění oběžníkem, že nesmě K. Poláček.

—Čtyři pracovníci Plzeň
ské oblastní lidové hvěz, dámy čaji všem okresním
Nevyzýváme vás k návratu do Československa, citujeme pouze nej- osvětovým
na
lákavější titulky 16. čísla pražského ’ Hlasu domova”. O času, který Plzeňsku do roka darem
kvapí, vás tam nejlépe zpraví člen předsednictva ÚV Čs. strany lidové ' 14 dalekohledů, zvětšují; cích 200-kráL
dr. Dionysius Polanský. Především musíte vědět, že dr. Polanský dobře
j —Universitní profesor dr.
ví, ”jak nevybíravými prostředky zastrašují nepřátelé naší země emi Bedřich Šalamoun z praž
granty před návratem a jak jim jej často ztěžují”. Celý ten článek ské Karlovy university
je perla. Jen litujeme, že není možno celý otisknout. Neodoláme však, a proú Antonín Ausobský
abychom neotiskli na ukázku úryvek tohoto pantatíkcvského blboušství. z pražské techniky dostali
Řád práce, profesor praž
”Jak okoralého srdce by musil být člověk, který by se mohl smířil ské techniky František
8 trvalým odloučením od milých míst svého mládí, od stárnoucí matky, Kadeřábek Řád republi
od rostoucích a dospívajících dětí? Od celé té půvabné země, tu roz ky.
prostřené do širé roviny, tu zvlněné pahorky a horami? Od té ladné —V Malackách byli sou
země, o níž naše národní hymna vroucné pěje: - ’’zemský ráj to na zeni "kulaci” KLačka, Danihelka, Zajíček a Jurkopohled?” Vzhůru, srdce okoralá! Hoj, jak bohatýrský kýč!
vič pro "sabotáž” JZD v
K věcí. Za minulých Moravský Krumlov "po nemél kde, živil se krá Plaveckém Čtvrtku. Dos
tali od 2 a půl roku do
čtrnáct dní sc navrátili znal po svém útěku, iak dežemi. Byl úplně na 11 let žaláře.
do Československato chodí v lágrech, u dně." Prý se v ČSR do —Vojenským přidělencem
Zdeněk Nejdi, poručík výslechu CIC a u cirku učí strojním zámečníkem. sovětského velvyslanectví
čs. strážního oddílu při su Medranc.”. Žil v Itá Josef Mika z Kasejova, v Praze je teď místo generálplukovniká Gurjeva
americké armádě v Zá lii, Švýcarsku, Francii a 65-letý. Citát: ”A přece generálmajor Zjubčenko.
dřel do posledka u sedlá —-Nové jednotné země
padním Německu. Čs. vrátil se z Války,
rozhlas a tisk z toho František Herman /nar. ka na odlehlé hornora- dělské družstvo bylo za
udělal velkou aféru. Bu 1915/, železničář, uprchl kouské samotě v Gaflenz, loženo v Klečatech na
Soběslavsku.
de prý pracovat jako v roce 1954. V jeho pří že má mozoly jako pode —Václav Havlín vystřídal
traktorista v Horšově padu se pražský "Hlas šev. V roce 1951 utekl ■ dr. Františka Zachystala
Týnu.
domova” uřekl: "v roz z věznice na Mírově, kde jako vyslanec v Afghá
Milan Bubeník, prošel hovoru nám pověděl za si odpykával deset let nistánu.
cizineckou legií, vrátil jímavé podrobnosti o trestu za provinění z —Na Kladně se točí ex
teriéry filmu ”Rudá zář
poměrech v t zv. Čs. okupace.”
se do Francie.
nad Kladnem”, jehož
Teď už tedy víte, proč libreto je založeno na kni
Robert Maštalíř, rovněž komitétu ve Wellsu, kde
cizinecký legionář, po byl sám nějakou dobu jsme tento článek o na ze Antonína Zápotockého.
Vý vrátilcích nazvali po jed —V okrese Nové Zámky
demobilisaci žil v Al- místopředsedou,”
nom z nej tučnějších ti | nezískali ještě ani jedno
kupné
1
sasku.
ho svazáckého brigádnítulků pražského "Hlasu I ka pro pohraničí.
Jozef Pilárik z Plavec Němec Rudolf Heideldomova”. Kdo se to vra i —Vyšel první svazek soukého Mikuláše, sloužil v be rger z Lokte / nar.
ci? Světoběžnici rodu- 1 horného díla Eduarda
191
1/,
sloužil
ve
Wehr

Šidí bel Abbcs. Dostal se
kapsovi hrdinové, kapsá Basse. Jsou to satiry ver
clo Švýcarska, odkud se machtu, zběhl, byl dopa
šem i prózou z doby
den a dán do koncen ři, ztracené existence, ko slavného kabaretu "Čer
vrátil do ČSR.
laboranti. Proč ne? vená sedma".
Vladimír Štěpánek z Pra tráku, v roce 1945 se
Vždyť si to mohli pře —Jaroslav Seifert uspořá
vrátil,
ale
”
pro
nedoro

hy, uprchl 1948, do roku
číst černé na bilém vel dal výbor z básnického
1950 žil ve Francii jako zumění s otcem" uprchl
kými písmenami: "Kaž díla S. K. Neumanna.
hudebník a textilák. Vrá do Západního Německa,
—Rudou Čínou putuje
dý’ ostych je zbytečný!” výstava čs. výtvarného
til se do Německa, kde kde žil v ozdravovnách
vm umění. Má přes 400 číše’.
se živil jako kočovný mu pro vězné z koncentrač
zikant. ”Jak říká pražský
"Hlas domova": "Je vy
učený textilák, ale chtěl
by raději do staveb
nictví”.
Katol Fccko z Prešova,
utekl v roce 1947. P-ošci
cizineckou legii, žil ve
Vídni, chtěl se vrátit už
v roce 1952, ale "až
amnestie mu umožnila
beztrestný návrat."
Všichni víme, oč asi jde.
Otto Kamenický, texti
lák, "střídavě vstupoval
do kompanií, byl také v
cizinecké legii v Africe”.
Bohumil Lukeš z Plzně,
uprchl v roce 1951. Do
stal se do Francie, ale i
on "potloukal se po růz
ných kompaniích”Zdeněk Pachr z Kutné
Hory, žil v Německu.
Vyznamenal se tím, že
"sloužil u proslulého
kantinského Richtra ve
Válce”.
Zdeněk Franta z okresu

ních táborů. Citát: "Po
tem se všelijak potuloval
a živil se černým obcho
dem.”
Růžena Grujičová /roz.
Novotná/ z Ďáblic uprchla se svým jugoslávskvrn manželem ilegálně
v ro-e 1946 do fuges'ávie. V roce 1954 uprchla
do Rakouska.
Ladislav Bednář, bývalý
posunovač v Podmoklech. Sloužil u strážní
ho oddílu, onemocněl
bércovými vředy.
Jiří Krbek ze Slavkova
u Brna, uprchl v 16 le
tech. Sloužil také v kom
panii. žil v Itálii a ve
Francii. Citát: "Bydle,.

Váleční zajatci v ČSR

jí odpovídat na telefonické nebo písemné dotazy
soukromých osob o osudu válečných zajatců a
civilních sob, dosud zadržovaných v Českosloven
sku.
Kartotéka těchto osob
musela být odevzdána
ministerstvu
spravedl
nosti. V oběžníku jsou
Zaměstnanci Červeného
kříže zároveň upozorňo
váni na tresty za porušení
tohoto zákazu.
Toto opatření je pa
trně v souvislosti s mezi
národním řešením otázky

Uzeniny všeho druhu a maso Ia- jakosti dodá
BÉĎA KALA Š. řezník a uzenář
127. Gertrude St.. FITZROY. Vic.. tel- JA 5995
Přihlaste se již nyní na spec, šunky k vánocům
Též drůbež k dostáni

válečných zajatců a vá
lečných zločinců, o kte
rých se jednalo v posled
ní době při konferencích
představitelů západních
mocností a sovětského
bloku. Docházejí tak,“
zprávy, že jednotlivě pro.
pouštěni zajatci a vězňo
vé německé národnosti
jsou při propouštění lá
káni čs. komunistickou
tajnou službou ke spo
lupráci na špionáži pro
ti Západu.
FEP
DOPORUČTE
HLAS DOMOVA
svým přátelům

—-Na "Trati družby" by
la ďana do provozu jedna
kolej posledního useku
Kysak-Margecany.
—V Týdnu čs.-polskéno
přátelství dlela v Praze
početná polská delegace,
vedená tajemníkem UV
polské národní ironty J.
Kalinowskim.
—Ze Sudanu přijel do
Prahy první náměstek
ministra zavlažováni And
ěl Rahnům
—Na pozvaní čs. minister
stva zahraničí přijeli do
Prahy francouzšti žurna
listé J. Scliwoebel z ča
sopisu "La Monde” a J.
Allary z Agence France
Press.
—Závody "Stalingrad” v
Lískovci dodají 200 vyklápěcícli vagonů pro fosfá
tové doly v Zajordání.
— President Zápotocký
potvrdil rektory vysokých
škol v jejich úřadech.
Nově byli potvrzeni: T.
Ježdík na pražské techni
ce, V. Bezdíček na vysoké
škole stavitelství v Brně,
B. Kaňkovský na vysoké
škole báňské v Ostravě,
T. Kolbenhayer na techni
ce v Košicích a V. Sprock
na vysoké škole lesnické
ve Zvoleni.
—"Strojexport” v Praze
oznámil, že byla podepsána smlouva, podle níž
Československo dodá do
Sovětského svazu 150
povrchových důlních 10komotiv typu 21 E, Vy.
ráběných škodovkou.
— Filatelistická výstava
"Praga 1955” skončila.
Velkou mezinárodní ce
nu získal J. Kovařík za
sbírku rakouských zná
mek a národní cenu J.
Mrňák za sbírku čs. zná
mek. Dále byli vyzname
náni L. Vallis z Brati
slavy, ing. F. Sternwald
z Hradce Králové, J. Tatár ze Žiliny, M. Lipschutz
z Francie, K. Basík z Pra
hy, P. Savelon, F. Ketzka
a Ch. de Dampicrre.
— Na Váhu začaly pří
pravné práce ke stavbě
vodního díla v Lipovci
(kraj Žilína).
Č/J.L.

Doslov k procesu z roku 195J

ROZSUDKY
16. zářj byla vojen
ským soudem v Praze
odsouzena skupina osob,
podle
obžaloby část
25-členné teroristické or.
ganisace, složené z lidí
"většinou
buržoasního
původu’’, jež byla zlikvi
dována na Liberecku ro
ku 1951 a jejíž členové
byli tehdy odsouzeni k
dlouhým trestům na svo
bodě.
Dalším pátráním byli
prý letos zjištěni zbýva
jící členově této organisace. Podle obžaloby chyj stali teroristické akce v

technických dílnách jed
noho komunálního pod
niku v Liberci. Obstarali
si různé druhy třaskavin,
časované bomby, různé
technické údaje, a připra
vovali atentát na zástupce
vlády a jiné komunisty
při letošních oslavách
1. máje.
Jan Klícha,
Karel
Tvrdek, Josef Vlk a

ostatní obžalovaní se prý
plné přiznali a byli od
souzeni k trestům od 4
do 19 let.

č
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REPORTÁŽ- O ZKUŠENOSTECH NAVRÁTILCE, KTERÝ SE NEVRÁTÍ

ČESKÁ

í

KNIHA

Jaroslav Seifert
Dvě lidské dlaně padly lekce v klín,
jako by světlo chtěly ještě hnisů,
jako dva listy, které zastřel stín,
dvě stránky, na nichž přestal někdo čisti.
Dva listy, které vítr lehce zdvih,
aby je zavře!,, když je večer blízký,
dvě bílé stránky nejkrásnější z knih,
popsané lety, vetché, bez ořízky.
Pak přijde déčko, na krajíčku pláč,
a do těch dlaní padá obličejem
a rozpláče se. Bože, proč a nač?
Proč někdy pláčem, proč se někdy sméjem?
Za rýhou vráska a za znakem znak,
tak popsána je ruka maminčina.
Je jako kniha, která naopak
nám opět lidské ruce připomíná.
Řeč rodná, která kolébala nás
a naše oči, náhle zaševelí,
kdysi - by spaly, avšak dneska zas,
aby ty oči úzkostlivé bděly.
Tak vracíme se k stránkám našich knih
jak k rukám matek pohr.utlivým dějem a do těch stránek krví střísnéných
padáme prudce celým obličejemO

Čtenářům HD chceme tímto připomenout
akci "Kulturní rady v exilu”, o níž jsme psali
v HD 13/V. Pro dobrou paměť připomínáme,
žc náborová akce členů exulantského literární
ho klubu končí Jl.prosince 1955.
Za £ A 4/10/- (10 $) dostane člen klubu
během roku 1956 10 knížek, jež vyjdou péčí
edice "Sklizeň”. Najde-li se z víc jak 60-000
čti. uprchlíků aspoň 300 předplatitelů, budete
mít první svazek edice na stole v březnu 1956Ncnajde-li se 300 předplatitelů, budou těm,
kdo předplatné zašlou, peníze vráceny před
koncem ledna 1956. Za přesné splněni podmí
nek návrhu osobně ručí odpovědný tajemník
"Kulturní rady” dr. Robert Vlach.
íD se zcela staví za akci "Kulturní rady".
Věříme, žc i tam, kde se jedna knížka pokládá
za zbytečnou emigrantskou přítěž, bude deset
knížek základem exulantské knihovničky.
Předplatné zasílejte na adresu: Mrs. J.
Z A C P A L O V A, 46 Findon Ave., Seaton
Park, S. A.
Provádíme
veškeré
práce
optické
přesně, rychle a za levné ceny

2- poschodí
257 Elizabeth St.,
Melbourne - City
vchod drogerii
AMGAL
Telefon: MU 2601

Optical Service
mO9OCMM«399eMNe&a8M909M 89-SOO®

* KONTINENTÁLNÍ LAHŮDKÁŘSTVÍ »
B o h a t ý rozšířený výběr zboží
225 BARKLY ST.. ST. KILDA, VICTelefon LU 6228
Dříve M. Roznětinský, nyní manželé Weislovi

NA ČS. KONSULÁTU
-k
V MELBOURNE
Kdyby snad tento článek někomu z čtenářů HD připomínal příliš
psaní "Rudého práva"”, "Mladé fronty”, "Prače" nebo jiných pokroko-.
vých časopisů, prosíme za odpuštění. Zdá se, že způsoby verbovam
uprchlíků do cizinecké Legie, o nichž s takovou vášní píší lidovědemokratické časopisy, se praktikuji i v AustráliiSlovo má dnes jeden z československých uprchlíků, který chce
pochopitelné zůstat nejmenován. Přiznáváme, že proti "Rudému prá
vu", "Mladé frontě" a podobným tiskovinám jsme v nevýhodě. To,
co napíšeme, budeme možná nuceni dokazovat před soudem, před
nezávislým soudem svobodné země. O takové maličkosti se ovšem
pražští redaktoři nemusí starat. Ale my doufáme, že nám čs. konsulát
v Melbourne k tomu dá příležitost.
Název tragikomedie: viz výše. Osoby: viz níže. Místo děje: česko
slovenský konsulát v Melbourne. Odehrává se v přítomnosti. Opona
vzhůru.
HD

Předně: proč jsem šel
' na československý’ konsulát? Měl jsem tři důvody.
Co bych to zapíral: stýská
se mi hrozně, a kdybych
měl jen jiskřičku naděje>
rozjel bych se domů hned
zítra. Důvod druhý: rád
se o všem přesvědčím
na vlastní oči, abych pak
nelitoval. Důvod třetí:
František Čáslavský, kte.
rý mne přemlouval k
návratu víc než vytrvale.
Morrisky, Dukly,
slivovice
Pan místokonsul si vů
bec nepočínal jako jeho
slavný jmenovec. Tatík
Žižka byl málomluvný,
kdežto ten zdejší má ře
čí jako vody- Vlastně ja
ko slivovice. Ta hraje v
kampani navrátilců dů
ležitou roli"Chcete se vrátit? Přiro
zeně, to je to nejlepší,
co můžete udělat! Jistě
neodmítnete skleničku sli.
vovice. To je přece je
nom pití.’’
Stalo se- Pan Žižka:
”No. co tomu říkáte?
Ještě jednu?” Stalo se.
Pak rozdělal krabičku
cigaret. Dukly. Beru si
jednu. Mám prý si poncchat celou krabičku. Pan
místokonsul kouří Mor
risky. Vdechl jsem kouř
naší tabákové režie. Plně
chápu, proč tv Morrisky.
Jako doma
Byl jsem ze začátku
pochopitelně hodně neI svůj, a tak jsem ani poI řádně nevnímal.
Pan
Žižka mluvil a mluvil.
Porad jedno a totéž. Tadv z ničeho nic nekouká,
j jedte domů.

Okoukl jsem trochu
kancelář. Tohle jsem už
dlouho neviděl. Na stěně
visí velký obraz Zápo
tockého, pod ním malý
obrázek Zápotockého s
Gottwaldem.
Na protější stěně je
ohromná mapa Českoslo
venska v předmnichov
ských hranicích, i s Pod
karpatskou Rusi, kterou
si Sovětský svaz po válce
daroval, se Zlínem - ne
tedy Gottwaldovem -atd.
Pod mapou je skříň s
brožůrami a knihamiHned vedle je stolek, na
němž stojí vždy láhev
slivovice. Exportní pivo
se servíruje z vedlejší
místnosti.
Páni se představují
Radost z mé návštěvy
byla zřejmě veliká a
vedle pana Žižky ji pro
jevovali postupně i ostat
ní členové konsulátu- Sli.
bování, ujišťováni, vy
chvalováni poměru doma
nebralo konce. Pro za
jímavost jen několik vý
roků: pan Kopecký tu
zastupuje čs. těžký prů
mysl. Rozpovídal se a
srovnával poměry: "Tak
třeba HOLDEN. Vždyť
se s těmi řediteli dobře
znám. Zdají se přátelští,
a ja vím, že oni i s děl
níky promluví, i na pivo
s nimi jdou a jsou jen
samé Biil sem a Bili
tana". Ale co je to platné,
nikdy jim nemohu od
pustit těch 10 milionů,
co každý rok z dělníků
vyždímají".
Pan Hrabánek, nevím, v
jaké je tu funkci, také
přiložil polínko:
"Co
tady ti naši lidé dělají?

Mysli si snad někdo, že
jim dají Američané zbra
ně. aby šli svrhnout na
ši vládu? Koukejte na
Rusko, kolik let se tam
režim drží a u nás to
bude také tak. Těch pár
partyzánů na Moravě,
s těmi si víme rady. Ti
nestojí ani za řeč.”
Žoviální pan Žižka si
povzdechl: ’’ Víte, já
bych mezi vás kluky rád
někdy přišel, ale ono je
to těžké. Tuhle jsem na
příklad podával na poš
tě balíček do Prahy pro
ministerstvo
zahraničí.
Mezi zaměstnanci pošty
bylo několik uprchlíků
a ti mi začali z ničeho
nic nadávat a vyhrožovat.
Je to těžké!”
Pan dr. Strauss mlu
vil nejméně, ale zdálo
se
mi,
že
pozoruje
všechny co nejdůkladnějiPřicházímc k detailům
Od všeobecnosti při
cházíme k detailům. Kdo
bude platit cestu- "Po
dívejte se," říká pan
Žižka, "nejde o peníze.
Jestli máte padesát li
ber, tak to stačí. Jestli
nemáte, tak my to za
platíme všechno.”
Cosi smím vzít s sebou?
Překvapený obličej.
Všechno, samozřejmě.
Na váš majetek vám ne
smi nikdo siínnout A
co knihy, ptám se. Mám
jich dost a většina z nich
by asi byla u nás pova
žována za závadné.
Pan Žižka zaváhal
jen trošičku. "Rozhodné
si je vezměte s sebou
všechny. Oni se na ně
celníci podívají, no, kdy-

by tam byla nějaká moc
štvavá, tak to by snad
zabavili, ale jinak vám
všechno nechají . ..”
Pište velmi podrobně!
Během hovoru přišel
Čáslavský.
Pozdravil
slušně Práci čest, sou
druzi" a choval se jako
doma. S nim přišla další
oběť, chudák Vracovský.
Však víte, žc tu byl
dvakrát chovancem v
blázinci. Dneska je už
v Československu.
Čáslavský hned pře
bral úřední jednáni se
mnou- Dal mi formulář
- žádost o vydání česko
slovenského pasu a po
volení k návratu do
Československa.
Jsou tam nejdříve for
mality:
osobní
data,
poslední bydliště v Čes
koslovensku, bydliště v
cizině.
Pak je tam tato otázka:
kdy a za jakým účelem
odešel žadatel do ciziny?
A u toho výzva: pište
velmi podrobně!
Za sebe i své potomky
Většinu odpovědí mi
Čáslavský zručně dikto
val. Přesně si pamatuji
poslední frázi, kterou mi
odpapouškoval do rubri
ky: odůvodnění žádosti.
"Lituji, že jsem se ne
chal zlákat štvavou pro
pagandou a odešel z
vlasti. Poznal jsem svou
chybu, které velmi lituJi, a žádám zn sebe i své
potomky, aby mi byla
dána příležitost zapojit
se do budování naší dra
hé socialistické vlasti,"
diktoval mi Čáslavský.
I ak jsem to tam napsal,
/pokračování na str. 6/

ČS. ADVOKÁT

DR. V. VOŘÍŠEK
úřaduje
v paláci Victoria,
44 Qucen St.,

.Melboume — City
jako poradce,
tlumočník a expert
v oboru evropských
dokumentů a práv
Volejte předem
MB 5039 /kancelář/
LA 9530 /byt/

17. 10. 1955
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PŘEHLED SITUACE V ČESKOSLOVENSKÉM DIVADELNICTVÍ

Za oponou a v kulisách
Liberálnější kulturní linie se začala projevovat v československém diva
delnictví koncem roku 1953. Uvolnění bylo prováděno pod heslem od
straňování "pozůstatků slánštiny”. Slánština je jenom specielní českoslo
venský odstiň sovětské ždanovštiny. Ta se u nás projevovala přísně
moskevskou dramaturgií, v některých případech striktnější než v Moskvě
samcdelnich a filmových mají
Divadlo nejedlé
na Kopeckého největší
Za Slánského éry byl
vliv prof. A. M. Brousil,
nejvlivnějším divadelním
režisér Václav Krška a
politikem Gustav Bareš.
Eduard Kohout. Lze ří
Jeho pravou rukou se
ci, že tato skupina dnes
stal ing. Miroslav Kouřil.
ovládla pole.
Oba se opírali o tehdej
Zhoubný vliv Zdeňka
šího ministra školství a
Nejedlého pomáhal na
osvěty Zdeňka Nejedlé
pravovat Kopeckému i
hoAntonín Zápotocký, je
O Nejedlém je známo,
hož důvěrníkem pro di
že osobně docházel na
vadelní věci je Jiří Kubzkoušky
Smetanových
ka, ředitel "Divadelní
oper a sovětských diva
služby”.
delních her. Do Národ
("Divadelní služba”
ního divadla prosadil
opatřuje všem divadlům
vdovu po Vítu Nejed
v republice technické a
lém Štefu Petrovou, kte
herecké potřeby. Její
rá mu tam dělala dohliadresa: Praha I., Masná
žitelku.
15/.
Pravicové úchylky
Obecně se má za to,
Ideologickým protivní že vliv Václava Kopec
kem Nejedlého byl teh kého čím dál tím více
dejší ministr informací slábne. Na jeho místo
Václav Kopecký, jemuž je hned několik ctižá
ze zpráv ministerstva mu dostivých
nápadníků:
silo být jasné, jak je Lumír Čivrný, Jiří Taupřehnaná sovětská pro fer, Jan Drda, E. F. Bu
paganda neúčinná a ná rian. Naději však prý
kladná. V otázkách diva- také má nynější náměs-

/Pokračování/
Přijeli jsme tam v neděli. Na konsulátč ani
noha, na být jsme neměli, mrzlo- Neštěstí nikdy
nechodí samo. V pondělí jsme už od rozbřesku
obcházeli konsulát. abychom se aspoň trochu
ohřáli- Byli jsme samozřejmé prvními hosty, když
se začalo úřadovat. Ze začátku nechtěli s námi
ani mluvit, že prý jsme pozbyli nárok na jakouko
li podporu, když jsme bez dovoleni opustili Mar
seille- Pak se však přec jen nad námi smilovali
a vyplatili nám na nějaký ten den podporu.
To samozřejmě nevystačilo na dlouho. Nezbylo,
než se přihlásit na práci do dolů. Nedělali jsme
tc pochopitelně rádi, protože jsme už věděli, jak
to vypadá na francouzských dolech. Poslali nás
do dolů v Carmot, několik stanic za ToulousemNezamlouvalo se nám to vůbec. Uhli jsme sice
rubali, ale v dřevěných barácích, kde nás ubyto
vali, jsi nenašel uhli ani na jednu lopatku. První
den nám dali takové srdcovité lopaty, největší,
jaké jsem v životě viděl, a musili isme házet s
vagonů strusku do vozíků- Bylo to pro kočku.
Bolí mě ruce, jen na to vzpomenu.
Nazítří jsme už fárali. Musím říci, že od počátku
jsem k tomu měl vrozenou antipatii. Pobyl jsem
tam naštěstí jenom krátce, ale za tu dobu se vy

tek ministra kultury Zdislav Buřival.
Návrat nespolehlivých
V Národním divadle
se změna kulturní poli
tiky projevila návratem
"nespolehlivých
herců.
Zde je třeba jmenovat
dnes už zemřelého Sášu
Rašilova, Jiřího Steima-

ra> Jana Pivce- Do poza
dí ustupuji dřívější hor
liví a orthodoxni komu
nisté jako Božena Půlpánová, Maric BudíkováJeremiášové,
Ladislav
Boháč, Marie Burešová.
Není tajemstvím, že
na př. Marie Glázrová,
žena operního pěvce
Eduarda Hakena, je vel
mi špatně zapsána- Její
bratr je ve vězení. Edu
ard Haken se chová pří
kladné. Osobně nepřijal
udělenou státní cenu a

vyslovil přáni, aby byla
rozdělena
mezi staré
herce, kteří žijí v nouzi.
V černé knize komu
nistů je také Jiří Dohnal.
Bylo z toho dost veselí,
když zrovna on hrál v
kterémsi filmu roli Kle
menta Gottwalda.
Koexistence se vyplácí
S režimem pohodlně
naživajt stálice Eva
V r c h 1 i ck á , Jarmila
Kronbaucrová,
Olga
Scheinpflugová,
Maric
Vášová a Vlasta Fa-

blánová.
Platové zařazeni herce
záleží na tom, jak se cho
vá v civilu. Nejlépe jsou
placeni národní umělci,
zasloužili umělci a funk
cionáři KSČ. O platech
v Národním divadle roz
hoduje, jako všude, zá
vodní rada, která zase
dostává rozum od zá
vodní organisace KSČ.
Ve správě divadla má
velký vliv technický per
sonál.

R. F., Paříž

V divadle D 34

ZMOUDŘENÍ

DONA

QUIJOTA

Za války jsme se hodně napřemýšlcli o tom.
jak asi bude vypadat Déčko E. F. Buriana po
válce- Když se pak sen stal skutečností, shledali
jsme, že se nebylo nač těšit. Místo divadelního
revolucionáře a hledače se vrátil uspěchaný ko
munistický funkcionář, který měl jeden čas re
kord v počtu kulturních obroči.
Z Déčka se v letech košické republiky stalo
sotva víc než odbočka agitpropu- To, co stálo za
to vidět, byly staré výboje (Žebrácká opera, Li
dové suity). Kdysi stále přeplněné divadlo zelo
prázdnotou.
Po komunistickém puči už to ani hlouběji ne
šlo. Kvetly party brusičů Karhanů a sovětských
slátanin. Největším divadelním úspěchem bylo
nepochybně jmenování E. F. B. plukovníkem čs.

armády. Slyšeli jsme tehdy, že se z Déčka stalo
jakési armádní divadlo.
Letos v září už byly revoluční výdobytky v
divadle E. F. B. zcela odbourány ve prospěch
starobylých tradic- Z plukovníka Buriana je už
zase jenom národní umělec a divadlo ”U Rozvařilů” dostalo zbrusu nové jméjno: Divadlo
D 34. Zářijové premiéry: Jean Paul Sartre: ”Někrasov”, Čechov: "Strýček Váňa’’.
Pamětníkům slavných předválečných premiér
bývalého Déčka pak nejspíše napadnou jako
nejvhodnější epitaf nad kapitolou české divadelní
historie verše z Manon Lescaut:

střídali se mnou čtyři parťáci, kteří se všichni
raději roznemohli, než by se mnou na porubu
spolupracovali. Maléry jsem měl každý den. Když
už to začínalo být opravdu horké, dostal jsem,
chválabohu, žloutenku, s níž jsem se mohl ulít
do vojenské nemocnice v Marseille. Tam mne po
týkali dva dny hladovkou, ale třetího dne jsem
utekl na konsulát, kde jsem zbodl dvě stachanovské porce mastného guláše. Žloutenka zmizela ja
to zázrakemPak přišla nabídka, abychom já a ještě jeden
kamarád šli dělat tesaře při opravě kostela, který
byl ve správě nějakého ruského komitétu. To bylo
lepší- Dostavili jsme se zrovna k slavnostnímu
obědu. Ani jsme se nestarali, na čí počet ta sláva
byla- Kuchař tam byl Čech, starý' cizinecký legio
nář. Uctil nás báječnou telecí na paprice s knedlí
ky, po níž nám praskalo až za ušima. Teprve
druhý den nám důvěrně prozradil, že telecí bylo
psisko. Vydrželi jsme tam ke stravě jen týden.
Diplomatické styky s krajanem jsme přerušili, když
jsme jednou našli po obědě na zahradě kočičí
■cstL
Tentokrate nám na konsulátč už pomoci ne
povedli. Nezbylo, než se zase přihlásit na práci.
Poslali nás do místa, které se jmenovalo Bellegarde, kde jsme pracovali v továrně na výrobu kar
bidu- Bylo to nedaleko švýcarských hranic Po
měry tam byly docela dobré. Slušné jídlo, dnšná
práce. Za ty dva roky, co jsem se tam zdržel,
se naše parta nějak rozzratila. To už byl na čs.
Komitétu nový konsul dr. Ečer, s nímž se dalo
dobře jednat.
Ve Francii bujely pověsti jen což, ale nikdo

nic určitého nevédél. Dozvěděli jsme se na jisto
jenom tolik, že je v Anglii zorganisována česko
slovenská armáda ze zbytku poražené armády,
jimž se podařilo uniknout včas přes La Manche.
O jednotce na Středním východě jsme tehdy
neměli tušení. Otravoval jsem čs. konsulát v
Marseille hodné často, a ještě častěji mi oni
naslibovali možnost úniku do Anglie, ale nikdy
to k ničemu nevedlo.
V roce 1942 se rozšířila po neobsazené Fran
cii zpráva, že Němci dali svolení, aby se zformo
vala dobrovolní tká brigáda z Francouzů, kteří
by byli ochotni bojovat proti bolševikům na vý
chodní fronte. Někdo z našich se poptal na vichystický-ch úřadech, kde mu řekli, že není ná
mitek, abychom se nemohli přihlásit.
My v Bellegarde jsme o tom dlouho roko
vali. Nakonec se čtyři z nás rozhodli, že této
možnosti využijí a že se pokusí dostat se do
Anglie během cesty nebo pobytu v NémeckuJá jsem odmítl. Bylo to příliš fantastické a ne
zdálo se mí to dost košer. Snad mi rozumíte.
Byl jsem československý voják- Rusové bylí naši
spojenci. Němci nepijte!- Ať dneska kdokoli
míchá karty jak chce, tuhle skutečnost nemůže
změnit, i o však neznamená, že jsem se s těmi
čtyřmi rozešel ve zlé vůlí. Nemyslil jsem si, že
zrazují. Snad jenom ztratili trpělivost. Snad bylí
ochotni riskovat víc, než jsem sám považoval za
zdrávo. Bůh ví, já ne. Musím však dodat, že
jsem se s jedním z nich sešel v Anglii. Podařilo
se mu to, oč se pokusil. O těch ostatních nevím
nic.
/Pokračování příště/

Už doletěla létavice,
a uzavřel se věčný kruh.
Už nikdy, nikdy, nikdy více . . ,

vm
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KVĚTINKA

Z. JIROTKA

MARTA

Román zašlých vášní pro paní a dívky (v kostce.
IVaCtt.íavéxú.1

Její muž jí miloval, ale byl poněkud příliš jedno
duchý a nemohl pochopit! hloubku a složitost její
citlivé duše. Jíž se zdálo, že Martino štěstí je na
vždy ztraceno, když prozřetelnost sama zbavila ji
jejích pout. Po krátké nemoci zemřel její muž, a
paní Martě, ačkoliv upřímné želela jeho smrti, za
svitl paprsek naděje, že snad přece jen není všecko
ztraceno.
Tušila, že Pavel jí dosud miluje, a doufala, že
peníze, které jí muž zanechal, jí umožní, aby mohla
zlepšiti Pavlův těžký život dělníka v dolech. Znovu
pročítala pečlivé ukrývané dopisy, které jí kdysi
psával, a zkoumavé hledívala do zrcadla s nevy
slovenou otázkou, zda se bude Pavlovi ještě líbit.
Co vymyslila plánů a drobných lstí, aby se s ním
setkala, a netušila, že to bude chvíle z nejbolestnéjéích.
Byla to náhoda, která vedla její kroky do Kinského zahrady, karn spolu chodívali, a tam spatřila
Pavla. Stál proti ní na cestičce, zbledlý nečekaným
setkáním, a tiše se na Martu díval. Dlouho mlčel
a pak začala Marta tichým hlasem vyprávět o
sobě, o svérn manželství, o tom, že na něho nikdy
nezapomněla a že je nyní volná, a Pavel jí zá
dumčivé naslouchal a pak pronesl větu, která
pohřbila všechny Martiny naděje naposled a de
finitivně. Hlasem, ve kterém se chvělo zoufalství,
řekl: ” Jsem ženat. ”
Marta se dívala směrem k přízemní stavbě, v
riíž je umístěno oddělení zemědělského musea, a
slzy jí stékaly po tvářích. Potom se tiše zeptala :
” Jsi šťasten ? ” Neodpověděl hned a potom řekl,
že žádné manželství bez lásky nemůže být šťastné,
a on miloval jen jednou v životě, ale je téměř spo
kojen. Má hodnou ženu a malou roztomilou dce
rušku. Stará rána skoro přebolela a je marno vzpo
mínat na to, co bylo, a co je nenávratné pryč. Bylo
by škoda těžce nabytého klidu.
Krlyz Marta odcházela domů, viděla na cestu jen
matné, protože měla slzy v očích. A tak se stalo,
že luxusní dvanáctiválcová limusina ji zachytila,
vlekla ji s sebou několik metrů a pak ji odhodila
na obrubník chodníku. Z auta vyskočil starší pán
ve sportovním obleku a sklonil se nad jejím tělem,
ale to už Marta neviděla.
Probudila se v nákladné zařízeném nemocničním
pokoji soukromého sanatoria a jen pomalu si vzpo
mínala, eo se s ní vlastně stalo. Jen' nejasně si
vzpomínala na velikou modrou limusinu, kterou
závojem slz uviděla v posledním okamžiku, a pak
už byla v její paměti jen bezbarvá skvrna.
Prohlížela si se zájmem bílý diskrétní pokoj, ve
kterém se nalézala, když v tom se ozvalo diskrétní
zaklepání a vstoupil muž prošedivělých vlasů a
majestátního držení těla. Představil se jí jako to
várník Skála a pravil, že velmi lituje nehody, která
jí byla způsobena jeho autem. Na štěstí je její
zranění jen lehčího rázu a pan primář soudí, že
nebude mít .následků. Prosil Martu, aby si nepři
pouštěla žádných starostí a byla klidná. Pošle jí
knihy, vino a ovoce, a může-li ji potěšit trochu přá
telského popovídání, bude ji denně navštěvovat.
Samozřejmě považuje za svou čestnou povinnost
hradili s léčením spojené výlohy a doufá, že po
vyléčení Martu neodmítne jeho pozvání k zotavené
nu Sázavě,
Za normálních okolností by byla Marta pozvání
nepřijala, ale po ranách, kterými ji stihal osud,
toužila po lom, býlí vzdálena městského hluku, a
chtěla se pokusit najít v chrámu přírody ztracený
Bývaly pražský specialista
nemoci vnitřních a žensl ých

E. J.

KENNEDY

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

Přímí odběratelé HD mají uvedenu na spodu
novinově pásky výši event. nedoplatku a před
platného do 31. 12. 1955. Vyrovnejte laskavě.
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knd
a tak se stale, že půl roku poté byl
ve společenské části denních listů ohlášen sňatek ■
továrníka Skály s Uarttu. Bylo ironii osudu, že
téhož dne přmesly noviny úmrtní oznámení Pavlovy

Po návratu ze studijní cesty po Americe
předěláváme dvouřadová saka na moderní
jednořadová

AMERIČAN CONTIN. SUIT CO.
50 Bouříte St., Melbourne - City
Telefon FB 2245, po prod. době L-B 1037
Odvoláte-li se na tento inserát.
dostanete 10 proč, slevy

Továrník Ská?? řekl před svatbou Martě, že si I
je plně vědom toho, že by mohl býtí jejím otcem,
ale že má ve-mi pádné důvody k tomu, aby ji.
požádal o mini. Pravil, že trpí těžkou chorobou
jater a domnívá se, že dříve nebo později zemře.
Bude šťasten, bude-li mu dopřáno strávit zbytek
KRÁTCE Z EXILU
života po boku milované ženy a bytí zbaven starosti ,
o to, jak by měl. naleží*: se snn. značným jměním,.
dědiců nemaje. Marta ani nemohla uvěřit, že by ]
byl nemocen, vypadalí’ na svůj věk neobyčejně > — Ředitel Amerického —Čs. opeřili pěvkyně Eva
statné. Snažila se rozptýlit jeho obavy, a možno fondu pro pomoc čs. láková, která působí v
říci, že se jí to dařilo, zvláště když mu po roce da- | uprchlíkům dr. Ján Pa- Americe, bude vystupo
rovala syna. Továrník Skála byl šťasten a cely pánek přijel do Evropy. vat pohostinsky v době
jako by omládl. Zdálo se, že úplně zapomněl na V 3 týdenním pobytu od 8. do 22. ledna v Ná
svou chorobu.
navštíví Francii, Německo rodní opeře v Barceloně.
Zapomněl, ale nemoc nezapomněla. Továrník a Rakousko.
—Jan Snížek, M. Šmela,
Skála zemřel, jak byl předpověděl. Po jeho smrti —Do USA přijel z Kana A. Rajhel a j. předvedli
vyšlo na jevo, že byl daleko bohatší, než se Marta dy ing. V. Štěpán, odbor v New Yorku veselohru
domnívala. Skoro se lekla částky, kterou notář ník v oboru tryskových ' 'Nekonečný troj úhelník’ ’.
vyslovil, a ještě dlouho potom nemohla uvěřit, že letadel. Bude zaměstnán Podniknou zájezdy po
je majitelkou takového bohatství. Ona i malý Milan v letecké továrně v Kan- USA a Kanadě.
mohli býti bez starosti o svoji buducnost, a dokonce sas City.
—Lída Baarová hraje
mohli občas něco věnovati i na dobročinné účely. —V Britanii byl zatčen hlavni úlohu ve dvou
Marta velmi často vzpomínala na Pavla a ptala polský komunista Josef filmech německo-španělse v duchu sama sebe, netrpi-li nouzi. V přepychu, Malicki, který lákal svoje ské produkce.
kterým byla obklopena, stávala se ji nesnesitelnou krajany k návratu do —Krátce po té, co praž
myšlenka, že jediný muž, kterého milovala a dosud Polska. Bude deportován. ský ” Hlas domova" zval
miluje, musí si vydělávat svůj chléb jako dělní!: —Ku dni 1.4.1955 žilo v sportovce Josefa Malečka
v dolech. Snad strádá i jeho didě. Od té doby, Rakousku 35.000 uprchlí domů a chválil 110, že
kdy četla v novinách úmrtní oznámeni Pavlovy ků, z toho 2.000 Čecho odmítá spolupráci s RSE,
ženy, neměla zpráv, co se s ním děje.
vstoupil Maleček do slu
slováků.
Umínila si, že navštíví ředitele dolů, kde byl —Ze zájezdu k Baltickému žeb RSE, kde pracuje ve
zaměstnán, a pokusí se zlepšiti Pavlovo postavení moři do Východního Ně sportovní rubrice.
tak, aby neměl tušení, že zasáhla v jeho prospěch. mecka, který organisoval —Mnichovské kabaretní
Mohla to lehce učiniti, neboť ředitel Horyna byl Čedok, se podařilo 8 čs. divadlo Apollo uvedlo s
častým hostem továrníka Skály, a mohla se tudíž cestujícím uprchnout do úspěchem operetu "Aut
na něho obrátit jako na dobrého známého. Jak Berlína, kde požádali o der Gruenen Wiese” od
se rozhodla, tak vykonala. Nařídila, by byla při asyl.
Járy Beneše.
Č/Inf/Jl
pravena limusina, svěřila malého Milana pečlivé
ošetřovatelce a rozjela se do Prahy.
BESÍDKA PRO DĚTI
su šibřinek, které se ko
Tentokráte po prvé v životě vkročila do závodních
Česká doplňovací škola naly 1. října, částku £
kanceláří a dala se ohlásit u ředitele Horyny. Byla v Melbourne uspořádala 100 dětem a nemocným
ihned přijata a bez váhání řekla, proč vlastně 9. října besídku pro děti uprchlíkům do Německa
přichází. Ředitel Horyna byl pln ochoty, ale jen Bylo přítomno asi 80 di a Rakouska a částku £
z počátku. Potom se tvářil překvapeně a nakonec váků. Pí. Zamrazilová 40 České doplňovací ško
se začal usmívat.
nejprve vypravovala po le v Melbourne.
A.Š.
Dal si opakovat Pavlovo jméno a pak se ptal, hádky pro ty nej menší,
ČESKA TANEČNÍ
myslí-li to milostivá pani vážně. Pak řekl, že nemá pak přednesla básně pro HUDBA V ROZHLASE
na šachtě zaměstnance toho jména, ale že pan Kříž, větší děti. Celá besídka
Póřad taneční hudby
o kterém milostivá paní mluví, je majitelem těchto měla nenucený průběh. Karla Vlíícha, vysílaný
dolů a že je naprosto vyloučeno, aby mu on, jeho Několik dětí se samo při stanicí 3 KZ /Melbourne/
zaměstnanec, zvyšoval gáži.
hlásilo, že zazpívají só měl velký ohlas. "Geoff
Marta jak bleskem pochopila, žc Pavel předstíral lově. Žáci doplňovací ško Brooke's Supper Clluh"
své podřízené postavení proto, aby vyzkoušel její ly zpívali sborově pod ve bude lnáti další desky ve
lásku, a vlna dojetí ji zaplavila. Dříve než měla dením učitele Gruenber- čtvrtek 20. října v 10.15
čas se vzpamatovat, vstoupil Pavel, ředitel Horyna gera. O přestávce byly večer opět na 3 KZ. V.J.
ho uctivě pozdravil a taktně opustil pokoj. Buďme všechny děti pohoštěny.
Šaty n a mí r u
i my diskrétní a spusťme oponu nad shledáním Na dobrovolných příspěv
čivou milujících se srdcí, která se přes všechny cích bylo vybráno £ Dámský módní salon
nástrahy osudu a víry života přece jenom nalezla, 4/1/4. Doufáme že se po
aby v harmonickém souzvuku prožívala tiché štěstí dobné besídky pro děti
HELENA
manželského života. Když po krátké době přistu krajanů budou pořádat
18, Young St.
povala kytička Marta k oltáři se svým milovaným častěji.
P.G.
Oaklcigh
- Victoria
Pavlem, kráčely za nimi jejich rozkošné děti,
VÝBOR T. J. SOKOL
držící se láskyplně za ručičky.
V MELBOURNE
I elcfon - UM - 6117
(Výňatek z humoristického románu ” Saturnin ” .) rozhodl poukázat z výno

NA

ČS.

/ Pokračováni se str. 4./
Nejdúležitější přišlo
však až na konec. Vyzva
li mne, abych jim na
zvláštní papír napsal svůj
podrobný životopis.
Životopis ne zcela vlastní

Nač to chtějí, vždyť
všechny údaje už mají,
myslil jsem si. Nečekal
jsem dlouho na vysvětle
ni. \ vslovně v životopise
nemělo chybět:

KONSULÁTU

V

MELBOURNE

1. kdo mi pomáhal k útě pikantní podřeknutí
ku za hranice,
"exulanta ” Františ
2. u koho jsem doma ka Čáslavského- Když
uschoval jednotlivé části jsem si zrovna rozmýšlel,
jak začit, začal sám:
majetku,
3. kdo věděl o mém od ”Jen tam uveď všechny,
nikoho nešetři. To ti mů
chodu do ciziny,
že hodně pomoci. Příbuz
4- co jsem dělal v cizině. ný nepříbuzný, na tom
5. s kým jsem se stýkal teď nezáleží. Doma to
(uvést plné odresy).
napíšeš stejně.”
Nikoho nešetři!
Jen nikoho nešetři, do
A ted přišlo teprve ma to napíšeš stejné. Če

na návratu. Pan místo
konsul nalil ještě jednu
skleničku. Ale mně se
strašné chtělo na čerstvý
vzduch.
Tolik, abyste věděli,
proč se nevrátím domů.
Tolik mi toho namluvili
o lásce k vlasti, k náro
du, k pracujícímu lidu.
Nakonec z nich vylezlo,
že chtějí udavače. To
jsem nemohl udělat.

17. 10. 1955
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ZLOBÍ VÁS OČI?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
optický

závod

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

řeznictví a uzenářství
"PORCO”
58, Daphne St.,
BOTANY, NSW
Telefon MU 2188
Majitel J. Pražák

Cukrárna - kavárna
”M O N I C A”

9, Kings Cross Rd.,
K1NGS CROSS
SYDNEY
Tel. FA 8660

NETRAPTE SE S VAŘENÍM £___
Přijďte se najíst k

ČERNÝM DO

RICHMONDU

258 Church St. /blíže Bridge Rd./
Výborná jídla
Levné ceny
Příjemné prostředí
Večeře denně 5 - 8 hod. /mimo pondělí/
v sobotu a v neděli též obědy /12 - 2/

Spojení z City: elektr. 27, 28, 40, 48
ze St. Kildy: elektr. č. 78

Prvotřídní pánský a dámský
KREJČOVSKÝ

ZAVOĎ

NECHVÁTAL & VOZÁBAL
466-468, Bridge Rd., Richmond, Vic.
Telefon JB 3841
Nejnovější evropské a americké styly
MONTGOMERAKY S VLNĚNOU VLOŽKOU

Velký výběr pánského prádla

DOMOVA

Dopisy redakci

Navštivte českou kavárnu a cukrárnu

TATRA

POMOZTE :

Děkujeme za uveřejněni našeho dopisu (HD
19/V., str. 6, p. r.) -.-.-JJouíame, že se na tuto
výzvu někdo z čs. krajanů přihlásí... Rudolf se 201, Victoria Str^ KING’S CROSSv Sydney
uzdravuje pomalu - chodí po nemocničním sále
a snaží se pohybovat ochrnutou pravou rukou. Pů
Telefon FA 5 236
sobí však dojmem opuštěného, tichého hocha,
Denně čerstvé jablečné záviny, dorty a jiné
uzavřeného příliš do sebe. Jeho nálada vždy stoup
kontinentální pečivo
ne, když s ním zaměstnanci nemocnice pohovoří
Otevřeno
denně
od 8 h. ráno do 12 h. v noci,
Zdá se proto, že by na něho příznivě působilo
v neděli od 12 h. v poledne do 12 h. v noci
dobré domácí prostředí, kde by se mu mohl někdo
Srdečně zve V. Umlauf, majitel.
trochu věnovat. Je třeba podnítit jeho vůli k uzdra
veni se, ale to je dost obtížné ve velkém nemoc
ničním sále, kde tolik ostatních potřebuje pomoc
Na štěstí pro něho je v sále ještě jeden česky
pacient, který' má pro něho plné pochopení - mlád., -VASHINGTON II. SOUL - PATTINSON & CO. LTD,
vedoucí sydneyští drogisté
muž, který utrpěl v práci těžký uraz a je upoutái.
313, Gcorge St., Sydney /vedle Wynyardu/
na lůžko už přes 2 měsíce.
Telefon BX 1061
Mluvíme česky
Těšíme se, že nám pošlete odpovědi, které Ván
dojdou ....
J. Innes Reid, Medical Sociál Worker
Gen. Hospital, Townsville.Qlo
! Kontinentální lékárna
Velmi rádi bychom vzali onoho nešťastníka dt M. 8í H. DEIACATESSEN
► 13. Dnrllnghurst Rd.,
svého rodinného kruhu, ale bohužel nemáme ještc
Všechny české
[ Kings Cross, NSW,
zařízený’ byt. Domníváme se, že je mnoho rodin
Které z finančních důvodu nemohou také tak uči
speciality
[
FA 3476
nit a proto přikládám £ 20/-/- jako vyživovací
[Otevřeno denně /i v no2
A,
King
’
s
Cross
Rd-,
příspěvek na 2 měsíce.
, děli/ do ti hod. večer.
"Mirek”, Víc.
KINGS CROSS, SYDNEY [Všechny evropské léky
Ježto si nemůžeme vzít krajana R. Zapletala
FA 5055
[Baličky s léky <lo Evrok nám, tož mu posílám na Vaši adresu £ 5 na cii
py nejlaciněji!
1 garety nebo tak.
B. P., Stanleyvílle, Congo Belge
Pozn. HD: Oba dopisy jsou důkazem zájmu pisa
telů o osud jednoho z našich uprchlíků. Domnívá
me se ale, že krajan Zapletal nepotřebuje ani tak
finanční podporu, jako domácí prostřed/, které
by mohlo urychlit jeho rekonvalescenci. Znovu
proto prosíme čtenáře kteří by ho mohli vzít dc
své rodiny, aby nám napsali. Děkujeme.
AKCE NAVRAŤ

Při návštěvě Melbourne jsem byl překvapen, kdo
všechno je zapleten do akce "návrat”. Na ulici v
City prodával nějaký Australan komunistické no
viny i noviny satelitních států. Zajímal jsem se o
"Czechoslovak Liře”. Ptal se, zda jsem Čechoslo
vák a pak mi nejen nabídl balil: českých novin,
ale hned mne i upozorňoval na amnestii v Česko
slovensku a nabízel adresu, kde dostanu všechny
potřebné informace.
J. B., Darwin
ZA RÁMEČEK PANU WERICHOVI

Časy jsou v dáli,
když jste nám zpíval
o katuj bláznu
a panu králi.
Krále již není,
v zemi jen zbyli
kati a blázni
a porobení.

Však přijde čas,
kdy zmlkne váš hlas,
bláznům a katům
lid zlomí vaz.
Pak bez okolků
zapějem polku,
takovou ryčnou,
ale už bez vás.
Jan Zvon

středky znázornit skuteč
né prostředí žižkovské pe
uvedlo dne 1. října vese riferie v době před čtvrt PROHLÁŠENÍ
Ka
lohru Františka Langra stoletím.
Vzhledem k množícím se žádostem krajanů o
"Obráceni Ferdyše Pištopodporu před vánoci, docházejícím na mou adre
OSLAVY 28. 10. V
ry”, ve které účinkovali:
su, prosím, aby všechny tyto žádosti byly zasílány
MELBOURNE
J. Vrbová, M. číplová,
V patek 28.10. bude mimo na Čs. národní sdružení, 441, St. Kilda Rd.
J. Nováková, E. Rottek.
protože nejsem funkcionářem žádnéhr
J. Peřina, M. Štika. M. vstyčena v ranních hodi Melbourne,
krajanského spolku, ani politické strany v Au
Skalický. J. Levinský, J. nách československá a čsl.
S. Čermák. Melbo’>rnr
Kačer, J. Doležal. K. Bě- australská vlajka na sto strálii
žárech vedle památníku
lík. a P, Naňka.
ČS. KLUB V JIŽNÍ
Dopravu všeho druin
Výkony všech herců i padlým. V 10.30 hod. po
AUSTRÁLII
zboží dodávkovým autem
režii Milana Skalického loží zástupci čs. organisací
možno hodnotit jako věnec na hrob neznámého spolu s T. J. Sokol, Cyri
v Melbourne
dobrý průměr, aniž by vojína. Předpokládá se, lometodějskou ligou, klu
spolehlivě obstará
někdo z účikujících ve že se tohoto slavnostního bem K. H. Borovského a
hře zvlášť vynikl. Výpra aktu zúčastní co největší Orlem pořádají oslavu MÍLA VODIČKA
Telefon LB 3631
vě Ivana Sofilka se poda počet čs. krajanů. Ve 20 28. října v patek 28.10. ve
řilo i s minimálními pro- hodin se bude konat v 20 hod. v č. 33 Wakefield (volat v pracovní době.
budově konservatoře! St., Adelaide - City. r.N.
(Melba Halí) u melbourn? Evropký odborník
ské university (proti
S. K, PRAHA SYDNEY
g KOŽNÍCH NEMOCÍ § Royal Melbourne Hospi
pořádá na ukončení letošní sezeny
H, ROZANER 0 tal) vzpomínkový večer
TANEČNÍ
VEČÍREK
b
27 Ruskin St..
N s uměleckým programem.
v
sobotu
29.
října
1955
v
Shezidanu, 80, Oxford
V
neděli
dne
30.
října
g E L W O O D , VIC- g
sloužit Dp. Zdražil St., Woollahra. Huňha "Taůoo", vstupné 10/-.
■č Pondělí až patek b bude
mši sv. ”Za vlast” a to v
Objednávky stolů: MA 2184 /p. Rodný/.
h 5 - 7.30 hod. več. S 10 hod. v kapli vedle ka
H v sobotu 9-12 hod. s tedrály sv. Patricka. Ci
□ Na ostatní dobu p ty a 'v 11.30 v kapli
ných z ČSR. Vydal "Kruh
REDAKCI DOŠLO :
spolupracovníků,". Stran
S volejte předem na H Betlehem Hospital, 476
22. Adresa: M. Povolný,
g
XA 1017
& Kooyong Rd., Caulfield
South.
O. N./Z. PŘEHLED tiskových 2209 Hne St, Philadel
zpráv o Němcích vysídle phie 3, Pa., USANOVÉ DIVADLO
V SYDNEY

-7-

SWISS TRAINED WATCHMAKERS
15 lluntcr St.. SYDNEY, tel. BL 3970

^bner: 19 York St.. Němec: 520A Miliary Rd.
Wynyard Stn., BX7543
Špit Junction, XM3393

_ Exklusivní pánský módní salon

KNÍŽE OF SYDNEY
298, Victoria St., King’s Cross, Sydney

Telefon FA 3480

Importované košile, vázanky, scampola
a jiné pánské doplňky

KDYŽ AUTO NEBO MOTO, TEDY OD

STANDY

KOTMELA

BELL EAR CAR SALES
83, High St., ST. KILDA, VIC.
Nejnižší deposit — Nejvýhodnější podmínky
<OUPÉ
PRODEJ
VÝMĚNA
90 dní záruka
24 hodinová služba

Volejte LA 7762 nebo LA 3504

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

J.

P H I LI P

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

NEZAPOMEŇTE
NA
PŘEDVÁNOČNÍ
INSERCI

HLAS

-8-

Sport doma i v cizině
Od našeho zvláštního zpravodaje J T , M . .hov

ČSR— BELGIE 5 : 2 ( 3:1 )

17. 10. 1955

DOMOVA

LEHKÁ ATLETIKA

Českoslovenští : i přesántar. ti byli poraženi v E aK mezistátnímu fotbalovému utkání s Belgií
v Praze nastoupilo Československo v této sesta tislavě Maďarskem 97:115 bodům. S největším na
vě: Houška - Menclík, Zuzánek - Hejský, Hle pětím se čekalo na střetnutí Zátopka s Kovacsem
na 10 km. Kovacs bezpečně vyhrál a Zátopek skončil
dík, Procházka - Pazdera. Svoboda, Přáda, Crha, dokonce až třetí za dalším Maďarem Szabo. Szabo,
Síinanský.
který běžel dlouho se Zátopkem tělo na tělo, utekl
Československé mužstvo začlo zápas ve velkém v posledních čtyřech stech metrech Zátopkovi o
stylu. Během dvaceti minut vedlo brankami Ši- plných 80 m. Kovář vytvořil nový čs. rekord ve
manského a Přády / 2 / a zdálo se, že Belgičany skoku vysokém výkonem 205 cm Další rekord pře
nic nezachrání před debaklem. V té době před konal Brlica na 3 km překážek časem 8:49,4 min.
vádělo domácí mužstvo kopanou, jakou v Praze ale proti Maďaru Rosznoiovi to stačilo jenom na
druhé místo. Nejlépe si vedl Janeček, který vyhrái
od vlastních hráčů dlouho neviděli. Zlom přišel
100 a 400 m, ale ve dvoustovce byl o prsa poražen
s penaltou, kterou proti ČSR nařídil rozhodčí I Maďarem Goldovanym.
za nastřelcnou ruku. Belgičan Coppens ji pro
měnil v první úspěch hosti a od té doby to byl
zápas jenom průměrné úrovně. Na divili se zdá
lo, že Belgičané ještě vyrovnají, když po změně —Anglie porazila v Kodani Dánsko 5:1.
stran snížili na 3:2. ale branky Pazdery a Crhy —českoslovenští hockeyisté se začli připravovat
na zimní Olympiádu na ostravském krytém kluzišti.
rozhodly s konečnou platnosti o výrazném vítěz V Praze byla zimní sezóna oficielně zahájena 15.
ství ČSR.
října.
Nejlcpši řadou Československa byl útok. Zá —Rus Ivanov překonal v Moskvě Zátopkův světo
loha a obrana nesplnily očekáváni a bylo jasné, vý rekord na 25 km časem 1:17,34.
že v nastávajícím zápase s Maďarskem nebudou —Ullsberger vyhrál 59. ročník Běchovic za 31:07,2
min., což je nový traťový rekord. Druhý doběhl
stačit.

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Františka Wolfa (2 doporuč, dopisy z Evropy
v red.), Milana Škrabala (dopis sestry v red. dopis z Evr. v red.). Miroslava Sládka (dop. v red.),
pravděp. Již. Amerika), Jana Ježka (dř, Darwin Antonína Frolicha, <ir. Milana Chmelaře, Zdeňka
'ýkoru, I. •::ar;’.: Klokana a J. llamplc. (dř. Eildon).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané, nebo nám
HD.
sdělte jejich adresu.
Malý

oznamovatel:

Listárna

Poplatek za 1 řádku 1/-.
13.K, Burwood: Díky za
tučnou 1/G.
zaj, dop. a výstř.. Přilož.
PRONAJMU VELKOU použijeme. - J.T.JIotham:
MODERNÍ OBCHODNÍ Dík za milé pozváni. Bo
MÍSTNOST v E. Bruns- hužel na výlety nezbývá
wick (Melb. /v novo čas. - V.H., Newtown: Žá
stavbě) Cena £ 300, daná adresa: Američan
■■ Ve zkratce ■■■ činže £ 4/15/- týdně. Fund for Czechosl. RefuSmlouva na 5 let. Volej gees, Possnrtstr. 0, Muente večer WINDSOR (LX) chen 27, Germnny. Mají
3263.
kanceláře i v jiných ze
PRONAJMU VELKÝ PO mích (vč. Rakouska). KOJ pro 2 svob.. Zvláštní F.H., Wagr: Dík za zás.
vchod, 5 min. el. do City. RP. - V.I<„ N. York: Dík
a koment.. - 62 Wellington St., Rich- za výstř.
Vancouver: Díky za
wnond /blízko Swan St./ K.Č.,
obě zás. výstř. atd. - M.R.
Adel.: Dik za ndr.. Spoko
JOSEF BLAIIOVEC s jenost těší. - J.K., Adel.:
chotí EVOU, rozenou Díky za upozor.. Včas sdě
Koller, třetí Kantorek.
Utkání
G S R -M A Ď A R S K O , o němž —Indičtí pozemní hockeyisté sehráli v ČSR dva ENGELSBERGEROVOU,
líme. - F.Š., Syd.: Telcf.
ještě nemáme podrobnosti, skončilo v Praze ví zápasy se Spartakem. V Praze remisovali 2:2, na oznamuji, že byli oddáni konsul. zajím., Škoda jen,
dne
17.
října
1955
v
koste

Kladně
vyhráli
3:1.
tězstvím Maďarů 3:1. Zápasu přihlíželo 50.000
HD
le sv. Ignáce v Richmon že není ověřeno.
—ŮDA prohrál v Sofii s tamním CDNA 2:3.
diváků.
du.
82,
Gooch
St.,
Thorn—V. Martínek vytvořil nový československý rekord
PŘEDPLATNÉ ?
bury, Vic.
ve skoku dalekém výkonem 745 cm.
—Česoslovenští kajakáři prohráli v Poznani s Pol
skem 54:61 bodu.
—ROH porazilo v Praze ve stolním tenise Rakou
KOUPĚ,__ PRODEJ. _ VÝMĚNA AUTA
sko 9:3.
■ V meziměstském lehkoatletickém utkáni v Lon
všech druhů tiskopisů a
JE VĚCÍ DŮVĚRY!
dýně porazila Praha Londýn 110:106 bodům. Zá
PROVEDE — VYTISKNE — PORADÍ
topek skončil na 10 km časem 29:28,6 min. až
Spolehlivě Vám vše obstará
třetí za Angličany Piriem a Norrisem. Pirie měl
GRAFICKÝ ODBORNÍK
čas 29:19 min. Utkání žen vyhrál Londýn 39:27.

NÁVRHY

EMIL

SVOBODA

NEHAZARDUJTE S BUDOUCNOSTÍ!

46- Gordon St., - Newpcrt - Victoria

Přišlo Vám někdy na mysl,jak se Vám povede,
jestliže náhle onemocníte nebo utrpíte úraz?

Pamatujte včas na vánoční dárky a tiskopisy

THE AUSTRALIAN PROVINCIAL
ASSURANCE ASSOCIATION, inc. NSW

Připravil jsem pro Vás
I< VÁNOCŮM A NOVÉMU ROKU
12 uměleckých pohlednic na pěkném papíře
s obrázky Mikuláše Alše

Vám platí £ 10 podporu týdně a lékaře.
Při smrtelném úrazu obdrží pozůstalí
£ 1.000
Podrobné informace i o životním pojištěni
Vám nezávazně podá

Na zvláštní přáni přitisknu text (české typy)
Cena za 12 pohlednic 8/-

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

Objednávky těž prostřednictvím HD
Telefon
JA 3380

Z rr‘- i ■; -rasy
opět v provozu!
Kavárenská restaurace
— KIOSK —
S T . KI L D A.
MELBOURNE

■

9. Esplanade. LA 8389
Denně obědy i večeře
odp. káva a zákusky
Elektr. z City č. 9.10,
15.16, z Richmondu 79
Zve Zdeněk P e 1 s ř
^=-4.

.......... ....

Patní 'ázeň masáž,
horské slunce
pro pány a dámy
* SAUNA *

4. patro Manchester
Unity Bidg.
93 Swanston St,
Melbourne.. C. I.

Dle telef. dohody:
C 4782
Maj. Luděk Horák

sportovní klub slavia melbourne
oznamuje
že

po

všem

úspěchu minulé
opakuje

zábavy

ve Forrester Halí. 1. poschodí. 147 Swan Street. Richmond
/ roh Swan ác Waveríey Sis., blíže CaiKch St- /
SOBOTU

Začátek v S hod.
Likérová licence

večer

29.

FIRST YARD, 55 NEPEAN HIGHWAY
ELSTERNWICK VIC.
Telefon LF 1676, po prod. debž LF 2587
Na starší vůz doetanete záruku
jako na nový

ZHOTOVUJEME PRVOTŘÍDNÍ KALHOTY

našeho střihu v nejkratší lhůtě
od £ 4 do £ 10

LEO

ŠELIGA

Taiíorin g
384, Punt Rd., SOUTH YARRA, VIC.

Telefon BM 3500

práte.ům,

TANEČNÍ ZÁBAVU
V

V. J O K L

ŘÍJNA

1955

Čs. hudba
Pivo od ledu

Spojeni: všechny elektrňcy od Pzmcess Bridge co Ríchmondu
nebo vlakem do stanice Richmond -ebo Třást E&tmond
ZA B AVY SE BUDOU POŘÁDAT KAŽDÝCH 14 D N' ř

VEŘEJNÉ
DRAŽBY
nábytku, koberců, pian a jiného bytového zařízení,
se konají každý patek od 10 hod. dop. u firmy
DECGRATION CO., AUCTION GALLERY,
350 Líttle Collíns St-, Melbourne, C. 1.
Sydney Darkc, ředitel

iniiiHiiiiiniininniiJiiniHiiiiiiiniiiiníHnHiiitnniiiiiiHH
HLAS DOMOVA

vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh.
Adresa:
Hlas domova. 4 Erín St., Ríchmond E.l, Vic.
Telefon JA. 3380 /jen mimo pracovní dobu/
Předplatné: na rok s 37/-, na j. roku s 19/na 7 čísel s 10/-, jednotlivé s 1/6.
iiiiinHiHniiiíiiiHiniiijiiiiiiimiiiiiiiiiiHiiJiiJiiiiiiHiiiiiin

